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D O K Ą D ? !
Ew. Jana 067—6R: „Rzekł Jezus do dwunastu: Zali 

i wy chcecie odejść ?u I  odpowiedział mu Szymon Piotr: 
Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa żywota 
wiecznego“.

Piąty rozdzia ł księg i Daniela opisuje przedziw ne zdarzenie. Oto tajemnicza ręka pisze  
na ścianie królewskiego pałacu trzy  zagadkowe słowa, których sensu nie może odczytać na
wet potężny król Baltazar. Zwołuje on w szystkich swych mędrców i magów , ale i oni vnie 
mogli pism a przeczytać, ani wykładu jego oznajm ić k r ó lo w iP o d o b n ie  jak  owi starodawni 
m ędrcy ze Wschodu i m y ludzie X X  w., dzieci gospodarczo moralnego k ry zy su . stajem y  
bezradnie p rzed  zagadkowym krótkim  napisem : życ ie ! S to im y tak od wieków nad otwartą 
księgą życia, w której każdy w yraz , każda litera je s t dla nas tajem niczym  Baltazarowskim  
znakiem. Ilu ż  ju ż  lud zi biedziło się nad nią, ale „nie m ogli pism a tego czytać*'. Bo i cóż 
w ciągu tylu  wieków i pokoleń tylu  człowiek, mędrzec królew ski, z niej w yczytał?! O dczy
tał tajemnicę niebios, m iljardam i gw iazd usianych, zw a ży ł gw iazdy i światy, odkrył prawa 
nim  rządzące, w ydarł tajemnice pierwiastkom, rozbił je  na p y łk i  i atomy... Widocznie ju ż  
mędrzec pojął życie i odkrył jego tajemnice? Och, nie! Własne jego życie uciekło m u z pod  
okularu m ikroskopu, a stropiony m ędrzec w yznaje, że choć analiza trudną była, to synteza  
nic mu nie dała. Wie J a k * się rzeczy mają, ale nie wie „skąd, poco i dokąd* to w szystko  
zmierza.

Rozpylona materja nie odkryła tajem nicy i sensu życia , odkryje ją  niezawodnie badaw
cza m yśl filozoficzna. W szak m ędrzec m u si wreszcie odnaleźć dno prawdy, na którem by  
m ógł stanąć pewną nogą wśród zm iennych fa l niewiedzy. Myślał... i porzucał coraz to m i- 
sterniejsze system aty, jak  kapryśne dziecko znudzoną zabawkę? O, nie, kurczowo się ich
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trzym ał, ale mozolnie w zniesiony gmach życiow ej fi lo zo fji k ru szy ł się jak  domek z  kart. 
B y ł piękny, logicznie doskonały, tylko życie nie chciało być logiczne i uparcie mówiło m ędr
com swoje: nie pozwolę się spętać twoim system atem . Poszła tedy w sukurs mędrcowi este
tyka i rzekła: poczekaj, mędrcze, zaspokoję twój głód na zawsze. A le głodu mędrca nie za
spokoiła. W idzia ł palce ręki, która piękno na gwiazdach i polnym kwiecie pisze, ale jak  król 
Baltazar nie w idzia ł piszącegol

Strapiony m ędrzec p ie lgrzym  szed ł tedy dalej i szu ka ł sensu życia w innej dziedzinie. 
Znalazł wprawdzie kilka szczytnych  haseł i m aksym , ale w duszy rzek ł sobie pocichu: nie, 
nic z tego nie będzie, to tylko utop je  i m rzonki! N ajszczytniejsze ideały , najpiękniejsze hasła 
rozbijają się o samolubsiwo człowieczego serca i zło  w ludzkie j p iersi ukryte. Głosi się 
wszak hum anitaryzm , troszczy się o dzieje ludzkiego plemienia, m ówi się o szczęściu i po
koju, ale zużyw a się w szystkie zdobycze kultury, aby we krw i utopić narody, starość głodem  
umorzyć, młodość zabić, dzieciństwo złem  zatruć, obarczyć grzechem generacje jeszcze nie- 
zrodzone. Palce dziejowej ręki piszą  groźne memento: menś, tekel, ufarsin, a synowie Adama 
dotychczas stoją jak  Baltazar wobec zagadki. Żyją wpatrzeni w dalekie perspektywy, ale po
znają je  dopioro wówczas, gdy się w ty ł  poza siebie obejrzą. Widok nieciekawy! Droga to 
krwią i gwałtem znaczona! Precz, precz z tern — wołają — nie chcemy patrzeć! Chcemy 
pójść naprzódl — ale dokąd i poco) A jednak trzeba!

I tu właśnie rozpoczyna się stara, odwieczna, bojerowska tragedja: poszukiwanie sensu  
życia. Mechanizacja i racjonalizacja życia tylko chwilowo upaja ludzkiego ducha, ale *wiel
kiego głodu” zaspokoić nie może. Stara wiara, wiara prostaczków też nie m oże zadowolić 
dzisiejszego człowieka. Szuka tety innej — szuka  „nowej św ią tyn i”. Nużą się w ezoteryzm ie  
i najm odniejszych kierunkach antropo- i teozoficznych. A le i tu je s t zim no i pusto! Sens, 
sens, wróćcie m i utracony sens życia — woła człowiek współczesny. Jak długo mam jeszcze  
stać bezradnie nad otwartą księgą życia, jak  długo mam jeszcze ją sylabizować i kuleć w ży- 
ciowem abecadle, nie dochodząc do zrozum ienia treści życia?! A  może je j  wcale niema?

Doprawdy trzeba nam nowej treści życia. Dopiero wówczas z pojedynczych sylab i zdań, 
których nas uczy wiedza i kultura, ból i cierpienie w yczytam y coś rozumnego z  tajem niczej 
księgi. Współczesne bowiem życie je s t jak  p u sty  kłos, jak  plewa, którą wiatr ludzkie j na
m iętności gdzie chce rozmiata. Życie nasze uchroni tylko silna wiara, głęboka miłość i pew
na nadzieja, płynąca z  wewnętrznej pewności, iż fundam entem  w szystkiego je s t żyw y Bóg, 
a sensem — Jego duch i wola. Bez wewnętrznego współżycia z  Bogiem człowiek będzie za
wsze profanował poświęcone naczynie swego życia, tak jak  Baltazar święte naczynia jerozo
lim skie j świątyni, aby je  wreszcie bezużytecznie rozbić, zam iast s łużyć  niem dla dobra in
nych. W spółżyciu z Bogiem znajduje człow iek sens życia i wewnętrzną wartość sw ej oso
bowości jako syna i córki Bożej. W poszukiwaniach nowej św iątyni m usi zawrócić do starej, 
a przecież wiecznie nowej św iątyni i z  pokorą zawołać: do kogóż, Panie, pójdziem y  — Ty 
słowa żywota m asz!

Ks. E  J.

Człowiek bez charakteru, choć urośnie z wiekiem -  

Jest pod wzglądem moralnym tylko pólczłowiekiem.
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KAZIMIERZ KOSIŃSKI.

Z DZIEJÓW ŚREDNIOWIECZNEJ HYMNOLOGJI
POLSKIEJ.

(d. c.)

III.

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

Był wiek XVI w Polsce jednym z tych, 
które decydują o duszy narodu na kilka wie
ków. Już na przełomie, za panowania Kazi
mierza Jagiellończyka, zaznaczyły się w Pol
sce prądy nowe, które w wieku XVI stworzą 
program społeczny, polityczny i religijny.

Nie dotyczy to jednak hymnologji pol
skiej, która płynie swojem korytem dawnem, 
niezależnie od życia i nurtujących w niem 
prądów.

W porównaniu z wiekiem poprzednim, 
wiek XVI przynosi jednak dalszy postęp w sa
mym rozwoju pieśni religijnych. Wiersz staje 
się naogół bardziej skomplikowany, pozatem 
mamy już szereg pokaźnych zbiorów pieśni, 
co świadczy o pogłębianiu się samej kultury 
pieśniowej w Polsce. Pojedyńczych pozycyj 
mamy tu stosunkowo niewiele, a i to naogół 
mało znacznych.

I tak, w rkp. cieszyńskim, wspominanym 
już przy Bogurodzicy (Łopacińskiego), znajdują 
się dwie pieśni: Jezus Chrystus Bóg-człowiek 
i Archanioła postał. Z początku XVI wieku 
pochodzi również Jezu  Krysie krzyżow any  
(Bibl. O. O. Augustjanów w Krakowie), pieśń 
dłuższa, jak podaje prof. Łoś (Zab. 473) skła
da się z 39 strof 4-o wierszowych. Tekstów 
tych pieśni nie znam. Powtarzam tedy za prof. 
Łosiem, że pieśń Jezu  K rysie  zaczyna się i 
kończy modlitwą do Chrystusa, opowiada zaś 
historję Jego męki od pożegnania się z mat
ką i ostatniej wieczerzy do zdjęcia z krzyża. 
Pieśń ma być utrzym ana w tonie elegijnym 
i odznaczać się gładkością formy.

Następna pozycja, będzie nią pieśń za
czynająca się od słów: D ziękujm y w szytcy  
z tej Bożej dobroci, znajduje się w rkp. kapi
tuły tarnowskiej; faximile tej pieśni posiada 
bibl. Ossolińskich, skąd Stanisław Kossowski 
umieścił ją w drugiem wydaniu Literatury 
polskiej Piotra Chmielowskiego (str. 113—14). 
Jest to rozszerzona parafraza sekwencji Grze
gorza W., zwanej In Galii cantum, składa się 
z czterech zwrotek, z tego trzy 7 ow. a jedaa 
4-ow.:

Dziękujmy wszytcy
z tej bożej dobroci,

k tóra nie była 
już temu chwila, 
szósty wiek zaszedł, 
iż świat był podszedł, 
żądny w niebo nie wszedł.

Jak widzimy z przytoczonej strofy, pieśń nie 
odznacza się ani polotem poetyckim, ani gład
kością wiersza, który miejscami niewiele różni 
się od prozy.

W tej samej literaturze polskiej Chmie
lowskiego umieścił Kossowski faximile Osso
lińskich innej karty  z jakiegoś nieznanego 
rkp. z końca XV lub początków XVI wieku. 
Jest to właściwie zbiór początkowych strofek 
pieśni różnych,— może to była pierwsza pol
ska antologja religijna? I tak: mamy tu naj
pierw zwrotkę łacińską pieśni O quam fe lix  
haec dies, potem idzie zwrotka pieśni Wesoły 
nam dzień nastał, następnie 4 zwrotki łaciń
skie hymnu Deus omnipotens i wezwania ła 
cińskie oraz polskie do różnych świętych: 
Wacława, Stanisława, Florjana i t. p., nako- 
nieę mamy strofę polską:

Bądźcie wszytcy weseli, 
jako w niebie angieli, 
czegochmy pożądali, 
tegochmy doczekali

oraz przerobioną z XIV wieku pieśń:

Przez twe święte zmartwychwstanie, 
Boży Synu, odpuścisz nam nasze

zgrzeszenie,
złożoną z ośmiu wierszy.

To byłyby zatem pozycje drobne, że tak 
powiemy pojedyńcze. Odtąd mamy już do czy
nienia z samemi zbiorami pieśni. Na miejscu 
pierwszem postawimy tu rkp. Krasińskich (41), 
zawierający miscelanea teologiczne, pisany nie 
jedną ręką. Rękopis ten zawiera pięć pieśni, 
które zdają się pochodzić z początku XVI wie
ku. W szystkie mają budowę stroficzną, 4-ow., 
o szablonowym rozmiarze wiersza 8-ozgłosk. 
Pierwsza z tych pieśni jest maryjną: Anna , 
niewiasta niepłodna, o której prof. Łoś wy
raża się, że jest dość licha (Zab. 486), ułożo
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na alfabetycznie, licząca pełne 23 zwrotki. 
Maryjną jest także pieśń druga: Juz się an- 
gięli weselą, opiewająca zaśnięcie i wniebo
wzięcie Matki Boskiej—składa się z 26 zwro
tek. Dalsze pieśni z tego zbioru są zbawicie- 
lowe. Są to: Jasne Krystowo Oblicze, Jezu , 
zbawicielu ludzk i oraz Augusius kiedy królo
wał. Pierwsza z wymienionych pieśni, Coram 
Veronicae effig iae , składa się z 27 strofek. 
Wylicza tu autor wszystkich, .którzy widzieli 
prefigurowane oblicze Chrystusa, a więc Ja- 
kóba, Ezechjasza, Mojżesza, Dawida, trzech 
apostołów na górze Tabor, Jana Chrzciciela 
i wreszcie Weronikę. Zaczyna się ta pieśń, 
jak następuje:

Jasne Krystowe oblicze,
Więcej niż słuńce świecące,
Tobie dawam pozdrowienie,
Ty jeś moje ucieszenie...

O samej Weronice czytamy tu w jednej ze 
strof ostatnich:

Weronika, Pani święta,
W ziemi żydowskiej będąca,
Twarz Chrystusową mieć żądała,
Przeto jemu zwój podała.
Zwój na oblicze przyłożył etc.

a kończy się strofą:

Synu Boży, Jezu Chryste,
Polecam duszę w twe ręce,
Racz ją twem licem ucieszyć,
A w raj niebieski wprowadzić.

Druga ze zbawicielowych pieśni tego rękopi
su jest:

Jezu, Zbawicielu ludzki,
Proszę Ciebie człowiek grzeszny,
Daj mi dar świętej bojaźni 
Jen nie wypędza miłości

o głębszej treści, składa się z 7-u strofek, a 
cała jest modlitwą o dary dla ducha: bojaźni 
bożej, litości, nauki, mocy, dobrej rady oraz 
rozumu i mądrości. Każda strofka zaczyna 
się od słowa Jezu, obok którego kupią się 
epitety, jak w litanji: królu miłościwy, roz- 
dawco dobroci, słodkości serdeczna i t. p.

Wreszcie pieśń ostatnia: De natiuitate 
Domini

Augustus kiedy królował,
Wszytbiemu światu panował,
Świat wszytek popisać kazał,
A czynsz od każdej głowy brał.
Betleem miasto niewielgie 
Miało goście tedy mnogie i t. d.

składa się z 23 strofek alfabetycznie ułożo
nych. Pieśń pod względem treści i formy nie 
wybija się ponad przeciętność ówczesną.

Wiemy już, że ksiądz Juszyński w swoim 
Dykcjonarzu poetów polskich podał był kilka 
pieśni z nieznanego kancjonału Przeworszczy- 
ka. On też w tomie drugim swojego dzieła 
(str. 423—4) wymienia pozycję p. t. Historja  
umęczenia Pana naszego Jem sa  Chrystusa 
na pienie polskie wydana. Jest to druk in 8-o 
zdefektowany, mający 17 kartek. Wyszedł z 
oficyny hallerowskiej; na czele druku, jak po
daje Juszyński, znajduje się Orzeł polski, trzy
many przez lwa i Pogoń litewska, przez jed
norożca. Na dole stronicy znajduje się herb 
miasta Krakowa. Ludwik Bernacki, w dziele 
swem p. t. Pierwsza książka polska (str. 398) 
podaje rok przypuszczalny tej rzeczy około 
1515. Byłby to zatem jeden z najpierwszych 
druków polskich, zawierał trzy nieznane nam 
pieśni: W ieczernik , Pojmanie i Sąd poranny, 
o których pisze Juszyński, że „są prawie w 
tych wyrazach i myślach później wydawane”, 
ogólnie zaś wyraża się o tej poezji, że jest 
„pełna owoczesnej prostoty, mowa raczej pro
zaiczna, ale czysta polszczyzna”. Tyle też o 
tych pieśniach wiemy.

Ten sam Juszyński w omawianej już, nie- 
paginowanej przedmowie do swego Dykcjona- 
rza podał trzy pieśni z jakiegoś nieznanego 
nam dziś kancjonału z r. 1521; z tych dwie 
na Boże Narodzenie i jedną na Wielkanoc. 
Są to pieśni: Chrystus się narodziły K iedy  
król Herod królował i Chrystus zm artw ych
w sta ł jest. Pierwsza z nich jest kolendą, po
dobną do ogłoszonej również przez księdza 
Juszyńskiego pieśni z kancjonału Przewor- 
szczyka z r. 1435 p. t. Chrystus się nam na
rodził, jenż dawno powieszczon był. Obecnie 
brzmi ta pieśń:

1) Chrystus się narodził,
Jenż dawno prorokowan był,
Weselmy się ninie
Na Boże Narodzenie. Halleluja.

