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A D  W E N T .
Ew. Mat., 25 ,3: Czuwajcie, albowiem nie wiecie 

dnia ani godziny, której Syn Człowieczy przyjdzie.
Ew. Jana, 12 3r, : Póki światłość macie, wierzcie 

w światłość.

W  biegu kołowrotu rocznego stanęliśm y znowu w okresie adwentowym , będącym po
czątkiem  nowego roku kościelnego. Adwent m ówi nam o przy jśc iu  Pańskiem — m ów i o p rzy j
ściu na świat małego dziecięcia, które w cichą, świętą noc Betleemską się rodzi i pokój lu 
dziom  na ziem i zw iastuje — m ówi o przy jśc iu  na świat możnego Króla, który tysiącletniem  
królestwem m iłości i pokoju rządzić będzie, a przedew szystkiem  m ówi o przy jśc iu  sędziego, 
który żyw ych i um arłych osądzi, zgrom adziw szy ich odgłosem trąb archanielskich u pod
nóża swego tronu. Adwent więc je s t niejako wstępem i przygotowaniem  się dogodnego p r zy 
jęcia małego betleemskiego dzieciątka, a przedew szystkiem  je s t okresem oczekiwania rychłego 
przyjścia  Pańskiego na sąd ostateczny. Adwent szczególnie dobitnie m ówi każdemu: nie za
sypiaj, czuwaj, albowiem nie w iesz dnia ani godziny, dzień Pański m oże nadejść niespo
dziewanie ja k  z łodzie j w nocy, Pan blisko jest, może ju ż  sto i pod drzw iam i i lada chwila 
zapuka.

Pierwsi chrześcijanie tęsknie wyczekiwali rychłego przyjścia Pana, boć przecież im sam  
rzekł, że nie przem inie ten eon, ten wiek, ta epoka, a on zasię p rzy jd zie  do nich ale nie 
przyszed ł. Oni sądzili, że go jeszcze w ciele oglądać będą, — ale go nie oglądali, oni m y
śleli, że ten eon to ich krótkie życie— ale to były  w ieki całe. I  tak raz po raz na p rzestrzen i 
ludzkich dziejów rozbrzm iew ał okrzyk  tr iu m fu  i czarnej rozpaczy: czasy się wypełniły... 
koniec świata nastaje... Pan idzie mocny w chwale, srogi w sądzie swoim ! Ale Pan nie

149 —



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

przychodził, jakgdyby chciał powiedzieć: nie kiedy wy, ale kiedy ja zechcę to przyjdę. 
I  dziś jeszcze tu i tam rozbrzm iewa ten przedw czesny alarm, tu i tam powstają n iefortunni 
zapowiadacze sądu Bożego, wyznaczający ścisłe nawet jego daty, jakby na słowa Zbawicie- 
lowe niepomni, że o owym  dniu i godzinie n ikt nie wie, ani aniołowie święci w niebie, ani 
Syn  Człowieczy, jeno Ojciec, który je s t w niebiesiech; raz po raz pojawiają się fa łszyw i pro
rocy, zapowiadający przyjście  Pańskie i mówiący: oto tu, albo tam je st Chrystus (Miller, R us
sell, Reidt). Czynią znamiona i cuda wielkie«porywając za zobą i zwodząc całe rzesze łatwo
wiernych. A le Pan nie przychodzi.

Na skutek takich bałamutnych wieści i bajan podekscytowanych bujną fantazją i wyo
braźnią fa łszyw ych  proroków wielu też dziś chrześcijan kiwa powątpiewająco głową na sa
mą m yśl o przyjściu  Pańskiem, a adwent przestaje byś przygotowaniem się na dzień sądu 
Bożego i staje się tylko m artw ym  nic nie mówiącym zwyczajem . Adwent, ach adwent — 
m yśli niejeden  — kto wie czy Chrystus kiedyś przy jdzie , kto tam wie, czy będzie jak iś  sąd  
ostateczny?! Przecież od tych przepow iedni o p rzy jśc iu  w chwale Syna Człowieczego ju ż  
niemal dwa tysiąclecia m inęły, a słońce, księżyc i gw iazdy dalej biegną sobie po swych sta
rych orbitach i wcale nie m yślą zm ieniać starych kolei! — Doprawdy, dziś na tle nowocze
snego życia, na tle m ozolnej walki o byt słowo o przy jśc iu  Pańskiem  i sądzie ostatecznym  
brzm i tak dziwnie i n iezw ykle obco, jakby to jeno echo było starej, zaśniedziałej mądrości 
średniowiecznego adepta, zabłąkane w rozgwarze dzisiejszego życie. B rzm i ono dziś zupełnie  
tak samo nieprawdopodobnie jak  za czasów Noego brzmiała niezw ykle wieść o katastrofalnym  
potopie lub za czasów Lota głucha fam a o upadku Sodomy i Gomory. Ponure w on czas krą
ży ły  wśród ludu wieści o sądzie Bożym  i dniu nawiedzenia Pańskiego, ale mężowie Boży  
nadaremno wołali swoje memento. B y li oni głosem wołającego na puszczy  — upominanie 
i wzywanie do pokuty trafiało w próżnię. Dużo się w tedy mówiło o tym  dniu sądu i gnie
wu Bożego, ale na wszelkie  „czuwajcie, bo nie wiecie dnia ani godzinyw jedyną odpowiedzią 
był śmiech i szyderstwo. Poczucie bezpieczeństwa urastało niemal w pewnik, że jakakolwiek 
katastrofa je s t wykluczona i jom  Jahwe, groźny dzień nawiedzenia Pańskiego nadejść nie 
może. Ludzie jedli, pili, żen ili się i zamąż wydawali, kupowali, sprzedawali i kupczyli — 
i słyszeć nie chcieli o ja k ie jś  katastrofie. Ziemia i je j powaby ogarniały ich nam iętnym  u- 
ściskiem  — nie stało tu czasu na ponure m yśli i czynienie rachunku, aż ów dzień nawie
dzenia Pańskiego nadszedł niespodziewanie i pochłonął w szystko co znikczemniało.

Czyż te dawne czasy nie przypom inają dzisiejszych?! H istorja kołem się toczy: inne 
czasy, inne stosunki, ale istota rzeczy ta sama. Zbliża się dzień sądu i gniewu Bożego, 
dzień rozrachunku i zapłaty, którego grozę m ógłby odmalować tylko ten, któryby posiadał 
wyobraźnię stu Rem arque’ów i tegoby było jeszcze za mało! Tańczym y na wulkanie, który  
lada chwila wybuchnie i lawą ognistą w szystko  zaleje. A może tego jak ci ludzie z czasów  
Noego czy Lota dotąd nie spostrzegamy?! Może o tern słyszeć nie chcemy? Może słowo u- 
pomnienia pada z kazalnic na posadzkę kościelną i odbija się o nią jak  groch o ścianę, mo
że znika ono w otwartych czeluściach... pustych ławek?! Może... A  całe nasze czasy są je d 
nym  w ielkim  adwentem. W prawdzie jeszcze  się czasy nie spełniły, nie dobiegliśm y jeszcze  
do końca, koniec je s t jeszcze  p rzed  nami, a może stoim y tuż obok końca? Któż to wie?I 
K tóż to wie co jeszcze będziem y m usieli przeżyć aż do chw ili ostatniego aktu dramatu  
ludzkości, po którym  kurtyna  sądu Bożego zapadnie na w iekill

D ziś jeszcze  czas m am y, dziś je s t jeszcze  adwent, dziś się jeszcze  ćzas przygotować 
na przy jśc ie  Pańskie, dziś m ożem y jeszcze w ierzyć w światłość, bo ją  jeszcze  m am y—bacz
m yż  więc, aby nam je j  nie odebrano, w ciemności trudno znaleźć drogę. Czuwajmyż, bo nie 
wiem y dnia ani godziny, czuwajm yż, aby nas dzień Pański nie naszedł jak  złodziej i nie 
zastał uśpionych i pogrążonych w mrokach nocy.

Ks. E. J.
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KAZIMIERZ KOSIŃSKI.

Z DZIEJÓW ŚREDNIOWIECZNEJ HYMNOLOGJI
POLSKIEJ.

(d. e.)

III.

HYMNOLOGJA POLSKA PIERWSZEJ POŁOWY XVI WIEKU.
(DO KANCJONAŁU SEKLUCJANA 1547 R.).

W roku 1532 wydał osobno Hieronim 
W ietor Pieśń o bożym umęczeniu  k tórą zna
my też z dwóch innych druków XVI w. (M. 
Siebeneichera i Łazarza). Prof. Łoś zalicza ją 
„do najpiękniejszych utworów tego okresu”, a 
zwłaszcza trzy pierwsze jej strofki (4-owiersz.) 
odznaczają się, jego zdaniem, powagą stylu. 
Niestety, utwór w całości nie został utrzym a
ny na jednakowym poziomie. Po uroczystym, 
natchnionym wstępie następuje wyliczanie, 
dość suche, poszczególnych momentów męki 
Chrystusa. Pieśń w całości przypomina hymn 
Patris sapientia z XIV w. (Jezus Chrystus, 
Bóg człowiek, mądrość oćca swego) i Zołtarz 
Jezusów Ładysława z Gielniowa. Przytoczymy 
trzy pierwsze strofy pieśni:

Wszechmogący nasz Panie, dziwnoś
swój świat sprawił,

A sw ą niezwykłą miłość człowiekowi
wzjawił,

Na kształt swej świętej twarzy raczyłeś
go stworzyć,

A nad wszystkim stworzeniem
przedniejszym przełożyć.

Ale mdłe przyrodzenie człowieczej
krewkości,

Słomiło przykazanie pańskiej
wielmożności;

Widząc Pan niewdzięcznego łaski swej
człowieka,

Zdał go był na męczenie prawie aż
do wieka.

Przyszedł czas, ulitował Pan swego
stworzenia,

Chcąc je mile wykupić z onego
morzenia,

Z tajności Trójce świętej bóstwo swe
rozdzielił,

A na świat w panieński żywot swego
syna wcielił —

poczem idzie opowiadanie o Jezusie od zwia
stowania do śmierci. Utwór cały wypełnia 
zasadniczo męka tak dalece, że cały uprzedni 
żywot Chrystusa zawiera się tylko w jednej 
strofie:

Przyszedł potym pan na świat na
dziwne błędności,

Cierpiał troskę i smutek, wszystki
przeciwności.

Jeszcze mu się nie zdało, by nas tak
wybawił,

Aliż swe święte ciało na mękę wyprawił.

