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N O W Y  ROK.
Ezechiel 18 s 0~ 3I.

Palce dziejowej ręki wypisały znowu nowy rok —  rok 1933. Olbrzymie koło czasu wy
konało pełny obrót w całych 365 dni i oto stanęliśmy u progu nowego roku, złożyw szy so
bie wzajemnie, jak chce tego zwyczaj, życzenia pomyślności i błogosławieństwa Bożego. Nie
znana przyszłość rozwarła się przed nami. A choć jest ona nieznana, zgóry została przez  
ludzi przybrana w jaknajlepsze horoskopy, przepowiednie, nadzieje i widoki. Człowiek od 
wieków sądzi, że Nowy Rok musi być bezsprzecznie lepszy od Starego, lub conajmniej musi 
się w nim coś na lepsze zmienić. Stale z nową nadzieją i otuchą w sercu wstępujemy w No
wy Rok, a z pijaną radością w noc Sylwestrową żegnamy Rok Stary, który nam tak doku
czył i tylu troskami i zgryzotami obarczył. A przecież ten Stary Rok był także kiedyś No 
wym Rokiem! Odyby nam jednak kto przed rokiem powiedział co on nam przyniesie, to może 
nie witalibyśmy go tak radośnie jak to rok rocznie w noc Sylwestrową czynimy. I  tak mija 
rok za rokiem i stale z pewną ulgą się mówi: Ot minął znowu, dzięki Bogu, jeden rok i ni
gdy się on już więcej ze swojemi zgryzotami nie wróci.

Ale czy rzeczywiście nigdy on już nie wróci? ! — Czas wprawdzie przemija i nie wraca 
się, to prawda, ale nie znika on też bez śladu. W księdze każdego człowieka zapisuje on co
raz to nowe kartki i nie tylko kartki; minione dni to nietylko zapisane kartki starego pa
miętnika, który się jeno w ciszy i w skupieniu odczytuje. To co się ręką napisze, to i ręką 
zetrzeć można, ale co się raz w życiu napisze, tego już nikt. ani nic zetrzeć nie zdoła. Ka
żda myśl, choćby nigdy wysłowioną nie była, głęboką bruzdą żłobi ludzką duszę, —  każde 
słowo twarde i szorstkie, choć w podnieceniu wypowiedziane nie wydawało się tak ważkie, 
ciężkim kamieniem zalega w życiu tego, który je  wypowiedział, — każdy czyn spełniony po 
wsze czasy wrywa się, jak pieczęć w wosk roztopiony, w życiu tego, który go dokonał. Ślad
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myśli, słowa i czynu na zawsze zostaje w duszy człowieka i wypisuje się na jego czole jak 
piętno, którego ani płacz, ani żal, ani skrucha nigdy już zetrzeć i zmyć nie zdoła. To też 
cokolwiek złego czynił człowiek w Starym Roku—to idzie za nim i w Nowy T̂ ok jak klątwa 
straszna i zażarta.

Czyż wobec tego nie nasuwają się tu siłą rzeczy słowa starego proroka Ezechjela, wo
łającego do współziomków swoich: „Domie Izraelski, tak mówi Pan Zastępów — każdego 
z was według dróg jego sądzić będę*!? Czyż nie nasuwają się tu słowa Jezusowe: „jaką miarą 
mierzycie, taką wam będzie odmierzono* ? — I czyż ta twarda i surowa zasada akcji i reakcji 
nie każe zastanawiać się nad życiem i nad duchowym dorobkiem człowieka? Bo i czyż w 
chwili kiedy się kończy jeden rok a zaczyna drugi człowiek ma czynić, jak to już zwykł, 
tylko bilans swego materjalnego majątku i posiadania? /  Czemuż u tedy nie czyni raczej bi
lansu swego życia? Czemuż z pijaną, bezmyślną radością idzie w rok nowy, który znowu 
w nudnej jednostajności starym będzie? Nie należałoby wtedy raczej zsumować wszystkie 
stare rachunki i przeżycia minionego roku, wyciągnąć z nich wnioski, ułożyć nowy budżet 
i zapytać się, co uzyskaliśmy w starym roku, a z czem idziemi w rok nowy?

Życie dzisiejsze z roku na rok płynie coraz to leniwszym, coraz to beznadziejniejszym  
nurtem, jakby horyzont jego pokryła ponura oćma chmurna, przesłaniająca wszelki jaśniej
szy promyk słońca. Czemu tak się dzieje!? Czy aby nie zamało w niem tych bilansów, tego 
wejrzenia w głąb samego siebie?! —  Wyrzekamy dziś na kryzys, bezrobocie, nędzę, głód 
i bezdomność, na los nieszczęsny, co nas trapi, ale cóż to za pan ten kryzys, cóż to za pan 
ten los nieszczęsny?! Czy nie jesteśm y my nim sami? Któż stwarza ten kryzys, to bezrobo- 
bocie i nędzę miljonówl Czy nie sam człowiek? Czemuż tu szukać kozła ofiarnego—czy nie 
czas już uderzyć się w własne piersi i rzec: mea culpal „Odwróćcie się od swych występków, 
aby nieprawość wasza nie stała się dla was skażeniem” — płyną do nas dziś poprzez wieki 
słowa proroka zamierzchłych czasów.

My starzy, kulturalni i cywilizowani chrześcijanie, tak mało pamiętamy dziś o szczyt
nych hasłach naszego Zbawcy, że poganie nawet uprzedzają nas w pracy dla Królestwa Bo 
żego na ziemi. Szczytne hasła pozostały szczytnem i hasłami które przy  okazji wyciąga się 
ze starego lamusa i czemprędzej się je tam znowu chowa, -  tak nieporadnie wyglądają one 
w zestawieniu z życiem dzisiejszem! Często może powtarzamy słowa Chrystusowe (może na 
wet za często): Kochaj Pana Boga z całego serca swego, z całej duszy swej i ze wszystkiej 
m yśli swej, a bliźniego swego jak siebie samego” —  ale dziwna zachodzi rozbieżność pomię
dzy temi słowami a życiem naszem. Przepuśćmyż jednak naprawdę przez pryzmat tych słów 
każdą naszą myśl, każde nasze słowo, każdy nasz czyn, ogrzejmy swe życie gorącem tchnie 
niem miłości ku Bogu i bliźniemu, a z pewnością zmieni się to życie, minie kryzys , minie 
głód i nędza, a ten nowy rok, w który wstąpiliśmy, stanie się naprawdę nowym rokiem , in
nym niż wszystkie poprzednie lata, stanie się on naprawdę radosny i szczęśliwy, tak jak 
sobie tego zwykle z Nowym Rokiem wzajemnie życzymy. Wejdźmyź w Nowy Rok nowymi, 
w nowym roku odnówny też serca nasze i nowego ducha przywdziejmy, owdróćmy się od nie
prawości w nas samych drzemiących, aby snąć nie stały się one dla nas samych udręką i 
skażeniem, a nowy rok — starym rokiem. — K s . E. J.

szczęście,
ta praca z  miłości pochodzi.