2) Maryja, Panna czysta,
Porodziła Jezu Chrysta 
I do żłobu był włożony
Pan wiekuistej chwały. Hallejuja.

3) Gdy pasterze w nocy paśli 
Stanął przy nich anioł jasny,
Widząc taką jasność wielką,
Bali się bojaźnią wielką...

Mamy tutaj typowy przykład, jak zmie
niała się z czasem pieśń ta sama. W kancjo
nale Przeworszczyka powiedziane było podob
no, bo oryginału nie mamy: Stanął przy nich 
anioł spasny, co było oczywistym błędem prze- 
pisywacza, powtarzanym niejednokrotnie do
tąd przez podręczniki historji literatury, błę
dem, zrodzonym pod wpływem ostatniego wy
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razu poprzedniego wiersza — paśli (Łoś. Zab. 
477).

Pieśń drugą:

Kiedy kroi Herod królował,
Nad żydy panował,
Wtenczas się Chrystus narodził,
Aby lud swój wierny oswobodził...

zrekonstruow ał w swoim zbiorze pieśni Mi
chał Bobowski (na str. 133), wypełnił miano
wicie jej braki zapomocą strof, które wziął 
z kancjonału krakowskiego z r. 1643. Jest to 
pozbawione zupełnie poezji opowiadanie o He
rodzie i 3-ch królach, o gwieździe betleemskiej 
i wymordowaniu dzieci. Wiersz chwilami prze
chodzi w prozę, jak o tern świadczą chociaż
by dwie strofy poniżej:

...Gdy to król Herod usłyszał,
Iż tak jest rozumiał,
Zlęknął się i zmucił barzo 
I z nim Jeruzalem wszystko miasto.

Tedy zebrawszy biskupy 
I licemierniki,
Badając się od nich pytał,
Gdzie się narodzić miał...

Składa się ta pieśń u Juszyńskiego ze stro
fek 5-u, u Bobowskiego z 18-u. Wreszcie ostat
nia z tego zbioru pieśń:

Chrystus zmartwychwstał jest,
Nam na przykład dan jest,
Iż mamy z martwych powstać,
Z Panem Bogiem królować. Halleluja. —

jest w przytoczonej zwrotce zmodernizowaną 
tą samą pieśnią z Graduału płockiego, o któ
rej wspominaliśmy na swojem miejscu. Tam 
była krótka jednozwrotkowa, tutaj dorobiono 
do niej pięć strofek dalszych o tern, jak

Śmierć z żywotem jest walczyła, 
Wszakoź nie zwyciężyła,
Bo ją Chrystus potarł,
Gdy za nas umarł

i jak nie znalazły go w grobie Maryje, które 
doń poszły z wonnościami (motyw ten rozwi
nie się w odrębną pieśń), jak im się anioł u- 
kazał, nakazując pójść do Galilei:

...Nie bójcie się, o siostrzyce,
Ale do Galilei idźcie,
Zwolennikom powiadajcie, 
łże Chrystusa nie macie,
Wstałci z martwych, tu go nie,
Jedno jego odzienie —

poczem następuje uwielbienie zmartwychwsta

nia pańskiego, w którem objawiła się moc 
boża Chrystusa, a po niej radość na ziemi:

Bądźmy wszyscy weseli, 
jako w niebie anieli, 
czegośmy pożądali, 
tegośmy doczekali —

strofa, którą znamy już z faximile Ossoliń
skich. Oryginał tej pieśni znamy również: 
Surrexit Christus hodie. Jak  zaznacza M. Bo
bowski w swoim zbiorze pieśni (str. 136), był 
on przerabiany często w wiekach średnich po 
łacinie. Jakoż i ta pieśń zdaje się polegać na 
jednej z takich przeróbek łacińskiego orygi
nału.

Dalej. W roku 1522 ukazał się w dwóch 
jednocześnie wydaniach Żywot Pana Jezusa  
Krysia Baltazara Opecia. Książka ta, jedna 
z najpierwszych drukowanych w Polsce, w o- 
bydwóch swoich wydaniach posiada zbiory 
pieśni, które zasilają znacznie naszą hymno- 
logję ówczesną. W wydaniu Wietora znajduje 
się ich 8, w wydaniu Hallera 17, przyczem 4 
tylko pieśni powtarzają się tu i tam, a zatem 
przybywa nam nowych pozycyj hymnologicz- 
nych 21. Z pieśni tych cztery noszą nazwiska 
autorów: jedna w wydaniu Hallera, napisana 
została przez niejakiego Jana Sandeckiego, 
dwie w wydaniu W ietora napisał Hieronim 
Spiczyński, czyli sam Wietor i jedną Jan  Ba
kałarz z Koszyczek. Reszta pieśni jest bezi
mienna. Ogólnie o tej poezji wyraża się prof. 
Łoś, że odznacza się pewną rozmaitością for
my, że spotykam y tu miary wierszowe od 6-u 
do 16-u zgłosek, a także podział na zwrotki 
lub brak takiego podziału, że rymowanie jest 
zawsze liche, że panuje tu zwyczajny szablon 
średniowieczny. (Zab. str. 480) Mimo to, jak 
przekonamy się, stanowią te dwa żywoty waż
ną pozycję w dziejach hymnologji polskiej.

Zdaje się nie ulegać wątpliwości, że oby
dwaj wydawcy zdawali sobie jasno sprawę z 
tego, jak ważnym kulturalnie faktem było wy
danie jednej więcej książki polskiej w owym 
czasie. Same ich oznajmienia brzmią tu jak 
uroczyste manifesty. Pod tytułem  książki w 
wydaniu Hallera czytamy np.: „Wyrażone w 
Krakowie przez Florjana Bawara i Jana San
deckiego, nakładem opatrznego męża Pana 
Jana Hallera. Lata bożego narodzenia tysiącz
nego pięćsetnego dwudziestego wtórego. Za 
panowania najaśniejszego Zygmunta Króla 
Polskiego, pana naszego miłościwego. Lata 
królowania jego szestegonastego". Tak to u- 
roczyście i poważnie rodziły się pierwsze 
książki polskie, jakby wznoszono świątynię 
Bogu, na wieczną Jego cześć i chwałę. Wie
tor, drugi wydawca Żywota, poszedł był je
szcze dalej, skoro oznajmiał, że książkę „wy
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bijano własnym nakładem Jeronim a Vietora, 
im pressora sławnego m iasta Krakowa, ku czci 
a ku chwale naprzód Bogu wszechmocnemu, 
a potym Królestwu Polskiemu...” Widzimy za
tem, jak wcześnie, jak bezpośrednio po zja
wieniu się drukowanej książki polskiej istniała 
świadomość znaczenia jej dla Polski. Od za
rania też w książce polskiej zespalały się re- 
ligja i państwo. Działało się tu świadomie i 
z programem, którego twórcami byli ówcześni 
bakałarze krakowscy. Rzecz dziwna, że scho- 
lastyczny, średniowieczny, łaciński uniw ersy
tet krakowski wychował szereg ludzi, którzy 
postawili sobie za zadanie stworzyć książkę 
polską i zadanie to spełnili, zapisując się zło- 
temi zgłoskami w historji polskiej kultury na
rodowej. I tak, wspomniany Jan bakałarz z 
Koszyczek w wydaniu W ietora umieścił pieśń 
zbawicielową: Pokorne wspomnienie żywota 
Pana Jezusowego i przemowa do Pana Jezusa  
od Jana bakałarza z K oszyczek , pieśń dłuż
szą, składającą się z 60-u wierszy 13-ozgł., 
w której opowiada o poczęciu Matki Boskiej, 
o narodzeniu Chrystusa w ubóstwie, o obrze
zaniu, ofierze w kościele, dyspucie z dokto
rami, o kazaniu na górze i cudach, a potem
0 męce i zmartwychwstaniu, o ukazaniu się 
Marji i apostołom, słowem o całym żywocie 
Jezusa aż do zapowiedzi przezeń sądu osta
tecznego. Pieśń sama nie pozbawiona jest 
pewnej uroczystości tonu i powagi nastroju, 
że przytoczymy chociażby jej początek:

0  Jezu miłościwy, królu wiecznej chwały,
Któryś jest Pan nad Pany i w wieczności

trwały.
Wierzchnie, ziemskie, piekielne mocyć się

kłaniają
1 swoim stworzycielem wszytcy

wyznawają.

Otóż w zakończeniu pieśni pisze nasz skrom
ny, lecz nieoceniony bakałarz, jakby całą hi- 
storję książki dla potomności, zwracając się
1 tutaj do Chrystusa:

Baltazar, mistrz krakowski, żywot twój
napisał,

Aby po śmierci swojej łaskę twoję
zyskał.

Bakałarz, Jan z Koszyczek, czynił ty
wirszyki,

Daj z sobą, miły Jezu, królować na wieki.
Uczynił to na sławę żywota twojego,
Nie raczyż go zapomnieć, wszech-

nagrzeszniejszego.
Wybijał też Jeronim, mąż wielkiej

pilności,
Dla żywota bożego i polskiej sławności.

A zatem musimy stwierdzić jeszcze raz, że 
wiara i polskość zespalały się z sobą już w

wczesnej hymnologji polskiej, zanim rozwinie 
się poezja, która z czasem przybierze znamio
na mesjanizmu.

Przechodzimy zatem do omówienia pie
śni, zebranych przy Żywocie Opecia, w oby
dwóch wydaniach, traktując je łącznie, jako 
jeden zbiór pieśniowy wspólny.

Mamy tu najpierw szereg pieśni na Bo
że Narodzenie. Nawiasem mówiąc, wszystkie 
te pieśni żywotowe przedrukow ał w swoim 
zbiorze M. Bobowski (na str. 136—167). W o- 
mawianiu ich wszakże idziemy za układem 
treściowym i dlatego na pierwsze miejsce wy
suwamy pieśni kolendowe. Pierwszą z nich 
będzie: Grałeś nunc omnes, stanowiąca 5 io - 
wiersz:

Dzięki już wszytcy oddajmy Panu Bogu, 
Który dziś przez swe narodzenie 
Od nas oddalił wsze djabelskie mocy

panowanie.
Temu musimy śpiewać z anioły słodkości: 
Zawżdy chwała na wysokości.

Pieśń ta jest przeróbką z oryginału łacińskie
go, zwanego In Galii canlum seąuentia, wspo
minanego na swojem miejscu. Jest to pieśń je- 
dnostrofowa, o różnej długości wierszy (12, 9, 
15, 13, 9).

Dalej. W obydwóch wydaniach książki 
znajdujemy pieśń bożenarodzeniową: Dies est 
laeticie, który to motyw radości stosowano 
zazwyczaj do Wielkiejnocy, do faktu zmar
twychwstania Chrystusa, a rzadko do Bożego 
Narodzenia. Pieśń długa, liczy całych sto wier
szy siedmiozgłoskowych, rozbitych na dziesięć 
strof:

Nastał nam dzień wesoły 
Narodzenia Bożego,
Z żywota panieńskiego,
Dla zbawienia ludzkiego.
Dziecię to wielmi dziwne,
A wszytko lubieżliwe,
A to w człowieczeństwie,
Ale niedomnimane,
Ani też wymówione,
A te w swoim bóstwie...

Widzimy, że poezji w tern niewiele, zaś 
wiersz bezrymowy chwilami staje się zupeł
nie prozaiczny. Utwór to nawskroś średnio
wieczny, nie pozbawiony też naiwnego racjo
nalizmu w dowodzeniu. I tak: kiedy się na
rodził Chrystus

Z dziewice przeczyste 
Jako róża i lilija,

On, który był przed wiekami, natenczas Mat
ka Boska
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Piersiam i panieńskiemi 
Dawa pokarm niebieski 
Od wieków dawnemu.
Córka, matka ojtcowi,
Ociec jej synaczkiem.
Dziw to jest niesłychany,
Bóg się stał człowiekiem;
Niebo i ziemie pełni,
Wżdy nie jest ogarniony 
Dla swej wielmożności,
Który nie był widomy,
Jako pan wszytkiej chwały,
Stał się służebnikiem...

Pozatem rozbrzmiewają tu motywy czy
sto kolendowe, gdzie spotykamy nawet anty
tezy, jak po wiekach w kolendach Karpińskie
go: Bóg się rodzi. Jest to może najładniejsza 
strofa w całej pieśni:

W północy się narodził,
Jen słońce oświecił,
Miedzy wołem i osłem 
W jasłkach się położył;
Niebo wszytko stanowił,
Gdy potem w niebo wstąpił.
Grom, łyskanie spuszcza 
Ten rękoma powity.
Stał się dziś już płaczliwy,
Wesele anielskie.

Drugim motywem kolendowym w tej pieśni 
jest anioł, który pasterzom mówi:

Do Betleem pobieżcie,
W pieluszkach go uźrzycie,
Zbawiciela świata,
Chwałę na wysokości.

Następna z pieśni to: Nabożna rozmowa 
świętego Biernata z Pąnem Jezusem  nowona
rodzonym  dzieciątkiem , licząca 112 wierszy, 
o nierównej ilości zgłosek, bez rymów. Mamy 
tu naiwny wylew uczuć do Chrystusa przy 
wielkiej prostocie, ale i przy mierności stylu, 
tak że jedynie uwagę czytelnika zwraca na 
siebie sama ta bezpośredniość uczuciowa:

Zdrów bądź Jezu maluśki, jenżeś kroi
niebieski,

O dzieciątko sławetne, wielmi śliczne, 
Słońce sprawiedliwości, świeco wszelkiej

prawdy,
Boże wielkiej miłości, mocności naszej

wiary.
Zdrów bądź też wielmi dziwny,

wszechmocny i śliczny, 
Piękny i miłosny a wszytek lubieżny.
O dzieciątko nadobne i wielmi ochotne, 
O synaczku rozkoszny, nam wielmi

przyjemny...

Cała ta bezpośredniość uczuć przejawia się w 
doborze epitetów, które, nagromadzone w pie
śni, czynią z niej jakby litanję do Chrystusa- 
dziecka. Już w przytoczonym ustępie Jezus 
jest maluczki, król niebieski, dzieciątko s ła 
wetne, śliczne, świeca prawdy, Bóg miłości 
wielkiej, dziwny, wszechmocny, nadobny, o- 
chotny, rozkoszny, przyjemny, dalej staje się 
— rzęsą duszy, nad wszystko żądliwym, szla
chetnym, Bogiem wcielonym, weselem serca 
i słodkością duszy, ślicznem kwieciem, samem 
zdrowiem ubogich i t. p. * Ta bezpośredniość 
uczuć dalej staje się gorącem pragnieniem 
pieszczoty Jezusa aż do miłosnej nieomal ek
stazy, w której modli się autor:

Żądzą moją napełni, bo chcę ciebie
nosić...

Oblicze i swe usta na twych piersiach
kładę,

Serdecznie cię całuje, nikam nie oddalaj.
Sercem cię pocałuwam a chutki

obłapiam,
W tobie sie wielmi kocham i barzo

rozpalam...

Istotnie wieki średnie znały tego rodzaju ek
stazę religijną, która dziś zdaje się być nie 
do pomyślenia. Tutaj unosi się dalej autor 
pieśni:

...Nic tak słodkiego jestem ukusił,
Nic tak rozkosznego .jestem pożywał.
Usta twe namilejsze, nad cukier

słodczejsze,
Nad cynamon i na miód są wielmi

smaczniejsze.
Wargi twoje młodziuchne, jako róża

świecąca,
Nad wszystko słodziuchne pod niebem

i w raju...

Z tych pieśni bożenarodzeniowych dalej 
mamy Nabożne i rozkoszne tolenie z p rzy w i
taniem i pozdrowieniem  nowonar odzonego Pa
na Jezusa , także dłuższą, z 84 wierszy złożo
ną. Charakterystyczne w tej pieśni jest nawo
ływanie do oddania czci Jezusowi, pozatem 
wartość utworu mała, poezja to bardzo m ier
na, pozbawiona polotu, poza żywością uczuć. 
Świadczy już o tern sam początek pieśni:

Dziecię namilejsze, proszę cię nie płaczy:
Aza twoje członeczki juże drżą od

zimna?
Czyli jasłki kamienne ciebie nie chcą

trzymać,
A grzechy tego świata cie płakać?

Żywszy i wcale ładny natomiast jest ustęp z 
nawoływaniem:
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Śpiewajmy mu nabożnie, śpiewajmy mu
wdzięcznie,

Śpiewajmy mu nabożnie, śpiewajmy mu
pięknie...