Uwzględniony jest w pieśni tej również mo
ment getsem ański, aczkolwiek bez pogłębie
nia treściowego i uczuciowego, z położeniem 
nacisku na samą konieczność ofiary, na jej 
mus dla zbawienia człowieka, bez litości Boga 
nad przeznaczonym na mękę Synem Bożym. 
W ten sposób, jak widzimy, autor pieśni pod
chodzi do zagadnienia jednostronnie, bez wy
kazania tragizmu Chrystusa w obliczu śmierci 
za ludzkość.

Szedł potym do ogrodu, krzyżem się
położył,

Wołał ku Bogu ojcu, by mąk mu odłożył.
Ale pan z onej chęci, by lud swój

wykupił,
Swemu miłemu synu w niczem nie

przepuścił...

Kończy się pieśń, jak zwykle, modlitwą 
o zbawienie wieczne, atoli nie w nagrodę za 
rozpamiętywanie męki Chrystusa, jedynie w 
przekonaniu, że Bóg aż nadto ukochał ludz
kość, skoro za nią Syna wydał na męki. A 
zatem człowiekowi należy odstąpić „na czas 
swych wczasności” i dziękować Bogu za mi
łość, która się „na krzyżu jawnie okazuje, 
rozpiąwszy ręce, nogi, nas k sobie przyjm uje”.

Pieśń tę, długą, 136 wierszy liczącą, po
dzieloną na 34 strofki, wydrukował Wietor 
bardzo starannie, ozdobnie i z nutami. Tłu
macza pieśni, niestety, nie znamy. Sam wybór 
wiersza 13-ozgłoskowego, który swoją powagą 
doskonale odpowiada treści pieśni, świadczy 
dodatnio o talencie jej autora.

Prof. Łoś odnalazł był swojego czasu w 
Szwecji (dokąd udał się dla poszukiwań z ko
misją Ak. Um.), dwie pieśni, wpisane na koń
cu książki De sacramento eucharistiae... per 
Judocum Clichtoneum, wydanej w roku 1527,
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znajdującej się dzisiaj w Bibliotece uniw. w 
Upsali. Jedna z tych pieśni, napisana na te 
mat hymnu Patris Sapientia, ma charakter 
modlitewny:

Mądrość ojca wszechmocnego,
Chrystus, on wieczny syn jego, 
Przyszedł w niskość świata tego,
Podług pisma prorockiego.

Druga:

Racz ukazać, mięły Panie,
Nad nami swoje smiłowanie 
Podług miłosierdzia twojego,
Wielkiego a niewymownego...

jak przypuszcza prof. Łoś (Zab. str. 483) mu
siała być ułożona w wierszach 8-ozgł., poroz- 
pychanych przez późniejsze wstawki. Obie 
pieśni ogłosił prof. Łoś w sprawozdaniu Ak. 
Um. z poszukiwań w Szwecji. (Kraków, 1914).

Prof. Łoś podał również trzy pieśni z nie- 
drukowanego modlitewnika Ptaszyckiego. Wie
my o nich tylko tyle, że tłumaczone są z ła 
ciny, wierszem 8-ozgłoskowym. Są to:

Ma w to wierzyć człek wszelaki,
Że Bóg w personach trojaki,

następnie:

Lekarstwo jest duszy naszy 
W ciele i krwi Chrystusowy

i wreszcie:

Chrystus zwolennikom zesłał 
Ducha z nieba, jak obiecał.

A zatem pierwsza z nich jest pieśnią o Trój
cy św., druga zbawicielowa wielkopostna, a 
ostatnia na dzień Zielonych Świątek.

Z początku XVI wieku pochodzą również 
pieśni z Kom edji o mięsopuście, której ręko
pis z dawnej biblioteki Załuskich, znajdował 
się w Petersburgu i znany był już Maciejow
skiemu, a potem Brucknerowi i innym. Jak  
podaje Bobowski (str. 173) jest to kodeks pa
pierowy in 4-o, liczący 64 karty i zawierający 
oprócz Komedji o mięsopuście, która zajmuje 
karty  1—23, także djalog o wierze chrześci
jańskiej i kilka pieśni treści religijnej. Wy
jątki z Komedji o mięsopuście umieścił Ma
ciejowski w Dodatkach do piśmiennictwa (str. 
151 i nast.), w całości ogłosił ją dr. Kalina w 
II tomie Prac filologicznych. Prof. Bruckner 
(Lit. rei. I—193) przypuszcza, że rękopis po
chodzi z lat po r. 1550, gdy poprzedni i prof. 
Łoś (Zab. 483) umieszczają go na początku 
XVI w.—najwyżej do r. 1530.

W samej Komedji znajdują się trzy pie

śni, któremi kończą się poszczególne akty u- 
tworu. Zdaniem Bobowskiego wszystkie te 
trzy pieśni pochodzą od jednego niewiadome
go autora. Pierwsza z nich, zaczynająca się 
od słów:

Pasterzu nas sam niebieski,
^naj nas nędzne swe owieczki,
Bośmy sie w świat już puścili,
Od ciebieśmy zabłądzili...

jest modlitwą o wybawienie nas z rąk  sza
tana,

Który dobrze na nas godzi,
Jakoby wilk albo złodziej,
Dozwala nam swoi woli,
Iżbyśmy się go nie strzegli

i składa się z 12-u wierszy 8-ozgł., co obok 
asonansów świadczy o wczesnem pochodze
niu pieśni.

Druga:

Pilnuj, Panie, domu swego,
Ciała naszego grzesznego,
Bo sie inszy k niemu wkrada,
Który miejsca z tobą nie ma

składa się również z 12 wierszy 8-ozgł., po
dzielonych na trzy strofki i także jest modli
twą o obronę przed złem, które się panoszy 
na świecie, co pokazuje właśnie Komedja. 
I wreszcie pieśń trzecia:

Już nam też iście przestać 
Pana swego więcej gniewać,
Pokutować i żałować,
Winnym się dać i przepraszać,

najdłuższa składa się z 20 wierszy 8-ozgł., 
jest prośbą o miłosierdzie boże nad grzesz
nymi z wiarą, że Bóg napomina grzesznych 
i ku sobie nawraca, jak to uczynił z Dawi
dem

I z Jonasem i z Manasem,
Z Piotrem świętym i też z Pawłem...

W tym samym rękopisie Komedji o mię
sopuście znajduje się także po polsku wier
szowany tekst Ojcze nasz, dłuższy, składają
cy się z 10-u 6-owierszowych strof. Wiersz, 
naturalnie, 8-ozgłoskowy:

Ojcze nasz, co w niebie mieszkasz,
Nas sobie syny sposabiasz,
Acz potrzeby nasze baczysz,
Jednak to po nas mieć raczysz,
Byśmy sie tobie modlili,
Jako uczył twój syn miły i t. d.
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stanowi luźną i niepoetycką, jedynie wierszo
waną i rozwlekłą parafrazę tekstu Modlitwy 
Pańskiej, co też nie wchodzi w zakres naszej 
hymnologji, ponieważ nie mamy tu do czynie
nia z pieśnią religijną, jako taką. Na tej pod
stawie nie uwzględniamy również dekalogów 
wierszowanych.

Z luźnych pozycyj pieśniowych tego cza
su możemy jeszcze przytoczyć za prof. Łosiem 
(Zab. str. 484) pieśń:

Jezu miły, oto ja dziś 
Przed tobą grzeszny stoję...

k tóra pochodzi z lat 1530—40 i jest wierszo
waną modlitwą do Chrystusa. Zapisana zo
stała na okładce mszału z r. 1501 (w Sando
mierzu), a wydrukował ją Brückner w 47 to
mie Rozpraw.

Wreszcie mamy tu jedną z ładniejszych 
pieśni polskich tego czasu, którą zapisano na 
ostatniej stronicy księgi: Statuta provincialia 
toti provincie Gnesnensi edita... bez roku i 
miejsca wydania, egzemplarz Bibl. Jag. Tekst 
pieśni przedrukował w swoim zbiorze Bobow
ski (na str. 310—12)

Płaczy dzisia, duszo wszelka,
Łzy wylewaj obficie,
Rozmyśl mękę wielką 
Pana swego serdecznie,
Jezus miły wszyśćki krzywdy 
Za nas cierpiał okrutne.

Wejrzy na krzyż okiem swoim,
Na Jezusa krwawego,
Żałuj sercem barzo gorzkim 
Stworzyciela swojego;
O Jezu mój, ja człowiek twój,
Wejrzy na mię grzesznego...

pieśń ciekawa i ładna, w której wracamy do 
kultu drzewa Krzyża św., co widzimy w stro 
fie VI-ej:

O drzewo Krzyża świętego,
Czemu trzymasz Syna mego?
Drzewo śliczne, poświęcone,
Christusową krwią skropione,
Podajże mi syna mego,
Baranka niewinnego...

Mamy tu również motyw Maryi-Matki, sto ją
cej pod krzyżem, oraz jej płaczu i skargi.

Dalej. W t. zw. Modlitewniku krakow 
skim (rkp. Jagieł. 3301) znajdujemy prozę o 
umarłych z Tomasza Celano, zaczynającą się 
od słów: Dzień gniewu, dzień nowiny. Jest to 
przekład znanej pieśni łacińskiej: Dies iraey 
dies illa, składa się z 8-u trzywierszowych 
strofek. Pieśni samej nie znam, powtarzam 
za prof. Łosiem (Zab. 486), że zwrotka 7-ma

tekstu jest zepsuta, a 8-ma stanowi zakończe
nie całości zupełnie prozaiczne. Dziwi nas 
tylko jedno: że hymn wspomniany znany był 
powszechnie w średniowieczu, a nie mamy in
nych odmian tekstu, przynajmniej innych je
go odpisów.

Mamy też kilka pieśni religijnych w Hor~ 
tulus animae Biernata z Lublina, autora ba
jek Ezopa Fryga, uczonego doktora, dbałego 
o rozwój literatury ojczystej, uczonego męża, 
postępowego w rzeczach wiary, który odma
wiał urzędowi prawa karania śmiercią i bro
nił bezdogmatycznej heligji na długo przed 
arjanizmem w Polsce 1). O Hortulus animae 
posiadamy dziś całą monografję 1 2), z której 
dowiadujemy się, że ta średniowieczna książ
ka do nabożeństwa, zwalczana potem przez 
Kościół, w ciągu XV i XVI-go wieku miała 
zgórą 100 wydań łacińskiego oryginału. P ier
wsza jego edycja pojawiła się około r. 1491 
w wyd. Grüningera w Kirchheim w Alzacji. 
Dalsze wydania, łacińskie i niemieckie, uka
zywały się w Niemczech, głównie w Strass- 
burgu i Norymberdze.

