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Ż Y C IE  Z  W IA R Y .
Do Żydów 10 nSprawiedliwy z wiary żyć  będzie*

Sprawiedliwij ży je  z wiary dopóki na tym  świecie żyje. W prawdzie wiara jego do pew 
nego stopnia ju ż  tu na ziem i je s t oglądaniem, gdy mianowicie danem mu je s t przeżyw ać i 
doświadczać tego, w co uw ierzył, ale każde takie przeżycie  niczem innem nie jest, jeno p r zy 
gotowaniem go do przeżywania nowych i jeszcze w yższych  i pełniejszych doświadczeń wiary. 
W ten sposób idziem y z wiary w wiarę!

Im  wierniej i wytrwałej po tej cudownej ścieżce postępujem y, tern pew niejszym i stają się 
nasze kroki. Łaska Boża staje się wówczas tą mocą, która nas dźwiga i ogarnia . Duch Bo£y 
pobudza tych, który się Bogu swemu całkowicie oddają; nie potrzebują oni ju ż  sam i zam ę
czać się i samych siebie pobudzać. Nie je st ju ż  dla nich w ysiłkiem  ponad ich miarę wciąż 
na Chrystusa patrzeć, przeciwnie  — nie mogą i nie potrafią ju ż  oni żyć inaczej i nie są 
w stanie ani kroku bez Chrystusa uczynić. Ufność ku Bogu, zupełna i bezwzględna ufność  
staje się dla nich, jako dzieci Bożych, drugą ich naturą i stałem nastawieniem serca. Miłość 
wyrzuciła precz wszelką trwogę i p rzym us!

Kto nie zna z własnego doświadczenia takiego życia z  wiary, temu zdawać się może, 
że takie zupełne i bezwzględne oddanie się Bogu je st dla człowieka równoznaczne z  całko- 
witem wyrzeczeniem  się sw ej indywidualności, sw ej ludzk ie j godności i odpowiedzialności 
przed  Bogiem i ludźm i. Wydawać się wówczas może, że człow iek , wyrzekając się swego 
„ja“, staje się poprostu ślepą maszyną. W  rzeczyw istości jednak rzecz się ma najzupeł
niej inaczej. Przez oddanie się Bogu w bezwzględnej u fności nasze duchowe „ja“, nasza 
zdolność poznawania i miłowania, nasze dążenia wyzwalają się z  pod zniewalającej je  i zw ę
żającej mocy grzechu. Wnijście w życie wiary pozwala nam odetchnąć świeżem  powietrzem
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niebios, dla którego jesteśm y przecież stw orzeni i bez którego niem ożliw y je s t w szelk i zdro
wy i przeznaczeniu naszem u odpowiedni postęp i rozwój. Łaska , pod której zbawienny i 
pew ny rząd  poddajem y się przez wiarę, je s t onym  gruntem  rodzim ym , na którym  nasza 
własna, p rzez  grzech skażona i zniewolona, indywidualność na nowo ożyć i w ramach za
dań życiowych, dla niej właściwych, swobodnie rozwijać się może.

(Podług Stockmajera).

KAZIMIERZ KOSIŃSKI.

Z DZIEJÓW ŚREDNIOWIECZNEJ HYMNOLOGJI
POLSKIEJ.

(d. c.)

Tutaj dopiero wysuwa się na miejsce 
pierwsze kult maryjny. Potrącaliśmy już o 
niego mimochodem w pieśniach zbawicielo- 
wych, kiedy przy opiewaniu męki Chrystusa 
uwzględniano stojącą pod krzyżem Matkę, 
cierpiąeą na widok ukrzyżowania i śmierci 
Syna. Drugim motywem, który stanowił pod
stawę kultu maryjnego, była prośba o orędo
wnictwo jej u Boga za grzesznych i nieszczę
śliwych, na padole ziemskim; motyw ten spo
tykamy już w dodatkach do Bogurodzicy. Ma
ryję, matkę, cierpiącą pod krzyżem, widzieliś
my już w Zołtarzu Ładysława z Gielniowa. 
Samoistny jednakże kult maryjny przejawia 
się dopiero w pieśniach łysogórskich. Mamy 
tu aż pięć pieśni o Matce Boskiej, a jedną 
tylko o Ciele i Krwi Pańskiej. Zachodzi tutaj 
pytanie, kto jest ich autorem i czy wogóle są 
dziełem jednego poety, dodajmy, niezłego poe
ty polskiego wieków średnich. Nie ulega wąt
pliwości, że odszukanie autora natrafia na nie
przebyte przeszkody i że nie da się tu wy
kroczyć poza same hypotezy. Jakoż w ystar
czy, że zapoznamy się jedynie z próbami roz
wiązania tej kwestji. Odkrywca pieśni łyso
górskich, W. A. Maciejowski, przypisywał ich 
autorstwo Andrzejowi ze Słupi vel jakiemuś 
Słopuchowskiemu, skądinąd zupełnie nam nie
znanym (Pism. I 348—52); dowodzi, że An
drzej ze Słupi był wychowańcem klasztoru 
łysogórskiego, od roku zaś 1472 sprawował 
obowiązki plebana w Słupi, poczem od roku 
1481 do 1497 był przeorem klasztoru na św. 
Krzyżu, gdzie jakoby te pieśni pisał. Utożsa
mia go też Maciejowski ze Słopuchowskim i 
czyni autorem wszystkich pieśni łysogórskich, 
nie dając po temu żadnych argumentów (Łoś 
417).

Prof. Nehring (w Altpolnische Sprach
denkmäler) za autora tych pieśni uważa nie
jakiego z Słup Wschowskiego, na tej podsta

wie, że Lelewel w t. II swoich Bibliograficz
nych ksiąg dwoje (str. 89) jako przepisywa- 
cza rękopisów łysogórskich z XV w. podaje, 
między innymi, pod r. 1473: Marcus Schowa 
de Słup, co prof. Nehring wykoncypował na 
W schowski—ale pozatem znowu nic nie wie
my. Tymczasem w pieśni O nawiedzeniu M ałki 
Boskiej z tego cyklu powiedziane jest wyraź
nie:

Mistrz Maciej o tobie pisze,

którego to mistrza Macieja za Macieja z Ra
ciąża niektórzy podają. Zdaje się jednak nie 
ulegać kwestji, że pieśni te stanowią dzieło 
jednego poety, ale bezimiennego. Jak tw ier
dzi Bobowski (str. 47) poeta ten bezimienny 
mógł był sobie obrać za tem at opiewanie 
chwil najważniejszych z życia Matki Boskiej.

Przystępujemy- do omówienia samych 
pieśni. Pod względem jakościowym wysuwa 
się tu na miejsce pierwsze t. zw. Planctus, 
czyli Płacz M atki Boskiej pod krzyżem . Jest 
to właściwie krótki poemacik, pełen liryzmu 
i wczucia się w ból Matki znękanej, patrżącej 
w bezsile na konanie syna-Zbaw iciela, przy- 
czem autor odtwarza tu zarówno ból, jak na
rzekanie i płacz za pomocą odpowiedniego 
doboru wierszy o różnych rozmiarach i ry t
mie. Jest to pierwszy w poezji polskiej wiersz 
psychologiczny, w którym autor wczuwa się 
w uczucia osoby drugiej, jest to również bez
sprzecznie jeden z najlepszych utworów reli
gijnych polskich przed Kochanowskim. Naj
pierw mamy tu t. zw. wezwanie do słucha
czów, czy też wiernych:

Posłuchajcie, bracia miła,
Chcęć wam skorzyć krwawą głowę,
usłyszycie mój zamątek,
jen mi się stał w wielki piątek...
Pożałuj mię stary, młody,
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boć mi przyszły krwawe gody: 
Jednegociem syna miała 
i tegociem ożalała...

Mamy tu również chęć autora wywoła
nia w czytelniku nastroju, żalu, współczucia, 
mamy tu pyszne określenie smutku Maryji, 
przez owe „gody krw aw e” — poczem już na
stępuje lament nieszczęśliwej Matki strapio
nej, która, bodaj czy nie przez tę pieśń, stała 
się ulubionym symbolem w literaturze pol
skiej politycznej dla oznaczenia strapionej 
Matki - Ojczyzny, lamentującej na swoich sy
nów, że przypomnimy Krzyckiego, Solikow- 
skiego, Starowolskiego, czy Kazania Sejmowe 
Skargi. A zatem lament. Mamy tu zrazu wier
sze długie i żałościwe:

Zamęt ciężki dostał się mnie,
ubogiej żenie,

widząc rozkrwawione me miłe
narodzenie...

poczem, kiedy Matka przechodzi do płaczu, 
wiersz staje się urywanym, krótszym:

Synku miły i wybrany,
Rozdziel z Matką swoje rany;

zmienia się też wyraźnie rytm ika wiersza:

A wszakom cię, synku miły, w swem
sercu nosiła,

A takież tobie wiernie służyła.

Prosi też Matka umierającego Syna, aby 
z nią rany swoje podzielił, chciałaby Mu po
deprzeć głowę, która „krzywo zwisa”, o tarła
by krew, która po Nim płynie, podałaby Mu 
pić, gdyby... nie wisiał za wysoko na krzyżu. 
W pieśni tej mamy wiele z prawdy psycho- 
gicznej uczuć macierzyńskich, szarpiących się 
w bezsile na widok przemocy i śmierci... Pieśń 
cała wznosi się do wyżyn poezji, pisana wier
szem zmiennym, stosownie do odtwarzanych 
uczuć, od 8 do 13 - zgłoskowego, całość obej
muje 30 wierszy.

Pieśń następna maryjna z tego cyklu o- 
piewa Zwiastowanie. Jest to pieśń dłuższa, 
składająca się z 22 czterowierszowych zwro
tek. Na wstępie zapowiada autor:

Radości wam powiadam, 
iże nową pieśń składam 
o królewnie niebieskiej, 
ku uciesze krześcijańskiej,

opowiadanie lekkie w formie i ładne o zwia
stowaniu i poczęciu Maryji, które już był za
powiadał prorok Izajasz, a co teraz poseł 
Boga, archanioł Gabrjel, ostatecznie zwiasto
wał. Zjawiają się tu również epitety do Ma- 
rji Panny:

Cesarzównaś niebieska,
Uciechaś krześcijańska..

pozatem jednak polotem większym twórczym 
sam utwór się nie odznacza. Wiersz 7-iozgło- 
skowy, budowa pieśni stroficzna, co czyni ją 
typową dla naszej hymnologji średniowiecz
nej.

Wyżej pod względem artystycznym stoi 
pieśń dalsza, zaczynająca się od słów: Mocne 
boskie tajemności. Pieśń składa się ze 122 
wierszy 8-o zgłoskowych i pod względem wer- 
syfikacyjnym nie różni się od innych, odzna
cza się natom iast tern, że wnosi nowe p ier
wiastki do kultu maryjnego w Polsce. Posta
wił sobie autor pieśni za zadanie opiewać 
chwałę Maryji, która jedna z pośród ziemia
nek stała się godną macierzyństwa Chrystu
sa. Zapowiadali ją prorocy już „z początku 
św iata”:

Kako by to mogło byci,
By ta panna miała mięci 
Zbawiciela świata...

Sam fakt zwiastowania jednakże nie dawał 
tu jeszcze nic nowego: nowem było uwielbie
nie urody Marji, o której mówi poeta, źe 
była „wielmi k rasna”. Nic też dziwnego, że 
i archanioł Gabrjel, kiedy się zjawił przed 
nią i macierzyństwo jej zapowiadał,

Pozdrowienie gdy jej dawał,
Cudnie się z nią jest rozmawiał...

poczem idzie już pełny zachwyt nad jej uro- 
dą:

Z skarbu boskiej głębokości 
Wyszła krasą swej cudności...