Dziwujcie się bogaci, lękajcie się pyszni,
Weselcie sie ubodzy i wszytcy pokorni...

Jest tu jeszcze jedna kwestja: w pew
nym momencie, po apostrofie do Matki Bo
skiej, mamy taki ustęp:

O jakoś w niebie słodki, Jezu namilejszy,
Gdyś tak jeszcze na ziemi duszy mojej

smaczny,
Razem cie zakosiła , a więcejem złacniał,
Przeto nawiedź serce m e — za łacnieć

przestanie,

w którym uderza nas forma żeńska od cza
sownika zakusić. Michał Bobowski robi tu 
przypuszczenie (sir. 147), że prawdopodobnie 
początkowo podmiot mówiący w tej pieśni 
był rodzaju żeńskiego, a to dlatego, że Bal
tazar Opeć przełożył Żywot Pana Jezu Kry- 
sta na żądanie królewny Elżbiety, córki Ka
zimierza Jagiellończyka, a zatem i tę pieśńby 
dla niej przełożył i że dopiero wydawcy Wie- 
tor i Haller korzystali % tekstu, w którym pod
miot mówiący pieśni byłby już rodzaju mę
skiego.

Następną pieśnią będzie In natali Domi
ni gaudent omnes angeli (tylko u Wietora). 
Jest to jedna z piękniejszych pieśni polskich 
religijnych tego czasu, dobra pod względem 
rytmiki, składa się z 18 strof 7-ow., wiersz 
krótki 7-ozgł. Każda strofa tej pieśni rozpa
da się na właściwą strofkę czterowierszową 
i stale powtarzający się refren trzyw ierszo
wy, przyczem ostatni wiersz refrenu zmienia 
się, dając w rezultacie, jakby litanję do Matki 
Boskiej. I tak początek pieśni brzmi:

Z Bożego narodzenia
Anieli się weselą
Radując się śpiewają,
Jednego Boga chwalą.

A potem refren:

Panna Boga poczęła,
Kristusa porodziła,
Panna nieporuszona.

Otóż w ostatnim wierszu refrenu czytamy przy 
innych strofach: Panna niepokalana, Panną 
czystą została, Wieczną Panną została i t. p.

A oto strofy dalsze pieśni, już bez re
frenu:

Dzieciątko w jasłkach leży,
Z kwapieniem się pośpieszmy,
Wszytcy mu chwałę dajmy 
I z anioły śpiewajmy...
Pastyrze tam bieżeli,*
Prawdę słowa uznali,
Dzieciątku chwałę dali,
Głosem wielkim wołali...
Trzej królowie poznali,
Gwiazdy naśladowali,
W Jeruzalem pytali,
W Betleem ji naleźli...
Uźrzeli tam w Betleem 
Gwiazda stała nad domem;
Królowie się radują,
Panu Bogu dziękują...

co przypomina zarówno nastrojem, jak rytm i
ką, strofy aniołów ze sceny sądu nad Konra
dem w III części Dziadów:

Kiedym z gwiazdą nadziei 
Leciał, świecąc Judei,
Hymn narodzenia śpiewali anieli:
Mędrcy nas nie widzieli,
Królowie nie słyszeli,
Pastuszkowie postrzegli 
I do Betleem biegli...

Nakoniec mamy tu również motyw domieszcze- 
nia, ten sam, co w dodatkach do Bogurodzicy, 
który świadczy o średniowiecznym charakte
rze pieśni, nie pozbawionej wysokich cech ar
tystycznych.

F. ROSICA.

OD NIETOLERANCJI DOGMATU
DO DOGMATU

Wieki średnie były panowaniem dogma
tu. ;Wiara była przepisana przez prawo pu
bliczne, znajdujące się pod egidą papiestwa, 
a kto kwestjonował dogmat, dostawał się au-

NIETOLERANCJI.
tomatycznie poza nawia9 społeczeństwa i ja
ko „członek zgniły” zostawał nieubłaganie od
cięty od ciała kościoła. Panowała wtedy reli- 
gja autorytetu, jeden z tych paradoksów, nad
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któremi ludzkość niedość uważnie się zasta
nawia. Zamiast moralnego autorytetu religji, 
istniała religja autorytetu. Zaś autorytet jej 
opierał się wyłącznie na sile i potędze ram ie
nia świeckiego. Gdy obywatele Rzymu detro- 
nizowali papieża i proklamowali republikę, jak 
to się w ciągu wieków tyle razy powtarzało, 
to wygnany papież nigdy nie wracał do Rzy
mu pod osłoną autorytetu religji, lecz zawsze 
pod osłoną oręża opiekuńczych cesarzy, czy 
królów. To się powtarzało stale, aż do dru
giej połowy zeszłego wieku. Pius IX w ygna
ny z Rzymu przez republikanów, wrócił do 
swojej rezydencji pod osłoną bagnetów fran
cuskich i siedział w Rzymie jako władca tak 
długo, jak długo chroniły go wojska francu
skie. Gdy w roku 1870 wojska te musiały 
Rzym opuścić autorytet papieski upadł od- 
razu.

Czem był dogmat rzymsko-katolicki? Za
kazem i nakazem. Mówił co trzeba myśleć, 
co należy odczuwać i czego mówić niewolno. 
Twórcy dogmatów nie zastanawiali się nad 
tern, że lojalnych myśli i szczerej miłości ni
komu przepisać nie można. 1 dogmat mówił: 
„Wyklęty, który powie...” Nie mógł wyklinać 
nikogo, kto swobodnie myśli, a nie chciał wy
klinać czynów: był wszak instytucją rozgrze
szającą. Heretycy, którzy poginęli w lochach 
więzień Inkwizycji i na płonących stosach, 
byli ofiarami nietolerancji dogmatu, który nie 
znosił istnienia ludzi odmiennych przekonań 
Wojny religijne, rzezie heretyków i sekciarzy, 
ucisk i prześladowanie ludzi potrzebujących 
wolności sumienia, to wszystko owoce nieto
lerancji dogmatu. Ta nietolerancja trw ała i 
trw a jeszcze wszędzie, gdzie papiestwo roz
porządza wpływami dość dużemi, aby mogło 
posługiwać się ramieniem świeckiem. Ale ta 
nietolerancja budziła odruchy już przed wie
kami i wreszcie doprowadziła do dogmatu nie
tolerancji na przeciwnym biegunie Ponieważ 
instytucja dogmatu w imię Boga gnębiła wol
ność, ludzie spragnieni wolności szli w kie
runku oddalenia się od dogmatu, aż doszli na 
biegun przeciwny.

Oddzielenie kościoła od państwa ucho
dzi nawet w oczach wybitnych ludzi kościoła 
za coś zgoła naturalnego. Państwo jest świec
kie i kościołem się nie interesuje, bo obywa
tele państw a mogą wierzyć lub nie wierzyć, 
jak im się podoba. Taka jest zasada. Ale w 
tej zasadzie jest sprzeczność poprostu tragicz
na. Chrześcijańskie społeczeństwo oddzielają
ce się laicyzmem od swego chrześcijańskiego 
kościoła, jest czemś niepojętem. Czy możemy 
sobie wyobrazić oddzielenie sądownictwa od 
państwa, albo oddzielenie szkolnictwa od pań
stwa? W oddzieleniu kościsła od państwa za
w arta jest surowa krytyka. Znamy d\Vie sy
tuacje, a mianowicie, gdy kościół sam nie szu
ka i nie chce uznania ze strony państwa i

pomocy od jego skarbu, i gdy państwo po
zbywa się kościoła jako współczynnika wła
dzy polityczno-społecznej. W pierwszym wy
padku kościół krytukuje politykę państw a i 
nie chce się z nią łączyć, w drugim wypad
ku państwo krytukuje kościół i nie życzy so
bie współpracy z nim. Przed wojną istniały 
np. w Austrji drobne grupy kościelne, na- 
wskroś pietystyczne, które nie chciały uzna
nia ze strony państwa i narażały się na wiel
kie z tej racji prześladowania.

Cóż to jest laicyzm? Obywatel powiada, 
że uważa kościół za instytucję szkodliwą i 
odmawia mu racji bytu. Kto wierzy w Boga 
i w kościół, niech-źe sobie wierzy i niech ko
ściół podtrzymuje, kto nie wierzy, niechaj go 
kościół niczem nie krępuje. Kto tu zawinił? 
Laik wobec kościoła, czy kościół wobec laika? 
Jeśli obywatel odwraca się od kościoła, to w 
postawie jego wyrażona jest pogarda dla in
stytucji chrześcijańskiej. Zrazu wypowiada się 
ona w wyrazach liberalizmu i głosi toleran
cję, ale konsekwencje oddzielenia kościoła od 
państwa nie każą na siebie czekać. Libera
lizm uważa, że można być chrześcijaninem 
bezwyznaniowym. Niech każdy wierzy lub nie 
wierzy, jak mu nakazuje jego sumienie. Ale 
żyjemy w świecie określonych kształtów. 
Wszystko co zatraca swoje trójwymiarowe 
formy staje się mgławicą rozkładu i zarod
kiem nowych światów. Człowiek, który boi 
się powiedzieć wyraźnie: „Wierzę w Boga...”, 
ma już zastrzeżenia wolnomyślne i powoli od
dala się od istoty wiary kościelnej.

Ale wolna myśl jest bądź co bądź wolną 
w swym przymiotniku. Wolnomyśliciel naogół 
nie wierzy w istnienie Boga, ale nikomu nie 
zabrania wierzyć. Dyskutuje i dysputuje, wy
stępuje przeciwko wierze religijnej z argu
mentami logiki i zdobyczy naukowych, ale 
raczej sam bywa prześladowany przez wpły
wowe kościoły urzędowe, niż miałby kogo
kolwiek prześladować. Stowarzyszenia wolno- 
myślicielskie tak przed wojną, jak i obecnie, 
nigdy nie występowały przeciw kościołom a- 
gresywnie, a jedyną ich bronią był argument 
logiczny. Do tego przyłączała się niekiedy 
szorstka drwina i inwektywa, ale nigdy prze
moc. Nietylko dlatego, że wolnomyśliciele nie 
posiadali władzy, przy pomocy której bvliby 
mogli przeprowadzić swoje zasady w życiu, 
ale dlateg ', że poprostu nie uznawali metod 
walki i przemocy. Wolnomyślicielstwo jest ty
powym przejawem liberalizmu mieszczańskie
go. Dzisiaj po całym świecie widzimy zanik 
wolnomyślicielstwa liberalnego: pisma wolno
myślne maleją, bledną w treści i zanikają, 
wolnomyślicieli jest coraz mniej, wolnomyśli
cielstwo przestaje być aktualnem.

lego miejsce zajmuje ateizm. Nie ten 
teoretyczny, dawny, filozoficznie umiarkowa
ny i powściągliwy. Jest to zjawisko zgoła no
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we i oparte na zupełnie zmienionej postawie 
człowieka wobec wszechświata i życia. Gdy 
się czyta radykalne oświadczenia ateistów wo
jujących naszych czasów, to aż zdumienie o- 
garnia, jak dalece ich wywody podobne są 
do wywodów Tomasza z Akwinu. Ten doktór 
kościoła nie znał żadnych, choćby najmniej
szych, wątpliwości, i dlatego tak łatwo przy 
chodziło mu potępiać wszystko, co się nie 
zgadzało z jego mniemaniami. Heretyk był 
dla niego członkiem zgniłym, który dla zdro
wia całości należało odciąć i wypalić ogniem. 
Summa Theologiae to nie rozumowanie uczo
nego, ale postulowanie władzę mającego.

„Journal de Geneve” z 21 sierp ia r. b. 
przytacza wywody jednego z czołowych bez
bożników wojujących; wywody te brzmią w 
swej jasności w prost rewelacyjnie. „Ateista 
nie może być tolerancyjny—powiada ów bez
bożnik. — Rejigja to straszliwe zło trawiące 
klasę robotniczą, i tak samo, jak dla po
wstrzymania gangreny, która niszczy pewien 
członek ciała, nie wahamy się użyć rozpalo
nego żelaza, a nawet dokonywać amputacji 
chorego członka, tak też w naszej walce z 
kościołem nie możemy powstrzymywać się od 
użycia wszystkich rozporządzalnych środków, 
nie wyłączając ognia i żelaza, aby wytępić to 
zło... Brawo! Nareszcie znika określenie wol
nomyśliciel, a miejsce jego zajmuje bezboż
n ik ...”

Argumentacja jakby zaczerpnięta żyw
cem z pism Tomasza z Akwinu. Nie może 
być tolerancji, żelazo, ogień, amputacja... Nie
tolerancja dogmatu zrodziła dogmat nietole
rancji. Trzeba bowiem zauważyć, że w przy
kładzie przytoczonym za dziennikiem genew
skim Bóg, chrześcijaństwo, kościół to synoni
my. Oczywiście chodzi tu przedewszystkiem 
o kościół rzymsko-katolicki, który polityką 
swoją zawsze staw ał po stronie możnych te
go świata i nigdy nie miał współczucia dla 
tych mas ludowych, ciemnych, ubogich i wy
zyskiwanych, które od niego oczekiwały po
mocy i wybawienia z niedoli. Bezpośrednio 
przed rewolucją francuską kler Francji posia
dał olbrzymie dobra ziemskie i wielkie kapi
tały, podczas gdy niedola ludu nie miała g ra
nic, a przy lada nieurodzaju ten pracowity lud 
ginął setkami tysięcy. W swoich wykładach 
paryskich Mickiewicz nieraz ubolewał nad tern, 
że tak jest i że kościół rzymski zawsze idzie 
z monarchami przeciwko biednemu pracują
cemu ludowi.

W łacińskim ewangelicyzmie, a także w 
Ameryce Północnej już dawno zrozumiano, że 
chrześcijaństwo nie może dalej istnieć jako 
teorja filozoficzna, lecz że musi wcielić się w 
życie. Znakomity działacz katolicki van Lee- 
ven opowiedział się po stronie rewolucji spo
łecznej, jeśli kościół niedoli mas pracujących 
nie uzna za swoją sprawę najaktualniejszą.

U nas niedawno powstała sprawa młodego 
działacza katolickiego, Dembińskiego, który 
tak samo, jak van Leeven żąda od kościoła, 
aby z niedoli ludu pracującego uczynił pro
gram społeczny dla całego chrześcijaństwa. 
Jego wystąpienie na zjeździe w Wilnie wy
wołało konsternację. Dembiński oświadczył, 
że komunizm chrześcijański nie jest przeciw
ny nauce Chrystusowej i zgodził się na prze
kazanie swej sprawy najwyższym czynnikom 
kościoła rzymskiego. Jest wysoce ciekawe, 
jak się te czyHniki wypowiedzą.

Tak czy owak, m aterjalistyczne pojmo
wanie dziejów poczyniło takie wielkie postę
py w masach ludowych, że idealizm, który 
domagałby się wyrzeczenia od jednych na 
korzyść drugich, byłby skazany na przegra
ną. W jednem z pism ewangelickich pewien 
pastor francuski odpiera zdanie, jakoby chrze
ścijaństwo zbankrutowało. „Nie mogło zban
krutować— powiada o n —już choćby dlatego, 
że dotychczas nigdy nie było wprowadzone 
w życie w całej pełni”. Kościół rzymski, k tó
ry zbyt długo posługiwał się ramieniem świec- 
kiem, musiał poczynić wielkie ustępstw a na 
rzecz tego ramienia. Wytworzyły się pewne 
szablony życia polityczno-społecznego. Dopó
ki masy ludowe były ciemne i bezradne, moż
na było rządzić bez nich, a nawet przeciwko 
nim, ale dzisiaj już to jest niemożliwe.

Oczywiście, że tak samo, jak zbankruto
wała fatalnie nietolerancja dogmatu, tak musi 
zbankrutować dogmat nietolerancji. Ludzkość 
nie wyżyje na biegunach ducha i na krańcach 
teorji. Ja}c na ziemi życie rozwija się najbuj
niej w strefie umiarkowanej, tak i w dziedzi
nie życia duchowego i gospodarczego życie 
zakwitać może tylko w atmosferze wolności 
i swobody. Religja autorytetu może panować 
i rządzić tak długo, jak długo autorytet po
siada siłę fizyczną, gdy ta siła znika, upada 
i sam autorytet.