Mieliśmy też Hortulusy polskie, z k tó
rych udało się odszukać kilka fragmentów z 
5-u odrębnych wydań; drukowano też w Pol
sce oryginały łacińskie modlitewnika, który 
po wybuchu reformacji tępiony był przez du
chowieństwo polskie, aż go ks. jezuita Marcin 
Laterna w roku 1585 swoim modlitewnikiem 
Harfą ostatecznie zastąpił. Bernacki, autor 
monografji o Hortulusie, stw ierdził do r. 1636 
pięć jego wydań: z r. 1514 Florjanowej Ungle- 
rowej, z r. ok. 1530 Hieronima Wietora, po r. 
1585 M. Scharffenbergera (2 wydania) i z r. 
1636 A. Piotrkowczyka. (Bernacki str. 137). 
Krążyły też w Polsce tego czasu obok pol
skich Hortulusy łacińskie i niemieckie. Prof. 
Brückner w swojej literaturze religijnej (t. III 
str. 141 i dalsze) uwzględnił dwa urywki O- 
gródka dusznego, zwane od miejsca ich zna
lezienia, wrocławskim i krakowskim. W pier
wszym 3) znajdują się modlitwy za umarłych, 
modlitwy przy mszy i ostatnia modlitwa do 
Boga z dziękami za mękę pańską; w drugim, 
wydobytym również z dawnej oprawy ksiąg 
archiwalnych krakowskich, (przez K. Estrei
chera), składającym  się z 14-u kart, w wyda
niu Wietora, mamy fragmenty 7-u psalmów 
pokutnych, z których w całości dochował się 
ps. VI, XXXI, XXXVII i początzk L-go, nadto

1) Prof. Stanisław Kot: Ideologja polityczna i 
społeczna braci polskich, zwanych Arjanami. Warsza
wa 1932, wyd. Kasy Mianowskiego, str. 160. O Bierna
cie z Lublina na str. 10—11.

2) Ludwik Bernacki: Pierwsza książka polska, 
studjum bibliograficzne z 86 podobiznami. Lwów. Nakł. 
Ossolineum 1918 str. 510

3) Wklejono go przy oprawianiu na dolnej okład
ce książki Adagia Erasmi, Bazylea 1515; stanowi on tam 
jeden arkusik, użyty za podklejkę okładziny. Bruckner, 
Lit. Rei. tom III str. 142
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dwie pieśni, z których jedna jest przekładem 
hymnu Veni sancte Spiritus, a druga modlitwą 
na ofiarowanie Matki Boskiej. Było tych pieśni 
więcej, a zwłaszcza antyfon i hymnów aż do 
Godzinek, ale że wiemy o nich z wydań później
szych, więc w danym wypadku poprzestać mu
simy na omawianych dwóch fragm entach naj
starszych.

Wspomniany hymn o Duchu św., jak 
stwierdza w swojej monografji L. Bernacki 
(str. 158), jest prawie identyczny pod wzglę
dem tekstu z przekładem , mieszczącym się 
w Hallerowskiem wydaniu Żywota Pana Jezu 
Krysta (1522), składa się z 8-u strof 4-owiersz., 
przyczem wiersz średniowieczny 8-ozgł.:

Duchu święty, raczy przydź k nam, 
Dusze twoich nawiedź sam,
Raczyż swą łaską napełnić 
Serca, któreś raczył stworzyć.
Ty jeś sam nasz pocieszyciel,
Darów boskich nadarzyciel,
Studnia żywa, ogień, miłość,
I wszytka niebieska radość...

O wspomnianych urywkach psalmów twierdzi 
Bernacki, że były to najwcześniejsze, druko
wane teksty Pisma św. Starego Testam entu— 
po polsku.

Druga z tych pieśni, jak mówiliśmy, jest 
modlitwą w dzień ofiarowania Matki Boskiej:

Dziś jest święto nowej chwały,
Świat wesół jest z angioły,
Wszyćcy niebiescy mieszczanie 
Chwalą świętość w tej to pannie...

wiersz to jeszcze zupełnie średniowieczny, jak 
o tern świadczy chociażby strofa trzecia:

Jak oliwa swą tłustością 
Wszytko przewysza i też płodnością, 
Tak Marya cnotliwością 
Przewysza wszytki i świątością...

Całość składa się z 16-u wierszy t. j. 4 ch 
strof czterowierszowych, nieoryginalna, jest 
przeróbką pieśni łacińskiej: In festo Praesen- 
tationtó Beatae Mariae Virginis:

Novae laudis adest festivitas,
Grata mundi ac celi civibus,
Qua beatae Mariae sanctitas 
Templo data est a parentibus,
Ut olivae pinguis suavitas 
Uberibus redundet fructibus...

Zdaniem prof. Brücknera „są to zwykłe pary 
rymowane, popsute w odpisie wstawkami, któ
re łatwo usunąć”. (Lit. rei. III str. 145).

W ten sposób doszliśmy do dwóch naj
obszerniejszych zbiorów pieśni w rkp. Kór
nickim i XX Czartoryskich.

Ks. EMIL JELINEK.

AUGUST CIESZKOWSKI
(ŻYWOT I DZIEŁA).

(d. c.)

August hr Cieszkowski urodził się, jak 
sam później mawiał do ojca, „w wiedeńską 
rocznicę”, dnia 14 września 1814 roku w Su
chej na Podlasiu. Był jedynym synem hrabiego 
Pawła, członka starego zamożnego rodu szla
checkiego Cieszkowskich. Hr. Paweł Ciesz
kowski, acz z niemałem zamiłowaniem odda
wał się swym ziemiańskim zajęciom i słynął 
jako zawołany gospodarz, to jednak i wyż
szych aspiracyj był człowiekiem; interesował 
się z równym zapałem i książką i sztuką, co 
też zapewne jedynak po ojcu w spadku krwi 
odziedziczył. Matka Augusta Zofja z Kickich 
szybko osieraca swego jedynaka, pozostawia
jąc czteroletnie dziecię czułej ojcowskiej opie
ce. Hrabia Paweł, rozumiejąc, iż dziecię nie 
może się obejść bez opieki kobiecej, w rok 
po śmierci swej żony bierze do swego domu

jako wychowawczynię młodego Augusta do
tychczasową nauczycielkę Zygmunta Krasiń
skiego, który właśnie w siódmym roku swe
go życia przechodził pod kierunek dłoni mę
skich. I tak odtąd pięcioletni August miał po
zostawać pod odieką baronowej de la Haye, 
k tóra w ten sposób dziwnem a szczęśliwem 
zrządzeniem losu stała się wychowawczynią 
zarówno przyszłego wielkiego poety, jak też 
i przyszłego filozofa i ekonomisty o europej
skiej sławie. Było to rzeczywiście szczęśliwe 
zrządzenie losu, albowiem ci, którzy w przy
szłości mieli się stać dla siebie serdecznymi 
przyjaciółmi, zawdzięczali niejedną wspólną 
cechę charakteru rozumnej macierzyńskiej o- 
piece swej wychowawczyni, która zapewne w 
niejednem wpłynęła na ukształtowanie się mło
docianych dusz przyszłych genjuszów narodo
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wych. Prawdopodobnie wówczas dzieci widzia
ły się po raz pierwszy, lecz przyjaźń połączyła 
ich dopiero jako dorosłych młodzieńców.

Bliższych szczegółów z tego okresu mło
dego Augusta nie znamy. Zdaje się, że do sze
snastego roku życia pozostaje w domu ojcow
skim. W roku szkolnym 1830-31 spotykam y 
go w Warszawie, gdzie uczęszcza do VI kla
sy gimnazjum na Lesznie, pozostającego pod 
kierunkiem Tomasza Dziekońskiego. Już tu 
młody Cieszkowski wykazuje wysokie zdol
ności. Szybko się rozwija, łatwo pojmuje, o- 
kazując szczególne zamiłowanie do nauk hi
storycznych. Silną swą indywidualnością zwra 
ca na siebie powszechną uwagę kolegów. J e 
den ze współcześników jego pisze o nim, 
iż już w owych latach był znany „jako wy
soka zdolność, odróżniająca go pomiędzy ucz
niami starszymi, a powierzchowność już wów
czas poważna i twarz wyrazem swym wyróż
niająca się, czyniły nawet na uczniach klas 
niższych wrażenie pew ne”. W Warszawie też 
już w roku 1830 ogłoszono drukiem pierwzy 
płód jego młodzieńczego pióra „Śpiew na nu
tę piosnki o maju” * 2).

Po wybuchu powstania listopadowego 
pracuje jak tylko może dla sprawy narodo
wej. Od dziecka wątły fizycznie nie nadaje 
się do szeregów powstańczych. Pracuje zato 
gorliwie nad protokółami posiedzeń sejmu, a 
nawet sypie szańce na wałach zagrożonej 
przez wojska moskiewskie Warszawy. Jeszcze 
przed kapitulacją Warszawy wyrusza do Kra
kowa, gdzie zdaje się uzyskuje maturę i praw 
dopodobnie jesienią r. 1831 rozpoczyna studja 
akademickie. Wszechnica Jagiellońska niedłu
go wszakże gościła w swych murach przyszłą 
sławę naukową. Jeszcze w tym samym roku 
udaje się Cieszkowski z ojcem do pięknych 
Włoch, do których obaj szczególny „czuli po
ciąg”, a do których nieraz jeszcze później 
wracali. Z Włoch w dalszej podróży udają się 
do Francji. Kiedy Cieszkowski wraca z tej 
podróży i kiedy się udaje na dalsze studja 
dokładnie niewiadomo. Przypuszczać jednak 
można 3), że nie później, jak na jesieni 1832 r. 
lub na wiosnę r. 1833 wybiera się on na dal
sze studja do sławnego w owym czasie uni
w ersytetu berlińskiego, do którego wielu na
wet Polakow ściągał swą sławą Jerzy Hegel. 
W tym czasie, kiedy tam dąży Cieszkowski,

1) Prywatny list do Piotra Chmielowskiego, patrz 
Cieszkwoski August w Wielkiej encyklopedji ilustro
wanej. Tom XII. 1894.

2) Żółtowski w Stu latach myśli polskiej opo
wiada o zabawnem zdarzeniu z Mickiewiczem w Karls
badzie w r. 1829, które świadczy, że August już w swych 
młodzieńczych latach został olśniony potęgą geojuszu 
i czarem sztuki wieszcza i zapewne sam nieraz pięk
nej Muzie hołdował.

