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Z N A K I N A S Z Y C H  CZASÓ W .
Ew. Łukasza r. 12 w. 56 .Obłudnicy postawę nieba i ziemi 

rozpoznawać umiecie, a tego czasu jakoż nie poznawacie?

Rzeczyw iście um iem y dosyć zręcznie i trafnie określić a nawet przewidzieć pogodę na 
zasadzie wskazówek, jakie dają nam niebo i ziemia, ale nie umiemy, a nawet nie czynim y  
poważnieszego w ysiłku  w celu odsłonięcia wskazań religijnych tego czasu, w którym  wola 
Wszechmocnego nas postawiła. A przecież w szyscy ju ż . chyba rozum iem y, że dzieje się coś 
wielkiego, że nasz czas je st odm ienny od innychl Dwadzieścia miljonów lud zi bezrobotnych, 
a za n im i około sześćdziesięciu miljonów dzieci, kobiet i starców, którzy mają skąpy kęs su 
chego chleba jedynie o tyle, o ile poda im m iłosierdzie prywatne lub urzędowe! Czy taki stan 
je st normalny? Bezrobocie sezonowe zdarzało się bardzo często, a od czasu rozwoju p rze
m ysłu  ludzkość przeżyw ała k ry zy sy  bezrobocia, lecz n igdy jeszcze nie przybrało ono tak 
potwornych rozmiarów jak  obecnie, i nigdy jeszcze nie było tak uporczywe i ogólne. Ody 
w świecie przem ysłow ym  fabryki zamykają p rzed  pracującym człowiekiem, to nędza jaka  
go czeka odbija się nietylko na nim  samym, ale wyciska swe ponure piętno i na całokształ
cie stesunków ludzkich. Dlatego to bezrobocie obecne idzie ręka w rękę z  klęską finansową  
wprost bezprzykładną. Spadają kursy najlepszych walorów, upadłości następują jedna po dru
giej w zawrotnem tempie; bogacze dnia wczorajszego stają się ubogimi dzisiaj; m inistrowie 
skarbu najpotężniejszych państw  czynią nadludzkie w ysiłk i w celu zapełnienia pustych kas, 
a narody dumne zawsze ze sw ej s iły  i bogactw staczają się ku ruinie. W  w yniku zaś takie
go stanu rzeczy, gdy k ry zy s  ekonomiczny pochłania tysiączne o fiary i stwarza m iljony nie
zadowolonych, niepewność i niestałość stosunków politycznych i społecznych następuje i wzra
sta bardzo szybko.

Dlatego też ciągle czytam y i s ły szym y  o spiskach, zamachach na istniejące ustroje, za
burzeniach i dążnościach rewolucyjnych Nieufność i intryga je s t  podłożem i zasadą dzia
łalności po lityki międzynarodowej, a narody żyją  w ciągłej obawie o najbliższą przyszłość  
jak  gdyby nie było ani L ig i Narodów, ani paktu Briand Kelloga, ani Trybunału Sprawiedli
wości.

Tak więc potężny mechanizm życia współczesnego, z  którego człowiek tak był dum ny, 
widząc w nim  wyraz sw ej potęgi i nieograniczonych wprost możliwości, wydaje coraz ostrzej
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sze zgrzyty , zacina się coraz częściej i pracuje wciąż gorzej, grożąc, że może przy jść  mo
m ent, kiedy albo zupełnie stanie, albo co gorsza rozleci się i wywoła niedający się wprost 
obliczyć chaos. I niema nikogo tak mądrego i silnego, aby w ynalazł i zastosował odpowied
nie środki zapobiegawcze w sytuacji, która wymaga w szystkich środków, z zz> której nie m oż
na leczyć jednej bolączki bez pogarszania stanu drugiej.

K ryzys bezprzykładny, będący w znaczeniu początkowem tego pojęcia — sądem. Tak 
je s t : to sąd nad naszą cywilizacją , gdyż wyciąga na światło dzienne w szystkie je j braki, błę~ 
dy i om yłki, kruchość je j założeń i słabość je j  podstaw. Jest sprawą specjalistów właściwych 
dziedzin  mówić o kryzysie  ekonom icznym , społecznym ezy politycznym , a/e bezwzględnie jest 
świętą sprawą Kościoła patrzeć na kry zy s  okiem światopoglądu Chrystusowego, powiedzieć 
i uświadomić sobie, że /es/ on sądem Boga nad światem bez Boga, a nawet wbrew Bogu ż y 
jącym. Istotnie, cóż bardziej i lepiej charakteryzuje nasze czasy jak  nie idolatrja człowieka 
i jego dziel? Dzieła te są bezspornie wielkie i potężne, z podziwiając je  wm ówił w siebie 
człowiek że wszystko je st dlań możliwe. W tej pysze i ufności w swe własne siły  człowiek 
przesta ł faktycznie oddawać należną Bogu chwałę i cześć, podziwiając samego siebie zaczął 
gardzić Bogiem. Człowiek m niem ał. że może stworzyć cywilizację bez Boga, będącą pom ni
kiem chwały i źródłem korzyści tylko dla człowieka.

Tak więc człowiek i tylko człowiek je st odpowiedzialny za sku tk i, jakie tak pojęta cy
wilizacja jem u przynosi. Bo czy to Bóg i troska o wartość moralną człowieka była źródłem  
rozwoju przem ysłu  handlu i pieniądza, które, dzisiaj uginają się i łamią pod naporem kry 
zysu? Nie. to nie Bóg — to jedynie i wyłącznie żądza zysku! Czy to Bóg prowadził i kszta ł
tował politykę narodów, czy troska o sprawiedliwość i spokój? N ie, to nie Bóg — lecz chęć 
ujarzm iania , pożądanie siły brutalnej egoizm narodów tak samo szkodliw y jak i egoizm  
jednostek! Dokąd więc może dojść świat bez Boga, bez poszanowania dla zakonu Bożego, 
którego przepisy są w gruncie rzeczy prawdziwem  i najlepszem prawem dla człowieka w je 
go życiu prywatnem i społecznem? Jedynie do chaosu i do ruiny!

Sąd B oży, którego świadkam i jesteśm y , jest również sądem nie nad Ewangelją Chrystu 
sową, lecz nad sposobem traktowania je j przez nas, nad naszem chrześcijaństwem. Albowiem  
je śli świat nasz żyje bez Boga, je śli Europa ze swą cywilizacją żyje życiem prawdziwie po- 
gańskiem, je ś li chrześcijaństwo nie potrafiło wobec niej zachować swego znaczenia z przed  
wieków to jedynie dlatego, że nauczyliśm y się , m y — chrześcijanie, a z nami Kościół 
Chrześcijański, przystosowywać się do dążeń i celów tego świata, zam iast go odrodzić i odmie
nić. Kościół z jo d z ił  się na zajęcie małego, bocznego m iejsca , jakie mu łaskawie świat pozo
stawił. zapominając, że jest on jak  i jego Pan i Twórca Jezus Chrystus — nie z tego świata. 
Żyjąc kom prom isam i, tkwiąc w wygodnej bezczynności, Kościół zapomniał o swojem twór- 
czem powołaniu i o swej potędze. Zapominając, że zadaniem jego je st czynić uczniam i Chrys
tusa, ale uczniam i ducha i prawdy, nie zaś jedynie form y i litery, w szystkie narody, i są
dząc, że stojąc na uboczu, nie interesując się życiem, spełnia swe właściwe posłannictwo  — 
zatracił wpływ  na duszę, pozw olił je j przejść pod niepodzielny wpływ  świata i jego pożą
dliwości, pchnął ją  pośrednio , a często prowadził i sam tę duszę w objęcia zwykłego, brutal
nego poganizmu, pokrywając ten stan rzeczy  p łaszczykiem  chrześcijańskiej form y.

Umiej m y ż otworzyć oczy i spojrzeć na znaki czasu naszego i ocenić ich wartość du
chem Chrystusowym . Osłonięci m głą ciemności, jaką wytwarza coraz więcej ten świat nasz 
bez Boga, zrozum iejm yż, że coraz żyw iej i coraz mocniej nawołuje nas — chrześcijan, Pan 
nasz do rozsądku, do bacznego spojrzenia na naszą wiarę i na nasze życie. Jako świadkowie 
tego sądu Bożego nad życiem  bez Boga zrozum iejm y, że jedynem  właściwem wyjściem ku  
światłu jest szczery i uczciwy powrót do Boga, który zbawia, co ginie bez Niego, do Boga 
który dał nam Jezusa Chrystusa! Trw ajm yż w nadziei odrodzenia , albowiem nawet w sądzie 
je s t Bóg Panem zbawienia i zmartwychwstania. Źródło odrodzenia i życia, które wypłynęło  
u stóp Kalwarji Chrystusowej — nie wyczerpało swej mocy, i daje ją  każdem u, kto je j prag
nie, kto o nią walczy i prosi Boga.

przetłom aczył z  „Semeur Vaudoisu 

X. L. Z.

MNÓŻ SIĘ TY JEDEN PRZEZ CZYNY ŻYJĄCE, 
A BĘDĄ Z CIEBIE JEDNEGO TYSIĄCE.

Z. Krasiński

2



Nr. 1 J E D N O T A R O K  VII

Od Redakcji.
U progu nowego okresu czasu pracy 

naszej redaktorskiej witamy naszych Szanow
nych czytelników i wiernych przyjaciół pisma 
naszego i życzymy im i sobie, aby ten nowy 
rok okazał się dla nas wszystkich pomyśl
niejszym od swego poprzednika.

Życzenia te wypowiadamy tern serdecz
niej i z tem większą radością, ile, żeśmy do 
niedawna przypuszczali, iż wydawania „Jed
noty“ będziemy musieli zaniechać i nici sym- 
patji i duchowej łączności, jakie się między 
nami i czytelnikami naszymi w ciągu sześciu 
lat istnienia „Jednoty” nawiązały, zerwać. 
Na szczęście dobra wola opiekunów naszego 
pisma zapobiegła przedwczesnej śmierci „Je
dnoty“.

Rozpoczynamy więc z numerem dzisiej
szym siódmy rocznik naszego wydawnictwa. 
Sześć lat wytrwaliśmy na stanowisku w w a
runkach bardzo trudnych, wymagających 
znacznych wysiłków pracy i ofiar pienięż
nych, ponoszonych przez Zbór nasz stołecz
ny, który wszystkie niedobory, przy wyda
waniu pisma naszego powstałe, z własnych 
swych funduszów pokrywać jest zmuszony.

A niedobory te w ostatnim  roku wzro
sły do tak poważnej kwoty, iż słusznie zu
pełnie należało poważnie zastanowić się nad 
tem, czy możliwem będzie i wskazanem na
dal „Jednotę“ wydawać?

Dzięki dobrej, jak już zaznaczono, woli 
wydawców, a także poczynieniu szeregu 
oszczędności i zreorganizowaniu adm inistra
cji pisma, „Jednota” i w tym przynaj
mniej jeszcze roku wychodzić będzie z pod 
tłoczni Zakładów Graficznych A. Szlachowicz 

Ska, Leszno 70, w tej samej szacie i w tym 
samym formacie, co i dotychczas.

