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CH RYSTU S ZM A R TW YC H W STA Ł
P R A W D Z IW IE !
Ew. Łukasza 24—34: „Wstał Pan prawdziwie
i ukazał się Szymonowi*.

O tw arty grób w ogrodzie Jó zefa z A r y m a tji dostępny je st dla nas tylko od strony Golgo
ty, gdzie zgubiony g rze szn ik w id zi na k r z y ż u , w ypisany w yrok m iłosierdzia Bożego: „oto
Baranek Boży, który g ła d zi grzechy świata". G dybyśm y chcieli podejść do tego otwartego
grobu od strony w ysokich trybun m ądrości i spraw iedliw ości tego świata, na tych m ia st zg u 
b im y się na tej drodze. Kto na Golgocie nie w id zia ł S yna Bożego pogrążającego się w śm ierć
wieczną ten nigdy nie odczuje nic z onej radości, któ rej uczniowie Pańscy w y ra z dają
w słowach: „Pan zm a rtw ych w sta ł praw dziw ie*! Dla niego „zm a rtw ych w sta n ie“ będzie p rze d 
m iotem zwątpienia, m oże nawet gorącego pragnienia, ale nie będzie nig d y w yrazem niew y
pow iedzianej radości.
D zień W ielkanocny m ów i nam nie tylko o zm a rtw ych w sta n iu, ja kie Ł a za rz i in n i p rze 
żyli, nie uniknąw szy p rzecież ostatecznie śm ierci, ale o z m a r t w y c h w s t a n i u d o ż y 
w o t a w i e c z n e g o . Dzień W ielkanocny m ów i nam o tern, że Pośrednik i O rędownik nasz
potargał okowy także i w iecznej śm ierci i dla nas i ten kielich w yp ił do dna, a radość
uczniów Jego św iadczy, że pokonaną została śm ierć w w szelkiej sw ej po sta ci i na w ie ki dla
w iernych Jego została zgładzona.
Zm artw ychw stanie Pańskie je s t fa ktem h isto ryczn ym . Napróżno starano się przenieść
je w dziedzinę pobożnych m ytów . To, co rozum lu d zk i przeciw ko logicznej m ożliw ości zm a r
tw ychwstania Pańskiego wysuw a, nie je st w stanie w zupełności osłabić pew ności histo rycz
nej tego fa k tu
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A le zm artw ychw stanie Chrystusa je s t czem ś o wiele w ięcej aniżeli fa k tem h istorycz
nym . Jakież bowiem znaczenie m o że m ieć dla m nie fa k t z dawno m inionej przeszłości, je 
żeli z fa ktem ty m nie wiąże się m ó j w łasny los, życie m oje i śm ierć? R ozum lu d zk i m oże
i p rzyzn a je, że kam ień grobowy leży odwalony, a straże, strzegące grobu, stoją oniem iałe
i przerażone, ale tajemnica tego otwartego grobu je st dla niego niezrozum iała i żadne w y
wody rozum ow e św iatła na nią nie rzucą, i tylko w i a r a , która los człowieka, doczesną
i wieczną jego egzystencję z osobą Jezu sa związała, je st w stanie dojrzeć on blask chw ały,
któ ry tam z poza grobu i nocy jego jaśnieje! W ielkanoc nie je st Św iętem dla uczonego ba
dacza dziejów przeszłości, ale dla wierzącego, któ ry wie i p rze ży ł, że p ra w d ziw y żyw ot zo
sta ł objawiony, że nie je st on od niego daleko, idzie z nim i w yzw ala go z bojaźni cienia
śm ierci. Radość bowiem wiecznego żyw ota śpiewa w słowach p ie śn i W ielkanocnej uczni Je
zusow ych.
I dla nas, abyśm y w spółuczestnikam i tej radości być m ogli, p ie rw szym i koniecznym
w arunkiem jest, abyśm y pow iedzieć m ogli: w C hrystusie je steśm y! B ez tej społeczności z Nim
je ste śm y je szcze w m ocy grzechu i w ła d zy wiecznej śmierci. W n a jlep szym w ypadku mówić
wówczas będziem y o nadziei, która się m oże nie ziścić, o obietnicy, której ja ko ś zaufać nie
po trafim y, ale nie będziem y posiadali r z e c z y w i s t o ś c i . Tej jed n a k łaknie i potrzebuje
dusza nasza i nie da się zbyć m ożliw ościam i, których u rzeczyw istn ien ie nig d y nie je st p e 
wne. W zachw ycie naszym i uniesieniu m oże nam genjalny mówca kazać zapom nieć na
chwilę o tern, że m y ludzie nad sa m ym brzegiem przepaści śm ierci m ieszka m y, ale razem
z p rzeb rzm ia łym dźw iękiem słów jego m ija i zachw yt nad niem i, a m y czu jem y znowu,
ż e śm y sa m i i opuszczeni w śród s z a r z y z n y dnia pow szedniego i jakoś ciężko niosą nas nogi
um ęczone po drodze do grobu!
Ja kże inaczej się staje, g dy słow o zwiastow ania W ielkanocnego tr a fi nam prosto do
głębi serca! Tu s ły s z y m y nie o ja k ie jś dalekiej od nas m ożliw ości. T u śm y się spotkali z ż y 
ciem samem. W szczepieni p rze z wiarę w ukrzyżow anego i zm artw ychw stałego Chrystusa
m a m y d zia ł sw ój w Jego życiu. Św ięto Wielkanocne staje się w tedy naszem Św iętem rado
ści. I g d y św iat ze w szystką w iedzą i m ądrością swoją n ig d y poza pewne „może“ w yjść nie
je s t w stanie, Zbór wiernych C hrystusow ych podaje dzieciom B o żym radosną wieść: *Pan
zm artw ychw stał praw d ziw ie“!
W. K.

KS. KAROL KOTULA.

NIEBEZPIECZNE KOM PROM ISY.
Idź precz, szatanie, albowiem
napisano: Panu Bogu twemu pokłon
oddawać i jemu samemu służyć bę
dziesz.
Mat. 4,10.

Wielkie idee muszą w tym świecie ciężko
walczyć, aby się nie dać ściągnąć z wyżyn na
ziemskie niziny. Zwyczajnie tak się dzieje, że
skoro tylko wielka jakaś idea zacznie się
urzeczywistniać w tym świecie, to zaraz tra 
ci swoją czystość i zaczyna się *dostosowywać do ziem skich i ludzkich poziomów. Jak
woda, płynąca z czystych krynicznych źródeł
i potoków górskich tern więcej staje się m ę
tną, im dalej spływa w niziny, tak ma się
34

i z wielkiemi ideami i każdą spraw ą Bożą na
ziemi. Im dalej od źródła, tern więcej mięsza
się z ludzkiemi i ziemskiemi pierw iastkam i,
tern więcej traci ze swej pierw otnej czystości.
Historja kościoła chrześcijańskiego do
starcza nam wiele tego procesu przykładów.
Chrystus powiedział: „Królestwo moje nie jest
z tego św iata“ i takim też chciał mieć swój
kościół. Tymczasem kościół chrześcijański za
czął się bardzo wcześnie w tym świecie urzą
dzać i do stosunków tego świata dostosow y
wać. Dlatego kościół rychło zatracił swoją
pierw otną czystość, swoją pierw otną nieska
zitelność.
Szatan nie śpi. Im większa i świętsza
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jest jaka idea, tem usilniej stara się ją ścią
gnąć z jej wyżyn, opanować i unieszkodliwić.
Cóż więc dziwnego, źe tak energicznie zabrał
się do chrześcijaństw a, tej najwyższej i najbar
dziej wzniosłej i m ajestatycznej idei, żeby je
pogodzić z tym światem i jego warunkami,
a temsamem pozbawić jego świętości i zba
wiennej mocy?
Próbę tę widzimy już w kuszeniu na
puszczy. Kiedy kusiciel po raz trzeci przystą
pił na puszczy do Jezusa, to z w łaściwą so
bie chełpliw ością pokazał mu w szystkie kró
lestw a świata i rzekł: „To wszystko dam to
bie, jeśli, upadłszy, pokłonisz mi sięa. Nie
należy tu sobie kusiciela wyobrażać w posta
ci odrażającej, jak sobie go w wiekach śred
nich w yobrażano. Owszem kusiciel ma w so
bie coś ponętnego, przyciągającego, a rzecz,
k tórą obiecuje, ma w szystkie cechy rzeczy
wielkiej i wspaniałej. I cena zdaje się nie tak
straszna: pokłon i porozum ienie. Czy to coś
tak niemożliwego? A za to, jakże wielka bę
dzie rzecz, która z tego porozum ienia wyni
knie! I pokazuje, kusiciel Jezusow i wspaniałe
miraże: świat bogaty, na najwyższym pozio
mie kultury, ludzkość w ykształcona, opływ a
jąca we wszystkie dobra tego świata, a przytem mająca pewne religijne zabarwienie, w spa
niale urządzone nabożeństw a—oto skutek te 
go komprom isu Nie będzie miał granic roz
wój tego świata, jeżeli my na jego czele sta
niemy, ty, Boży Syn, i ja, pan tego świata,
tak zapewnia kusiciel, a ludzkość pod naszemi wspólnemi rządami niebyw ałe nigdy osią
gnie wyżyny rozwoju i doskonałości.
Ale Jezus nie zgodził się na ten kom
promis. Wiedział Jezus, że to byłoby rów no
znaczne z wyrzeczeniem się swego boskiego
pow ołania i z pozbawieniem ludzkości zgoto
wanego jej od Boga zbawienia. „Idź precz sza
tanie, albowiem napisano: Panu Bogu twemu
pokłon oddawać i jemu samemu służyć bę
dziesz“—tak odpraw ił Jezus kusiciela.
N iestety chrześcijaństwo, niepomne tej
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odprawy, jaką Jezus dał kusicielowi, nieraz
kom prom isy takie z światem zaw ierało. Ileż
krzyw ych dróg, którem i chodził kościół chrze
ścijański w swoich dziejach, tem się tłum a
czy! Ledwie weszło chrześcijaństw o w św iat
pogański, już zaczęła mu imponować ludzka
wiedza i ludzka filozofja, co od samego po
czątku zagrażało czystości nauki i w iary chrze
ścijańskiej. I ledwie chrześcijaństw o rozeszło
się po państw ie rzymskiem, już zaczęło mu się
marzyć panow anie nad światem, a biskupom
jego potęga rzym skich cezarów. A potem
przyszła słynna teza o wyższości władzy du
chownej i kościelnej nad władzą świecką, o co
przez cełe wieki walczono. I nie rozum iano
tego, że ten kompromis godził w istotę chrze
ścijaństw a, źe panow anie nad światem sprzecz
ne jest z duchem Chrystusa, który powiedział:
„Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu
służono, ale aby służył i aby dał duszę swo
ją na okup za w ielu“.
Lecz i dzisiaj jeszcze chrześcijaństw o nie
wyleczyło się z tej chęci zaw ierania kom pro
misów ze światem. Niejedno poczynanie k o 
ściołów do tej należy kategorji. Czemże bo
wiem jest to ciągłe uciekanie się do władzy
świeckiej gdzie władza ewangelji nie pomoże?
Lub czemże są próby pozyskania w iernych
dla spraw kościoła zapomocą zebrań tow a
rzyskich, wieczorków i t. p.? Lub czemże są
te huczne święta ludowe, k tó re służą raczej
do w szystkiego innego niż do pomnożenia
chwały Bożej? Lub czemże jest zbieranie fun
duszów na budowę domów Bożych przez urządzanie zabaw i innych tego rodzaju im
prez? Niebezpieczne komprom isy.
Przez takie komprom isy spraw a Eoża za
wsze musi ucierpieć! Naprzód bowiem trzeba ją
ściągnąć z wyżyn na niziny, potem obciąć
wierzchołki, z wiecznej uczynić doczesną,
z nieskończonej skończoną, a potem pomięszać z tym światem, by sama siebie w tem
otoczeniu nie poznała. A to wszystko jest
spraw ie Bożej wręcz przeciwne, bo ona przy
chodzi z wyżyn i na wyżyny prowadzi.

