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KRZYZ

CHWAŁY.
Ew. Św. Łukasza r. 23 w. 33-34: VA gdy przyszli na miejsce,
które zowią trupich głów, tam Go ukrzyżowali, i owych złoczyń
ców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. Tedy Jezus
rzekł: Ojcze! odpuść im, ho nie wiedzą, co czynią

Zbliża się ku gońcowi swemu okres passyjny i już tylko drti dzielą nas od radosnej dla
chrześcijanina chwili, gdy dzwony kościelne rozśpiewają się nutą weselną o Zmartwychwstaniu
Pańskiem, a z kaza^nic popłynie do serc naszych słowo tryumfu i wiary: „ Gdzież jest o śmierci
bodziec twój, gdzież jest o piekło — zwycięstwo twoje?” Ale przed nami stoi jeszcze ciągle
potężny cień krzyżu Golgoty, a u progu Świąt Zmartwychwstania cień ten wystąpi jeszcze
wyraźniej, gdy słyszeć będziemy W Wielki Piątek owo smutne zwiastowanie „ tam Go ukrzyżowali
i owych złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy” . W tych niewielu słowach
odmalował Ewangelista ponury obraz Golgoty z taką wyrazistością, tak plastycznie występuje on
przed nami, że nawet najbardziej twarde serce wzdrygnąć się musi, patrząc nań . Jak wielki
artysta w ktlku pociągnięciach pendzla swego potrafi uchwycić i na płótnie uwydatnić swą myśl,
tak w niewielu słowach wielki artysta duszy odtwarza męczeństwo Chrystusa w całej jego grozie
i potędze. Wieje odeń ogromnym smutkiem i przygnębieniem wobec tych, którzy ten krzyż
spowodowali, nie wahając się nawet umieścić go wśród złoczyńców. Tchnie zeń straszne
okrucieństwo ludzi, którzy wytężyli wszystkie swe siły, aby do krzyża doprowadzić Tego, który
był im zawadą, głosząc słowo Boskiej prawdy i zrywając z twarzy i duszy maskę obłudy i pychy.
Czyż nie przypomina ten krzyż słów Ewangelisty Jan a , zapisanych W r. I W. 11 „do
swej własności przyszedł, ale go właśni jego nie przyjęli” , które świadczą o tej przepastnej
różnicy, jaku dzieliła światopogląd Jezusowy od ich światopoglądu, które mówią jak innym był
Bóg, któremu służył i którego głosił Jezus, od tego —• któremu w sercu swem hołdowali owi
uczeni w Piśmre, kupłanl i faryzeusze, co przed sądem Piłata ka żą wołać tłumom nukrzyżuj
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go, ukrzyżuj go”, a zaślepieni nienawiścią nie wahają się wziąć na sumienie swoje i synów
swych krWi J eS ° niewinnej• Jakżeż potężną w surowej swej prostocie jest ta tragedja, której na
imię „krzyż na Golgocie", nietylko w stosunku do umęczonego Jezusa, ale jeszcze może bardziej
w stosunku do tych, co krzyż Jego otaczają i na Jeg o męką spoglądają . — A jakgdyby ostatnią
kroplą, dopełniającą kielich goryczy, jest wtłoczenie krzyża Jezusowego między złoczyńców.
Po prawicy i lewicy jego ich ukrzyżowano, Jego ja k gdyby w centralnym punkcie hańby i poniżenia
stawiając, pragną przypieczętować los jego W oczach ludzkości nietylko męką ciała, ale zdeptaniem
wszelkiej godności ludzkiej, tak °by nic mu oszczędzonem nie zostało, coby jakimkolwiek urokiem
postać Jego otoczyć mogło. I tak °t ° stuł na Golgocie ten okropnie smutny krzyż hańby
i męki ogromnej!
Lecz czyż istotnie krzyż męki i hańby? Czy pokolenia ludzkie przez wieki i tysiąclecia na
ten krzyż spoglądające odwracały się kiedykolwiek odeń z uczuciem smutku i obrzydzenia? —
Bynajmniej! od pierwszej niemal chwili krzyż ten jaśnieć poczyna jak ąś promienistą glorją, zaczyna
promieniować jakimś nieziemskim blaskiem, a blask ten rozpoczyna zwycięski pochód swój, docierając
do głębokich tajników ludzkiej duszy, zdobywając dla siebie tysiące i miljony dusz, które pociąga
z nieprzepartą siłą. „Mowa o krzyżu 9 stała się wszak potężną bronią wielkiej pracy Pawiowej,
w imię krzyża wiedli wielki bój wiary pierwsi chrześcijanie z żydostwem i pogaństwem, w nim
czerpiąc siłę do wytrwania i zwycięstwa. Przed krzyżem Konstanty Wielki musiał uchylić
dumnego imperatorskiego karku, i w imię krzyża na ruinach i zgliszczach wielkiej Wędrówki
narodów tryskało nowe życie, tworzyła się nowa kultura.
Krzyż hańby i męki przeistoczył się cudowną jak ąś mocą w symbol największej chwały
i potęgi i jest nim i będzie nim na wieki.
A jeślibyśmy poznać chcieli tajemnicę tej cudownej przemiany, to słuchajmyż pilnie słów
z wyżyn krzyża do nas płynących: „ Ojcze odpuść im, bo nie wiedzą co czy n iąZ du m iew ającem i
są te słowa w godzinę męki i poniżenia bez miary, ale zrozumiałemi zupełnie, gdy się zważy,
kto je wypowiada i dlaczego je głosi. Wszak mówi je ten, który iskrę cudownej przeczystej
miłości Bożej przyniósł z wyżyn niebiańskich na tę szarą zięmię; ten który w odmęty nienawiści
i egoizmu rzucił tę iskrę, aby odtąd rozjaśniała sercu ludzkiemu drogę do najwyższego dobra
i istotnego szczęścia. I mówi je dlatego, ponieważ wierzy całem swem cichem, a potężnem
sercem w je j moc cudowną, ponieważ jest je j najpiękniejszem wcieleniem, ponieważ nie waha się
nawet złożyć największą ofiarę życia, aby ją unaocznić i jasną dla kaz(iego uczynić, kto je j
pragnie i szuka dla siebie.
Czy możemy się przeto dziwić, że ta ofiara najwyższa, zrodzona z głębi nieśmiertelnej,
boskiej myśli — nie mogła zginąć w mrokach złości, lecz jaśnieje odtąd wielkim i pełnym blasku
majestatem? Czy moglibyśmy wątpić, że je j moc nieśmiertelna nie mogła być wtłoczoną w mroki
grobu i zwycięski swój pochód nawet po przez śmierć prowadzić musiała? Czyż przeto nie jest
dla nas naturalną konsekwencją to, że Wielki Piątek jest nam wstępem do Święta Zmartwychwstania,
tryumfu i zwycięstwa?
Dlatego też patrząc w Wielki Piątek na krzyz Golgoty, korząc
przed bezmiarem jego
boleści, słuchajmy całem sercem słów z niego spływających, aby i dla nas stał się on krzyżem
chwały i zwycięstwa w imię Chrystusowe, by i w nas wzmocnił wiarę i ufność w moc tego, kióry
poprzez ofiarę i znój wiedzie nas do Zmartwychwstania i radości.
Żyjemy w czasach trudnych pod wieloma względami i gnębi nas ciężki u głęboki kryzys
nietylko materjalny, ekonomiczny, ale jeszcze więcej duchowy. Człowiek dzisiejszy szuka dróg
Wyjścia z tego stanu rzeczy, szuka światła, klóreby mu jakiś cel jasny wskazało. Niechże nam
wiara nasza powie, że szukać tego światła i znaleźć je można tylko tam, gdzie czysta miłość
święci tryumf swój, i niech ona podniesie wzrok duszy naszej ku tym wyżynom, na klórych od
wieków promienieje krzyż Jezusa Chrystusa — krzyż chwały.
X L. Z.
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PRZEŁOM ŻYCIA DUCHOWEGO
A T E O L O G J A P R Z E Ł O MU .
(Ciąg dalszy).

8.

PRÓBY PRZEBUDOWY
ŻYCIA DUCHOWEGO.

Po emigrancie rosyjskim, którego głos został
przytoczony, możnaby się spodziewać raczej
gloryfikacji niedawnej przeszłości niż potępienia
nawet jej reformatorskich dążności. Daleko
musiał postąpić rozkład życia duchowego w Ro
sji, jeżeli nań spadają wyroki zarówno ze stro
ny obecnych władców jak ich ofiar. Ponieważ
plany przebudowy, snute przez emigrantów, są
narazie czczą fantazją, natomiast ich wrogowie
przeszli do realizacji swych zamierzeń, dlatego
wiąkszą watrość posiada zbadanie tych funda
mentów, na jakich bolszewicy wznoszą swój
gmach przyszłości życia duchowego, niż analiza
enuncjacyj strony przeciwnej.
Narzuca się naszej uwadze przedewszystkiem
fakt, że bolszewizm jest przepojony pewnemi
tendencjami wieku 19-go, które on wyolbrzymia
nawet w praktyce do nieznanych w dziejach roz
miarów. W spadku po burżuazji wziął on dążność
do racjonalizacji, ekonomizacji, technizacji i me
chanizacji całego życia zbiorowego i osobistego,
o ile takowemu wolno istnieć.
W myśl podstawowych założeń marksyzmu
zaspokojenie gospodarczych potrzeb człowieka
jest jego pierwszem i najgłówniejszem zadaniem.
Ponieważ wobec rozrostu ludności i wzrostu po
trzeb możność wystarczającego ich zaspakajania
jest ograniczona, dlatego należy dążyć do ma
ksymalnej wydajności pracy, co może uskutecz
nić doskonała technika narzędzi pracy i niemniej
doskonała technika jej organizacji. Cel ten zo
stanie osiągnięty jedynie na drodze racjonaliza
cji całego życia, które nastawione na mechaniczną
ścisłość i dokładność zgotuje maximum szczęścia
największej ilości wytwórców. Zracjonalizowa
na, zmechanizowana, zsocjałizowana powszechna
praca jest nieodzownym warunkiem osiągnięcia
tego ideału.
Pod tym względem bolszewizm nie różni się
zasadniczo od swego wroga zaciętego wielko
przemysłowego
kapitalizmu,
triumfuj ącego
w Ameryce Północnej. Gdyby na tych pier
wiastkach miała jedynie polegać przebudowa ży
cia, nie byłby 'bolszewizm niczem innem, jak
tylko pewną formą przepisania tytułu własności
narzędzi pracy.
On twierdzi o sobie, że nietylko przeciwsta
wił się wiekowi 19-mu, lecz wprowadził życie na
nowe tory. Dążąc do zupełnej prawdy, zerwał
z wszelkiemi niedomówieniami pozytywizmu,

przybranemi w szatę agnostycyzmu , i oparł się
na krańcowym materjaliźmie. Ta metafizyka
stała się religją bolszewizmu, posiadającego swo
je pisma święte, kapłanów, uczonych w piśmie,
wykładnię i swoisty układ życia. Skończył się
więc okres wolnościowych dociekań, prowadzą
cych do relatywizmu, absolutna prawda istnieje
i jest dostępna dla każdego w pismach Marksa
i jego komentatorów; więc tu istnieje duchowy
autorytet.
Ponieważ jednak wierni w myśl Marksowskiej djalektyki mogliby podważyć gmach ko
munizmu, absolutyzm władzy jest podporą ab
solutyzmu przekonań. Ta bolszewicka religja nie
znosi autonomji różnych dziedzin życia: oświa
ty, nauki, moralności, sztuki; całe życie winno
się w niej zjednoczyć, nabierając cech zupełne
go uniwersalizmu; religja ta nie cierpi obok sie
bie jakiejkolwek sekularyzacji, chce przepoić
swym duchem wszystkie dziedziny życia ludz
kiego. Daje więc człowiekowi oparcie duchowe,
uświęca jego trud i pracę, radość i cierpienie
i jednoczy najnajściślej z wiernymi. Pozbawia
jąc człowieka jaźni osobistej, tworzy bolszewizm
jaźń zbiorową, dla której człowiek żyje i po
śmierci trwa w niej swym wysiłkiem życiowym.
To zespolenie się, umożliwiające najściślejsze
obcowanie, ma stworzyć rzeczywistość istotną,
daleką od wszelkich idealistycznych ułud. Posia
da więc człowiek: absolut, autorytet, związanie,
rzeczywistość, treść, sens, religję, wiarę escha
tologiczną, że się przyrzeczenia ziszczą.
Komunistyczna próba stworzenia w Rosji no
wego porządku świata na gruzach dawnego, oku
piona morzem łez i krwi, nie wydała dotychczas
wyników, które mogłyby ludzi nieuprzedzonych
przekonać o słuszności głoszonych haseł; raczej
odwrotnie — cierpienia wielomiljonowego naro
du lub narodów podkopały wiarę w skuteczność
leków bolszewickich i zmuszają do przyjrzenia
się owej drugiej próbie przebudowy życia, którą
jest faszyzm włoski. I on zerwał z liberalizmem
i demokratyzmem 19-go stulecia w teorji i prak
tyce; dlatego pogrzebał ustrój parlamentarny,
przemoc fizyczną i moralną uznał nietylko za
najskuteczniejszy oręż w walce z przeciwnikiem,
lecz za środek do urzeczywistnienia swych
ideałów. Jednak faszyzm w swej krytyce ubie
głego wieku sięgnął głębiej i dalej od bolsze
wizmu. Bolszewizm rozwinął zasadniczą tendencję 19-go stulecia do szczytu, nie cofając się
przed żadną konsekwencją. Tendencją tą jest
oparcie życia we wszystkich jego przejawach na
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mechanistycznego poglądu na świat. Twierdzi on
o sobie, że odnalazł drogę do życia bezpośrednie
go, do istotnej rzeczywistości. Nowa rzeczywi
stość i nowy człowiek, organicznie ze sobą po
wiązane, — oto hasło nowych czasów.
Na zew prądów, których jednostronnym tylko
wyrazem jest faszyzm lub bolszewizm, odpowie
działa przedewszystkiem najwrażliwsza część
społeczeństwa — młodzież. Zamknięta w murach
wielkich miast, pozbawiona dostępu do źródeł
prawdziwego życia, pragnęła odetchnąć świeżem
powietrzem; zrzeszywszy się w karnych szere
gach, przepojonych duchem ofiarnej przyjaźni,
wyruszyła w pola, lasy i góry. Chce zerwać
z kłamliwym konwencjonalizmem sztucznego
środowiska i na łonie przyrody odzyskać
prawdę, szczerość, zdrowie, radość i siebie samą.
Aspiracje młodzieży sięgają wyżej. W odzyska
nej rzeczywistości przyrody młodzież nie chce
widzieć kresu swych dążeń jak to czyni pozy
tywizm; otaczający człowieka świat jest wyra
zem i objawieniem rzeczywistości wyższego rzę
du, wprawdzie niedostępnej dla naszego zmy
słowego poznania lecz nie mniej realnej od rze
czywistości postrzeżeniowej. Obcowanie z tą
wyższą rzeczywistością nadaje duszy treść o nie
przemijającej wartości, całemu zaś życiu sens,
utracony w zimnym mechaniźmie świata. Błę
dem byłoby upatrywać w tych dążeniach nawrót
ku romantyzmowi, do czego mogłoby się przy
czynić podkreślenie irracjonalizzmu; jest to ra
czej realizm — dążność do ujęcia rzeczywisto
ści w całej jej pełni i całem jestestwem czło
wieka. Stąd płynąć będzie zcałkowanie jaźni, sta
łość i moc charakteru, radość i optymizm życia
w organicznem zespoleniu z przyrodą i ludz
kością.