Nie potrzebujemy chyba zapewniać czy
telników naszych, że usilnem naszem stara

niem będzie i nadal, aby i treść pisma na
szego nie odbiegała od poziomu lat dawnych. 
Gwarancją tego będzie łaskawie przyobiecana 
nam współpraca wszystkich tych szanownych 
i czcigodnych współpracowników „Jednoty“, 
którzy dotychczas na łamach pisma naszego 
do licznej rodziny czytelników „Jednoty4 
przemawiali. Z grona tych współpracowników 
w yrwała nam śmierć nieubłagana ś. p. Księ
dza profesora K. Seriniego, wybitnego uczo
nego i pisarza, zarazem wiernego przyjaciela 
naszego pisma. Składamy na tem miejscu 
hołd jego świetlanej pamięci. Staraniem Re
dakcji będzie pozyskiwanie nowych sił do 
współpracy, aby wszystkie dziedziny życia 
kościelnego, społecznego i kulturalnego w pi
śmie naszem znaleźć mogły należyte oświe
tlenie.

Prenum erata „Jednoty” nie zostanie pod
wyższoną i wynosić będzie jak dotychczas 
zł. 12 rocznie, zł. 6 półrocznie i zł. 3 na 
kwartał, wraz z przesyłką pocztową. Admini
stracja pisma przyjmuje z wdzięcznością nad 
płaty, jako ofiary na wydawnictwo, a także 
ofiary na fundusz żelazny „Jednoty”, które 
to ofiary kwitujemy w odpowiedniej rubryce 
pisma naszego. Prenum eratę i ofiary wpłacać 
można na konto czekowe Pocztowej Kasy 
Oszczędności Nr. 12423 w Warszawie, lub w Ad 
ministracji pisma (Kancelarja Warszawskiego 
Zboru Ewang. Reformowanego, ul. Leszno 20 
telefon 11-46.32 — od godziny 9 rano do 2 pp.)

Do niniejszego numeru dla wygody Sza
nownych naszych odbiorców dołączamy blan
kiety nadawcze P. K. O., na co pozwalamy 
sobie uwagę ich zwrócić.

Redaktorem „Jednoty” pozostaje nadal 
Ks. Stefan Skierski (Warszawa Leszno 20 
m. 4, telefon 11 38.32)

T. GRUDA.

POSTĘP A  MORALNOŚĆ
O postępie mówimy z uczuciem i gestem 

dumy. Mamy zazwyczaj na myśli postęp na
ukowy i techniczny. Rozmawiamy z Nowym 
Jorkiem, przelatujemy na doskonałych aero
planach oceany, wznosimy się w stratosferę, 
podpatrujemy tajemnice przyrody, dokonywa
my oszałamiających wynalazków. Gdzie daw
niej stu pracowników musiało się biedzić 
w ciągu miesięcy, tam maszyna współczesna 
przy obsłudze jednego człowieka załatwia się

w przeciągu paru godzin. W powieściach uto- 
pistycznych taki stopień rozwoju nauki i tech
niki przedstawiany był jako raj na ziemi. Czy 
to Bellamy, czy Bebel mówili nam przy każ
dej sposobności, że człowiek wyzwolony z jarz
ma pracy najemnej będzie miał czas zająć się 
sobą, że będziemy pracowali zaledwie kilka 
godzin na dobę, a resztę wolnego czasu bę
dziemy mogli poświęcić pielęgnowaniu ducha 
ludzkiego, naukom i sztukom pięknym.
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Otóż przesłanki naukowe i techniczne 
już mamy, ale raju ziemskiego jak niema, tak 
niem a. Co więcej, patrzymy na istne piekło 
przesileń. Wojna zniszczyła olbrzymi dorobek 
stuleci, pozabijała mnóstwo ludzi, wśród k tó
rych byli niezawodnie i tacy, którzy mogli 
byli dać ludzkości niesłychanie wiele. Dlacze
góż więc nie nadchodzi przepowiadany raj, 
skoro w szystkie warunki jego zaistnienia już 
się wypełniły? Dlaczego mamy miljony bez
robotnych, gdy na świecie tyle jest do wy
konania? Dlaczego tyle jest głodnych i na
gich, skoro według zapewnień ekonomistów 
po śpichlerzach świata, po magazynach fa
brycznych i portach mnożą się masy zboża, 
żelaza, tkanin itd. itd.? Na łamach pism ilu
strow anych widzimy obrazki stosów zboża 
gnijącego wzdłuż torów kolejowych Ameryki— 
są to olbrzymie ładunki całych pociągów ziar
na wyrzucane za nasyp kojejowy wobec bra
ku nabywców — a niedawno przeczytaliśmy 
w pismach o tern, że na stacjach brazylijskich 
i na kolejach maszyny opalane są kawą, dla 
której niema kupców. Spalanie wielkich mas 
zboża i bawełny dla podtrzym ania cen na pew
nym poziomie, to sprawa, o której czytujemy 
niemal corocznie. Gdy czytamy o masowem 
zniszczeniu rzeczy tak cennych, serce ściska 
się nam i powstaje pytanie: Czy ci, co nisz
czą te drogie towary, nie mogliby ich poda
rować masom bezrobotnych, albo nędzarzom 
Chin, którzy wymierają z głodu miljonami? 
Okazuje się, że nie mogą, choćby chcieli. Ofia- 
robiorców prywatnych nie brakłoby, oczywi
ście, ale żaden kraj nie mógłby przyjąć tak 
wielkich darów do bezpłatnego rozdawnictwa, 
bo to sprowadziłoby jeszcze większy kryzys. 
Dzisiaj kryzys jest w tern, że pracodawcy nie 
mają pracy dla robotników, a kupcy nie ro
bią żadnych obrotów. Gdyby rzesze pracu
jące otrzym ały skądkolwiek rzeczy potrzebne, 
to fabrykant miejscowy i kupiec mieliby jesz
cze mniej szans uruchomienia swoich w ar
sztatów, sprzedawaliby jeszcze mniej swoich 
wyrobów, a skutek byłby ten, że życie p rze
mysłowe ratowane wielkiemi darami, zamie
rałoby coraz bardziej. Taki jest porządek i ta 
ki chaos.

Coś więc w naszym postępie jest nie w po
rządku. Niedawno temu Claude-George Bos- 
siere rozpisał ankietę, aby z odpowiedzi naj 
znakomitszych przedstawicieli wiedzy w spół
czesnej wysnuć pewien wniosek. Ponieważ 
faktem niezaprzeczonym jest, że wiedza w spół
czesna i technika przyczyniły się wydatnie 
do przedłużania wojen i czynienia ich w yjąt
kowo okrutnemi, powstało tedy pytanie, czy 
taż sama wiedza nie posiada środków i spo
sobów, które mogłyby zapobiegać rzeziom wo
jennym. W ankiecie wzięli udział najznako
mitsi przedstawiciele wiedzy współczesnej, 
a śród nich nie brakło i sławnego profesora

Picarda, organizatora lotu w stratosferę. Od
powiedzi zostały opublikowane w paryskim 
dzienniku „Temps“, a z nich wszystkich wy
pływa jeden niezaprzeczony pewnik, że wie
dza i moralność nie idą ręka w rękę. Wiedza 
i technika nie przyczyniają się do umoralnie- 
nia ludzi. Nauka nasza to broń obosieczna: 
daje ona ludzkości wiele dobrego, ale w pew
nych specjalnyah warunkach wyrządza jej 
jeszcze więcej złego. Nie zamykajmy oczu na 
rzeczywistość i miejmy odwagę powiedzieć 
sobie, że nauka nie stała się czynnikiem po
kojowym, lecz przeciwnie udoskonaliła wojnę 
do tego stopnia iż każdy zatarg zbrojny staje 
się katastrofą dla całego świata. Alfred No
bel, wynalazca nitrogliceryny i dynamitu, ma
rzył o wynalezieniu takiego środka wybucho
wego, który doprowadziłby wojny do absurdu 
Wiemy dzisiaj, że gdyby był wynalazł taką 
materję wybuchową, to wojska przeciwników 
nie byłyby się zawahały wyniszczyć się wza
jemnie. Dzisiaj czytamy w swoich dziennikach 
i książkach specjalnych o przyszłej wojnie 
chemicznej i o technice tej wojny, w której 
nie będzie już frontów, ale w której narody 
niszczyć się będą wzajemnie. To zawdzięcza
my zdobyczom chemji z jednej strony i wy
nalazkom tecznicznym z drugiej s tro n y ."

Ludzkość europejska znalazła się w sy
tuacji zaprawdę opłakanej. Każdy podręcznik 
historji mówi nam o odległej przeszłości, o jej 
ciemnocie, nędzy, barbarzyństwie i bezradno
ści wobec epidemij chorób ciała i duszy. By
ło źle, gdyż nie było wiedzy, jej światła i cie
pła. Ale teraz jesteśmy nietylko oświeceni, 
lecz uczeni. Każdy przeciętny m aturant wie 
i umie daleko więcej, niż wiedział i umiał 
Arystoteles czy Albert Wielki, a jednak bar
barzyństwo upowszechnia się coraz bardziej. 
Armaty dalekonośne, gazy trujące, miotacze 
płomieni, zasieki z drutu kolczastego, śród 
których żywi ludzie konali w przeciągu ca
łych dni, bomby z aeroplanów i Zeppelinów 
rzucane na spokojnych mieszkańców wsi i miast, 
na ludzi ubogich, pochłoniętych pracą i tro 
skami o chleb powszedni, nie wiedzących nie
raz o co właściwie toczy się wojna, to bar
barzyństwo bezprzykładne. Jeszcze w wieku 
osiemnastym Maurycy Saski, syn króla pol
skiego Augusta II i marszałek Francji, ma
rzył o tcm, aby wojnę uczynić bezkrwawą roz
grywką przy pomocy manewrowania wyłącz
nie. Niestety, Niemcy wprowadzili w życie za
sadę, że im wojna jest bezwzględniejsza i okrut
niejsza, tern jest krótsza, a zatem i humani- 
tarniejsza. Ostatnia wojna pokazała, że i naj
większa bezwzględność w niszczeniu i m ordo
waniu nie skraca wojny, ale ją raczej prze
dłuża. Taką oto rozbieżność widzimy w cywi- 
lizacjijWspółczesnej: moralność społeczna i mię
dzynarodowa nie może nadążyć za zdobyczam^ 
wiedzy i techniki. Nie brak pesymistów, któ
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rzy twierdzą, że zbliżamy się do czasów uczo
nego barbarzyństwa. Czyli że po epoce bar
barzyństwa ciemnego nastaje epoka barba
rzyństwa oświeconego.

Jeden z najznakomitszych uczonych fran
cuskich, Charles Richet, powiada, że „bez 
znajomości świata niema cywilizacji i niema 
dobrobytu, bo w ciemnocie zakwita i rozwija 
się życie dzikie w całej swej brutalności. Ale 
samaż znajomość praw rządzących światem 
nie wystarcza, bo trzeba, aby rozwój umysło
wy służył dobru, a nie złu“. Z tego, co się 
dzisiaj dzieje, musimy wysnuć p rosty  wnio
sek, że rozwój umysłowy dotychczas służył 
złu. Dla Sokratesa dobroć była mądrością, 
a mędrzec był człowiekiem, który nie mógł 
być zły. Jan Jakób Rousseau twierdził, że czło
wiek naturalny jest dobry, ale że psuje go 
społeczność, która odbiera mu dobroć wro
dzoną, zacność i czystość obyczajów Jego na
woływanie do powrotu do natury *miało na 
celu powrót do bukolicznej prostoty. Głos j e- 
go rozlegał się w chwili, gdy we wszystkich 
dziedzinach życia umysł ludzki dokonywał 
wielkich odkryć i wynalazków, które miały 
napełnić dumą i pychą stulecie dziewiętnaste, 
a na stulecie dwudzieste zwalić ogrom prze
sileń, jakich nie znały czasy dawne. A teraz 
mamy już nietylko powrót do natury, ale po
wrót do najpierwotniejszego barbarzyństwa, 
które posługuje się zdobyczami wiedzy dla 
celów wysoce barbarzyńskich i nieludzkich.