T. GRUDA.

Z L IT E R A T U R Y .
Podczas gdy u nas ruch literacki zamie
ra i kurczy się od szeregu lat Europa powo
jenna przedstaw ia w prost gorączkowy ruch
umysłowy. W Angji, w Niemczech, we F ran
cji, w Ameryce, wszędzie literatu ra reprezen
tuje śm iały i w szechstronny rewizjonizm w sto
sunku do w szystkich dotychczasow ych w ar
tości kulturalnych. Śród mnóstwa książek,
35

jakie ukazują się w różnych krajach na szcze
gólną uwagę zasługują dzieła beletrystów
i poetów, którzy, opuszczając dziedzinę fanta
zji, zastanaw iają się nad istotą tych prze
obrażeń, j;<kie się wszędzie dokonywują. Znać
tu wielki w ysiłek ducha, dążącego do zrozu
mienia czego od nas wymaga chwila bieżąca
i czego oczekuje po naszem pokoleniu przy
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szłość. Ale jest także skłonność do rom an niejako dla swego narodu. Dzisiaj jest pod
tycznego kwietyzmu. Liczni pisarze katoliccy tym względem inaczej, oród Żydów rodzi się
w szystkich odcieni, od polityków aż po wy ruch, który wiarę w mesjanizm Jezusa łączy
znawców, jedyny ratunek św iata widzą w cof z m iłością dla narodu żydowskiego. William
nięciu ludzkości w sytuację wieków średnich. Tysz przytacza słowa pełne tkliwej miłości
To znak znużenia i woli panowania jednocze dla Chrystusa tych działaczy żydowskich, k tó 
śnie. Śród tych katolickich pisarzy mamy po rzy uwierzyli w jego posłannictw o m esjańskie.
kornych wyznawców, jak naprzykład Mauriac Ci wygnańscy pozbawieni w łasnej ojczyzny
i Rene Schwob (konw ertyta żydowski), filo spostrzegają nagle, że Syn Boży jest przecie
zofów, jak M aritain (konw ertyta protestancki) Synem ich narodu i że nauka jego rozszerzy
i M assis, utalentow anych pam flecistów, jak ła ich ojczyznę na cały świat. O chrześcijań
Daudet i Bernanos. Były ewangelik M aritain skim ruchu śród Żydów mówi także ewengestał się żarliwym tom istą i w szystkie trudno lista rosyjski, M arcinkowski w swej ciekawej
ści świata w spółczesnego rozwiązuje przy po książce „Zapiski w ierujeszczew o“. Nawiasem
mocy Tomasza z Akwinu, Massis zaw raca mówiąc, książka ta, napisana przez pisarza
świat w średniow iecze papieskie, Mauriac wal o wybitnym talencie, zaciekawia pod niejed
czy z pokusam i grzesznego świata, a Schwob nym względem. Je st to jeden z najciekaw 
rozczytuje się w pismach Nietzschego i z nai szych przyczynków do poznania Rosji współwnością franciszkańską wmawia w czytelni czesjnej, o której wciąż jescze mamy niedość
ków swoich, że filozof ten stał się an ty ch ry  jasne wyobrażenia.
Duże zainteresow anie w literaturze w spół
stem dlatego, iż był ewangelikiem z pocho
dzenia i nie znał katolicyzmu. N atom iast Dau czesnej budzą zagadnienia takie, jak dem o
det walczy nie o chrześcijaństw o, lecz o k a kracja, państwo, pokój światowy i klasowy,
tolicyzm, a w łaściwie o władzę papieską ja  dyktatura, polityka kościelna itp. To co daw 
ko możliwe narzędzie restauracji w ładzy k ró  niej interesow ało wyłącznie specjalistów, sta
lewskiej we Francji. Podobnież Bernanos, ło się przedm iotem zainteresow ania kół jaksław ny autor książki „Pod słońcem szatan a”, najszerszych. Je st to objaw wysoce ciekawy,
wydrwiwa naw et papiestwo, że poszło na rę  a świadczy on o tern, że szerokie koła lud
kę masonom i liberałom i że za znośny kon- ności wszystkich państw nie uw ażają już po
kordacik i dzisiaj gotowe jest urządzić koro lityki za spraw ę akadem icką i przedm iot za
nację, jaką przed wiekiem zgórą spraw iło interesow ań li-tylko specjalistów . Sprawa to
Napoleonowi.
każdego z nas i dlatego pisma dotyczące za
Katolicy polityczni są nieprzejednanym i gadnień polityki m iędzynarodow ej rozchodzą
nacjonalistam i i antysem itam i. W szyskto zło się w w ydaniach tak licznych, jakich dawniej
zdaniem ich pochodzi z Żydów. Są konse nie doczekał się żaden z najgłośniejszych ro 
kwentni: nie chcą Jezusa C hrystusa i aposto mansów. Pisma Sforzy, F errero, książki, a rty 
łów, bo to Żydzi. Nie chcą Biblji, bo to księ kuły i mowy znakom itych polityków i mężów
ga żydowska. A tym czasem w żydowstwie stanu to jedna strona zagadnienia. Drugą stro 
zachodzą wielkie przem iany. Literaci i h isto  nę tw orzy literatu ra reform atorska, mająca
rycy żydowscy ustosunkow ują się do Jezu  na celu wynalezienie i ustalenie takiego u stro 
sa i Paw ła zgoła inaczej niż byśmy ze stano ju i takiej organizacji państwowej, któryby
wiska w yłączności żydowskiej mogli byli ocze zaspakajał wszystkie potrzeby obywateli w e
kiwać jeszcze niedawno. W Berlinie wyszła wnątrz państw a a zarazem zmniejszałby do
np. duża „Historja Żydów” Józefa Kasteina, minimum możliwość zatargów zew nętrznych.
mająca na celu streszczenie i kontynuow anie R oztrząsania tych reform atorów politycznohistorycznych ksiąg biblijnych i „Starożytno społecznych są jak dotychczas sprawam i czysto
ści żydow skich” Józefa Flawiusza. Jezus z Na akademickiemi. Nie poruszają oni wcale za
zaretu i Paw eł z Tarsu mają w tej książce gadnienia autorytetu Kto ma rządzić i w imię
dwa rozdziały pełne dobrej woli obiektyw ne jakiej zasady? Rzeczywistość jest w ielokształt
go ustosunkow ania się do tych wielkich p o  na, bo mamy tu wszystkie odcienia od dem o
staci historji św iata współczesnego. „Dla Ży kracji liberalnej aż po dyktaturę klasową, na
d ó w —powiada a u to r—los Jezusa w łączył się rodową i jednostkow ą. Dawna mechaniczna
w tragikę ich w łasnego życia i ich przeżyć. równość budzi zastrzeżenia i coraz więcej gło
Nostra res agitur. Chodzi tu o spraw y nasze”. sów przemawia za rządami elity. Ale jak we
Komentarzem do tego dużego dzieła staje się w szystkich spraw ach ludzkich, tak i tu mamy
bezwiednie mała broszurka Williama Tysza trudności niemałe, gdy, zgadzając się zasad
„Jezus Chrystus a Żydzi“ (Jesus Christus und niczo na rządy elity, rzucamy pytanie: Co to
die Juden). Streszcza ona ruch żydo-chrześci- jest elita? O jaką elitę chodzi?
jański. Nacjonalizm narodów chrześcijańskich
Oczywiście, że nie o umysłową i kultu
musiał swoim antysem ityzm em rozbudzić na ralną wyłącznie. Pierw szorzędni uczeni, zasta
cjonalizm żydowski. Dawniej, gdy Żyd przyj nawiając się nad obecnemi trndnościam i na
mował wyznanie chrześcijańskie, przepadał rodów i państw, dochodzą do wniosku, że
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wiedza nie dała ludzkdści tego szczęścia, ja
kiego się po niej spodziewano. W zbogaciła
nietylko pokój, ale przedew szystkiem uzbro
iła wojnę, czyniąc ją wyjątkowo okrutną i da
jąc jej możliwości długiego trw ania. Uczony,
który wynalazł pewien związek chemiczny,
nie ma najmniejszej możności oddziałania na
ludzkość, aby pierw iastka tego nie używano
na szkodę świata. Innemi słowy: uczony, któ
ry dzieli się ze światem swoją mądrością, nie
może temu światu narzucić przestrzegania za
sad m oralnych w duchu miłości bliźniego.
Rozwój cywilizacji umysłowej w yprzedził ro 
zwój cywilizacji moralnej. Ludzie stali się
niewątpliw ie mądrzejsi, o ile chodzi o znajo
mość praw rządzących światem, ale nie stali
się lepsi. Jedni głoszą egoizm narodow y i jed
nostkow y całkiem jawnie, inni m askują ten
egoizm pięknemi hasłam i, ale egoistyczni
i bezwzględni są wszyscy. W ysuwają zasadę
honoru narodowego i spraw ę bezpieczeństwa,
a chociaż wszystkie współczesne narody uwa
żają się za chrześcijańskie, żaden z nich nie
widzi chrześcijańskiego prestiżu w tern, aby
bezwzględnie stosować się do nakazów Jezu 
sa Chrystusa.
W sumie cała w spółczesna literatura
tworzy chaos niebywały. Koścfoły panujące,
które uważają się się za jedynych urzędo
wych strażników moralności społecznej, po
w ikłały sytuację chrześcijaństw a beznadziej
nie. Sprawa miłości bliźniego stała się sp ra
wą organizacji i prestiżu. Organizacja kościo
ła panującego, zapewniwszy sobie wysokie
stanow isko w społeczeństw ie, usunęła kościół
i doktrynę kościelną z pod wpływów k ry 
tyki, czy z pod działania zasady naukowej.
Podczas gdy w życiu kultury umysłowej zasa
da ta dokonyw ała niesłychanych przemian,
w życiu kultury moralnej i religijno-kościelnej, zabezpieczonej przed zbaw ienną krytyką
przy pomocy ustaw i przywilejów, zapanow a
ła stagnacja. Stąd fatalna rozbieżność między
nauką a moralnością. Nauka tkwi już w świę
cie przyszłym, m oralność pozostaje wciąż
jeszcze w średniowieczu. Czy nauka ma się
przystosow ać do stanu moralności wyhodo
wanej przez kościół rzym ski przy pomocy
nakazów i przepisów policyjnych, czy też ko
ściół będzie musiał wreszcie zrozumieć, że
w świecie, który tak wiele zawdzięcza k ry 
tyce, życie poza krytyką jest anachronizmem?
Stanisław Witkiewicz już przed dwudzie
stu kilku laty napisał m ądre i głębokie sło
wo, że instytucjonalizm kościelny wyrodził się
i skostniał. Podczas gdy dawniej miał za za
sadę nauczanie i przekonyw anie ludzi, oraz
czuwanie nad czystością swej nauki, dzisiaj
nietyle interesuje go czystość doktryny, ile
obrona własnej powagi. 1 dlatego z instytucji
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nauczającej przem ienił się w instytucję p a
nującą i rozkazującą. Szuka on zawsze ta 
kiego korzystnego dla siebie oparcia o p ań 
stwo, aby mógł być nietylko współrządzącym,
ale w yłącznie rządzącym. I już się nie mówi
o wiecznem zbawieniu i wiecznem potępie
niu, ale o korzyściach społecznych, w ypły
w ających rzekomo z konkordatów i wogóle
ze stosunków między państw em a kościołem.
Tymczasem kościół, zabezpieczywszy się
ustaw am i przed wszelką krytyką, nie zabez
pieczył się trwale. Od dziesiątków lat ukazu
ją się niezliczone dzieła znakom itych uczo
nych, w ykazujące pochodzenie i rozwój do
gmatów. Kościół rzym ski głosi, że dogmat
jest tern, co zawsze, wszędzie i dla w szyst
kich było przedm iotem wiary, wiedza w yka
zuje, że dogm aty rodziły się często skutkiem
grubych nieporozum ień i utrw alały się w spo
sób zgoła konw encjonalny przez głosow anie
albo przy pomocy ukazów cesarskich. W spół
czesny oświecony człowiek, który już nie po
zostaw ia troski o pokój św iata i o stosunki
m iędzyklasowe politykom fachowym, nie chce
polegać na fachowych teologach, gdy chodzi
0 przedm ioty w iary religijnej. I dlatego w Niem
czech i we Francji wychodzi obecnie m nóst
wo dzieł poświęconych badaniom religioznaw 
czym. Organizacja kościelna, początki dogm a
tu, rozwój au torytetu kościelnego i t. d. w szyst
ko to staje się przedm iotem dochodzeń dla
uczonych laików i dla szerokich rzesz czytel
niczych. Najczęściej, niestety, zaniedbania
1 przeoczenia kościoła zw racają się przeciw 
ko niemu. Fakt, że niegdyś władze państw o
we na życzenie kościoła zakazywały wszelką
próbę krytyki doktryny i organizacji kościel
nej, nagrom adził z biegiem czasu taką masę
zaległości w tej dziedzinie i tak wiele ja sk ra 
wych sprzeczności, że wiedza współczesna
niejednokrotnie rzuca pytanie, czy kultura
nasza jeszcze wogóle ma praw o nazywać się
chrześcijańską?
L iteratura współczesna daje nam obraz
św iata schaotyzowany do ostateczności. Umysł
mamy przepełniony mądrością, dusze zacho
waliśmy barbarzyńskie. Kościół rzym ski w cią
gu wieków był nieubłaganą dy k tatu rą i panowat nad św iatem przy pomocy więzień
i stosów. Czyż możemy się dziwić, że jego
metody znalazły chętnych i pojętnych uczni?
Kryzysy, którym dzisiaj końca nie widać,
przestaną nas trapić, gdy między wiedzą
a m oralnością nie będzie tylu sprzeczności,
ile ich jest dzisiaj. Świat w yem ancypował się
z pod wpływu kościoła rzym skiego i poczy
nił olbrzymie postępy. Teraz kościół winien
uczynić, czego wymaga dobro praw dy i sp ra
wa m oralności świata.
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JERZY KURNATOWSKI.