zasadzie mechanis tycznego atomizmu z tem je
dynie zastrzeżeniem, że nie pojedyńczy atom lecz
ich najliczniejsze skupienie stanowi sprawdzian
wartości najwyższej.
Faszyzm zaś wychodzi z założenia organiczne
go pojmowania rzeczywistości; jej twory stano
wią zamkniętą w sobie całość, której organy żyją
dzięki całości, całość zaś wykonuje swe funkcje
przez swe organy. Z tego wynika, że sens i cel
istnienia każdej jednostki leży w tych całościach,
których ona stanowi żywą komórkę; najwyższą
zaś całością, obejmującą wszystkie inne, jest na
ród, zorganizowany we własnem państwie.
W nim jednostka znajduje swą ostoję, on wyzna
cza jednostce jakość i ilość pracy, od której niewolno się nikomu uchylać. Człowiek, usiłujący
żyć kosztem innych, staje się komórką obumarłą
i dlatego winien być odcięty od żywego pnia na
rodu. Ponieważ naród, państwowo zorganizowa
ny, spełnia liczne funkcje, więc praca dla jego
utrzymania i rozwoju będzie się różniczkowała
w licznych organach, wprawdzie wszystkich nie
zbędnych dla życia całości, a przeto pełnowar
tościowych, lecz ułożonych w pewnym hierar
chicznym porządku; im wybitniejsza funkcja,
tem większa odpowiedzialność i wymaganie
ofiarności dla dobra organizmu narodowego. Fa
szyzm twierdzi o sobie, że odnalazł najwyższą
wartość nie w formie bezdusznej abstrakcji lecz
w postaci żywego narodu — państwie; ustalił
hierarchję wartości i pomyślnie rozwiązał za
gadnienie wzajemnego stosunku jednostki i spo
łeczeństwa. Faszyzm szczyci się zwycięstwem
nietylko nad międzynarodowym socjalizmem lub
komunizmem lecz przypisuje sobie chwałę prze
zwyciężenia martwoty, bezduszności i bezsen
sowności dotychczasowego życia, jako wyników
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DOGMAT I SERCE.
W roku 1909 mieszkający we Florencji Sta
nisław Brzozowski dokończył kapitalne dzieło
swoije „Legenda młodej Polski“ , a w dziele tem
znalazły się takie rewelacyjne wprost słowa:
„Żadne pogłębienia i uzasadnienia nie są pol
skiemu katolikowi potrzebne: to już należy do
księdza. Polak wie, że msza się odprawia, że
jest święcone i że przed śmiercią trzeba bidzie
o tem wszystkiem pomyśleć. Ignorancja co do
właściwego przedmiotu wiary, dziejów kościo
ła i jego organizacji wprost nieprawdopodobna:
a przecież ten martwy fakt przynależności do
kościoła pozwala nie myśleć o całym szeregu
kwestyj, pozwala zbywać niczem, ot przeżeg
naniem się lub zdjęciem czapki przy spotkaniu
księdza, omijaniu kościoła. Czego nie zabija, od
44