Cechowała ją nadto pokora, k tórą uwielbia 
autor pieśni, podając przytem imię swoje, 
wspomnianego Macieja:

Mistrz Maciej o tobie pisze 
Wszemu ludu ku uciesze,
By się k tobie uciekali,
Swoje krzywdy powiedali 
Boś ty ich rzecznica...

co dowodzi, że mamy tu do czynienia z pieś- A zatem wraca tu motyw orędownictwa, po- 
nią autora, który pisał pieśni inne i znany wszechny w pieśniach maryjnych, 
był zapewne współczesnym i ceniony był Dalej. Ostatnia z cyklu maryjnych pieśni
przez nich, skoro zapowiada im „radość” ze łysogórskićn oparta jest na hymnie Salve Re- 
swojej nowoułożonej pieśni, której treścią jest giną, antyfona, zaczynająca się od słów:
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Zdrowaś królewno wyborna,
Matka nasza miłosierna,
Zbawienieś ludzkie zrządziła,
Iżeś Boga porodziła,
Chrystusa nazareńskiego.

Pieśń dłuższa, składająca się z 11-u pięcio- 
wierszowych strofek, przyczem każda zaczy
na się od wyrazu „zdrowa”, a kończy refre
nem: Chrysta nazareńskiego, co prof. Briick- 
nerowi pozwalało przypuszczać, że autorem 
tej pieśni może być Ładysław z Gielniowa, 
który miał jakoby szczególne nabożeństwo 
dla słów: Chrystus nazareński. Treścią pieśni 
jest modlitwa o wstawiennictwo Marji u Bo
ga, z odwołaniem się do jej miłosierdzia:

Zdrowa, tyś nasza rzecznica,
Grzesznych wielka spomocnica,
Świętej trójce miłośnica,
Wzjawionaś jest tajemnica 
Chrysta nazareńskiego.

Uwielbia tu również autor nienaruszone pa
nieństwo Marji, co powtarza się w wielu 
pieśniach maryjnych i zbawicielowych śred
niowiecznych.

Ostatnią ze zbioru łysogórskiego pieśni, 
choć może, jak przypuszcza prof. Łoś (Zabyt
ki str. 425), z innego przepisaną rękopisu, jest 
pozdrowienie Chrystusa, zaczynające się od 
słów: O ciało Boga żywego, spotykane też 
w rękopisach innych (Krasińskich i Modli
tewniku Nawojki). Wiersz tej pieśni 8-o 
zgłoskowy, budowa stroficzna (8X4). Bobow
ski w swoim zbiorze pieśni skombinował ze 
sobą wszystkie redakcje tekstu, ale stworzył 
przez to właściwie pieśń nową. Zrekonstruo
wał pieśń prof. Brückner w Bibl. Nar. (str. 
110):

O ciało Boga żywego 
Jezu Chrysta niebieskiego,
Przymi od nas pozdrowienie,
Nad cie innego Boga nie...

Mamy tu uwielbienie Ciała i Krwi Chrystusa, 
ukrzyżowania i odkupienia.

Pieśni łysogórskie podniosły hymnologję 
polską tego wieku zarówno pod względem 
ilościowym, jak też i jakościowym. Pieśni tej 
miary, co Planctus, dotychczas nie było, u- 
względniając nawet Zołtarz Jezusów  Łady- 
sława z  Gielniowa.

Następnym zbiorem pieśni będzie t. zw. 
Roiuła kolendowa, pochodząca także z XV w. 
Mamy tu 5 krótkich pieśni, które dochowały 
się w rkp. Ak. Umiejętności. Są to:

Panna Pana porodziła,
Panna Pana zbawiciela,
Stworzyciela Pana naszego,
Z miłego Ducha świętego.

Weselmy się dzisia ninie,
Bo przez jego narodzenie 
Mamy zbawienie... 7

Druga z tych pieśni: Nuz wy bielscy panowie 
odznacza się poraź pierwszy użytem w hym- 
nologji polskiej pokrzykiwaniem. Wiersz, 8* o 
zgłoskowy, rymujący się parzysto. Tekst pie
śni podał także prof. Brückner w swojej an- 
tologji poezji religijnej polskiej na str. 105.

Nuż wy bielscy panowie,
Panny, panie, żaczkowie,
Dajcie Bogu chwałę zato,
Zato, zato, to to, to to,
Iż się narodził.
Narodził się z dziewice 
Na człowiecze oblicze.
Dajcie Bogu chwałę zato,
Zato, zato, to to, to to,
Iż się narodził.

Pieśń dalsza: M esyjasz wierny Chrystus nasz, 
składa się z 5-u trój wierszowych zwrotek o 
powtarzających się stale refrenach pokrzyko- 
wych.

Mesyjasz wierny Chrystus nasz 
Objawiłci nam już swój czas,
Eja, eja, jego narodzenie.
Wiesz człowiecze chrześcijański,
Narodził się Nazareński
Eja, eja, jego narodzenie i t. p.

Są to pieśni, które potrącają o motywy ko- 
lendowe, nie posiadają jednak większych wa
lorów artystycznych.

Pieśń dalszą z tego cyklu:

Stała się nam nowina,
Nigdy taka nie była,
Maryja Syna powiła,
Panieństwa nie straciła,
A wżdy Panną została 
I matką Jezu Chrysta 
Króla niebieskiego...

nie odbiega także od przeciętnego szablonu 
pieśni ani rozmiarami wiersza, ani treścią, 
z tern samem uwielbieniem panieństwa, z tą 
samą modlitwą końcową o „domieszczenie” 
w raju modlących się do Chrystusa. W ten 
sposób zawracamy znowu do kultu maryjne
go, który też przejawił się w pieśni ostatniej:

O Maryja, panno czysta,
Raczy być orędownica,
Proś za nami synka twego,
Króla angielskiego,

•Aby nam raczył daci 
W przybytku mieszkaci,
Gdzież to sam przebywa,
Wesela używa
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0 jednostajnej, nużącej tożsamości motywów
1 nie powiększającym się, jak dotąd, zasięgu 
treści...

Widzimy zatem, co następuje: Hymnolo- 
gja polska wieku XV-go nie uderza nas ani 
oryginalnością, ani ilościowym swoim rozro
stem, ani rozkwitem pieśni pod względem ar
tystycznym. Mamy tu najczęściej do czynienia 
z prymitywnym jeszcze wierszem 8-0 zgłosko
wym, który nieśmiało, jak bluszcz, oplatał 
się koło tematów Chrystusowych, najczęściej 
śmierci i narodzenia i koło postaci Matki Bo
skiej, z jej urodą oraz cierpieniem pod krzy
żem. Pieśni te nie uderzają nas swoją siłą 
wyrazu i ani się równać nie mogą z przeob
fitą hymnologją łacińską średniowieczną. Nie 
pozbawione są wszakże polskie średniowiecz
ne pieśni religijne swego uroku prostoty i 
mają wdzięk swoisty młodości języka. Szczy
tów w tej poezji nie było, tern więcej przeto 
możemy być zdziwieni, gdy nagle po tych 
początkach, stajemy przed pieśnią skończoną 
pod względem piękna wyrazu i głębi treści, 
jaką jest H ym n do Ducha św., w którym ma
my już natchnienie twórcze, szkoda tylko, że 
bezimiennego poety. Pieśń ta stanowi koronę 
polskiej poezji religijnej przed Kochanowskim, 
jak mówi prof. Łoś „czuć tu już powiew h u 
manizmu” (str. 434) i wyprzedza sobą wiek 
XVI tak dalece, że gotowi bylibyśmy ją w 
w. XVI umieścić, gdyby nie podany przez 
Maciejowskiego przy tej pieśni rok 1493. Prof. 
Łoś porównał ją z hymnem Kochanowskiego: 
Czego chcesz od nas Panie za tvue hojne dary: 
jest mianowicie o trzy wiersze tylko krótsza 
i przypomina go bardzo swoim rozkładem 
treści. U Kochanowskiego pierwsze 8 wierszy 
stanowią wstęp, poczem dalszych 16 wierszy 
zawiera wysławianie Boga za dobrodziejstwa, 
czynione ludziom, ostatnie zaś 4 wiersze zawie
rają modlitwę błagalną. W tej zaś pieśni wstęp 
zawiera 4 wiersze, zakończenie zamyka się w 
6 -u, środkowe zaś, też w liczbie 16-u, tak sa
mo wysławiają Ducha św. za jego dary. Da
lej pisze prof. Łoś: „Kochanowski wysławia 
Boga przedewszystkiem jako stwórcę ziemi i 
nieba, jako istotę najwyższą, która rządzi zja
wiskami natury materjalnej, autor zaś pieśni 
rzekomo pochodzącej z r. 1493, mówi o ideal
nych darach i właściwościach Ducha św.” 
Dopatruje się tu prof. Łoś jakiegoś związku 
genetycznego między obu pieśniami. Bobow
ski w swoim cytowanym zbiorze pieśni tw ier
dzi o Hymnie do Ducha św„ że mógłby się 
do niego przyznać każdy ze znakomitych po
etów XVI w. „tak bardzo jest on wykończony 
pod względem formy i znakomity treścią”, 
(str. 94)

A zatem przejdźmy do samego rozbioru 
pieśni, która zaczyna się od modlitwy do Du
cha św. o natchnienie twórcze przy pisaniu 
Hymnu:

Pomóż mi, święty dusze, twoję chwałę
mnożyć,

Bych mógł nieco dobrego ku twojej czci
złożyć...

Dalej powołuje się autor pieśni na list 
św. Pawła (I-y do Koryntjan), gdzie mowa 
jest o darach Ducha ku pożytkowi. „Jednemu 
przez Ducha bywa dana mowa mądrości, a 
drugiemu mowa umiejętności, według tegoż 
Ducha: inszemu wiara w tymże Duchu: dru
giemu łaska uzdrawiania, w tymże Duchu: 
drugiemu czynienie cudów: drugiemu proroc
two, drugiemu rozeznanie duchów, inszemu 
rozmaitość języków, a drugiemu tłumaczenie 
mów. A to wszystko sprawuje jeden a tenże 
Duch, udzielając zosobna każdemu, jako chce. 
(r. XII-8-12)

Brzmi to w transpozycji pieśni jak na
stępuje:

Pisze Paweł apostoł w epistole jawnie,
Iż rozdawasz, komu chcesz, swoje dary

pewnie.
Dawasz zdrowie rozkoszne, komu jedno

raczysz,
I rozumu przymnażasz, kiedy Ty czas

baczysz.

Ty rozdawasz wykłady pisma głębokiego,
By ludzie nie błądzili do wieku wiecznego,
Kogokoli nauczysz po swej woli chodzić,
Na wiek wiekom nie może ku złemu

ugodzić.

Nie przebierasz w personach, jak ludzie
mnimają,

Którzy tylko wielmożnym cześć, chwałę
dawają,

Kłamająć się częstokroć ludzie na
postawie:

Jedno ty wszystko widzisz, coć jest
w siercu prawie.

Masz okrasy niebieskie, w nich zawżdy
przebywasz,

A i w sercach pokornych często
odpoczywasz.

Gdziekoli Ty nawiedzisz, tu wypatrzysz
grzechy,

A po sobie zostawisz niebieskie uciechy. 

W zakończeniu zaś woła poeta:

Ucieszny towarzyszu niebieskiego rządu,
Uchowaj nas żałości koniecznego sądu,
Nie daj złemu pociechy nad swojem

stworzeniem...

i modli się o to samo „bydlenie” czyli p rze
bywanie w niebie, t. j. zbawienie po śmierci* 
z którem spotykaliśmy się w szeregu pieśni 
innych.
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Jest to hymn o organowej powadze to
nu, o poważnym nastroju, który harmonizuje 
z treścią utworu i formą. Wiersz 13-o zgło
skowy, z rymami parzystemi, nadaje się do 
uroczystego charakteru pieśni, której piękno 
podnoszą nadto trafnie dobrane epitety i me
tafory. I tak: zdrowie w tej pieśni mamy roz
koszne, błądzą ludzie do wieku wiecznego, 
człowiek częstokroć kłam ie się na postawie, 
Duch św. ma swe okrasy niebieskie, serca zaś 
są pokorne, uciechy niebieskie; mamy tu nie
zrównane określenie Ducha św. i jego w spół
rzędności w Trójcy św.: ucieszny towarzyszu  
niebieskiego rządu  i t. p. Słowem pieśń cała 
stoi na wysokim poziomie artystycznym i za
powiada sobą zbliżającą się epokę wieku XVI 
w poezji.