POLSKIE KANDYDATURY NA TRON CZESKI
(Dokończenie).

Te Sierotki bowiem w yrastają na p o tę
gę, przed którą drży całe Cesarstwo. Na cze
le ich staje ksiądz, który jest jednocześnie
genialnym wodzem, Prokop Wielki. On to ze
swoimi Sierotkam i zwycięża dwie krucjaty,
jedną po drugiej. W 1426-tym roku wojska
m argrabiego Miśni są zwyciężone w Usti nad
Łabą, a A lbrechta morawskiego w Swietli
w dolnej Ausrji. W 1427-ym roku ciągnie no
wa olbrzym ia krucjata przeciwko husytom,
na czele której stoją książęta Rzeszy i legat
papieski H enryk z W inczesteru. Prokop W iel
ki odnosi nad nią świetne zwycięstwo pod
Tachowem. Po tern zwycięstwie już nikt nie
ma odwagi organizować wypraw przeciwko
czechom, ściśle przeciwko Sierotkom, bo P ra
ga zachowuje się przez cały ten czas biernie,
ale za to Sierotki przechodzą do ofenzywy.
Rozpoczynają się słynne „jazdy” husyckie do Bawarji, do Palatynatu, do Austrji, do
B randenburgji, do W ęgier, rozpoczyna się
ekspanzyw ny okres wojen husyckich. W szyst
ko z przerażeniem poddaje się wojskom husyckim. Miasta i książęta płacą okupy, na nie
zliczonych wozach ciągnie ogromna zdobycz
do Czech. Je st ona jednak tylko ostateczno
ścią. Prokop Wielki nie ustaje w ogłaszaniu
manifestów do św iata chrześcijańskiego, w któ
rych wypomina doznane krzywdy, podnosi
niespraw iedliw y wyrok na Husa, żąda uzna
nia dla narodu czeskiego i dla czterech arty 
kułów praskich. Wojnę przeryw ają niekiedy
dysputy. Dysputy te zasieją ziarno reform a
cji w Niemczech. Na w ęgierskiej Słowacji
zjednają zwolenników nauce Husa i obudzą
uczucie narodowe.
Po kilku latach dochodzi do nowej ol
brzymiej w yprawy krzyżowej, k tóra kończy
się nowem świetnem zwycięstwem Prokopa
pod Domażlicami w 1431-ym r.
Środki wojenne są w yczerpane, nie po
zostaje nic innego jak ustąpić czechom.
Zostaje zw ołany sobór do Bazylei, na
którym uznano cztery artykuły praskie, a
przedew szystkiem dozwolno w Czechach przyj
mowanie komunji pod dwiema postaciam i, są
to t. zw. „com pactata“.
Umiarkowani utrakw iści przyjm ują com
pactata, Prokopowi i Sierotkom one nie wy
starczają. W ybucha wojna domowa, w której
um iarkow ani, pod wodzą pana Diwisza Borka z M iletinka w dniu 30 Maja 1434-go r. pod
Lipanami zwyciężają przeciwników. Prokop
W ielki ginie na polu bitwy.
Cesarz Zygmunt przyjmuje com pactata,

zostaje koronow any na króla czeskiego, p a
nuje jednak tylko rok i w 1437-ym r. umiera.
Książe Zygmunt Korybutowicz przez pew 
ną część tego okresu przebyw a w Czechach,
w 1427-ym roku z pew nością spotykam y go
w Pradze, jako sztandarow ego męża um iar
kow anych utrakw istów . Co się z nim o sta
tecznie stało, gdzie i kiedy um arł,— niewiem.
Nie udało mi się też znaleść monografji tego
dzielnego rycerza i dobrego polityka w duchu
prawdziwie słowiańskim.
Polska przez cały ten czas zachowuje
się biernie wobec spraw czeskich. W żadnych
krucjatach przeciwko Czechom udziału nie
bierze. W pływała na to nietylko obawa przed
wew nętrznem i zam ieszkam i husyckiem i i przed
pow tórzeniem się podobnej komedji, jak w y
praw a pod Ołomuniec 1424-ym r., lecz i za
chowanie się cesarza Zygmunta. Cesarz wspól
nie z Krzyżakami zdołał powaśnić W ładysła
wa Jagiełłę z W itoldem, a gdy Witold zmarł,
pobudzić najm łodszego z braci Jagiellonów
Św idrygiełłę do orężnej akcji separatystycz
nej, mającej na celu w yodrębnienie Rusi Kijow
skiej z unji polsko-litew skiej i utw orzenie
z niej sam odzielnego państw a. W wojnie
z Sw idrygielłą i Krzyżakami W ładysław J a 
giełło, jak pisze Smoleński, sprzym ierzył się
z odłamem husytów, taborytam i.
W ładysław Jagiełło zm arł w 1434-ym r.
i na tron w stąpił niepełnoletni W ładysław III.
Zbigniew Oleśnicki staje na czele regencji
i rządzi ze swojem ultra-klerykalnem stro n 
nictwem.
W Czechach, po śmierci Cesarza i Króla
Zygmunta, pow staje kw estja jego sukcesji.
Zygmunt miał tylko jedną córkę Elżbietę, k tó 
rą wydał za A lbrechta H absburga, arcyksięcia A ustrji i m argrabiego Moraw. Prawica
czeska, m agnaci katoliccy, którzy przez k ró t
ki czas panow ania cesarza Zygmunta zdołali
ugruntow ać swoje wpływy i odrestaurow ać
swoje zamki, pow ołują na tron Albrechta. Na
tom iast um iarkowuni utrakw iści, zwycięzcy
z pod Lipan, obecnie ulegalizowani przez
Rzym przez com pactata bazylejskie, z Janem
z Rokyćan i panem Hynkiem Ptaszkiem z Pirkśtejna na czele, proponują koronę czeską W ła
dysławowi Ill-mu. Zbigniew Oleśnicki, jako
regent, w jego imieniu odmawia. Tym razem
jest plus catholiąue ąue le papę, bo kw estja
religijna nie gra roli: husytyzm — w jego umiarkowanie utrakw istycznej postaci — jest,
jak powiedziałem, kanonicznie ulegalizowany
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w Czechach. A lbrecht również zgodził się na
utrzym anie „com pactat“ bazylejskich.
Odmowa Oleśnickiego wywołuje w Polsce
ogromne oburzenie. Panowie polscy Sędziwój
z O stroroga i Jan z Tenczyna robią na w ła
sną rękę w 1438-ym r. wyprawę do Czech
w pięć tysięcy jeźdźców dla wywalczenia ko
rony W ładysławowi w nadzieji, że, gdy ją wy
walczą, Oleśnicki będzie zmuszony zgodzić się
na jej przyjęcie. Jednak po bitwie pod Lipanami umiarkowani utrakw iści będą również
osłabieni i wojska A lbrechta zwyciężają pol
sko-czeskie rycerstw o w bitwie pod Żelezncami.
Polska duma narodow a jest dotknięta tym
zwycięstwem i Zbigniew Oleśnicki dla uspo
kojenia opinji zgadza się, aby drugi syn J a 
giełły—Kazimierz przyjął koronę czeską, jed
nocześnie jednak robi w szystko co może, aby
mu to przyjęcie utrudnić, gdyż rozpoczyna
gw ałtowne represje przeciwko husytom pol
skim, prow okuje ich i doprowadza do wojny
domowej. W bitwie pod Grotnikami w 1439-ym
r. husyci polscy są rozbici przez hufce bisku
pa poznańskiego. Spytek z M elsztyna legł na
polu bitwy, a Abraham ze Zbąszyna zm arł
niebawem ze zmartwienia. W tych w arunkach
Kazimierz naturalnie nie mógł znaleść druży
ny rycerskiej, któraby chciała z nim jechać
wojować o koronę czeską.
W ten sposób Zbigniew Oleśnicki przez
swój fanatyzm klerykalny udarem nił aż dwie
polskie kandydatury na tron czeski, które po
soborze w Bazylei nie mogły wywołać żadne
go sprzeciwu w Rzymie. Myślą, której Ole
śnicki poświęcił unję polsko-czeską, było,
jak wiadomo, uwolnienie Bizancjum od Tur
ków. Doprowadziła ona do wiarołom nego zer
wania pokoju z sułtanem i do klęski pod
W arną, gdzie W ładysław III znalazł śmierć,
a Zbigniew Oleśnicki i jego partja-kres swej
karjery politycznej.
Po śmierci W ładysław a W arneńczyka
(1444) na tron w stępuje Kazimierz Jagielończyk i z nim dochodzą do władzy, nie husy
ci wprawdzie, ale humaniści. Kanclerzem pań
stwa zostaje wiekopomny Jan Ostroróg, dok
tó r obojga praw uniw ersytetu erfurckiego,
autor słynnego „Monumentum pro reipublicae
ordinatione congestum “.
Ci ludzie będą naturalnie odnosić się do
Czech i do ruchu husyckiego — zwłaszcza w
jego umiarkowanej praskiej postaci, (a po Lipanach tylko ta postać, jako ruch polityczny
dążący do władzy, pozostanie) z całą sympatją.
Niemniej przez dłuższy czas stosunki
układają się w ten sposób, że ta sym patja nie
ma możności konkretnego ujawnienia się. Ka
zimierz Jagiellończyk przeprow adza w Polsce
reform y husyckie na swój sposób: łamie prze
wagę m agnaterji świeckiej i duchownej, uza
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leżnia kler od władzy królew skiej, opiera się
na szlachcie i z jej pomocą przeprow adza
zw ycięską wojnę z Krzyżakami, zokończoną
wywalczeniem Polsce dojścia do morza.
W Czechach A lbrecht H absburg um iera
(1439), zostaw ia syna, urodzonego po śmierci,
W ładysław a Pogrobowca, w imieniu którego
spraw uje regencję królow a wdowa Elżbieta.
W łaściwie rządy spraw uje pan Ulrych z Roźmberka, opierając się na katolickich m agnatach.
Umiarkowani utrakw iści jednak, kierow ani
przez Jan a z Rokyćan, który jest obecnie arcy
biskupem praskim , pana Hynka Ptaszka z Pirśtejna i pana Jerzego z Podjebrad, organizują
się, w prow adzają ład i porządek, wreszcie zdo
byw ają władzę. W roku 1457-ym Jerzy z Podje
brad zostaje królem, arcybiskup Jan z Roky
ćan jego głównym doradcą.
Polska Kazimierza Jagiellończyka i Jan a
O stroroga niejako z natury rzeczy, przez sam
fakt znajdywania się na czele obydwóch państw
w ybitnych i rozumnych ludzi, stanie się przy
jaciółką Czech, Jerzego z Podjebrad i Rokyćany.
Papież Eneasz Sylwiusz uznał za sto 
sowne znieść com pactata bazylejskie i zabro
nić przyjm owania Komunji pod dwiema po
staciami. Jego następca Paw eł II poszedł
jeszcze dalej i rzucił na Jerzego z Podjebrad
klątw ę, ogłaszając przeciwko niemu krucjatę.
W ykonanie tej krucjaty papież pow ierzył Ka
zimierzowi Jagiellończykowi, na co ten oczy
wiście nie zgodził się. W ykonawcą stał się
Maciej Korwin, król w ęgierski. W ybuchła
wojna czesko-w ęgierska, w trakcie której
Jerzy z Podjebrad zmarł, wymógłszy uprzed
nio od sejmu czeskiego postanow ienie, że
jego następcą zostanie W ładysław syn Kazi
m ierza Jagiellończyka.
W ładysław już nie był kandydatem na
króla czeskiego, był królem. C h arakterystyka
jego rządów już nie wchodzi w zakres tegtf
szkicu. Zaznaczmy tylko, że spór religijny
załatw ił bardzo dowcipnie, a mianowicie po
w ołał dwa konsystorze: górny na H radcza
nach czysto katolicki i dolny w Tynie—utrakwistyczny, przyczem zabronił Księżom jednego
w yznania kazać przeciwko drugiem u. Obydwa
zostały rów noupraw nione.
W każdym razie z w stąpieniem na tron
czeski W ładysław a Jagiellona w roku 1471-ym
została zrealizow ana sztandarow a ideja um iar
kowanego utrakwizmu, ideja unji polsko-czes
kiej, k tó rą w 1420-ym roku zainicjow ał pan
Ćenek z V artenberka.
Jak widzieliśmy świat niemiecki, Cesarz
Zygmunt i Zakon Krzyżacki, a ostatnio i Wę
grzy, używali wszelkich sposobów, aby d'0
unji tej nie dopuścić, wojna pom agała dyplo
macji, a dyplomacja nie w ahała się pokryw ać
swoich dążeń hasłam i religijnemi. W szystkich
środków użyto, aby rozdzielić i wzajem na