W. Dzieduszycki.
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N A D E S Ł A N E .
Do redakcji „Jednoty” nadesłany został 

z prośbą o opublikowanie następujący „Pro
test”.

Konferencja Duchownych 
Kościoła Ewangel. Reformowanego 

w Rzplitej Polskiej.

Warszawa, dn. 13 styczzia 1933. 

Do
Najprzewielebniejszego Superintendenta 

Generalnego
Ks. Michała J a s t r z ę b s k i e g o

w W i l n i e

P R O T E S T
„Błogosławieni czystego serca, 

albowiem oni Boga oglądać będą“.
Ew. Mat. V. w. 8.

Synod Jednoty Ew. Ref. Wileńskiej zwol
nił w dniu 29.VI.1932 r. ze stanowiska Du
chownego tejże Jednoty Wielebnego Ks. Ka
zimierza Ostachiewicza pod pretekstem odmo
wy złożenia przezeń przysięgi na posłuszeń
stwo dla Władz Kościelnych Jednoty. Z naci
skiem zaznaczamy „pod pretekstem”, gdyż 
wiadomem jest każddemu, że faktycznym po
wodem bezprzykładnego potraktowania Ks. 
Ostachiewicza było jego stanowisko wobec 
praktyk Władz Kościelnych Jednoty Wileń
skiej w sprawie polityki kościelnej, zarządu 
powierzonego ich pieczy majątku kościelnego 
i masowego przyjmowania do naszego wyzna
nia konwertytów w sposób często aż nadto 
nielicujący z powagą Kościoła.— Przez fakt i 
sposób zwolnienia — Ks. Ostachiewicz został 
potraktowany jako niewygodny, płatny funk- 
cjonarjusz, którego się przyjmuje lub usuwa 
według doraźnej potrzeby, w jego zaś osobie 
została znieważona godność Duchownego i po
deptana elementarna zasada wolności sumie
nia i przekonania.

My, Duchowni Kościoła Ew. Ref. w Rzpl. 
Polskiej, świadomi wysokiego powołania Du
chownego w wyznaniu naszem, pomni świet
nych tradycyj w tym kierunku w dziejach Jed
noty Wileńskiej i całego Kościoła naszego w 
Ojczyźnie naszej — uroczyście protestujemy 
przeciwko temu bezprzykładnemu poniżeniu

godności Duchownego dla powodów niestety 
aż nazbyt poziomych.

Protestujemy tern silniej, że Ks. Kazi
mierz Ostachiewicz, człowiek wielkiej wiary 
i zaprawdę czystego serca, usilnie przed kil
ku laty przez władze kościelne Jednoty Wi
leńskiej do pracy w niej zapraszany, pracą 
swoją tak w Zborze Wileńskim i Brzeskim, 
jak uprzednio i w naszej Jednocie zasłużył 
jedynie na głęboką wdzięczność każdego, ko
mu dobro, czystość i powaga wyznania nasze
go leży na sercu, nigdy zaś na tak krzyw
dzące i wzgardliwe potraktowanie.

Protest nasz kierujemy na ręce Najprze
wielebniejszego Księdza Superintendenta Ge
neralnego, który ze swego wysokiego urzędu 
i ze stanowiska sumienia powołany jest prze- 
dewszystkiem do tego, aby stał na straży po
wagi, dobra i czystości Kościoła, a temsamem 
nietylko nie przykładał ręki do poniżenia Du- 
chownego-kolegi, gdy ten serce i siły oddaje 
dobru powierzonej mu sprawy, lecz owszem 
pomagał mu i wspierał go w jego czystych, 
pełnych wiary i pokory chrześcijańskiej po
czynaniach.

Nadajemy temu protestowi formę otwar
tego listu, gdyż z całą świadomością pragnie
my, aby głos nasz dotarł do wszystkich, ko
mu dobro naszego wyznania czy to w naszej 
czy Wileńskiej Jednotach nie jest rzeczą obo
jętną.

List niniejszy przesyłamy w odpisach do 
wszystkich Władz Kościelnych, Kolegjów Ko
ścielnych Zborów Jednoty Wileńskiej i naszej, 
Kościołów Ewangelickich innych wyznań oraz 
do redakcyj wszystkich pism ewangelickich z 
prośbą o jego opublikowanie.

(—) Ks. Stefan Skierski, 
Superintendent.

(—) Ks. Senjor Kazimierz Szefer, 
Szef Gł. Urzędu Duszpast. 
Wyzn. Ewang. Reform. W. P.

( - )  Ks. W. Fibich,
Proboszcz Ewangelicki
O. K. VIII.

(—) Ks. L. Zaunar.
(—) Ks. O. Piasecki.
(—) Ks. Jerzy Jeleń.
(—) Ks. Emil Jelinek.
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PAWEŁ HULKA-LASKOWSKI.