Śród niepokojów świata i zmiennych ko
lei losów ostać się może tylko religja we
wnętrznego przekonania. Religja nie narzu
cona siłą z zewnątrz i podtrzymywana ramie 
niem świeckiem, ale wolna nieprzymuszona 
wiara w wysoki cel istnienia, w ideał szla
chetny i wielki. Może teolog nie posiadać 
wyczerpującej definicji o Bogu, ale ta defini
cja staje się zbędną, gdy spotykają się z so
bą serca miłujące i niczego tak gorąco nie 
pragną, jak tego, aby słowo o miłości ciałem 
się stało po całym świecie,

Ateizm, który obecnie zmierza do wła
dzy, wypowiada walkę wszelkiemu idealizmo
wi. Komu żal dóbr wytwarzanych przez tysiąc
lecia, dóbr duchowych i materjalnych, niech 
pomyśli nad tern, w jaki sposób stępić można 
oręż bezbożnictwa. Orężem tym jest prak ty
ka nierówności społecznej. Kto mówi: Bóg, 
mówi miłość, a kto mówi: miłość, nie może
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patrzeć obojętnie na niedolę miljonów, pod- spragnionych, karmi łaknących i odziewa na- 
czas gdy odgórne tysiące nie wiedzą w jaki gich, a tą dobrocią zdobywa serce świata dla 
sposób trwonić dostatki. Chrześcijaństwo musi Ojca wszystkich ludzi i dla Księcia Pokoju, 
przemienić się w czynną miłość, która poi Jezusa Chrystusa.

JERZY KURNATOWSKI.

PO LSK A JEDNO TA BRATERSK A.
Prof. Jarosław  Bidlo, znany historyk cze

ski, jeszcze przed wojną zaczął opracowywać 
wielkie dzieło o „Jednocie Braterskiej na pier- 
wszem w ygnaniu”. Mowa o „Braciach Cze
skich”, czyli o „Czeskiej Jednocie B raterskiej”, 
która po wypędzeniu z Czech znalazła przy
tułek w Wielkopolsce i dała początek „Pol
skiej Jednocie Braterskiej”. Kalwinizm istniał 
właściwie tylko w Małopolsce i na Litwie, w 
Wielkopolsce rozwijała się wyłącznie „Jedno- 
ta B raterska”. Dopiero „Konsens” sandom ier
ski 1570 r. połączył obydwa te wyznania, po
czątkowo tylko organizacyjnie, a potem i do
gmatycznie.

Obecnie prof. Bidlo po dłuższej przerwie 
wydał lV-ty tom swojej „Jednoty Braterskiej 
na pierwszem wygnaniu” *)» obejmujący dzieje 
Jednoty polskiej, ściśle wielkopolskiej od 1587 
do 1595 r., t. j. podczas bezkrólewia po śmierci 
Stefana Batorego i podczas pierwszych lat pa
nowania Zygmunta Iii-go aż do ukończenia ge
neralnego synodu polskich protestantów w To
runiu, który odbył się od 21 do 26 sierpnia 
1595 r. Dzieje polskiej Jednoty Braterskiej w 
tym czasie są ściśle związane z dziejami pro
testantyzm u polskiego i z dziejami Polski wo- 
góle, co w pracy prof. B. znajduje dobitny wy
raz. Dla napisania swego dzieła prof. B. za
poznał się nietylko z całą literaturą przedmio
tu, lecz przeprowadził również i poszukiwania 
w różnych bibljotekach polskich, co mu po
zwoliło wykorzystać masę starych rękopisów, 
akt i druków współczesnych i stworzyć rzecz, 
którą cechuje największa—jaką osiągnąć moż
na—ścisłość historyczna.

Praca dzieli się na pięć części: 1) Jed- 
nota braterska podczas bezkrólewia po śmierci 
Stefana Batorego (1587—1588), 2) Nastroje sej
mów koronacyjnego i pacyfikacyjnego, 3) Zja
zdy protestanckie z lat 1591 i 1592 a sejm in- 
kwizycyjny, 4) Przed synodem toruńskim, 5) 
Generalny synod polskich protestantów  w To
runiu (2 1 -2 6  sierpnia 1596).

Spróbójmy ją streścić.

*) Jarosław  Bidlo: Jeduota bratrska v prvQim 
wyhnanstvi. Cast IV (1587—1595). V Praze. Nakładem 
Kral. Ceske Spolecnosti Nauk. 1932, str. 228 in ąuarto.

Prawne istnienie wyznań protestanckich 
w Polsce opierało się na akcie konfederacji 
warszawskiej z 28 stycznia 1573 r., k tóry pro
klamował tolerancję religijną. Stefan Batory, 
a właściwie wszechwładny za jego panowania 
Zamojski, sumiennie wykonywał postanowie
nia Konfederacji i wszelkie usiłowania gwaL 
tów nad protestantam i były surowo i szybko 
karcone. Po śmierci Batorego protestanci spo
strzegają, że akt Konfederacji jest tylko, jak 
mówi się dzisiaj, prawem ramowem, nieuzu- 
pełnionem przez instrukcję wykonawczą; nie
wiadomo, na jakich władzach ciąży obowiązek 
„procesu i egzekucji”. Rozpoczynają więc ak
cję w celu odpowiedniego uzupełnienia aktu 
Konfederacji. W trakcie tego tłum uliczny bu
rzy kościoły kalwińskie w Krakowie i w Wil
nie, a gwałty te uchodzą bezkarnie. To prze
konywa protestantów  tern bardziej o koniecz
ności uchwalenia „procesu i egzekucji” na sej
mie. Nie udało im się jednak przeprowadzić 
tego na żadnym z trzech szybko po sobie na
stępujących sejmów: koronacyjnym, pacyfika- 
cyjnym i inkwizycyjnym. Tym trudniejsze bę
dzie to do przeprowadzenia po synodzie to
ruńskim, który miał potwierdzić konsens san
domierski i połączyć kościoły kalwiński, bra* 
terski i luterski, a skończył się secesją więk
szej części gmin luterskich. Okres 1588—1595 
jest okresem, w którym protestantyzm  zaczy
na chylić się do upadku, ale jednocześnie od
nosi ostatnie pyrrusowe zwycięstwa i chyli 
się do upadku Jan Zamojski, przedstawiciel 
ostatniego wielkiego programu politycznego 
praworządnej rzeczypospolitej szlacheckiej. 
Losy protestantyzm u są ściśle związane z lo
sami stronnictwa „popularistów” Zamojskiego, 
które niebawem zostanie pokonane przez „re
galistów ”, kierowanych przez biskupów i zy
skujących coraz większy wpływ na Zygmun
cie III-im. Wpływ protestantów  i Zamojskie
go maleje z każdym sejmem. Na ostatnim z 
rozpatrywanych sejmów, inkwizycyjnym, k tó
ry miał zdetronizować Zygmunta Iii-go za kon
szachty z Ernestem austryjackim o ustąpienie 
korony, Zamojski opiera się głównie już ty l
ko na kalwinach małopolskich.

Niektórzy jednak protestanci, jak Jędrzej
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Leszczyński, jak Stanisław Górka, magnaci 
przeważnie — stoją w opozycji przeciwko Za
mojskiemu. Są stronnikami Zborowskich za 
panowania Stefana Batorego,. Maksymiljana 
austrjackiego podczas bezkrólewia, są „rega
listam i” za Zygmunta. Tym udaje się, — zwła«* 
szcza za Zygmunta Iii-go ,— dzięki osobistym 
wpływom i stosunkom uzyskać bardzo wyso
kie godności i osiągać bardzo znaczne nieraz 
korzyści dla poszczególnych zborów protestan
ckich w poszczególnych wypadkach. Doraźnie

ten oportunizm polityczny jest więc bardzo 
skuteczny, ale czy na dalszą metę nie jest 
szkodliwy i czy nie jest jednym więcej obja
wem postępującego rozkładu i społeczeństwa 
polskiego i protestantyzmu* polskiego—to in
na rzecz.

Prace profesora Bidlo. tak cenne dla hi 
storji kalwinizmu w Polsce, powinny wzbu
dzić powszechne zainteresowanie, zwłaszcza 
wśród ewangelików-reformowanych.

Kjs. EMIL JELINEK.

AUGUST CIESZKOWSKI
(ŻYWOT I

Kiedy na Zachodzie racjonalizm ostatecz
nie skapitulował, a miejsce jego na dziejowej 
arenie ludzkość końca XVIII i początku XIX 
wieku zajął młody, bujny i pełen uczucia ro
mantyzm, wnet też pod ciepłem jego tchnie
niem odżyła na nowo religja objawiona w ca
łej swej potędze i tajemniczości, a prawdy jej 
odwieczne nietylko znów krzepiły i ogrzewa
ły wyziębione religją naturalną Oświecenia 
ludzkie serca, ale na nowo też jęły zaprzątać 
i ludzkie umysły. Wprawdzie zrazu po pustym 
i zimnym w najgłębszej swej istocie racjona
lizmie, który za jedyny sprawdzian rzeczywi
stości przyjmował tylko rozum, nieboga ludz
ka dusza, czując głód prawdziwej religji, a nie 
znajdując dla siebie rzetelnej strawy w zim
nej religji rozumu, rzuciła się nieopatrznie w 
objęcia religji uczucia —mistyki. Na Zachodzie 
już w drugiej połowie XVIII stulecia mistyk 
Saint Martin, pozostający pod wyraźnymi wpły
wami zgorzelickiego szewca i filozofa w jed
nej osobie Jakóba Bóhmego, rychło pozyskał 
sobie zwolenników we Francji, a nawet i w 
Rosji, gdzie do tego niewątpliwie w pewnej 
mierze przyczyniło się mistyczno-spekulatyw- 
ne usposobienie cara A leksandra I. Wnet jed
nak duch ludzki otrząsa się z mistycznych u- 
pojeń, a zwraca się do czystej religji. Pisarze 
takiej miary jak Chateaubriand, Józef de Mai- 
stre, Lamartine, Montalembert, Lecordaire i De 
la Mennais wysoko wznoszą sztandar wiary. 
Ale teraz duch ludzki, wyposażony przez ra 
cjonalizm w skalpel krytyki, nie może się za
dowolić naiwną wiarą prostaczków. Teologja, 
szczególnie teologja ewangelicka, poczyna te 
raz badać zaniedbane dotąd źródła religji ob- 
jąwionej. Pod wskrzeszonem hasłem reforma- 
cyjnem „z powrotem do źródeł chrześcijań
stw a” z ogromnym zapałem zwraca się ku 
badaniom^ historyczno-egzegetycznym i apolo-

DZIEŁA).

getyczno polemicznym. Żarliwa, często różna 
w wynikach, praca egzegetów i teologów wy
woływała jednak nieraz w ludzkiej duszy roz
terkę i zamęt, do czego w niemałej mierze 
przyczyniał się również szybki rozwój ideali
stycznej filozofji Kanta, prowadzącej nieraz 
do ostatecznych absurdów. Systematy Jako- 
biego, Fichtego, Herbarta, Schellinga i Hegla 
(1770 — 1831), oraz jego szkoły, szczególnie 
centrum i skrajnej lewicy, święcą swe triumfy.

W Polsce za niemiecką filozofją trans
cendentalną, która kusiła się nawet zastąpić 
do pewnego stopnia religję, szli wkrótce ta 
cy jak Jaroński, Szaniawski, Trentowski, Li
belt, Kremer, Hoene-W roński, Dembowski oraz 
pisarze o pokroju mesjanistycznym i mistycz- 
no-religijnym jak Gołuchowski, Bochwic, Kró
likowski i Bukaty. L iteratura nasza XIX w., 
szczególnie literatura filozoficzna, roi się od 
zagadnień religijnych, a pisarze tego okresu 
z zamiłowaniem oddają się teologicznym roz
ważaniom. Wprawdzie w tych rozważaniach 
dochodzą oni nieraz do wyników zgoła oso
bliwych, nie zawsze zgodnych z autorytatyw 
ną nauką Kościoła, ale te ich rozważania wy
pływają nie tylko z potrzeby rozumu, ale też 
i serca. Krytyka klerykalnego obozu katolic
kiego nie może tego czołowym przedstawicie
lom naszej kulturalnej myśli XIX wieku da
rować i na każdym kroku czyni im zarzut 
„mieszania się w nie swoje rzeczy”. Nie chcę 
tutaj przesądzać czy krytyka ta, stawiając te
go rodzaju zarzut filozofom-myślicielom, pra
gnęła zmonopolizować wiedzę teologiczną w 
rękach teologów ex professio, a laikom roz- 
trząsań religijnych zagadnień zabronić, w ka
żdym jednak razie chciała ona położyć kres 
heretyckim  (rozumie się z punktu widzenia 
katolickiego) poglądom, jakie niejednokrotnie 
nasi filozofowie głosili. Charakterystycznem
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bowiem jest dla owego czasu, że pisarze i 
myśliciele, którzy sami uważają się za szcze
rych katolików, głoszą poglądy niezgodne z 
nauką, a nawet ideologją tego Kościoła, do 
którego należą i do którego pragną należeć.

Jednym z najgenialniejszych tego pokro
ju myślicieli i filozofów, roztrząsających kwe- 
stje teologiczne i pozostających w kolizji z 
prawowierną nauką katolicką, jest u nas w 
XIX wieku osobistość niepowszedniej miary: 
szczery patrjota, głęboko wierzący chrześci
janin, głęboki myśliciel, płodny pisarz, szer
mierz słowa, prozaista przewspaniały, umysł 
wszechstronny, a jako człowiek i jako pisarz 
wśród ziomków swych dziwnie mało znany— 
„myśliciel z W ierzenicy”, August hr. Ciesz
kowski.

Dla Cieszkowskiego religja jest potrzebą 
serca, nią żyje i przez nią działa, ale jak ka
żdy człowiek wierzący szuka rozwiązania nie
pokojących go problematów, tak i on nie za
dawala się jeno głębią i żarem swego religij
nego uczucia, lecz w serdecznej trosce szuka 
rozwiązania zagadnień, od wieków zaprzątają
cych ludzkie serca i umysły. Stanowisko Ciesz
kowskiego względem Kościoła było już nieraz 
omawiane przez krytyków, a jego poglądy by
ły ujmowane w tabelę heretyckich sądów (np. 
Tyszyński i Koppens). W niniejszym skrom
nym i szczupłym szkicu nie chodzi o wykaza
nie „heretyckich” rysów autora „Ojczenasza”, 
ani o wykazanie odmiennego przezeń ujęcia 
tego czy innego dogmatu, jaki się ustalił w orto
doksyjnej chrześcijańskiej dogmatyce, nie cho
dzi też tu o wszechstronne studjum literackie, 
do którego zresztą autor nie czuje się powo
łanym. „Na to (bowiem), by Cieszkowskiego 
należycie wyrozumieć, zbadać i ocenić — po
wiada przyjaciel autora „Ojczenasza” prof. Tar
now ski— potrzebaby myśleć tak głęboko i sil
nie jak on, umieć i wiedzieć tyle co on, przy
najmniej do niego rozumem i nauką się zbli
żyć. A i to nie byłoby jeszcze dostatecznem. Do
kładnie zdać z niego sprawę, wytłumaczyć go 
jasno a trafnie mógłby tylko taki, kto w po
siadaniu powyższych władz i zasobów byłby 
jeżeli nie powiernikiem jego myśli, to przy
najmniej towarzyszem bliskim i świadkiem je
go życia”. To też autorowi tych kilku słów 
chodzi raczej o podanie niektórych dat i szcze
gółów z życia i dzieł Cieszkowskiego, które 
choć w pewnej mierze mogą ułatwić i uprzy
stępnić zrozumienie wspaniałego dorobku pol
skiej filozoficzno-religijnej myśli XIX w., jakim 
jest niewątpliwie dzieło Cieszkowskiego „Oj
cze nasz”.

Myśl jako czysta tylko idea, oderwana od 
swego twórcy, wydaje się często zagadkową i 
niejasną. Dla zrozumienia samej myśli trzeba 
nieraz sięgnąć w głąb duszy a nawet i codzien
nego życia autora, badać podłoże, na którem 
wyrosła, otoczenie, w którem kiełkowało jej

nasienie i wtedy dopiero i to nie zawsze u- 
daje się uchwycić jej istotę, wniknąć w nią, 
odczuć i zrozumieć. Na powstanie bowiem 
ludzkiej myśli składa się wiele czynników ludz
kiej duszy i przeto, aby myśl zrozumieć trze 
ba wprzód poznać człowieka.