Co się tyczy treści, wybiega hymn po
wyższy daleko poza szablon przeciętny na
szej hymnologji polskiej tego czasu. Samo 
zaczerpnięcie treści z listu św. Pawła do Ko- 
ryntjan, z ustępu, o którym dużo mówi się 
przy wczesnej chrześcijańskiej teorji państwa 
z absolutną jednością ducha, przy zróżnico
wanym podziale funkcyj, świadczy, że autor 
pieśni ujmował kwestję u samych podstaw 
zagadnienia Ducha i jako więżby społecznej 
i jako źródła wartości moralnej dusz Duch 
św. obdarza w tej pieśni ludzkość światłem 
rozumu, co zgadza się z całym racjonalizmem 
średniowiecznym i uczy ją nie błądzić na dro
dze życia, uczy ją wybierać pomiędzy złem a 
dobrem; pozatem zawiera się tu i treść g łę
boka uczuciowa, skoro Duch św. mocen jest 
przeglądać dusze do głębi i sam tylko widzi 
istotę serc pokornych, w których „odpoczy
wa”; on też nawiedza grzesznych i staje się 
dawcą radości doskonałej, w podniesieniu czło
wieka z upadku!

Mamy też inne pieśni do Ducha św. z 
XV wieku, które zamykają omawiany okres 
hymnologji polskiej. Nie ulega tu kwestji jed
no: że hymnologja polska szła ewolucyjnie od 
Zbawiciela, poprzez jego ciernie i mękę, po
przez Sakrament Ołtarza, do oderwanej po
staci Ducha św. i dochodziła do podkreślenia 
wartości moralnych, do samych darów Ducha, 
przyczem dopiero teraz zjawia się w poezji 
polskiej uroczysta, podniosła chwila narodzin 
Mocy, k tóra z czasem ozłoci się piorunami i 
rozjęczy gromem, rozwyje Wichrem, aż w po
tędze żywiołów przypadnie do Boga i Ojczy
zny. Te narodziny Mocy poezji polskiej ma
my we wspomnianych właśnie pieśniach do 
Ducha św.

Mamy tu najpierw przeróbkę polską hym
nu króla francuskiego Roberta: Veni sancte 
Spiritus. Przytaczamy tekst według Bruckne
ra (Bibl. Nar. str. 113). Jest to hymn napoły 
prozaiczny, co właśnie podnosi jego powagę 
i moc.

I. Przydzi Dusze święty k nam,
Zeszli nam niebieski 
Promień swej światłości.
Przydzi otcze ubogich,
Przydzi dawca darów,
Przydzi świeca serc.

II. O nalepszy ucieszycielu,
Słodki gościu naszej dusze,
Słodkie ochłodzenie 
W robocie odpoczynienie,
Płaczu uwiesielenie.

III. O światłości nabłogosławieńsza, 
Napełni wnętrzności serdeczne 
Twych wiernych sług.

IV. Zgrzej, coć zimne,
Twierdzi, coć błędne,
Pochyl, coć pyszne.

V. Dai twym miłym twoję miłość, wierzą-
Sieumiorę światłość, [cym
Daj wyszcie zbawionych,
A po tym żywocie
Daj nam wieczne wiesiele
I wieczną radość.

Piękno przytoczonego hymnu mówi samo za 
siebie i nie wymaga komentarzy. Mamy tu 
pogłębienie kultu Ducha św., który obdarza 
nas darami nie materjalnemi, nie powodze
niem w życiu, ale powiększa dusze, będąc ich 
światłem i ogniem, stając się utwierdzeniem 
serc przez miłość, która przedtem szła do 
nas tylko przez Chrystusa.

Inne pieśni już na tak wysokim pozio
mie nie stoją. Nie wnoszą też nic nowego pod 
względem treści i formy. I tak: pieśń P rzy
d z i k nam święty Dusze, znaleziona przez 
prof. Brucknera w jednym z rękopisów pe
tersburskich, odznacza się pewną uroczysto
ścią tonu, który potęguje się przez sam cha
rak ter pieśni, pisanej raczej prozą.

Przydzi k nam święty Dusze,
Napełni serca swych wiernych 
I oświeć ich dusze.
Zaźrzy w nich ogień swej świętej miłości
Jenże przez rozliczności
Wszytkich języków lud zebrał wiary

w jedności...

Duch św. jest w tej pieśni również „ucieszy- 
cielem”, który nawiedza ludzi darami Ducha 
i rozprasza ludzki smutek, jest On pozatem 
dawcą sprawiedliwości, z Niego też, jak ze 
źródła, płynie miłość, i, co najbardziej cha
rakterystyczne, On odpuszcza ludziom grze
chy. Prof. Łoś (Zab. str. 436) dzieli tę pieśń 
na 6 nierównych strofek, prof. Bruckner (Bibl. 
Nar. str. 114) zaznacza, że jej nie dzieli na 
wiersze, „bo trudno ich miary dochować”. 
Pieśń to nieoryginalna, stanowi dosłowny 
przekład hymnu św. Grzegorza: Veni Creator.
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Pozatem mamy tu jeszcze pieśń: Dusze 
święty, zawitaj k  nam , składającą się z 4-ch 
trzywierszowych zwrotek. W transkrypcji prof. 
Brucknera (Bibl. Nar. str. 114—5) brzmi ta 
pieśń, cała, jak następuje:

Dusze święty, zawitaj k nam,
Zmysły nasze nawiedzi sam,
Jako prawy pan,
Bychom z tobą przebywali,
Gdzie królują angieli.
Kirje elejson.
Tyś w pracach otpoczynienie,
W gorącościach odetchnienie,
I ochłodzenie,
Bądź płaczących pocieszenie,
Wszech grzesznych wieczne zbawienie.

Prof. Bruckner, odnalazł w rkp. peters
burskich jeszcze jedną pieśń o Duchu św., 
pochodzącą z Ii-ej połowy XV w., a składa
jącą się z 4-ch zwrotek czterowierszowych, 
znacznie przytem uszkodzoną przez przepisy- 
waczy. Pieśń tę ogłosił najpierw w XXV to
mie Rozpraw, a potem w swojej antologji pie
śni religijnej średniowiecznej w Bibl. Nar. na 
str. 115. Jest to pieśń:

Święty Dusze, zawitaj k nam,
Nasze serca napełni sam,
Bychom Ciebie miłowali,
Z tobą wiecznie królowali etc.

Duch święty odpuszcza i tutaj „grzechy zmy
słów ”, przebacza ludzkie złości, płynie też z 
niego miłość. Kończy się pieśń modlitwą do 
Boga Ojca i Chrystusa o zesłanie Ducha św. 
na ziemię dziś.

Co nas uderza w tych pieśniach o Du
chu św., że jest On nietylko oświecicielem 
dusz i serc, ale że z Niego płyną również, jak 
widzieliśmy, wartości irracjonalne uczuć: mi
łości i przebaczenia. Byłoby to głębokie za
gadnienie, cośmy już zaznaczyli, że w wie
kach średnich, w dobie racjonalizmu schola- 
stycznego, przez rozum, t. j. przez oświecenie 
ujmowało się grzech, zarówno jak miłość; 
grzechu można uniknąć, gdy człowieka oświe
ci Duch św. Byłby to zatem najszczytniejszy 
średniowieczny racjonalizm religijny, skoro się 
zważy, że pojęcie Ducha św. wiązało się za
wsze z oświeceniem myśli ludzkiej, która 
wpływa na serca i dusze, poskramia też na
miętności ludzkie. Opanowanie zmysłów przez 
ureligijnioną myśl nakazuje w wieku XVI 
A. Frycz-Modrzewski, najgłębszy i najszla
chetniejszy myśliciel religijno-moralny Polski 
niepodległej.

Widzimy zatem, że hymnologja polska 
w. X‘V:go obraca się całkowicie około kultu 
Chrystusa, Matki Boskiej i Ducha św. Tkwi 
ona w wyobrażeniaah religijnych wieku, k tó
re niebawem ulegną zasadniczej zmianie pod 
wpływem humanizmu i reformacji.

P. HULKA-LASKOWSK1.

EWANGELICKI
W Wiedniu wychodzi propagandowe cza

sopismo rzym sko-katolickie „Schönere Zu
kunft”. W czasopiśmie tem, doskonale zresztą 
redagowanem i cieszącem się poparciem wy
bitnych przedstawicieli katolicyzmu, świeckich 
i duchownych, ukazał się w maju r. b. artykuł 
Dra teol. i fil. Antoniego Seitza, profesora u- 
niw ersytetu monachijskiego, pod bardzo zna
miennym nagłówkiem! „Ruch pro-rzymski w 
łonie protestantyzm u niemieckiego” (Hin-und- 
zu-Rom-Bewegung in Deutschlands Protestan
tismus). Z artykułu tego miało wynikać, że 
w protestantyzmie niemieckim istnieje poważ
ny ruch, mający na celu ni mniej ni więcej 
tylko zromanizowanie ewangelickich Niemiec 
przy pomocy takiej samej mniej więcej Unji, 
jaka tworzy ogniwo pośrednie między Rzymem 
a kościołem prawosławnym.

Prof. Seitz opowiadał w swoim artyku
le, że w łonie ewangelicyzmu istnieje bardzo

KATOLICYZM .
wielu duchownych, którzy o jedynozbawczości 
i prawdziwości kościoła rzymskiego są tak do 
gruntu przekonani, iż ani chwili nie wahaliby 
się przejść na łono kościoła papieskiego, gdy
by nie mieli na oczach celów wyższych. Mia
nowicie nie chodzi im o to jedynie, aby się 
sami znaleźli śród wiernych „prawdziwego” 
kościoła, ale idzie im o to, aby pociągnąć za 
sobą gminy kościelne, na których czele st ją. 
Ponieważ wyznawców ich kościołów przeraża 
sama nazwa „rzym sko-katolicki”, przeto praca 
ich zmierza ku temu, aby powoli i n ie iostrze- 
galnie dokonać tego, czego niepodob ni doko
nać odrazu. Według profesora Seitza istnieć 
mają w łonie kościoła ewangelickiego liczne 
„jaczejki” rzymskie i one to dają jakoby pra
wo do głoszenia, iż kościół ewangelicki prze
niknięty jest pierwiastkami rzymsko-katolic- 
kiemi.

Oczywiście, że prof. Seitz musiał przyto
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czyć kilka przykładów dla zilustrowania swej 
tezy. Między innemi mówi tedy o pewnym wi
karym ewangelickim w W irtembergji, który, 
będąc z przekonania katolikiem, nie opuszcza 
kościoła ewangelickiego dla katolickiego je
dynie dlatego, iż pragnie pociągnąć za sobą 
cały swój zbór. Ów wikary ma mieć tak głę
boką cześć dla papieża i dla sakramentalizmu 
rzymsko-katolickiego, że w miarę sił i możno
ści stara się przemieniać swój zbór ewange
licki w kościół rzymski. Wierzy on m. i., że 
tylko kapłan rzymski może podać wiernym 
prawdziwe ciało i prawdziwą krew Chrystusa 
w komunji świętej i sam uważa się już za ka
płana rzymskiego, ale jak zrobić, aby wierni, 
przystępujący do Stołu Pańskiego mogli o- 
trzymać komunję po katolicku?