P O L I T Y K A  S I Ę  MŚCI .
W listopadowym numerze „Jednoty” z r. 

z. pisaliśmy o działalności komisji watykań
skiej „Pro Russia”. O komisji tej i jej dzia
łalności na terenie naszych kresów wschod
nich istnieje już cała literatura. Działacze po
lityczni i publicyści katoliccy, stojący na grun
cie naszych praw i naszych interesów naro- 
dowo-państwowych, są dziwnie zgodni co do 
tego, że działalność tej komisji na terytorjum 
Rzeczypospolitej jest bardzo szkodliwa dla na
szych interesów. Ustalono ponad wszelką wąt
pliwość, że komisja „Pro Russia”, której prze
wodniczącym jest arcybiskup d’Herbigny, ma
jąc na celu zdobycie Rosji dla papieża, ćwiczy 
się kosztem Polski na terytorjum polskiem. 
Na kresach wschodnich mamy znaczne mniej
szości ukraińskie i białoruskie, częściowo tak
że rosyjskie. Instytut „Pro Russia” idzie do 
walki o zdobycie Rosji dla Watykanu z całą 
aparaturą nacjonalistyczną, ale wyłącznie ro
syjską. Dawniej unifikowano nasze kresy w 
ten sposób, że Watykan układał się z rządem 
Rzeczypospolitej a ten zezwalał dygnitarzom 
rzymskim na akcję, która została uznana za 
fatalną dla nas nawet przez takich historyków 
katolickich, jakim był Józef Szujski. Unja wy
znaniowa, czyli rzekoma troska o zbawienie 
dusz, była wyłącznie polityką i posługiwała 
się środkami polityki, t. j. ramieniem świec- 
kiem. Za tę unję, która Rzymowi nie dała o- 
statecznie nic, a nas kosztowała bardzo dro
go, zapłaciliśmy w ostatecznej konsekwencji 
utratą niepodległości.

Ale Watykan nie przejmuje się takiemi 
rzeczami. Gorliwy katolik, Roman Dmowski, 
w pamiętniku swoim pisze dosłownie, że w 
Rzymie śmiano mu się w nos, gdy mówił o 
niepodległej Polsce, bo interesom Watykanu 
bardziej odpowiadała Polska podzielona mię
dzy protestanckie Prusy a prawosławną Rosję, 
jako zaczątek skatoliczenia tych państw. Ale 
gdy Polska wbrew Rzymowi odzyskała nie
podległość, odrazu przypomniano sobie, że 
niegdyś Rzeczpospolita była wygodną bramą 
wypadową na prawosławny Wschód. Więc 
znowu unja. Ale katolicyzm rzymski umie się 
przystosowywać do potrzeb chwili. W wieku 
XVII-tym nie było jeszcze takiego nacjonaliz
mu, jaki zapanował dzisiaj nad światem, więc 
nie trzeba było się z nim liczyć. Dzisiaj ist
nieje nacjonalizm, i Rzym pośpieszył uznać 
go, ale tylko w postaci rosyjskiej i to na na
szych kresach. Prawosławnych pozyskuje się 
dla Watykanu już nietylko przez pozostawie
nie im języka i liturgji .staro-słowiańskiej, jak

się to czyniło dawniej, ale idzie się do nich 
z czystym literackim językiem rosyjskim. 
Ćwiczenie seminaryjne nawracania Rosji na 
„jedynozbawczą” wiarę odbywa się w Polsce 
na ludności ukraińskiej i białoruskiej przy po
mocy języka rosyjskiego, czyli że kresy na
sze o ludności mieszanej unifikuje się narodo
wo, to jest gromadzi się je w nacjonalistycz
nej owczarni rosyjskiej, aby następnie wcie
lić je do owczarni rzymskiej.

Ta lojalna postawa wobec nacjonalizmu 
rosyjskiego, która jest jednocześnie wysoce 
nielojalna wobec Polski, ma przekonać przy
szłą Rosję (zdaniem Watykanu ta przyszła 
Rosja musi być koniecznie carska i nacjona
listy« zna), że w papiestwie znajdzie ona gor
liwego sprzymierzeńca, czyli że Watykan tak 
samo, jak swego czasu Apuchtin, nie będzie 
uznawał istnienia ani Ukraińców, ani Biało
rusinów, lecz będzie miał na widoku „jedinu- 
ju i niedielimuju Rossiju”. Jest to jedno z po
sunięć politycznych Watykanu, który jest prze- 
dewszystkiem sui generis mocarstwem i wie
rzy w nieomylność swojej polityki.

Kiedy ukazała się doskonała książka Hen
ryka Ignacego Łubieńskiego „Droga na Wschód 
Rzymu” (zreferowana w listopadowym nume
rze „Jednoty”) i gdy prasa polska przyjęła ją 
ze zrozumiałem zainteresowaniem i uznaniem, 
arcybiskup Rakowski, zamiast obyczajem lu
dzi współczesnych podjąć dyskusję na temat 
pożyteczności czy niepożyteczności akcji „Pro 
Russia”, książkę Łubieńskiego sposobem śre
dniowiecznym potępił i wiernym swoim zaka
zał ją czytać, jako taką. która znalazła się 
ipso facto na indeksie książek zakazanych. 
Watykan nie dyskutuje, ale zakazuje lub na
kazuje i na tern koniec.

Ale polityka jest polityką. Rzym z otwar- 
temi rękoma przyjmował wszystkich rozbit
ków dawnej carskiej Rosji, katoliczył ich, wy
święcał na księży i mobilizował do przyszłej 
walki o swoje w Rosji panowanie. Śród nich 
był niejaki ks. Aleksander Daubner, konwer- 
tyta i sekretarz osobisty arcybiskupa d’Her- 
bigny, przewodniczącego komisji „Pro Russia”. 
Ks. Daubner, jak to już w takich razach by
wa, umiał zaskarbić sobie całkowite zaufanie 
swego zwierzchnika i docierał łatwo do wszy
stkich sekretów komisji znajdującej się pod 
kierownictwem arcybiskupa d’Herbigny. I na
gle sławetny ks. Daubner znikł z Rzymu, za
bierając z sobą dokumenty, które mogą się 
przydać władzom sowieckim. „Gazeta Polska” 
z d. 25 stycznia r. b. donosi, że obecnie wy
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chodzą najaw różne szczegóły, które Watyka
nu nie zbudują. Ks. Daubner okazał się ni 
mniej, ni więcej tylko agentem G. P. U. so
wieckiego. Jako emigrant rosyjski nie miał 
nic lepszego do zrobienia, więc przyjął świę
cenia kapłańskie, stał się sekretarzem kierow
nika „Pro Russia” i rychło zorjentował się 
jak dobrze można na takiem stanowisku za
robić. Znał wszystkie sprawy zakulisowe ko
misji i wiedział jak się mają rzeczy dotyczą
ce propagandy katolicyzmu w Rosji.