czego nie uwalnia ten jeden gest? Oto nie po
trzebuję już kłopotać głowy różnemi filozofjami,
truć sobie duszę wątpliwościami: przecież tam
w kościele codzień na mszę dzwonią. I codzień
po wszystkich kościołach odbywa się msza ża
łobna za setki tysięcy myśli nie rozbudzonych,
sumień na wieki pogrzebanych. Ite missa est!
Wracajcie, dziateczki, do swych zatrudnień, idź
cie wszyscy razem: lichwiarz, sędzia, złodziej,
adwokat, prostytutka...“
Czytywaliśmy te słowa jako przyganę spe
cjalną dla polskiego katolika za jego bezmyśl
ność i obojętność religijną. Byliśmy skłonni
mniemać, że gdzieindziej jest inaczej, że katolik
niemiecki, francuski, angielski interesuje się
swoją religją, zna organizację kościelną, zgłę
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bia dogmaty. Ale tak nie jest. Uczony apologe
ta katolicyzmu współczesnego, Herman Hefele, wymownemi słowy i sygestywnemi argumen
tami pochwala właśnie to, czemu Brzozowski
tak ostro przygania. W krótkiej i wyjątkowo
jasnej rozprawie o przeciwieństwach istnieją
cych między katolicyzmem a kulturą współcze
sną, ten uczony niemiecki powiada między innemi: ,»Jakiekolwiek utworzylibyśmy sobie
zdanie o religji, w każdym razie będziemy mu
sieli przyznać, że w katolicyzmie ujawnia się
niezaprzeczalna dążność do objektywacji zja
wisk religijnych. W dogmacie, w ustawie ko
ścielnej i liturgji, różne grupy wyrazowe życia
religijnego otrzymały ścisłe formy i stały się
objektywnemi rzeczywistościami. Najgłębszy
sens i wartość tej objektywacji spoczywa
w przyswojeniu, skrępowaniu i kultywacji reli
gijnego odczuwania i spowodowanem przez to
odciążeniu życia duchowego oraz wyzwolenie
go z pęt brzemienia religjinych wymagań.
W dogmacie i liturgji sprawy religijne, zakorze
nione bezsprzecznie w samym-że człowieku,
zostają z niego wydobyte i przemienione w stan
objektywnej rzeczywistości... Przy takiem formalistycznem ujęciu dogmatyzmu, jako faktów
danych i ustalonych, przedmiotowość dogmatu
i jego szata mniej lub więcej mitologiczna, nie
padają wcale na wagę“ (Die Tat, 1913, IV, 389).
Podkreślenie jest nasze. Apologeta zwraca
uwagę na fakt, że w katolicyzmie religja jest
czemś objektywnem, czyli żywiołem uporząd
kowanym dogmatycznie, ustawowo i liturgicz
nie, i istniejącym niezależnie od wiernych.
W kościele ewangelickim nabożeństwo to zbór,
modły i śpiewy religijne są wyrazem zbiorowo
ści, zwracającej się do Boga w liczbie mnogiej:
My. W kościele rzymsko-katolickim nabożeń
stwo to kapłan, msza, czyli ofiara codzienna,
składana według ścisłego i drobiazgowo usta
lonego rytuału, bez względu na to, czy prócz
kapłana jest jeszcze kto w kościele, czy też ni
kogo niema.
Jeszcze ważniejszem jest dla nas stwierdze
nie Hefelego, że przejawy religji, zakorzenione
w głębi duszy ludzkiej, katolicyzm objektywizuje i odciąża życie duchowe, wyzwalając je
z pęt brzemienia religijnych wymagań. To zna
czy, że religja wewnętrzna jest ciężarem, a re
ligja zobiektywizowana uwolnieniem od tego
ciężaru. Słowa doprawdy rewelacyjne, pozwa
lające zrozumieć i ocenić dziwne zjawisko, że
narody, nie lubiące zajmować się religją, unika
jące jej zagadnień najistotniejszych, poprostu
religijnie obojętne, tak serdecznie przywiązane
są do tego kościoła, który przez objektywację
fenomenu religijnego tak dobroczynnie odciąża,
wyzwala i uwalnia. Jakże świetnie wyraził to
Brzozowski! ,,Oto już nie potrzebuję kłopotać
głowy różnemi filozofjami, truć sobie duszę
wątpliwościami: przecież tam w kościele codzień na mszę dzwonią!“ Jest to wiara in blan
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co: nauczaj, kościele, co tylko chcesz, ja się
zgóry na wszystko zgadzam. Jest to postać obo
jętności religijnej zaiste klasyczna! Ks. Houtin.
jeden z najznakomitszych modernistów francu
skich, opowiada o koledze księdzu Z., który
mawiał: „Przyjmuję wszystkie dogmaty, nie
myślę o żadnym“ (Vie d‘un pretre II, 148). Dzieduszycki błogosławi „naród, który jak najmniej
po dzisiejszemu filozofuje i swobody ducha...
nie zna“ , to jest nad religją się nie zastanawia
(„Dokąd nam iść wypada“, 498). Ale Dzieduszycki, podobnie jak Sienkiewicz, domaga się
od kościoła, aby nie kładł zbyt wielkiego na
cisku na obrzędy, lecz aby „większy nacisk kła
dziono na przykazania moralne“ . Tu się jednak
zaczyna herezja, bo naprzykład Szczepanowski
domaga się od kościoła rzymskiego dogmatu
nieustraszonego obowiązkowego poszukiwania
prawdy, a więc domaga się tego, co Rzym po
tępiał stale i bezwzględnie. Niema bowiem mo
żności poszukiwania prawdy, gdzie niema wol
ności sumienia, a ta właśnie wolność została
przez Rzym wyklęta i potępiona nazawsze.
Z tego rodzaju apologetyki, z jaką spotyka
my się u Hefelego i jemu podobnych obrońców
dogmatyzmu, wynika tylko jedno, a mianowicie
zniechęcenie się obowiązkami wolości przez pe
wien typ kwietystyczny, który w uniwersalnym
dogmacie i w ustawie, której nikomu kwestjonować nie wolno, stwarza stan zastoju, rodzaj
przystani, chroniącej przed burzami, ale wyłą
czającej także żywe prądy i nurty życia. Do
gmat ma być rozkazem przez nikogo nie kwe
stionowanym, znajdującym się raz na zawsze
poza samą możliwością dyskusji. Ale, jeśli ktoś
zechce zbadać jego treść, poznać źródła, skon
frontować je z rzeczywistością? Oczywiście,
nie pozwoli mu się na to! A, jeśli nie pytając
0 niczyje pozwolenie, zrobi to jednak? Zosta
nie ukarany więzieniem, torturami, stosem.
1 oto zagadnienie teologiczne, sprawa duchowa,
przemienia się w zagadnienie siły materjalnej,
w brutalną przemoc. Objektywacja fenomenu
religijnego w dogmacie jest chińskim murem,
twierdzą i wałem ku obronie pewnej postaci
prawdy i dla odparcia wszelkiego subjektywizmu. Ale czemże jest ten objektywizm do
gmatu dzisiejszego, jak nie subjektywnem mnie
maniem dnia wczorajszego, czy też wczorajsze
go władcy, który nawet nie przeczuwał wiedzy
i powikłań dnia dzisiejszego? W objektywacji
takiej, o jakiej mówi Hefele, urzeczywistniają
się wszak sprawy duszy ludzkiej, jej doznania
i przekonania, a więc sprawy subjektywne. Do
gmat nie ma znaczenia poza temi rzeszami, któ
re go za swój przyjmują. Gdy prostaczek po
wiada, że papież jest nieomylny, to udziela tej
„objektywnej“ nieomylności swojej subiektyw
nej sankcji. Dogmat jest zawsze wyrazem woli
i siły obcej: nie jest on dyskusją, objaśnieniem
i wytłumaczeniem czegoś, ale rozkazem. Nawet,
gdy powołuje się na Biblję, jako na źródło swego pochodzenia, zamyka tę biblję przed własny
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mi poddanymi i nie dopuszcza do konfrontowa
nia go z tekstem biblijnym.
Dogmatyczna objektywacja miała odciążyć
życie duchowe, wyzwolić je z pod ciężaru religji wewnętrznej. Czy jej się to udało? Nie! Do
gmat był nietykalny, krytycy dogmatu i ustaw
kościelnych ginęli na stosach, świat ducha stał
się światem dyktatury materjalnej, na usługach
dogmatu byli cesarzowie i królowie, a jednak
dogmatyzm przegrał na całej linji. Bonifacy VIII
w swojej dogmatyzującej bulli ,,Unam sanctam“
wywodzi, że pod utratą wiecznego zbawienia
wszelkie stworzenie musi być poddane papie
żowi rzymskiemu, a jednocześnie twierdzi, że
papież jest panem całego świata, władcą cesarzów i królów. Niema najmniejszych wątpliwo
ści o co w tej bulli chodzi, a jednak właśnie ka
tolicki król francuski, Filip Piękny, powalił te
go papieża i w osobie jego złamał raz na zaw
sze potęgę średniowiecznego papiestwa. Dzi
siaj zaś sytuacja jest taka, jak ją kreśli wspom
niany Hefele:
„Miernikiem współczesnej kultury w stosun
ku do katolicyzmu i jego przejawów życiowych,
jest jedynie i wyłącznie jej własny rozwój. Z te
go punktu widzenia katolicyzm okazuje się sta
rym, przestarzałym wytworem dziejowym, któ
rego ostatniem, i skromnem prawem istnienia
jest możliwie szybkie przystosowywanie się do
wymagań ducha współczesności... W ciągu
ostatnich dziesięcioleci w miarę wyrastającego
zainteresowania się katolicyzmem surowość te
go miernika została podkreślona, a jednocześnie
we wszystkich kołach, które z niewzruszoną
wiarą we współczesną kulturę łączą pewne
wiadomości historyczne, zadomowiło się wzgar
dliwie - współczujące uczucie wobec agonji te
go wielkiego zjawiska dziejowego“. To są fak
ty powszechnie znane, ale kościół jest wobec
nich bezradny. Zanadto ściśle powiązał swoje
losy z feudalizmem średniowiecznym i nie po
trafił spojrzeć w przyszłość. Nie przewidział
też nic z tego, co przyszło i co wypierało go
nieubłaganie z widowni dziejowej. Przystoso
wał się do umysłowości pół-barbarzyńskich lu
dów, jakie zaludniały Europę po upadku pań
stwa rzymskiego, i zapanował nad niemi tą łat
wą przewagą, jaką dawały mu nad barbarzyń
cami resztki cywilizacji antycznej. Stagnacja,
wytworzona przez dogmat, podobna była do
twardej skorupy, jaka tworzy się po wybuchu
wulkanu i wylewie lawy. Kościół rzymski stał
się skałą i dzieli losy skały: kruszy się pod
wpływem tych czynników, które zasilają życie
organiczne, mianowicie słońca i deszczu.
Reakcją przeciwko skostniałości życia religijno-kościelnego w wiekach średnich była re
formacja. Ci, co ją nazywają rewolucją, winni
uważać za rewolucję każde zwycięstwo życia
organicznego. Gdy lawa zastygnie i zaczyna się
kruszyć, staje się gruntem, na którym kiełkuje
i zakwita nowe życie. U stóp olbrzymich wul
kanów zielenią się i owocują wspaniałe winni
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ce. Oczywiście, że w gąszczu winnic mogą się
czaić drapieżniki, a sok winnej jagody może
odebrać rozum pijakowi, ale czyż odważy się
ktoś twierdzić, że dlatego właśnie martwa sko
rupa lawy lepsza jest od bujnego życia ogrodów
i winnic? Katolicyzm jest sprawą natury geo
logicznej, podczas gdy ewangelicyzm jest feno
menem biologicznym. Jurysdykcja umierające
go imperium rzymskiego stała się formą, w któ
rej zastygł płynny i gorący żywioł entuzjazmu
chrześcijaństwa, skodyfikowany i zdogmatyzowany w najdrobniejszych szczegółach. Było to
dobre, dopóki organiczne życie drzemało, ale
gdy się zbudziło, przemienił się wygląd świata.
Katolicyzm związał się nierozerwalnie z wielkiemi wartościami wieków minionych: politycznemi, społecznemi, naukowemi i artystycznemi.
Dlatego upadek dawnych cesarstw, likwidacja
feudalizmu, tomizmu i prymitywizmu artystycz
nego tworzy wyłomy w systemacie katolickim.
Łata się je śmiesznemi koncepcjami neo-scholastycznemi i maskuje naciąganemi interpreta
cjami, ale to się nie zdało na nic. Pokład geolo
giczny musi ustąpić tworowi biologicznemu, do
wolność dogmatyzmu zostanie ostatecznie po
konana potęgą.
Dogmatyzm katolicki jest taką samą dowol
nością, jaką jest liturgja katolicka. „Istota
mszy — powiada Guardini, autor ciekawej
książki o duchu liturgji — ofiara i komunja da
je się sprowadzić do kilku wierszy takich prze
cie prostych — na cęż więc cały ceremonjał ry
tualny?“ W rozdziale zatytułowanym „Liturgja
jako gra“ głośny ten ksiądz katolicki wywodzi,
że liturgja jest właśnie grą, dziełem artystycznem, przedmiotem wzruszeń grającego i świad
ków, czemś, co samo w sobie nie ma żadnego
określonego celu. „Czy widzieliście kiedy z ja
ką powagą dzieci ustalają prawidła swoich gier
i korowodów, jak nakazują sobie gesty i układ
rąk, jaką ważność przypisują pewnym kijkom
czy drzewkom?... Liturgja daje nam ten sam
widok. I ona z bezgraniczną troskliwością
i z całą powagą dziecka a zarazem z pełnią
świadomości artysty, wysila się, aby wyrazić
życie duszy...“ . Podobnie wyraża się były rzym
ski ksiądz i czeski pisarz Kunte: „Swoim apa
ratem liturgicznym katolicyzm czyni zadość
pewnej skłonności, którą zresztą znajdujemy
nietylko u dzieci: ze skłonnością do gry i zaba
wy. Obrzędy kościelne, nie wyłączając nawet
najpoważniejczych, jak np. pogrzebów, sposób,
w jaki lud katolicki obchodzi swe święta i uro
czystości, cała liturgja katolicka ma charakter
stylizowanej gry“. (Kunte, Vtnik noveho naboźeństvi).
Ale właśnie dogmat i liturgja tworzą zda
niem Hefelego istotę religji. Bo kapłan-liturg
nietylko gra świętą grę, ale tworzy sprawę
świętą; jest on nietylko liturgiem, lecz i hierurgiem. On właśnie wyraża życie duszy, podczas
gdy rzeczowy protestantyzm tworzy wartości
realne. W katolicyzmie wyraził się i romanizm,
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i romantyzm błędnych rycerzy, którzy byli ry ry był niemoralny, ale nigdy nie uchybił prze
cerzami dla samej przyjemności błądzenia po ciwko wierze. Co to jest? Sławny uczony wło
nieznanych stronach. Angielski Defoe nie do ski, Guglielmo Ferrero, wykazuje, że rodzący
równa Cervantesowi jako artyście, ale Don się i krzepnący katolicyzm dbał o to, aby stwo
Kichot, syn Cervantesa, obrońca własnej fikcji rzyć potężną dyscyplinę umysłową, czyli wy
i pogromca wiatraków, został pobity przez rze tknąć granice duchowi ludzkiemu, poza które
czowego Robinsona, który zaczyna jako kapry wychylać się nie było wolno pod karą stosu.
śny Don Kichot, ale na bezludnej wyspie staje Za swój heljocentryzm Kopernik dostał się na
się rzeczowym i mądrym organizatorem nieza indeks, a Galileusza za krzewienie kopemikależnego życia. Dla ewangelika życie duszy prze nizmu skazano na dożywotnie więzienie, Giorjawia się nie w stylizowanej grze liturgicznej, dano Bruno za samą myśl o nieskończoności
ale w realizowaniu nakazów Chrystusa, który świata poszedł na stos, a szlachetny mnich
kazał głodnych karmić, nagich odziewać, cho Campanella został zamęczony za to, iż odważył
rych odwiedzać, smutnych pocieszać, być rze się krytykować ustrój feudalny i potępiać go
telnym, nie przysięgać, lecz mówić prawdę jako niesprawiedliwy. Ale skostniałość i przy
mus minęły jak mijają skutki klęski żywioło
zawsze, krzewić panowanie Ducha Bożego.
wej. Czas kruszy skałę i przetwarza ją w żyzny
Dla Hefelego religja jest czem innem, a etyka grunt, pokład geologiczny przeobraża się
także czem innem. Ubolewa on nawet, że pro w sprawę biologiczną, z kamiennych tablic,
testantyzm zabił religję moralnością. Przypomi z pod gotyckich sklepień i zimnych ołtarzy re
namy sobie pochwały wygłaszane przez Mon- ligja wraca do gorących serc ludzkich i staje
signora Herschera na cześć Ludwika XIV, któ się znowuż wiedzą radosną.
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skiem, a fala ta nazbyt poczęła na tron nacie
rać, odepchnął ją i osadził mocnem słowem króA teraz Kochanowski i Batory. Był to król lewskiem. Nie zawahał się ściąć szlachcica i se
mocny wolą, który na wstępie ujął ster nawy natora za nieposzanowanie prawa, nie uląkł się
państwowej, orjentując się od początku w rze burzy i buków na sejmie (warszawskim 1585),
czach państwa i narodu. Panowanie Stefana aż przewiódł swoje, że prawo nie śpi, że go
Batorego stanowi ciąg dalszy reform egzekucyj deptać niewolno. Z drugiej atoli strony przeznał
nych, z tą różnicą, że wola tu była mocniejsza potęgą genjuszu, że ma z narodem wojennym
i rycerskość większa, które od króla promienio sprawę i od zarania w rytm bitewny swego pa
wały na naród. Cudzoziemiec prędko wmieszkał nowania uderzył. Zaczął od Gdańska, który go
się był duszą i sercem w Polskę i przejął się uznać nie chciał, a który się ukorzyć musiał.
wielkością Rzplitej. Przybył, gdy sytuacja była Potem przyszła wojna z Moskwą o Inflanty,
niepewna, którą wszakże genjuszem swoim która sprawa wlokła się od Zygmunta Augusta.
upewnił i uprościł. A potem wybrał ludzi, na
Rok 1578 poświęcił przygotowaniom wojen
których się oparł, jak Zamoyski, wiodąc się traf nym, w roku następnym przyszła połocka wy
nym instynktem, z pominięciem Zborowskich.
Wybrał Zamoyskiego, w którym przeznał po prawa. Przedtem zwołał król sejm w Warsza
czucie prawa i instynkt państwowy, z trybuna wie, który uchwalił pobory, po złotemu od łanu.
szlachty uczynił go czemś więcej, bo niepospoli Było to zwycięstwo rozumnej myśli politycznej
tym mężem stanu. Gdzie jego duch wionął, tam króla, który dojrzał w Moskwie głównego wro
rosły charaktery i dusze, albo łamały się w bez ga Polski. Przeprowadza nową ustawę są
płodnym buncie. Był on wielkością przywianą downictwa, godząc się na ustanowienie trybuna
zzewnątrz, na której iściła się prawda, że Bóg łów. Na sejmie 1578 r. Zamoyski został kancle
narodami rządzi, a zagadnienie króla-ducha nie rzem. Kiedy w grudniu t. >r. posłowie moskiew
mieści się w ramach samej poezji. Stanął na scy w Krakowie domagali się, aby król przyj
przeciw fali anarchji, która już gnała Polskę mował ich z odkrytą głową i pytał pokornie
w odmęt i okazało się, że umiał nią kierować o zdrowie cara, Batory odprawił ich z niczem.
z godnością i dostojeństwem. Kiedy na początku Przedtem już odebrali Polacy Dynaburg i Kiepanowania, na sejmie toruńskim (1576 r.) doma się, poczem w r. 1579 w lipcu zaczęła się trium
gał się uchwalenia poborów na wojnę z Gdań falna Batorego wyprawa: w końcu sierpnia
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(30-go) już Połock kapitulował. Potem poszły
inne grody warowne, jak Sokół, Turowla, Susza.
W wyprawie wielkołuckiej miał już Batory
50.000 wojska. Zamoyski był już hetmanem.
Z rozkazu króla poszedł pod Wieliż, gdy Batorv pod Uświat, poczem obadwaj stanęli pod
Wielkiemi Łukami, grodem do zdobycia trud
nym. 6 września 1579 r. poddały się Wielkie
Łuki i Jezierzyszcze. Natenczas król zażądał
nowego, dwuletniego, poboru na wojnę, którą
chciał zakończyć zdobyciem Moskwy. Skończyło
się oblężeniem Pskowa, gdy Iwan udał się o po
średnictwo do Rzymu, któremu obiecywał unję
i walkę z Turcją. 15 stycznia 1582 r. stanął za
sprawą Possewina rozejm w Kiwerowej Horce.
Musiał ustąpić król, atoli nietylko wobec Rzy
mu, lecz i wobec własnych poddanych, którzy
nie rozumieli jego polityki mocarstwowej Pol
ski. Wojna moskiewska wydobyła z narodu je
go wartości wojenne, obok których wypełzły
wszakże instynkty złe z anarchją i samolubstwem. Już na sejmie toruńskim była opozycja
przeciw królowi, która w czasie wojny moskiew
skiej przeszła w knowania i intrygi, aż wybuchły
wichrzeni na obydwóch sejmach warszawskich.
Krytyków było wielu, pomniejszycieli sławy
mnóstwo, poganiaczy króla szereg, niezadowo
lonych legjon, Wtedy i hetman Mielecki po wy
prawie Potockiej, obrażony na króla malkontent,
złożył buławę. Nie widziano zwycięstw, nie do
ceniano korzyści, nie miano wzroku na
perspektywę dziejową, domagano się zakończe
nia wojny. Przed wyprawą pskowską, na dru
gim sejmie warszawskim, nie wykazano również
zapału, nie zważano na konsekwencje poli
tyczne wojny, przeważył partykularyzm szlach
ty. Unosił się w atmosferze duch Zborowskich,
w których wcieliła się cała anarchja XVI wie
ku, wobec których blednie postać Kmity* z cza
sów Zygmunta Starego. Ale wojna moskiewska
wydobyła genjusz Zamoyskiego i otworzyła mu
wrota nieśmiertelnej sławy.
Był Zamoyski jednym z tych ludzi w Polsce,
którzy w zetknięciu z wielkością stają się pod
porą jej poczynań i kują swoją dobrą sławę:
stał się Zamoyski filarem tronu za Batorego,
choć pomniejszała go zawiść i nienawidziła
szlachta, swojego przedtem trybuna i ulubieńca.
Szarpała go zła wola, nastawała nań niecnota,
atoli hetman był niezłamany i posuwał się szyb
ko w godnościach. Był uczonym, stał na wyży
nie zadania, czy jako trybun szlachty dawniej,
czy jako mąż stanu teraz. Był jednym z nielicz
nych w Polsce ludzi, którzy mają odwagę być
sobą, stał się więc godnym stróżem praw i nie
wahał się ściąć Samuela Zborowskiego. Był to
jeden z nielicznych współczesnych, którzy mo
gli zrozumieć politykę Batorego. Nic to, że stał
on blisko króla, bo inni stali niemniej blisko i ob
sypani byli przezeń łaskami, a wystawiali mu
potem świadectwo ujemne wobec his tor j i, nie
wiedząc, że tern nie króla, a siebie grążyli. Ta
kim był znany już nam Jan Dymitr Solikowski,
który daje się tu porównać zarówno z Zamoy
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skim, jak Kochanowskim. Znamy go z czasów
pierwszego bezkrólewia, jak działał na rzecz
Henryka, jak otumaniał umysły. Był też jednym
z ostatnich, którzy odstąpili Henrykowej spra
wy. Po obiorze Batorego, wysłany przez Karnkowskiego na spotkanie króla, z tajemną doń
misją, przyjął odeń wyznanie wiary w Śniatyniu,
na granicy Mołdawji i zdało mu się, że będzie
Batory powolnem narzędziem w ręku kleru,
0 czem nieomieszkał donieść Karnkowskiemu,
który też zdecydował, że katolicy przechylili się
na rzecz elekta. Kiedy Uchański, zwolennik
Maksymiljana, uchylał się od koronacji Batore
go, natenczas dokonał jej Kamkowski, za co po
śmierci Uchańskiego został prymasem. Solikowskiego używa król do poselstw, powierzył mu
urządzenie Inflant, wyznaczył rolę przy organi
zacji Uniw. Wileńskiego, zrobił sekretarzem
królewskim, obdarzył godnością arcybiskupa
lwowskiego. Mimo to Solikowski Batorego nie
nawidził i nie stanął nigdy na wyżynie jego za
dań. W swoim Pamiętniku rzeczy polskich (Commentarius brevis) sądzi o nim, już po jego śmier
ci, płytko i stara się pomniejszyć wielkość jego
w oczach potomnych. Sam politycznie błądził,
w swojem nieumiarkowaniu gorąco popierał Walezjusza, zwalczał potem Zamoyskiego, stawał
po stronie Zborowskich, a króla sądził surowo
1 nie umiał dostrzec linji iego panowania: potę
piał go za tolerancję religijną, nie cofnął się
przed podejrzeniami ,i domysłami, ganił za
śmierć Podkowy, nadanie przywilejów niekato
likom. ormianom lwowskim, podzielał niezado
wolenie Mieleckiego, nienawidził Węgrów, za
rzucał królowi bezprawie w nadaniu obywatel
stwa Bekieszowi za udział w wyprawie na Mo
skwę, oburzał się na ścięcie Samuela Zborow
skiego i sąd nad Krzysztofem, któremu dowie
dziono zdrady. Stanął w opozycji do króla, jako
niezależny biskup, nadany i wyniesiony przez
Batorego. W r. 1584 na radzie senatorów w Lu
blinie domagał się od Batorego pobłażania Zbo
rowskim i w zuchwały sposób mu wymówił, że
nie jest królem dziedzicznym. Nic też dziwnego,
że po sejmie warszawskim 1585, na którym ska
zano na banicję Krzysztofa, szlachcic Kazimirski. żegnając króla, mówił zuchwale, aż król
podobno do korda się porwał i zgromił zuchwal
ca. Powiedział wtedy Batory, że celem każdej
Rzplitej jest pożytek ogólny i dobro narodu,
o co się stara — tak więc i Batory stawał się
tu nauczycielem patrjotyzmu w Polsce!
Kochanowski był Batoremu przeciwny w cza
sie elekcji. Po obiorze podwójnym króla stał się
już neutralnym, zdając sprawę na Boga, który
losami narodów rządzi. Kiedy i w jakich oko
licznościach zetknął się poeta z Zamoyskim nie
wiemy. Faktem atoli jest, że nie kto inny, tylko
Zamoyski.
pogłębił Kochanowskiego,
jako
patrjotę. Dzięki niemu poeta, oddalony od dwo
ru ziemianin, w swoim zapadłym kącie czarno
leskim, zdobył się na to, na co nie mógł się zdo
być sekretarz królewski i poseł, późniejszy do
stojnik kościoła, Solikowski. Kochanowski od
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Batorego nie otrzymał nic, nie wyniósł go król
i nie nadał, a kasztelan)i połanieckiej poeta nie
przyjął, ale zrozumiał istotę jego panowania
i wielkość, uchwycił jego linję i szczerze go
uwielbił. Stał się Kochanowski jednym z tych
ludizi w Polsce, którzy siłą swojego ducha i mo
cą talentu, nie będąc sami ludźmi czynu, umieją
go opromienić w podziwie i uwielbieniu, był jed
nym z tych, co nie zamykają oczu na cudzą do
brą sławę, której nie przeczą, której nie mogą
nienawidzieć, a muszą ukochać. Dzięki zetknię
ciu się poety z Zamoyskim, jego pesymizm
patrjotyczny ustąpił miejsca poczuciu mocy
i chwały, w szczerem uznaniu dla wielkości wo
dza. Jakoż i twórczość swoją wypełnił teraz
jego imieniem i sławą.
Dnia 9 października 1579 roku nadano mu
urząd wojskiego sandomierskiego, robiąc go opie
kunem wdów i sierot czasu wojny moskiewskiej.
Znalazł poeta równą, spokojną drogę życia i ca
ły zwrócił się do patrjotyzmu i Boga. Dojrze
wa teraz jego poezja patrjotyczna i religijna:
wiersze na cześć Stefana Batorego, Odprawa
posłów greckich, Psałterz i Treny. Uznaje ko
nieczność wojny moskiewskiej, staje wyraźnie
po stronie kanclerza i króla, których zostaje
piewcą w uznaniu ich zasług i wojennego czynu.
Mylnie, zdaje się, sądzą ci, którzy przypisują
wpływom hetmana narodziny poszczególnych
utworów poety, jakby na zamówienie. Zamoyski
miał na Kochanowskiego wpływ niezaprzeczo
ny, porwał go w orbitę zdarzeń, rozszerzył mu
dusze, ale nie mógł zamawiać u niego wierszy,
bo Kochanowski wierszorobem nie był, a wie
my, jak niezależnym był w tej mierze. Zamoyski
dał Kochanowskiemu zakres wyobrażeń nowych
i sumę nowych przeżyć, dał mu był pchnięcie
ducha i otworzył przed nim nowe drogi, poczem
musiały się zrodzić takie a nie inne utwory. Za
moyski też nie zamawiał, jako takiej, Odprawy
Posłów greckich na swoje wesele z Krystyną
Radziwiłłówną. Do dramatu przygotowywał się
poeta sumiennie: przetłumaczył najpierw Monomachję Parysową z Menelausem z Homera
oraz Alcestis męża od śmierci zastąpiła z Eury
pidesa.
Kiedy Zamoyski żenił się z Krystyną Radziwiłówną, był na feście weselnym, w Jazdowie
pod Warszawą, Stefan Batory. Wtedy w obec
ności króla odegrano Odprawę posłów greckich
(12 stycznia 1578 r.). Było to w przededniu woj
ny moskiewskiej, niebawem miał się rozpocząć
sejm warszawski (w lutym), na którym Zamoy
ski kanclestwio otrzymał, na którym ustano
wione będą trybunały, uchwalone pobory na woj
nę, powołana piechota wybraniecka z miast i wsi
królewskich. Kochanowski zajął natenczas sta
nowisko zdecydowanie prorządowe i, jak po
przednio za Zygmunta Augusta, postanowił i te
raz działać na opluję za pomocą irracjonalnych
czynników twórczych poezji. W tym celu wydo
był z ukrycia Odprawę, dodając do niej końco
we przemówienie Antenora na rzecz wojny za
czepnej, pozatem przesłał był Zamoyskiemu
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poemat łaciński p. t. Orpheus sarmaticus, na
cześć króla, jako wodza narodu. Wiedziony traf
nym instynktem, zrozumiał Kochanowski, jak
wielką rzeczą jest zaufanie narodu do wodza
w przededniu mającej się rozpocząć wojny i te
raz już uderzał w ton jego legendy. Tego same
go 12 stycznia 1578 r. został poemat powyższy
odśpiewany po Odprawie posłów* greckich przez
muzyka królewskiego, Krzysztofa Klabona. Ko
chanowski sam ,,prze niesposobne zdrowie“ na
feście nie był.
Orpheus sarmaticus wiele ma wspólnego z pie
śnią Na spustoszenie Podola, z tą różnicą, że tam
było upokorzenie i wstyd, gdy tutaj jest duma
i wiara w zwycięstwo, bo Polska ma wodza.
W pieśni Na spustoszenie Podola bolał poeta
nad niedbałością polską w nieopatrzeniu granic,
tu dźwięczy rytm bitewny, przy tern samem na
woływaniu do czynu i ofiarności, przy tern sa
mem odwoływaniu się do patrjotyzmu ogółu. Za
czyna Kochanowski od tego, że nie pora gnuśnieć
i spać, nie pora na zabawy i kłótnie, gdy nie
przyjaciel stoi u wrót Rzplitej, gdy grozi wojna,
notabene z niejednym nieprzyjacielem: od
wschodu Tatarzy, pozatem Turcja, która aż do
Dniestru pomyka granic i chce zagarnąć Podole.
Pośrodku tylu wrogów Polskę jakgdyby letarg
ogarnął, jakgdyby sen (tak samo w Facies Solikowskiego), z którego snu budzi ją Kochanowski,
dowodząc, że będzie to wojna nie o nowe zdoby
cze, nie o rozszerzenie granic państwa, ale o sa
mo jego istnienie. Kochanowski uważa teraz Mo
skwę za organicznego wroga Polski, chociaż, jak
wiemy, w czasie drugiego bezkrólewia nie był
dalekim od popierania kandydatury moskiew
skiej. Teraz dowodzi, że pozostałą wojna, albo
niewola i żywot sromotny ze wstydem i hańbą.
Tu powtarzają się argumenty z Satyra na temat
męstwa -przodków i zniewieściałości współcze
snych. Powtarzają się tu również argumenty
z Pieśni o Dobrej sławie, z podkreśleniem warto
ści duchowych człowieka, z których najprzed
niejszą jest miłość i chęć sprzyjazna wszystkich
dla ojczyzny, dla obrony wolności. W tern miej
scu dopiero występuje zagadnienie wodza, któ
rego, jak twierdzi poeta, zawsze niedostawało
Polsce. A teraz:
En quod adhuc semper tibi, Sarmata, defuit unum,
Dux alacris praesto et casusque paratus in omnes.
Masz, Polaku, to, czego brakło tobie zawdy:
Masz wodza gotowego na wszelkie przygody.
Król twój skory rumaka dosieść i orężem
Zmierzyć się, jak nikt inszy odwagą jaśnieje.
Nie w kołysce urodził nam się, jako władca
Wątpliwe i odległe dawając nadzieje...
Nie wziąłeś go w próżniactwie chwile trawiącego...
Nie przy biesiadach siedział. Nie kąpał się w winie.
Nie tańczył. Lecz hartowny w marsowej posłudze
Został władcą w obszernej północnej kramie.
Pod jego wodzą chwyćmy ochoczo za oręż
I pomni na swą dzielność wyruszmy bić wrogi,
Aby odzyskać dawną sławę i triumfy,
Gdy nam pod jego wodzą dopomogą bogi.
(przekł. Ejsmonda).