Duchowa struktura Cieszkowskiego jest 
nadto skomplikowana, aby nieprzygotowany 
czytelnik nie natrafił w jego dziełach na miej
sca, które muszą mu się wydać niejasne i nie
zrozumiałe i w swej treści i w swej genezie. 
Kto więc chce zrozumieć i wczuć się w jego 
myśli, musi przedewszystkiem zrozumieć i 
wczuć się w samego Cieszkowskiego — wej
rzeć w jego życie i o ile można w jego du
cha.

Charakterystyczną cechą Cieszkowskiego 
jest to, co Zdziechowski nazwał materjalistycz- 
nym kierunkiem jego wyobraźni. Ta materja- 
listyczna wyobraźnia każe Cieszkowskiemu 
wszystko cokolwiek istnieje ubrać w cielesne 
kształty. Myśl niewysłowiona, idea nieuciele- 
śniona, raj wymarzony a nieurzeczywistniony, 
niebo chrześcijańskie, ba nawet Bóg bezcie
lesny to tylko goła „abstrakcja”, czy nawet 
„upiory”, istniejące jeno w świecie myśli. 
Dzięki temu być może mimo górnej a filozo
ficznej myśli, miał to do siebie Cieszkowski, 
jak mało który z filozofów, że nie zatracał 
się w swych abstrakcyjnych wywodach, gu
biąc zmysł praktyczny i zapominając o ziemi. 
Owszem, żywo się przejął sprawami ziemi i 
wszystkiem, co jakikolwiek posiada z nią zwią
zek. Boć przecież na ziemi jest wszystko: tu 
jest Królestwo Boże, tu też między żywymi 
ludźmi jest żywy Bóg, a nie gdzieś w niezro
zumiałych dla Cieszkowskiego, bezczasowych 
i bezprzestrzennych zaświatach. Już tu na zie
mi ludzkość musi dojść do swej doskonałości 
i szczęścia; tu jest jej raj, tylko go musi so
bie zasłużyć i wywalczyć własną pracą i po
stępem. Jeśli zatem wszystko jest na ziemi, 
tedy wszystko trzeba skierować ku ziemi. I oto 
stąd właśnie płyną trzeźwe, ziemskie zainte
resowania myśliciela z Wierzenicy, dla k tóre
go wszystkie poczynania każdego poszczegól
nego człowieka i całej ludzkości są jedną wiel
ką pracą w urzeczywistnianiu Królestwa Bo
żego na ziemi. W umyśle Cieszkowskiego 
wszystko splata się w jeden węzeł monistycz- 
nego ujęcia i światopoglądu.

Co do swego monizmu, ujawniającego się 
szczególnie w zapatrywaniach na świat i za
świat pod kategorją czasu i przestrzeni, sam 
Cieszkowski przyznaje, że pozostaje tu pod 
wpływem Hegla i protestanckiej teologji. Nie
raz jednak porzuca i Hegla i teologję prote
stancką, aby zająć własne odrębne stanowi
sko. Ewangelicka teologja radykalna, zdaniem 
Cieszkowskiego, zniosła dualizm między tym 
a tamtym światem, przypisując jedyną rzeczy
wistość obecnemu, a zaprzeczając istnienie
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tamtego świata. Cieszkowski zaś zgodnie z \a -  
toźeniami Heglowej dialektyki usiłuje te dwie 
sprzeczności, tesis i antitesis, Disseits und Jen 
seits, połączyć w wyższej syntezie, w wiecz
nej teraźniejszości i w „spełnej jedności”.

Pod wpływem dialektyki Hegla popada 
Cieszkowski w pewną ideę fix, która go sta
le i wszędzie prześladuje. Wszelką nierów 
ność, wszelką sprzeczność, wszelki dualizm, 
gdziekolwiek on tylko zachodzi, a zachodzi 
wszędzie, należy bezwzględnie sprowadzić do 
„wyższej kojarzni”, do syntezy, bo „istnem i 
niezaprzeczalnem niebezpieczeństwem dla du
cha jest wszelki dualizm -pow iada Cieszkow
ski. — Gdziekolwiek go spotkamy — mówi da- 
lej—gdziekolwiek zawadzimy o nierozwiązany 
jeszcze, t. j. o niepojednany dualizm, tam go 
znieść i pokonać będzie naszym świętym obo
wiązkiem. Lecz nie inaczej, jedno przez pod
niesienie go do wyższej potęgi” (Ojcze nasz, 
tom I, str. 191 — skrót: O. N. 1191). Słusznie 
mówi Zdziechowski, że dialektyka Hegla sku
ła skrzydła duszy Cieszkowskiego, jego umysł 
szlachetny i silny, jego serce gorące, ogniem 
idealnych pragnień zapalone. Podnoszą wie
lokrotnie krytycy i słusznie, że ten świetny 
szermierz dialektyki pobił mistrza własną je
go bronią, ale w większości wypadków zapo
minają o tern, że ta broń silniejsza była od 
ręki, ktąra nią tak mistrzowsko władała. Po
bił wprawdzie polski Hegel Hegla niemieckie
go, ale broń tego ostatniego jak ostry kwas 
przeżarła do dna duszę mędrca z Wierzenicy. 
Dzięki niej właśnie formalna strona zwycię
żała nieraz nad treścią, zakuwając ją w swo
je ramy i formułki. Dialektyka Hegla dopro
wadziła do tego, że „zużył Cieszkowski myśl

swoją w jałowem usiłowaniu zamknięcia aspi- 
racyj, w nieskończoność Bożą sięgających, w o- 
brębie filozofji, która nic wyższego we wszech- 
świecie nad myśl ludzką znaleźć nie um iała” 
(Zdziechowski: Wizja Krasińskiego). Zaważy
ła też ona na rejigijnych i teologicznych po
glądach Cieszkowskiego w znacznie większym 
stopniu, niż cała teologja protestancka, którą 
krytycy katoliccy szczególnie chętnie Ciesz
kowskiemu wytykają. Cieszkowski doskonale 
jednak zdawał sobie sprawę ze swego religij
nego stanowiska. Wiedział on, że jego reli
gijne poglądy nie zgadzają się z dogmatycz- 
nemi sformułowaniami Kościoła katolickiego, 
do którego należał i w którym um arł przy
kładnie po katolicku, w pełnej świadomości 
chętnie przyjąwszy za radą swego spowied
nika biskupa Likowskiego ostatni sakram ent. 
Nie puszczał się jednak na śliskie tory rady
kalnej teologji protestanckiej i acz zdawał so
bie sprawę z wpływów, jakie nań wywarły Ko
ściół katolicki jako też i teologja ewangelic
ka, to jednak świadomie pod wpływem dia
lektyki Hegla starał się od obu tych wpły
wów uwolnić i zająć odrębne stanowisko, zgo
dne ze wskazaniami Heglowej metody. „Nam 
spełna twierdzącym i utwierdzającym — po
wiada Cieszkowski — nie wypada ani spoczy
wać ze starowiercami pod urwiskami rozpa
dającej się twierdzy, ani tern mniej stawać na 
gołern polu abstrakcji i negacji w obozie sztur
mujących niszczycieli, — ale wypada owszem 
to, co oni znosić tylko usiłują, wznosić do 
wyższego skojarzenia i silniejszem niż daw
nie opatrzeć sklepieniem; a takj eśli tylko po
dobna jednym i drugim zadość uczynić” (O. N. 
1 192)-

P. HULKA-LASKOWSKl.

TWÓRCA PODFILIPSKIEGO.
Przed paru tygodniami umarł Józef W eys

senhoff, który do historji literatury przejdzie 
jako autor świetnej powieści „Żywot i myśli 
Zygmunta Podfilipskiego”. Dzieło to śmiało za
liczyć można do najświetniejszych utworów li
teratury światowej. Zwięzłością, przejrzysto
ścią układu i wyrazistością poszczególnych o- 
brazów góruje ono bezwzględnie nad licznemi 
powieściami pisarzy rosyjskich, którzy szcze
gólniej w Niemczech cieszyli się i dotychczas 
cieszą wielką poczytnością. Gdy Polska stanie 
się dla świata tak aktualną, jak w swoim cza
sie była Rosja i gdy przyjdzie kolej na żyw
sze zainteresowanie się naszą literaturą, po
wieść W eyssenhoffa o Podfilipskim należeć

będzie do najczęściej tłumaczonych, czytywa
nych i krytykowanych. Zaś krytycy naszego 
życia społecznego, umysłowego i religijno- 
obyczajowego w powieści W eyssenhoffa znaj
dować będą dokumenty wartości pierwszorzę
dnej.

Koniec wieku zeszłego był ostateczną li
kwidacją dawnego porządku rzeczy w Polsce 
a zarazem był czemś w rodzaju bezkrólewia. 
Dawni władcy Rzeczypospolitej byli ostatecz
nie rozbici i zlikwidowani, nowych dziedziców 
jeszcze widać nie było. Szlachta polska szła 
w niewolę prosto z saskiej maskarady, kiedy 
to Polska nierządem stała i kiedy przede- 
wszystkiem należało się troszczyć o zbawię -
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nie wieczne. Słowa Skargi o tem, że pierwej 
kościoła bronić należy, niż ojczyzny, zapadły 
głęboko w dusze i wielka płynęła pociecha ze 
słów złotoustego Jezuity, który uprzedzając 
wypadki dziejowe, powiedział był, że „jeśli ta 
ziemska ojczyzna zginie, przy wiecznej się o- 
stoim ”. Wieczną ojczyzną stał się dla rozbit
ków, oczywiście, Rzym, a raczej dewocja rzym
ska. Po świetności dawnej Rzeczypospolitej po
został już tylko „polski pacierz”, który będąc 
w gruncie rzeczy rzymskim, uchodzić mógł za 
polski jedynie dlatego, iż różnił się od pacie
rzy zaborców prawosławnych i protestanckich.

Dla szlachty, która miała prawo wybor
cze. gdy chodziło o nowego króla, utrata nie
podległości była czemś w rodzaju wyboru cu
dzoziemca na tron polski. Ostatecznie było jej 
wszystko jedno, kto będzie rządził Polską, by
le ona mogła rządzić chłopami. Było to rozu
mowanie stanowe i katolickie zarazem. Kato
licyzm także niebardzo przejmował się fak
tem, że na jakichś ziemiach zmienia się wła
dza, boć ostatecznie wszelka władza pochodzi 
od Boga, a dla Rzymu wszystko jedno, czy 
w ładcą jest August, czy Fryderyk z K atarzy
ną, byle on miał w swoim ręku rządy nad du
szami. Szlachta, arystokracja i duchowieństwo 
tak dalece nie zdawali sobie sprawy z tego, 
co się dokonywało, że jeśli wogóle mieli ja 
kie zastrzeżenia, to dawały się one zgarnąć 
w słowa Katarzyny z Kossakowskich Potoc
kiej, która uprzedzając rozbiory Polski, wy
powiadała się do zaborców: „Jeśli mi zosta
wicie majątek i religję, czegóż miałabym ża
łować!” Część majątku miała ta pani w „du
szach” swego chłopstwa. Religję wyznawała 
prawowierną, i jak wszyscy magnaci, miała 
niezawodnie przybocznego kapelana, którego 
obowiązkiem było czuwać nad tem, aby w ra
zie czego otrzym ała ostatnie rozgrzeszenie i 
olejami świętemi namaszczenie.

Religji nikt jej odbierać nie zamierzał, 
ale pańszczyzna, k tórą uważano za najdosko
nalszy wyraz polityczno-społecznej woli Bo
żej, zaczęła doznawać niemałych ograniczeń. 
Magnat i szlachcic, a także duchowieństwo, 
mające tak zwane dobra duchowne, przestali 
być panami życia i śmierci swoich poddanych 
i musieli się liczyć z prawami i ustawami, ja
kie wprowadzali zaborcy. Chłopom przyzna
wała władza zaborcza coraz więcej praw, od 
panów domagała się coraz większych podat
ków. Patrjoci, którzy chwytali za broń, aby 
ratować wolność narodu, nie znajdowali nale
żytego zrozumienia w tych szerokich kołach 
szlachty, dla których majątek i religja były 
wszystkiem. Upadało powstanie za powsta
niem wobec braku poparcia ze strony szero
kich kół obywatelskich i wreszcie z majątku 
i religji pozostało niewiele. Chłop został u- 
właszczony i wyzwolony z pod pańskiego pa
nowania przez obcych zaborców, a duchowień

stwo, które było wyrazicielem wolności reli
gijnej, stało się narzędziem polityki zaborczej. 
Skończyły się szlacheckie powstania, na ca
łym froncie zapanowała bogobojna ugoda, a 
typy pasorzytnicze zaczęły się „urządzać” jak 
najwygodniej.

W eyssenhoff w swoim Podfilipskim ma
luje właśnie towarzystwo warszawskie, które 
pogodzone ze swoim losem, robiło korzystne 
interesa, bawiło się na swój sposób i pielę
gnowało tradycję w jej swoistem polskiem 
pojmowaniu. Tradycja miała być wszystkiem, 
gdy niestało własnej państwowości. W każ
dym domu były jakieś szafeczki z pam iątka
mi po dziadach i pradziadach, ordery, ładow
nice, akselbanty. To po generale, to po sena
torze, tamto po pośle na sejm. I w każdym 
domu „jadano wilję” obowiązkowo na sianku 
i przy świecach, a na Wielkanoc objadano się 
szynkami i kiełbasami. Stare zczerniałe obra
zy, szczątki ryngrafów, medaliki pochodzące 
z Rzymu i innych „miejsc św iętych”, należa
ły do pam iątek wyjątkowo cennych, uzupeł
niających niejako mitologię religijną, uwidacz
niających ją dla sceptyków i niedowiarków. 
Cały ten lamusik archeologiczno-mitologiczny 
był właśnie tradycją, którą szanować nale
żało.

Wprawdzie nikt nie zastanawiał się w 
Polsce nad pochodzeniem religji, k tóra zabie
gała o stanowisko panującej, nikt nie in tere
sował się dziejami kościoła, rozwojem dog
matu i historją chrześcijaństwa, ale gdy na
darzała się sposobność, wszyscy byli idealnie 
zgodni, że „wiara musi być”. Nikt jej nie po
trzebował dla siebie specjalnie, ale każdy u- 
ważał, że jest ona niezbędna dla sąsiada, o- 
osobliwie zaś dla wszystkich upośledzonych, 
którzy nie godziliby się tak łatwo ze swoim 
losem, gdyby się nie bali piekła. „Lud potrze
buje w iary” — to był aksjomat, którego nikt 
nie odważył się zakwestjonować. Aby zaś lud 
utrzym ał się przy wierze, trzeba było służyć 
mu przykładem. I dlatego działy się rzeczy 
wyjątkowo śmieszne, gdy notoryczni ateiści 
fundowali kościoły i przykładnie chodzili w 
niedziele i święta na mszę.

Ten faryzeizm odmalował w sposób wspa
niały Józef W eyssenhoff w Podfilipskim. Ogól
ne tło tworzy pewien sybarytyzm gospodarczy: 
musi być wszystko, czego wymaga tradycjo
nalna pańskość. Komfort mieszkania i ubra
nia, dobry stół, wytworne towarzystwo, po
dróże, Europa czyli Monaco, Nicea, wody, mo
rze, góry — wszystko w sezonie właściwym. 
Z czego żyje taki Podfilipski? Umie sobie ży
cie urządzić — oto wszystko. Trochę odziedzi
czył, trochę się przypętało dzięki sprytnym 
zabiegom, pieniądz garnie się do pieniądza. 
Jako wielki pan ma Podfilipski ^rozległe sto
sunki i ma kochankę, której potrafi się po
zbyć w odpowiedniej chwili. Typowy wszech
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stronny pasorzyt: nie tworzy nic, korzysta ze 
wszystkiego. Pasorzytuje na życiu gospodar- 
czem, kulturalnem , na religji, obyczaju, tra- 
dycji.