„Miłość bywa wynalazczą—powiada prof. 
Seitz.—Podczas gdy zbór, przystępując do ko
munji świętej, zbliża się od ławek ku ołtarzo
wi, pastor ów korzysta z tej pauzy, aby szyb
ko i niedostrzegalnie odprawić mszę quoad 
substantiam, czyli w częściach głównych. Czy
ni więc oblałio, dodaje natychmiast po ofiaro
waniu consecrałio i dochodzi w ten sposób do 
communio, przyczem owieczkom swoim poda
je prawdziwe ciało i prawdziwą krew Pańską, 
podczas gdy inaczej służyłby im tylko komu- 
nją duchowną. — Czy to nie wzruszające?”

Inny pastor wirtem berski wyraził się, iż 
natychm iast przeszedłby na katolicyzm rzym
ski, gdyby go nie powstrzymywał obowiązek 
żywienia rodziny. Uważa on, że bez papieża 
świat sobie rady nie da i że niepodobna za
trzymywać się na połowie drogi. Podczas u r
lopów wakacyjnych wyjeżdża w strony kato
lickie, bywa na mszy katolickiej i uczestniczy 
w niej przy pomocy niemieckiego tekstu Mis- 
sale rzymskiego, wydanego przez romanizują- 
ce koła ewangelickie. Prócz tego kupił sobie 
różaniec, kazał go poświęcić i odmawia go 
z wielką radością. Bierze też udział w piel
grzymkach, odbywających się na cześć Matki 
Boskiej. Pastor ten miał się wyrazić, że ta
kich jak on istnieją setki i że jeśli ruch unij
ny znajdzie należyte poparcie, to do kościoła 
rzymskiego przyłączy się cała ludność wiej
ska, należąca dotychczas do kościoła ew ange
lickiego. Prof. Seitz doda! od siebie, że przy 
takim stanie rzeczy chodzi już jedynie o to, 
aby spraw ę unji córy chlej rozstrzygnął pa
pież.

Chociaż wszyscy znają aż nadto dobrze 
przesadne nadzieje rzymskie co do rekatoli- 
zacji świata niekatolickiego, to jednak arty 
kuł prof. Seitza wywarł duże wrażenie w ko
łach ewangelickich. Wydało się czemś popro- 
stu monstrualnem, aby w kościele Chrystuso
wym mógł istnieć duszpasterz-renegat, zdra
dzający zaufanie swoich przełożonych i swo
ich owieczek, a zarazem dopuszczający się 
różnych tricków magiczno-rytualnych. Prof.

Seitzowi wydała się taka „wynalazcza miłość” 
czemś wzruszającem, ale dość wyobrazić so
bie, że taka zabiegliwość mogłaby się znaleźć 
w łonie kościoła rzymskiego i działać na rzecz 
protestantuzmu, aby zdać sobie sprawę, jak 
osądziłby ją tenże prof. Seitz

Dość, że koła kościelne ewangelickie za
interesowały się „rewelacjami” prof. Seitza i 
zaczęły sprawdzać jego wiadomości. Okazało 
się, że w Wirtembergji był istotnie młody ka
talizujący pastor, ale okazało się też, że była 
to natura nawskroś neurotyczna i usposobio
na mistycznie. Co zaś do drugiego pastora 
wirtemberskiego, stwierdzono, że należał on, 
podobnie zresztą jak ów wikary, do tak zwa
nych „heilerczyków”, czyli zwolenników by
łego jezuity Friedricha Heilera, znakomitego 
uczonego i profesora teologji ewangelickiej 
w uniwersytecie marburskim. Pozatem nie 
znaleziono nic osobliwie niepokojącego i wia
domości prof. Seitza potraktowano jak na to 
zasługiwały, jako grubą przesadę, zgoła roz
myślną i tendencyjną. Tak potraktow ała te 
rzeczy Deutsch-Evangelische Correspondenz. 
Ale wtedy na widowni tej sprawy ukazał się 
szwajcarski działacz kościelny, współkonse- 
krator prof. Heilera, tego Heilera, który jak 
wiadomo przywiązuje wielką wagę do tak zwa
nej sukcesji apostolskiej i w roku 1930 posta
rał się o święcenia biskupie, „ważne”.

Ów współkonsekrator biskupa Heilera i 
sam biskup, napisał do Deutsch-Evangelische 
Correspondenz, że sprawy jaczejek rzymskich 
w łonie katolizującego ewangelicyzmu nie na
leży lekceważyć, gdyż jest ich bardzo dużo. 
Jakoż pokazało się, że istnieją ewangelickie 
koła zgoła osobliwego nabożeństwa, a więc: 
Ewangelicko-katolicka społeczność euchary
styczna, kościół nowo-apostolski, jakobici, ter- 
cjarze ewangeliccy i t. d. Informator D. E. Cor
respondenz dodał przytem, że koła te mają 
cele jawnie rzymsko-katolickie, że modlą się 
za papieża, w którym widzą i czczą głowę 
kościoła chrześcijańskiego, i wszelkiemi siła
mi dążą do zrealizowania unji, tym razem 
ewangelicko-katolickiej.

Deutsch-Evangelische Correspondenz wy
drukowała te informacje, przystosowując się 
do życzenia „w spółkonsekratora” biskupa Hei
lera, ale nazwiska w spółkonsekratora zgodnie 
z jego życzeniem nie podała. Zawrzało w spo
sób zgoła osobliwy. Okazało się, że takich bi
skupów jak Heiler, czyli ewangelicko-katolic- 
kich jest więcej. Wszyscy oni, według wyżej 
wymienionych informacyj, mieli dążyć do ska- 
toliczenia kościoła ewangelickiego, a miano
wicie w sposób podstępny, potajemny i kon
spiracyjny. Odezwał się więc „biskup” Glinz, 
szwajcarski pastor ewangelicko-reformowany, 
odezwał się „biskup” Heiler, wybuchnął bar
dzo burzliwie „biskup” Herzog. Że nic nie
prawda, że wszyscy są przekonanymi i nie
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wzruszonymi ewangelikami, że inform ator D. 
E. Correspondenz to człowiek lichy i marny, 
że sam jest zaprzedanym rzymianinem, a na 
ewangelikach wiesza psy i uważa, że chrzest 
ewangelicki jest nieważny i że konwertytów 
ewangelickich należy koniecznie chrzcić po
wtórnie. Jednem słowem dokoła tej sprawy 
pow stała atmosfera zgoła plotkarska i mało
miasteczkowa. Pozatem zaczęto grozić docho
dzeniem sądowem za rzekome oszczerstwa w 
druku. To już dawało bardzo wiele do myśle
nia. Za wiele było gniewu, jak na rzeczy bła- 
che. Biskup Herzog zagroził, że jeśli nie o- 
trzyma zadośćuczynienia pod każdym wzglę
dem, to sam wystąpi z rewelacjami i powie, 
co się dzieje w kościele ewangelickim, w któ
rym tylu jest jakoby niewierzących. Z emfa- 
zą, poprostu wiecową, zwrócił się do redak
tora D. E. Correspondenz, aby odpowiedział, 
czy wierzy w prawdziwe bóstwo Jezusa Chry
stusa, narodzonego z Dziewicy Maryi i cieleś
nie zmartwychwstałego i t. d. i t. d. Zaczęła 
się dyskusja w burzliwym tonie i w duchu do 
gruntu sekciarskim.

W ystąpił też prof. „biskup” Heiler ze 
sprostowaniem w stylu znanych sprostowań: 
„Nie jest prawdą...—natomiast jest p raw d ą ..” 
„Biskup” Herzog napisał, że jego kościół mo
dli się za wszystkich chrześcijan, a więc tak
że i za redaktora D. E. Correspondenz. A sko
ro tak, to i za papieża, oczywiście. Żeby było 
wiadomo. Jednem słowem styl tej odpowiedzi 
„biskupów” ewangelicko-katolickich dawał aż 
nadto do myślenia, że mamy tu do czynienia 
z wykrętami zgoła jezuickiemi. Inform ator D. 
E. Correspondenz potwierdził te w ykręty w 
całej rozciągłości, dodając nowych szczegulów 
do. informacyj poprzednich. Na to „biskup” 
Herzog pośpieszył powiedzieć redakcji D. E. 
Correspondenz, że ten biskup-informator to 
włóczęga i szachraj, episcopus-yagabundus, że 
taki i owaki, że żyje z pieniędzy dostarcza
nych mu przez instytucje ewangelickie, a na 
ewangelikach wiesza psy. I tak obie strony 
pisywały o sobie, aż oto stała się rzecz zgoła 
niespodziewana: informator D. E. Correspon
denz napisał raptem do redakcji i wydawnic
twa, że po rozmowie z biskupem Heilerem, 
który udzielił mu odpowiednich informacyj o 
ruchu ewangelicko katolickim, cofa swoje po
przednie informacje i podtrzymywać ich nie 
będzie. Do słów tych dodał prośbę, aby sło
wa te zostały wydrukowane w najbliższym 
numerze D. E. Correspondenz.

Rozwiązanie zgoła niespodziewane i nie
zwykłe bądź co bądź. Ale nie na tern koniec.

Tenże sam informator posyła list prywatny 
do redakcji D. E Correspondenz i pisze w tym 
liście: „...nie oznacza to bynajmniej, aby wia
domości przeze mnie podane były niepraw 
dziwe. Przystosowałem się jedynie do przyja
cielskiej propozycji prof. H eile ra ..” Jak  wy
glądała ta „przyjacielska propozycja”? W li
ście informatora D. E. Correspondenz brzmi 
ona całkiem wyraźnie: „Prof. Heiler zakomu
nikował mi właśnie, że jeśli natychm iast nie 
zawrócę, to zabierze się do mnie przedewszyst- 
kiem prasa rzym sko-katolicka”.

A więc prof. Heiler nie miał lepszego 
argum entu nad groźbę, że do informatora, 
który rozpowszechniał o nim wiadomości nie
miłe, zabierze się prasa rzymsko-katolicka! 
Czyżby prof. Heiler rozporządzał prasą rzym
sko-katolicką i teraz jeszcze, gdy od tylu lat 
jest ewangelikiem i profesorem teologji ewan
gelickiej? I czyżby nie prostszą było rzeczą 
poprostu powiedzieć, że to a to nie odpowia
da rzeczywistości, że nie jest prawdą? Zda
wałoby się, że taki sposób repliki byłby naj
bardziej przekonywający. Bo i jakże? Profe
sor uniw ersytetu, sława naukowa dużego ka
libru, chluba teologji ewangelickiej, mógłby 
przecie zażądać, aby mu uwierzono na słowo 
i nikt nie śmiałby kwestjonować jego odpo
wiedzi, a tymczasem ten „biskup”, który wy
brał sobie w spółkonsekratora dziwnej zaiste 
postaci, grozi niemiłemu informatorowi, że 
rzuci się na niego prasa rzymsko-katolicka. 
Niebardzo rozumiemy taką dyskusję.

Ale nie o dyskusję tu chodzi, lecz o coś 
daleko ważniejszego. Okazuje się, że sprosto
wania i zaprzeczenia niczemu nie zaprzeczyły 
i niczego nie sprostowały. Prof. Heiler zapo
czątkował ruch, który się nazywa ewangelic- 
ko-katolickim, prof. Seitz w katolickiej „Schö
nere Zukunft” napisał, że istnieje rozległy 
ruch katolizujący w ewangelicyzmie niemiec
kim. Deutsch Evangelische Correspondenz 
spróbowała zbagatelizować te informacje, po
w stała dyskusja dokoła tej sprawy i w grun
cie rzeczy nikt nie zdołał zaprzeczyć istnie
niu pewnych dążeń katalizujących w łonie kół 
grupujących się dokoła osoby profesora Hei
lera. Działacze ewangeliccy wiedzą z doświad
czenia, że ludzie wychowani przez kościół ka
tolicki, a szczególniej przez jezuityzm, są tą 
skorupką, która nie przestaje trącić tern, czem 
za młodu nasiąknie. Dla jezuityzmu każdy śro
dek jest dobry, jeśli prowadzi do pożądanego 
celu. Ewangelicyzm winien mieć się na bacz
ności przed przyjaciółmi z obozu nieprzyja
cielskiego.