Dnia 8 maja tegoż roku gościł Zamoyski króla
u siebie w Zamchu; w związku z tern powstały
49
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dwa utwory łacińskie Kochanowskiego«: Dryas
zamchana i Pan zamchanus. Pierwszy z nich sam
Kochanowski przetłumaczył p. t. Dryas zamechska. Ramy utworu, jego oprawa fabularna
przypomina Satyra. Dryada zamechska, czyli
także półbożek leśny, wita Batorego na tle na
tury, wygłaszając przytem poglądy polityczne
samego poety.
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nich utworów’. Mamy tu również i refleksje na
tury filozoficznej. Kiedy Kochanowski podaje
historję Zamchu, który zmieniał swoich panów,
wyprowadza wniosek na temat znikomości ludz
kiej; jak mówi:
Tak na świeci z niemasz nic własnego nikomu:
Dziś to moje, a jutro będzie w inszym domu,
A petem jeszcze w inszym i w drugim, i w trzecim,
A my, jako suchy list, na dół z drzewa lecim.

Znam Cię, o zacny królu, chociaś bez korony,
Ani w różny od innych ubiór obleczony;
Znam Cię, o królu polski, choć tu między lasy
Z dzikim zwierzem przebywam po wszytki swe czasy.

Samej uroczystości powitania poświęcony jest
drugi utwór: Pan zamchanus, nie zawierający
pozatem nic nowego, z fabułą powtórzoną nie
mal z Satyra. Bożek Pan w otoczeniu satyrów,
swawolnych i nieokrzesanych prostaków, wita
Batorego; pozatem utwór zaleca się opisami
przyrody, których brak w poprzednich. Przyroda
współdziała tu z akcją:

Na wieść o mającem nastąpić przybyciu kró
la i one, dryady, wyszły z gęstwiny leśnej, aby
mogły go witać i ujrzeć. I oto jedna z nich, jak
przodownica chóru, wita króla, przyczem trzeba
nadmienić bez panegiryzmu:
Bądź zdrów na długie czasy, królu wielowładny,
A w twoich pięknych myślach daj oi Boże snadny
Skutek widzieć.
Serce niemy lnie tuszy, że Cię z Bolesławy
Równo Polska kłaść będzie...

...Na twój widok radują się nawet niebiosy,
Ziemia wesoła stroi się w różne kolory,
W cienistych lasach ptasząt rozbrzmiewają głosy.
Przed tobą pochylają swe wyniosłe głowy
Lipy bujne i dęby, buki i jesiony... (przekł. Ejsmomda)

Rzecz charakterystyczna, że występuje w tym
utworze Kochanowski, jako zwolennik rządów
monarchicznych w Polsce, z potępieniem elekcji.
Możnaby przypuszczać, że to wpływ Solikowskiego, który w bruszurze p. t. Rozsądek o spra
wach na elekcji warszawskiej do koronacjej na
leżących, po obiorze Henryka Walezego wystę
pował przeciwko artykułom henrycjańskim,
a zwłaszcza przeciw de non praestanda oboedientia i przydanej królowi radzie; ta, jego zdaniem,
przerodzić się miała w oligarchję, gdy artykuł
poprzedni robił z władzy królewskiej fikcję.
Mógł też monarchizm obecny Kochanowskiego
wypływać wprost z jego stosunku do Batorego
i z myśli, co będzie z Polską po jego śmierci,
przy nowej elekcji. Mówi Kochanowski teraz:

Obdarzają tu satyrowie króla czaszą, łyżką
i podstawą okrągłą, wszystko w jednej skrzyni,
i owocami, przyczem mają o jednej porze wi
śnie, jabłka, gruszki i śliwki, wszystko prosto
z drzewa; podkreślają i to, że nie grozi im w la 
sach zamechskich siekiera, która wypłasza skąd
inąd innych satyrów. Sam poeta zdawał sobie
tedy sprawę z tego, że używa tu znanych moty
wów skądinąd.
Kiedy przyszła wojna moskiewska, która po
twierdziła wiarę Kochanowskiego w męstwo
i dzielność króla-wodza, kiedy naród odnalazł
siebie z dawnych lat i z dawnych pokoleń, oddźwiękło serce poety na wieści z woiny i stał
się on piewcą legendy batorowskiej. Wtedy po
wstała jedna z najpiękniejszych jego pieśni,
przepełniona liryzmem i uwielbieniem dla Ba
torego: 0 wzięciu Połocka.

...Z królów inząd: póki Polska miała
Parny rządne, taka więc i szlachta bywała.

Panu dzięki oddawajmy,
Jego łaskę wspominajmy...

Nie ulega wątpliwości, że mamy tu romantyzm
polityczny poety, który mówi dalej przez usta
Dryady:

Bije z tej pieśni triumfem i mocą, które były
niezwykłe w wieku XVI-ym. Poeta poniża tu
i ośmiesza zwyciężonego Iwana, podczas kiedy
do króla woła w zapale:

...za lat dawniejszych
I 'ludzie obyczajów byli pobożniej szych,
Nie były takie lichwy ani waśnie takie...

Bóg pomóż, królu jedyny,
Szerokiej polskiej krainy,

co zaś najważniejsza, mówi poeta, że i przod
kowie

którego mocy nic się nie oparło:

0 ekkcyjach sobie głowy nie zmyślali
Żadnych praktyk i tego słowa snąć nie znali...

Nie pomogły kule częste,
Zręby mocne, baszty gęste:
Puściły żelazne brony,
A ty, królu niezmożony,
Nietylko «zamki budowne
I twierdze bierzesz warowne,
Ale, co chwalniejsze w tobie,
Jesteś sil en i sam w sobie...

Okazuje się tu Kochanowski przeciwnikiem
późniejszej źrenicy wolności szlacheckiej, co po
głębiało jego krytykę narodu w owej dobie. Pozatem krytyka ta nic nowego nam nie przynosi:
różnica wiar, łakomstwo i utraty, zgaszone cno
ty, oziębłość serc, materjalizm, wszystko, co za
przecza dobrej sławie, a co znamy z poprzed

W rezultacie poeta już z absolutną pewnością
umieszcza teraz Batorego pomiędzy bohaterami
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narodu, co wieściła mu przedtem Dryada zamechska. Wtedy też powstała pieśń: 0 statecz
nym słudze Rzplitej, będąca wyrazem hołdu
poety dla Zamoyskiego, którego również szarpa
ła nienawiść i zazdrość. Poeta Zamoyskiego nie
bronił, ale pocieszał, dowodząc, że cnota nie mo
że być bez zazdrości:

ROK VI

stracił swą popularność u mas. Teraz w opinji
publicznej potępiono wspólnie kanclerza i kró
la, którym postanowił publicznie zadośćuczynić
poeta. Jakoż na wesele krakowskie wystosował
dwa utwory, w których podniósł znaczenie od
niesionego zwycięstwa i wielkość wodzów
i szczęście Zamoyskiego. Jest to poemat na cześć
króla: Joannis Cochanovii ad Stephanum Bathoreum Regern Poloniae inclytum Moscho debelJako cień nieodstępny ciała naśladuje,
Tak za cnotą w też tropy zazdrość postępuje,
lato et Livonia recuperata Epinicjon (Kraków
1583), obszerny, złożony z 73 dwunastowierszoz którą nie może się liczyć mąż stanu i patrjota. wych ustępów i 4-ch wierszy dystychów elegij
W tej to pieśni mamy znamienną strofę, cyto nych na zakończenie—i drugi, na cześć Zamoy
waną niejednokrotnie i znaną powszechnie:
skiego: J. Cochanovii in nuptias ilustrium Joan
nis de Zamoscio... ac Griseldis Batthorrheae
epithalamion. Obydwa utwory odśpiewał w cza
A jeśli komu droga otwarta do nieba,
Tym, co służą ojczyźnie...
sie uroczystości weselnych na zamku znany już
nam muzyk królewski Krzysztof Klabon 12 i 13
Dwie te pieśni z dodaniem trzeciej: 0 uczciwej czerwca 1583 roku.
małżonce—wyszły w osobnym zbiorku p. t. Pie
W pieśni zwycięskiej na cześć Batorego uza
śni trzy Jana Kochanowskiego w Warszawie sadnia poeta stosunek swój do króla, pełen uzna
1580. Tutaj nasuwa się kwestja: wydanie to po nia i podziwu, daje rzeczowy obraz wszystkich
przedzone jest listem do Zamoyskiego, datowa jego poczynań od początku panowania. Zaczy
nym 14 stycznia 1580 r. w którym Kochanowski na od wojny moskiewskiej, w której okazał się
pisze: ,,I sthękać mi W. M. niedasz; więc nie Batory wodzem i zajaśniało pod nim chwałą woj
wiem mamli to od W. M. sobie za krzywdę brać. sko polskie. Podkreśla uczoność króla, jego oby
Ale jednak, chceszli mie W. M. na świecie mieć czaje łagodne i ludzkie, jego pracę i zdolność
dłużej, proszę, nie każ mi W. M. theraz nic pi rządzenia państwem, które po burzliwych elek
sać“. Przytoczony ustęp wskazuje na upadek du cjach ujął był w karby rozumnych swoich rzą
cha poety, na przygnębienie i niezdolność twór dów. Tu wspomina jeszcze Henryka Walezego,
czą; było to po śmierci Urszuli, dowodzi również, którego nie cały ogół wybrał na króla i nie każ
że Zamoyski, jako człowiek czynu, domagał się dy wierzył w jego obietnice (poeta wierzył!),
od poety czynu poetyckiego na usługach polityki a wielu nie chciało mieć Francuza królem, któ
króla i swojej i że Kochanowski na czyn taki ry przeszedł wszystko swoją niesłychaną uciecz
zdobyć się nie mógł, przysyłając kanclerzowi to, ką nocną z Polski. Po ucieczce Henrvka, stwier
co miał, tych kilka pieśni, będących wyrazem je dza poeta, naród podzielił się na stronnictwa,
go stosunku do króla, hetmana i wojny. To jed a kiedy przyszła elekcja, jedni sprzyjali Henry
nak, co przysłał, wystarczyło Zamoyskiemu. Jak kowi nadal i łudzili się co do jego powrotu, inni
Zamoyski cenił twórczość Kochanowskiego do chcieli cesarza; największa liczba była za obio
wodem jest to, że, jak przy Odprawie posłów rem Piasta, którzy po obiorze Batorego na kró
greckich, tak i teraz, przy Trzech pieśniach wy la, przerzucili się na jego stronę. Co do swojego
dał list poety do siebie, wiedząc, że stanowią stanowiska, poeta nic tu nie mówi. Wspomina
one pierwszorzędny dokument historyczny do też o podwójnej elekcji, Maksymiljana i Bato
jego twórczości.
rego, grożącej wtedy wojnie domowej, którą za
Skończyła się wojna moskiewska. Imponujące żegnał Batory.
zwycięstwo polskie atoli dziwnym biegiem irra
Wtedy, o królu, dusza twoja zajaśniała
cjonalizmu polskiego nie opromieniło glorją po
(równością i spokojem godnym wielkiej chwały.
staci wodza, pogłębiło, przeciwnie, rozdział po
między nim a narodem. Z drugiej strony skupiło
Opisuje poeta wjazd królewski do Krakowa,
ono i zespoliło ściślej tych, którzy swój uczu
ciowy stosunek do króla pieczętowali krwią na z orszakiem i świtą, w otoczeniu wojska. Za
polach bitew moskiewskich. Pogłębił się przede- trzymuje się przy wojnie gdańskiej, poczem lwią
wszystkiem stosunek wzajemny króla i Zamoy część utworu wypełnia wojna moskiewska, któ
skiego, który osiągnął najwyższe godności ra stanowi jego część drugą. Opisane są szczegó
w kraju, kanclerza i hetmana, a teraz po śmierci łowo wszystkie trzy wyprawy: połocka, wielkoKrystyny Radziwiłłówny, żeni się z bratanicą łucka i pskowska aż do zawarcia rozejmu, przykrólewską, Gryzeldą Batorówną. Wesele odbyło czem Batory jaśnieje tu glorją w szczerem uwiel
się w Krakowie na zamku 12 czerwca 1583 roku. bieniu poety, w przekonaniu, że te zwycięstwa
W ten sposób trybun dawny szlachecki, popu pozostaną w duszy narodu, że ta wojna da Ba
larny czasu obydwóch bezkrólewi, związany toremu sławę pośmiertną.
Tak tedy należało pisać dla współczesnych
z tronem, jako mąż stanu, wchodzi teraz w po
krewieństwo z królem, co mogło było głaskać o królu po wojnie zwycięskiej, należało uzasad
dumę i próżność szlachecką, gdyby nie to, że ten niać jego wielkość, która dziś, po wiekach, ja
sam Zamoyski od czasu wojny moskiewskiej śnieje. Ale stanowisko Kochanowskiego w tej
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mierze daje mu po wiekach chlubne świadectwo.
Zamoyskiego również uwielbił poeta wspom
nianym wierszem weselnym, który, jak chór
w tragedji, podzielony na strofy i antystrofy,
podnosi jego zasługi wojenne, za co otrzymuje
teraz z rąk króla nagrodę.
Błogosławiony jesteś potrzy kroć, Zamoyski,
i poitrzykroć szczęśliwy, szczęśliwy, szczęśliwy...

wzywa go do wytrwania na drodze raz obranej.

Nr 3

A oto na cień jego wsizytek rodzaj p taszy
I polne ucieikają stada, ten swej broni
Jeszcze oieprawie świadom, bez obrazy goni,
Skrzydłami pogładlzając po grzbiecie pierzchliwym,
A potem zajuszoiny i sarn żywię żywym:
Tak ty, przypatrując się ojcowskiej dzielności,
0 zacny Radzi wile, z napirwszej młodości
Myśl ileś ziawżdy sławy domowej poprawić
1 o miłą ojczyznę śmiele się zastawić.
Aniś ty wieku czekał słusznego do zbroje,
Pierwej dzielność dordzała niźli lata twoje.

Sam ten początek utworu, żywy i śmiały w po
równaniach, dowodzi, że nie mamy tu bynaj
mniej do czynienia z pracą wymuszoną na Ko
chanowskim przez Zamoyskiego dla oznajmienia
Polsce zasług Radziwiłła, jak tego dowodził R.
Plenkiewicz (str. 635 — 6). Poeta posługiwał
się tu jakimś nieznanym djarjuszem wyprawy
tej dywersyjnej Krzysztofa Radziwiłła z obozu
pod Pskowem, aż po Wołgę i po Starycę, gdzie
przebywał wtedy Iwan Groźny. Mamy tu cały
szereg drobnych szczegółów i danych topogra
ficznych :

Chociażby sie najgorsze przeszkody piętrzyły,
służąc ojczyźnie, spełniej obowiązek święty
(przekł, Ejsmoiida).

Kończy się utwór życzeniami dla oblubienicy,
której wróży szczęście w miłości i macie
rzyństwie.
Obydwa te utwory miały właściwie znaczenie
polityczne, celem ich bowiem było ugruntowanie
legendy batorowskiej w Polsce. Z tej samej tro
ski, z tego samego zadania wyszedł i trzeci utwór
z tej doby, pisany po polsku, p. t. Jezda do
Moskwy. Pisano o nim niejednokrotnie, jako
o utworze słabym Kochanowskiego, który wszedł
już był wtedy w swoje lata przedzgonne, ostat
nie. Jako dowód osłabienia energji twórczej
poety przytacza się słabą formę utworu, ponie
waż Kochanowski użył w nim kilku średnio
wiecznych asonansów (podał — przyznał i t. p.,
a w jednem miejscu nawet rozdzielił wyraz dla
rymu: Koło-mnej — sioło). Z drugiej strony
rytm poematu odznacza się żywością, jak i opo
wiadanie o wyprawie partyzanckiej w głąb Mo
skwy Krzysztofa Radziwiłła, hetmana polnego
litewskiego, jednego z głównych bohaterów woj
ny. Możnaby tu postawić twierdzenie zgoła inne:
że Kochanowski, tworząc ten wierszowany djarjusz wyprawy, sięgnął umyślnie do formy śred
niowiecznej poezji, w celu pogłębienia historycz
nej wagi faktów; w tym celu archaizował język,
jakby sam już z oddali wieków na przyszłą le
gendę wojny minionej spoglądał. Dlatego też
asonanse zjawiają się nie na początku utworu,
lecz dopiero w dalszym ciągu, w toku opowiada
nia. Zaczyna się poemat tak:

W Drogaczowieś odpoczął i koniom i sobie.
Nazajutrz Filon Kmita na posiłek tobie
I Haraburda przyszedł; tam Mjoza w swym biegu
Niehamowana płynie, a cerkiew na brzegu
Świętej Piokrowy stioi. Gdyś w tern miejscu leżał,
Poseł prędki z nowiną do ciebie przybieżał,
Pewny nieprzyjacielski lud opowiadając
I pewne uroczysko, a ty, nie mieszkając,
Kazałeś pod nie ciągnąć...

Mamy tu i refleksje religijne poety, które wiążą
się z osobą króla. I tak wierzy poeta w stosun
ku do Iwana Groźnego i króla Stefana, że
Bogu łacno hardego skrócić, który nosi
Szczęście w swych i nieszczęście ręku: ten wynosi,
Ale tenże i składa; prędko delfin płynie,
Prędko i orzeł lała; Bóg obudwu minie.
Ten moskiewskiego pychę chcąc kiedy uskromić
I róg, którym tak bardzie potrząsał, przyłomić,
Podał nam króla z Węgier, dzielnego Stefana...

To szczyt, na którym stanął poeta, idąc za słoń
cem sławy Stefana Batorego, to już rozmodlenie
duszy wiarą, że króla tego Bóg narodowi podał
ku losów odmianie.
Wyzbył się Kochanowski dawnego narzekania
i pesymizmu, nie wyzbył się jednak bólu patrjotycznego, który pogłębił s:ę w nim przez stosu
nek narodu do Batorego. Wyrazem tego bólu,
aż do tragizmu, jest jego Odprawa posłów grec
kich.

Jaiko więc *brzeł młody na gniaździe Wysokiem
Siedząc, za ojcem patrza nieispuszczonem okiem,
Kiedy albo wysoko buja pod obłoki,
Albo prędki zwierz goni i drapieżne smoki,
Aż się i sam za czasem wylecieć ostraszy,