Podczas omawiania ankiety Claude-Ge- 
orge’a Bossiere’a uświadomiliśmy sobie, że 
wiedza nie prowadzi ku jakiejkolwiek postaci 
moralności, ale że pozostawia zagadnienia mo~ 
ralno-społeczne niejako na uboczu. Co więcej, 
najwięksi uczeni doszli do wniosku, że mo
ralność nie może być przedmiotem wiedzy 
w tym sensie, aby mogła dawać ludzkości 
przepisy obyczajowe. Moralność jest sprawą 
irracjonalną. Niejedno, co w przeszłości by
wało szczytem moralności, uchodzi dzisiaj za 
wysoce niemoralne, a wiele z tego, co jeszcze 
w latach przedwojennych uchodziło za kanon 
moralności, stało się dla pokolenia powojen
nego czemś poprostu śmiesznem. Że mamy 
kochać bliźniego, tego domaga się od nas nie
tylko religja, ale serce nasze. Jest to postu
lat najszlachetniejszego instyktu. Człowiek 
słuchający tego odruchu serca, rzuca się w pło
mienie lub w fale, aby ratować innego czło
wieka. Ten sam instykt każe się przełamać 
ostatnim kawałkiem chleba z nędzarzem cier
piącym głód. I znane to jest powszechnie, że 
najwięcej miłosierdzia okazują nieszczęśliwym 
najwięksi nędzarze, ciemni i nieuczeni, ale 
doświadczeni nędzą. Serce każe: poratuj bra
ta! Nauka nie zna, takiego imperatywu. Ona 
przemawia zawsze tylko w trybie oznajmują- 
cym, że to jest takie, a tamto owakie, nigdy 
zaś nie powiada, że coś musi być koniecznie

takiem lub innem. Wiedza uczy nas jak m a
my unikać niebezpieczeństw zarazy, jak szyb
ko i sprawnie załatwiać nasze sprawy, jak 
żyć hygienicznie, aby życia wystarczyło jak 
najdłużej, jak gromadzić dostatki. Jest to świa
tły egoizm, który niekiedy staje się dzikim 
i bezwzględnym.

Między innemi wiedza technologiczna ra 
cjonalizuje produkcję. Technika wynajduje co
raz lepsze i doskonalsze maszyny, organiza
torowie pracy wyrzucają na bruk tysiące lu
dzi, nie troszcząc się o to, czy ci ludzie będą 
mieli co włożyć w usta. I w tej chwili w ła
śnie, gdy mamy w kraju naszym setki tysię
cy bezrobotnych, racjonalizacja i mechaniza
cja pracy postępuje dalej. We wszystkich fa
brykach obowiązuje hasło: jak największa 
produkcja, jak najmniejszy koszt produkcji, 
jak najwięcej maszyn, jak najmniej ludzi. Czy 
kapitalizm jest moralny? Czy jest niemoral
ny? Ekonomiści mówią, że jest obojętny pod 
względem moralnym. Kapitalista chce mieć 
willę nad morzem, jedwabne obicia, wytwor
ny stół, wspaniałe obrazy. Na to potrzebne 
są duże dochody. Płaci więc dobrze dyre
ktorowi i żąda od niego, aby mu dostarczał 
jak najwięcej zysków. Dyrektor zwołuje pod
władnych i każe im powyrzucać na bruk tylu 
ludzi, ilu tylko można, a pozostałym płacić jak 
najmniej. Między kapitalistą a bezrobotnym 
nędzarzem jest odległość stu tysięcy kilome
trów i jeszcze większa odległość obojętności 
społecznej.

Wiedza i technika spienięża swoje zdo
bycze i oddaje swoje wynalazki i odkrycia 
na wyłączny użytek tych, którzy mogą za 
nie dobrze zapłacić. Maszyny, które miały 
wyręczać pracującą ludzkość, służą jednost
kom i stają się źródłem nędzy tych, którzy 
ich sami kupić nie mogą. Ekonomiści powia
dają, że bezrobotność nie znaczy bynajmniej, 
aby nie było pracy na świecie. Owszem, pra
cy jest aż nadto, ale pracodawcy nie mogą 
płacić tyle, ile robotnik koniecznie zarobić 
musi, aby wyżyć jako tako. Praca okropnie 
potaniała. Towarów jest masa, ale nabywcy 
nie m?iją pieniędzy, aby zapłacić przy kup
nie tyle, ile żąda wytwórca i kupiec, aby 
mu się wytwarzanie opłaciło. Błędne koło! 
Wszyscy widzą doskonale, że rozbieżność 
między wiedzą a moralnością musi zostać 
wyrównana, czyli że człowiek uczony i mą
dry musi zarazem stać się dobrym i życzli
wym dla bliźniego.

Przemieniamy świat, nie przemieniamy 
człowieka. Niedawno temu rzymsko-kotolicki 
arcyb. Sapieha podczas uroczystości Chrystu- 
sa-Króla w Krakowie przemówił m. i. tak: 
„Robiliśmy kompromisy i ustępstw a Jak  w ży
ciu naszem własnem, jak i w życiu zbiorowem; 
zadowalaliśmy się zewnętrznemi oznakami, 
cieszyły nas błyskotliwe manifestacje, a nie
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szliśmy w głąb, nie przetwarzaliśmy człowie
ka i społeczeństw a../4 Niestety, tak. Katoli
cyzm ogromnie dbał o wspaniałość wewnętrz
ną, ale nie troszczył się o zagadnienia spo
łeczne, o pokój między społeczeństwami, k la
sami i wyznaniami Jeszcze dzisiaj, gdy w cza
sach straszliwych przesileń państwo nasze 
dąży co wewnętrznej konsolidacji przez uje
dnostajnienie ustawodawstwa cywilnego, bis
kupi rzymscy czynią co mogą aby mu tę 
pracę utrudnić. I w walce tej z konsolidacją 
państwa używa się środków wysoce niegod
nych, pomiata się jawną i wszystkim zna
ną prawdą. Gdy znowuż nowy kodeks karny 
bierze u nas wszystkie wyznania poń opiekę 
prawa, biskupi rzymscy nie godzą się na to, 
aby ich rzymskie wyznanie było pod taką sa
mą opieką, jak wyznania inne. Chcą wyróżnień 
jakie istniały w Hiszpańji, a mianowicie, że 
za obrazę uczuć religijnych katolickich (które 
można było formułować, jak się komu podo
bało), szło się na parę lat do więzienia, pod
czas gdy za obrazę religji niekatolickiej szło 
się na parę dni do aresztu. Ogarnia nas uczu
cie głębokiego zawstydzenia, że przedstawi

ciele chrześcijaństwa w czasach straszliwej 
niedoli walącej się na cały świat, nie mają 
żadnych większych trosk prócz swoich fatal
nych przywilejów, które Polskę już tyle ko
sztowały.

Zaprawdę, że moralność nie dotrzymuje 
kroku wiedzy i technice. Ale musimy się zgodzić 
na to, że uczeni i wynalazcy robią swoje, nato 
miast ci, co tw ierdzą przy każdej sposobno
ści, że są jedynymi nauczycielami i głosicie
lami moralności, obowiązku swego nie speł
nili i nie spełniają, jak to wyznał arcybiskup 
krakow ski Sapieha. Pisma polskie są pełne 
wiadomości o zatargach o kościoły, o wal
kach o supremację rzymskiego kleru, czyli 
o drobiazgi i głupstwa, podczas gdy ludzkość 
stoi wobec olbrzymiego zagadnienia, jak pod
nieść moralność społeczną na poziom współ
czesnej wiedzy i techniki. Obyż powaga tego 
zagadnienia dotarła do świadomości tych. 
którzy za sprawę najwyższą uważają swoje 
przywileje i swoje dostojeństwa. Jeśli nie 
zrozumieją czego świat współczesny od nich 
wymaga, sami stracą najwięcej.

JERZY KURNATOWSKI.

POLSKIE KANDYDATURY NA TRON CZESKI
Jedną z zasadniczych myśli wielkiej re 

wolucji czeskiej z pierwszej połowy XV-go 
wieku było silne oparcie się o Polskę, jako 
o bratni naród słowiański i stąd gwałtowne 
poszukiwanie, niezrażające się żadnemi prze
szkodami, polskiego króla na tron czeski. 
Rewolucja czeska, podobnie jak późniejsze: 
niemiecka XVI-go i angielska XVII-go wieku 
wyrażała się w formach religijnych, ale pod 
temi formami ukrywały się żądania narodo
we i społeczne, wypowiadane jedynie w swo
isty sposób. Pod względem narodowym Cze
chy dążyły do zupełnego otrząśnięcia się z 
wpływów niemieckich, które zwłaszcza w koń
cu XII [-go wieku za ostatnich Przemyślidów 
zaczęły tak głęboko przenikać, iż zdawało 
się, że państwo czeskie, pomimo całej swej 
mocy politycznej, zostanie w pokojowy spo
sób kulturalnie zgermanizowane, tak jak się 
to stało np. z Pomorzem szczecińskim. Język 
niemiecki stawał się wówczas modnym w 
Czechach i stąd pochodzi, iż cała masa rdzen
nie czeskich panów — budując zamki, nada
wała im niemieckie nazwy, od których potem 
brała nazwiska. Dlatego byłoby błędem uwa
żać wszystkich tych panów z Vartenberka, 
z Valdśtejna z Kunśtatu, z Swamberka, z Kold- 
stejna, których spotykamy w XV-ym wieku,

za niemców. Byli to najczystsi czesi, którzy 
ulegając modzie Xlll-go wieku przybrali na
zwiska niemieckie. Proces odrodzenia naro
dowego, trwający od początku XIV-go wie
ku, zaczął konsekw entnie dążyć do zupełne
go wyodrębnienia Czech z Rzeszy Niemiec
kiej, ze słynnego „Świętego Cesarstwa Rzym
skiego Narodu Niemieckiego“ i do włączenia 
ich w skład tej nowej Rzeszy Słowiańskiej, 
której Polska po unji z Litwą i uzależnioną 
od niej Rusią i po Grunwaldzie zdawała się 
zakładać podwaliny.

Myśl powołania króla polskiego na tron 
czeski musiała być silnie ugruntow aną w na
rodzie, skoro jeden z najwpływowszych ludzi 
swego czasu pan Cenek z V artenberka nie 
zawahał się wysłać na własną rękę w maju 
1420 roku posła do W ładysława Jagiełły  z za
wiadomieniem, że czesi wybrali go na króla. 
Chwila, którą wybrał pan z Vartenberka zda
wała się być bardzo odpowiednia.