Do najpiękniejszych obrazów książki 
W eyssenhoffa należy rozdział „Około Wiel- 
kiejnocy”. Taki rozdział mógł napisać tylko 
prawdziwy mistrz, a zarazem człowiek, który 
nie boi się mówić prawdy. Opisuje kwesto
wanie, oczywiście, także tradycyjne, po ko
ściołach, w wielką sobotę. Wytworne tow a
rzystwo zwiedza „groby”, ludzie zatrzymują 
się przy stolikach kwestarek, których obo
wiązki spełniają panie i panny z towarzystwa, 
gawędzą, flirtują nawet i składają datki. Pan 
Podfilipski, który tradycję szanuje wespół z 
innymi, wchodzi do kościoła, przybiera wy
raz skupiony i pobożny, co pozwala mu nie 
dostrzegać niemiłych i obojętnych pod wzglę
dem towarzyskim kwestarek, zatrzymuje się 
tylko tam, gdzie chce, i ostentacyjnie składa 
sutą ofiarę. Pani Granowska szuka dla niego 
obrazka i mówi mu o tern: „Szukam dla pa
na obrazka z dobrym łotrem ”. Pan Zygmunt 
pohamował śmiech ze względu na powagę miej
sca. I wyszedł równie poważnie, jak wszedł, 
t\lk o  z głową nieco pochyloną, skupiony w 
myślach. I zaraz po wyjściu z kościoła mó
wi: „Lubię to wesołe pogaństwo... Czyż ma 
co wspólnego z chrześcijaństwem ten salono- 
nowy sport kwestarski, uprawiany przez wyż
sze klasy, albo ta przechadzka po wystrojo
nych grobach i oczekiwanie święconego, prze
znaczonego dla ludu?”

Jego towarzysz ma pewne zastrzeżenia 
i robi uwagi, że religja jest potrzebna, a na to 
pan Podfilipski z miejsca: „...ja sam przekona
ny jestem o potrzebie kościoła. Wprawdzie 
to zupełnie co innego. Religja jest ideą filo
zoficzną, zdaniem mojem fałszywie pojmowa
ną i tak różnorodną, że każdy ma prawie in
ną swoją odmianę tego pojęcia. Kościół zaś 
chrześcijański jest instytucją bardzo mądrą, 
skoro tak długo potrafiła dyktować światu 
swe kodeksy moralne—i najzupełniej potrzeb
ną dla mas. Jest to jeden z tych hamulców' 
dla tłumu, jeden z tych wielkich wynalazków 
dla zawiązania oczu słabszym i grubszym na
turom, jeden z tych wielkich systemów kla
tek, trzymających na uwięzi menażerję Bożą, 
któraby bez tego dawno wzajemnie się po 
rozdzierała”.

Podfilipski nie był jednostką odosobnio
ną, ale typem, który jeszcze i dziś ma niezli
czonych reprezentantów. Religja jest dla Pod- 
filipskich asekuracją i gwarancją. Dla siebie 
biorą z życia wszystko, co tylko życie dać 
może, dla nędzarzy i upośledzonych mają nie
bo i piekło, czyli nadzieję i strach. Stawiając 
ich pośrodkif między jednem a drugiem, mo
gą spokojnie oddawać się radościom życia i 
dlatego każdego krylyka religji, czy kościoła

uważają całkiem słusznie za wroga osobiste 
go, chociaż dla nich religja jest niczem. Pod- 
filipscy są bardzo wszechstronni i tę swoją 
wszechstronność uważają nawet za znamię 
swego nadczłowieczeństwa. „Widzi pan —wy 
wodzi Podfilipski,—u mnie znaleźć można na 
stole i encyklikę, i Renana, i „Vie Parisien- 
rie” — mam nawet starą książkę do nabożeń
stwa, Może to dziwaczne, a może świadczy
0 pewnem... bogactwie myśli. Mówiłem zresz
tą panu, że zgadzam się z systemem panują
cym. A co do tego, że nie wygłaszam pouf
nych poglądów tam, gdzie mnie nie rozum ie
ją, to jest prosty savoir vivre”. Pan Ligęza 
odpowiada mu na to: „...ale poco wygłaszać 
przeciwne swoim zasady?” — „Żeby ludzi po
cieszać. Poco ich martwić?”

Za ten typ tradycjonalisty, jakim jest Pod
filipski, Weyssenhoffowi należy się wdzięczna 
długotrwała pamięć. Ta powieść nie jest li- 
tylko dziełem wielkiego talentu, ale niemniej 
rzetelnego charakteru. U nas w Polsce rozpa
noszona podfilipszczyzna wprost zakazuje mó 
wić prawdy niemiłe, które ludzi martwią. Trze
ba ludzi pocieszać i rozweselać czem się da i 
jak się da. I dlatego tak często widujemy lu
dzi światłych i w nic nie wierzących na od
pustach narodowych, na koronacjach cudow
nych obrazów, na jubileuszowych obchodach 
klasztorów i kościołów. Mówi się przytem: 
wiara ojców, tradycja, świętości narodowe, ale 
nikt nie spróbuje zanalizować treści tej tra
dycji i tej wiary ojców, której zresztą nie po
dziela i która jest dla przeciętnego Polaka 
rzeczą serdecznie obojętną.

Pan Podfilipski to wielkie puste nic, am
bitne i zachłanne zarazem. Nic życiu nie daje
1 niczego mu nie wyznacza, ale rozgląda się 
chytrem i oczkami dokoła i uważa, co w da
nej chwili obowiązuje, co jest w modzie i na 
czem możnaby zarobić. Ten typ stagnujący i 
pasorzytujący zamykał dzieje Polski przedroz
biorowej, a zarazem patrzył jak rodzi się Pol
ska nowa, ludowa, która budziła w nim odra
zę i śmieszyła go serdecznie. Po magnackich 
karmazynach do głosu dochodziły jakieś po
cieszne chamy, których przekazywało się księ
żom, iżby ich trzymali krótko i nie pozwalali 
im przeszkadzać jaśnie% państwu w używaniu 
życia. Na to patrzyli Podfilipscy, ale tego nie 
rozumieli i rozumieć nie chcieli. Ale gdy po
w stała nowa, demokratyczna Polska, odrazu 
przypomnieli sobie swoją zasadę: trzymać z 
systemem panującym i iść z masami.

Stali się tedy demokratami i wysunęli 
swoje pretensje do przewodzenia innym, un i
kając jednocześnie brania na siebie jakichkol
wiek obowiązków. „Wszystkich obowiązków 
można się wyzbyć” — powiada p. Podfilipski. 
„Jakto?—dziwi się rozmówca p. Podfilipskie- 
go.—Za cóż tedy pan ma obowiązek?” A pan 
Zygmunt wywodzi spokojnie i z głębokiem
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przekonaniem: „Za to, czem jest — za przepi
sy prawne, moralne, policyjne, towarzyskie, 
ulegające zmianom i przekształceniom, sto
sownie do czasu, miejsca i osób. Szanować je 
należy, oczywiście, bo to są paragrafy kon
traktu społecznego, który i mnie przysługuje: 
przysparza mi korzyści, a wkłada na mnie cię
żary. Te ciężary znoszę, póki opłacają mi je 
sowicie korzyści; gdy bilans wypada na moją 
niekorzyść, zrywam kontrakt. Naturalnie, że 
zrywam go dyskretnie, nie całkowicie i ostroż
nie. Skandal jest głupstwem i niezgrabstwem. 
Ale gdybym miał wymienić, co uważam za 
swój stały, jak to mówią, święty obowiązek, 
doprawdy nie umiałbym powiedzieć... Chyba 
pracę nad rozwojem własnego indywiduum— 
chociaż i to instynkt wrodzony, a nie jakiś 
gwałt zadawany sobie dla zadośćuczynienia u- 
rojonej konieczności posłuszeństwa komu lub 
czemukolwiek”. — „Panie, ależ to teorja zu
pełnie przewrotowa, przeciwna pojęciom nie- 
tylko władzy, powagi, ale nawet ładu i sk ła
du społeczeństwa” — woła p. Jacek Ligęza, a 
na to Podfilipski: „Toteż nie trzeba tego mó
wić głośno”.

Takich Podfilipskich jest w społeczeń
stwie naszem jeszcze bardzo wielu. W spo
sób specjalny wyróżniają się dbałością o po
szanowanie tradycji i baczą pilnie, aby się 
kościołowi panującemu (trzeba się zawsze zga
dzać z systemem panującym!) nie działa ujma.

Musi istnieć jakaś władza trzym ająca masy 
w ryzach, bo inaczej wszystko przepadnie i 
pan Podfilipski nie będzie mógł wyjeżdżać za 
granicę i cieszyć się pełnią życia. Dla utw ier
dzenia tych mas, z których żyje, w jedyno- 
zbawczej wierze, służy im własnym przykła
dem i chodzi przykładnie do kościoła. Gdy 
zaś um iera i gdy nikomu z otoczenia nawet 
przez myśl nie przejdzie, aby posłać po księ
dza, lokaj jest tak  wytresowany przykładem 
pana, że za w łasne pięć franków sprowadza 
księdza i każe pokropić ciało.

W eyssenhoff znał Podfilipskich z bliska 
i opisał ich wiernie i z wielkim talentem. 
Książka ta godna jest uważnego czytania je
szcze dzisiaj, chociaż od chwili ukazania się 
jej w roku 1898 upłynęły już 34 lata. Jako 
dokument pierwszorzędny przejdzie ona do 
historji literatury, dzisiaj zaś, gdy Podfilip
skich istnieje w Polsce jeszcze tak dużo, ma 
ona znaczenie wielkiego malowidła, odtwarza
jącego pewną dziedzinę rzeczywistości pol
skiej. Podfilipski to faryzej-sybaryta. Prześli
zguje się przez życie, dbając, aby mu było 
dobrze, nie naraża się nigdy i nikomu, nie 
rzuca w świat żadnych nowych myśli i paso- 
rzytuje na wszystkiem. I dlatego warto je
szcze dzisiaj czytywać tę książkę, która jest 
żywym portretem  wszystkich pasorzytów, u- 
nikających twórczej pracy i omijających nie
miłe dla nich prawdy.

Od w y d a w n ic tw a  „ C h rze śc ija ń sk ieg o  
K a le n d a rz a  śc ie n n e g o ”.

Zapytywani z różnych stron o nasz tu i 
ówdzie znany już kalendarz ścienny, a mia
nowicie o to, czy on został na ten rok wyda
ny, lub czyśmy zaprzestali jego wydawanie, 
dla wyjaśnienia rzeczy donosimy co nastę
puje:

Kalendarz ten na rok bieżący t. j. 1932 
został wydany, lecz niestety z powodu ogrom
nych trudności pieniężnych tylko część jego 
nakładu mogła być wykończona. A ponieważ 
tylko część, dlatego mimo najlepszych chęci 
nie mogliśmy wszystkim, którzy go sobie za
mówili, nim usłużyć. Było nam to niewymow
nie przykro, lecz niestety nic na to poradzić 
nie byliśmy w stanie.

Niezrażeni wszystkiemi niesłychanemi

trudnościami, przystępujemy do jego wydania 
na rok przyszły, t. j. 1933, wierząc, że wresz
cie mimo wszystko dzieło, którego byt jest 
tak usprawiedliwiony, przecie wkońcu wszyst
kie trudności przezwycięży i ostoi się.

Zawiadamiając o tem, prosimy równo
cześnie o przysłanie nam zamówień, o ile 
można prędzej, szczególnie gdzie się rozcho
dzi o większą ilość egzemplarzy. Jeżeli zaś 
znajdą się jakie jednostki, serca, które uzna
ją, że dobrzeby było w naszem dziele nam 
pomóc i poprzeć nasz wysiłek w jakikolwiek 
sobie możliwy sposób, to za takie poparcie 
zgóry serdecznie dziękujemy.

Za wydawnictwo:
Cieszyn, K. Sabella, Górna 5.
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ROMUALD BALAWELDER.

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

(Ciąg dalszy).

Intendent zachęcał do zwiedzania stat
ku. Każdego dnia po 10 osób. Oficer prowa
dził.

— Oto jest, proszę państwa, górny po
kład kapitański. Wejdziemy do kabiny kapi
tana okrętu. Na stoliku leżą mapy nawiga
cyjne. Wyczytać z nich można głębokości, 
rafy, mielizny, określić dokładnie kierunek 
jazdy. Na tych półkach chronometry dla mie
rzenia długości geogr., sekstansy do oznacza
nia wysokości gwiazd, szerokości geogr.. Pro
szę zwrócić uwagę na radjo. Uzeimienie idzie 
do żelaznego kadłuba, stykającego się z wodą. 
A ten nastawiacz anteny daje możność spraw
dzania położenia okrętu podług kierunku fal 
stacji nadawczej.

— Jak? W jaki sposób? — pytały głosy 
ciekawych.

— Gdy antena ustawiona poprzecznie do 
kierunku fal, cichnie głos.

— Aha! Rozumiem — udawała panna 
Małka, grzebiąc w książkach bibljoteczki ka
pitana, gdzie niestety romansów nie znalazła.

Wychodzimy na czoło górnego pokładu. 
Tutaj czuwają kpt. Stankiewicz i dwaj piloci 
norwescy. W budce oszklonej tkwi nierucho
mo sternik, obracając koło sterowe w myśl 
poleceń pilota.

Oficer objaśnia dalej:
— Te koła służą do sygnalizowania przez 

pilota wskazówek maszynistom. To są skrzyn
ki kompasowe; w tej zwykły kompas, często 
niestety zawodzący. Np. przy wyspie Born- 
holm odchyla się gwałtownie. Zato ten kom
pas elektryczny nie podlega wpływom ubocz
nym przyciągania.

Gromadka badaczy schodzi na niższy po
kład, kierując się ku tyłowi, t. zw. rufie.

— W tej budzie znajduje się „maszyn
ka”, obracająca ster. W razie uszkodzenia, 
wyłącza się tryby i czterech najmocniejszych 
marynarzy obraca to duże koło. Nad budką 
mamy przyrząd do mierzenia głębokości mo
rza, rodzaj sondy. Ta rurka, zasklepiona u 
góry, wykazuje ciśnienie wody. Na końcu wisi 
ciężarek, nasmarowany łojem dla nabrania 
próbki m aterjału z dna.

Maszerujemy dalej. Po drodze sypią się 
pytania.

— Go to za kołowrotek na linie, zarzu
cony jak wędka na wodę?

— To log do mierzenia szybkości statku. 
— A to? — Szalupy, na których popłyniemy

na Nordkap, jak się uda. Te drążki żelazne, 
zakrzywione, na których wiszą szalupy, zwą 
się „po polsku” szlup-belki. —

W wędrówce po statku opuszczamy się 
coraz niżej. Zaglądamy do pokoju lekarza o- 
krętowego, do „kambuza”, kuchni, w której 
panuje wzorowa czystość, nie pomijamy śpi- 
żarni oraz sypialni dla służby. Wreszcie scho
dzimy w „podziemia” statku, aby obejrzeć 
jego wnętrzności i mięśnie.

Do hali- maszyn trzeba zejść parę pięter 
po stromych, żelaznych, zygzakowato spada
jących schodkach. Im niżej, goręcej, duszniej. 
Strumienie potu zalewają twarz. Ogarnia nas 
świat zupełnie odrębny, zamknięty w sobie, 
t. j. w żelazie, ruchu, rozpalonej atmosferze. 
Hala czyni wrażenie dużej fabryki.

Podchodzi gm łody chłopak, ogorzały, 
szczupły, obficie okraszony pyłem węglowym 
i smarami. Niełatwo odgadnąć, że pod tą ar- 
cy-skromną, spracowaną postacią kryje się 
student, praktykujący, torujący sobie drogę 
z podziemi do pokładu kapitańskiego.

— Tu są, proszę państwa, dwie maszyny. 
Dają razem siłę 6 tys. efekt, koni parowych. 
Zjadają sto ton węgla dziennie. Maszyny są 
o potrójnem rozprężaniu, wysokiego ciśnienia. 
Para wodna, pokarm okrętu, idzie do najmniej
szego cylindra, poczem przechodzi do więk
szego, wkońcu do największego. Stąd idzie 
do chłodnika i wraca skroplona do kotłów. 
Tłoki poruszają dwie śruby ulokowane pod rufą.

— Jaka jest szybkość statku?
— 14 węzłów (27 km. na godz.).
— A skąd się bierze wodę? — pytała p. 

Marja, zapisująca wszystko, jak na wykładzie.
— Z morza, odpowiednio oczywiście o- 

czyszczoną. — Nieczystości wypuszcza się 
przez krany i kingstony t. j. otwory w burcie 
statku, — mówił student dalej.—Wody zużywa 
się dużo, bardzo dużo. Nietylko do wytwarza
nia pary. To jest np. chłodnia dla celów kon
serwowania artykułów spożywczych. Chłodna 
woda do niej brana jest z morza przez pom
py cyrkulacyjne. Z chłodni leje się woda bez 
przerwy jak z rany rozbitego okrętu. — Po
kazywał następnie student ogromne baseny z 
wodą słodką, alembiki t. j. maszyny do desty
lowania wody morskiej na zdatną do picia, 
krany zatopienia, potrzebne w razie pożaru; 
telegraf, przez który pilot sygnały daje do 
podziemia z górnego pomostu.