„Śledztwo stwierdziło — pisze „Gazeta 
Polska” — że ksiądz Daubner wyjechał z Rzy
mu do Berlina, gdzie zawarł ślub cywilny z 
komunistką rosyjską i za paszportem sowiec
kim wyjechał zagranicę. Krążą pogłoski, że 
ks. Daubner uciekając zabrał ze sobą ważne 
dokumenty komisji „Pro Russia”. Uderzają- 
cem jest, że po ucieczce ks. Daubnera w So
wietach dokonano licznych aresztowań księży 
katolickich. Przypomnieć należy, że G. P. U. 
posiada specjalny wydział wywiadu w spra
wach wyznaniowych”.

Tak się mści polityka. Gdyby Watyka
nowi chodziło o krzewienie idei Chrystuso
wej, nie imałby się metod, które w czasach na
szych są przykrym anachronizmem. Interesu
je się on przedewszystkiem Rosją prawosław
ną i anglikańską Anglją. W rzymsko-katolic
kim miesięczniku „La vie intellectuelle” czy
tamy rozwlekle tyrady o tern, jak bardzo an- 
glikanie pragną religijnej jedności i jak da
lece jedność ta możliwa jest tylko pod skrzy
dłami papiestwa. Okazuje się potem, że z tern 
pragnieniem jedności nie jest wcale tak źle, 
że chodzi tu poprostu o małą grupkę du
chownych o nastrojach pro-rzymskich.

I podczas gdy Rzym kłopocze się o nie- 
swoją Anglję i nieswoją Rosję, odpada od 
niego stuprocentowo katolicki Meksyk i twier
dza katolicyzmu integralnego, Hiszpanja. In
stytucja, która po wielowiekowem panowaniu 
nad Meksykiem i Hiszpanją traci w tych kra
jach grunt pod nogami, nie budzi zaufania w 
swoich dążeniach do zdobycia krajów nowych. 
Akcja ”Pro Russia” wygląda tak mniej wię

cej, jak wyglądałoby państwo pozbawione 9/10 
swoich terytorjów i udające się na podbój 
całego świata. Watykan nie umiał utrzymać 
władzy nad państwami i narodami, które by
ły całkowicie katolickie i bez wahania wypeł
niały każde jego polecenie. Gdy brakło ule
głych Ludwików XIV, rewokujących edykty 
nantejskie, i gdy doszło do rewolucji a po
tem do oddzielenia państwa od kościoła, skoń
czyły się piękne dni Aranjuezu we Francji 
katolickiej, tej najstarszej córze kościoła, któ
rej brak dzisiaj kilkunastu tysięcy księży. Zda
wałoby się, że żadne zadanie nie jest dla Wa
tykanu równie pilne i wskazane, jak odzy
skanie Francji, Meksyku, Hiszpanji. Tymcza
sem widzimy co innego: misje rzymskie od 
dziesiątków lat pracują w krajach skandynaw
skich, kłopoczą się o odzyskanie dla papie
stwa Anglji, zunifikowanie Rosji. Ale Rzym 
nie lubi klasycznej pracy misyjnej i nie umie 
jej prowadzić. Po stuleciu pracy w Norwegji 
misja katolicka liczy tam około 3 000 wier
nych, w czem kilkuset emigrantów z zagrani
cy. Ale gdy misja ewangelicka zaczyna pracę 
w Italji i dociera do Rzymu, papież nie krę
puje się mówić o obrazie wyrządzonej Chry
stusowi samą obecnością ewangelików w Rzy
mie.

Autorowie polskich broszur wymierzo
nych przeciwko działalności komisji „Pro Rus- 
sia” na terytorjum Rzeczypospolitej pisali o 
licznych „apostazjach” wybitnych konwerty- 
tów, którymi chlubiono się w swoim czasie 
urbi et orbi. Takie apostazje będą się powta
rzały, muszą się powtarzać. I już się Waty
kan nie doczeka ramienia świeckiego, które- 
by jednym jakimś reskryptem przemianowało 
prawosławną Rosję na katolicką, i które od
dałoby papieżowi Anglję. N o p o p e ry !  — po
wtarza przygodnie każdy Anglik i to hasło: 
no p o p e ry !  — ma za sobą cały naród. A kto 
zna Rosję, temu nie trzeba mówić, iż niema 
na świecie takiej siły, która naród rosyjski 
mogłaby rękoma rządu oddać pod panowanie 
papiestwa, ogromnie w Rosji niepopularnego. 
Ale Rzym nie chce o tern wiedzieć.

Dr. OSKAR BARTEL.

PESYMIZM I OPTYMIZM W OCENIE PRZESZŁOŚCI 
I WSPÓŁCZESNOŚCI POLSKIEJ.

Gdy rozglądamy się dziś dokoła siebie, 
prawie na każdym kroku odczuwamy nastro
je pesymizmu, który trawi społeczeństwo pol
skie: dlatego—przyznam szczerze—cala moja

próba innej oceny, innego patrzenia na Pol
skę współczesną wydała mi się rzeczą chy
bioną, wobec zalewającej nas zewsząd fali 
pesymizmu. A jednak, po bliższem wejrzeniu
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i zastanowieniu się nad naszą niedawną prze
szłością r. 1918 a współczesnością r. 1932, 
przy porównawczem potraktowaniu tej nie
dawnej przeszłości i współczesności, można 
być innego zdania; sądzę, że wolno uderzyć 
w ton rozumnego optymizmu—mówię rozum
nego — w ocenie naszego czternastoletniego 
dorobku państwowego, i z wiarą i otuchą pa- 
trzeć w przyszłość.

Ten pesymizm polski, tradycyjny, inteli
gentny, jest nam dobrze znany, ma on swoje 
źródło w głębi psychiki słowiańskiej, w dziw- 
nem nastawieniu wobec rzeczywistości, w bra
ku wiary we własne siły o ra z  n a le ż y te g o  w y 
ro b ie n ia  w  m y ś le n iu  h is to ry c z n e m . W tym na
szym głębokim pesymizmie tkwi niezadowole
nie społeczeństwa polskiego z siebie, swoisty 
mistycyzm, który bujnie się rozwija, „gdyż 
w naszem życiu przeważa czynnik emocjonal
ny nad pozytywnym, realistycznym. Jesteśmy 
zamało praktyczni, zbyt wielcy intelektualiści, 
abstrakcjonaliści, estetycy, a przecież życie 
współczesne wymaga przedewszystkiem cyrk
la, miary i wagi, bo ma ono dziś charakter 
wybitnie organizacyjno - gospodarczy, gdzie 
czyn twórczy odgrywa dużą rolę, często de
cydującą w życiu jednostki, społeczeństwa, 
narodu, państwa, ludzkości”.