ROK V if

J

E D

N

O

T

A

Nr. 3

Hynka Ptaszka z Pirkśtejna, Jan a O stroroga,
Kazimierza Jagiellończyka i Jerzego z Podjebrad nazwiska te i dziś są aktualne i dziś
w skazują one drogę, po której iść, na którą
powrócić raczej należy. Formy religijne, pod
którem i zgodnie z epoką w yrażała się myśl
polityczna nie powinny nam zaciemniać obra
zu. Dzisiejsza sytuacja Polski i Czechosłowa
cji przypom ina sytuację z XV-go wieku, z tą
różnicą, że jest znacznie trudniejsza, że wspól
ne niebezpieczeństw a, grożące tym państwom,
są znacznie większe, niż wówczas, a więc
ideja ich unji tern bardziej powinna być urze
czywistniona.

siebie rozjątrzyć dwa bratnie narody. Nie
udało się. Żelazna wola i jasny rozum stanu
Kazimierza Jagiellończyka i Jerzego z Podjebrad pokonały wszelkie przeszkody i zrea
lizowały program , który niewątpliw ie do dziś
byłby podw aliną potęgi i Polski i Czech, gdy
by w pół wieku później nie udało się nie
mieckim intrygom znów go zepsuć.
Mimo to historja wciąż się pow tarza.
I nazw iska tych pionierów unji polsko-czeskiej:
pana Ćenka z V artenberka, panów Hynka i Ha
ska z Valdśtejna, Księcia Zygmunta Korybutowicza, Sędziwoja z Ostroroga, J a n a z T e n c z y na, Spytka z M elsztyna, A braham a ze Zbą
szyna, D ersław a z Rytwian, Jan a z Rokyćany,

KAZIMIERZ KOSIŃSKI.

Z DZIEJÓW ŚREDNIOWIECZNEJ HYMNOLOGJI
POLSKIEJ
(d. c).

narodow ym polskim, a w której zaw arta jest
modlitwa o zbożny pobyt ziemski narodu,
nieziszczony dotychczas.
A jednak Bogurodzica wcześnie, bo już
w w. XVI-ym, była miejscam i niezrozum iała
dla współczesnych. Niezrozumiała była zw łasz
cza strofka pierw sza oraz początek drugiej.
Szło mianowicie o to, że w strofie pierwszej
brakuje przedm iotu bliższego, co ma Bogu
rodzica .zyskać u C hrystusa i zesłać na zie
mię?

Wiele możnaby przytoczyć poglądów,
dotyczących Bogurodzicy, z całym szeregiem
hypotez i kom entarzy, przeróbek, restytucyj
tekstu — co pomijamy ze względu na sy n te
tyczny charakter studjum i przechodzimy do
rozbioru treści pieśni.
Treścią Bogurodzicy jest modlitwa do
C hrystusa ze w staw iennictw em Marji i Jan a
Chrzciciela, dlatego też prof. B rückner uw a
ża ją za pieśń zbawicielową, nie zaś m aryj
ną. W języku dzisiejszym brzm iałaby ta pieśń,
jak następuje:

U twego syna gospodzina, Matko zwolena
Maryja,
Zyszczy nam, spuści nam, Kirjelejson.

Bogarodzico, dziewico, błogosław iona Maryjo,
U Twojego Syna Pana, Matko w ybrana Maryjo,
Zyskaj nam, zeszlij nam —Kirjeelejson.
Dla Twojego Chrzciciela, Synu Boży,
Usłysz głosy, napełń myśli ludzkie,
Słysz modlitwę, którą zanosimy,
A dać racz, czego prosimy:
Pobożne życie na ziemi,
Po życiu zbawienie wieczne.

Prof. B rückner opuszcza w tern miejscu u,
i twierdzi, że przedm iotem modlitwy staje
się sam Chrystus, aby zstąpił na ziemię, jak
w Sakram encie ołtarza (Lit. rei. I. 164) i spę
dza owo u na karb przepisywaczów, co czy
ni i prof. Łoś, biorący je za v, dla oznacze
nia versus, które zostało potem włączone do
tekstu. Tymczasem w podstawowym dla nas
rkp. krakow skim I (1619) to u na początku
w iersza mamy wypisane wyraźnie i ozdobnie
i mowy tu być nie może o jego wypuszcze
niu. Zresztą z samej istotnej treści strofy wy
nika, że chodzi tu o wstawiennictwo, o wybłaganie dla nas u Chrystusa czegoś, czego
tu brak, a co powinno stanowić dopełnienie.
W ten sposób owem dopełnieniem staje się
tu Kirjeelejson, co bodaj czy nie zastępuje
słow a zm iłow anie. Bo przypatrzm y się bliżej

Treść onej modlitwy — pieśni, głęboka
i wzniosła, obraca się około Chrystusa, aby
napełnił sobą myśli nasze i uświęcił ziem ski
byt aż do zbaw ienia po śmierci, stanie się
myślą przew odnią ideologji polskiej polityczno-moralnej, która uzależni państw o od ja 
kości dusz, co odnajdziem y jeszcze w m ickie
wiczowskich Księgach Pielgrzym stw a i Naro
du Polskiego. Dziwnym zbiegiem okoliczności
staje na czele hym nologji polskiej owa pieśń,
k tóra przez kilka wieków będzie hymnem
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to samo w innych, podczas gdy wiersz ten
w wyrazie treści jest prosty, jeśli przyjm ie
my, że staropolskie d la= d ziela, stało po wy
razie, do którego się odnosi, a forma bożyc
oznacza Syna Bożego, czyli młodego Boga.
Wtedy będzie:
Dla twego Krzciciela, B ożyce=S ynu Bo
ży, za spraw ą Chrzciciela. Kwestję tę o sta
tecznie w yjaśnił Brückner
(Lit. rei. I. 166),
przy którym znowu zatrzym am y się dłużej.
Zwrócił on później uwagę szczególną na pierw 
szy wyraz pieśni: Bogurodzica, który nie po
chodzi od Uei genitrix, natenczas brzmiałby
bowiem: Boża rodzicielko. D opatruje się tutaj
prof. Brückner wpływów w schodnio-słowiańskich, a naw et ruskiej bogorodicy. W pływy
te w schodnio-słow iańskie mogły dochodzić
i do Starego Sącza; królow a Kinga m iała sio
strę za Lwem halickim, którego córka ś w ię 
tosław a przebyw ała i zm arła u klarysek są
deckich. Rozumując w ten sposób dalej (Dzie
je j. p.) dochodzi prof. B rückner do przeko
nania, że i zestawienie w pieśni Matki Bo
skiej z Janem Chrzcicielem może być skutkiem
owych wpływów wschodnich, że mianowicie
najzwyklejsza i najpierw otniejsza ikona w cer
kwi, greckie trimorfion, deisus, przedstaw iała
C hrystusa oraz modlące się do niego dwie
postacie wspomniane. W ten sposób słowa
Bogurodzicy stanow iłyby niejako podpis czy

w ytłum aczenie takiej w łaśnie ikony cerkiew 
nej, czyli deisusa. W r. 1907 w Arch. für slav.
Phil, dorzucił prof. B rückner do Bogurodzicy
nowy przyczynek, w którym dowodzi, że owo
starosłow iańskie słowo Bogurodzica (Bogurodica) samo stw ierdza istnienie ongiś liturgji
słow iańskiej w Polsce, przyczem nie upiera
się już przy Sączu lub Kindze, w ystępuje
tylko przeciw ko w yprowadzeniu pieśni ze
źródła czeskiego i przeciw um ieszczaniu jej
w w. XIV-ym. W dalszym więc ciągu obstaje
przy wieku XIII na podstaw ie analizy języka
pieśni.
Na tern skończmy.
Przechodzim y do t. zw. dodatków do Bogu
rodzicy. Poza rkp. krak. I Bogurodzica w swo
ich odpisach składa się z *całego szeregu
strof, co do których orzekli badacze i kom en
tatorzy, że stanow ią pieśń odrębną, złączoną
przez przepisyw aczy z pieśnią Bogurodzica,
najwcześniej w wieku XIV-ym. Mało tego, za
częto się tu dopatryw ać kilku pieśni różnych,
aż prof. B rückner ten dalszy ciąg Bogurodzicy
uznał za „pierwszy miniaturowy śpiew nik” *), za
pierw szy kancjonał polski, za całą najdaw 
niejszą hym nologję polską. Zebrał je w szyst
kie i zestaw ił Bobowski w swoim Zbiorze
pieśni, gdzie mamy poza Bogurodzicą aż 25
strofek różnych. Prof. B rückner w swojej Li
teratu rze religijnej obstaw ał zrazu za jedno
ścią autorską pieśni, widział w dodatkach
Bogurodzicy pieśń jedną, dzieło jednego auto
ra, którego naw et szukał. Na dom ysł n a
prow adził go ustęp z cytowanego już w stępu
do Dykcjonarza Juszyńskiego, że: „w czterna
stym w ieku słynął Jan, opat witowski. W ła
dysław Łokietek, spierając się orężem o ko
ronę, wśród klęsk zawsze srogiej wojny, J a 
na Opata zawsze miał tow arzyszem w szyst
kich swoich powodzeń. Ten Jan złożył pieśni
o męce Pańskiej, które długo w kościołach
w poście śpiew ano”. W przypisku do powyż
szego ustępu powołuje się ks. Juszyński na
Jan a Zarecensis Kazanie na obłóczyny panien
w klasztorze Zwierzynieckim, wydane w K ra
kowie 1602, gdzie szczegół ten jakoby poda
no. Dane powyższe posłużyły też B rücknerowi do postaw ienia hipotezy, że wspom inany
Jan, opat witowski, tow arzysz w ypraw Ło
kietka, jest właśnie autorem dalszego ciągu
Bogurodzicy. Przypisuje mu też Brückner Go
dzinki o Męce Pańskiej, również z XIV w. po
chodzące, o czem na swojem miejscu. Pisze
teraz B rückner (Lit. Rei. I. 175): „Zajmowano
się na dworze Łokietkowym Kingą, pam ięta
no o niej bardzo dobrze i może pod w pły
wem jej Bogurodzicy odczuwano raźniej p o 
trzebę nowych pieśni narodow ych, którejby
ów Ja n opat zadosyć uczynił. Byłby to drugi

*) Idzie tu za wywodami: Franko Ivan: Zu Bo
gurodzica Strophe 2. Archiv für slavische Philologie
1902.