— To nasz jedyny kontakt ze światem
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zewnętrznym. To dusza tych maszyn. Bez sy
gnału nie wolno zmieniać chodu maszyn, nic, 
nic... —

Rozkaz pilota idzie do człowieka-maszyny 
przez maszynę.

Pokaz hali maszyn skończył się. Wspię
liśmy się z ponurej czeluści na wesoły po
kład. Wychodząc przez otwór, który jest o- 
tw artą granicą między światem słońca i po
sępnej maszyny, spojrzałem raz jeszcze wdół. 
Czarni ludzie uwijali się wśród czarnych smo
ków dyszących, przewalających cielska w bez
ustannej pracy.

Hala maszyn.

To była czarna strona naszej podróży. 
A jednak. Ci ludzie czarni, gdy na chwilę da- 
nem im było wyjść na powietrze, pod niebo, 
bawili się, jak dzieci. I przed chwilą byli za
dowoleni najwyraźniej, że ich poczciwy, stary 
statek jest przedmiotem podziwu pasażerów- 
laików. Przyznam, że i mnie ta hala maszyn 
wystarczyła, aby przypomnieć o szacunku, jaki 
maszynie się należy i robotnikowi, kierowcy 
jej i słudze.

Przebywając w obliczu maszyn, wobec 
natchnienia ruchu, szaleństwa skrętów, wi
rów, grozy huku, ryku, czuję zawsze coś na
bożnego, mistycznego, jakieś poczucie i obja
wienie mocy. Modlitwę pracy, panowanie pra
cowitej masy, górującej nad człowiekiem uczo
nym i głupim.

— Nie pójdzie pan na wyścigi? — prze
rwał rozmyślania inż. Juljusz.

— Muszę dokończyć zwiedzania statku.
Oficer objaśniał właśnie bratszpil z mo

torkiem, do spuszczania i wyciągania kotwic- 
olbrzymów, poczem przeszedł do obgadywa
nia syreny, która rykiem niesamowitym wy

woływała z początku dreszcz przerażenia, a 
potem stała się skowronkiem, wołającym do 
oglądania cudów Norwegji. Objaśnienie skoń
czyło się na masztach i na ich mowie chorą- 
gwianej. Piękna ta mowa posiada słownik pa- 
rutomowy, wspólny dla wszystkich narodów 
świata. Literami jej są flagi o różnych bar
wach, znakach, kształtach, przy pomocy któ
rych okręty mogą się porozumiewać na do
strzegalne odległości. Uprzejma „Polonia” nie 
omieszkała witać się z napotykanymi na mo
rzu statkami. Jedynie w stosunku do statków 
niemieckich dała spokój uprzejmości, gdy 
pierwszy napotkany statek niemiecki nie od
powiedział na powitanie. Oto co może niena
wiść.

* •* *

Polska nie wie dotąd, co winno być po
wodem jej dumy. Niechże więc posłucha.

„Polska cała dumną być może, że posia
da takie pismo”, mówi skromnie o „Nowinach 
Oceanu” ich redakcja. „Pierwsze to polskie 
pismo okrętowe na wodach świata. Piękna i 
bądź co bądź najoryginalniejsza pamiątka z 
czasu podróży”.

Brawo! W „Nowinach” znalazły zapew
ne fjordy i fjeldy Norwegji godnego piewcę? 
W nich-to zapewne genjusz jakiś objawił ta
jemnice przyrody Skandynawskiej, przeciętne
mu mózgowi pasażera niedostępne? A może 
jakiś znakomity geograf czy geolog podawał 
rzeczowe objaśnienia, aby każdy jaknajwięcej 
skorzystał z podróży?

O! do djabła! To coś lepszego, coś ku 
„wygodzie, uciesze i zabawie Pasażerów ”. 
Więc a la „Mucha” lub „Cyrulik W arszawski”? 
Ale tylko z kogo tu drwić, kiedy brak praw
dziwego Marszałka, a jest tylko marszałek Se
natu? Zobaczymy. To będzie zapewne arcy- 
dowcipne. „Mój pierwszy flirt na „Polonii”.— 
Ha! ha! — rozdziawiam gębę do uśmiechu, ale 
jakoś nie idzie. Może drugie będzie lepsze: 
„Morska choroba” tego samego dowcipnisia, 
Stacha z Odolanowa. Niestety zamiast śmie
chu wzruszenie ramionami. Dowcip się nie 
udał.

Bierzmy się do rzeczy poważniejszych. 
„Gwoździem” pisma stał się „konkurs na roz
poznanie twarzy przedstawionych wyżej i o- 
bok”. Ten konkurs zajął połowę wszystkich 
numerów „Nowin”. W spaniały pomysł w cza
sie podróży do Nordkapu! A obok: wiadomo
ści „potoczne” np. „Bufety i bary sprzedawa- 
ją” i t. p., drugi „konkurs gry w bridge’a”, 
poprzekręcane „Wiadomości Ag. Telegr.”, spra
wozdanie z przebiegu uroczystości polarnej, 
kabaretu i t. p.

Nareszcie jest coś i o Norwegji! „Przy
lądek Północny”! Można się nauczyć! „Jest 
na czasie zapodać kilka słów o Nordkapie... 
Stanowi on... blok słupkowo-granitowy (?),
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Zorza (Polarna) przyświecać nam będzie przez 
cały czas naszego pobytu tamże tak, że ucze
stnicy naszej wycieczki będą mieli możność 
podziwiać cuda tej półn. przyrody”. Czy nie
fortunny „geograf” do dzisiaj jest przekona
ny, że w czasie tej wycieczki oglądał Zorzę 
Polarną? !)

Takie są owe sławne „Nowiny Oceanu”. 
Mój Boże, na co zeszło drukowane słowo. 
Ludzie najpoczciwsi pocili się—jak sami przy
znają — w czasie bezsennych nocy, aby ktoś

„Nie pójdzie pan na wyścigi?"

może się uśmiechnął, rozerwał myśl, znudzo
ną widokami Norwegji. Czy raczej nie warto 
było popracować, aby pasażerom ułatwić ob
serwowanie cudów przyrody, podnosić dusze 
na ton wysoki? Napewno grunt był po temu 
b. podatny. Trzeba było iskry — a buchnąłby 
płomień.

*
*  *

Dysproporcja między poziomem podróży 
a jej czasopismem żywo przypomina dyspro
porcję między duszą współcz. człowieka a pra
są i książką. Bo czem jest prasa? Kubłem, 
z którego wszystkie nieszczęścia tego świata 
leją się na głowy czytelników. Ba, nie tylko 
nieszczęścia; zwyrodniałe czyny rzezimieszka, 
obłąkańca, oszusta. Wmawia się w człowieka, 
że świat jest potworny, krwiożerczy, głupi 
i mały. — O! Jezu!—woła dusza, uginająca się 
pod brzemieniem — pocóż lejecie na mnie te 
setki morderstw, waśni, szaleństw? Czy ludz
kość jest istotnie czarną jak przepaść i czer
woną jak piekło?

*) Zorza Polarna pojawia się jedynie w zimie, 
w czasie nocy polarnej.

Zdawałoby się, że przemęczeni ludziska 
powinni redaktorów przeraźliwych gazet wy
wlec na światło dzienne, wyszorować ich czar
ne dusze i oddać na naukę do klasztorów. 
Ale gdzietam! Potęga czarno-czerwonego sło
wa zasuggerowała tłumy. Jak pijak wódki, 
tak łaknie codzień rzesza samobiczowania u- 
piornemi wiadomościami gazet. To jest sa
dyzm zbiorowy, to jest dzisiejszy kryzys du
szy Europejczyka.

A cóż książka literacka? Narzeka się na 
jej kryzys. No, przecież chociaż pod tym wzglę
dem instynkt zdrowy broni się przed zalewem 
apoteozy buduarowo-kryminalnych bohaterstw.

— Łaźcie sobie po ulicach, paskudztwa, 
jak gazety, a nie ubierajcie się w dostojeń
stwo książki — wyrokuje o książkach spra
wiedliwy tłum. Ho! ho! tłum mądry to pan. 
Wie, że gazetka to jest swojska, demokratycz
na szmatka—ale książka? Pachnie arystokra
cją. Jeśli chce, by ją szanować, musi być 
przyzwoitą, wytworną i mądrą. A, gdy się 
wymaluje i idzie na bruk między pospolitaków, 
to jest jak kokota, którą conajwyżej można 
się pobawić, okraść—i wyrzucić. Może niedłu
gi już czas, kiedy wybuchnie rewolucja, bunt 
przeciw złej książce. Z rozkoszą patrzeć bę
dzie zdrowa masa ludzka, jak wysokie niby 
Himalaje góry wytwornych romansów, patolo
gicznych książek płonąć będą na chwałę Bo
gu, ku pożytkowi zdrowia, mocy, uczciwości 
i mądrości.

Ale — pst! .Kupiec francuski może być 
z takich proroctw niezadowolony. Toż pionie
rzy, rozpowszechniacze romansów francuskich 
są pionierami, najcudowniejszymi reklumia- 
rzami mody francuskiej. Jak ewangelja uczy
ła ludy dzikie pokory, aby rzucić je w nie
wolnictwo chrześcijanina, tak romans przy
gotował grunt dla dyktatury mody. Czekał, 
nerwy muskał lizaniem niezdrowem, ozdabiał, 
apoteozował buduary; rozpaćkał kolory tę
czowe miłości na tubki z sztucznemi farbami 
flirtów, zdrad, podstępów, awantur. Rozmia- 
mlił, rozklekotał organizm, zneurastenizował 
go, odurzył zapachami. Z łatwością potem na 
przygotowany teren rzucił kosmetyki, jedwa
bie, błyskotki, szampany. Takie są dzieje 
eksportu francuskiego. Sama Francja oczysz
cza dusze swych obywateli od niezdrowych 
nałogów. Ale czyni to pocichu, przezornie, 
aby nie uzdrowić swych klijentów, — niewol
ników swej mody.

Administracja „Jednoty” prosi Szanownych Czytelników o wpłacenie
zaległej prenumeraty.
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WIADOMOŚCI Z KOŚCIOŁA I O KOŚCIELE.
D w ie o rd y n a c je  n a  D uchow nych .

W Kościele ewangelicko-reformowanym 
w Warszawie dopełniona została ostatnio po 
dwakroć uroczysta ordynacja na duchownych 
2-ch kandydatów teologji.

W Niedzielę, dnia 3 lipca r. b. ordyno
wany został kandydat teologji p. M. Żurakow- 
ski, wychowaniec Uniwersytetu W arszawskie
go, a w Niedzielę, dnia 11 września został do
pełniony takiż akt ordynacji pana P. Jaremki, 
kandydata teologji, który studjował na uni
w ersytetach w Bazylei i Zurichu.

Obydwaj nowowyświęceni Księża są na
rodowości ukraińskiej i pracują wśród ukraiń
skich ewangelików-reformowanych we W scho
dniej Małopolsce. Ordynacja ich dopełniona 
była w kościele naszym w Warszawie w na
stępstwie aktu przyłączenia się do Kościoła 
naszego ukraińskich Zborów i stacyj kazno
dziejskich ewangelicko-reformowanych, poło
żonych na terenie województw Lwowskiego, 
Stanisławowskiego i Tarnopolskiego.

Nowym pracownikom w Winnicy Pań
skiej życzy redakcja „Jednoty” obfitego bło
gosław ieństwa Bożego w pracy, mocy Ducha 
S-go, wytrwałości i cierpliwości na ich trud
nych i odpowiedzialnych stanowiskach.

A kces u k ra iń sk ic h  e w a n g e lik ó w -re fo r-  
m o w an y ch  do K o śc io ła  E w ang . R efo r
m o w an eg o  w  R zeczy p o sp o lite j P o lsk ie j.

W dniu 7 b. m. Konsystorz nasz imieniem 
Synodu przyjął i zatwierdził akces (przyłącze
nie się) do Kościoła naszego grupy ewange
licko-reformowanego wyznania ewangelików 
Ukraińców, zamieszkałych na terenie trzech 
województw Małopolski Wschodniej. Kilkana
ście Zborów i stacyj kaznodziejskich przesła
ło piśmienne oświadczenia, iż pragną odtąd 
należeć do Kościoła Ewang. Reformowanego 
w Rzeczypospolitej Polskiej. Oświadczenia te, 
podpisane przez duchownych i starszych Zbo
rów, zostały przez Konsystorz przesłane do 
Ministerstwa W. R. i O. P., jak również i do 
M inisterstwa Spraw W ewnętrznych z wyja
śnieniem, że Konsystorz przychylił się do 
prośby współwyznawców naszych Ukraińców, 
i z prośbą o potwierdzenie tego akcesu.

Ruch ewangelizacyjny wśród narodu u- 
kraińskiego w granicach Polski rozpoczął się 
właściwie w roku 1925. W tym czasie przy
byli do Polski z Kanady i Ameryki Północnej 
dwaj duchowni-prezbyterjanie, czyli wyznania 
ewang. reformowanego, i rozpoczęli pracę mi
syjną, która się wielkiem cieszyła powodze
niem. Mnożyć się poczęła liczba wyznawców 
Ewangelji, przybywało coraz więcej Zborów,

które należało jaknajrychlej organizować. A- 
merykańscy kierownicy i protektorzy ruchu, 
którym to zadanie powierzone zostało, nie 
znając stosunków naszych i nie bacząc na to, 
że ruch ewangelizacyjny miał charakter wy- 
znaniowo czysto reformowany, oddali go pod 
opiekę Superindententury Kościoła A. i H. wy
znania w Stanisławowie. Oczywiście stało się 
w następstwie to, co się stać nie było winno, 
a co odpowiadało duchowi i ideologji Kościo
ła A. i H. wyznania — ruch ten rozdwoił się 
wyznaniowo na dwa kierunki: reformowany i 
luterski. Dziś istnieją Zbory i stacje kazno
dziejskie ukraińskie luterskie i reformowane. 
Te luterskie Zbory w bardzo małym jednak 
stopniu przypominają ewangelicyzm, nabożeń 
stwa odprawiane w kościołach i domach mo
dlitwy, z nazwy ewangelickie, w gruncie rze
czy są raczej grecko-katolickie z pokłonami 
przed obrazami i całowaniem ich i t. p. dziw- 
nemi ceremonjami. Nic też dziwnego, że istot
ni reformowani czuli się nieswojo w Kościele 
A. i H. wyznania, gdzie ich złączono z niby 
luteranam i tak  dziwnego nabożeństwa. To też 
dążyli oni już od lat do emancypacji i połą
czenia się z taką organizacją kościelną, która 
by im dać mogła możność wykazania jasno i 
niedwuznacznie, czem są i jakie jest ich obli
cze wyznaniowe.

W końcu podajemy nazwiska księży pa
sterzy, którzy się do Kościoła naszego zgło
sili. Są to księża: P. Cratt, P. Jarem ko, M. Żu- 
rakow ski i L. Buczak, oraz kilku djakonów- 
ewangelistów. Mamy nadzieję, że niezadługo 
liczba ich się zwiększy, gdy ukończą studja 
kandydaci do stanu duchownego.

P o św ięcen ie* k o śc io ła .
Zbór ewang. reformowany w Łodzi, a z 

nim cały nasz Kościół obchodzić będzie w Nie
dzielę, dnia 2.X b. r. wielką i rzadką uroczy
stość. Na ten dzień bowiem wyznaczone zo
stało uroczyste poświęcenie i oddanie do u- 
żytku nowowzniesionej świątyni ewang. refor
mowanej w Łodzi. Przez długie lata żywione 
nadzieje i pragnienia zborowników Łódzkich 
przybierają się w kształty realne. Rozumiemy 
ich uczucia i podzielamy ich radość! Niechby 
Bóg m iłosierny sprawić raczył, aby dzień 2 
października błogosławiony był dla Zboru 
Łódzkiego i całego Kościoła.