3) por. Żółtowski w Stu latach myśli polskiej, 
tom V.

Hegel już wprawdzie nie żył 1), ale mimo to 
uniw ersytet berliński, skupiając wokół swych 
katedr najświetniejszych uczonych, stał w ła
śnie u szczytu swego rozwoju i chwały. Miej
sce Hegla zajął najwierniejszy z jego uczniów 
i najgorliwszy jego zwolennik Karol Ludwik 
Michelet, płodny pisarz i porywający swą wy
mową profesor. Oprócz niego filozofję i este
tykę wykładali w tym czasie Schelling, Vat- 
ke i Hotho. Historję wykładał porywający i 
ognisty Gans, filozofję — niezrównany Bock, 
prawo — jeden z najgłośniejszych i najzna
komitszych jurystów niemieckich ówczesnej 
doby Savigny. Tu też młody Cieszkowski do
staje się w środowisko uczonych, zawierając 
szereg bliższych znajomości z wybitnemi oso
bistościami kulturalnej Europy. Michelet, Pier- 
re Leroux, Georges Sand i wiele innych czo
łowych przedstawicieli ówczesnej wiedzy zali
czało się do przyjaciół Cieszkowskiego. Uczo
ny świat ówczesny, w przeciwieństwie do dzi
siejszej zdemokratyzowanej wiedzy, był zam
knięty w towarzyskich salonach wyższych sfer 
społecznych, do których dostęp dla nowicju
sza nie był łatwy. Cieszkowski jednak nigdy 
się nie chełpił tą przynależnością do uczone
go świata. August Popławski tak go w tym 
okresie charakteryzuje: „Zamknięty w sobie, 
niechętnie szczegółów o sobie udzielał; cza
sem tylko, gdy wspominano mimochodem na
zwiska ówczesnych wybitnych uczonych — fi
lozofów, ekonomistów, polityków — wychodzi
ło na jaw, że Cieszkowskiego łączyły z nimi 
stosunki osobistej znajomości, nieraz i zaży
łości” 2).

W czasie swych studjów berlińskich mło
dy Cieszkowski, pozostający pod wpływem, 
jeśli nie czarem, „absolutnej” metody i filo- 
zofji Hegla, pisze już w r. 1836 swą pierwszą 
pracę Prolegomena zur Historiosophie, p ie r
wotnie zdaje się po polsku napisaną. P ierw 
szy swój płód filozoficzny zabiera dwudziesto
czteroletni autor ze sobą na wakacje do Sta
wisk i odczytuje go ojcu. Zachwycony pracą 
syna ojciec udaje się z nim po przeczytaniu 
tej pracy do parafjalnego kościoła w Grębko
wie, aby podziękować Bogu za dar synowi je
go udzielony. I tu wśród ciszy kościelnej przy 
odmawianiu modlitwy Pańskiej, lub też przy 
jej wykładzie przez miejscowego proboszcza, 
jak przypuszcza biskup Likowski 3), zaufany 
przyjaciel i spowiednik Cieszkowskiego, do
świadczył młody autor dziwnego przeżycia. 
„Następuje zdarzenie — pisze o tern Żółtow-

0 Na uniwersytecie berlińskim wykładał w la
lach 1825—1831; w tym ostatnim też roku życie swe 
zakończył.

2) August Popławski: Z życia i zapomnianych 
dzieł Cieszkowskiego, Sfinks, 1916, tom II.

3) patrz mowa pogrzebowa w „Pogrzebie ś. p. 
A. Hr. Cieszkowskiego“. Roczniki Towarz. Przyj. »Nauk 
w Poznaniu, tom XXI, str, 494, 1895.
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ski, jeden z najprzedniejszych znawców Ciesz
kowskiego — jedno z bardzo uroczystych, ja
kie dzieje świadomości ludzkiej mieć będą do 
zapamiętania, w każdym razie pamiętne w 
rozwoju piśmiennictwa polskiego, w życiu A. 
Cieszkowskiego rozstrzygające. ...I wyszedł — 
pisze dalej Żółtowski—przejęty natchnieniem, 
które odtąd wszystkim jego pracom do koń 
ca jego życia przyświecać miało, natchnieniem 
nie bardziej wzniosłem, niż zachwycenie in
nych naszych wieszczów, ni bardziej pro- 
miennem uczuciem, ale myślą dojrzalsze, nie
wyczerpanie płodnem, niezrównanie bogatem 
w żywotne wynikłości, natchnieniem nie tyle 
poety, ile prawdziwego mędrca i kierownika 
duchowego ludzkości” 1). „Modlącego się go
rąco młodzieńca olśnił wprost wówczas Ojcze 
nasz, w którym ujrzał naraz założenie i roz
winięcie tego, co niewysłowionem, bo jeszcze 
niedojrzałem, formalnem tylko, zaledwie kieł- 
kującem było w Prolegomenach: całokształt 
losów i zadań ludzkości z Bożej woli, łaski i 
myśli dążącego w ustawicznym postępie do 
urzeczywistnienia dobra, piękna i prawdy czyli 
Królestwa Bożego na ziemi. ...Wieczorem — 
pisze dalej syn myśliciela z Wierzenicy August 
Cieszkowski jnr. — byli w kościele i tej sa
mej nocy plan cały Ojczenasza został nakre
ślonym i wszystkie Jego dzieła, rzeczywiste 
gałązki z tego pnia wyrosłe, do życia powo
łane” * 2). Sam zaś Cieszkowski na dwa dni 
przed śmiercią, oddając synowi rękopis Ojcze
nasza, tak mówił o tern zdarzeniu: „Odmawia
jąc Ojcze nasz uczułem raczej aniżeli zrozu

x) Żółtowski, jak wyżej, str 423 i 424.
2) List Augusta Cieszkowskieho—9yua do wice- 

prezesa Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu prof. 
dr. Wicherkiewicza w Rocznikach tegoż Towarzystwa, 
tom XXI, przypisek do str. 6.

miałem, że cokolwiek snuło się w mej myśli, 
pisząc Prolegomena, to dziecinna igraszka wo
bec głębi, siły i wagi tego, co zawiera Modli
twa Pańska, ów testam ent Chrystusowy, ma
jący kierować losami Ludzkości po wszystkie 
w ieki” 1).

Tak więc według własnych słów Ciesz
kowskiego, jego syna oraz Żółtowskiego przed
stawia się owo dziwne doznanie w Grębkowie, 
które możnaby w samej rzeczy przyrównać w 
pewnym stopniu do zdarzenia, jakie przeżył i 
na sobie doświadczył Mickiewicz w Dreźnie, 
kiedy poczuł jakby bania z poezją n ad j nim 
pękła. W Dreźnie zachwyt i natchnienie poe
tyckie spada nieoczekiwanie na młodego wie
szcza, który odtąd długie lata pracuje nad 
swym dziełem „godnem czytania”— Dziadami 
drezdeńskiemi. W Grębkowie doznaje olśnie
nia i zachwytu nie poeta i wieszcz uczucia, 
które ogniem w piersi płonie, ale mędrzec z 
Bożej łaski, który myśl „uczuł” i niósł ją od
tąd znękanej ludzkości, jak ongiś Prometeusz 
niósł jej światło, aby wskazać jej’ drogowskaz 
nowy — Objawienie Objawienia. W takich to 
wprost irracjonalnych warunkach, nad których 
rozjaśnieniem zapewne jeszcze niejeden psy
cholog się pobiedzi, powstaje arcydzieło pol
skiej poezji i natchnienia wieszczego Dziady 
mickiewiczowskie i w takich niemal samych 
okolicznościach powstaje dzieło filozoficzne 
Cieszkowskiego Ojcze nasz. Oba też te dzieła, 
rzec można bez przesady, były osiami całego 
niemal żvcia obu mistrzów: w ciągu długich 
lat stale na nowo do nich wracali i obaj swych 
dzieł wykończyć nigdy nie zdołali.

!) Przedmowa Cieszkowskiego—syna do polskie
go przekładu Prolegomenów do Historjozofji, Poznań, 
1908.

PAWEŁ HULKA-LASKOWSKI.

PRO RUSSIA — CONTRA POLONIA.
Mnoży się literatura dotycząca polityki 

wyznaniowej W atykanu na ziemiach polskich, 
szczególniej na kresach wschodnich* Ostatnio 
zwróciła na siebie uwagę książka Henryka 
Ignacego Łubieńskiego „Droga na Wschód 
Rzymu”, wydana nakładem autora w W arsza
wie. Aktualną stała się osobliwie od chwili, 
gdy została potępiona przez arcybiskupa war
szawskiego, kardynała Rakowskiego, i zali
czona do książek zakazanych. P. Henryk Igna
cy Łubieński nie jest żadnym lekkomyślnym 
wywrotowcem, ale przeciwnie z pochodzenia 
i usposobienia należy do zachowawców i do

katolików praktykujących. Jego książka, pod
dająca krytyce politykę papieską na naszych 
ziemiach wschodnich, zasługuje tedy na tern 
baczniejszą uwagę. Chodzi tu o tak zwany 
ruch neo-unijny, instytucjonalnie skupiony w 
watykańskiej komisji „Pro Russia”.

Do dogmatów politycznych polsko-kato- 
lickich należała synonimika pojęć „polski” i 
„katolicki”. Jeszcze przed niewielu laty wo
jewoda poznański p. hr. Bniński wywodził, że 
tylu jest w Polsce Polaków, ilu jest katoli
ków. Oczywiście, że przy takiein rozumieniu 
rzeczy, skatoliczyć znaczyło tyle, co spoloni-
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zować, i katolicyzm dla wielu stawał się w 
ten sposób najważniejszym, jeśli nie jedynym 
czynnikiem konsolidacyjnym w Polsce. Ten 
polityczno-wyznaniowy dogmat utrzymnł się 
u nas wbrew nauce historji. Katoliczenie k re 
sów wschodnich w wieku XVII-tym przez ar
cybiskupa połockiego, Józefa Kuncewicza, do
prowadziło jak wiadomo do fatalnych dla Pol
ski zaburzeń i naraziło nas na straty, których 
narodowo nie powetujemy bodaj nigdy. Lud
ność ruska, kióra nieświadomie ulegała wpły
wom kultury polskiej i polskiego języka, zbu
dziła się raptem do samodzielnego życia na
rodowego, gdy Rzym zabrał się do unifiko
wania jej pod względem wyznaniowym Mię
dzy Polaka i Rusina, zespolonych z sobą wy
darzeniami i przeżyciami losowemi, wcisnął 
się fatalny izolator-jezuita. („Wyzuwita, żyd i 
sobaka wse wira odnaka”).