1) Al. Brückner. Średn. pieśni rei. poi. str. 61.
*) Juszyński: str. 21 niep. wstępu.

pieśni, a przekonam y się, że w strofie pierw 
szej rozchodzi się w łaśnie o to zmiłowanie
boskie, które ma dla nas Matka C hrystusa
wyjednać. I jeszcze jedno: Bogarodzica jest
pieśnią, która narosła do słów K irjeelejson
i dlatego można przypuścić, że to K irjeelej
son, samo zawierające w sobie prośbę o zmi
łowanie, stało się tutaj dopełnieniem , tern
zmiłowaniem, o które człowiek błaga.
Brak tego przedm iotu atoli robił wcześ
nie strofkę niezrozum iałą i wcześnie starano
się jej nadać sens, zm ieniając tek st właściwy
pieśni. I tak, w rkp. krakow skim III i w in
nych czytamy tu: zyszczy nam spust winam,
to znaczy odpuszczenie grzechom, co w ydru
kow ał Łaski w swoim statucie z r. 1506. Nie
rozumiano również wierwsza pierw szego strof
ki drugiej:
Twego dzieła Krzciciela bożyce,
co przerabiano również dowolnie w wiekach
dawnych. W rkp. cieszyńskim (Łopacińskiego)
z pocz. XVI w. czytamy tu:
Twego dzieła Krzyczyciela sbożnica; w rkp.
sandom ierskim z tegoż czasu:
Twego dzieła Krzyczyciela bożyciela i t. p.
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etap w rozwoju pieśni narodow ej”... No ale
to tylko hipotezy! Bobowski dzielił dodatki
do Bogarodzicy na 3 pieśni różne: 2 w ielka
nocne i jedną pasyjną, które traktuje łącznie
z Bogurodzicą jako kompilację pieśni odręb
nych, różniących się pomiędzy sobą i treścią
i formą. (str. 35). Przypuszcza tu naw et Bo
bowski motywy kolendowe.
Ostatniemi czasy prof. B rückner (Śr. p.
rei. poi.) w ydzielił jedną strofę jako pieśń
biczowników, o których obszernie rozwodzi
się Długosz pod. r 1261, jako o bractw ie,
przybyłem do Polski z Francji i Niemiec, k tó 
re szerzyło w Polsce swoje błędy, chodziło
procesjam i z zakrytem i głowy, jak mnisi,
którzy smagali jedni drugich, obnażeni, po
grzbietach biczami kręconem i z poczwórnych
rzemieni, dziwne odpusty i nabożeństw a czy
nili, hałastrę zbierali, spowiedzi się naw za
jem słuchali, i grzechy sobie odpuszczali,
grzeszników uroczyście do łaski wprowadzali,
aż im P randota zagroził więzieniem i w ypę
dził ich z Polski, co poparł Januśz, arcyb.
gnieźnieński i inni biskupi.
Prof. Łoś w szystkie dodatki do B oguro
dzicy dzieli na dwie tylko pieśni, t. j. na
w ielkanocną i pasyjną. W edług jego podziału
przedstaw iałyby się pieśni tak:
PIEŚŃ WIELKANOCNA:
1. Nas dla w stał z martwych syn boży:
Wierzy-ż w to człowiecze zbożny,
Iż przez trud Bóg swój lud
Odjął djablej strożej.
2. Prz dał nam zdrowia wiecznego,
S tarostę skow ał pkielnego,
Śm ierć podjął, wspomionął
Człowieka pirwego.
3. Jenże trudy cirpiał bezm iernie,
Jeszcze był nie prześpiał zawiernie
Aliż sam Bóg zm artw ychw stał.
4. Adamie, ty boży kmieciu,
Ty siedzisz u Boga w wiecu,
Domieści nas swe dzieci
Gdzież królują angieli
5. Była radości, była miłości,
Było widzenie tw órca
A nielskie bez końca,
Tu-ć się nam zjawiło
Djable potępienie
6. Ni srebrem , ni złotem
Nas djabłu odkupił,
Swą mocą zastąpił.
PIEŚŃ WIELKOPOSTNA.
1. Ciebie dla, człowiecze,
Dał Bóg przekłóć sobie
Ręce, nodze obie;
Kry św ięta szła z Boga (boka)
Na zbawienie tobie.
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2. Wierzy-ż w to człowiecze,
Iż Jezu K ryst praw y
Cirpiał za nas rany,
Swą św iętą krew przelał
Za nas krześcijany
3. O duszy, o grzesznej
Sam Bóg pieczą ima,
Djabłu ją odjima
K sobie ją przyim a.
4. Już nam czas, godzina
Grzechów się kajaci,
Bogu chwałę daci,
Ze wszemi siłam i
Boga miłowaci. (Pieśń biczowników
w edług Brucknera)
5. Maryja dziewice,
Prośmy synka twego,
Króla niebieskiego,
Aza nas uchowa
Ode wszego złego.
6. Tegoż nas domieści,
Jezu Kryste miły,
Bychom z tobą byli,
Gdzie się nam radują
Wsze niebieskie siły.
7. Amen, tako Bóg daj,
Bychom szli wszyćcy w raj.
Pozatem mielibyśmy jeszcze zwrotki róż
ne okolicznościowe, z których składa się ja k 
by litanja do świętych: Wojciecha, S tanisła
wa. Katarzyny, Florjana, Franciszka, Klary,
w szystkich świętych Panien, Anny i t. p., co
też w rezultacie spowodow ało pogląd na Bogurodzicę B ruchnalskiego, który, jako pier
w otną całość pieśni przyjm ował jej redakcję
najobszerniejszą, nie uznając, żeby pieśń ca
ła mogła być zlepkiem i uw ażał ją za taką
w łaśnie litanję do świętych, od Marji i Chry
stusa począwszy. Pieśń, jego zdaniem, nie
jest również pieśnią maryjną, całość związa
na jest ściśle z Krakowem i wyszła z ascezy franciszkańskiej ]). W ocenie wartości a r
tystycznej pieśni zgadzają się wszyscy na
jedno, że nie dorównywa ona Bogurodzicy.
Sądzi ją b. surowo zwłaszcza prof. Briickner
(w Lit. rei. I 170—174), tw ierdząc, że „nie
nadaje się wcale do wyższego m niemania
o smaku i w ykształceniu au to ra”, zarzuca jej
wielomówność i niekonsekw encję w podaw a
niu myśli, we wzajemnym ich układzie, b rak
jednej myśli przew odniej,^kręcenie się w k ó ł
ko i poddaw anie się chwilowemu kojarzeniu
obrazów, co też było przyczyną, jak tw ierdzi,
że dopatryw ano się w niej zlepku dwu lub
więcej utworów odrębnych.
Prof. Łoś tak surowo na utw ór nie p a 
trzy, ale rozbija go, jak wiemy, na dwie pie- *)
*) Dzieje lit. pięknej w Polsce (Encykl. poi. t.
XXI) Bruchnalski: Poezja polska średniowieczna — sąd
powyższy na str. 93—Akad Um,
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śni. W yprowadza też wnioski co do w ersyfi
kacji: twierdzi, że w cześniejsze partje pieśni
mają budowę w ersyfikacyjną bardziej kunsz
tow ną, podczas gdy zw rotki nowsze zbudo
wane są prościej, co też cechuje ogólnie ca
łą średniow ieczną hymnologję polską: „idzie
my tu od zwrotki sztucznej, złożonej z uroz
m aiconych lub mniej zw ykłych w ierszy do
panow ania zwykłych ośm iozgłoskowych dwu
w ierszy”. (str. 394).
Co do nas, powiemy o tych pieśniach
dodatkowych Bogurodzicy przeciwnie, że po
siadają wartość artystyczną dzięki porów na
niom i m e ta fo ro m ,k tó re się tam zjawiają,
często wzięte w prost z życia, a użyte zręcz
nie z dodaniem do tego odpowiednich epi
tetów.
Człowiek staje się tu człowiekiem zboż
nym, Chrystus odjima go djablej strożej, djabet nazwany jest staro stą piekielnym , Adam
jest kmieciem bożym, obradującym u Boga
w wiecu, widzenie stw órcy staje się anielskiem , potępienie jest djable, krew C hrystu
sow a święta, Jezus jest prawym czyli praw 
dziwym, dusza człowieka grzeszną, Chrystus
królem niebieskim i t. p.
Poza Bogurodzicą i jej dodatkam i do
najdawniejszej hymnologji polskiej dodamy
jeszcze jedną pieśń, zachowaną w graduale
płockim, pisanym w r. 1365 ręką Św iętosła
wa z Wilkowa, składającą się z 4-ch wierszy,
którą, jako motyw, znajdujem y potem w ca
łym szeregu pieśni zmartwychwstaniowych:
C hrystus z m artwych w stał je,
Ludu przykład dał je,
Eż nam z m artw ych wstaci,
Z Bogiem królewaci. Kirje.
Pieśń ta jest tłom aczeniem zw rotki z łaciń
skiego hymnu Deus omnipotens:
Christus surrexisti
Exemplum dedisti,
Ut nos resurgam us
Et tecum vivamus.
Znajdujemy ją też w odpisach z w. XV-go,
a rozszerzoną z r. 1521 przytacza w swoim
Dykcjonarzu, we wspom nianym w stępie, Juszyński.
Z XIV wieku również pochodzi pieśń
inna zm artw ychw staniow a, która, jako mo
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tyw, w eszła także do religijnej poezji pol
skiej (aż do Akropolis W yspiańskiego):
Przez twe święte zm artw ychw stanie,
Boży synu, odpuścisz nam nasze zgrze
szenie.
Ty jeś ten dzień sam wsławił,
Źywoteś nam napraw ił,
Śmierciś wiecznej nas zbawił,
Swąś moc zjawił.
Odpisów wcześniejszych tej pieśni nie zna
my; najpopraw niejszy znajduje się w bibljotece kapitulnej w Pradze w rkp. z drugiej
połow y XV wieku.
W reszcie, ostatnia pozycja z tego wie
ku, t. zw. Godzinki o Męce Pańskiej, zaczy
nające się od słów:
Jezus C hrystus bóg człowiek, m ądrość oćca
swego,
Po czwartkowej wieczerzy czasu jutrzennego,
Gdy się modlił w ogrodzie oćcu bogu swemu
Zdradzon, jęt i w ydań jest ludu żydowskiemu.
Mamy tu tłum aczenie hym nu średniow ieczne
go łacińskiego: Horae canonicae Salvatoris,
zaczynającego się od słów:
P atris sapientia, veritas divina,
C hrystus Jesu s captus est hora m atutina
A suis discipulis et notis relictus,
Judeis est venditus, traditus, afflictus...
Odpisy tej pieśni mamy późniejsze, z w.
XV i XVI, z pewnemi w arjantam i, niekiedy
dość znacznemi (np. w rkp. cieszyńskim Łopacińskiego). Treścią pieśni jest opis męki,
ukrzyżow ania C hrystusa, co też pozwala już
nam wyprowadzić pewne w nioski ogólne:
Zaczyna się hym nologja polska pieśnią
Bogurodzica, w której zaw arta jest m odlitw a
o św iętość życia na ziemi i o zbaw ienie
wieczne.
W dodatkach do Bogurodzicy zjawia się
kult zm artw ychw stania C hrystusa i Jego m ę
ki, co w ypełnia hymnologję polską do w ie
ku XV-go.
Pierw otna hymnologja polska obraca się
koło C hrystusa, zważywszy, że i Bogurodzi
ca jest pieśnią zbawicielową.
Rozkwit religijnej pieśni polskiej n astą
pi w w. XV-ym.