*
*  *

Ksiądz Kazimierz Ostachiewicz, do koń
ca czerwca r. b. pracujący w Jednocie Wileń
skiej, zgłosił się z powrotem do Kościoła na
szego.
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Urodziny Dostojnika kościelnego.
W dniu 19 września r. b. Najprzewieleb- 

niejszy Superintendent Generalny Kościoła 
Ewang. Augsburskiego w Polsce —Ksiądz Bi
skup Dr. teol. Juljusz Bursche ukończył 70 lat 
życia. Obchód urodzinowy tak wybitnego dzia
łacza kościelnego, nie mógł być uroczystością 
li tylko rodzinną, w ęiasnem kole najbliższych 
obchodzoną, ale stał się manifestacją uczuć 
wielkich rzesz czcicieli Jubilata i wdzięcznych 
mu za pracę ofiarną współwyznawców jego. 
To też w cichym domku Ks. Biskupa w uro
czej Wiśle, gdzie Jubilat przebywał na wy
wczasach i kuracji, zgromadzili się nie tylko 
Ks. Ks. pastorowie augsburscy w liczbie kil
kudziesięciu, ale i świeccy przedstawiciele 
władz kościelnych i społeczeństwa, aby za
pewnić czcigodnego Jubilata o swych uczu
ciach i złożyć Mu życzenia długich jeszcze lat 
życia i pracy owocnej dla dobra Kościoła, spo
łeczeństwa i państwa. Do tych życzeń dołą
cza i swoje skromne życzenia redakcja „Jed- 
noty”. S.

Warszawa — Nowy kodeks karny a wy
znania.
Z dniem 1 września b. r. wszedł w ży

cie nowy kodeks karny. Znamienne dla du
cha tego kodeksu są art. 172—174, traktujące 
o przestępstw ach przeciw uczuciom religij
nym. Art. 172 głosi: „Kto publicznie Bogu 
bluźni, podlega karze więzienia do lat 5”. 
Art. 173 : „Kto publicznie lży lub wyszydza 
uznane prawnie wyznanie lub związek religij
ny» jego dogmaty, wierzenia lub obrzędy, al
bo znieważa przedmiot jego czci religijnej lub 
miejsce przeznaczone do wykonywania jego 
obrzędów religijnych, podlega karze więzie
nia do lat 3”. Art. 174 —: „Kto złośliwie prze
szkadza publicznemu zbiorowemu wykonywa
niu aktu religijnego uznanego prawnie wyzna
nia lub związku religijnego, podlega karze a- 
resztu do lat 2”. W ten sposób zgodnie z du
chem konstytucji Kodeks karny oparł swe prze
pisy rozdziału XXVI na zasadzie równoupraw
nienia wyznań i uznania wartości uczuć religij
nych dla życia społecznego i kulturalnego* P ra
sa katolicka uderza na alarm, a ks.Z.Choromań- 
ski, kanclerz kurji m etropolitalnej w W arsza
wie, pisząc o „porażce” opinji katolickiej i po
wołując się na list Episkopatu, w szczególno
ści na słowa: „Pragniemy jedności kościelnej; 
nie chcemy nikogo poniżać, nie chcemy jed
nak mieszaniny wyznaniowej, jakiegoś dzi
wacznego symultanizmu religijnego”, pisze: 
„Katolicy nie spoczną, z losem się nie pogo
dzą, ale znajdą legalne środki, żeby prawo 
Boże i godność kościoła katolickiego znala
zły w kodeksie karnym słuszne zabezpiecze
n ie”. Tymczasem kodeks karny już jest sto
sowany. Ew. Pol.

Niemcy.—Prof. Siegmund-Schultze o sto
simkach polsko-niemieckich.
W numerze 3 swego czasopisma „Die 

Eiche” zabiera głos znany działacz na tere- 
nie międzynarodowym i międzykościelnym, 
prof.F. Siegmund-Schultze, zamieszczając swo
je uwagi o listach otwartych ks. biskupa D. 
J. Burschego i barona Pechmanna. Nawiązu
jąc do notatki tygodnika „Allgemeine Ewan- 
gelisch-Lutherische Kirchenzeitung” o rzeko
mych planach Polski w sprawie zajęcia Gdań
ska, tak pisze: „Dziś nie ulega wątpliwości, 
że wiadomości o obsadzeniu Gdańska przez 
Polskę były fikcją narodowych-sosjalistów”, 
potępiając w mocnych słowach złośliwą pole
mikę tego pisma i tygodnika „Reformierte 
K irehenzeitung” z ks. biskupem D. Burschem, 
dodaje: „Musimy zaświadczyć o D. Burschem, 
ponieważ byliśmy tego świadkami, że często 
stawał w obronie swych współbraci ewange
lickich w Poznańskiem i na G. bląsku, że czę
sto ich bronił wobec postępowania władz pol
skich, że protestow ał przeciw wydaleniu pa
storów i likwidowaniu zakładów. Lecz, nieste
ty, są w Niemczech ludzie, którzyby woleli, 
gdyby tego wszystkiego D. Bursche nie uczy
nił, albo gdyby teraz dał się porwać do nie
przyjacielskiego ak tu”. Ew. Pol.

Genewa.—Posiedzenie Rady Ekumenicz
nej chrześcijaństwa społecznego.
W dn. 9 -1 4  sierpnia b. r. odbyło się w 

Genewie pod przewodnictwem D. Bella, bisku
pa Chichesteru, posiedzenie Rady Ekumenicz
nej chrześcijaństwa społecznego. Od ostatnie
go posiedzenia w r. 1930 w Chexbres zaszły 
w Radzie poważne zmiany. Zmarł bowiem ar
cybiskup Dr. Natan Soederblom i Dr. Woods, 
biskup W inchesteru — przewodniczący Rady. 
Sprawozdania delegatów wykazały, że jedno
czenie się chrześcijan mimo wielkich trudno
ści i przeszkód natury gospodarczej i poli
tycznej, czyni dalsze postępy. Zapoczątkowa
no ściślejszą współpracę z „Wszechświatowym 
Związkiem krzewienia przyjaźni między naro
dam i”, powołując pastora H. L. Henriod, se
kretarza Związku na stanowisko generalnego 
sekretarza Rady Ekumenicznej. Przewodniczą
cym Wydziału agend Rady wybrano W. A. 
Browna, profesora Seminarjum Teologicznego 
w Nowym Yorku.

Rada zajęła stanowisko wobec konferen
cji rozbrojeniowej, wyrażając mocne niezado
wolenie z dotychczasowych wyników tej kon
ferencji. W ypowiedziała się także w sprawie 
kryzysu gospodarczego, potwierdzając spra
wozdanie specjalnej konferencji ekumenicznej 
w Bazylei, poświęconej bezrobociu i uchwa
lając rezolucję, w której m. i. czytamy: „Człon
kowie Rady Ekumenicznej, należący do róż
nych narodów i wyznań, zgodni są w tern
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przekonaniu, żfe człowiek, dotknięty katastro
fą bezrobocia, ma być zachowany od ciężkich 
szkód, jakie mu grożą wskutek naprężenia 
gospodarczego i politycznego w świecie. Za
daniem kościoła jest pracować w tym kierun
ku, by dusza ludzka nie załamała się w egoi
stycznej walce grup gospodarczych i potęg 
politycznych. Rada Ekumeniczna wzywa ko
ścioły, by użyły swego wpływu, celem wy
szukania sposobów, by ludzie, najbardziej do
tknięci nędzą chwili obecnej, w szczególności 
młodzi bezrobotni, mogli znaleźć wyjście z te
go nędznego położenia. Wzywa przeto opinję 
publiczną chrześcijan wszystkich krajów, by 
uczyniono wszystko w celu pomyślnego zwal
czania bezrobocia i jego skutków ”. Ze wzglę
du na obecny ciężki kryzys gospodarczy i z 
powodu koniecznych prac przygotowawczych 
postanowiono urządzić II konferencję ekume
niczną nie w r. 1935 lecz w terminie później 
szym, w każdym razie najpóźniej w r. 1937.

Ew. Pol

Hiszpanja. — Zjednoczenie ewangelików.
W Barcelonie odbył się zjazd delegatów  

zjednoczonych kościołów ewangelickich. W 
ojczyźnie inkwizycji ewangelickie grupy ko
ścielne połączyły się w jedną organizację ko
ścielną, reprezentującą ewangelików wobec 
państw a i umożliwiającą szeroko zakrojoną 
ewangelizację w całym kraju w celu zwalcza
nia bezbożności i niemoralności. Ew. Pol.

Międzynarodowa statystyka wyznanio
wa.
Według najnowszych danych statystycz

nych istnieje na całej ziemi 630 miljonów 
chrześcijan różnych wyznań. Wyznawców Kon
fucjusza i Taoistów (w Chinach) jest 350 mi
ljonów, mahometan 240 miljonów, hindusów 
230 miljonów, buddystów 139 miljonów, ani- 
mistów (wyznawców prymitywnych religji po
gańskich) 135 miljonów, szyntoistów (w Ja- 
ponji) 35 miljonów, Żydów 16 miljonów. Po
wyższe dane nie opierają się na ścisłych ob
liczeniach, lecz przedstawiają tylko ogólne cy
fry statystyczne. Interesujący jest rozwój ży- 
dostwa. W ostatnich 30 latach liczba żydów 
z 11 miljonów wzrosła do 15 miljonów. W ro
ku 1800 było ich zaledwie 2 i pół miljona.

Ew. Pol.

Kopenhaga. — Kongres eucharystyczny.
Prasa katolicka donosiła o kongresie eu

charystycznym krajów skandynawskich, który 
się odbył w dn. 19 — 21 sierpnia r. b. w Ko
penhadze. Naogół udział katolików w procesji 
był znikomy, bo około 8 tysięcy. Prasa duń
ska i społeczeństwo przychylnie odnosiły się 
do kongresu, czego dowodem liczne głosy p ra

sy i fakt nadawania uroczystości przez w szyst
kie stacje radjowe duńskie. „Najznakomitsze 
protestanckie rodziny duńskie za zaszczyt so- 

°bie poczytały zaofiarować w domach swoich 
gościnę przybyszom na Kongres”— pisze „Prze
gląd kao lick i” w numerze 34. Tak ewangeli
cy odnosili się do mniejszości katolickiej, wy
noszącej zaledwie 0,6 % ludności. Jakże inaczej 
traktuje się ewangelików w Polsce, którzy li
czą przeszło 3,5% ogółu ludności. Tu n iem oż
na mówić o równouprawnieniu wyznań w prak
tyce, skoro np. ewangelicy nie mogą uzyskać 
pozwolenia nadawania swych nabożeństw przez 
radjo. Polska prasa katolicka z pogardą odnosi 
się do ewangelików. Katolicy w Polsce mogą 
się wiele uczyć od ewangelików w Danji.

Ew. Pol.

Jeruzalem. - Uczony żydowski o Jezusie.
Dr. J. Klausner, profesor uniwersytetu he

brajskiego w Jeruzalemie wydał w języku he
brajskim dzieło p. t. „Jezus z N azaretu”. Dzie
ło to wyszło w przekładzie niemieckim. Uczo
ny Żyd tak odpowiada na pytanie: „Czem jest 
Jezus dla Żydów naszych czasów?” — „Jezus 
był patrjotą żydowskim, a jednak było coś w 
nim, z czego się rozwinęło nie-żydowstwo. Nie 
może być „Synem Bożym”, ani też Mesjaszem, 
ani prorokiem. Lecz jest on nauczycielem 
wzniosłej moralności i pierwszorzędnym mów
cą, wypowiadającym się w przypowieściach, 
tak, jest on poprostu właściwym nauczycielem 
moralności.

Ew. Pol.

Jerycho w  świetle wykopalisk.
Najnowsze w ykopaliska na terenie s ta 

rego Jerycha wykazały, że miasto, zdobyte 
przez Izraelitów pod wodzą Jozuego, miało 
2 mury obronne, i że zostało spalone. W jed- 
nyn ze spalonych murów znaleziono daktyle 
z nietkniętem i ziarnami i kaw ałki zwęglone
go chleba — dowód na to, że dom w chwili 
zdobywania miasta był zamieszkany. Znale
zione przedmioty z gliny i układ miasta po
równywane z innemi znaleziskami w Palesty
nie, umożliwiły ustalenie daty wyjścia Izraela 
z Egiptu. Na podstawie wyników prac prof. 
Jana Garstanga i Percy N ewberry’go można 
powiedzieć, że wyjście Izraela z Egiptu od
było się około r. 1447 przed Chrystusem.

Ew. Pol.

Szwecja -  S. p. arcyb. Soederblom o Pol
sce.
Sprawozdanie Towarzystwa szwedzko- 

polskiego w Sztokholmie zawiera list ś. p. 
arcyb Soederbloma z r. 1926 wystosowany 
do Zarządu Towarzystwa w odpowiedzi na 
zaproszenie na inaugurację. ,,Mimo, że jestem  
już stary — pisze arcyb. Soederblom — zacho-
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wałem z lat dziecinnych w pamięci moc i u- 
czucie, z jakiem grano i śpiewano polski 
hymn wolnościowy. Podczas zawieruchy woj
ny światowej należałem do tych, którzy gor
liwie szukali jakiegoś promyka i znaleźli go 
w zmartwychwstaniu Polski—jako odpowiedź 
na sposób, w jaki wielcy poeci polscy zasto
sowali to, co mówią prorocy o zbawczem 
cierpieniu Sługi Pana”. Ew. Pol.

Francja.—Action Franęaise.
Znane antyklerykalne i narodowe pismo 

francuskie „Action franęaise” z powodu trud
ności finansowych ma być zawieszone.

Ew. Pol.

Stany Zjednoczone. — Niedziela pracy.
Od kilku lat obchodzą kościoły ew ange

lickie w Ameryce płn. pod koniec lata t. zw. 
niedzielę pracy, która jak Boże Narodzenie 
ma przypomnieć wszystkim wiernym obiet
nicę Ewangelji o „pokoju na ziemi i o upo
dobaniu Bożem w ludziach”. W b. r. obcho
dzono niedzielę pracy dn. 4 września. Kazno
dzieje odczytali z ambon poselstwo „Rady 
Kościołów chrześcijańskich w A m eryce” o 
znaczeniu tego święta w związku z dzisiej
szym kryzysem gospodarczym. Ew. Pol.

Hiszpanja.
W 5 prowincjach przeszedł na własność 

państw a szereg zakładów naukowych i wy-

j

chowawczych, prowadzonych przez Jezuitów: 
6 szkół wyższych, 20 średnich, 3 seminarja, 
39 szkół zawodowych, 2 obserw atorja astro
nomiczne, 4 szkoły handlowe. Ew. Pol.

Bollwja. -  Konfiskata mienia kościelne
go*
Kongres boliwijski uchwalił ustawę o 

wywłaszczeniu mienia kościelnego. W szyst
kie kosztowności, złoto i platyna, znajdujące 
się w posiadaniu kościoła katolickiego, mają 
być przejęte na własność państwa.

Ew. Pol.

O F I A R Y .

Na w yd aw n ictw o  „JEDNOTY*.
O prócz p ren u m era ty  w p łacili na w ydaw n ictw 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

Na b u d ow ę k o śc io ła  w  Łodzi:

Zrzeszenie Młodzieży przy Zborze Ewang. Re
formowanym w Warszawie „ 25.00

S erd eczn e  d z ięk i!

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

w W arszaw skim  K o śc ie le  E w a n g e lick o -R efo rm o w a n y m  na m ies ią c  paźd ziern ik  1932 r. 
N ab ożeń stw a  rozp oczyn ają  s ię  o g od zin ie  11.15 przed  p o ł., o i le  n ie  j e s t  podana inna god zin a .

1. Niedziela, dn. 2.X (N. XIX po Tr. Ś-ej) z Komunją Ś-tą i bezpośredniem do
niej przygotowaniem ........................................................................................... . . Ks. J. Jeleń.

2. Niedziela, dn. 9 X (N. XX po Tr. Ś - e j ) ........................................................................Ks. St. Skierski.

3. Niedziela, dn. 16.X (N. XXI po Tr. Ś - e j ) ...................................................................Ks. E. Jelinek.

4. Niedziela, dn. 23.X (N. XXII po Tr. Ś-ej) z Komunją Ś-tą i bezpośredniem do
niej przygotow aniem .........................................................................................................Ks. J. Jeleń.

5. Niedziela, dn. 30 X (N. XXIII po Tr. Ś -ej)...................................................................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 ^  str. bez względu ua stronę — zł. 20.

STRONY ZWYKŁE cała strona — zł. ICO, V2 str. 50; V4 str. — 30; ł/8 — zł. 20 Przy ogłoszeniach kombinacyjnych
i z kliszami do cen powyższych dolicza się 30%.
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