Dzisiejszy nasz pesymizm, oczywista, jest 
również odbiciem pesymizmu powszechnego, 
który ogarnął świat cały, wszystkie narody, 
wszystkie grupy społeczne; ma źródło swoje 
przedewszystkiem w ogólnoświatowym kryzy
sie gospodarczym. Nieświadomie może prze
bija się jednak w nim t. zw. spengleryzm. 
Osfald Spengler, filozof niemiecki, autor głoś
nej pracy p. t. Der Untergang des Abendlan
des (I tom—1918 — II tom—1927) dowodził, 
że każda kultura przechodzi przez okres swej 
wiosny, lata, jesieni i zimy; współczesna nam 
kultura zachodnio-europejska znajduje się na 
schyłku swej jesieni.

Spengler wyraził przekonanie, że żyjemy 
w epoce zmierzchu cywilizacji Zachodnio-eu
ropejskiej, obecnie więc ciężki kryzys gospo
darczy, — należałoby przypuszczać — to przy
grywka do jej zupełnego upadku. Może lepiej 
od Spenglera ujął istotę przeżywanych cza
sów Artur Śliwiński w pięknej książce: „Na 
przełomie 2 epok”. Według autora, żyjemy w 
czasach przełomowych, stary świat odumiera, 
nowe ideały dopiero kiełkują, bardzo niewy
raźnie się zaznaczają, nie mogą być przeto 
przewodnikami dla nas, — stary świat warto
ści i ideałów zbankrutował, nowy jeszcze nie 
wyrósł,—żyjemy więc na przełomie 2 epok.— 
Czasem tylko na tle tej ogólnej beznadziei 
budzi się na Zachodzie wiara i nadzieja lep
szych czasów dla ludzkości, że zbawienie dla 
niej może przyjść jedynie ze Wschodu, z ideo- 
logji czerwonego caratu: „lux ex Oriente”. 
Złudzenia chorych moralnie umysłów.

Czy rzeczywiście ocena współczesności 
polskiej, całego naszego dorobku gospodar
czego daje nam podstawy tylko do pesymiz
mu, do widzenia wszystkiego w czarnych bar
wach? Czy naprawdę wielu z nas dokładnie 
zdaje sobie sprawę z zasadniczego pytania, 
cośmy zdziałali, zrobili w ciągu tych 14 lat 
naszego samodzielnego życia politycznego, bu
dując i rozbudowując fundamenty naszej pań
stwowości? Czy jesteśmy świadomi tego, że 
żyjemy w ramach własnego państwa i czem 
jest i być winno w życiu każdego z nas włas
ne państwo? Zastanówmy się nad temi pyta
niami!

Gdy 11 listopada 1918 r. powstało z krwi 
i pożogi wojny światowej Państwo Polskie, 
przedstawiało ono dość dziwny twór politycz
ny, jakże inny od wielu tworów politycznych, 
jakie powołała do życia wielka wojna. „Wte
dy tworzyliśmy jedność jedynie w świecie du
cha, który-mimo zaborów—nie dał się prze
robić. Wspólne nas łączyły ideały, wspólny 
pogląd na świat, wsparty o wspólną historję, 
ogólno polską naukę i potężniej od niej dzia
łającą dla jednostki narodu literaturę pięk
ną” ’). Jednakże, jeśli chodzi o jedność pań
stwową w pojęciu prawa międzynarodowego, 
to zjednoczenie było w dużej mierze mecha
niczne. W tym tworze państwowym elementy 
swoje i obce składały się na całokształt na
szej młodziutkiej państwowości; był to dziw
ny zlepek ziem, gruntownie zniszczonych przez 
wojnę, ziem, o które żołnierz polski musiał 
staczać krwawe boje jeszcze w ciągu dwu lat. 
To też zrozumiałem jest dziś dla nas i to, że 
wtedy — w zaraniu naszej państwowości — 
wrogowie nasi z Zachodu przepowiadali temu 
młodemu organizmowi żywot krótkotrwały, 
przejściowy i ukuli nazwę dla Państwa Pol
skiego „Państwo sezonowe’, które dziwnym 
zbiegiem okoliczności dziejowych zbudziło się 
do życia, ale napewno tak szybko zniknie, jak 
nagle powstało, bo przecież ileż to w prze
szłości powstało takich państw, króre zaist
niały i zginęły bez śladu!

Jeszcze traktat Wersalski (r. 1919) nie 
był podpisany, jeszcze granice między Polską 
a Niemcami nie były ustalone, kiedy z ust dzi
siejszego prez. Rzp. Niemiec, marszałka Hin- 
denburga, padły w Opolu słowa w kwietniu 
1919 r.: „Nie byłoby dla nas niebezpieczeń
stwa cięższego, niż istnienie Polski, gdyby ona 
miała się istotnie utrzymać, jako Państwo nie
podległe. Ale nie ulegamy temu niepokojowi”. 
Kilka lat później w r. 1925 w popularnej de
mokratycznej gazecie niemieckiej: „Frankfur
ter Zeitung” ukazał się znamienny artykuł. 
Autor triumfował z powodu wypowiedzenia 
wojny celnej Polsce przez Niemcy. „Polska