Ludzie roztropniejsi i poważniejsi, jak 
np. kanclerz litewski, Lew Sapieha, patrząc 
dalej, widzieli skutki gwałtownego unifikowa
nia ludności prawosławnej, ale byli bezsilni 
wobec kursu polityczno - wyznaniowego, jaki 
się w Polsce utrwalał. W wieku siedem na
stym ci, co mieli losy Polski w .swoim ręką, 
zdawali się mniemać, że Polska na to tylko 
istnieje na świecie, aby wyznawać i krzewić 
wyznanie rzymsko-katolickie. Dla tych ludzi 
niczem był język polski, niczem była kultu
ra ojczysta katolicyzm był wszystkiern. Re
akcja katolicka nigdzie bodaj nie zaważyła 
tak fatalnie na dziejach społeczeństwa i pań
stwa, jak w Polsce. Istnieje pewien ustalo
ny stosunek między wydarzeniami wieku 
siedemnastego: w miarę jak unja czyniła po- 
stępy, Polska upadła pod względem kultu
ralnym i politycznym. Lew Sapieha w li
ście do arcybiskupa Kuncewicza pisał wyraź
nie: „Co się tycze Połocczan i innych prze
ciw Wam buntowników, to może być, że oni 
są takimi, ale Wyście sami ich do buntu pod
niecili; byli oni Wam we wszystkiern posłusz
ni, cerkwi Waszej nie porzucali, lecz Wyście 
sami ich od siebie odrzucali! Nowogród Sie
wierski, także Starodub, Kozielec i mnogie 
inne twierdze Unja od nas oderwała; nawet 
i teraz ona jest główną przyczyną, że naród 
moskiewski od Królewica stroni, jak się to 
oczywiście pokazuje z rosyjskich listów do 
panów Rad i inszych naczelników Wielkiego 
Księstwa Litewskiego. I dlatego nie chcemy 
więcej, żeby ta tyle dla nas zgubna unja do 
końca nas zniszczyła”. A w innem miejscu 
tego samego listu powiada: „Gdybyście Wy 
się odważyli na co podobnego w Rzymie, al
bo w Wenecji, zapewne by was tam nauczyli, 
ile trzeba baczności mieć na położenie lub za
miary polityczne rządu”.

Nic to nie pomogło. Rzym chciał unji i 
potrafił wszystkie siły i interesy Rzeczypo
spolitej podporządkować swoim zamierzeniom.

Oczywiście ze szkodą dla Polski, bo kitoliza- 
cja kresów równała się ich ukrainizacji i ich 
gwałtownemu odpolszczaniu. I nie zdała się 
ta mechaniczna unja na nic, bo gdy wreszcie 
pożarła Rzeczpospolitą, sama została pożarta 
przez zaborcę moskiewskiego. Unja była two
rem sztucznym, który mógł się był utizymać 
jedynie w oparciu o politykę państwową pol
ską; gdy brakło oparcia, upadła i nawet śla
du po sobie nie zostawiła. Ale Watykan nie 
troszczy się o rzeczy tak dla niego obojętne, 
jak pomyślność narodu czy państwa. Pknuje 
zawsze tam, gdzie są katolicy, bez względu 
na to, czy nad tymi katolikami berło dzierży 
król polski katolicki, czy rosyjski car praw o
sławny. 1 dlatego od stuleci pokutuje w gło
wie polityków watykańskich myśl o unji, czyli 
o zdobyciu Rosji dla Watykanu. Zaś Polska 
ma być bazą operacyjną, terenem  wypado
wym dla akcji jezuickiej.

Odrodziła się unja, jak tylko Polska wy
walczyła sobie niepodległość i mogła uano- 
\vo stać się bazą dla operacyj watykańskich. 
Powstał w Rzymie instytut „Pro R u ssa ” i 
właśnie działalność tego instytutu budzi w 
Polsce coraz większe zaniepokojenie. Księża 
mający katoliczyć Rosję prawosławną są w 
pierwszej linji księżmi polskimi i ci polscy 
księża muszą się uczyć języka rosyjskiego, 
aby następnie w tym języku rusyfikować na
sze kresy. Bo trzeba odrazu powiedzieć, że 
seminaryjne ćwiczenia neo-unijnej pracy mi
syjnej odbywają się na naszych kresach i na
szym wyłącznie kosztem. Ludności rosyjskiej 
na kresach wschodnich Rzeczypospolitej jest 
bardzo mało, więcej natomiast jest tam Ukra
ińców i Białorusinów, którzy mają swoją v/ła- 
sną mowę. Odrębności kulturalnej i narodo
wej tych szczepów słowiańskich nigdy uzna
wać nie chcieli carowie i ich gubernatoizy. 
Mowa ukraińska była dla nich narzeczem ro- 
syjskiem, a język białoruski traktowano tak 
samo. Teraz śladem polityki carskiej idzie in
stytut w atykański „Pro Russia” i także nie 
dostrzega odrębności kulturalnej i językowej 
Białorusinów i Ukraińców, lecz widzi jedy lie 
„wielikuju, niedielimuju Rassiju”.

Przeciwko tej pracy neo-unijnej w ystę
powali i występują bezustannie katolicy pol
scy, zamieszkali na kresach. Pamiętają oni, 
że nawet tacy fanatyczni rusyfikatorowie jak 
Murawiew Wieszatiel, nie bali się katolicjz- 
mu rzymskiego, wiedząc aż nadto dobrze, że 
Rzym zawsze można pozyskać dla takiej czy 
innej polityki, ale bali się samowiedzy naro* 
dowej polskiej, litewskiej, ukraińskiej, b ia ło
ruskiej. Co więcej, politycy rosyjscy w ro 
dzaju Murawiewa chcieli kościół rzym sko-ka
tolicki uczynić narzędziem rusyfikacji. Oni t > 
właśnie w zeszłem już stuleciu wydawali róż
ne katolickie książki do nabożeństwa po ro 
syjsku, jak np. „Rimsko-katoliczeskij a łta r ik ’,
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„Dla rimskich katolików woskresnoje i prazd- 
nicznoje cztenie Jew angelistow ”, „Narodnyja 
duchownyja pieśni” i t. p. Tem postępow a
niem swojem mówili wyraźnie, że nie zwal
czają katolicyzmu, ale obawiają się języka 
polskiego, który usiłowali wyprzeć z kościoła.

I oto teraz dzieje się na kresach naszych 
coś podobnego. Znowuż ukazują się różne pis
ma i książki, przeznaczone dla propagandy 
neo-unijnej, wyłącznie w języku rosyjskim, a 
wydaje je nie jakiś rusyfikator w rodzaju Mu- 
rawiewa, lecz Watykan. „Powstaje — powiada 
Łubieński — cała literatura propagandowa u- 
nijna w języku rosyjskim, drukowana graż- 
danką, w której prym dzierży „Albertygska- 
ja Obitiel Otcow Jezuitów greko - sławjanska- 
go obrjada”. Do takich publikacyj rosyjskich 
jezuitów należy „Molitwosłow dla christjan 
greko - sławjanskago obrjada”. Towarzystwo 
Opieki nad Kresami złożyło władzom naszym 
w swoim czasie memorjał, a w memorjale tym 
powiedziało: „Obrządek wschodni, aczkolwiek 
katolicki, gdyż uznający papieża za najwyż
szą głowę kościoła, pod wszelkiemi innemi 
jednak względami nie różni się niczem od 
rosyjskiego prawosławia. Obrządek ten na
śladuje nader starannie nietylko zewnętrzne 
cechy cerkwi prawosławnej, ale co ważniej
sze, posługuje się wyłącznie językiem rosyj
skim zarówno w kościele, jak też w codzien- 
nem obcowaniu z ludnością, zresztą nie ro
syjską, gdyż, jak wiadomo, właściwych Ro
sjan w naszych województwach wschodnich 
prawie wcale niema. Msza święta, kazania, 
śpiewy religijne, odbywają się w języku ro
syjskim, względnie cerkiewno - słowiańskim, 
takim, jakiego w nabożeńatwach używa ro
syjska cerkiew prawosławna, księża zaś , po
mimo, że przeważnie są Polakami z pocho
dzenia, używają jedynie i wyłącznie współ 
czesnego języka rosyjskiego*. (Podkreślenie 
moje).

Są to rzeczy nieobojętne dla naszej po
lityki. Nawet uniccy księża ukraińscy czują 
się dotknięci tem uprzywilejowywaniem języ
ka rosyjskiego w pracy neo-unijnej. W żad
nym tedy razie nie może być ten ruch unij
ny obojętny nam, którzy już wiemy, jak dro
go zapłaciła Rzeczpospolita za nierealne ma
rzenia watykańskie. Łubieński kreśli dzieje 
unji, wykazując, że nie wydała ona ani drob
nej części tych owoców, jakich moźnaby się 
spodziewać po ofiarach, jakie jej złożono, a 
następnie charakteryzuje teraźniejszość. In
stytut „Pro Russia” rozporządza wielkiemi 
środkami i nie brak mu wytrawnych współ
pracowników, ale i on nie może się poszczy
cić żadnemi większemi sukcesami. Rozgłasza 
się przy sposobności głośne nawrócenia, ale 
nie ogłasza się „odwróceń”, a tymczasem pro
paganda rzymska wywołuje kontr-propagandę 
i ludzie, którzy stawali się łatwą zdobyczą

misjonarzy unijnych, jeszcze chętniej idą na
stępnie za głosem kontr-propagandy praw o
sławnej. W gruncie rzeczy w stosunku do 
środków materjalnych i wysiłków misyjnych 
instytutu „Pro Russia” wyniki są wybitnie 
nikłe. Na nic nie zdało się to, że misjonarze 
zachowują formy i treść prawosławia; gdy 
sprawa przybiera postać zasadniczą, znako
mici konwertyści, jak np. głośny archimandry- 
ta Morozow, odwracają się od unji i oświad
czają, że ani na chwilę nie przestawali czuć 
się prawosławnymi, przyznając papieżowi je
dynie prym at honorowy.