W sierpniu poprzedniego roku zmarł 
bezpotomnie król Wacław, który dzielił wraz 
z całym narodem oburzenie z powodu spale
nia Jana Husa na soborze w Konstancjum 
1415-go r., który winę za tę zbrodnię, jak 
całe Czechy, w znacznej części przypisywał 
swemu bratu, cesarzowi Zygmuntowi, i chęt
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nie przychylał się do nauki mistrza Jakubka 
ze Stribra, przyjaciela Husa, uważającego 
przyjmowanie komunji pod dwiema postacia
mi za niezbędne do zbawienia. Ta komunja 
pod dwiema postaciami (utraąue) lub kielich 
(calix) staną się odtąd źródłosłowami ruchu 
utrakwistów albo kelikstynów, a jednocześnie 
symbolami czeskiego irredentyzmu!

Mistrz Jakubek był popularnym kazno
dzieją na Starem Mieście, zamieszkałem przez 
stateczne, zamożniejsze mieszczaństwo, z któ- 
rem liczyć się musiał zarówno dwór, jak ma
gnaci i szlachta. Mistrz Jakubek znalazł 
współzawodnika w Janie Żelivskym, kazno
dziei Nowego Miasta, zaludnionego przez 
uboższą czysto czeską ludność rzemieślniczą. 
Żelivsky był znacznie skrajniejszy niż Jaku 
bek. Głosił on tylko przyjmowanie pod dwie
ma postaciami, lecz odrzucał ornaty, obrazy, 
a w kazaniach jego brzmiała nuta nienawiści 
ku możnym tego świata.

30 lipca 1419-go roku po mszy, którą 
miał Żelivsky, gdzie komunja była przyjmo
wana pod dwiema postaciami tłum ruszył 
z kościoła pod ratusz Starego Miasta, aby 
zwolnić więźniów zatrzymanych w ostatnich 
czasach za przestępstw a religijne. Ponieważ 
konsulowie miejscy wydać ich nie chcieli, 
wyrzucono konsulów z ratusza przez okno 
i wpadli oni na nastawione dzidy tłumu.

Ta pierwsza defenestracja praska jest 
ogólnie uważana za początek wojen husyc- 
kich.

Król Wacław — przy całej sympatji dla 
kalikstynów — nie mógł pochwalać tego spo
sobu załatwiania sporów religijnych, to też 
rozgniewał się srodze i w parę dni zmarł ra
żony apopleksją.

Rewolucja więc od pierwszej chwili dzie
li się na dwa odłamy: umiarkowany i rady 
kalny.

Duchowym przywódcą umiarkowanego 
odłamu jest mistrz Jakubek, należy doń spra
wująca regencję królowa wdowa Zofja, której 
Hus był spowiednikiem, opiera się on o Sta
re Miasto praskie, o patrycjat miejski, o wię
kszość panów i szlachty w kraju. Wśród pa
nów umiarkowanych utrakwistów najwybit
niejszą rolę gra pan Cenek z Vartenberka.

Radykalny odłam, kierowany przez Że- 
livskiego, opiera się na rzemieślnikach z No
wego Miasta, z którymi sympatyzują chłopi, 
drobni mieszczanie, wiele drobnej szlachty, t. 
zw. władyków i panoszy, a nawet niektórzy po
szczególni wielcy panowie. Miasta Pilzno, Pi- 
sek, Hradec Kralove, gdzie przemawiają ka
znodzieje jeszcze radykalniejsi od Żelivskie- 
go, jak Koranda, Ksiądz Ambroż, stają się 
ogniskami ruchu którego głównym ośrod
kiem stanie się ostatecznie Tabor, a głównym 
wodzem Żiżka.

Po śmierci Króla Wacława najważniej

szą jest oczywiście sprawa jego następcy. Po
nieważ Wacław był bezdzietny, więc praw 
nie korona należy się jego bratu Zygmunto
wi, który jest już cesarzem i królem węgier
skim, lecz Zygmunt nie śpieszy się do Pragi, 
bo wie, że w tym mieście uzbrojonem mogą 
być wewnętrzne rozterki, ale on niema wca
le zwolenników.

Po długich wahaniach umiarkowani ka- 
likstyni decydują się ofiarować koronę Zyg
muntowi, lecz z warunkiem, że on uzna 
przyjmowanie komunji pod dwiema postacia
mi, pozwoli na wolność kazań, odejmie du
chowieństwu administrację majątków i znie
sie kościelną jurysdykcję karną. Są to słyn
ne 4 artykuły praskie.

15-go Maja 1420-go r., jadą posłowie 
prascy do Zygmunta, przebywającego w Kut- 
nej Horze, ofiarowują mu koronę, żądając 
wzamian uznania 4 artykułów.

Zygmunt decyzję co do uznania 4 arty
kułów odracza, ale żąda zupełnego rozbroje
nia Pragi, aby mógł do niej bezpiecznie wkro
czyć.

Ta odmowa równała się wypowiedzeniu 
wojny i wówczas to, niezwłocznie po niej, 
pan Cenek z Vartenberka wysłał swojego po
sła do W ładysława Jagiełły, zapewniając go, 
że jest już wybrany w Czechach na króla. 
Niewątpliwie pan Cenek wiedział, że Zyg
munt, parę tygodni przedtem powołany na 
rozjemcę w sporze między Polską a Krzyża
kami, wydał we Wrocławiu wyrok przychyl
ny dla Zakonu, czem naraził się na gniew 
W ładysława.

Niewiadomo v co odpowiedział Jagiełło  
posłowi pana Cenka, w każdym razie było 
to dopiero pierwsze usiłowanie osadzenia 
króla polskiego na tronie czeskim, za którem 
niebawem miały iść następne.

Zygmunt, rozgniewany odmową wpu
szczenia go do Pragi bez przeszkód i bez 
zastrzeżeń, zbiera ogromne wojsko i ciągnie 
na Pragę. Praga ze swej strony przygotowu
je się na przyjęcie tych nieproszonych gości. 
Ustają nie tylko kłótnie pomiędzy Starem a 
Nowym Miastem, ale Praga wzywa na pomoc 
Tabor. Już od 18-go Maja ciągną do Pragi 
masy chłopów z żonami, dziećmi, chłopaka
mi, z wozami, cepami i z armatami, które dosko
nale umiano ustawiać na wozach i strzelać z 
nich. Na czele tych hufców trochę niesfornych 
i bezładnych, które niczem nie przypominały 
pysznej średniowiecznej kawalerji rycerskiej 
stał jednooki wódz legendarny Jan Żiżka zTro- 
ćnova, „Hetman ludu taborskiego4, jak się tytu
łował. Jan Żiżka pozhodził z drobnej szlach
ty, z t. zw. „panoszów44 i traktow ał wojnę, 
jak wiele ludzi wówczas, nietylko w Czechach, 
lecz i w innych krajach, w Szwajcarjj na- 
przykład, jako rzemiosło. Młodość spędził 
w drużynach panów, oddanych królowi Wa
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cławowi, które zwalczały głównie panów z Ro- 
żemberka, mających dobra na granicy mo
rawskiej i sprzymierzonych z m argrabią mo
rawskim Prokopem. Prokopowi Karol IV od
dał Morawy, jako bratankowi. Prokop, acz
kolwiek brat stryjeczny Wacława, stale pod
sycał niechęć panów czeskich do swego 
króla.

Następnie widzimy go w hufcu Sokoła 
z Lamberka, który idzie na pomoc wojskom 
polskim, w czasie wyprawy grunwaldzkiej. 
Sokół z Lamberka znajdował się w przybocz
nej straży królewskiej w czasie bitwy grun
waldzkiej. Imienia Żiżki pod Grunwaldem żad
na kronika nie wspomina, lecz kroniki nie 
mogły wymieniać nazwisk wszystkich towa
rzyszy Sokoła. Natomiast spotykamy nazwis
ko Żiżki na czele załogi, która obsadziła zdo
byte na Krzyżakach miasto Radzin i broniła 
go. Po ukończeniu kampanji Żiżka pozosta
wał jakiś czas w Polsce.

Później znajdujemy Żiżkę na dworze 
króla Wacława, gdzie jak wszyscy dworzanie 
za przykładem samego króla i zwłaszcza kró
lowej staje się on gorliwym wyznawcą zasa
dy przyjmowania komunji pod dwiema posta
ciami i podziela ogólne oburzenie z powodu 
spalenia Husa.

Wreszcie jest on w Pilźnie, gdzie znaj
duje się pod wpływem radykalnego kazno- 
dzieji Korundy, przejmuje się jego zasadami, 
organizuje główną fortecę ludu usposobione
go radykalnie w Taborze i teraz w końcu 
Maja 1420 roku ciągnie na czele licznych mas 
przeważnie chłopsko rzemieślniczych na obro
nę Pragi.

W Pradze Żiżka z częścią swoich wojsk 
zajmuje górę Witkową. Zygmunt rozpoczyna 
szturm Pragi od napadu na tę właśnie górę. 
I tutaj na górze Witkowej 14 lipca 1420 roku 
Żiżka odnosi swoje pierwsze wielkie zwycię
stwo. Kawalerja nie może się przedostać 
przez zagrody, porobione z przewróconych 
wozów, konie płoszą się od strzałów arm at
nich a pancerni rycerze nie wiedzą jak wal
czyć z chłopskimi cepami. W dodatku szalo
ne męstwo kobiet i niezwykłe pomysły za
czepne wyrostków wyprowadzają zupełnie ry 
cerzy z równowagi. Po kilku jeszcze nieuda
nych szturmach Zygmunt z całą swoją armją 
odstępuje od Pragi, pozostawiając jedynie za
łogę na zamku w Vyśehradzie pod Pragą.

Uwolniona od nieprzyjaciół Praga miała 
pewien kłopot z uwolnieniem się od chłop
skich sprzymierzeńców, którzy już od końca 
Maja w niej byli. Wreszcie w końcu Sierpnia 
Żiżka ze swoim ludem taborskim opuścił 
Prgę-

Praga, ściślej mówiąc Stare Miasto pras
kie z patrycjatem  miejskim i uniwersytetem 
na czele, nie chciało Zygmunta, obstawało 
przy 4-ch artykułach, w których bezwiednie

ukrywało się poczucie czeskiej niepodległości 
duchowej i politycznej, ale jednocześnie ta sa
ma Praga obawiała się chłopskiego radykali
zmu taborytów.

W tej sytuacji szukano wyjścia w pol
skiej kandydaturze.

W końcu lipca 1420-go Praga wysyła 
hetmana swych wojsk pana Hynka z Vald- 
śtejna z zaproszeniem na tron czeski do Wła
dysława Jagiełły. Zaproszenie jest sformuło
wane piśmiennie i podpisane przez szereg 
wybitnych osobistości. Pomiędzy innnymi 
przyłożył swoją pieczęć pod nim i Jan Żiżka, 
a więc i radykalny odłam rewolucji nie sprze
ciwiał się polskiej kandydaturze. Władysław 
Jagiełło dał po namyśle dopiero w Listopa
dzie tegoż roku odpowiedź odmowną.