l) St. Kutrzeba. Polska współczesna. Trud i w ar
tość Państwa Polskiego. Str. 23.
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musi wyjść z wojny tej śmiertelnie ranna, z 
jej krwią odpłyną jej siły, a wreszcie i jej 
niepodległość. A wtedy za kilka lat w poro
zumieniu z Rosją dobijemy umierającą”. H. F. 
Helmolt, autor podręcznika „Polityka zagra
niczna Niemiec 1890 — 1919” (pod red. Ad. 
Bar’a, r. 1913) stawia nauczycielom historji 
następujące zadanie do opracowania z ucznia
mi: Zbadać zmienne koleje Polski od I roz
bioru (1772) aż do współczesności i odpowie
dzieć, czy utrzyma się wielka Polska wobec 
topo-antropo-geograficznych danych (zależno
ści i słabe strony)? Zresztą, dodawali nasi 
wrogowie, prawie półtora wieku minęło, jak 
Polacy utracili z własnej winy swoją niepod
ległość polityczną, zdążyli więc^odwyknąć od 
samodzielnego życia politycznego. Oczywista 
ta wroga nam propaganda znalazła duży po
słuch w Europie, bo naogół świat polityczny 
boi się nowości, nowinek, z istoty swej jest 
konserwatywny. To też wiele wysiłków trze
ba było naszego młodego aparatu do spraw 
zagranicznych, aby przeciwdziałając tej groź
nej propagandzie, zdobyć sobie zaufanie na
rodów i należne stanowisko w wielkiej rodzi
nie państw europejskich. Zwalczając tę nie
godziwą progagandę, docierającą nawet do 
nielicznych przyjaciół naszych na Zachodzie-, 
dowodziliśmy, że tak nie jest, że wrogowie 
mylą się w tej materji, bo nie znają naszej 
historji, ich argumentom brak walorów nau
kowych. Tradycja naszego samodzielnego ży
cia politycznego bowiem nigdy się nie zer
wała, nawet po utracie niepodległości: mamy 
za sobą wielowiekowe samodzielne życie pań
stwowe dawnej Polski; po jej upadku za^ nie 
zrezygnowaliśmy z niepodległości, walczyliś
my, gdzie i jak tylko błysła nadzieja odzy
skania własnego państwa; wywalczyliśmy so
bie Księstwo Warszawskie, Królestwo Kon
gresowe; nie pokładaliśmy rąk i później, bo 
ruch nasz niepodległościowy doprawdy nigdy 
nie wygasł, — świadczą o tern powstania 1830 
—31, 1846, 1848—49, 1863-64, 1905—6 — i 
cały ruch irridentystyczny. Walczyliśmy na 
własnej i obcej ziemi, historja Europy i Ame
ryki Północnej wieku XIX-go stwierdza to 
niezbicie. Gdy rozwój wypadków w Europie 
po roku 1871 doprowadzi do wybuchu wiel
kiej wojny, już 6 sierpnia 1914 r. Józef Pił
sudski nakazał t. zw. kadrówce ruszyć do Kró
lestwa Kongresowego i bić się o Polskę. Da
lej. W całej naszej historji po roku 1795 wy
raźnie ujawnia się nasza wola, nasze dążenia 
do odrodzenia państwa polskiego, tylko do 
tego celu kroczyliśmy różnemi drogami. Na 
dowód, że jesteśmy zdolni do samodzielnego 
życia politycznego, możemy przytoczyć i to, 
że i dawna Polska w epoce stanisławowskiej 
gruntownie się odrodziła i, gdyby nie obca 
przemoc, niewątpliwie żylibyśmy nadal w ra
mach własnego państwa. Historja tych wszyst

kich wysiłków i dążeń niepodległościowych 
świadczy dobitnie o tern, że nie zatraciliśmy 
zmysłu państwowego. Dziś, w r. 1932, wszyst
kie te zarzuty naszych wrogów nie są już 
aktualne: żyjemy w ramach własnego państwa 
14 lat i historja w niwecz obróciła wszystkie 
złośliwe przepowiednie naszych wrogów. Wię
cej nawet! Minęło zaledwie kilkanaście lat po 
przepowiedni Frankfurter Zeitung i mowie 
Hindenburga, a na łamach prasy niemieckiej, 
w rozprawach naukowych, w podręcznikach 
szkolnych mówi się już o rzekomych niebez
pieczeństwach dla Rzeszy, jakie kryją się w 
szybkim i wszechstronnym wzroście sił pol
skich.

Dziś mamy swój aparat — ministerstwo 
spraw zagranicznych, które zorganizowało ca
łą służbę dyplomatyczną i konsularną (prze
szło sto placówek),—może niezupełnie dosko
nały, ale z dużem powodzeniem reprezentu
jący nasze interesy na forum polityki świato
wej. Niektórzy z naszych dyplomatów jak np. 
ś. p. Franc. Sokal, stały delegat przy Lidze 
Narodów, minister Zaleski i inni, zdobyli so
bie wielki szacunek i uznanie w świecie po
litycznym; w Genewie, na forum polityki mię
dzynarodowej, delegacje nasze brały i biorą 
nadal udział najczynniejszy w rozwikłaniu 
trudnych zagadnień życia międzynarodowego, 
składają memorjały, bronią prestiżu naszego, 
naszych interesów państwowych, zdobywając 
sobie uznanie za takt, umiar i wysoki poziom 
dyskusyj i pertraktacyj.

W 1926 r. zdobyliśmy sobie miejsce w 
Radzie Ligi Narodów z przywilejem ponow
nej elekcji, w r. b. Polska była ponownie wy
brana przytłaczającą większością głosów. To 
dowód, że umieliśmy pozyskać sobie zaufanie 
państw europejskich. W 1927 r. delegacja pol
ska złożyła L. N. projekt ogólnego potępienia 
wojny, urzeczywistniony później w słynnym 
pakcie Kelloga. Duże zasługi położyli nasi 
delegaci przy opracowaniu t. zw. Protokułu 
Genew, z r. 1924, który porusza najistotniej
sze zagadnienia polityki międzynarodowej: 
niebezpieczeństwo, arbitraż, rozbrojenie.

Polska prowadzi politykę pokojową, stoi 
na stanowisku traktatów pokojowych, Wersal
skiego, Saint-Germain en-Laye i innych, na 
nich bowiem oparty jest dzisiejszy porządek 
polityczny w Europie. W wielkiej rodzinie 
państw i narodów świata nie jest odosobnio
na, zawarła sojusze z Francją (19.11 1921), Ru- 
munją (3.III.1921), traktaty przyjaźni z Turcją 
(23.VII. 1923), Persją (19.III.1927), Afganistanem 
(3.X1.1927), Chinami (19.III.1928), obecnie zaś, 
po siedmioletnich uciążliwych rokowaniach, 
pakt nieagresji z Rosją Sowiecką. Ze wszyst- 
kiemi prawie państwami łączą nas umowy 
handlowe. W dziele pacyfikacji i odbudowy 
gospodarczej Europy bierzemy udział czynny, 
przodujemy jako państwo na polu ustawodaw
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stwa socjalnego w myśl wskazań i uchwał 
Międzynarodowego Biura Pracy przy Lidze 
Narodów (opinja ś. p dyr. A. Thomas’a).