W roku zeszłym na ten sam temat uka
zała się książeczka W iktora Piotrowicza, do
brego znawcy wyznaniowych stosunków k re
sowych i informatora rzeczowego, nie dające
go się podkupić żadnemi względami uczucio- 
wemi. 1 on stoi na stanowisku interesów Rze
czypospolitej i podobnie jak Łubieński nie 
może się zgodzić na rusyfikowanie naszych 
kresów pod pretekstem  ich rzymskiej unifi
kacji. Jego praca ma tytuł bardzo wymowny: 
„Unja, czy demonstracja? O obrządku wschod
nio-słowiańskim w Polsce”. P. Piotrowicz pi
sząc naprzykład o biskupie misji neo-unijnej 
Mikołaju Czarneckim, mianowanym w r. 1930, 
mógł przytoczyć charakterystykę tego nowe
go biskupa, jaką znalazł w piśmie rosyjskiem 
„Za Swabodu”. Otóż pismo to z dnia 8.II 
1931 r. pisało o nowym biskupie unijnym, że 
rbędąc z pochodzenia Ukraińcem, odznacza 
się rosyjskiem i przekonaniami”. Kto wie, czy 
właśnie te jego rosyjskie przekonania nie 
przyczyniły się w pierwszej linji do jego no
minacji. Dalej mówi p. Piotrowicz, że w po
szukiwaniu adherentów nowego ruchu nie pa
trzy się zbyt dokładnie na ich kwalifikacje 
moralne, i wymienia jednostki, które znalazły 
się w kolizji nawet z kodeksem karnym, a 
jednak nie zostały wyłączone z pośród p ra
cowników misyjnych instutu „Pro Russia”. — 
„Jeśli kościół katolicki — powiada p. Piotro
wicz — ma realizować unję — niech to robi 
przez pełnych ideowej wzniosłości i kryszta
łowo czystych misjonarzy, a nie przez nie
pewnych lub upadłych moralnie, ideowo i e- 
tycznie (z małemi wyjątkami), nerwowych w 
swej akcji „pierekińczyków”. W pierwszym 
wypadku trzeba będzie uznać tę akcję za 
przeprowadzenie unji, w drugim nie będzie 
można określić jej inaczej, niż mianem czczej 
i szkodliwej dem onstracji”.

Tak przedstawia się sprawa działalności 
instytutu „Pro Russia” w świetle sprawozdań 
ludzi, którzy znają tę działalność z bezpo
średniej osobistej obserwacji. Dla nas nie 
ulega kwestji, że usiłowania unijne są da
remne, a metody watykańskie, dziś stosowa
ne w tem dziele, są dla nas wybitnie szko
dliwe. Tu się dzieje wiele pro Russia, ale nic 
pro Polonia. Przeciwnie: Contra Polonia.
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ROMUALD BALAWELDER.

D U SZ A  PÓŁNOCY.
(Z podróży 9Polonią" do Danji, na fjordy Norwegji i Nordkap). 

(Ciąg dalszy).

„Polonia” omija Trondhjemfjord, którego 
zwiedzenie przewidziane jest w drodze po
wrotnej. Odtąd na przestrzeni 500 km. brak 
większych fjordów. Ponurość krajobrazu wzma
ga się zwolna. Roślinność staje się wśród 
dzikiej, skalistej pustyni rzadkością. Ciemne, 
prawie czarne góry patrzą groźnemi, martwe- 
mi oczami. Szkiery rozsypane wśród wód, ma
łe, biedne, zda się już toną w morskiej topie
li. O, jakże smutna, pusta, beznadziejna jest 
ta kraina, gdy nad jej grozą śmiertelną i nie
bo jest zwykle spłakane, (pogoda słoneczna 
jest tutaj rzadkością), powietrze jest szare, 
morze atramentowe, a góry czarne raz po raz 
zakrywane są trupią bladością chmur. Nacisk 
chmur na szczyty czyni wrażenie przytłacza
nia, zatapiania olbzymich mas skalnych. A, 
gdy wyłania się ostry szczyt ponad mgłami, 
wydaje się niezmiernie wysokim, jakby go 
skrzydła gigantyczne podnosiły ku niebu.

Widać, że ten świat, co nas w tej chwi
li otacza, nie zna łatwego płaczu. Może być 
ryk, wycie, piorun lub szał nadziemski szczę
ścia. Życie jest ciężkie jak góry. Góry są cięż
kie jak życie. Śmierć nie jest zmorą. Wszech
obecna, łazi cudna, różnorodna po fjordach, 
przepaściach, szczelinach — jak żywe istoty 
po ulicach miasta. Władczynią jest, królową, 
sąsiadką. Rodzi się zachwyt dla martwości. 
Przeczucie innego życia poza życiem łatwego 
ruchu.

Duch jest ciałem, granitem, górą, zapadli
skiem, morzem. Czego domyślać się pozatem, 
gdy w tern jest ogrom, cud, potęga?

Pasażerowie byli widocznie przybici. Od 
tego ogromu szukali ratunku w zbliżeniu serc 
do tego, co działo się na statku lub na morzu. 
Każda łódź, kuter, jola były dla zalęknionych 
oczu uśmiechem ulgi; cieszyli się mnóstwem 
czarnych, niezgrabnych nurków, dzikich ka
czek. Szukali fok, meduzy wywoływały okrzy
ki zachwytu.

Wieczorem dnia tego znajdowaliśmy się 
już poza 64° szer. pn.. Uwagę musiało zająć nie
bo. Na tle chmur pojawiły się jasne smugi.

Patrzajcie! 1030 wieczór, a jasno jak w 
dzień! —

Na zach., gdzie przy pogodzie mogliśmy 
jeszcze widzieć słońce, zaróżowił się pas, wę
drując zwolna ku pn.. Na widnokręgu wypły
wały chmurki złote. Na ziemię szło światło 
jasno-popielate. Godz. 23 — niebo jaśnieje na 
pn.-wsch., na zach. blednie. Powoli niebo i

ziemia pogrążyły się w bezruchu światła; 
świat znieruchomiał, zastygł.

Korzystając z łaskawej jasności, ujrzeliś
my około północy słynną wyspę Torgen na 65° 
szer. pn. Znaleziono na niej wiele nagrobków 
i pamiątek po Wikingach. Ciała, gdy opuściły 
granitowe dusze, wróciły do gór, z których 
wstały. Tak chciał zwyczaj Wikingów. Wo
dzów swoich chowali po śmierci razem z ich 
łodziami pod górą na brzegu. Warto zaznaczyć, 
że dzięki temu zachowało się wiele łodzi Wi
kingów z całem wyekwipowaniem. Były to 
żaglowce z wiosłami, ze sterem na boku (nie 
z tyłu) Za masztem krył się grobowiec, gdzie 
składano zwłoki dowódcy, jeśli zginął z dala 
od stron rodzinnych.

Więcej jeszcze zainteresowała pasażerów 
góra Torghatten *). 250 metrów wysoka, wy
gląda jak pływający kapelusz. W kapeluszu 
jest dziura i to pod wierzchołkiem. Jest tu-* 
nel, 163 m. długi, 12—25 m. szer., 25—27 wy
soki o ścianach prawie prostopadłych.

Rzęsisty deszcz spłókał wreszcie niewy
spanych podróżników z pokładów.

** *

Tak się cieszyli ludziska z powodu obie
canej uroczystości przekroczenia Koła Polar
nego! Wtajemnicy przygotowywano kostjumy, 
libretto. Tymczasem ranek dn. 24.VIII kąpał 
się w ulewnym deszczu. Nic z widoków Svar- 
tisenu, nic z chrztu w basenie. Kto odważy 
się w czasie słoty szkaradnej, chłodu przej
mującego, poddać się surowym obrzędom Nep- 
tunowym?

A jednak znaleźli się dobrzy ludziska, 
prawdziwi bohaterowie dnia, którzy przyjęli 
na siebie ciężar chrztu. Zgotowali widowisko, 
które na tle ponurego nieba, zasępionego mo
rza, zostawiło wrażenie niezapomniane.

Hej! Jak smakował śmiech wśród grozy, 
światełka sentymentu patrjotycznego jak mi
ło błyszczały na chmurnej północy!

Na skleconem pospiesznie rusztowaniu 
odbyć się miała uroczystość. Naprzód redak
tor Mieczysław ukazał chude cielsko, ozdobione 
kostjumem kąpielowym, eskimoskimi pantofla
mi i szalem pstrokatym, narciarskim. Spełnił 
dobrze rolę klowna. Tłum zbierał się tymcza
sem coraz większy mimo rzęsistego deszczu.

L) Torghatten =  kapelusz.
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Zaczęło się widowisko. Na scenę wchodzi Po
sejdon z trójzębem w ręku, w otoczeniu świty. 
Grzmot okłasków powitał władcę mórz, twór
cę teksiu uroczystości, dr. Stanisława z Leszna.

„Dziś Was witamy poraź pierwszy, bo do
tąd nie mamy w naszej księdze tego zdarze
nia, by się zjawiła u nas na północy Bandera 
Polska odrodzenia. Jedno do Polski rzeknę 
szczere słowo: Rozszerzaj się na globie piękna 
polska mowo! Niech twa bandera zdobędzie 
me morza. Niechaj nad nią zabłyśnie ma po
larna zorza!” —

Orkiestra gra hymn narodowy. W ystę
puje lekarz nadworny, uzbrojony godnie w 
młotek i tubę.

„Zbadać was muszę i nic nie pomoże. 
Tego żąda Posejdon, tego żąda morze!”

Zabiera się do energicznego badania 
chrześniaków morskich, którzy siedzą pokor
nie na ławie, tyłem do basenu.

Uroczystość przekroczenia Koła Polarnego.

Z straszliwą, metrowej długości brzytwą 
podchodzi cyrulik.

„Niech będą czyści na ciele duszy, do
znawszy uprzednio odnośnych katuszy.”

Posejdon poleca tymczasem szefowi pro
tokółu przygotować dyplomy bez chrztu: 
pierwszej kobiecie-Polce, kapitanowi okrętu i 
dla śmiałka: „Mam tu na myśli Senatu Mar
szałka. Nie odstraszyły go foki, niedźwiedzie 
i śledzie, gdyż w luksusowej kabinie też na 
Nordkap jedzie”.

Biały niedźwiedź też wita z łzą wzrusze
nia pierwszych przybyszów z Polski.

Zbadanych i ogolonych chrześniaków, 
„oczyszczonych z lądowych brudów” rzucają 
dwaj policjanci do wody głowami na dół. Wi
dzą*, że nie wszyscy zanużyli głowy należycie, 
wskakują policjanci w pełnem umundurowa
niu do basenu, zatapiając krnąbrne głowy.

«Niech żyje Polska i jej flota młoda Niech 
potężnieje u Polaków zgoda! Morze was złą
czy i hen po kraj świata Niechaj się Polak z 
Polakiem pobrata!”