Administracja „Jednoty” prosi Szanownych Czytelników o wpłacenie
zaległej prenumeraty.
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ROMUALD BALAWELDER.

D U SZ A  PÓŁNOCY.
(Z podróty »Polonią* do Danji, na fjordy Norwegji i Nordkap). 

(Ciąg dalszy).

IV.

Moldefjord. — Góry Norwegji. — Życie na statku. — 
Zwiedzanie „Polonii“.—„Nowiny Oceanu“.— Nie wszyst
ko mądre co drukowane.— Niebo płacze. — Uroczystość 

przekroczenia Koła Polarnego.

Żegnaj, śnie miły! Są na świecie zjawi
ska piękniejsze od mar twoich. Do takich 
należy droga z Aalesundu (20.000 mk.) do 
Molde. Dużo stracił kto noc z dn. 22.VII na 
23.VII na „Polonji” przespał; pierwszą noc 
po zaślubinach duszy z fjordami, w której 
niesamowite skały Jónshornu i Kolastindera, 
odchylone zuchwale z białej szaty śniegu, wa
biły jak wdzięki nadziemskiej kochanki.

O godz. 4 nad ranem pilot rykiem sy
ren pobudził śpiących. Wjeżdżaliśmy do Mol- 
defjordu. Dalejże! Przyjrzyjcie się! To nie wąs
ka, długa szyja Sognefjordu. Po przepły
nięciu cieśniny wjeżdżamy niby na wody ci
che szerokiego jeziora. Statek zygzakuje, zbli
ża się do brzegu to tu, to tam. Zaspani, znu
żeni podróżni, męczennicy cudów, przeciera
ją oczy. Z pn. strony fjordu rozkoszny bu
kiet, położony przez łaskawą przyrodę u stóp

Molde — „Nizza Północy*.
t

nagiej skały. To Molde, miasteczko o 3.200 
mk., letnisko przytulne, miejsce wypadowe 
dla turystów. Niedarmo nosi nazwę pieszczot
liwą „Nizzy Norweskiej”; zwrócone do pd. 
słońca, ma klimat bardzo łagodny.

Na pd. wsch. wdzieramy się aż pod Tor* 
wik w Romsdafjordzie.

— Tatry!—wydziera się okrzyk zachwy
tu. Przepyszna warownia górska rozpościera 
się majestatycznie na cokole fjeldów. Groźne

a wspaniałe szczyty: Venjetinder, Trolltind, 
Dronningen. P łaty wiecznego śniegu podkreś
lają wysokość. To są prawdziwe, niekłamane 
góry, a nie-strom e brzegi wyżyny. Bo tylko 
posłuchajcie smutnej prawdy o smutnym kraju.

Krasa Norwegji rozlokowała się prawie 
wyłącznie nad morzem i fjordami. Tutaj za
chwyca rzeźbą porywającą swego ciała; tutaj 
mami, że jest Alpom podobna. Na brzegach, 
utopiwszy ogromne masy swoich skał w mo
rzu, dała Norwegja ludziom możność płynię
cia po linjach zapadnięć i podziwiania tego, 
co na górze jest wieczną pustynią.

Spróbuj wyjść na cudowne góry nad 
fjordami, zapuścić się głębiej w ląd. W odle
głości 75—100 km od brzegu trafisz na prze
strzeń, skąd wody nie płyną już kaskadami 
do oceanu, nie rzeźbią brył niekształtnych na 
cudowne posągi. Zaczyna się dzika, bezna
dziejnie jednostajna, pusta, skalista równina. 
Wody płyną gdzieniegdzie leniwo, zgnile, nie
chętnie na daleki wschód lub pd.. Znajdujesz 
się na ruinie dawnej świetności, na gruzach 
niebotycznych ongi gór. Na t. zw. peneple- 
nie 1). Mało zachęcający obraz przyszłości du
mnych Alp, wspaniałych Kordyljerów, podnie
bnych Himalajów, całej wreszcie ziemi. Z po
wodu znacznej wysokości i ostrości klimatu 
znikają wreszcie na grzbiecie kolosa Skandy
nawskiego nawet drzewo i trawa. Pozostają 
bagniska, moczary zdradzieckie; mech szaro- 
bronzowy niby rdzawa pokrywa siedzi na na
gości skalistego podłoża. Gdzieniegdzie czają 
się skurczone postaci głazów, wymordowane, 
poranione przez lodowce, które je tutaj pou
kładały; świadki nieliczne ciężkich lodowco
wych wojen.

Taki krajobraz rozciąga się na przestrze
ni setek, tysiąca kilometrów wzdłuż całego 
Norweskiego działu wód. A nieco dalej na 
wschód zaczyna się obszar fjeldów, imponu
jących płaskowyżów, jeszcze bardziej ponu
rych. Bo niekoniecznie pustka straszniejszą 
być musi od więdnącego, biczowanego życia. 
Wśród rozrzuconych głazów tulą się wyko- 
szlawione drzewka: karłowata brzoza, wierzba 
podbiegunowa, jałowiec, darnina, mchy, po
rosty, wrzosy, borówki, czarne jagody.

To wystarczy, aby na tej beznadziejnie 
smutnej krainie zamieszkał człowiek; aby krył 
się w chatach biednych, poukładanych często

*) Peneplena »niemal że równina*.
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z kamienia; aby zbierał jagody i drzewo, 
w potoku lub jeziorze wyłowił rybę, mizerną 
krowę lub owcę wychodował. A tam, gdzie 
nic już oprócz mchu niema, przychodzi La
pończyk z reniferami i z ruchomym namio
tem, sięgając daleko na południe (Suletind).

Wielkie głazy na fjeldach potęgują wra
żenie martwoty,* przewagi ruin nad życiem. 
Olbrzymie te kamienie, których jodowiec nie 
zdołał już zawlec na po łudn iex), są jakby 
przygotowane do bombardowania odległych 
krain lub conajmniej dna pobliskich dolin i 
fjordów. Przypomnienie okresu lodowcowego 
jest na fjeldach b. łatwe. Przeszło pół roku 
są one zasypane masą śniegu. Jedynie nar
ciarz przebiega wtedy te olbrzymie przestrze- 
nie, gdy zapragnie zobaczyć twarz sąsiada.

Moldefjord. — „Tatry!“

Wyobraźcie sobie, jakiem zjawiskiem są 
na monotonji fjeldów prawdziwe góry, jak ta, 
wystrzelająca teraz przed nami grupa Roms- 
dalu lub za nią, dalej na południe wynoszą
cy się kolos Jotunheimen, słusznie noszący 
nazwę „Alp Skandynawskich”. Najwyższe 
szczyty: Glittertind (2481 m); Galdhópiggen 2) 
(2468) są zarazem najwyższymi szczytami Eu
ropy północnej. Religja Skandynawów uczy
niła z Jotunheimu siedzibę wrogich Tytanów, 
potęg ciemnych.

O godz. 8-ej wypłynęła „Polonia” na 
pełny ocean. Gdy tylko szkiery przestały nas 
osłaniać, chwycił mroźny wiatr, huśtając lek
ko statkiem. Doskonała okazja, aby się tro
chę przespać, tembardziej, źe jutro rano prze
kraczamy Koło Polarne i zaczną się noce bez 
zachodu słońca.

Niestety w podróży na fjordy niema cza
su na spanie. Około godz. 11-ej pukanie do 
drzwiczek kajuty zerwało mnie na nogi. Co

*) Głazy stąd zaniesione zostały i do Polski aż 
do krawędzi Podkarpacia i Podola.

*) Wym. Gallhópig.

dzienna przedpołudniowa wizytacja przez kie
rownictwo statku.

— Czy panu dobrze u nas? — pyta kpt. 
Stankiewicz.

— Dziękuję, najzupełniej.
— Wybaczy pan, że te kajuty takie cia

sne Nieprzystosowane do wygód pasażerskich. 
Okręt emigrancki. Emigranci III kl. nie mają 
wyższych wymagań.

— W tej podróży kajuta nie gra żadnej 
roli. Żal poprostu każdej minuty.

— A usługa?
— Zupełnie na poziomie. Dumny jestem, 

źe na polskim statku wzorowa subordynacja, 
najzupełniejsza czystość.

— Dobrze, że ułomności nie widać — 
uśmiechnął się kapitan. — W krótkim czasie 
dobrana i wyszkolona służba. Trzyma się ją 
surowym rygorem.

— A z  kuchni zadowolony pan?—zaga
dnął intendent.

— Naturalnie. Przechodzi wszelkie moje 
oczekiwania.

— Pan bardzo łaskawie na nas patrzy— 
rzekł k ap itan .-C o  do kuchni, nie zgodzę się 
z panem. Ma pewne braki. Ale to nie z naszej 
winy. Jesteśmy umową związani. „Polonia” na
leżała do T-wa Polsko-Duńskiego. Duńczycy 
zawarowali sobie jeszcze pewne przywileje 
np. co do dostaw żywności. Pozatem nie tak 
łatwo zastąpić obsługę duńską Polakami. Naj
lepszym kucharzem jest Duńczyk, dobrymi 
kucharzami są Polacy — ale wzajemnie sobie 
psocą.

— A może w szlachetnej rywalizacji prze
ścigają się wzajemnie? W każdym razie nie 
słyszałem, aby kto narzekał na kuchnię, a Po
lacy lubią grymasić.

Intendent był widocznie rozkrochmalony.
— Możeby pan przeniósł się do jadalni 

2 lub 1 klasy? W trzeciej panu zapewne nie
wygodnie? —

— Najwygodniej. Nie potrzeba zmieniać 
toalety do obiadu i kolacji. Jest mi poprostu 
dóbrze ze wszystkiem. —

— Dziękujemy. Gdyby pan miał jakiekol
wiek życzenia, prosimy. — Wyszli.

Brrr, pomyślałem. Być w krainie zacza
rowanej i mieć kłopoty z kucharzami, służbą...

Biedny kapitanisko patrzał na góry i 
fjordy, ale serce miał na statku. Nie czynię 
oczywiście aluzji do tego, że na koncertach, 
na five’ach, czy nawet na mostku kapitańskim 
nieraz miewał kapitan najpiękniejsze u boku 
swego pasażerki. Dalibóg, że to pasażerki 
szukały towarzystwa kapitana, który przecież 
na „Polonii” był po Bogu najpierwszym, więc 
westchnienia, zalotne uśmiechy i słowa słu
sznie mu się należały. Pan intendent spokoj 
niejszy pod tym względem miał żywot; uzbro
ił się w żonę i w dziecko, które wziął ze so
bą w podróż. Niech która się odważył — To
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też tylko najszpetniejsze pozwalały sobie na 
dłuższe z nim pogawędki.

Gdy tak nad nami czuwano, mogliśmy 
śmiać się wraz z pogodą i płakać z deszczem. 
Żadna troska nie ciążyła nad szczęśliwą, a 
liczną rodziną statkową.

Każdy czynił, co mu najbardziej doga
dzało. P. Ignacy od jakiegoś cz'asu studjował 
zawzięcie podręcznik psychologii. Leonek nie 
rozstawał się z książką o lekkiej atletyce. Wię
kszość wlepiała wzrok w mapy i przewodniki. 
Małżeństwa — jak zwykle w dnie ciszy i bez- 
pracy — oddawały się z zapałem sprzeczkom, 
pogniewaniom i przepraszaniom. Celowała w 
tej sztuce para p. Alicja — p. Rudolf.

— Rudziu, mój Rudziu!” — p. Alicja o- 
bejmowała bez żenady młodego oblubieńca, 
zerkając równocześnie okiem w stronę przy
stojnego, okazałego, doskonale odżywionego 
ks. Xawerego. Ksiądz mienił się, oczy do góry 
wznosił, to znów dawał jakiś tajemniczy znak 
przyzwolenia Rudzio coś zauważył.