Wszystkim przyjaciołom i czytelnikom „Jednoty”
przesyła z okazji Świąt Zmartwychwstania Pań
skiego serdeczne życzenia błogosławieństwa Bożego.
Redakcja.
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PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ.
W jednym z najlepszych dzienników świata, stwo, zderzyłoby się z rzeczywistością i z psymianowicie w „Temps“ z 18 marca r. b. znajdu chologicznemi prawami ludzkiemi, a występu
jemy korespondencję z Rzymu, którą dla jej wy jąc poza naturalne granice swoje, przybrałoby
jątkowej wartości pedagogicznej przytaczamy charakter teologiczny. Podobne obowiązki
tu w całości:
sprawowało państwo w wiekach średnich. Ale
— Nasz korespondent specjalny pisze nam państwo takie już dawno przeminęło i znikło
z Rzymu:
ostatecznie.
Podczas, gdy znaczna większość dzienni
Wobec różnych sposobów wierzenia, państwo
ków włoskich pozamieszczała jedynie notatki powtarza nie jakieś zdanie agnostyka, czy za
i wzmianki o proteście papieża przeciwko pro sadę Kanta, ale zdanie obrońcy kościoła, Ju 
pagandzie wyznań uznanych, osobliwie zaś ko styna Męczennika: „Imię Boże jest tylko przyściołów reformowanych, „Regime fascista“, or bliżonem rozumieniem ludzkiem, określającem
gan Farinacciego, poświęcił mu artykuł zasad pewną całość niewypowiedzianą“ . Następnie
niczy, a w artykule tym wywodzi, jaka ma być „Regime fascista“ rzuca pytanie, coby też po
postawa państwa współczesnego wobec ko wiedział kościół rzymski, gdyby w państwach
ścioła. Dziennik ten podkreśla przedewłszyst- protestanckich mniejszościom katolickim zaka
kiem, że „protesty papieskie są nielogiczne, zano swobodę propagandy katolickiej, a wresz
a więc niedorzeczne“, ponieważ atakują one cie rzuca pytanie, z jakiej racji kościół rzymski
państwo jako organ prawa. „Państwo, które mógłby się obawiać prozelityzmu ewangelic
jest absolutnie suwerenne i samowładne w dzie kiego.
dzinie swych atrybucyj, w formie wymaganej
Jeśli kościół rzymski jest posiadaczem praw
przez ustawę, ustaliło prawo wolnej dyskusji dy wiekuistej — pisze dosłownie „Regime fas
w sprawach religijnych i zmieniając artykuł cista“ — chrześcijaństwa autentycznego, jeśli
pierwszy właściwej ustawy, pojęcie wyznań to jest jedynym L wyłącznym interpretatorem obja
lerowanych zastąpiło pojęciem wyznań uzna wienia Bożego, jeśli do rozporządzenia swego
nych“. Artykuł wywodzi dalej, że państwo wło ma instytucje kultyczne i propagandowe, wier
skie, które nie jest państwem średniowiecznem, ny i oddany sobie kler oraz współpracę laików,
uchwalając ustawy, które uznało za dobre, in to czyliż może być zrozumiałą i dorzeczną oba
spirowało się zasadami prawa publicznego, obo- wa, iż wolna dyskusja mogłaby zniszczyć jego
wiązującemi we wszystkich państwach cywili budowę wiekową? Ponieważ tedy interwencja
zowanych i dlatego właśnie wszystkim osobom państwa i ramienia świeckiego jest wykluczo
przyznaje ono prawo wyznawania wiary, jaką na, kościołowi pozostaje jedyny środek obrony
uznają za prawdziwą. Ale uznanie tego zasad i ataku, przyznany mu przez czasy obecne:
niczego prawa ludzkiego zawiera w sobie tak wolna dyskusja, czyli ten sam środek, jakim po
że prawo obrony własnych przekonań. Pań sługuje się kościół rzymski w Ameryce, w Anstwo, uznające i sankcjonujące to prawo, przy glji, w Niemczech, w których to państwach nie
stosowuje się jedynie do rzeczywistości psycho wzywa on opieki państwowej.
logicznej, której skasować nie można. Artykuł
Kończąc, „Regime fascista“ odpowiada na
przypomina następnie przypowieść Chrystusa,
w której mowa jest o człowieku, co znalazłszy argument, według którego propaganda prote
skarb, nie może się oprzeć pragnieniu i całemu stancka może zniweczyć narodową jedność
światu opowiada o swem odkryciu. Tak samo włoską. Artykuł wyraża się, że takie przewi
iest, wywodzi artykuł, z każdem przekonaniem: dywania mogą służyć jako straszydło, ale nie
gdy człowiek wierzy w sposób zdecydowany, mogą być uważane za proroctwo pewne, wska
gdy jest przekonany, iż posiada właściwą po zujące skutki nieuniknione. Przeminęły już da
stać prawdy i gdy opanowuje go patos religji, wno te czasy, w których ludzie wymordowyto odczuwa on nieprzezwyciężoną potrzebę po wali się wzajemnie z powodu wierzeń religij
dzielenia się swemi przekonaniami z jak naj nych. Naprzykład Niemcy, czyli kraj rozdzie
większą liczbą ludzi. Jest to prawo psycholo lony duchowo, jak żaden r.nny na świecie, da
giczne, które potwierdzało się zawsze, od cza ły podczas wojny światowej wspaniały przykład
sów, gdy zaczęła się wyrażać myśl ludzka, jedności moralnej.
Tak pisze dosłownie „Temps“, streszczający
i któremu byli i są posłuszni głosiciele słowa
chrześcijańskiego, misjonarze dawni i obecni, artykuł „Regime fascista“ . Aby czytelnik miał
krzewiący wiarę swoją wszędzie. „Regime fas- jak najlepsze wyobrażenie o co tu chodzi, po
cista“ uważa tedy, że, gdyby państwo wtrącało dajemy za tern samem pismem francuskiem stre
się do spraw dotyczących dyskusji i rozpow szczenie artykułu papieskiego „Osservatore Ro
szechniania wiary, to znalazłoby się w sprzecz mano“, poświęconego propagandzie protestanc
ności z sobą, popadając w jawne przeciwień kiej we Włoszech:
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— ,,Osservatore Romano“ poświęca propa
gandzie protestanckiej długi artykuł, który je
szcze raz wykazuje, jak przewrażliwionym stał
się Watykan na punkcie manifestowania się ży
cia kościołów reformowanych. Dziennik papie
ski przypomina przedewszystkiem ostatnie na
pomnienia, wyrażone na ten temat przez papie
ża, gdy przemawiał w dniu Bożego Narodzenia
do św. Kolegjum i podczas posłuchania, udzie
lonego proboszczom i kaznodziejom W. Postu,
a następnie wywodzi, że chodzi tu ,,o propa
gandę protestancką, zuchwałą, wzmagającą się,
upartą“, od Ajpów nadmorskich aż po morze
Jońskie. Wyznaczając następnie swój punkt wi
dzenia na tę propagandę. ,,Osservatore Roma
no“ oświadcza, że kościół nie może przyznać
.,równości prąw prawdzie i błędowi oraz pro
pagatorom jednej i drugiego“ .
— Z drugiej strony — powiada ,,Osservatore“ — zdajemy sobie sprawę z wymagań pew
nej tolerancji praktycznej, zdrowej i światłej,
nakazanej przez życie społeczne w warunkach,
jakie istnieją obecnie, tolerancji głoszonej przez
sameż dokumenty pontyfikalne. Ale musimy
też przypominać, że Włochy są krajem katolic
kim, strażą Stolicy św. Piotra, krajem, który
nigdy nie był rozdzielony prądami heretyckiemi i pozostał dzięki Bogu w pokojowem posia
daniu swej fundamentalnej jedności religijnej.
To też nikt nie może się dziwić, jeśli nie prze
stajemy uważać go za kraj podbity, jak naprzykład Kurdystan.
Co do propagandy protestanckiej, to organ
Watykanu spodziewa się, iż zdrowe siły ducho
we katolicyzmu zdołają się jej oprzeć, ale to
nie uwalnia od poważnego i głębokiego badania
samegoż zjawiska. Czem to wytłumaczyć, że
właśnie nazajutrz po ugodzie lateraneńskiej pro
zelityzm kościołów ewangelickich rozwija taką
żywą działalność? Czy protestanci czują się
obecnie bardziej wolni, niż przedtem? Czy też
może chcą wzbudzić wrażenie, że tak jest?
W kim mianowicie? Takie pytania stawia ,,Osservatore Romano“ i te pytania zdaniem jego
mają służyć za podstawę badań, o których mó
wi. Wchodząc wreszcie w treść zagadnienia,
pismo papieskie oświadcza, że nie chodzi mu
wcale o grę słów, jaka powstać może, gdy mo
wa o wyznaniach tolerowanych i wyznaniach
uznanych, bo dla papieża to nie sprawa terminologji, ale sprawa porozumienia się co do isto
ty sprawy. A istota sprawy spoczywa w tern,
że Włochy są krajem katolickim, że państwo
postawiło religję katolicką u szczytu swoich
ustaw podstawowych i układów ze Stolicą św.
i że z niej uczyniło podstawę i koronę wycho
wania naiodowego. Wszystko to, powiada ,,Osservatore“ , posiada znaczenie, wartość i nieza
przeczoną doniosłość, z któremi łączą się rów
nie niezaprzeczone obowiązki i odpowiedzial
ności. Co dc dyskusji religijnej, to bez kwestji
jest ona wolna, a wiadomo jest, że katolicy się
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jej nie boją, ale należy ona też do spraw najde
likatniejszych.
W każdym razie, zdaniem ,,Osservatore“, nie
ulega wątpliwości, iż w obecnej propagandzie
protestanckiej, jak ona jest uprawiana we Wło
szech, nie można dopatrywać się dyskusji reli
gijnej, lecz co najwyżej ,,ciemnej kontrabandy“ .
I jako taką należy ją demaskować. Z drugiej
strony, uwzględniając najpoważniejsze wyniki
badań historycznych, jest to prawdziwą znie
wagą dla religji, inteligencji, powagi i uprzej
mości narodu, uciekanie się do takiej ciemnej
propagandy. Te właśnie metody najwyraźniej
podpadają pod ustawy prawne i ich sankcje, po
nieważ metody takie przeczą wyraźnie ducho
wi katolicyzmu, a nawet zagrażają jedności oj
czyzny, bo podrywają jedność religji, tę jedność,
która jest podstawą każdej innej jedności, a któ
ra specjalnie w Italji jest najgłębszą więzią du
chową.
Wnioski: Kościół nie domaga się prześlado
wań, ale domaga się ,,okiełzania prawowitego
tych metod niegodnych“, żąda on, aby dobra
wiara prostaczków nie była napastowana, lecz
broniona. Możnaby odpowiedzieć, że w taki
sposób domaga się on ograniczenia wolności
ewangelizacyjnej, której domaga się w całej
pełni dla siebie. Ale powracając do założeń
pierwotnych, kościół nie może pozwolić na to,
na co nie przyzwala ani Bóg ani religja, to jest
równości dla prawdy i dla błędu.
Przytoczyliśmy umyślnie oba te streszczenia,
gdyż w nich wyrażają się jasno i wyraźnie dwa
orądy współczesne i wyłączające się wzajemnie.
Papiestwo, jak za najlepszych czasów Innocen
tego III, czy Bonifacego VIII, powtarza w kółko
swoje pretensje do panowania nad światem.
Kto sie nie zgadza na panowanie oapieskie, jest
heretykiem, a heretycy już przez Eugeniusza IV
bullą „Cantate Domino“ z 4 lutego 1441 roku
skazani zostali na wieczne i nieodwołalne po
tępienie. Jeszcze za Pawła Y byli tacy ideolo
gowie rzymscy, którzy twierdzili, że „dopiero
wtedy, kiedy nad całym światem zapanuje Vicarius Christi, a wszystkie świeckie państwa
znikną, nadejdzie wiek złoty, opiewany przez
poetów, nastanie najlepsza rzeczpospolita, opi
sywana przez filozofów i Jeruzalem będzie
uwolnione od heretyków i niewiernych“ (Chłędowski. Rzym — ludzie baroku. Lwów 1931.
Str. 115). Możnaby na ten temat dyskutować,
ale papiestwo nie dyskutuje, lecz rozkazuje,
uważając, że państwo współczesne jest od tego,
aby było świeckiem ramieniem kościoła, aby
starym obyczajem zatykało usta heretykom, za
mykało ich w więzieniach i paliło na stosach.
Pretensje, z jakiemi występują nasi klerykałowie, domagający się od państwa bezwzględne
go posłuszeństwa, są miarą apetytów klerykalnych, nigdy nienasyconych.
Faszyzm nie chce być państwem średniowiecznem i nie myśli wysługiwać się papiestwu,
a „Regime fascista“ daje papiestwu piękną
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i mądrą lekcję psychologii i prawa. Papiestwo
nazywa się kościołem jedynozbawczym i wszy
stkie inne kościoły chrześcijańskie uważa za
błędne i fałszywe. Prawosławni i ewangelicy
nietylko na podstawie takiego sentymentu, ale
na podstawie dokumentów uznanych przez nau
kę całego świata, wyrażają przekonanie, że pa
piestwo nie jest namiestnictwem Chrystusa, bo
takie namiestnictwo jest zbędne w sprawach,
o kórych decyduje wszechobecny Duch Boży.
A jednak ci „heretycy“ , jako żywioł nieskoń
czenie kulturalniejszy od „prawowierności“
rzymskiej, nie odmawiają innowiercom rzym
skim prawa propagandy, byle ta odbywała się
środkami kulturalnemu Coby to było, gdyby
w Szwecji, w Ameryce, w Anglji, zaczęto na
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śladować papieża i domagać się od rządu ogra
niczenia wolności katolickich heretyków!
Rzymski katolicyzm nie opierał się nigdy na
sobie, jak się opiera protestantyzm. Bez Kon
stantynów, Karolów Wielkich, Fryderyków, Na
poleonów i t. d. nie był niczern. Dzisiaj mówi
on o tolerancji, ale nie mówił o niej jeszcze
w wieku przeszłym i zaprzeszłym, nie znał jej
w wieku piętnastym i szesnastym, gdy rękoma
fanatyków wyrzynał bezbronnych kulturalnych
Hugenotów. Co więcej, nie potępił nawet swe
go prałata, Piusa a Langenio, gdy ten w r. 1895
błogosławił płomienie stosów i sławił pamięć
Torkwemady. Toteż żywioły kulturalne całe
go świata idą własnemi drogami i już się na pa
piestwo nie oglądają. Znaczenie swoje zmarno
wało samo bezpowrotnie.

E. HULKÓWNA.

STANOWISKO KOBIETY W KOŚCIELE
CHRZEŚCIJAŃSKIM.
Przyczyna traktowania kobiety jako istoty
niższej, stworzenia nieczystego i niedorównywającego mężczyźnie, spoczywa niezawodnie
w jej charakterze fizycznym i jej pozornej sła
bości. Właściwości fizyczne zepchnęły kobietę
w zaraniu dziejów na stanowisko podrzędne
nietylko w życiu społecznem i rodzinnem, lecz
przedweszystkiem w życiu religijnem. Bodajże
we wszystkich kultach i religjach świata ko
bieta uważana jest za istotę nieczystą i nie
godną dostępu do ołtarzów. Nieliczne religje,
w których jest inaczej, nie stanowią żadnego
argumentu, przecwnie są one wyjątkami, potwierdzającemi regułę.
Specjalnie zaciekawia nas stanowisko, jakie
kobieta zajmuje w kościele chrześcijańskim wogóle, a w kościołach ewangelickich w szczegól
ności. Stanowisko to jest dziś inne, niż było na
początku dziejów chrześcijaństwa, z biegiem
czasu ulegało ono ciekawym przemianom,
a w ostatnich kilku dziesiątkach lat w kościo
łach ewangelickich doszło do takiej ewolucji
w tej dziedzinie, że przypomina ona rewolucję.
Gdybyśmy chcieli przedstawić dzieje sto
sunku kościoła do kobiety w postaci wykresu,
to otrzymalibyśmy krlzywą, która po licznych
perypetjach w ciągu dziewiętnastu wieków po
wraca w gruncie rzeczy do punktu wyjścia. Dla
lepszego zobrazowania stosunku kościoła
chrześcijańskiego do kobiety zaczniemy nasz
wykres od zaznaczenia tego stosunku w religji
żydowskiej, która traktuje ją do dziś jeszcze
jako twór nieczysty. W ten sposób krzywa na
sza zaczyna się bardzo nisko, za czasów Chry
stusa szybko podnosi się ona na dużą wyso

kość, poczem, zaczynając od działalności apo
stoła Pawła, zaczyna zwolna opadać, spadek
jej staje się coraz raptowniejszy za czasów
Ojców kościoła, a w kościele katolickim wie
ków średnich spada do poziomu żydowskiego
czasów przedchrześcijańskich.
Doba reformacji przynosi i w tej dziedzinie
pewną zmianę na lepsze, jednak gruntowna
przemiana i poniekąd powrót do stosunków
pierwszych lat chrześcijaństwa nastaje dopiero
w kościołach ewangelickich w ciągu ostatnich
kilku dziesięcioleci. Nie podobna brać tego za
złe naszym koścołom, bo tradycja katolicka
i Ojców kościoła zbyt wielkim ciężarem dzie
dziczności spoczywały na ewangelikach, więc
nic dziwnego, że radykalna zmiana stosunków
nie nastąpiła odrazu. Zresztą i same kobiety
były przyzwyczajone do innego traktowania ich
niż mężczyzn i dawniej mniej garnęły się do
pracy publicznej, niż dziś. Były naogół ogromnie
bierne i nie zdawały sobie sprawy z tego, że
mogłyby żądać innego traktowania. Dopiero
z emancypacją i równouprawnieniem kobiet
w innych dziedzinach życia przychodzi eman
cypacja kobiety w życiu religijnem i dążenie
do równouprawnienia jej i na tern polu.
O Chrystusie możemy śmiało powiedzieć, że
stosunek jego do kobiety był taki sam, jak do
mężczyzny. Był to istny przewrót, jeżeli zwa
żymy, w jakiem środowisku Jezus działał, i jak
to środowisko traktowało niewiasty. Lecz tra
dycja żydowska zaciąży ponownie na apostole
Pawle, i to on właśnie przyczyni się w niema
łej mierze do zepchnięcia kobiety ze stanowi
ska, na jakie wyniósł ją sam Chrystus. Pomimo
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jednak, iż apostoł Paweł nakazuje niewieście
milczenie w zborze i posłuszeństwo mężowi,
tern niemniej wyraża się bardzo serdecznie
0 Febie, Pryscyli, Akwili, Marji, Trytonie i Tryfocie, jako o niewiastach, które ,,wiele praco
wały w Panu“,
O pracy kobiet w zborach mówi nawet dosyć
dużo. Chodzi mianowicie o pracę wdów, liczą
cych więcej niż sześćdziesiąt lat mających
świadectwo głębokiej wiary i dobrych uczyn
ków. Z historji zaś wiemy, iż w pierwszych wie
kach chrześcijaństwa istniała swego rodzaju or
ganizacja kobiet pracujących w zborach. Pracę,
jaką spełniały, nazwalibyśmy pracą społecznoreligijną, to znaczy: opiekowały się one chory
mi, odwiedzały więźniów chrześcijańskich,
udzielały wedle uznania pomocy biednym, pod
czas nabożeństw czuwały nad spokojem i po
rządkiem, zajmowały się kobietami należącemi
do zboru, bywały obecne przy chrztach kobiet
1 współpracowały przy nauczaniu katechume
nów.
Niestety ten stan rzeczy trwał zaledwie do
V wieku, a sobory w Orange (441 r.), w Epannes (507 r.) i w Orleanie (530 r.) zniosły zupeł
nie instytucję djakonis, kobietę całkowicie usu
nięto od pracy w łonie kościoła. Kościół stracił
na tern dużo, a skasowanie instytucji djakonis
przyczyniło się do osłabienia go. Poczynając od
Tertuljana mnożą się epitety nazywające ko
bietę ,,bramą djabła, drogą nieprawości, żąd
łem skorpiona i tworem nieużytecznym“ (femina
janua diaboli, via iniquitatis, scorpionis percussio, nocivum genus). Niemniej sławnym jest
sobór w Macon, na którym zastanawiano się
poważnie nad tern, czy kobieta ma duszę nie
śmiertelną; wpiawdzie zagadnienie to zostało
rozstrzygnięte na korzyść kobiety, ale ubliża
jącą wprost większością jednego głosu. I to
jeszcze nie wszystko. Święci i Ojcowie kościoła
wyrażali się o kobiecie jak najgorzej. Tacy zna
komici mężowie, jak Hieronim i Augustyn w ko
biecie widzieli źródło i przyczynę grzechu. Nic
dziwnego, że wobec takiej postawy najświatlej
szych przedstawicieli kościoła kobieta została
zupełnie usunięta od służenia kościołowi. Jest
to tern dziwniejsze, że w tym samym mniej wię
cej czasie zaczyna się kult Marji, Matki Chry
stusa i liczne kanonizacje świętych męczenniczek; dziwne, że jedno nie wykluczało drugiego.
Kościół katolicki ńsuwał kobietę od kapłań
stwa i służby kościelnej; ale zato pozwolił jej
ubiegać się o palmę męczeńską, kanonizował ją
i otwierał jej bramy niebieskie.
Od czasów reformacji stosunki te zaczynają
się powoli poprawiać. Kościół reformowany
przywraca dawne djakonaty. W Holandji fran
cuskie hugenotki zakładają pierwszy nowocze
sny djakonat. W tym samym mniej więcej cza
sie, i kto wie czy nie pod wpływem właśnie
działalności ewangeliczek, św. Wincenty a Pau
lo zakłada pierwsze katolickie zgromadzenie
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sióstr miłosierdzia. Z biegiem czasu powsta
wało coraz więcej przeróżnych zgromadzeń
sióstr miłosierdzia w kościele katolickim, jed
nak stosunek tego kościoła do kobiety nie uległ
żadnej zmianie: kobiety są trzymane ciągle
jeszcze zdała od ołtarzy.
Kościół ewangelicki, osobliwie zaś kościoły
ewangelicko - reformowane, poszły w tej dzie
dzinie po prostej linji rozwoju; bowiem ewan
gelicy zrozumieli, że nie należy kobiecie utrud
niać pracy, ale ułatwiać jej głoszenie Słowa Bo
żego w kościele, jeśli czuje do tego powołanie.
Głęboki myśliciel francuski, T. Fallot, tak się
wyraził: „Duszpasterstwo kobiet staje się obe
cnie nakazem, a jeśli kościół zawaha się zorga
nizować je, to kiedyś ciężko swój błąd odpoku
tuje“ .
Jakieś dwa, trzy lata temu toczyła się we
francuskiej prasie ewangelickiej bardzo żywa
dyskusja na ten temat, przytaczano liczne głosy
cudzoziemców, a nawet sami cudzoziemcy wy
powiadali się bezpośrednio. Zasadniczo francu
skie kościoły ewangelickie, nie wyłączając al
zackiego kościoła luterańskiego, nie sprzeci
wiają się duszpasterstwu kobiet. Liczne próby,
przedsiębrane w różnych stronach Francji, dały
wyniki dodatnie, a kaznodziejki wywiązały się
z powierzonych im zadań nadspodziewanie do
brze i z dużą korzyścią dla kościoła. Kobieta,
jako duszpasterka ma duże widoki we Francji,
ale na razie pracuje jako zastępczyni pod kie
rownictwem światłych pastorów.
W Genewie istnieje nawet specjalny instytut,
zajmujący się sprawami związanemi z duszpa
sterstwem kobiet. Wszystkie bezwzględnie wy
działy teologiczne ewangelickie przyjmują ko
biety tak samo jak mężczyzn.
Różne kraje europejskie różnie rozwiązały
sprawę duszpasterstwa kobiet.
W Anglji, w kościele anglikańskim, niema
zasadniczo kobiet sprawujących urzędy kościel
ne, zato we wszystkich prawie kościołach
ewangelickich są kobiety — kaznodzieje. Nato
miast djakonise mają w kościele anglikańskim
ogromne pole działania i często są prawdziwemi pomocnicami i zastępczyniami ducho
wnych. Asystują one przy odprawianiu nabo
żeństw, odczytują głośno Pismo Święte w cza
sie nabożeństw, nauczają młodzież, w razie nie
obecności duchownego mogą udzielać chrztu,
a za specjalnem pozwoleniem biskupa mogą
nawet kazać. W angielskich kościołach ewange
lickich jest obecnie 14 kobiet-pastorów: dwie
kongregacjonalistki, cztery baptystki i osiem unitarjuszek. Jedna z nich, Miss Royen, wywiera
tak głęboki i zbawienny wpływ na młodzież,
jak żaden z pastorów angielskich. W Anglji ko
biety po ukończeniu studjów teologicznych
otrzymują stopień bakałarza.
W Danji i w Norwegji niema narazie kobietpastorów. W Danji w 1921 roku przyznano kobetom prawo ubiegania się o wszystkie stano
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Nr 3