Tak uczczony został pierwszy przejazd 
polskiego statku przez Koło Podbiegunowe. 
Sprawozdania wysłano telegraficznie do Mar
szałka Piłsudskiego, Prezydenta i t. p. Za dy
plomy chrztu, które sprzedawano po 1 zł. a 
z kawałkiem brody Neptuna po 5 zł., zebrano 
1400 zł. na „Dom M arynarza” w Gdyni.

V.

Lofoty — perła Norwegji. — Rybacy, wierni następcy 
Wikingów. — Kilka słów o literaturze norweskiej. — 

Maskarada.

Niedaleko od Koła Polarnego do Vest- 
fjordu i Lofotów, Teren największych zachwy
tów tubylców i podróżników. Stąd wielcy mi- 
strze pióra i pendzla czerpali natchnienie. 
Istotnie, kto Lofoty zobaczy, zrozumie, że te 
wyspy ponure można pokochać, zadużyć się 
w ich grozie i pięknie.

Lofoty i dalszy ich ciąg ku pn.-wsch.: 
Vesteralen, ciągnące się na przestrzeni 150 km. 
są najcenniejszą perłą krajobrazu Norwegji.

Niestety pogoda chmurna nie pozwoliła 
nam tymczasem na upajanie się widokami, 
zostawiając je na drogę powrotną. Od czasu 
do czasu tylko wydzierało się z poza mlecz
nej opony słońce, wyłaniały się fragmenty 
gór, skały prostopadłe, a wgłębi jakieś uryw
ki niby Alp czy Tatr.

Zato mogliśmy się oddać podziwianiu 
tego, co stworzył i tworzy tutaj człowiek, 
biedny, niby mikrob zabłąkany w krainie 
złych olbrzymów. Mijamy właśnie jakąś prze
raźliwie niedostępną górę, u podnóża której 
tuli się maluteńki skrawek ziemi mniej stromy.

— Boże jak tu żyć można — wykrzykuje 
panna Lila.

A jednak żyje tu człowiek, przyczepił do 
skały skromną chatę, ogrodził ją kamiennym 
wałem, schodki wybił w skale, co go pusz- 
szają na morze.

— O! wieś! widzicie? Tak! I kartofle!
— O! o! A tam przyczepiona łódź! — 

Dziwna rzecz, wszystko co przypominało na
sze polskie strony, czyniło tutaj wrażenie 
czegoś egzotycznego.

— Koń! jak babcię kocham! — krzyczał 
rozentuzjazmowany chirurg z Warszawy.

— Niemożliwe — oponował towarzysz.
Było jednak możliwe. Życie zakradło się

w te przerażające ustronia, rozkrzewiło się 
od wieków, trwając wśród ciągłych ataków 
przyrody, niby posterunek, ustawiony w kra
inie śmierci Człowiek skorzystał z pracy mo
rza, które, waląc bez przerwy przez tysiące 
lat w podnóża skał, pokruszyło je i utworzy
ło platformę. Platforma ta wynurzyła się póź
niej z morza. Gdyby nie ten taras przedziw
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ny, ciągnący się wzdłuż całego brzegu Nor
wegji, byłoby ono zupełnie niezamies/.knne.

Wydaje się bajką, że orły samotne, lu
dzie tych skał odegrali wybitną rolę w histo- 
rji kultury ludzkości, wiedzy, sztuki. A stąd 
właśnie wypływali owi warjacko śmiali żeg
larze — zdobywcy, niezwyciężeni Wikingowie. 
Na odkrytych niewielkich łodziach puszczali 
się na burzliwy Atlantyk i Ocean Lodowaty 
Północny, kolonizowali Islandję niedostępną, 
Grenlandję, pancerzem lodowca pokrytą, stali 
się na paręset lat przed Kolumbem odkryw
cami Ameryki.

Lecz nie tylko przyrodzie wypowiadali 
walkę, by skałom, morzom północnym, lodom 
życie narzucać. W żywiołowym pochodzie 
niezmożonej odwagi i energji rzucali się na 
ludne kraje, gromili bitne narody, zwalali du-

Lofoty. — „Wyłaniały się fragmenty gór“.

mne potęgi. Oni to, ci ludzie przez naturę do 
twardej wali zmuszani, których warsztat p ra
cy dawał „woń zgniłych wodorostów, stęch- 
łego piasku, ryb i śledzi, smolnych łodzi 
i wilgotnych sieci rozwieszonych”, oni to za
łożyli państwa w Anglji, pn. Francji, na da
lekiej Syberji. Oni ofiarowali dynastję Rosji 
i dali jej nazwę 1).

A ci, co zostali na fjordach, zamiast na
łykać się dumy, że ich młodsza brać * 2) w dale

Ruotsi—wioślarze.
2) W Norwegji ziemię dziedziczył najstarszy 

w rodzinie; młodsi otrzymywali rekompensatę w pie
niądzach, co zmuszało ich do emigrowania. To była 
główna przyczyna materjalna wypraw Wikingów.

kich i bogatych krajach królowanie objęła, 
albo zamiast przemyśliwać, jak z owoców zwy
cięstwa korzystać, utrzymali przez wieki aż po 
dzień dzisiejszy prostotę, uczciwość, szlachet
ność, miłosierdzie.

Wystarczy przypomnieć, jakto w czasie 
wojny światowej czynni byli Norwegowie na 
dalekich polach bitew jako służba miłosier
dzia. Jak  w imię nauki posyłają synów naj
lepszych na zdobywanie polarnych pustyń 
lodowych, skąd często niema powrotu.

Norweg niełatwo porzuca swoje rodzin
ne strony, ale chętnie zbiera wiadomości z ca
łego świata. Nad fjordami wiedza chętnie 
przysiada, rozmawia z ludźmi o wszyslkiem, 
bez obawy, że ich swojemi wspaniałościami 
od surowego kraju rodzinnego i od surowych 
obyczajów odwróci. Stalowi ludzie nie ulega
ją wpływom mądrych kalek.

— Słyszałam, że w Norwegji niema anal
fabetów — dziwiła się panna Marja.—Jak jed
nak możliwem jest budowanie szkół, gdy czło
wiek od człowieka oddalony jest o całe mile?

Analfabetów niema tutaj istotnie. Hańbą 
okryłby się ojciec, ktorego syn nie umiałby 
czytać i pisać. Analfabeta nie dostanie ślu
bu, bo i cóżby to był za wychowawca dla 
dzieci?

Dla pożądającego nauki niema przesz
kód. Przymus szkolny uważany jest za błogo
sławieństwo, nie za uciążliwy obowiązek Za
możniejszy rybak czy rolnik chętnie dopomo
że nędzarzowi, gdy syna chce na inteligenta 
wykształcić.

Do szkół idą i płyną dzieci z dalekich 
okolic. A, gdzie utrzym ar e szkoły jest nie
możliwe, pojawiają się nauczyciele wędrowni, 
utrzymywani przez państwo, goszczeni i przyj
mowani z najżywszą radością i największym 
szacunkiem przez rodziców ucznia. Szczęśliwy 
i dostojny naród, który tak kocha naukę 
i czci jej krzewicieli.

Jakże cudowny jest żywot rybaka, gdy 
wyrasta na genjusza, którego świat cały czci, 
ten świat, przepełniony przepychem, bogac
twem, wygodą. Z smrodu śledzi, z rozlewisk 
tranu, z gnijących trupów ryb wyłania się 
świat zaczarowany, który wybiega niby obłok 
w niebo ponad tajemniczą krainę fjordów.

Ci, co nad czas i miejsce ducha swego Wzbili, 

Mogą czucia wieczności doznać w każdej .
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WIADOMOŚCI Z KOŚCIOŁA I 0 KOŚCIELE.
Ze Zboru Łódzkiego.

W dniu 30.X r. b. Zbór nasz w Łodzi 
uczcił uroczystym obchodem dziesięciolecie 
pracy duszpasterskiej w Zborze Księdza L. 
Zaunara, Proboszcza Zboru.

Miejscowe Kolegjum Kościelne wybrało 
właśnie tę datę, korzystając ze zjazdu na ten 
dzień do Łodzi Księdza Superintendenta, w 
celu dopełnienia wizytacji Zboru i wyboru 
członków Kolegjum Kościelnego. Po uroczy- 
stem nabożeństwie, podczas którego Jubilat 
wygłosił kazanie, Ksiądz Superintendent Skier
ski zwrócił się do Jubilata z serdecznem prze
mówieniem na podstawie słów Apostoła Pa
wła do Rzymian 15n , podkreślając owocną 
pracę Jubilata w Zborze i dla Zboru w ciągu 
dziesięciu ubiegłych lat, a zwłaszcza zasługi 
jego dla sprawy budowy Świątyni ewangel. 
reformowanej w mieście Łodzi, która przed 
paru tygodniami oddaną została do użytku 
Zboru dzięki właśnie wysiłkom i energji Ju 
bilata. Po przemówieniu Ks. Superintendenta 
składali Jubilatowi życzenia i wyrazy uzna
nia w imieniu miejscowego Kolegjum Kościel
nego—pan Inspektor Wiktor Wagner, w imie
niu Zboru — pan Mecenas A. Eckersdorf, w 
imieniu , Koła Pań” — pani N. Szrajberowa, i 
w imieniu Stowarzyszenia Młodzieży—pan K. 
Matys. Wreszcie mała dziewczynka ofiarowa
ła Jubilatowi kwiaty jako wyraz wdzięczno
ści dzieci ze Szkółki Niedzielnej. Po przem ó
wieniach przedstawicieli Kolegjum i Zboru 
wręczono Jubilatowi cenne upominki od Zbo
ru (złoty zegarek i portfel z pewną kwotą 
pieniężną). Wzruszony do głębi temi powszech- 
nemi objawami uznania, przyjaźni i wdzięcz
ności Jubilat w dłuższem przemówieniu dzię
kował wszystkim za tak cenne dlań uczucia 
ogółu Zborowników. Całą uroczystość uświet
niło na wstępie i przy końcu wystąpienie 
miejscowego chóru kościelnego.

Po ukończeniu całej uroczystości odbyło 
się Zgromadzenie parafialne. Członkowie Zbo
ru, prawo głosowania mający, przeszli do sali 
Zborowej, gdzie pod kierunkiem Księdza Su
perintendenta dokonano wyborów Prezesa i 
3-ch członków miejscowego Kolegjum Kościel
nego. Na stanowisko F rezesa Kolegjum po
wołany został pan Inspektor W. Wagner, do
tychczasowy członek Kolegjum, a na opróż
nione przezeń stanowisko członka Kolegjum 
— pan Dyrektor Łódzkiej Elektrowni miej
skiej W. Mackiewicz. Wreszcie wybrani zo
stali ponownie na członków Kolegjum pano
wie O. Gerlicz i K. Szrajber.