Odmowa ta nie zraziła prażan. Przed sa
mym Nowym Rokiem 1421-ym Praga wysyła 
wspaniałe poselstwo z tymże panem Hynkiem 
z Valdśtejna na czele. Poselstwo mą udać się 
do W ładysława Jagiełły i jeszcze raz zapro
ponować koronę, a gdyby Władysław znowu 
odmówił, poselstwo ma się zwrócić do Witol
da, wielkiego księcia litewskiego. Pan Hynek 
z Valdśtejna wrócił ze swej misji dopiero 
w czerwcu 1421-go roku, przywożąc od Wła
dysława Jagiełły jeszcze jedną odpowiedź 
odmowną, zato Witold oświadczył, że koronę 
czeską przyjmuje i przyśle jako swego nam iest
nika Księcia Zygmunta Korybutowicza.

Prażanie uszczęśliwieni wysyłają nowe 
dziękczynne poselstwo, złożone z panów 
z Jenśtejna, Kostki z Postupic i Hlasa z Ka
mienicy, do Witolda. Po drodze do Polski po
selstwo to zaaresztował wojewoda opawski 
i wydał cesarzowi Zygmuntowi, ale wiado
mość o tem doszła do Witolda, rozgoiewała 
go i sprawiła, że Witold wysłał własnego 
gońca z listem do Pragi zapewniającym, że 
Książę Korybutowicz przybędzie najpóźniej 
na wiosnę.

Istotnie w kwietniu 1422-go roku, Ksią
że Zygmunt Korybutowicz wyruszył z Krako
wa z trzema tysiącami jazdy. Książe Bolek 
Cieszyński, choć sprzymierzeniec cesarza po
zwala mu bez przeszkód przejść przez swoje 
państwo. Wkroczywszy na Morawy Książe 
Korybutowicz oblega Ołomuniec, lecz nie uda
je mu się zdobyć tej twierdzy, wobec tego 
pomija ją, łączy.się z jazdą czeską, która wy
jechała mu na spotkanie, zdobywa wraz z nią 
cesarską twierdzę Uniczów i wjeżdża na zie
mię czeską.

Już w Uniczowie Korybutowicz ślubuje 
czechom, że „będzie trwać przy tej prawdzie, 
którą poznał”, a jednocześnie pod wpływem 
otaczających go umiarkowanych utrakwistów — 
wysyła groźny list do Żiżki, zaklinając go, 
aby „ziemi nie gubił i nie pustoszył”. W ystę
puje, jako zastępca „Pana Aleksandra, ina
czej Witolda pożądanego Króla Czeskiego ku
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obronie i wyzwoleniu prawdy bożej i uspo
kojeniu a zorganizowaniu ziemi czeskiej wy
słany”. Pierwszymi krokami młodego księcia 
na nowem polu kierują dwaj wybitni umiar
kowani utrakwiści, a mianowicie znany już 
nam pan Hynek i brat jego Hasek z Vald- 
śtejna. Z Uniczowa Korybutowicz ze swoją 
jazdą i z czeskim rycerstwem które go ota
cza, kieruje się do Czasławia. Tam na pręd- 
ce zwołuje wielki sejm, na którym program 
umiarkowanego i praworządnego utrakwizmu 
uznaje za swój. Wreszcie ciągnie ku Pradze.

Ale Praga jest teraz w ręku radykałów. 
D yktatorską władzę sprawuje w niej Żelivsky 
i przezeń mianowani ludzie są konsulami za
równo na Starem jak i na Nowem mieście. 
Nastrój radykałów względem Korybutowicza 
nie jest pewny. Wprawdzie Żiżka przyłożył 
swoją pieczęć na wezwaniu W ładysława Ja 
giełły na króla czeskiego, wprawdzie trwa 
pamięć o wspólnej wygranej przez obydwa 
odłamy na górze witkowej, wprawdzie na 
początku 1422 go roku 8 stycznia sprzymie
rzona czeska rewolucja osiągnęła zwycięstwo 
nad nową wyprawą Zygmunta, ale od 8tycz- 
nia dużo się zmieniło. Taboryci i Żiżka, któ
rzy w tej bitwie dzięki swym nowym meto
dom wojowania najwięcej przyczynili się do 
zwycięstwa, czuli się panami sytuacji i nie 
było pewnem, czy nie mówiąc już o Tabo
rz e —w samej Pradze zgodzą się na jakąkol
wiek władzę monarszą, choćby polską lub 
własną, Świta myśl republiki, a ustrój We
necji stawiany jest jako wzór.

Z uczuciem więc dużej niepewności Ko
rybutowicz ciągnie ku Pradze, ale dotarłszy 
tam 16 maja 1422-go roku, zastaje bramy o- 
twarte i bez przeszkód zajmuje królewskie 
apartam enta na Hradczynie. Nazajutrz wie
dząc, że Nowe Miasto ma być ośrodkiem opo
zycji przeciwko niemu, jedzie konno sam je
den właśnie na Nowe Miasto i tam, jak pi
sze kronikarz — „zbiegła się ku niemu ludu 
moc wielka, a ująwszy konia za uzdę, wiodła 
go uroczyście na Stare Miasto do ratusza. 
Konsulowie widząc, że lud wielce się burzy, 
natychmiast księciu pieczęć i klucze oddali, 
aby nowych konsulów mianował, co się też 
i stało”. Nazajutrz książę mianował nowych 
konsulów na Starem i Nowem Mieście, a do 
wszystkich którzy uciekli z obawy prześla
dowań religijnych, a tymi w danej chwili 
mogli być tylko katolicy umiarkowani utrak
wiści, wysłał gońców, aby wracali.

Głównym mentorem Księcia Korybuto
wicza jest teraz pan Hasek z Valdśtejna i je
go to dyplomatycznym zdolnościom należy 
głównie przypisać niezwykle łatwe opanow a
nie sytuacji w Pradze, lecz zdolności te nie 
wystarczyłyby, gdyby wśród radykalnego od
łamu rewolucji-pomimo krańcowości haseł re- 
ligijno-społecznych—nie było głębokiego po

ROK Vlt

czucia narodowo-czeskiego i słowiańskiego, 
którem u w gruncie rzeczy polski w ładca o d 
powiadał, bo Zygmunt Korybutowicz, aczkol
wiek rusin, aczkolwiek przysłany w zastęp
stwie Witolda litewskiego, jednak przyjeżdżał 
otoczony polakami i Polskę przedewszystkiem 
w nim widziano.

Niebawem Książe Korybutowicz doznaje 
nowego powodzenia. Żiżka puszcza w niepa
mięć groźny list, który otrzym ał jeszcze 
z Uniczewa, i 11-go czerwca 1422-go roku, 
oświadcza wraz z (Jhvalem, Buchovem i inny
mi hetmanami ludu taborskiego, że Jego Mi
łość Księcia Zygmunta przyjmuje i rad jego 
słuchać chce. Prof. Pekar („Żiżka a jeho do
ba”, z dzieła tego czerpiemy większość da
nych), twierdzi, że tym razem pośrednikiem 
pomiędzy Żiżką, a Księciem był pan z Kun- 
śtatu, lecz jest rzeczą oczywistą, że, gdyby 
nie było dobrej woli z obydwóch stron, to 
do zgody by nie doszło. Po zgodzie z Żiżką 
Książe inauguruje t. zw. „Miłościwe la to”, t. j. 
właściwie ogłasza tolerancję religijną i przy
stępuje do oblężenia twierdzy Karlstejn, za
jętej przez załogę cesarską; w twierdzy tej 
znajdują się klejnoty koronacyjne królów 
czeskich, które Książe pragnie przedew szyst
kiem zdobyć, aby módz należycie koronować 
się.

Na odsiecz Karlstejnowi ciągnie trzecia 
Krucjata przeciwko Czechom pod wodzą mar
grabiego brandenburskiego i margrabiego 
Miśni. Po miesiącu walk, dość niedbale i dość 
niechętnie prowadzonych z obydwóch stron, 
w których to walkach Żiżka i jego lud ta- 
borski nam yślają się, czy mają wziąć udział, 
następuje 8-go listopada 1422-go roku zawie
szenie broni na rok. Korybutowicz zdaje się 
więc mieć przynajmniej na rok zapewnione 
spokojne panowanie.

Wtem w wilję Bożego narodzenia 1422-go 
roku, Książe chyłkiem opuszcza Pragę, cho
wa się jeszcze przez jakieś trzy miesiące 
w Czechach i wreszcie je opuszcza.

Cóż się stało? Co spowodowało tę uciecz
kę w popłochu w chwili, ,gdy rzeczy zdawały 
się jaknajlepiej układać?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba 
zanalizować ówczesną sytuację państwa pol
sko-litewskiego. Czysto polityczny interes 
tego państw a wymagał bezwarunkowo unji 
z Czechami. Cesarz Zygmunt był sprzymie
rzeńcem Zakonu Krzyżackiego, dopomagał 
mu zbrojnie pod Grunwaldem, dyplomatycz
nie później, a potęga Zakonu po bitwie grun
waldzkiej bynajmniej nie była złamana i wi
siała, jak miecz Damoklesa, nad Polską i nad 
Litwą. Czesi w tej walce, jak tego dowiódł 
ich udział w bitwie pod Grunwaldem, byli 
bardzo cennym sprzymierzeńcem, a cesarz 
Zygmunt z całą swoją ówczesną Rzeszą Nie
miecką nie był zbyt groźnym przeciwnikiem,
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jak można było wnioskować z łatwych zwy
cięstw, jakie odniósł nad nim Żiżka na górze 
Witkowej i pod Niemieckim Brodem. Aljans 
polsko-litewsko-czeski był więc bezw arunko
wo silniejszy od aljansu cesarsko-krzyżac- 
kiego. W dodatku w ówczesnej konstelacji 
politycznej nikt w walkę tych dwuch syste
mów wmieszać się nie mógł. Włoskie pań
stewka były zamieszane we wzajemne walki, 
Kastylja walczyła z Maurami, Francja i An- 
gja prowadziły stuletnią wojnę, na Wschodzie 
Złota Horda była jeszcze dość silną, aby o- 
deprzeć najazd Witolda i litwinow (w bitwie 
pod Worsklą (1401-go roku), ale zbyt słabą,

aby zainicjować jakąś wielką akcję ofensy
wną, gdyż wyłamująca się z pod jej zwierz
chnictwa Moskwa spraw iała jej zbyt wiele 
kłopotów. Na południu walki Bizancjum z Tur
kami neutralizowały obydwa te niebezpieczeń
stwa dla innych Słowem silniejszy aljans 
polsko-litewsko-czeski nie potrzebował się 
obawiać, że słabszemu ąljansowi cesarsko- 
krzyżackiemu ktokolwiek przyjdzie z po
mocą.

Oprócz wspólnego interesu polityczne
go, były jeszcze punkty styczne w życiu wew- 
nętrznem.

(D. c. n.).

ROMUALD BALAWELDER

D U SZ A  PÓŁNOCY.
(Z podróży „Polonią" do Danji, na fjordy Norwegji i Nordkap) 

(Ciąg dalszy).

Popołudniu rozpoczęła się kołysanka 
morska. Rozpoczęła się niewinnie. Wicher 
dmuchał, zmiótł z tacy kilkanaście szklanek, 
z głów kilka czapek cisnął do morza. L idzie 
śmieli się i nie wierzyli, że dla „Polonji“ 
ciężkie mogą nastać czasy. Ale za pierwszym 
atakiem przyszedł drugi, trzeci, dziesiąty. 
A potem coraz gęściej, coraz gwałtowniej 
smagał wichr ludzi i morze.