ROMUALD BALAWELDER.

D U S Z A PÓ Ł N O C Y .
(Z podróiy „Polonią* do Danji, na fjordy Norwegji i Nordkap).
(Ciąg dalszy).

Sień ciemna, ponura, z charakterystycznym piwnicznym nastrojem . Modele statków
(„kogi”), skrzynie żelazne z skomplikowany-

mi zamkami, cynowe kubki, szkielety suszo
nych ryb. Na piętrze wita przybyw ających
stary, zasuszony człek, chwilowy gospodarz

43

ROK VII

J

E D

N

um arłego domu. Polacy próbują coś w ytar
gować.
— W stęp 1 korona? To drogo. W yciecz
ka z Polski.
— 1 korona od osoby — pow tarza upor
czywie drew niany głos starca. Ręka chciwa
wyciąga się po pieniądze. Dziwna rzecz, jak
nadzwyczajnie dostraja się ten przew odnik
m uzealny do stosów cennych rupieci, po k tó 
rych gości oprowadza. Mówi o hanzeatach su
rową, ostrą praw dę, ale sam ich przypom i
n a —oj, jak przypomina!
Zebrała się grom adka kilkunastu osób.
Można obejrzeć. W objęciach zczerniałych be
lek wyszukujem y osobliwości: drew niane puhary do piwa, godne, aby opiewać pojemność
hanzeatyckich brzuchów, umywalka, przypo
minająca mocno duży czajnik do herbaty,
księgi kupieckie z zapiskami i t. p.

Bergen — stare domy z piramidami
ostrych dachów.

Ale najwięcej zaintrygow ały nasze pa
nie dziwaczne łoża. Poprostu skrzynie drew 
niane, wpuszczone w ściany. Z obu stron
otw ory szczelnie zam ykane.
W łaził biedny chłopczysko przez okien
ko do takiej skrzyni, czy szafy, poczem za
m ykany bywał od zewnątrz.
— Jakto? Poco?—pytały panie przew od
nika.
— Aby m łodzieńcy nie mogli mieć ko n 
tak tu z niewiastam i. Z tej strony słała k o 
bieta łóżko, poczem zam ykała je. Przez drzwi
wejście do izby męskiej było zabronione. —
Duszno mi się robiło na samą myśl o spaniu
w tej drewnianej trum nie. Ładna higjena...
brrr...
Żydóweczka, wmawiająca w wszystkich
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swoje pochodzenie hiszpańskie, nie mogła
dać sobie rady.
— Czemu tak odgraniczano chłopców od
niewiast?
— Aby się nie zakochali,
skrzeczał
starzec.—Nie wolno było hanzeatom żenić się
z tutejszem i dziewczętami. Ani pozwolić so
bie na nieślubne dziecko. Aby m ajątek nie
rozdrobnił się. Aby nie przeszedł w obce
ręce. '
Hiszpanka nie k ry ła oburzenia.
— Całe życie spędzali ci ludzie w takiem
odosobnieniu? To okropne.
Hm—uśm iechnął się przew odnik.—W ca
łej Skandynawji nigdzie nie było takiej roz
pusty, jak w tych hanzeatyckich kantorach.
Oczywiście. Owoc zakazany szczególniej
smakuje. Jakże tęsknić m usiało niemieckie
serduszko, zam knięte w czarnej komórce, do
pieszczoty niewieściej. Ile nocy bezsennych
upływ ało w dusznej atmosferze, jakie pom y
sły wypraw m iłosnych przebijały te ścianki,
jakże smakować m usiała zdobyta cnota! Mimowoli na pamięć przychodzą cele ponure
zakonników, ostra reguła, lenistw o samotności.
Lecz tu niech za mnie przemówi Boccacio...
I ci, którzy do dzisiaj zamknięci są w ponu
rych domach hanzeatyckich celibatu.
Ale co tam! Nasze Polki nie znały o g ra 
niczeń i daw ały upust wdzięczności na myśl
0 swobodzie dzisiejszych obyczajów. S rebrny
śmiech dźwięczał i dowcipy się sypały naw et
w dużej, ponurej izbie, gdzie malutkie okien
ko u góry przypom inało ledwo, że istnieje
poza nocą i dzień, poza światełkiem lam pki—
słońce, To była izba dla służby. Pod ściana
mi 4 łóżka — po 2 tak nad sobą umieszczo
ne, jak np. w kajutach naszej „Polonii”. S ta
ły tutaj i stoły, bo to była sypialnia, jadal
nia i salon i w szystko, wszystko dla tych
biednych ludzi, którzy spędzali tutaj dnie ca
łe, tygodnie, miesiące..
Oglądaliśmy muzeum z ciekawością, ale
1 z uczuciem m iłosierdzia.
W ięzienie? W yraz stanowczo za szla
chetny. Nędza, nadm iar szalonych czy sza
leńczych nam iętności, dziedziczne ułomności
lub naw et umiłowanie szczytnej idei są przy
czynami istnienia klatek więziennych. A te
nory pobudowali ludzie arcy-trzeźw i, chciwcy,
podporządkowujący całą urodę życia pod bru
talną przemoc oszustw, sknerstw a, pospolite
go łajdactwa. Ludzie, których jedynym sen
sem i celem życia było grom adzenie pienię
dzy. Dla tego celu wszystko było godziwe.
Tubylców, do których wdarli się jak rab u 
sie, traktow ali z nienawiścią. Z m ądrą niena
wiścią. Przynęcić, omotać, wypić krew —a po
tem wyrzucić jak łachm an niepotrzebny.
Coś niby żydzi w naszych m iasteczkach
i po wsiach. Dawali, dawali chętnie, co kto
chciał. Jeszcze to? Nie szkodzi. Można brać.
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Płacić? Ktoby o tein m yślał? Drobnostka.
Będzie zbędny grosz to się zapłaci.
Poczciwy Norweg brał towary, o cenę
nie pytał. Aż naraz pojaw iał się Niemiec, pie
niędzy wszystkich kategorycznie żądał. Nie
ma? O! jakże przykro. Dom, dobytek cały
staw ał się w łasnością hanzeaty za psie pienią
dze. Stało się w krótce, że nie tylko domy,
grunta, inw entarz żywy i martwy, ale i ko
ścioły przeszły na własność Hanzy. Norwe
gowie Bergeńscy wynieść się musieli na dru
gi brzeg zatoki.
Spokojny Norweg pięści zaciskał — ale
cóż? Nienawiść paliła tylko własne piersi.
Nie łatwo zadrzeć z „Wojowniczą grom adą”
(pierw otne znaczenie „H anzy”) niem ieckich
kupców. K ilkakrotnie zryw ała się Norwegja
do walki z bandą chciwców. Eryk, król nor
weski nie w ahał się zająć poprostu na rzecz
Bergenu towarów Hanzy. Ale w 1284 r. Han
za puściła się na wojnę, przeprow adziła blo
kadę, wojnę w ygrała i otrzym ała nie tylko
grubą gotówkę jako odszkodow anie, ale i p ra 
wo wyłącznego handlu w Norwegji. Na dobi
tek zgoła nie potrzebow ała liczyć się z p ra 
wami norw eskiem i. Można sobie wyobrazić,
jak zgraja kupców w ykorzystyw ała przyw ile
je. W niespełna sto lat przyszła nowa okazja
w ystąpienia przeciw Hanzie. Ale „Wojowni
cza grom ada” z m atką Lubeką na czele po
biła po kolei w szystkie państw a Skandynaw 
skie, zniszczyła w Norwegji kilka miast, paręset wiosek — i w ym usiła na pognębionych
uznanie swej wszechwładzy handlowej nad
całą Skandynawją.
Jakżeż wobec takiej potęgi, która zakła
dała swoje rabuśnicze kantory także w Anglji
i na Rusi, a która w chłonęła w swoje obję
cia i polskie m iasta nad W isłą (Kraków) mieli
występować biedni Bergeóczycy? Cierpieli
hanzeatycki wrzód na swojej piersi.
A wrzód długo się trzym ał dzięki temu,
że nie daw ał się w chłonąć przez krew org a
nizmu, na którym żerował. Wiemy już, że uni
kał starannie wszelkich związków m ałżeń
skich. A każdy nowy kandydat do czcigodnej
grom ady hanzeatyckiej przejść musiał szereg
prób, które wyrafinow aniem prześcigają grąbo wszelkie próby u dzikich ludów. — Hanzeata powinien wyzbyć się wrażliwości na
urągania, szyderstw a, plw anie, wyzwiska. Ma
zdusić w sobie przesądy o godności osobi
stej, dumie, ambicji.
A więc w yganiano nowicjusza na place
publiczne, szczuto jak psa po ulicach, ciska
jąc nań błoto, wszelkie nieczystości, plując,
rzucając grad wyzwisk. Nie na tern koniec.
Samobójca własnej godności m usiał w razie
potrzeby umieć znieść i męki fizyczne. Na
próbkę wieszano kandydata, ciągnąc go na
powrozie aż do otworu w dachu nad ogni
skiem. Na próbkę grzmocono, aż krew try 
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skała i t. d. Po takich próbkach staw ało się
niemal pewnikiem, że kupiec dla pieniędzy
da się powiesić, opluć, wyszydzić — i nie
ustąpi. Ale dość myśli z ponurego domku.
Bergen jest piękny, a po hanzeatach zostało
tylko brudne wspomnienie.
*

*

*

— Jakże miło jest mówić o tern, co jest
piękne. N ieprawdaż?
— O! tak!—szepnęła panna Lila. Czarne
oczki śm iały się radością i prom ieniały za
chwytem, patrząc z w ysokości 315 m. (wli
czając w to 2 m. wzniesienia oczu od stóp
patrzącej) na pyszną panoram ę Bergenu i okolic.
Znajdowaliśmy się na garbie Flóifjellu,
dokąd w yciągnęła nas kolejka linowa w cią
gu 10 min.

Bergen — widok z Flóifjellu.