Z państw słowiańskich, które powstały 
w skutku wojny światowej, żadne nie budo
wało się w tak ciężkich warunkach, jak Pol
ska. Czechy prawie nie ucierpiały od woj
ny, po Austrji odziedziczyły gotowy warsztat 
pracy państwowej i w ostatecznym rozrachun
ku otrzymały sporą część złota ze skarb
ca austro-węgierskiego, przemysł i rolnictwo 
nie tknięte przez zawieruchę wojny. Nie chcę 
przez to powiedzieć, że Czesi nic nie zrobili 
dla zdobyci i swej niepodległości, ale łatwiej 
im to poszło i państwo czeskie powstało w 
pomyślniejszych warunkach. Jugosławja miała 
za sobą silne poparcie państw koalicji, miała 
podstawę do swej rozbudowy — Serbję, oraz 
dynastję. A my? Musieliśmy walczyć o każdy 
szmat ziemi polskiej, orężnie i dyplomatycz
nie od listopada 1818 roku aż do roku 1923. 
W międzyczasie, w roku 1920, zmuszeni by
liśmy oderwać się jeszcze raz i to na dłuższy 
czas od żmudnej codziennej pracy nad rozbu
dową naszej państwowości, by stoczyć krwa
wy bój z czerwonym caratem. Dodam, że w 
tej walce byliśmy prawie odosobnieni, bez 
moralnego i materjalnego poparcia Europy. 
Jeszcze raz obroniliśmy własną niepodległość, 
uratowaliśmy dorobek kulturalny swój i zach.- 
europejski przed bolszewizmem.

To zresztą nie moje tylko przekonanie, 
to fakt naukowy, już dziś należycie oceniony 
(Abernoon, 18 wielka bitwa świata; K. Sellin: 
Die polnische Frage).

Do wzmocnienia spójni państwowej w 
bardzo dużym stopniu przyczynia się jedność 
prawna. Cośmy odziedziczyli w tej dziedzinie? 
Panował tu wielki chaos: zastaliśmy cztery, 
nawet pięć systemów prawnych, jeśli wziąć 
pod uwagę prawo sądowe, a więc systemy: 
pruski, austrjacki, francuski (obowiązywał je
szcze w Królestwie Kongresowem, a powstał 
w dobie Księstwa Warszawskiego), rosyjski, 
wreszcie węgierski (Spisz i Orawa) 1). Wszyst
kie te systemy różne, sprzeczne ze sobą, za
prowadziły różną administrację, różne prawo 
sądowe; nie odpowiadały one naszej świado
mości prawnej, pogłębiły raczej między nami 
antagonizmy dzielnicowe To też już w zara
niu naszej niepodległości, 1919 roku, została 
powołana do życia specjalna komisja kodyfi
kacyjna pod przewodnictwem ś. p. prof. Fie- 
richa, która dała nam kodeksy: karny, kodeks 
postępowania karnego, kodeks postępowania 
cywilnego, postępowanie egzekucyjne, prawo 
wekslowe i czekowe; inne są w opracowaniu. 
W swoim czasie w prasie polskiej były narzeka
nia na polską Komisję Kodyfikacyjną. W jednej

9 St. Kutrzeba. Trud i wartość Państwowa Pol. 
str. 14 i 17.
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z gazet ukazał się alarmujący artykuł z zapy
taniem, co robi Komisja Kodyfikacyjna, czemu 
tak długo się grzebią ci kodyfikatorzy, dla
czego tak dużo kosztuje praca Komisji. Nie
wiedza! Niemcom możemy wiele, bardzo wiele 
zarzucać, tylko nie lenistwo, a przecież, jeden 
kodeks cywilny pruski z roku 1896 był opra
cowywany przez komisję prawników niemiec
kich przez lat kilkanaście. — Obok jedności 
prawnej jeszcze większą rolę dla spoistości 
państwowej ma jedność gospodarcza. Nasza 
gospodarka była wtedy zorjentowana ku pół
nocy, trzymała się Wisły. Wywoziliśmy płody 
leśne i zboże. Handel i przemysł był bardzo 
zaniedbany. Po roku 1795 jeszcze Kongres 
Wiedeński roku 1815, utrwalając rozbiory Pol
ski, zapewnił jej jedność gospodarczą, bo za
bronił ceł między poszczególnemi dzielnicami 
p dskiemi. Uchwały tej jednak nie dotrzyma
no. Rosja, Austrja i Prusy czyniły wszystko, 
by związać ze sobą gospodarczo nowozabra- 
ne ziemie polskie. Galicja np. musiała zapom
nieć, że Wisła łączy ją z Gdańskiem, Króle
stwo Kongresowe zaś miało nie wiedzieć, że 
Galicja posiada bogate zleża wspaniałej soli 
w Wieliczce i Bochni, spożywało więc sól ro
syjską, naftę sprowadzało z Baku, z dalekie
go Kaukazu, kiedy Galicja nie wiedziała, co 
zrobić z tym produktem. Warszawa i Łódź 
produkowały dla całej Rosji aż hen po Man- 
dżurję, nie wiedząc o tern, że tuż pod bokiem 
leży pojemny rynek galicyjski. Poznańskie ni- 
czem nie było związane z Galicją, bardzo sła
bo z Kongresówką. Dzielnice polskie miały 
świetną komunikację z Wiedniem, Berlinem, 
Petersburgiem, ale nie było bezpośredniej linji 
kolejowej miedzy Krakowem, czy Lwowem a 
Warszawą. Gospodarka skarbowa w tych 
trzech byłych zaborach była różna. W roku 
1918 odziedziczyliśmy po okupantach różne 
systemy podatkowe, różne monopole, nawet 
różną moralność podatkową 1). Odziedziczyliś
my ziemie zniszczone, zdewastowane, na któ
rych gospodarka poprzednia była rabunkową, 
szczególnie w czasie wielkiej wojny, kiedy 
np. Niemcy wywozili w głąb własnego kraju 
wszystko, co przedstawiało jakąkolwiek war
tość. Wśród wielu ofiar złożonych za naszą 
wolność było prawie 1.800.000 budynków 
mieszkalnych i gospodarczych zniszczonych 
wtedy po miastach, wsiach i dworach, 530.000 
gospodarstw rolnych i miejskich, spalonych 
i zniszczonych, około 5.000.000 głów — jakieś
800.000 rodzin całkowicie, bądź częściowo 
zrujnowanych. Wszystko to trzeba było od
budować, naprawić, ludźmi się zaopiekować. 
Na tę odbudowę Skarb Państwowy łożył, jak 
zobaczymy, ogromne pieniądze. Do stycznia 
1928 r. Państwo udzieliło zapomóg w gotówce