Dziobaki zaczęli spoglądać na siebie co 
raz niepewniej. Nareszcie pierwsze ofiary ata 
ków żywiołów jęły opuszczać szeregi. Ła
twiej jednak na froncie wojennym umykać 
niźli z przedniego pomostu n i ciche ustronie 
się dostać. Powstanie z leżaka, wystawienie 
całej swej postaci na siłę wichru oznaczało 
wymiecenie w gwałtownem tempie niepotrze
bnego człowieka z pomostu i ciśnięcie go na 
burtę. Szczęśliwy, komu udało się zejść po 
stromych schodach na niziny szafam i !), skąd 
już łatwo było wpakować się w objęcia za 
ciszne kajut. Najgorzej obszedł się los z p. me- 
cenasową W. Przyparta do burty, nie mogła 
się od niej oderwać. Okazało się, że prócz 
siły zewnętrznej wiatru paiła  ją jakaś siła 
wewnętrzna. Wśród westchnień głębokich 
cisnęła coś z ust na fale. Czyż kierowała nią 
nadzieja, że morze tą niewinną ofiarą uciszy?

Nie. Pasażerowie nie łudzili się. Byłto 
straszny nieprzyjaciel podróży morskich Wróg 
wewnętrzny, stokroć groźniejszy od ataków 
wojsk zewnętrznych. Wróg który wielu lu
dziom uniemożliwia roskosze morskich wy-

D Szafarnia — część pokładu między bakiem 
a spardekiem.

cieczek. Kilkunastu dziobaków nie opuszcza
ło jeszcze leżaków. Próbowali śmiać się z me
cenasowej, która kurczowo trzym ała się po 
ręczy, ślepa, bo w iatr nasadził jej całą dol
ną część sukni na głowę.

Opuszczały nareszcie ostatnie szeregi 
bak (przedni pomost). Zmykały, dając żer dla 
śmiechu tych, co z ukrycia wyższego, oszklo
nego pomostu przypatrywali się dziwacznemu 
odwrotowi. Woda morska wytrzymalsza jest 
od człowieka. Nie odrazu da się poruszyć. 
Zwolna jednak i ona poczęła się zaciekawiać, 
co to się dzieje na pokładzie „Polonii“. Coraz 
wyżej podnosiły się ciekawe główki fal. Nie 
mogąc sięgnąć aż do pokładu, wzięły się do 
podważania żelaznego kolosa.

— Huś ha! Huś-ha! Z boku tu! Z boku 
tam! Z przodu zachodź! Z tyłu wal!—Szeregi 
fal łamały się, rozbijały, pieniąc się, pocąc 
bryzgiem tysięcy kropel. „Polonia“ niby smok 
ognisty sapała, rzucała się na fale, krajała ki
lem te, które nawinęły się od przodu.

Podróżni, osaczeni ze wszystkich stron, 
przez atakujące morze, które stało się nagle 
żywe, tracili powoli głowy. Kupili się w miej
scach zacisznych na spardeku i.. — Parne!— 
jęknął gruby p Krzysztof, sędzia z Łodzi, 
chwytając mnie znienacka kurczowo za ra 
mię—nie ma pan?

Błyskawicznym skłonem wtył uniknąłem 
pocisku, który lunął z otwartej gardzieli. To 
był pocisk ciężkiego kalibru. Obok stał Leo
nek niby mała armatka połowa, strzelając, jak 
umiał. Prócz tych kilkunastu ludzi pełniło ro 
le armat, różnego kalibru, z których raz po 
raz padały pociski w stronę morza. Starali

10



Nr. ' J  В D N О T A R O B  VII

się przytem przeryczeć jęki wichru, chlupo- 
tanie woilv... Gdy innej amunicji nie mieli, 
ciskali w morze, co kto miał do zbycia. 
Sardynki, sery, comberki baranie, nogi pu- 
lardzie.

Nie wszyscy czuli ochotę do tej dziwacz
nej walki z morzem, W prost przeciwnie. Na
strojeni na ton pacyfistyczny, czynili wszel-

Bergeu — wjazd.

kie wysiłki, aby nie dać się przez morze 
sprowokować. Uważali, że walka jest narzu
cona i trzeba zachować zupełny spokój. W gru 
pie walczących z własną wybuchowością wy
sunęli się na czoło lekarze i inżynierowie.

— Panie dokforze — szeptały blado-zie- 
lone twarze — i ręce wyciągały się błagalnie 
po seasicka lub basano 1).

Lekarze dawali, dawali, ale sami miny 
mieli niepewne. Ludzie są wybuchowi. To 
trudno.

Jeśli okręt caty nie rozgorzał walką z mo
rzem, to duża była w tern zasługa i inżynie
rów. Po krótkiej naradzie w sprawie centrów 
i metacentrów, sztab inżynierów uznał, że 
miejscem najbardzej statecznem 2) jest nie 
środek okrętu, lecz zakątek, znajdujący się 
nieco w tyle statku. Okazało się, że tern za- 
czarowanem miejscem pokoju, tą Genewą 
świata „Polonii" jest bar I kl. Tutaj też ścią
gnęły najliczniejsze rzesze, pragnące uniknąć 
choroby morskiej. Jacy mali, jacy biedni czuli 
się w tej chwili władcy świata. Jedyną po
ciechą była wiara w potęgę „Polonii“ i umie
jętność ratowniczą załogi. Ten i ów w poko
rze ducha przyznawał się do słabości. Więk
szość jednak pokrywała poczucie bezsiły bra
wurą i śmiechem.

— Panno Chajo, idziemy grać w polo?
— Naturalnie, czemu nie, panie Szymku.

U Proszki przeciw chorobie morskiej.
*-) Środek ciężkości, gdzie najmniejsza aplituda 

wahań.

Wyszli na górny pokład i kijkami po
pychali drewniane krążki. Zerkali przytem 
na innych, czy ich spokój w obliczu burzy 
nie przechodzi bez podziwu. Ale zdystanso
wali ich mecenas z Pomorza i panna Irena. 
W śród wichru i chłodu wyszli w kostjumach 
kąpielowych na pokład i wskoczyli do base
nu z ciepłą wodą.

— No no—posypały się uwagi. -  Na to 
trzeba odwagi.

Większej jednak odwagi trzeb i było, aby 
dnia tego żołądek naładować To eż przy sto
łach obf cie zastawionych na kolację, zabrak
ło wielu Zabrakło przy moim stole i panny 
V] ałki z Łodzi, która zawsze pierwsza sie
działa przy stole i niemiłosiernie wymiatała 
z półmisków kąski co najlepsze. Sarkali współ- 
stołownicy na takie obyczaje. A panna Małka 
uśmiechała się słodko do kelnera, przymilała 
się doktorowi z Sosnowca i wreszcie na po
moc wzięła jakiegoś tajemniczego „dyrekto
ra “, którego nikt w liście pasażerów nie mógł 
odnaleźć. „Dyrektor", wyga nielada, zawra
cał ludziom głowy różnemi śmiesznemi opo
wiadaniami, kładąc równocześnie na talerze 
stosy najlepszego jadła pannie Małce i so
bie. Kesztki podawał dalej — i wtedy nastę
powała przerwa w opowiadaniach. — Otóż 
obecnie zabrakło panny Małki. „D yrektor“ 
był siny ale zdążył nawalić na 2 talerze po 
trochę z wszystkich dań — i zaniósł to 
w objęcia kajut. Na drugi dzień czyniła tak 
panna Małka, bo „dyrektor“ rozchorował się. 
Nie darowali swego.

Pierwsze szkiery (skaliste wyspy).

Po kolacji wyszedłem na pokład Wichr 
uderzył pięścią aż się zatoczyłem, Byłem w 
najgorszem miejscu na zakręcie. Usunąłem się 
nieco na bok. Widok morza nabierał grozy. 
Fale podnosiły się w ryczące bałwany. Jedne 
wypierały drugie, tłoczyły się, tłamsiły, jakby 
miejsca było za mało. Szły naprzód, zawra
cały, wspinały się, by padać, grzmociły o

11 '



J E D N  O T A Nr. /ROK VII

burtę okrętu, aby pokornie dać się pokrajać, 
w tył cisnąć. Marynarze zabierali leżaki z ba
ku, bo stosy ziarn wody morskiej odrywały 
się z grzyw bałwanów i zalewały pokład, 
Noc zapowiadała się burzliwie.

O godz. 9-ej w sali jadalni III kl. k no. 
Wyświetlają stary film amerykański. Z po
czątku jest kilkudziesięciu widzów. Powoli 
ten i ów wykrzywia twarz, usta zakrywa 
ręką i wychodzi śpiesznie. Wśród pozostałych 
jest i p. Natalja. Pełna świadomości niebez
pieczeństwa, blada, skupiona w sobie, jest 
symbolem grozy. Zobaczyła mnie, uśmiecha 
się blado. Nie mówi nic. Ale widać, że prze
czuwa zagładę „Polonji“, Polski, świata całe
go. Po chwili i ona wychodzi.

— Niech pan nie myśli, że dlatego — 
rzuca, przechodząc obok.

Skończył się film ku uldze reszty wi
dzów i samego operatora, który powoli przy
bierał barwę gipsu.

Ja osobiście byłbym wolał tkwić na 
filmie przez noc całą, niźli zejść do ciasnego 
labiryntu korytarzy i kajut.

„Rzućcie nadzieję wy, co tu wchodzicie“ .
Płacz, wzdychania, jęki, przekleństwa. To 

już nie armaty strzelające w morze. To poko
nani, nieszczęśliwi, skazani na kaźń, mordow
nia. Powietrze przesycone wyziewami. Jak  
na złość iluminatory szczelnie zaśrubowane.

A statek świszczy, wzdycha, kołysze się, 
rzuca naprzód. Od czasu do czasu jakieś n ie
samowite odgłosy. To śruba okrętowa, w y
skakując nad wodę, wydaje zgrzyt i syk, po
dobny do spotęgowanego głosu maszynki, 
świdrującej zęby.

Z czeluści maszyn okrętowych dochodzi 
uszu podniesiona rozmowa.

— Co to?
— Uczniowie szkoły morskiej klną, że 

o nich lekarze zapomnieli. A oni też mają 
prawo do choroby morskiej

— To pan, panie inżynierze? Idziemy 
spać?

— Spróbujemy,
Wśród jęków, wzdychań i przekleństw  

usypiałem słodko. Przeżyłem niejedną burzę. 
Obawiałem się, że to będzie nie podróż a 
przejażdżka jak po Wiśle. Wstyd brał. Teraz 
się zaczęło...

Tak w itała Norwegja pierwszą wyciecz
kę Polaków. Potrzebny był ten chrzest, aby 
podnieść ważność podróży, zmyć pyły wygod
nych wycieczek lądowych Czy uwierzycie? 
Nazajutrz pasażerowie podnieśli dusze o jeden 
stopień wzwyż.

Wjeżdżamy w gościnę do olbrzyma, k tó 
rego ludzie nazwali Skandynawją (łać. Skan- 
dia) od jednego z plemion lapońskich, po
chodzącego z Finlandji, a który stał się sie
dzibą królestwa Norwegji i Szwecji, zagarnia
jąc pojęciem etnograficznem i Danją.