— Alu! jak ty możesz... —
Po chwili było całkiem źle pomiędzy 

młodymi, czynili sobie afronty. Dopiero, gdy 
wieczorem wyszli razem z kajuty, było znowu 
dobrze.

A co nasza stara znajoma p. Natalja? — 
Po wypłynięciu z Sognefjordu zmieniła się 
nie do poznania. Przebywała tylko w towa
rzystwie arcy-lniłej staruszki; towarzystwa 
młodych najwyraźniej unikała. Twarz stała 
się mistyczna, uduchowiona. Czyżby „znorwe- 
żała” ? A może choroba morska? W każdym 
razie podpis jej widziałem na liście tych, co 
piśmienną prośbę do kapitana wnieśli, aby 
marszrutę zmienił, w Bergen części pasażerów 
wylądować pozwolił, iżby podatni na chorobę 
morską koleją wygodnie do Kopenhagi poje
chać mogli, a stamtąd już „Polonią1’ bez oba
wy do Gdyni.

Panna Małka uwzięła się, aby zostać naj
popularniejszą osobą na statku. Od świtu do 
nocy — a gdy nocy zabrakło, przez całą .Bo
żą dobę — wyzywała wszystkich swoją pijamą.

Czarne portki obnosiła po pokładzie, pa
radowała w nich przy stole, pokazywała w 
czasie koncertów. Zbierała ludzkie spojrzenia 
z miną skromnie zadowoloną, jak kapłan, gdy 
zbiera grosze na świece kościelne. Co ona 
winna, że wszyscy się nią interesują?

— Proszę pana — zwierzała się przede 
\mną — wiem, że wszyscy mężczyźni są we
mnie zakochani. Ale czy ja jestem teihu win
na? —

— A kto? — udałem powagę.
— Moja uroda. —
Wcale nie parsknąłem śmiechem, ani nie 

powiedziałem, że w ogrodzie zoologicznym lu
dzie patrzą się najchętniej na małpy. Poco? 
Panna Małka słyszała dookoła drwiny, ale 
była na takie głupstewka niewrażliwa.

Jeśli panna Małka starała się czarować 
od spodu, to większość niewiast usiłowała 
czynić to od góry. Stąd u fryzjerów damskich 
stale przepełnienie.

— Ondulacja? — proszę bardzo. — Pod
cieniować brwi, usteczka? — już służę. —

Upiększały się damy, nie zważając na 
słone ceny. Niechaj ponure górzyska zobaczą, 
że Polki są od nich ładniejsze.

Gruboskórni mężczyźni nie kwapili się 
jednak z zawracaniem szkieł aparatów fotograf, 
na wdzięki niewieście. Zato szare skały i mo
kre fjordy miały wciąż olbrzymie powodzenie.

Chyba nikt swojej najukochańszej nie 
zdejmuje tak zawzięcie w dzień i w nocy, jak 
3/4 pasażerów zdejmowało górzyska Norwegji. 
Zdarzało się, że zawoła ktoś: „jakie to ślicz
ne!” a już sto aparatów fotografuje na chybił 
trafił. W czasie posiłków raz poraź podnoszą 
się głowy, a oczy zerkają przez iluminatory. 
Pada sygnał oczekiwany, upragniony: „o!o!o!” 
Kilkadziesiąt miejsc Opróżnia się błyskawicz
nie przy stołach, kilkadziesiąt klisz przecho
wuje krajobraz. Gdy przyszły jasne noce, go
rączka fotograficzna wyrywała nawpół nagich 
z łóżek, każąc im na odgłos syreny pstrykać. 
Nawet brydżyści, którzy poza kartami i stoli
kiem nie widzieli nic, na okrzyk: „Patrzajcie!” 
rzucali się do okien, nastawiali aparaty, do
konywali na ślepo zdjęć— i siadali z powro
tem przy kartach, zadowoleni, że podróży nie 
marnują.

Prof. Wiktor miał ze sobą trzy aparaty, 
wielu miało po dwa. Dyr. Karol miał adju- 
tanta, który łaził za nim jak cień z aparatem 
i na komendę fotografował.

— Ile pan ma zdjęć?
— Trzysta pięćdziesiąt.
— Ja tylko dwieście.
Lekarz Piotr ze Lwowa wrócił z podró

ży, obładowany siedmiuset fotografjami! Zna
komicie wyszedł na tern fotograf okrętowy. 
W dziurze swojej przy jadalni 3 klasy wywo
ływał z chemikalij prawdziwe złoto. Dobrze 
zasłużył się swojej kieszeni. Napewno lepiej 
od służby okrętowej. Hej! Wyjdźcie z dusz
nych kurytarzy, z tajemniczych zakamarków 
służebne, zamiatacze, czyściciele, stewardzi, 
kucharze! Próbny alarm was wzywa! Wam 
parę słów się należy. Umieliście wzruszać 
swoim cichym smutkiem. Przez iluminatory 
patrzaliście od czasu do czasu, chcąc ukraść 
fjordom ich czar.

— Tam tak ślicznie — skarżył się pra
wie ze łzami chłopak do posług. — Niech mi 
pan kupi choć kartkę.

A służąca prosiła: — Niech pan mówi, 
jak tam jest. — I słuchała chciwie.

Wam tutaj jeszcze nienajgorzej. Ale tam, 
w „podziemiach” „Polonii”. Gdzie maszyny, 
bezustanny łoskot, żar ginącego węgla i roz
szalałej pary.

- 1 0 !



Nr. 7 J E D N O T A ROK VII

T. GRUDA.

WYJŚCIE Z  C H A O SU .
Dezorjentacja w świecie współczesnym 

jest, zdaje się, całkowita. Do nacjonalizmu 
rasowego, imperjalistycżnego, ekonomicznego, 
religijnego przybywają coraz nowe postaci 
separatyzm u i nienawiści, uzbrajającej czło
wieka przeciwko człowiekowi. Przewartościo
wanie starych wartości jest niszczeniem świa
ta wczorajszego. Ci, co dla jakichkolwiek po
wodów pragną świata nowego, nie budują, ale 
niszczą przedewszystkiem, chociaż niezawsze 
umieliby powiedzieć, dlaczego to czynią. Je 
szcze niedawno, gdy Renan napisał był swój 
życiorys Jezusa, zakończył go osobistem wy
znaniem wiary w wielkość duszy i serca naj
większego z wodzów i nauczycieli, jakich kie
dykolwiek miała ludzkość. Chciał tern powie
dzieć, że chociaż jako erudyta stracił wiarę 
swych lat dziecinnych, jako człowiek nie mógł 
stracić najgłębszej czci dla Syna Człowiecze
go i Męża boleści. I rzecz dziwna: niejeden 
indyferent, który nigdy nie sięgał do ewan- 
gelji, przez książkę Renana znalazł drogę do 
Chrystusa.

Po Renanach—uczonych przyszli polity
cy, pełni dufności i pogardy dla wszystkiego, 
co czciły wieki minione. Jednym z tworów 
dziwacznej polityki nacjonalistycznej jest tak 
zwany katolicyzm ateistyczny Maurrasa. Jako 
nacjonalista integralny ma on pogardę dla in
nych, „niższych” narodów, osobliwie zaś dla 
narodu żydowskiego. Co żydowskie, to bez
względnie złe i godne pogardy. Dla nacjona
listów francuskich, zgrupowanych dokoła „Ac- 
tion Franęaise”, katolicyzm jest doskonałem 
narzędziem panowania: papież to cezar, kole- 
gjum kardynalskie to senat rzymski, kodeks 
kanoniczny to ustawy dawnego imperjum 
rzymskiego I właśnie dlatego, że chodzi o 
jak największe upodobnienie się do imperium 
rzymskiego, wyłącza się jak najradykalniej 
wszystkich „barbarzyńców”, a przedew szyst
kiem pierw iastek żydowski w prorokach, w 
Jezusie Chrystusie, w apostołach. Wszystko 
to jest żydostwo, z którem integralny nacjo
nalista nie może mieć nic wspólnego. I stąd 
ten dziwaczny twór: katolicyzm ateistyczny. 
Za nacjonalizmem francuskim poszedł nacjo
nalizm niemiecki. 1 on dla względów raso
wych i nacjonalistycznych nie chce mieć nic 
wspólnego z żydost^łem, i do tego stopnia 
odgranicza się od niego, że odrzuca chrześci
jaństwo. Tu już niema miejsca dla uczczenia 
^nieśmiertelnych wartości moralnych i pochy
lenia głowy przed tragedją Mistrza z Naza
retu. Jest tu tylko pycha, wynosząca chełpli
wie własne ja aż pod niebo, i jest pogarda

dla postaci najczcigodniejszej. Żona przywód
cy rasystów niemieckich, pani Ludendorfowa, 
wydała niedawno książkę pod znamiennym 
tytułem: „Erlösung von Jesu Christo” (Wyba
wienie od Jezusa Chrystusa). Dotychczas ludz
kość czciła Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, 
teraz pewien odłam tej ludzkości dąży do po
zbycia się tego wszystkiego, co w ciągu dwóch 
tysiącleci było treścią historji. Wybawienie od 
Jezusa Chrystusa. Cóż za degradacja człowie
czeństwa w cynizmie i pustce ducha. Ale zja
wisko to nie jest, niestety, wyjątkiem.

W purytańskiej Anglji, takiej surowej do 
niedawna na punkcie obyczajów, powstaje w 
ostatnich czasach literatura, która swoim roz
machem niwelacyjnym żywo przypomina rolę 
literatury oświecenią, wieku XVlll-go. Dawne 
wierzenia, obyczaje, zasady, pojęcia etyczne i 
estetyczne— wszystko ulega całkowitej likwi
dacji. Wobec Lawrence’a, Huxleya i im po
dobnych, Wilde był niewiniątkiem. To samo 
jest z ultra-katolicką lrlandją. Podczas gdy w 
Dublinie odbywają się kongresy eucharystycz
ne, cały kraj delektuje się książkami Joyce’a, 
który niweczy wszystkie wogóle wierzenia do
tychczasowe, obyczaje, całe chrześcijaństwo. 
To, co było dotychczas czcigodne, wysokie i 
wzniosłe, staje się już tylko dziwaczne i śmiesz
ne. Już nie obowiązuje. Ale co ma teraz obo
wiązywać? Co ma ludzkość otrzymać wzamian 
za likwidowaną wiarę, za obyczaje, zasady? 
Na to odpowiada cynizm współczesny, że z py
taniem tern jest tak samo, jak gdyby ktoś za
dawał lekarzowi pytanie, co daje pacjentom 
swoim wzamian za wyciętą ślepą kiszkę, wrzód 
wyleczony, usuniętą egzemę. Bohaterowie Hux
leya spoglądają z politowaniem i pogardą na 
ludzi wierzących w Boga, w sprawiedliwość, 
w zasady. Niema tu generałowej Ludendorfo- 
wej, któraby wydawała książki o wybawieniu 
od Jezusa Chrystusa, ale kwiat społeczeństwa 
wybawia się od niego wszystkiem.

Przed kilkudziesięciu laty, a nawet je
szcze przed wojną światową, odkrycia doty
czące archeologji biblijnej budziły żywe i sze
rokie zaciekawienie, były dyskutowane i oma
wiane obszernie, dzieliły ludzi na obozy „za” 
i „przeciw”. Gdy dwadzieścia i kilka lat temu 
powstała kwestja historyczności Jezusa, spra
wa ta interesowała nietylko garść uczonych 
specjalistów, ale całe olbrzymie odłamy ludz
kości. Książki Drewsa. Smitha, Niemojewskie- 
go omawiane były na łamach największych 
dzienników świata, po wielkich miastach wie
rzący i niewierzący urządzali wielkie zebra
nia, na których przemawiali najznakomitsi
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znawcy przedmiotu, powstawała bogata lite
ratura broszurowa, udostępniająca zagadnie
nia chrystologiczne najszerszym rzeszom. Jed- 
nem słowem był ruch w pewnych dziedzinach 
życia, jakiego dzisiaj szukalibyśmy daremnie. 
I był wysoki poziom kultury: ludzie posiadali 
duże i rozległe wiadomości ogólne i specjal
ne. Dzisiaj tego niema. Jest obojętność, wzru
szenie ramionami, gest Piłatowy: A mnie co 
do tego?