Promocja doktorska.

W dniu 21 b. m. o godzinie 1 po połu
dniu odbyła się w wielkiej auli Uniwersytetu 
W arszawskiego uroczysta promocja Ks. W. 
Niemczyka z Krakowa na doktora teologji.

Ks. Niemczyk jest pierwszym wychowan
kiem fakultetu teologji ewangelickiej Uniwer
sytetu Warszawskiego, który uzyskał nauko
wy stopień Doktora teologji. Młodemu Dokto
rowi składa redakcja „Jednoty” serdeczne ży
czenia powodzenia w dalszej pracy naukowej.

VII Zjazd Związku polskich Towarzystw
i Zborów Ewangelickich.
W dniach 1 i 2 listopada r. b. odbył się 

w Ustroniu na Śląsku Cieszyńskim VII Zjazd 
delegatów Związku polskich Towarzystw i 
Zborów Ewangelickich. Obrady Zjazdu zagaił 
prezes „Związku”—Ks. Nikodem, Pasterz Zbo
ru ewangelickiego w Ustroniu. Do prezydjum 
Zjazdu powołano p. senatora J. Everta z W ar
szawy na przewodniczącego, na członków zaś 
Ks. Superintendenta Wendego z Kalisza, p. 
pułkownika Więckowskiego i mecenasa Bur- 
schego z Warszawy, oraz kuratora Zboru w 
Ustroniu p Wantułę, sekretarzam i zostali Ks. 
W antuła z Wisły i stud. teol. Kluza z W ar
szawy.

Na zjeździe uczczono pamięć zmarłego 
w październiku 1930 r. Superintendenta Ko
ścioła naszego, ś. p. Księdza W ładysława Se- 
madeniego, wysłuchano kilku referatów  i 
sprawozdań, wreszcie wybrano nowe Władze 
„Związku” i uchwalono „Rezolucję”.

Do Zarządu „Związku” wybrano: Ks. P. 
Nikodema na prezesa, p. senatora J. E verta 
na I yiceprezesa, Ks. Superintendenta Skier
skiego na II yiceprezesa, Ks. profesora Mi
chejdę na sekretarza, na członków — Ks. se
niora Gloeha, p. pułkownika Więckowskiego, 
p. mec. Burschego z Warszawy, Ks. K. Kotulę 
z Łodzi i p. Raszkę z Katowic. Do komisji 
rewizyjnej powołano: Ks.A Lotha,p. W. Gess- 
nera i E. Geislera, wszystkich z Warszawy.

Wreszcie podajemy w dosłownem brzmie
niu „Rezolucję” uchwaloną na Zjeździe —

R e z o l u c j a

1.
W pełnej świadomości wielkiej misji u- 

trw alania pokoju świata, jaką Państwo Pol
skie wzięło na siebie z racji swego ducho
wego wewnętrznego ustroju, my Polacy-Ewan-
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gelicy jaknajwydatniej współpracować p ra
gniemy przy wykonywaniu posłannictwa dzie
jowego naszego wielkiego Narodu.

2.
Zjazd, zdając sobie sprawę z dorobku 

kulturalnego, oświatowego i państwowego, 
jaki protestantyzm  polski w całokształcie 
swego rozwoju przynosił i przynosi Polsce, 
stwierdza konieczność wzmożenia pracy reli
gijnej i społecznej w duchu zasad chrześci
jańskich, w myśl haseł wielkich Reformato
rów, we wszystkich już istniejących i mają
cych w tym celu w przyszłości powstać no
wych organizacjach polsko-ewangelickich na 
całym terenie Rzplitej, a w szczególności na 
terenie Górnego Śląska.

3.
Zjazd wyraża uznanie działaczom polsko- 

ewangelickim na Górnym Śląsku za ich pełną 
ofiar i poświęcenia owocną pracę. Działalność 
ich, jak również pracę ks. P. Nikodema, uwień
czoną wzniesieniem wspaniałego gmachu Tow. 
Młodz. Ewang. w Ustroniu, Zjazd stawia jako 
zachętę i wzór wszystkim innym organiza
cjom polsko-ewangelickim w Kraju.

4.
Zjazd apeluje do społeczności po lsko- 

ewangelickiej, aby wszelkiemi sposobami sta
rała się łagodzić skutki kryzysu gospodarcze
go i bezrobocia przez skadanie ofiar oraz 
przez tworzenie komitetów pomocy dla bez
robotnych.

5.
Za przykład takiej pracy Zjazd stawia 

ogółowi polsko-ewangelickiemu już istniejące 
instytucje, jak Ewang Komitet Pom, Bezrob. 
w Warszawie, Ewang. zakłady dobroczynne 
w W arszawie i Cieszynie, Zakłady Opiekuń
cze w Dzięgielowie na Śląsku Ciesz, pod za
rządem Ks. Senjora Kulisza, które są natural- 
nemi i konkretnemi próbami i środkami w 
rozwiązaniu w pewnym zakresie kwestji bez
robocia w tych ramach, które są nam do
stępne.

6 .

Ponieważ takie zakłady i instytucje są 
dorobkiem i własnością nie tylko poszczegól
nych parafij lub orgonizacyj, lecz całego pol- 
sko-ewangelickiego społeczeństwa, Zjazd wzy
wa wszystkich swych współwyznawców do wy
datnego na ich cel składania ofiar. W szcze

gólności Zjazd prosi o składanie ofiar na Za
kłady Dobroczynne w Dzięgielowie, które w 
czasach krytyczuych znalazły się w ciężkich 
warunkach materjalnych; stanowią one bo
wiem moralne oparcie dla ruchu odrodzeń- 
czego ludności ewangelickiej na Górnym Ślą
sku.

7.
Zjazd stwierdza, że praca w organiza

cjach polsko - ewangelickich będzie i łatw iej
szą w kierowaniu i daleko owocniejszą, gdy 
całe życie wewnętrzne Kościołów ewangelic
kich i ich stosunek do Państwa Polskiego o- 
parte zostaną na nowych, odpowiednich do 
ducha czasów dzisiejszych, podstawach praw
nych. Zjazd przeto oczekuje w krótkim cza
sie ostatecznego uchwalenia przez najwyższe 
czynniki rządzące w Państwie nowej ustawy 
Kościoła ewangelickiego.

8.
Nowy projekt prawa małżeńskiego, re 

gulujący najważniejszą dziedzinę życia spo
łecznego, projekt prawa, które postawiło so
bie za cel usunięcie chaosu w kwestjach t.zw. 
unieważnień małżeństw mieszanych, Zjazd wi
ta z dużem zadowoleniem, jako pierwszy krok 
ku uregulowaniu wogóle stosunków między 
poszczególnemi kościołami w Państwie Boi
skiem.

9.
Ponieważ prasa stanowi potężny czyn

nik w urabianiu opinji publicznej całego świa
ta, a dla ewangelicyzmu w Polsce prasa pol
sko - ewangelicka w tym względzie posiada 
tern większe znaczenie, Zjazd, wyrażając swe 
uznanie całej Prasie ewangelickiej z Biurem 
Prasowein Polsko-Ew . t. zw. EW^OLEM na 
czele, za jej ideowość i ofiarność, wzywa 
wszystkie organizacje do utrzymywania sta
łego i ścisłego kontaktu z redakcjami tej 
prasy i do popierania jej materjalnego i mo
ralnego

10
Świadom zaś, że siła wewnętrzna i wzbu

dzanie na zewnątrz do siebie poważania za
leżne są od moralnych podstaw, ideowości 
pracy i jednolitości frontu, Zjazd wzywa 
wszystkie organizacje, w duchu wyżej wy
mienionych punktów prowadzone, do ścisłej 
współpracy z Zarządem Związku Polskiego 
Zborów i Towarzystw Ewangelickich w \ ol- 
sce.
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Administracja „Jednoty” prosi Szanownych Czytelników o wpłacenie

zaległej prenumeraty.

O F I A R Y .

I. Na w yd aw n ictw o  „JEDNOTY“
O prócz p ren u m era ty  w płacili na w ydaw nictw o:

JW-a pani Aona Daabowa — Warszawa Zł. 4.00

II. Na fundusz ź e ia zn y  „ J e d n o ty “ :

JW-a pani Juljuszowa Vetterowa — Lublin Zł. 100.00

S erd eczn e  dzięk i!

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

w W arszaw sk im  K o śc ie le  E w a n g e lick o -R efo rm o w a n y m  na m iesią c  gru d zień  1932 r. 
N ab ożeń stw a  ro zp oczyn ają  s ię  o go d zin ie  11.15 przed  p oi., o i le  n ie  j e s t  podana inna god zin a ,

1. Niedziela, dn. 4 X11 (II N.Adwentu) z Komunją Ś*tą i bezpośredniem do niej
przygo.ow aniem ................................................................................................................................Ks. J. Jeleń.

2. Niedziela, dn. 11.XII (III N. A d w e n t u ) ..................................    Ks. E. Jelinek.

3. Niedziela, dn. 18 XII (IV N. Adwentu) Ks. E Jelinek.

4. Sobota, dn. 24.XII. Nabożeństwo Wigilijne o g. 3 pp ..........................................  Ks. St. Skierski.

5. Niedziela, dn. 25.XII (I Święto Nar. P a ń s k ie g o ) ............................................................... Ks. J. Jeleń.

6. Poniedziałek, dn. 26.X1I (II Święto Nar. P a ń sk ieg o )......................................... . Ks. E. Jelinek.

7. Sobota, dn. 31.XII. Nabożeństwo Sylwestrowe dziękczynne na zakończenie roku
z przygotowaniem do Komunji Ś-ej na dzień n o w o r o c z n y .................................... Ks. St. Skierski.

CENY OGŁOSZEŃ: IV str. okładki — zł. 150; II str. — 100; III str. — zł. 75; % str. — zł. 75, 50, 35; V4 str. —
zł. 40, 30, 20, i *|R str. bez względu ua stronę — zł. 20.

STRONY ZWYKŁE cała strona — zł. 100, V2 str.— 50; l/4 str.— 30; 7«— zł. 20. Przy ogłoszeniach kombinacyjnych
i z kliszami do cen powyższych dolicza się 30°/o.

Drukarnia Matematyczna Warszawa, Miedziana 3.