Pod względem geograficznym i geolo
gicznym słuszniej jednak wyodrębniono inną 
jednostkę: Fennoskandję, włączając do ciała 
północnego kolosa prócz płwp. Skandynaw
skiego (z wyjątkiem pd. jeziernej części Szwe
cji), płwp. Kola, Finlandję i część Rosji, aż 
do morza Białego, pd. brzegów jez. Ładogi 
i Onegi, oraz do zatoki Fińskiej.

Twór ten niezwykły, 4 razy większy od 
Polski, rozciąga się od 52°20' do 7l°6' szer 
pn., liczy zatem 16° południkowych. Tak mó
wi krótko geografja.

16° co to znaczy? 1800 kim. w linji po
wietrznej z południa na północ. A każdy ki
lometr w kierunku północnym — to mniej 
światła w zimie, to dłuższa noc, to słońce 
mniej palące, bliższe ziemi. To większa g ro 
za i większe pustkowie. I silniejsze władztwo 
surowych potęg, które rozrastają się tam, 
gdzie kończy się słońca panowanie.

Przyjrzyjmy się postaci olbrzyma. N atu
ra stworzyła zeń jakąś groźną głowę z grzy
wą wspaniałą jak u komety. Z głowy tej wy
strzelały kapitalne pom ysły kształtowania 
Europy, wydobywania z dna morskiego coraz 
nowych lądów, subtelnie wykształconych. Stąd 
lunęła wreszcie masa lodu i moreny, aby rz e 
kom kierunek nadać, jeziorami upiększyć, po
wierzchnię urzeźbić (Pojezierza) tych krajów, 
które szare były, posępne, niedoskonałe.

Przy zetknięciu bezpośredniem z Skan
dynawją odrazu rzuca się w oczy treść zew
nętrzna twardego jej żywota: walka. Walka 
ciągła, nieustanna, nieubłagana. Walka gór 
z oceanem Skał z wodą, powietrzem, ze 
wszystkiem, co skałą nie jest. M or'e wdziera 
się w ciało lądu, szarpie, kąsa. odgryza ka
wały. Wszystek, zda się, wysiłek morza je 
dno ma zadanie, cel jeden: granity podważyć, 
góry poniżyć. Cokolwiek sterczy wysoko po
chłonąć w głębiach swoich. Aby szczytów 
dosięgnąć, ciska ocean w górę mgły. Idzie 
od nieba woda. wsiepia się w cielsko olbrzy
ma, kłuje miljardem szpilek, tnie niby brzy
twa burzliwym potokiem.

W ślepej nienawiści niszc/enia nie omi
ja żadnej sposobności. Przyczajona zdradziec
ko w szczelinach, załamaniach, w porach 
twardej skóry, czeka na mróz. A wtedy roz
piera się z wszech sił i skały rozsadza niby 
dynamitem.

Gdzieniegdzie wreszcie szeroko, bezczel
nie rozpostarty lodowiec wygryza mięso gór 
i wieloma językami wypluwa wydarte kawały 
na doły.

Nic dziwnego, że pod naporem tych i in 
nych jeszcze nieprzyjaciół legły w gruzy po
tężne masy niebotycznych ongi pism  gór
skich, zaścielając dna mórz i dalekich lądów. 
Odpadły góry Szkocji. Mnóstwo samotnych, 
oderwanych od macierzy wvsp i sk. ł ma
łych zwanych szkierami, walczy jeszcze o pra
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wo do wyrastania nad poziom niwelujących 
wód. Ciałami zasłaniają,—niby wojsko, w sze
regi długie na tysiące kilometrów wzdłuż 
brzegów Norwegji ustawione,—ląd stały przed 
napastliwością fal. Giną jednak, nieprzyjaz- 
nem morzem otoczone—giną powoli, więźnio
wie Oceanu.

Między te wyspy smutne a piękne u je 
chała o godz. 10.45 „Polonia”. Odtąd setkami 
oczu pasażerów oglądać będzie cuda, kiórym 
podobnych nie wiele znajdziesz na świecie.

(D. c. n.)

P. HULKA-LASKOWSKI.

GŁOSY UMARŁYCH I GŁOSY ŻYWYCH.
W roku 1929 wyszła w Monachjum książ

ka zawierająca listy poległych na wojnie stu
dentów niemieckich. Listy młodych chłop
ców przeważnie od 20 do 25 roku życia, fi
lologów, studentów szkoły budowlanej, praw
ników, teologów i fiiozofów. Prosto z audy- 
torjum uniwersyteckiego zostali przerzuceni 
na front i ta gwałtowna zmiana w ich życiu 
zbudziła w nich przedwcześnie samodzielną 
myśl, mocną, głęboką, czasem smutną i tk li
wą. Wszyscy są przerażeni nie tylko tern 
zniszczeniem, na które patrzą i w którem bio
rą udział, ale i tein spustoszeniem, które do
konywa się w nich samych. Załamuje się w 
nich wiara w Boga, wiara w człowieczeństwo, 
w sens istnienia. W zgiełku wojennym, śród 
huku dział, w czadzie gazów trujących, przy 
blaskach straszliwych pożarów, tracą grunt 
pod nogami i padają w przepaść zwątpienia. 
Brud okopów, błoto, wszy, brutalność czło
wieka wobec człowieka, wszystko to przera
ża ich zrazu, ale potem przyzwyczajają się 
do tyc h nowych warunków istnienia i czeka
ją chwili, w której padnie ostatni strzał i ode
zwie się upragnione słowo o pokoju.

Wszyscy ci młodzieńcy wyrośli w atmo
sferze patrjotyzmu niemieckiego, ale pomimo 
to nie mogą stłumić w sobie myśli o bezsen
sowności wojny. Zdarza się naprzykład, że 
przy chwilowem zawieszeniu broni na pew
nym odcinku, dla pogrzebania zabitych, żoł
nierze wychodzą z okopów, Niemcy i Angli
cy, podchodzę do siebie zażenowani, skrępo
wani, ściskają sobie dłonie, obdarowują się 
wzajemnie wszystkiem, co mają najlepszego, 
pocieszają się możliwością bliskiego pokoju, 
a potem znowu wracają do okopów, aby 
strzelać do siebie, do ludzi, z którymi przed 
chwilą rozmawiali, a którzy byli im bliscy i 
mili. Albo naprzykład młodziutki żołnierz 
niemiecki znajdzie listy poległego kolegi 
francuskiggo i czyta z głębokiem wzrusze
niem słowa siostry czy narzeczonej, która z

serdeczną tkliwością myśli o jednym z tych, 
których miljony siedzą w okopach. Pisze, że 
posyła ciepłą kamizelkę, aby adresatowi nie 
dokuczał deszcz i chłód, rękawiczki i poń
czochy, aby nie cierpiał od z.mna. Bezsilna 
i bezradna miłość! Czemże są zgrabiałe ręce 
i skostniałe nogi wobec cierpień, jakie walą 
się ogniem huraganowym na biedną duszę 
człowieka młodego, zmuszonego w błocie i 
brudzie czekać na mękę rany i zgrozę kona
nia śród kolczastego drutu zasieków!

Każdy z tych młodzieńców pracował, zdo
bywał wiedzę, wzbogacał duszę i każdy pragnie 
nietylko żyć, ale tworzyć, działać, przekształcać 
świat na obraz wypielęgnowanego ideału a każ
dy z nich oblężony jest przez sforę zwątpień, 
złych przeczuć i myśli najsmutniejszych. 
Przeżywają coś podobnego jak skazańcy wpa
trzeni w drzwi celi i nie wiedzący, czy za 
chwilę wejdzie do nich kat, czy zwiastun ła 
ski życia. Jeden z nich, młodziutki, subtelny 
student architektury, Herbert Weisser, pole
gły w maju 1915 roku pod Ypres, pisze na 
dwa miesiące przed śmiercią: „Jest dużo ta
kich, co narzekają: — Jestem  żonaty, mam 
pięcioro dzieci, składam więc ojczyźnie wiel
ką ofiarę. — Gdybym był na ich miejscu, to- 
bym powiedział: Chwała Bogu, mam żonę, 
która mnie kochała i którą kochałem wza
jemnie, co więcej, mam pięcioro dzieci, które 
rozwiną się według duszy mojej i będą 
usprawiedliwieniem mego istnienia...” Inny 
młodzian 23-letni Franz Blumenfeldt, student 
prawa, pisze do matki w wagonie kolejowym, 
dziękując jej w słowach najtkliwszych za sta
ranne wychowanie i wykształcenie. „Chcę, 
abyś wiedziała, iż gdybym teraz musiał 
umrzeć, to umarłbym chętnie i spokojnie. Ży
cie moje było takie piękne, iż nie chciałbym, 
aby uległo zmianie jakiejkolwiek. I to w szyst
ko zawdzięczam tobie, moja droga, dobra, 
najlepsza matko...” A potem dodaje: „Teraz, 
gdy już wiem, czem jest wojna, uważam ją
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za rzecz tak okropną, tak niegodną ludzkoś
ci, tak niodorzeczną i przestarzałą, a tak fa
talną pod każdym względem, że jeśli z niej 
wyid? żywy, to użyję wszystkich sił, aby już 
nigdy nie powtórzyło się nic podobnego..“

Podobnież pis/.e młody filolog, Alfred 
Vaedt: „Największem pragnieniem wielu z po
śród nas jeśt wrócić w zdrowiu do domu, 
aby zapobiegać powtarzaniu się dawnych błę
dów. Sprowadzić czasy nowe — o słodka ułu
do! Zdaje mi się być rzeczą pewną że to jest 
tylko ułuda...“ Student metalurgji, Herbert Jahn, 
pisze z pod twierdzy Verdun o spacerze ma
jowym śród zieleni i słońca: „Idę dalej ścieżką 
i coraz bardziej zanurzam się w dziewiczym 
lesie. Wielki ptak drapirżny spłoszony memi 
krokami zrywa się i wzlatuje bardzo wysoko. 
Jakież myśli nawiedzają mnie, podczas gdy 
sobie tak idę! Las zdaje się nie mieć końca, 
coraz bardziej wnikam w jego głębię. Wszę
dzie wznoszą się przedemną ściany zieleni, a 
w dali dostrzegam nowe łańcuchy pagórków“. 
Po miesiącu pisze: „Rzecz dziwna, od pewne
go czasu dręczą mnie myśli, że zostanę zabity, 
chociaż w przeczucia nie wierzę...“ Takie my
śli posępne nawiedzają i innych z pośród 
tych studentów. Jeden z nich, młody teolog, 
Heinz von Rohden, pisze: „Pozostałem sam 
jeden z grupy naszych przyjaciół. Zamyślam 
się z tego powodu coraz częściej, ale życia 
wewnętrznego mi to nie zabrało”. Młodzień 
cy ci zmagają się nietylko z nieprzyjacielem 
i z trwogą własnego serca, ale i z wątpliwo
ściami, które powstają na każdym kroku. 
Młodziutki student architektury, Herbert Weis- 
ser, pisze: „W roku 1870 żołnierze idący na 
bój, mówili: — Jeśli nie wrócimy, t > pójdzie
my do nieba. — Będę zwięzły: Takich, k tó 
rzy mieliby wiarę podobną, nie jest zbyt wie
lu między nam i“.