O obniżeniu się poziomu cywilizacji mó
wią dziś wszyscy wybitniejsi przedstawiciele 
kultury, o ile nie są zainteresowani partyjnie 
i zobowiązani do zakłamywania rzeczywisto
ści. Znakomity essayista niemiecki Curtius 
dochodzi do wniosku, że ten duch niemiecki, 
który dotychczas promieniował na całą Euro
pę, znalazł się nagle w poważnem niebezpie
czeństwie. Już się nic nie tworzy nowego, nie 
doskonali się, ale wszystkie wysiłki idą w kie
runku zdobywania i zachowania. Malarz po
kojowy, Hitler, człowiek o zastraszająco cia
snym horyzoncie umysłowym, żałosny kabo
tyn, który nie posiada żadnych możliwości 
zorjentowania się w przyczynach i skutkach 
swej własnej ideologji i demagogji prowadzi 
za sobą miljony, którym wystarcza tania o- 
bietnica rzeczy nieistotnych i nieważnych, pu
ste słowo, patetyczny gest. Ten biedny czło
wiek sam nie w stanie jest zrozumieć, że choć
by zdołał zrealizować cały swój program, to 
nietylko że nicby nie rozwikłał i nie usunął
by ani jednej z istniejących trudności, ale w 
dodatku powikłałby dużo spraw w sposób 
wprost beznadziejny. Umysł malarza pokojo
wego nie może mieć horyzontów Leonarda 
da Vinci, ale że miljony zwolenników nie znaj
dują w sobie tyle krytycyzmu, aby to zrozu
mieć, to świadczy doprawdy o niebezpieczeń
stwie ducha niemieckiego. Z jednej strony 
nacjonalistyczny socjalizm demagoga, z dru
giej konserwatyzm junkrów pruskich, marzą
cych o powrocie cesarza, jak gdyby poza ce
sarzem świata bie było.

Mówiło się jeszcze nie tak dawno, że 
katolicyzm jest tą potęgą, która światu sko
łatanem u może dać pewne dyrektywy i na
kazy. Po ugodzie papieża z Mussolinim, po 
wypadkach hiszpańkich i przy polityce cen
trum niemieckiego pryskają i te złudzenia 
ostatnie, jeśli dotychczas wogóle istniały. 
W Niemczech stał na czele rządu katolik 
Brüning. Gdy rząd jego upadł, pisma centro
we z niebywałem roznamiętnieniem rzuciły 
się na ewangelicyzm niemiecki, że to on wi
nieni wszystkiemu i że to ewangelicy obalili 
katolika Brüninga. Zapomniano o prostym 
fakcie, iż miejsce katolika Brüninga zajął ka
tolik von Papen, mianowany kanclerzem przez 
ewangelika Hindenburga. Ale to jest właśnie 
najbardziej charakterystyczną cechą współ
czesności, że nikomu nie chodzi o rzeczowość

i ścisłość, ale wszyscy omijają prawdę dla jej 
korzystnych pozorów. Zdarza się też niejed
nokrotnie, że katolicy nie znają elementów 
swej prawdy, której zawsze gotowi są nau
czać innych. Niedawno temu sądzono kazno
dzieję metodystycznego T. Grabińskiego za to, 
iż publicznie wyraził się, że Maryja, matka 
Jezusa, była taką samą niewiastą jak w szyst
kie i tak samo, jak wszystkie, potrzebowała 
Zbawiciela: wywnioskował z tego, że kult 
Matki Boskiej nie znajduje w ewangelji żad
nego uzasadnienia, bo Maryja Panna boginią 
nie była. Na rzeczoznawcę sąd powołał nie
jakiego ks. Poczobuta Odlenickiego, probo
szcza z Dereczyna. Otóż ten urzędowy znaw
ca religji katolickiej wydał ni mniej, ni wię
cej, tylko takie orzeczenie:

„Wypowiedziane przez oskarżonego sło-- 
wa, że nie trzeba wierzyć w Matkę Boską, 
gdyż była ona taką samą kobietą jak i inne 
kobiety, zawierają w sobie w zupełności ze
lżenie nietylko praktyk i obrzędów naszego 
kościoła katolickiego, lecz samego dogmatu o 
niepokalanem poczęciu przez Matkę Boską 
Pana Jezusa; w roku 1854 dnia 8 grudnia 
dogmat ten został przez Piusa IX, papieża, 
ogłoszony”.

Dosłownie! Wszystkie nieco inteligent
niejsze dzieci szkolne wiedzą, że dogmat o 
niepokalanem poczęciu dotyczy poczęcia sa- 
mejźe Maryi Panny w łonie jej matki Anny, 
a nie poczęcia Jezusa Chrystusa. Rzecz ele
mentarna, ale urzędowy nauczyciel prawd ka
tolickich nie wie o tern, i przed sądem wy
daje opinję, której treść poprostu zdumiewa. 
Zresztą powstaje pytanie, czy ewangelik, wy
rażający jedno z wierzeń swego wyznania, 
musi być traktow any koniecznie jako prze
stępca? W Hiszpanji przedrewolucyjnej młoda 
ewangeliczka hispańska, Carmen Padin, wy
raziła się w kole przyjaciół, że Maryja Panna 
miała prócz Jezusa wiecej dzieci, i powołała 
się przytem ńa niedwuznaczne teksty ewan
gelji. Za to skazana została na przeszło dwu
letnie więzienie. Cały świat cywilizowany zdu
miał się wtedy, że taki wyrok był możliwy 
w wieku dwudziestym w cywilizowanej Euro
pie. Mówiono przygodnie, że za Pirenejami 
zaczyna się Afryka. Ale opinja europejska 
trafiła do tej Afryki i wreszcie król Alfons 
ułaskaw ił skazaną, która część nieludzkiej i 
dzikiej kary odsiedziała w więzieniu, a po u- 
łaskawieniu musiała opuścić Hiszpanję. Ale 
na co się to zdało? Gdy upadł Alfons, upadł 
i katolicyzm. Masy ludowe rzekomo tak wier
ne katolicyzmowi, rzuciły się na kościoły i 
klasztory i paliły je bez miłosierdzia.

Mamy tu do czynienia z przeróźnemi po
staciami dzisiejszej beznadziejnej dezorjenta- 
cji. Ludzie nie zdają sobie poprostu sprawy 
z istoty rzeczy i każdy pozór rzeczywistości 
biorą za samąż rzeczywistość. Kiedy minister
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hiszpański Azana obejmował rządy, wyraził 
się, że Hiszpanja przestała być katolicką. Na 
to odpowiada klerykał hiszpański Mendizabal- 
Vallalba, że sąd taki jest śmieszny, bo odka- 
toliczenie jakiego kraju nie może być doko
nane przy pomocy formuły magicznej. Zda
niem jego Hiszpanja teraz właśnie stanie się 
dopiero katolicką jak się patrzy, bo katolicy 
dotychczas indyferentni i pozostawiający tro
skę o katolicyzm rządowi, teraz sami zabiorą 
się do spraw kościoła. Zapewne, że się za
biorą, ale w takim razie trzeba zmienić for
mułę Azany i powiedzieć, że Hiszpanja do
tychczas nie była krajem katolickim i stanie 
się nim dopiero w niejakiej przyszłości. I te 
mu dzałaczowi klerykalnemu nie chodzi o rze
czywistość i o jej wyraz, ale o pozór, o miłą 
djalektykę, o zamydlenie oczu światu. Skąd
że się raptem wzięło w Hiszpanji tytu pod
palaczy kościołów katolickich i dlaczego zna
lazło się tak mało obrońców wiary?

Świat dzisiejszy nie wybrnie z niezliczo
nych trudności dopóki nie ustosunkuje się

uczciwie do prawdy i dopóki nie stanie się 
prawdziwym w całem znaczeniu słowa. Zapa
nowała nad życiem polityka, ta fałszywa gra, 
i ton jej przedostał się do spraw społecznych, 
naukowych, religijnych. Rene Puaux, jeden z 
najlepszych publicystów ewangelickich F ran
cji współczesnej, powiedział, że zawsze, ile
kroć cywilizacja się zachwieje skutkiem ja
kiego kataklizmu światowego, katolicyzm wy
pływa na powierzchnię życia. To się właśnie 
stało obecnie. Katolicka legenda i katolicki 
mistycyzm wypiera ewangelicką rzeczywi
stość. Ale to minie, minąć musi. Świat nie 
może się ostać przy pozorach życia i musi 
ustosunkować się do prawdy w jedyny moż
liwy sposób, a mianowicie czcią dla prawdy 
i prawdziwości musi okupić winy głębokich 
i tragicznych przeoczeń, za które tak drogo 
płaci pokolenie współczesne. Gdy minie pa
nowanie słodkiej mitologji i do głosu dojdzie 
tw arda ewangelicka rzeczywistość, świat zmie
ni się do niepoznania.

TRAGEDJA WIERNEGO SŁUGI CHRYSTUSOWEGO.
Ksiądz Kazimierz Ostachiewicz, ordyno

wany na duchownego Kościoła Ewangelicko- 
Reformowanego w świątyni naszej Warszaw
skiej dnia 19.VI. 1922 roku, pełniący następ
nie przez lat kilka obowiązki Pasterza Zboru 
naszego w Żychlinie i powołany za sprawą 
p. Hermana Iżyckiego przez Konsystorz Wi
leński na stanowisko kaznodziejskie do Wil
na, gdzie przez lat kilka borykał się i znosił 
wiele udręki, został w dniu 29.VI. r. b. przez 
Synod ewangelicko-reformowany wileński zu
pełnie usunięty ze stanowiska duchownego za 
rzekome „odmówienie złożenia przysięgi”.

Niesłychany ten w dziejach polskiego Ko
ścioła ew.-reformowanego fakt został w swoi
sty sposób oświetlony w codziennej prasie wi
leńskiej. Poniżej podajemy dosłowną treść tych 
notatek prasowych, rezerwując sobie na póź
niej szczegółowe omówienie genezy i powo
dów tej „banicji” Ks. K. Ostachiewicza”.

„Expres W ileński” z dnia l.Vll. r. b. (Ar2 
181) podaje pod tytułem: „Ks. Ostachiewicz 
nie chce przysięgać. Co się dzieje w kościele 
kalwińskim?” co następuje: „Ks. Kazimierz 
Ostachiewicz, dwa lata temu usunięty z Wil
na do Brześcia n/Bugiem pod pretekstem  do
bra kościoła ew.-reformowanego, a w rzeczy
wistości za rozbieżność swoich poglądów z 
poglądami i działalnością, panującemi wśród 
teraźniejszej większości opiekunów tego ko
ścioła jak w sprawach rozwodowych i zwią- 
zanem z niemi przyjmowaniem na kalwinizm

obcowyznaniowców, tak i w sprawach zarzą
du powierzonego ich pieczy majątku kościel
nego, został w dniu 29 u. m. przez synod ew.- 
ref. wileński zupełnie zwolniony ze stanowi
ska duchownego.

Niebywały w dziejach ew.-ref. kościoła 
wypadek ten (z wyjątkiem może wypadków 
popełnienia przez duchownego występków na
tury kryminalnej) został dla niewtajemniczo
nych upozorowany tern, że Ks. Ostachiewicz 
odmówił złożenia na obecnym synodzie przy
sięgi posłuszeństwa  (podkreślenie nasze).

Należy nadmienić, że przysięga taka wy
magana jest od wstępujących w stan duchow
ny nowicjuszów, albo też nowoinstalowanych 
w parafji duchownych, zaś Ks. K. Ostaehie- 
wicz pracował w parafji 4 lata i przy ordy
nacji na duchownego w swoim czasie p rzy
sięgę sk ładał”.