JE D N O T A

wiska kościelne z wyjątkiem pastorskiego. Wy
działy teologiczne i 3/4 kolegjów wypowie
działy się przeciw duszpasterstwu kobiety.
W roku 1925 odrzucono nawet projekt dozwo
lenia kobietom sprawowania urzędu kapelanek
przy szpitalach i więzieniach.
Zato w Szwecji wolno kobietom sprawować
urząd pastorski, chociaż nie mają one wszyst
kich praw, jakie przysługują pastorom. Praca
ich polega przedewszystkiem na nauczaniu
i osobistem zajmowaniu się parafjanami, potrzebującemi pomocy i opieki. Pozatem odwie
dzają szpitale i więzienia, oraz pracują w mi
sjach. Sprawą duszpasterstwa kobiet zajmowa
no się w Szwecji bardzo żywo i w końcu uzna
no, że jest to inowacja zbyt nowoczesna, aby
można ją narzucać wszystkim wiernym. Duszpasterka jest pomocnicą pastora, sama nie mo
że administrować parafji, a po zamążpójściu
musi opuścić swoje stanowisko.
W Holandji duszpasterstwo kobiety jest przy
jęte u baptystów, menonitów, remonstrantów
i u luteran. Reformowany kościół niderlandzki
uznaje duszpasterstwo kobiety jako pomocnicy
pastora. Na wydziale teologicznym tego ko
ścioła kobiety dopuszczane są tylko do jedne
go egzaminu. Holenderski kościół reformowany
jest jedynym kościołem, który nie pozwala ko
biecie spełniać obowązków pastora. W Ho
landji jest obecnie 15 kobiet - pastorów. Jedna
z nich, obdarzona wybitnym darem kaznodziej
skim, pociąga do kościoła liczne rzesze wier
nych.
W Niemczech, gdzie bodaj najwięcej kobiet
studjuje teologję, po ukończeniu studjów po
święcają się one przeważnie pedagogji i pracom
naukowym. Kościoły krajowe uznają duszpa
sterstwo kobiet, lecz ograniczone. Kobiety nie
każą, nie udzielają sakramentów Chrztu i Wie
czerzy Pańskiej, z wyjątkiem tych, które pełnią
obowiązki kapelanek w szpitalach i więzie
niach. W Niemczech jest obecnie 10 kobietpastorów. Przeciwko duszpasterstwu kobiet
występują konsystorze.
W Szwajcarji sprawa ta nie jest jeszcze jedno
stajnie uregulowana i została różnie rozstrzy
gnięta przez poszczególne kantony. W Zurychu
kobiety mogą być mianowane zastępczyniami
pastorów, ale bez podstaw prawnych i na od
powiedzialność miejscowych władz parafjalnych.
Są tam obecnie dwie kobiety pastorami. W kan
tonie Vaud przyznano kobietoom prawo dusz
pasterstwa bez żadnych ograniczeń. W Bernie
kandydatki na pomocnice pastora muszą zda
wać specjalny egzamin. W Genewie teologinie
ordynowane mogą być mianowane pomocni
cami pastorów, nie są jednak obieralne na sta
nowisko pastora - administratora. W kantonie
Grison zasada duszpasterstwa kobiet została
przyjęta, jednak każda gmina ma prawo wypo
wiedzieć się o wybieralności kobiet. Żadna
gmina nie skorzystała z tego prawa. W Neuchätel sprawa ta nie stała się dotąd aktualną.
—
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W drodze wyjątku przyznano jednej z kandy
datek prawo wygłaszania kazań.
U nas sprawa duszpasterstwa kobiet nie
zaktualizowała się jeszcze, bo wszak na naszym
wydzielę teologicznym mamy zaledwie dwie
słuchaczki,
Naogół kościoły reformowane odnoszą się do
sprawy duszpasterstwa
kobiet
życzliwiej
i z większem zrozumieniem, niż kościoły luterańskie. Kobiety mają nieskończenie więcej
widoków uzyskania praw do godności pastor
skiej w kościołach mniejszościowych, niż w ofi
cjalnych kościołach państwowych.
Obecne stanowisko w kościele zdobyły sobie
kobiety pracą i walką, trwającą od paru dzie
siątków lat. W roku 1837, Dr. Fliedner, powracając do dawnej tradycji chrześcijańskiej, za
kłada pierwszy dom djakonis w Kaiserswerth.
Kwakrowie już w wieku XVII przyznali kobie
cie zupełne równoprawnienie z mężczyzną
i prawo głoszenia Słowa Bożego każdemu, za
równo kobietom jak mężczyznom. Gdyby kwa
krowie uznawali wogóle duszpasterstwo, to
Elisabeth Fry, sławna w XIX wieku ze swych
przemówień, mogłaby uchodzić za pierwszą
kobietę-pastora.
Kobieta ewangelicka pracowała wiele i bar
dzo wydatnie w kościele i poza kościołem.
W drugiej połowie XIX wieku kobiety wyko
nały niezmiernie dużo. Florence Nigthingale,
Elisabeth Fry, Józefina Butler, Beecher-Stowe,
Matylda Wrede, Katarzyna Booth i wiele, wiele
innych mniej sławnych, a często bezimiennych.
Walczyły z chorobą, rozpustą, alkoholizmem,
zepsuciem, nędzą, niewolnictwem, opiekowały
się więźniami. Praca tych kobiet, chociaż często
swój początek i bodziec brała z kościoła, nie
była jednak przez kościół zorganizowana,
a przecież tak wiele znaczyła dla niego! Tak
samo w połowie XIX wieku powstała Armja
Zbawienia, liczne domy djakonis po całym świę
cie, chrześcijańskie stowarzyszenie dziewcząt,
liczne szkoły, w których kobiety mogły zdoby
wać wiedzę potrzebną ewangelistkom czy mi
sjonarkom. Praca, jaką kobieta ewangelicka
wykonała w kościele w ciągu ostatnich kilku
dziesięciu lat, jest ogromna.
Obecnie coraz bardziej daje się odczuwać
brak duchowmych ewangelickich a w niektó
rych krajach brak nieraz nawet kandydatów
studjów teologicznych; dlaczego więc utrudniać
kobiecie pracę, która staje się obecnie na
prawdę potrzebną?.
Całą dyskusję na temat duszpasterstwa ko
biet w prasie francuskiej streścił ks. pastor G.
Vidal w jednym z zeszłorocznych numerów
świetnego miesięcznika ,,Christianisme Social“ .
Pod koniec artykułu przytoczył słowa apostoła
Pawła z listu do Galatów 111,26,28: ,,Albowiem
wszyscy synami Bożymi jesteście przez wiarę
w Chrystusie Jezusie... Niemasz Żyda, ani Gre
ka; niemasz niewolnika ani wolnego; niemasz
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mężczyzny i niewiasty; albowiem wszyscy wy
jednym jesteście w Chrystusie Jezusie“.
Pracę kobiety nie należy przeciwstawiać
pracy mężczyzny, ani czynić porównań, wyno
sząc wysiłki jednych nad drugich; prace jed
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nych i drugich winny się uzupełniać, a wówczas
dopiero przyniosą one dobry plon.
,,Żniwoć wprawdzie wielkie, ale robotników
mało. Proście tedy Pana żniwa, aby wysłał ro
botników na żniwo swoje“.

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

DO REDAKCJI „JEDNOTY” W WARSZAWIE.
Wielce Szanowny Księże Redaktorze!
Wychodzący w Lesznie antyklerykalny „Kur
ier Powszechny“, zamieścił przed paru miesią
cami ogłoszenie, że wypłaci 180.000 złotych lub
odpowiednie części, kto udowodni, że „apostoło
wie mieli specjalne szaty do odprawiania nabo
żeństwa i że mieli ołtarze i narzędzia potrzebne
do służby bożej“ — „kto da dowody, że aposto
łowie wiedzieli coś o siedmiu sakramentach...“ —
,,że uczniowie Chrystusa uważali się tylko za
kapłanów, a lud za klasę niższą“ i t. d. Są to ty
powe pytania ludzi pewnych siebie, że na nie
odpowiedzi nie otrzymają, i jako takie nie zacie
kawiają. Bardzo żywo natomiast zaciekawia psy
cholog ja tego wszystkiego, co Harnack tak słu
sznie nazwał complexio oppositorum. W marjawickim „Głosie Prawdy“ znajduję bardzo gorli
wą, ale naukowo bezwartościową próbę odpo
wiedzenia na pewne z tych pytań. Msza, razem
z ołtarzami i szatami liturgicznemi jest dla auto
ra tej odpowiedzi czemś murowanem i istniej ą• cem od samego początku chrześcijaństwa, a do
wodem historyczności szat liturgicznych ma słu
żyć Obj. Jana 1,13: ,,A w pośrodku onych sie
dmiu świeczników (ujrzałem) podobnego Syno
wi Człowieczemu, obleczonego w długą szatę,
i przepasanego na piersiach pasem złotym“ .
Oświecony ewangelik wie to i owo o agapach
starochrześcijańskich i ich odpowiednikach przed
chrześcijańskich, umie zdać sobie sprawę z prze
obrażeń uczuciowych, wypełniających przestrzeń
czasową między pierwszemi latami gminy chrze
ścijańskiej w Jeruzalemie a stanem rzeczy, jaki
znajdujemy w I liście do Koryntjan. Plinjusz
Młodszy, Justyn Męczennik, Tertuljan, Didache,
Klemens Rzymski to etapy, .których źródła są

dziś dla każdego dostępne. Ale wiedza to nietylko znajomość źródła, lecz i krytyczny stosunek
do niego. O ile możliwe jest prze wertowanie Ju 
styna lub Klemensa, o tyle niepodobieństwem dla
niespecjalisty jest ogarnianie literatury przed
miotu, specjalnie zaś kontrowersji. A jednak
sprawa jest ogromnie interesująca. Przy odczy
tywaniu świetnych prac Ks. Prof. Seriniego przy
szło mi na myśl, czy nie możnaby Go uprosić o na
pisanie zwięzłej pracy na temat Komunj i św. w I
i II wieku naszej ery? Mniej więcej do
Klemensa Rzymskiego, z ogólną perspektywą
w dalszą przyszłość. A więc fakty, filjacje i przy
czyny pewnych faktów, ich psychologja i filizofja.
Sprawa szat liturgicznych, ołtarzy i t. d. Jestem
przekonany, że praca taka zaciekawiłaby żywo
czytelników „Jednoty“ i dlatego ośmielam się
zwrócić z tą prośbą do Czcigodnego Ks. Prof.
Seriniego, dziękując Mu zarazem za prace Jego
drukowane w „Jednocie“, którym-zawdzięczam
bardzo wiele.
Raczy Szanowny Ksiądz Redaktor przyjąć wy
razy mego wysokiego szacunku.
P . Hulka-Laskowski,
D. 10 lutego 1931 r.
ODPOWIEDŹ REDAKCJI.
Po porozumieniu się z Ks. Profesorem K. Serinim jesteśmy w stanie odpowiedzieć Sza
nownemu autorowi listu, że Ks. Profesor chętnie
zadosyć uczynić pragnie życzeniu, w liście wy
rażonemu,. ale do opracowania poruszonego te
matu przystąpić będzie w stanie dopiero po
ukończeniu pracy, obecnie w „Jednocie“ dru
kowanej .