Młodzi studenci teologji przeżywali woj
nę głęboko i mocno. Oto jeden z nich, Gott- 
hold von Rhoden, w pierwszą rocznicę wy
powiedzenia wojny pisze: „Pytanie twoje, od
wieczne zagadnienie zbawienia, znalazło śród 
nas rozwiązanie osobliwe. Nawet ci, co uwa
żają się za chrześcijan, i to za chrześcijan 
niezachwianych, a tutaj w dodatku pogrążeni 
są w głęhokiej trwodze fizycznej, a nawet być 
może w trwodze duchowej, nie mogą już wie
rzyć, ani wyobrazić sobie zbawienia przez 
śmierć Jezusa... Czy istnieje życie zagrobowe? 
Rozstrzyganie tego zagadnienia pozostawia 
się wyższym od nas. Osobiste „ja” z jego ot
chłaniami grzechu i rozpaczy, schodzi na plan 
dalszy...“ Inny młody teolog Otto Brian pi
sze: „Duchowni i ich kazania są przedmiotem 
wzgardy ze strony walczących.. Ujawniło się 
w całej pełni, że takie chrześcijaństwo, jakie 
jest uprawiane przez większość ludzi kościo
ła, jest zgoła bezsilne w obliczu tej wojny.

Wojna ukazała całą jego niewystarczalność. 
Taką oto usługę oddała mi wojna“.

W taki oto sposób straszliwy niszczyła 
wojna nietylko życie miljonów i dorobek ma- 
terjalny stuleci, ale i podstawy kultury w du
szach ludzkich. Kwiat narodu, młodzież aka
demicka, uosobienie entuzjazmu i czci dla 
prawdy i prawdziwości, ginął duchowo, zanim 
zginął fizycznie. Teraz rozumiemy, dlaczego 
pragnienie pokoju tak potężnie odzywa się 
właśnie usty tych, którzy całą zgrozę wojny 
światowej dźwigać musieli na własnych bar
kach. Tęsknota za trwałym pokojem idzie przez 
cały świat* ale jednocześnie odzywają się gło
sy, które napawają nas przerażeniem. Oto 8 li
stopada roku 1931 odbywał się w Berlinie 
kongres katolickiego Związku pokoju, a na 
tym kongresie przemawiał berliński biskup 
rzymsko-katolicki, Mgr. Fischer, który wy
wodził:

„Nie potępiamy każdej wojny. Znamy 
wojny sprawiedliwe: wojny usprawiedliwio
nej obrony państwa, którego istnienie jest 
zagrożone przez wroga zewnętrznego i wła
śnie w tym duchu czcimy pamięć żołnierzy 
niemieckich poległych w wojnie. Taka wojna 
sprawiedliwa dozwolona jest przez moralność, 
a nawet jest ona obowiązkiem społecznym 
i narodowym...“

Słowa te nabierają specjalnego znacze
nia dlatego, że wygłasza je biskup rzymski 
w Berlinie. Gdyby zostały wygłoszone w Bel- 
gji, którą tak haniebnie napadnięto w roku 
1914, albo w Polsce, k tórą zniszczyła prze
moc cynicznych despotów w wieku XVIII, by
łoby to prostem przestrzeżeniem ogółu przed 
możliwościami nowych niespodzianek, ale 
słowa takie wygłaszane w Berlinie są groź
bą. Dzisiaj Niemcom nie zagraża nikt, ale 
przeciwnie, wszyscy starają się o to, aby ich 
pociągnąć do współpracy przy utrwalaniu 
pokoju świata. Pisarz francuski, Drieu la Ro- 
chelle, ustala fakt, że krajem, z którego szły 
najazdy na Francję, były Niemcy. To samo 
możemy powiedzieć o sobie i my. To samo 
powtórzyć mogą Węgrzy, Serbowie, Włosi. 
A teraz, gdy świat pracuje nad odczynieniem 
tych krzywd, które polityka niemiecka na 
cały świat zwaliła, biskup rzymski w Berli
nie, Mgr. Fischer, mówi, że są wojny spra
wiedliwe i moralne, będące obowiązkiem spo
łecznym i narodowym,

Na kilka dni przed kongresem włoska 
„Stam pa” zamieściła artykuł o tern, że koła 
w atykańskie są za trwałym pokojem i rewi
zją traktatów  pokojowych. Chodzi tu o uzgo
dnienie polityki faszystowskiej i watykań
skiej. W rzeczonym artykule „Stampy” była 
mowa o nierówności zbrojeń i o konieczno
ści naprawienia pewnych postanowień trakta-
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towych. Wiemy co to znaczy. Są to znowuż 
niedwuznaczne sympatje W atykanu dla Nie
miec. Nawet prałaci polscy mówili nam już 
czarne na białem, że dla W atykanu Niemcy 
mają daleko większe znaczenie i wartość, niż 
Polska. Ale rewizja traktatów  to wojna. Wie
dzą o tern nawet małe dzieci. Kto mówi o re
wizji, igra z ogniem, Ustalono jaż fakt, że 
przed wojną mniejszości narodowe uciskane 
przez hegemonów tworzyły niemal czwartą 
część ludności Europy, dzisiaj tworzą dwu
dziestą część tej ludności, czyli że niespra
wiedliwość przedwojenna zmniejszyła się 
o osiem dziesiątych. Rewizje musiałyby ten 
stan względnej sprawiedliwości znacznie po
gorszyć. A do takiego stanu mogłoby dojść 
wogóle tylko przez krw aw ą wojnę. Niepojęte 
doprawdy, że podczas gdy kościoły ewange
lickie tak usilnie pracują nad krzewieniem 
międzynarodowej przyjaźni, kościół rzymski 
usty swoich biskupów mówi o wojnach „spra
wiedliwych” i „m oralnych”,

Jednocześnie partja faszystowska usty 
swoich najwybitniejszych działaczy nietylko 
że nie krzewi pokoju, ale zwalcza pacyfizm 
jako zjawisko szkodliwe. Giovanni Giurati, 
sekretarz generalny partji faszystowskiej wy
głosił i wydał 20 października 1931 r. mowę 
przeciwpokojową i imperjalistyczną, w której 
ustalał fakty, że pokoju niema ani w rodzi
nach, ani w gminach wiejskich, a nawet w ło
nie poszczególnych klas. Czyż więc może być 
pokój między narodami? Nie trzeba zdaniem 
jego dowodzić, że takiego pokoju niema, a 
gdyby się nawet pojawił, to nie mógłby trwać 
wiecznie, bo na świecie niema nic wieczne
go. Co więcej, cała cywilizacja, wszystkie zdo
bycze wiedzy i wszystkie wynalazki techniki 
są jedynie doskonaleniem wojny. Cała przy
roda jest widownią skutków nierówności. Są 
słabi i są silni i właśnie silni są od tego, aby 
panowali nad słabymi. „Imperjalizm jest więc 
uczuciem nieodłącznem od praw życia i praw 
ducha. Nietylko że nie należy go potępiać, 
ale przeciwnie, trzeba go szanować, cenić, 
a w razie potrzeby podniecać. Ponieważ świat 
liczy sobie kilkadziesiąt wieków istnienia i po
nieważ dotychczas nie znaleziono sposobu 
ustalenia sprawiedliwości międzynarodowej, 
ponieważ postępy nauki przyczyniały się je
dynie do przedłużania wojen i czynienia ich 
bardziej dzikiemi, czemże więc jest pokój? 
Pokój jest tylko okresem czasu, mniej lub 
więcej długim, między jedną a drugą wojną”. 
Tak mówi faszyzm.

Wojna jest zjawiskiem powikłanem. Na 
wojnę idzie entuzjazm, a z wojny wraca tr i
umf albo klęska. Triumf jest uczuciem zado
wolenia, klęsce towarzyszy nadzieja ode

grania się. O przyszłych wojnach decydują 
ci, co dużo zyskali i ci, co trochę stracili. 
Nie dochodzą do głosu ci, co stracili wiele, 
albo wszystko. Ślepi, chromi, bezwładni po
zostają na uboczu i nie mają prawa zabiera- 
rania głosu, umarli milczą i nikt nie wie, ile 
ich kosztowała wojna „m oralna“ i „spraw ie
dliwa“, Przyszła wojna będzie ostateczną 
klęską cywilizacji europejskiej. Czują to wszy
scy i dlatego nawet zdecydowani imperjali- 
ści wahają się i wyczekują. Zbyt mało jest 
do zyskania, zbyt wiele można stracić. Nato
miast kościół rzymski może tylko zyskać. Im 
niższy poziom cywilizacji, tern pewniejsze je
go panowanie. Mówi o tern przeszłość, świad
czą o tern dzieje poszczególnych narodów 
współczesnych. Gdy poziom kultury obniża 
się, znaczenie kleru rzymskiego wzrasta wprost 
automatycznie.

Jest w tern coś tragicznego i nad 
wyraz bolesnego, że żywi przemawiają inaczej, 
niż przemawiali umarli. Oceniono straty w zni
szczonych fabrykach i domach mieszkalnych, 
policzono poległych i rannych, ale nikt nie 
wie i nigdy wiedzieć nie będzie, ile straciła 
ludzkość w tej młodzieży, która ginęła pod 
gradem kul na pobojowiskach. Tylko Hóg 
wie, ilu zginęło Edisonów, Einsteinów, Cho
pinów! Każdy z nich mógł był może dać 
ludzkości nieskończenie więcej, niż dać może 
największe zwycięstwo. Ale cóż robić? Świa
tem nie rządzą jeszcze mędrcy i myśliciele. 
Przysłowie powiada: Si vis pacem, para hel
ium—jeśli chcesz pokoju, gotuj się do woj
ny. Wszyscy chcą pokoju i wszyscy gotują 
się do wojny. Przygotowania są kosztowne. 
Trzeba się odszkodować. Najprostszy sposób 
odszkodowania się za kosztowne przygotowa
nia do wojny, jest wojna. Czyli że pragnie
nie pokoju wiedzie do wojny.

Istnieje gadka, że była szeroka rzeka, 
a nie było przez nią mostu. Przyszedł zi
mą mróz, rzeka zamarzła i wszyscy mogli 
swobodnie przechodzić na drugą stronę. Ale 
pewnego dnia rankiem u brzegu stał czło 
wiek i kazał sobie płacić za przejście rzeki. 
W skazywał na dziurę w lodzie oraz na k ład
kę nad nią i mówił: — Z powodu dziury zbu
dowałem tu mostek, płaćcie za przejście po 
moim mostku. Ludzie płacili, ale rychło spo
strzegli, jak się rzeczy mają. Mądrzejsi tedy 
mówili:—Nie z powodu dziury zrobił mostek, 
ale z powodu mostku zrobił dziurę. Zawsze 
będą szlachetni marzyciele, którzy głosić bę
dą pokój i zawsze znajdzie się dość przebie
głych handlarzy, którzy uważać będą wojnę 
za korzystne przedsiębiorstwo. Głosiciele po
koju pierwsi pośpieszą bronić ojczyzny; zaś
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zwolennicy wojny zbierać będą zyski, jakie 
wojna daje. A z błota okopów i z czadu ga
zów trujących odzywać się będą głosy: „Naj- 
większem pragnieniem każdego z nas jest

wrócić do domu zdrowym i całym, aby za
pobiegać powtarzaniu dawnych błędów “.

Ale właśnie ci, którzy chcą żyć i tw o
rzyć pokój, nie wracają z wojen.
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