W związku z powyższem ukazało się w 
gazecie wileńskiej „Słowo” z dniu 3.VII b. r. 
№ 155 następujące „wyjaśnienie” pod ty tu 
łem: O złożenie przysięgi.

„W związku z krążącemi po mieście po
głoskami, jakoby Synod Ewangelicko-Refor
mowany zwolnił księdza kontraktowego (pod
kreślenie nasze) Ostachiewicza pod pretek
stem rzekomego działania na szkodę Kościo
ła Ew.-Reformowanego, p. Szymon Czarnocki, 
kurator Synodu wyjaśnia nam, co następuje:

Kazimierz Ostachiewicz nie został zwol
niony ze stanowiska duchownego w wileń
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skim kościele ew.rreformowanym przez Sy
nod, lecz przeciwnie zwolnił się sam, pomimo 
perswazji plenum Synodu, a to dlatego, że ka
tegorycznie odmówił przysięgi, przewidzianej 
w najdawniejszych kanonach, a podanej w o - . 
statecznej redakcji w kanonie z r. 1849.

Żądanie przez Synod złożenia tej przy
sięgą obowiązującej wszystkich duchownych 
bez wyjątku, miało na celu zjednanie Syno
dowi ks. Ostachiewicza do działalności, opar
tej na wspomnianych kanonach.

Ponieważ w toku pracy ks. Ostachiewicza 
ujawniły się pewne fakty, zupełnie wyraźnie 
stwierdzające, iż tenże jest zwolennikiem pod
porządkowania istniejącego od blisko 400 lat 
Kościoła Ew.-Reformowanego (dawnej Jednoty 
Litewskiej), konsystorzowi Ew.-Reformowane- 
mu w Warszawie, co jest niemożliwe do prze
prowadzenia wobec odrębnego ustroju tego Ko
ścioła, gdyż Wileński Kościół Ew.-Reformowa
ny posiada ustrój synodalny, natomiast Kościół 
Ew.-Reformowany Warszawski oparty jest na 
ustroju presbiterjalnym. Podporządkowanie 
Kościoła wileńskiego konsystorzowi warszaw
skiemu byłoby przekreśleniem wszystkich ist
niejących od roku 1557 kanonów kościoła wi
leńskiego. Dodać należy, że Synod, rozstając 
się z ustępującym ks. Ostachiewiczem, w yra
ził serdeczny żal z powodu jego rezygnacji”.

Na ono „wyjaśnienie” odpowiedział w tej 
samej gazecie „Słowo” z dnia 6.VII. b. r. № 158 
Ks. Ostachiewicz, stwierdzając, że p. Szymon 
Czarnocki, kurator Synodu, mija się z  prawdą 
(podkr. nasze) w treści „wyjaśnienia” swego. 
Po wstępie Ks. Ostachiewicz pisze: „P. Czarnoc
ki, kurator Synodu i członek Konsystorza Ko
ścioła Wil. Ewang.-Reform., niewątpliwie w po
rozumieniu z Konsystorzem, oświadcza, że zwol
niłem się sam „pomimo perswazji Synodu”, ka
tegorycznie odmawiając złożenia przysięgi, ja
koby „przewidzianej w najdawniejszych kano
nach, a podanej w ostatecznej redakcji w ka
nonie z r. 1849”. Otóż oświadczam z całą sta
nowczością, że kanon z r. 1849, t. j. kanon, 
reasumujący postanowienia Synodów w tej 
materji, zawiera rzeczywiście treść przepiso
wej przysięgi. Zapomniano tylko o jednym 
drobiazgu, mianowicie, że owa rota przysięgi, 
nakazana w powyższym kanonie, obowiązuje 
wyłącznie młodych duchownych przy ich wy
święcaniu. Tak przynajmniej głosi wyraźnie 
treść kanonu, zapisanego w księgach kano
nów, przechowujących się w Konsystorzu. Po
nieważ nie należę do młodych duchownych, 
przysięgę obowiązującą złożyłem w swoim 
czasie przy ordynacji i na sprawę przysięgi 
patrzę bardzo poważnie, wiedząc, że w obec
nym  kościele Wileńskim kanon jest omal 
wszystkiem, zwróciłem się do Synodu z proś
bą o wskazanie mi innego kanonu, który u- 
sprawiedliwiłby konieczność złożenia przysię
gi przezemnie. Stwierdzam, że takiego kano

nu nie wskazano mi dotychczas, co zresztą 
władze kościelne potwierdzają publicznie, po
wołując się w swojem „wyjaśnieniu” li tylko 
na kanon 1849 roku.

Pomimo jednak, że nie podano mi od
nośnego kanonu, zgodziłem się na złożenie 
przesięgi na posłuszeństwo bez żadnych za
strzeżeń—przysięgi na posłuszeństwo nie au
tomatyczne, ale ewangeliczne, t. j. wyelimino
wujące sprawy dotyczące sumienia. Zastrzeże
nie powyższe pochodzi nie odemnie, ale od 
wszechświatowego ewangelicyzmu z czasów 
Reformacji i stanowi chlubę i współczesnego 
ewangelicyzmu.

Tak przedstawia się istota faktu „dobro
wolnego zwolnienia się” mego z Kościoła 
Ewang.-Reform. w Wilnie.

Jeszcze jedno. Jeżeli złożenie przysięgi, 
„obowiązującej wszystkich duchownych bez 
w yjątku”, miało obowiązywać również i mnie, 
nasuwa się z nieprzepartą koniecznością pyta
nie, dlaczego władze Kościoła Ewang.-Reform. 
w Wilnie nie zażądały odemnie złożenia obo
wiązującej przysięgi na posłuszeństwo cztery 
lata temu przy obejmowaniu przezemnie urzę
du duchownego w Kościele Wileńskim? Dla
czego właśnie teraz, po trzech latach ciężkich 
zmagań się dla dobra Kościoła, jak to zresztą 
dobrze jest wiadomem wielu ewangelikom, a 
nawet wiernym innych wyznań,—ciężkich zma
gań się w sprawach masowego przyjmowania 
obcowyznaniowców do Kościoła Wileńskiego, 
adm inistrowania majątkiem kościelnym, za
straszającego wprost postępu materjalizacji 
wiary itd.—pytam: dlaczego właśnie teraz za
żądano odemnie złożenia przysięgi na posłu
szeństwo? P. Czarnocki odpowiada: „w celu 
zjednania Synodowi Księdza Ostachiewicza”. 
Chyba do współdziałania w masowych przy
jęciach i t. d ?

Kursują po Wilnie i poza Wilnem i inne 
pogłoski w tej sprawie, a mianowicie, że Ks. 
Ostachiewicz został usunięty z Kościoła przez 
naczelne władze, jak również naznaczony w 
swoim czasie do Brześcia rozmyślnie, ponie
waż był przeszkodą w rządzeniu dla „dobra” 
Kościoła, utożsamianego przez naczelne wła
dze kościelne z dobrem własnem.

Na zakończenie parę słów wyjaśnienia 
co do tego, że usunąłem się z Kościoła do
browolnie rzekomo dlatego, że nie mogłem 
przeforsować „podporządkowania” Kościoła 
Wileńskiego Kościołowi Warszawskiemu. Zwo
lennikiem nie „podporządkowania”, ale połą
czenia się w tej czy innej formie obu jedno- 
imiennych Kościołów byłem, jestem i pozo
stanę. Sądzę, że fąkt obecnego rozdwojenia 
w czasach, kiedy Kościoły nawet różnoimien- 
ne podają sobie ręce do współpracy, jest a- 
nomalją nietylko w oczach ewangelików re
formowanych, ale i trzeźwo myślących obco- 
wyznanoiwców. Przeżyłem, dzięki Bogu, p ra
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wie pół wieku, trudno chyba posądzać mię o 
młodzieńczą naiwność, pragnącą załatwić rzecz 
tak  doniosłej wagi na poczekaniu, bez uwzglę
dnienia pewnych trudności, stojących na dro
dze ku połączeniu się”.

Tyle Ks. Ostachiewicz. My w pobieżnej 
i krótkiej ocenie wykrętnego  „wyjaśnienia” 
p. Kuratbra Czarnockiego, bo tak je z całą 
świadomością odpowiedzialności nazwać mu
simy, dodajemy, że mija się on świadomie z 
prawdą, twierdząc, że nasz Kościół ma ustrój

prezbyterjalny, gdy w rzeczywistości ustrój 
nasz jest synodalno-prezbyterjalny, mija się 
świadomie z prawdą, insynuując komukolwiek 
chęć „podporządkowania” Kościoła Ew.-Ref. 
w Wilnie Konsystorzowi, jak się wyraża, w ar
szawskiemu, i wreszcie świadomie z prawdą 
się mija, twierdząc, że połączenie obu Kościo
łów, które zresztą przy obecnych stosunkach 
absolutnie jest niemożliwe, byłoby „przekre
śleniem wszystkich istniejących od roku 1557 
kanonów Kościoła W ileńskiego”. S .

O F I A R Y .
Na w yd aw n ictw o  „JEDNOTY“.

O prócz p ren u m era ty  w płacili na w ydaw nictw o:
1. W-y p. Mieczysław Skalski — Warszawa Zł. 4.00
2. W-y p. Senator Józef Evert — „ „ 4.00
3. W-y p. Włodzimierz Malinowski — Anin „ 4.00

II. Na D djakonat.
4. W-y p. Dr. Olgierd Krukowski—Warszawa „ 20.00

S erd eczn e  d z ięk i!

N astępny num er „Jednoty“ 8 —9 (po

dwójny) z powodu wyjazdu redektora  

na urlop wypoczynkowy wyjdzie dopiero 

w drugiej połow ie września r. b.

Redakcja.
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

w  W arszaw sk im  K o śc ie le  E w oo^ elfcko  - R eform ow anym  n a  m ies ią c  s ie r p ie ń  i w r z e s ie ń  1932 r  
N ab ożeń stw a  rozp oczyn ają  s ię  o  god z in ie  11.15 p rzed  p o i., o i le  n ie  j e s t  podana in n a  g o d z in a .

1. Niedziela, dn. 7 VIII (N. XI po Tr. Ś - e j ) ................................................................... Ks. J. Jeleń.

2. Niedziela, dn. 14.VIII (N. XII po Tr. Ś-ej) z Komunją Ś-tą i bezpóśredniem do
niej przygotowaniem .....................................................................................   Ks. J. Jeleń.

3. Niedziela, dn. 21.VIII (N. XIII po Tr. Ś - e j ) .....................................................................Ks. J. Jeleń.

4. Niedziela, dn. 28.VIII (N. XIV po Tr. ś-ej) z Komunją Ś-tą i bezpóśredniem do
niej przygotow aniem .............................................................................................................Ks. J. Jeleń.

5. Niedziela, dn. 4.IX (N. XV po Tr. Ś -e j)........................................... ' ..........................Ks. E. Jelinek.

6. Niedziela, dn. ll.IX  (N. XVI po Tr. Ś-ej) z Komunją Ś-tą i bezpóśredniem do
niej przygotow aniem ................................. ........................................................................Ks. St. Skierski.

7. Niddziela, dn. 18.IX (N. XVII po Tr. Ś -ej)....................................................................... Ks. J. Jeleń.
- •

8. Niedziela, do. 25.IX (N. XVIII po Tr. Ś-ej) z Komunją Ś-tą i bezpóśredniem do
niej przygotowaniem ............................................................................................................. Ks. E. Jelinek.

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 ł|8 str. bez względu ua stronę — zł. 20.

STRONY ZWYKŁE cała strona — zł. 100, V2 str. — 50; 1/i s tr .— 30; Vs — zł. 20 Przy ogłoszeniach kombinacyjnych
i z kliszami do cen powyższych dolicza się 30%.
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