Ktokolwiek będzie w Bergeńskiej stro 
nie, nie omieszkaj urządzić wycieczki na
Floifjell! Pod ponurym nam iotem nieba obaczysz uśm iech pogodny m iasta, wywalony ję 
zyk N ordnesu (półwysep), pluszczący się
w spokojnej wodzie zatoki i te przecudne
w tej chwili błękitno-stalow e oczy jezior,
piękne i spokojne, jak oczy N orweżek.
— Niech pan spojrzy: cała „Polonia”. —
Odwróciłem głowę.
Tłum Polaków obsadził szczelnie m iłą
kaw iarenkę, k tó ra wdzięcznie rozlokow ała się
w miejscu pięk n y ch widoków. Pani N atalja
z dr. Antonim popijali czarną kaw ę, k tóra
jest niemal narodow ym napojem ludów Skan
dynaw skich. (W ystarczy zaznaczyć, że w Danji
roczne spożycie kawy na głowę w ynosi 6,8
kg., tyleż mniejwięcej w N orwegji—a w Pol
sce? 0,23 kg.).
Obok kaw iarenki; tkw iły duże stoły, na
których zgrabne Norweżki) poukładały różne
pam iątki dla przybyszów.
— Co kosztuje ten niedźwiedź? — pyta
p. Maks.
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— 200 koron.
— Drogo.
Ale oczy uśm iechają się do w spania
łego, arcy-puszystego, potężnego futra białe
go niedźwiedzia. Niby targuje się, a już m a
ca pieniądze w kieszeni, każe pakow ać. Ten
się na północy najlepiej obłowił! Ciekawe,
jakie cło w yrżnie mu Gdynia?
Ktoś inny, skrom niejszej natury, kupuje
skórę renifera; inżynier. Juljusz tylko łapę
niedźwiedzia z potężnym i pazurami.
— Naco to? — pytam.
— Na szpilki.
Niewiele pozatem pam iątek: sztyleciki,
noże, popielniczki i jakieś tam drobiazgi a la
foczka p. Natalji.
Jeśli porów nać skrom ne kram iki Bergenu z różnobarw nym i, krzyczącymi bazaram i
południa czy środka Europy, z pstrokatą, mist rną a często tandetna okazałością sklepów
Italji Francji i t. p., doznaje się w rażenia
ubóstwa.
Przyczyna? Rozejrzyj się dokoła.
U dołu najbogatsze miasto zach. Nor
wegii. W ygłąda jak szmaragd, nasadzany
mnóstwem rubinków -dom ków —na szarej, pogarbionej skórze ziemi. Nagie, ponure, srogie
a potężne skały Flóifjeldu panują już tutaj
tak wszechw ładnie, narzucają się swoją m ar
twą m asą z taką siłą sugestji, że musi się
uznać miasto jako cud życia, jako m ały frag 
ment. A jesteśm y w najbogatszej południo
wej części Norwegji. Skały—i morze. Woda
i skały. Zaledw 1% pow ierzchni lądu pozwala
człowiekowi oddawać rozkruszonej miażdżę
ziemi ziarna celem ich pomnożenia. Ledwo
3% wywalczyły sobie łąki i pastw iska. To za
mało stanowczo za mało na potrzeby ludno
ści. W ystarczy dla połowy. Dla drugiej trze
ba za drogie pieniądze sprowadzać z zagranicy.
Dobrze, że choć Bóg dał lasy tam w głębi
(24% pow.), a nadew szystko nad fjordem Oslo,
gdzie rozlokow ała się dzisiejsza stolica (Oslo
250.000 mk.) Że dał to morze, którego w Nor
wegji nie brak. Oj nie brak. Jest się gdzie
pomieścić 3400 km. granicy m o rsk ej. A jak
objąć te fjordy a wyspy i szkiery, których
jest pono 15000, to długość brzegu wyniesie
19.300 km. Pół kuli ziemskiej moźnaby opasać.
Że dał rzekom niezliczonym siły do p o 
m agania człowiekowi.
Że naw et skałom rozkazał otworzyć
tw ardą pierś i pozwolić pracow item u m iesz
kańcowi nabrać sobie żelaza, miedzi, cynku,
niklu, srebra, wolframu. I węgla kam iennego
na Szpicbergu (Svalbardzie), który otrzym ała
Norwegja w 1920 r. za utrzym anie neutralności.
Je st więc z czego czerpać! Tylko ręk a
wy zakasać i brać się do pracy.
Nie mówić Norwegowi 2 razy o pracy.
Wie, że próżniactwem żyć nie można. Ziemia
nie urodzi pomarańcz, cytryn, fig, migdałów,
daktyli, bananów, tak sobie, praw ie za d ar
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mo. Tw arda jest ziemia norw eska, głębokie,
ponure jest norw eskie morze. Trzeba im sk ar
by wydzierać w niezmiernym znoju, w pocie
czoła, w walce na śmierć i życie. Rodzina
norw eska umie i chce pracować. J e s t mała
(2,800,000 m k) a obszar ogromny (323,795km 2).
Miejsca nie zabraknie.
Rozgorzała praca. Praw ie
ludności
rzuciła się do upraw iania roli i zw ięrzęta ho
duje, lasy trzebi i sadzi. W ybredna pszenica
nie wszędzie zaszczycić raczy norw eską gle
bę. Ot, tu i owdzie, w zacisznym fjordzie — i
to nie bardziej na północ, jak do Trondhjemu.
A więc dalej siać żyto, jęczmień, owies, sa
dzić ziemniaki. Tu i owdzie udadzą się w a
rzywa, trochę lnu, konopi, chmielu.
Daje sobie radę drobny rolnik, jak mo
że. Z kaw ałeczka ziemi trudno wyżywić sie
bie i rodzinę? Nic to. Są pastw iska w górach.
Jest mech, są liście. Można hodować bydło,
konie, owce. W zimie ot, żeby przetrw ały.
D ostaną suchych liści, mchu, w nętrzności
i główek rybich. Ale niech przyjdzie czerwiec.
Hajże na pastw iska, wysoko! Bydło i owce
przychodzą szybko do sił, z wymion tryska
tłuste, pożywne mleko. — Rolnik nie umrze
z głodu.
Gorsza spraw a dla rybaka. Jest tej b ra 
ci ponad 100,000 osób. W żadnem państw ie
Europy nie wyłowią z morza tylu ryb, co oni,
norw escy rybacy. W 1925 r. w artość połowów
w yniosła przeszło 230 milj. koron. Ale... Ale
zarobek to ciężki, niebezpieczny i niepewny.
Temu należeć się będzie osobna k arta w opi
sie naszej podróży.
Tymczasem B ergen przypomina, że w śród
fjeldów i fjordów Norwegji sterczą kominy
fabryk. Że mieszkaniec wysokich skał orzeł
górski — wcnodzi z głową pochyloną między
rozdygotane ciała stalowych maszyn —i tylko
tęsknęm okiem spoziera na dalekie dzisiaj,
a tak bliskie do niedaw na sz( zyty. Że tow a
rzysz jego niedoli — górnik zam iast w góry,
do lochów podziem nych włazi, a, gdy wyjdzie,
zam iast górami żyć i niebem, zmęczonem
okiem na rodzinę patrzy i spoczynku szuka.
Jest w Noiwegji tych rycerzy nowocze
snej armji pracy niem al tylu, co rolników.
Rycerzy, świadomych konieczności i w artości
swojej pracy. R obotników —obywateli. Dzięki
nim kulturą m aterjalna zdobywa coraz głębiej
„nieużytki” Norwegji. Czy jej to na dobre
wyjdzie? Któż zgadnie? Bywało napewno bie
dniej, bardziej ubogo. Ale biedę znosiło się
w milczeniu, spokojnie. A dzisiaj z bogactwem
włazi i tutaj smok dziwny, paradoksalny: k ry 
zys. Smok o stu głowach, obwieszony złotem
i brylantam i, z pękatym brzuchem . Każda pasz
cza ryczy: nędza! — Norwegjo! Ten smok stoi
na szczęście dopiero u w rót twoich! Może cię
fjeldy zasłonią jeszcze przed atakiem bogatej
nędzy, k tóra idzie od Europy?
46
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MOWA SENATORA J. EVERTA.
W dnia 1 III b. r. pan Senator J. Ewert wygłosił na plenum posiedzeń Senatu przy rozpatrywaniu budżetu
M inisterstwa W. R. i O. P. przemówienie, które podajemy poniżej:

Wysoki Senacie! Powiadają, że aby zwy
cięsko prowadzić wojnę, trzeba mieć pieniądze,
pieniądze i jeszcze raz pieniądze. Sądzę, że aby
mieć dobrą szkołę, na to trzeba również mieć
pieniądze, pieniądze i pieniądze. To też kompresja budżetu tego M inisterstwa jest może
najboleśniejszą ze w szystkich kompresji. Kom
presja w tym budżecie, w różnych jego dzia
łach waha się od 6 do 40%.
W Komisji Skarbowo-Budżetowej słysze
liśmy, że w prelim inarzu głów ną uwagę zw ra
ca się na szkolnictwo powszechne, ażeby się
nie załamało. P. M inister oświadczył, że re 
dukcja nie odbije się w sposób doraźny na
stanie nauczycielstwa szkół powszechnych,
ani średnich, a to dzięki ofiarności nauczy
cielstw a w postaci jego przepracow ania na
skutek zwiększonej ilości uczniów w oddzia
łach i większej ilości godzin pracy. Ofiarność
ta ze strony nauczycielstwa jest godna naj
wyższego uznania. Ażeby jednak pomimo to
poziom szkolnictwa się nie obniżył, należy
pamiętać, że praca nauczyciela przepracow a
nego musi z natury rzeczy być mniej wydajną.
O armji dzieci, będących poza szkołą,
mówimy już dziś dość obojętnie, a jednak jest
to arm ja przeszło 300.000 dzieci, dzieci, k tó 
re są poza szkołą, z ofiarności nauczyciel
stw a już zgoła nie skorzystają.
W szystkie działy szkolnictwa, wszystkie
placówki naukowe, w szystkie w arsztaty pracy
i badań naukowych zostały dotknięte przez
kom presję budżetu. I z pew nością trzeba zu
pełnie wierzyć p. M inistrowi, gdy nas zape
wniał, że dla niego było rzeczą ciężką prze
dłożyć tak skonstruow any prelim inarz budże
towy, bo odpowiada on nie koniecznościom
naszym, ale naszym możliwościom. I tu za
myka się zaklęte koło. W skutek warunków
ekonomicznych naruszony jest stan szkolni
ctwa i stan nauki polskiej, a pow stałe niedo
m agania w zakresie szkolnictwa i nauki od
bić się mogą pow rotną falą na stanie ekono
micznym kraju.
Kiedy mowa o szkolnictwie, które jest
źródłem kultury, nie mogę nie zatrzym ać uw a
gi Panów przez chwilę na tych żalach, które
słyszeliśm y wczoraj ze strony przedstawicieli
niemieckiej narodowości naszego Państw a. Ja
dopraw dy nie wiem, czemu się więcej dziwić,
czy naszej cierpliwości, dzięki której rok rocz
nie wysłuchujem y jedne i te same żale, czy
też uporowi panów przedstaw icieli niemieckiej
mniejszości, pow tarzających to samo rok rocz
nie, pomimo w yjaśnień, jakie otrzymują. Jak
się przedstaw ia w rzeczywistości położenie
mniejszości niemieckiej w tej tak przez nich
znienawidzonej Polsce? Czy jest jakaś jedna
dziedzina życia publicznego, żeby istotnie mo
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gła być mowa o celowrem krzyw dzeniu mniej
szości niemieckiej. W szak aż za dobrze wi
dzimy rozpanoszenie się żywiołu niem ieckie
go na ziemiach zachodnich, oraz na kilku in
nych terytorjach Polski, który bez żenady
i bojaźni, głośno i krzykliw ie proklam uje swo
ją niem ieckość, podczas gdy prow adzenie
zwykłej rozmowy w języku polskim na uli
cach Berlina pociąga za sobą szereg nieprzy
jemności i rozlicznych szykan. Życie k u ltu
ralne naszych obywateli niem ieckich rozwija
się bez żadnych absolutnie przeszkód. Szkol
nictwo, życie organizacyjne, życie kościelne,
polityczne nawet, nie napotyka w swoim roz
woju na żadne ze strony Państw a i społe
czeństwa przeszkody. Mniejszość niem iecka
w Polsce ma w ciałach ustaw odaw czych przy
800,000 głów ludności 8 przedstaw icieli. Mil
ionowa rzesza Polaków w Niemczech nie ma
żadnego.
A t'>raz przytoczę kilka liczb i ostatecz
ną konkluzję z pracy dr. W acława Junoszy
pod tytułem: „Szkolnictwo polskie w Niem
czech i niemieckie w Polsce”, stw ierdzającą,
że w r. 1927 w szkołach niemieckich w Pol
sce uczyło się 76.900 dzieci, a w szkołach
polskich w Niemczech — 506 dzieci, czyli, że
rząd niemiecki czyni 167 razy mniej dla k ształ
cenia dzieci polskich w języku ojczystym, niż
Rz?|d Polski dla dzieci niemieckich. (Głos:
W Niemczech jest więcej Polaków).
W spominając powyższe liczby, nie będę
się nad niemi zatrzymywał, ale dla porów na
nia sytuacji mniejszości polskiej w Niemczech
i niemieckiej w Polsce użyję dziś innego materjału. Jestem w tern szczęśliwem położeniu,
że mogę odsłonić rąbek tajem nic gospodar
czych niektórych organizacyj niemieckich
w Polsce. Liczby, jakie podam — każdy to
przyznać musi — mają swoją krzyczącą w y 
mowę. Kiedy w Niemczech należenie do na
rodowości polskiej staje się pokrew ne irredencie, organizacje niem ieckie w Polsce roz
w ijają się przy pomocy środków, których roz
m iary muszą budzić w nas uzasadnione zdzi
wienie, bo np. miesięcznie w ydatki biura
Volksbundu, o którym wczoraj mówił p. sen.
Pant, wynoszą tylko na same pobory urzęd
nicze 155.000 zł. Nie w trącałbym się dopraw 
dy do strony gospodarczej tej placówki p o 
krzywdzonej mniejszości niemieckiej, naw et
cieszyłbym się, że jest w Polsce instytucja,
która tak św ietnie przetrzym uje kryzys go
spodarczy i może płacić pomocniczym siłom
biurow ym pensje, w yrażające się w sumach
wyższych niż 100.000 zł., a telefonistkom 400
zł. Ogółem w ydatki na pobory 144 pracow ni
ków wynoszą 155 000 złotych. Jednakow oż
moja dyskrecja ma pewne granice, a g rani
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społecznej i szkół, bo dla przykładu tylko
podam, że jeden Zbór ew angelicki w W ar
szawie utrzym uje 8 instytucyj opieki spo
łecznej, które służą w szystkim bez różnicy
wyznania i dwa — mam nadzieję, że p. Mi
n ister to potw ierdzi — renom ow ane zakłady
średnie naukowe, które rów nież służą całe
mu społeczeństwu. Mogę usłyszeć, że powo
dem tego jest nieuregulow any dotąd stosu
nek pomiędzy Państw em a naszym Kościo
łem, stosunek, oparty na ustaw ie z 1849 r.
My nad tern również bardzo bolejemy, ale po
czyjej stronie leży wina? Synod nasz konsty
tucyjny 11 lat tem u opracow ał odpowiedni
statut. Żałuję bardzo, że leży on na dnie szu
flady w D epartam encie Wyznań, Poprzednik
p. M inistra, ś. p. M inister Czerwiński, który
do sam ej agonji należał do naszego w yznania,
doceniał wagę tej spraw y, ale mówił mi k ie 
dyś, że jego to w łaśnie krępuje, że sam jest
ewangelikiem. Umarł. Niech mi wolno mieć
nadzieję, że obecny p. M inister, którego p rzy 
należność wyznaniowa jest niewątpliwa, przy 
śpieszy sfinalizow anie tej tak ważnej dla
Pańswa i naszego w yznania sprawy.