********^*****************************************************************
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Ś W I A T A .
druga rocznica ugody lateraneńskiej i uroczyste
otwarcie nadawczej stacji radjowej. Echa uro
czystości, związanych z rocznicą wstąpienia
papieża na tron i z otwarciem stacji radjowej,
odbiły się żywem echem po całym świecie. Co
zaś do uroczystości, związanych z drugą rocz
nicą zawarcia ugody lateraneńskiej i głosów

WATYKAN,
W ciągu ostatniego miesiąca Watykan był
widownią wielce ciekawych i charakterystycz
nych wydarzeń.
Z dziewiątą rocznicą pontyfikatu Piusa XI
zbiegły się inne, niemniej doniosłe wydarzenia:
58
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prasy poświęconych tej rocznicy, osobliwie gło
sów prasy włoskiej i francuskiej, to wiemy o nich
bardzo mało, bo prasa nasza ich nie refero
wała; z punktu widzenia ewangelickiego sprawa
ta jest ze wszech miar godna uwagi.
Dzień ten obchodzono bardzo uroczyście
w Rzymie i w Citta Vaticano, wszystkie pisma
włoskie poświęciły rocznicy specjalne artykuły,
jednogłośnie wychwalając genjalne rozwiązanie
tej zawiłej i trudnej sprawy przez „Duce“
traktatem, który ,,jest równie zaszczytny dla
stron obu**. Z pochwałami tego rodzaju wystę
powali nawet dostojnicy kościoła katolickiego,
nazywając Mussoliniego ,,mężem opatrznościo
wym“ i twierdząc, że papież od samego po
czątku poznał się na nim i błogosławił go. Co
do tego ostatniego punktu można mieć liczne
zastrzeżenia, bo wszak między rządem faszy
stowskim a Watykanem było wiele i to bardzo
ostrych tarć, a obie strony nieraz występowały
przeciwko sobie bardzo gwałtownie. Chociaż
powody do sporów ciągle jeszcze istnieją, tern
nie mniej daje się zauważyć ze stron obu pe
wne dążenie jeśli nie do zupełnego zlikwido
wania tych sporów i ostatecznego pokoju (co
jest poprostu niemożliwe), to przynajmniej do
omijania ich narazie. Zresztą jak pisze ,,Temps“
Watykan jest w 90% włoski, a nawet najostzejsze spory „rodzinne“ muszą się przecież koń
czyć pokojem.
Obecnie dostojnicy kościoła katolickiego, na
wet jako zupełnie niezależni obywatele Waty
kanu, dają się coraz częściej używać rządowi
Mussoliniego i idą mu zupełnie na rękę. Tu pe
wien biskup przemawia w kościele o Mussolinim, jako o ,,mężu opatrznościowym“, owdzie
jakiś kardynał poświęca sztandary faszystow
skie, gdzieindziej dostojnicy piszą artykuły po
chwalne na cześć ,,Duce“ . Nie można powie
dzieć, aby faszyzm odwzajemniał się Watyka
nowi podobną kurtuazją.

tykańskich wartości 180 lirów sprzedaje się
zbieraczom po 200 lirów.
*

*
*

Wystąpienia papieskie przeciwko protestan
tom włoskim i prozelityzmowi stają się coraz
gwałtowniejsze. Dawniej papież mało intereso
wał się protestantyzmem włoskim, a nawet zda
je się wiedział o nim nie wiele, ale od czasu
zawarcia ugody między rządem a ewangelikami
i nazwania wyznań ewangelickich ,,uznanemi“
podczas gdy dawniej nazywały się „tolerowanemi“, wystąpienia papieża przeciw nim i wy
cieczki przeciw rządowi na ten temat są coraz
częstsze.
Najboleśniej uczuł się papież dotknięty kon
gresem włoskich kościołów ewangelickich,
który odbył się w Rzymie. Papież uważał to za
zuchwałość ze strony ewangelików i za niewła
ściwość ze strony rządu, który na kongres
udzielił zezwolenia. Kongres ten obradował
nad zjednoczeniem wszystkich włoskich wy
znań ewangelickich.
Drugim kamieniem obrazy była wycieczka
pastorów włoskich z Ameryki, ponieważ pasto
rowie ci specjalnie odwiedzali miejsca strace
nia Savanaroli, Arnolda z Brescji i Giordana
Bruna.

HOLYSEAT VATICAN JE SU S.
Każda radjostacja nadawcza zarejestrowana
jest pod trzema inicjałami. Radjostacja waty
kańska, która właśnie została uruchomiona
12 lutego, nazywa się w języku angielskim
Holyseat Vatican — H. V. — Ponieważ dla re
jestracji zażądano litery trzeciej, papież, namy
śliwszy się, podał inicjał Jezusa, czyli że roz
głośnia watykańska nazywa się.* Stolica święta
Watykan Jezus H. V. J.

Prócz znanego dziennika watykańskiego,
,,Osservatore Romano“ , państwo Watykańskie
postanowiło wydawać obecnie propagandowy
miesięcznik. Ma to być wydawnictwo luksuso
REWIZJA HISTOBJL
we z licznemi ilustracjami i ma zamieszczać ar
tykuły pisane w kilku językach.
We Francji klerykalizm podejmuje ofensywę
Watykan bije obecnie własną monetę w pań
stwowej mennicy włoskiej. Rząd włoski zgodził przeciwko... historji. Wybitni przedstawiciele
się chętnie na wyświadczenie papieżowi tej kleru rzymskiego zabierają się do ,,skorygowa
grzeczności. Gdy praca była już prawie na nia“ znanych powszechnie prześladowań Hugeukończeniu, okazało się, że monety watykań notów francuskich i do wykazania, że ofiarami
skie, jak wszystkie monety włoskie, mają na byli nie Hugenoci, ale... katolicy. Nic nowego:
odwrocie literę R (co oznacza reale - królew fałszerstwa pseudo-izydorjańskie muszą mieć
ski). Niewiadomo czemu ten błąd przypisać bogate potomstwo.. U nas p. Piekarski zadekre
i czy było to tylko zwykłe przeoczenie robotni tował w swej encyklopedji, że reformacja pol
ków. Oczywiście pracę rozpoczęto na now^o ska stała się jedną z bezpośrednich przyczyn
i zamiast litery R umieszczono na monetach rozbiorów Polski. I nikt się temu nie dziwi. Każ
skrzyżowane klucze papieskie. Serje monet wa dy ma taką prawdę, na jaką go stać.
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ZWROT WATYKANU KU LUDOWI.
W wykładach Paryskich Mickiewicz zarzucał
papieżowi, że zawsze jednoczy się z monarcha
mi przeciwko ludowi. Dzisiaj, gdy lud jest górą
i gdy większość monarchów ustąpić musiała
rządom republikańskim, Watykan zaczyna inte
resować się ludem. Papież domaga się ostatnio
„lepsizej równowagi społecznej, inspirowanej
sprawiedliwością *i miłosierdziem chrześcijańskiem, ponieważ pokój wewnętrzny nie może zo
stać ustalony przy niesłusznym podziale korzy
ści i ciężarów, przywilejów i obowiązków, kapi
tału i kierownictwa pracy, oraz korzystania z ich
owoców“. Za podobne wezwanie waldensowie
byli prześladowani, a mnich Campanella został
zamęczony. Wezwanie przychodzi o dziesiątek
stuleci zapóźno i wobec bezmiaru potrzeb jest
niewymiernie małe i nieśmiałe. Nikt też nie
zwróci na nie uwagi.
MAŁA IRLANDKA.
Klerykalne pisemko francuskie opowiada jednę z tych anegdotek, których ducha doskonale
znamy. Pewien pastor miał przesłuchiwać małą
Irlandkę, czy umie się modlić. Gdy odmówiła
„Ojcze nasz“, pasterz ją pochwalił, ale gdy za
częła ,, Zdrowaś Mar ja“, pastor pouczył ją, że
nie należy modlić się do Marji Panny i kazał
mówić ,,Wierzę w Boga“. Gdy mała Irlandka
doszła do słów: ,, ...narodził się z Marji Pan
ny“ —, przerwała sobie i rzekła: „Znowuź ona!“
Pastor nic nie odpowiedział, lecz zamyślił się
głęboko, a gdy wrócił do domu, ukląkł i poboż
nie odmówił ,,Zdrowaś Mar ja“. Anegdoty bywa
ją dobre i złe; ta dobrą nie jest. Kto jak kto,
ale każdy pastor wie, że ,,Wierzę w Boga“ mówi
nietylko o Marji Pannie, lecz i o Ponckim Pi
łacie. Czyż i do niego należałoby się modlić?
Z argumentu twórcy tej anegdotki zdawałoby
się to wynikać.
*

¥

*

„KURJER WARSZAWSKI” i HIPOLIT TAINE
Warszawski organ nieboszczyków coraz czę
ściej drukuje feljetony wrodzaju egzort odpu
st owych, przypominając, że w dziejach Polski
ogromna rola przypada świętym Pańskim i że
istnieje „mandaf Królowej Polski“. Powtarza się
tu przestarzałe i zdewaluowane przez wiedzę
legendy częstochowskie i w sposób mało budu
jący miesza się świętych Pańskich, ojczyznę,
Kmicica i Oleńkę. Możemy ubolewać, że tak
nisko stoi poziom naszej powojennej kultury, ale
rozumiemy to. Sławny Hipolit Taine rozumiał to
także, gdy cytował świętego Liguorego, aby po
kazać, jak Włosi wyobrażają sobie orędownic
two Marji Panny. ,,Czy wiecie, jak rzecz odbywa
się w niebie? Najświętsza Panna staje przed
Synem swym boskim i ukazuje mu łono, w którern pozostawał dziewięć miesięcy, i piersi świę
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te, któremi go tyle razy karmiła. Syn staje przed
Ojcem wszechmocnym i pokazuje mu bok prze
bity i rany święte, które otrzymał za nas. Na
widok błogich rękojmi miłości Syna, Bóg nie mo
że mu odmówić i my otrzymujemy wszystko“ .
Taine przytacza dzieła św. Liguorego tom I str.
435, wydanie benedyktynów solezmiańskich.
(Zobacz „Podróż po Włoszech“ Taine‘a we
wspaniałym tłumaczeniu Sygietyńskiego. War
szawa 1908).
ŻYCIE WYZNANIOWE
„Reformierte Schweizer Zeitung“ donosi, że
w ciągu ostatnich dziesięciu lat do kościołów
ewangelickich w Niemczech przyłączyło się
112,245 rzymskich katolików. W tym samym cza
sie na katolicyzm przeszło 67,542 ewangelików.
Z zestawienia tych liczb wynika, że wyznanie
ewangelickie w tym czasie zyskało 44,703 no
wych wyznawców pochodzących ze środowisk
katolickich. Głośne opowiadania pism klerykalnych o potężnym prądzie katolickim w Niem
czech i indziej okazują się w świetle tych da
nych zgoła bezpodstawnemi. Gwiazda ewangelicyzmu nietylko że nie przygasa, jakby sobie
tego pewne koła życzyły, ale przeciwnie, jaśnie
je pełnią swego blasku.

WŁOSKI BISKUP PRZECIWKO EWANGELICYZMOWL
Arcybiskup Neapolu wydał list pasterski wy
mierzony przeciwko s ierocińco wi ewangel ickie mu, istniejącemu od 25 lat w Portici koło Nea
polu. Starym sposobem rzymskim biskup szka
luje ewangelicyzmi i grozi swoim owieczkom
kla,twami, gdyby chcieli korzystać z heretyckie
go sierocińca. Zaleca walkę z instytucjami
ewangelickiemi i z ewangelicyzmem wogóle
i wywodzi, że ewangelicyzm zmierza do roz
dzielenia narodowego Włochów przez rozdziele
nie ich reilgijne. Zapomniał poczciwy biskup, że
największym wrogiem jedności narodowej Wło
chów był Rzym paieski, który jeszcze podczas
wojny ostatniej liczył na przegraną Włoch i od
zyskanie panowania w państwie kościclnem. Ta
kie listy pasterskie obliczone są na ciemnotę
mas, które ich wartości historycznej i moralnej
sprawdzać nie umieją.
Elżbieta Eulkćwna

OFIARY.
Oprócz prenumeraty wpłacili na wydawnictwo:
1. W-a p. Jadwiga Baum ow a—Warszawa . . . zł . 10.00
2. „ „ Anna i Stanisława Diehl—Warszawa „ 8.00
3. „ ,, Stanisława Fiumelowa—Warszawa. . „ 5.00
Serdeczne dzięki!
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Od Zarządu instytucyj dobroczynnych przy Zborze naszym zwra
camy się do Szanownych współwyznawców naszych z gorącą prośbą
0 łaskawe ofiary w odzieży, bieliźnie i obuwiu dla potrzebujących
pomocy w dzisiejszych ciężkich czasach, jakie cały kraj nasz prze
żywa.
Tyle jest nędzy i między współwyznawcami naszemi, której sami
zaradzić nie jesteśmy w stanie! Apelujemy więc do ofiarności braci
1 sióstr w wierze, pewni, że dobre ich serca odezwą się chętnie na
prośbę naszą.
Gorąco też prosimy o zaofiarowanie nam lub odstąpienie po zni
żonej cenie fotelu na kołach dla jednej z chorych naszych — spara
liżowanej.
Wszelkie ofiary w naturze przyjmuje z wdzięcznością podpisany
i siostry Djakonise w Przytułku, ofiary zaś pieniężne prosimy kiero
wać do kancelarji parafialnej (Leszno 20 — tel. 646-32).
Ks, A. Skierski.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
w Warszawskim Kościele Ewangelicko-Reformowanym na miesiąc kwiecień 1931 r.
Nabożeństwa rozpoczynają się o godzinie 11*15 przed poł., o ile nie jest podana inna godzina.
1. Czwartek, dn. 2.IV (Wielki Czwartek). Nabożeństwo wieczorne z Komunią
Ś-tą o godzinie 7 wiecz..................................................................................2. Piątek, dn. 2.IV. (Wielki Piątek):
a) Komunją Ś-ta z bezp. przyg. o godzinie 11 r a n o ..............................
—
b) uroczyste nabożeństwo o godz. 3 po poł....................................................... —

*

Ks. J. Jeleń.
Ks.
St.Skierski.
Ks. J. Jeleń.

3. Niedziela dn. 5.IV. (I Święto Zmartw. Pańskiego)............................................. — Ks. J. Jeleń.
4. Poniedziałek, dn. 6.IV. (II Święto Zmartw. Pańskiego) .

. . .

. . . — K$. st. Skierski.

5. Niedziela, dn. 12.IV. (I N. po Wielkanocy) zKom. Ś-tą i bezp.przygotowaniem
6. Sobota, dn. 18.IV. Przygotowanie do Komunji Ś-tej ogodzinie

6 po

— Ks. J. Jeleń.

południu — Ks. St. Skierski.

7. Niedziela, dn. 19.IV. (II N. po Wielkanocy) z Konfirmacją i Komunją Ś-tą.
o godzinie 10 r a n o .................................. " ...................................................8. Niedzela, dn. 26.IV. (III N. po Wielkanocy).............................................

Ks. St. Skierski.

. — 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 ZW YKŁE: cała strona — zł 100; ‘/z str. — 50; */« str. — 30; »/„ — zł 2 0.— Przy ogłoszeniach kombinacyjnych i z kliszami do cen powyższych dolicza się 30%.
Główna Drukarnia Wojskowa Warszawa, Przejazdy 10.