cami temi jest przekonanie, że dopraw dy nie
można obojętnie słuchać rok w rok, jak się
tutaj z tej Trybuny w ygłasza mowy, u rąg a
jące w szelkiej prawdzie, ani patrzeć na naigraw anie się z podstaw ow ych praw ludności
polskiej po tam tej stronie granicy.
Przechodząc do działu wyznań religij
nych, konstatuję, że w tym dziale kom presja
sięga od 6 do 50%, jakże jednak nierów no
m iernie. Mała tablica porównawcza: religja
m ojźeszowa—17%, religja m ahom etaóska—26%,
wyznanie praw osław ne—30%, w yznanie ew an
gelickie w Polsce — 50%. Nie podejrzew am ,
nie chcę przypuszczać, że w tern pokrzyw 
dzeniu, w tej nierów nom ierności i kom presji,
jaka została zastosow ana do w yznania ew an
gelickiego, kryje się tendencja M inisterstw a
do sprow adzenia odłamu ew angelickiego
w Polsce do obyw ateli drugiego rzędu. J e 
dnak nie mogę nie wypowiedzieć głębokie
go mojego żalu z tego powodu, nie mogę
nie wypowiedzieć obawy, że najniepotrzebniej rozgorycza się odłam społeczeństw a
lojalnego i ofiarnego, który w swoich zbo
rach utrzym uje dziesiątki instytucyj opieki

WIADOMOŚCI Z KOŚCIOŁA I O KOŚCIELE
W a rsz a w a . - (R a d a K o śc io łó w e w a n g e 
lic k ic h w P o lsc e).
W dn. 9—10 marca r.b. odbyło się w W ar
szawie posiedzenie Rady kościołów ew ange
lickich. Porządek obrad obejmował m. i. spra
wę krakow ską. Po w ysłuchaniu p rzedstaw i
cieli obu stron i po dłuższej dyskusji, której
poświęcono praw ie cały pierw szy dzień na
rad, Rada uchw aliła przekazać spraw ę Komi
sji celem ostatecznego załatw iania. Rada przy
jęła m em orjał specjalnej Komisji w spraw ie
zm ia n y K onstytucji, który w najbliższym cza
sie ma być przedstaw iony właściwym czynni
kom ustawodawczym . Projekt rozporządzenia
M inisterstw a W. R. i O. P. w spraw ie kw a lifik a c y j do nauczania relig ji ew angelickiej
w szkołach średnich ogólnokształcących i Sem inarjach nauczycielskich, odnoszący się do
obu unijnych Kościołów ewangelickich i do
Kościoła ew angelickiego a i h. w. w Małopolsce, ma być przez przedstawicieli tych ko
ściołów przedstaw iony M inisterstwu W. R.
i O. P. Poruszone przez p rasę kościelną p i
smo Starostw a powiatowego w Poznaniu, za
braniające rozpow szechniania Biblij, było ta k 
że przedm iotem obrad. Postanowiono zwró
cić się do właściwych władz centralnych w ce
lu w ydania zarządzenia, uchylającego decyzję
Starostw a. N astępne posiedzenie Rady, które
ma być poświęcone specjalnie spraw ie sto
sunków w kościele ewangelickim na Górnym
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Śląsku w oświetleniu m em orjału senjoratu
śląskiego i władzy naczelnej unijnego kościo
ła ewangelickiego, naznaczono na 22 i 23
czerwca r. b.
Ew.-Pol.

P o z n a ń . — (W s p ra w ie z a k a z u
w s z e c h n ia n ia B ib lji).

ro z p o 

Zakaz Starostw a pow iatowego w Pozna
niu z dnia 13 stycznia 1932 r. rozpow szech
niania Biblij B rytyjskiego i zagranicznego
Stow arzyszenienia biblijnego poruszył opinję
ewangelicką. W tej spraw ie zabrały głos Konsystorze Kościołów: ew angelicko-augsburskie
go i ew angelicko-reform ow anego, a nadto Ra
da Kościołów ewagelickich w Polsce, k tóra
postanow iła w ystąpić do Władz Państw owych
centralnych w celu w ydania zarządzenia, uchylającego decyzję Starostw a. Niezależnie od
stanow iska władz kościelnych senator J. Evert
interw enjow ał u m inistra Nakoniecznikoffa
w prezydjum Rady ministrów tudzież u dy
rek to ra departam entu wyznań M inisterstwa
W. R. i O P. Władze centralne niezawodnie
postarają się o zapobieganie na przyszłość
wypadkom, które na zewnątrz wywołują jak
najgorsze w rażenie o stosunkach wyznanio
wych w Polsce.
Ew.-Pol.

W a rsz a w a . (B ib ja w P o lsce).
W r. 1931 rozpowszechniło Brytyjskie
i zagraniczne Stow arzyszenie Biblijne w Pol

sce 8.120 Biblij, 20.108 Nowych Testam entów
i 9.607 części Biblji—razem 37.835 egzem pla
rzy. W krajach centralnej Europy rozpo
wszechniono w 1931 ogółem 18.614 egzem
plarzy Biblji i jej części w języku polskim.
Ew.-Pol.

S z w e c ja . — (N ow y a rc y b isk u p ).
Instalacja nowomianowanego arcybisku
pa Upsali D-ra Erling Eidem a odbędzie się
dn. 22 maja r. b.
Ew.-Pol.

A n g lja . (L ord — b is k u p W in c h e s te ra ).
Dnia 27 lutego 1932 r. zm arł po dłuższej
chorobie ś. p. ks. Dr. Fr. Teódor Woods,
Lord—biskup W inchesteru, jeden z najw ybit
niejszych przedstaw icieli Kościoła anglikań
skiego, prezydent „Rady ekum enicznej chrze
ścijaństw a praktycznego“. W krótkim czasie
Rada utraciła 2 swoich prezesów .
Ew.-Pol.
Ł o tw a .—(S y n o t ło te w s k i).
W dn. 30 —31 m arca r, b. odbędzie się
w Rydze w szechłotew ski Synod ewangelicki,
poświęcony spraw ie wyboru nowego biskupa
Łotwy. Istnieje projekt nadania mu tytułu ar
cybiskupa i dodania mu do pomocy 2 bisku
pów.
Ew.-Pol.
S z w a jc a r ja . — (M ię d z y n a ro d o w e E w a n 
g e lic k ie S tow arzyszeni«* k re d y to w e ).

OFIARY.
Na w y d a w n ic tw o „JEDNOTY“
O prócz p r e n u m e r a ty w p ła c ili n a w y d a w n ictw o :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

W-a p. Emilja Dippel—Warszawa . . . Zł.
W-e pp. Stefanja i Anna Diehl—Warszawa »
W-ny W iktor Voit—
„ . u
W-ny p. Tadeusz Miłobędzki—
„ . 11
W-na p. Jadwiga Geyerowa—Łódź . . . ii
W-ny p. Henryk Kwiatkowski—Warszawa i *
W-ny p. Karol Chobot—
„
n
W-ny p. Maurycy Skirgajłło
„
»i
W-na p. Emma Szwanderowa

Po długich przygotow aniach zorganizo
wano „Międzynarodowe Ew augelickie Stow a
rzyszenie kredytow e“, którego celem jest udzielanie instytucjom ewangelickim taniego
kredytu. Kapitały Stow arzyszenia wynoszą
obecnie 400.000 fr. szw.
Ew.-Pol.

3.00
8.00
8.00
4.00
8.00
2.00
3.00
3 00
8.00

S e r d e c z n e d z ię k i}

*

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
w W a rsza w sk im K o ś c ie le E w a n g e lic k o -R e fo r m o w a n y m n a m ie s ią c k w ie c ie ń 1932 r.
N a b o ż e ń stw a r o z p o c z y n a ją s ię o g o d z in ie 11.15 p rzed p o i., o ile n ie ^ est p od an a in n a g o d z in a .
1. Niedziela, dn. 3. IV (1 N. po Wielkiejnocy) , .............................................................. Ks. J. Jeleń.
2.

Sobota, dn. 9.IV o godzinie 6 p o p o i. — przygotowanie do Komiraji Ś-tej na
dzień n a s t ę p n y ....................................................................... .......................................... Ks. St. Skierski.

3. Niedziela dn. 10.IV (2 N. po Wielkiejnocy) z K o n firm a cją i Komunją Ś-tą
o godz. 10 r a n o ...................................... ............................................................................Ks. St. Skierski.
4. Niedziela dn. 17.IV (3 N. po W ie lk ie jn o c y ) .............................................................. Ks. J. Jeleń.
5. Niedziela, dn. 24 IV (4 N. po Wielkiejnocy) z Komunją Ś-tą i bezpośredniem
do niej p r z y g o to w a n ie m ............................................................................................... Ks. płk. K. Szefer.

CENY OGŁOSZEŃ: IV str. okładki — zł. 150; II str. — 100; III str. — zł. 75; % str. — zł. 75, 50, 35; ł/4 str. —
zł. 40, 30, 20, i llH str. bez względu ua stronę — zł. 20.
STRONY ZWYKŁE cała strona — zł. 100, V2 str. — 50; V4 str. — 30; 7s — zł. 20 Przy ogłoszeniach kombinacyjnych
i z kliszami do cen powyższych dolicza się 30°/o«

D rukarnia M atematyczna W arszawa, M iedziana 3.