0 St Kutrzeba. Trud i wartość Państwa Pol
skiego str. 19—22.
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i materjale budowlanym na sumę 360.000.000 
zł., samego drzewa z lasów państwowych wy
dano przeszło 7.200.000 metr. kub. Na budo
wnictwo społeczne i państwowe wyasygno
wano również ogromne sumy pieniężne. Kre
dyty te urosły z 17.000 000 — w roku 1924 — 
do 102.000.000 — w 1928/29, później również 
znalazły się duże pozycje na to w budżetach 
państwowych. Nietylko czekała nas odbudo
wa tego co istniało, a było zniszczone, ale 
musieliśmy się wziąć do rozbudowy, podnie
sienia niektórych gałęzi życia gospodarczego, 
bądź stworzenia zupełnie nowych. Naprzy- 
kład, w dziedzinie rolnictwa trzeba było prze
znaczyć specjalne fundusze na meljoracje. 
Z tego państwowego funduszu melioracyjnego 
wydatkowano w 1925 roku prawie 4.000.000 
zł., w 1928 r. już ponad 7 000.000 zł. A odbu
dowa i rozbudowa miast naszych? Kto znał 
miasta b. Królestwa Kongresowego kiedyś, 
przed r. 1918, a kto widział je dziś, ten musi 
zupełnie objektywnie przyznać, że i w dzie
dzinie odbudowy i rozbudowy miast zrobiono 
b. wiele. Przecież wiele miast było komplet
nie zniszczonych, np. Kalisz w sierpniu 1914 r. 
przedstawiał jedno wielkie rumowisko, dziś 
Kalisz jest nietylko odbudowany w rozmia
rach przedwojennych, ale zmacznie rozbudo
wany, powstały już nowe dzielnice—Weźmy 
teraz komunikację. Chaos, dezorganizacja i 
bezład niepodzielnie panowały w tej dziedzi
nie. I tutaj bezstronnie trzeba stwierdzić ol
brzymi postęp i rozwój. Już za naszych cza
sów zbudowano około 20 linij kolejowych o 
ogólnym kilometrażu: kolei normalnotorowych 
1,109 kim., wąskotorowych—609 kim. (Niedaw
no odkryto linje: Woropajewo—Druja, Będzin 
—Nowe Herby). Pozatem pobudowano dużo 
nowych budynków kolejowych i mostów. Od
budowano 249 mostów kolejowych (ponad 20 
mtr. rozpiętości) i prawie H tys. mostów ko
lejowych do 20 mtr. rozpiętości. Tabor Kole- 
jowy: w listopadzie 1918 roku mieliśmy 33.000 
wag. towarowych, 3.000 osobowych i 1.750 
parowozów. W 1931 roku P. K. P. posiadała: 
156.237 wag. tow., 12.325 osobowych i 5.401 
parowozów. A więc 4 o, bądź pięciokrotnie 
więcej aniżeli w 1918 r., a przecież z inwen
tarza taboru wykreślono 926 parowozów 1516 
wag. osob., 13.713 wag. tow. o przestarzałej kon
strukcji. Koszt posiadanego taboru wyniósłby, 
gdyby trzeba było kupić, prawie Sk miljarda 
złotych. Olbrzymi postęp stwierdzam w roz
woju Ministerstwa Poczty, Telegrafu, Telefonu 
i Radja — cyfry z tej dziedziny są przytłacza
jące. A teraz rozbudowa dróg i mostów. Wie
my, że drogi nasze w porównaniu z drogami 
zachodnio-europejskiemi są jeszcze w stanie 
bardzo niezadawalniającym, ale i w tej dzie
dzinie już wiele zrobiono, skarb asygnował 
w 1925 r. około 28.000.000 zł., w 1928/9 pra
wie 84.000.000 zł. Samych mostów pobudowa

no: większych 21 o ogólnej długości 4.005 mtr., 
w budowie zaś ponad 20. Zwrócono uwagę 
również na drogi wodne, które dziś nie od
grywają jeszcze tak wielkiej roli w życiu go- 
spodarczem naszego państwa, ale o ich zna
czeniu i rozwoju świadczą cyfry: w 1924 r. 
skarb asygnował prawie 5-t miljona złotych, 
w 1928/9 prawie 30 miljonów.

A teraz słów kilka o chlubie naszej, o 
Gdyni. Do przewrotu majowego r. 1926 spra
wy morskie były w ogólnem zaniedbaniu; o 
Gdyni, jako porcie, nie można było wtedy 
mówić. Dopiero, kiedy na czele spraw mor
skich stanął min. Eugenjusz Kwiatkowski, za
szedł zwrot pomyślny: port w Gdyni urósł 
prawie w oczach, dźwignął się błyskawicznie. 
Oczywista, że na jego budowę wydano duże 
pieniądze, we frankach-złotych: w roku 1924 
tylko około 200.000 zł., ale już w 1928/9 roku 
—20.000.000 zł.

W ciągu października r. b. zawinęło do 
portu 377 statków (przewiozły 324 pasażerów 
oraz 51.900 ton ładunku) odeszło zaś z por
tów 378 (statki te wywiozły 558 pasaż, oraz 
467.900 ton ładunku). Przewieziono przez ten 
nasz port w tonnach towaru w 1925—51.728, 
w 1928—1.956.020, w 1931—5.080.000 o warto
ści 389 mil. Coprawda, jeszcze przez Gdańsk 
przewozimy więcej, aniżeli przez Gdynię, bo 
przez Gdańsk w 1931 r .— 8.101.000. Ogólnie 
więcej przywozimy przez Gdynię, wywozimy 
zaś przez Gdańsk.

Weźmy teraz dziedzinę wojskowości: w 
listopadzie 1918 r. mieliśmy wszystkiego 7 dy- 
wizyj wojska różnie umundurowanego i uzbro
jonego, organizacja jego oparta była na wzo
rach obcych, okupacyjnych. Dziś mamy dużą 
armję, umiejętnie zorganizowaną, wyszkoloną, 
zaopatrzoną w najnowszą broń, korpus oficer
ski na wysokości wymagań, o dużem wykształ
ceniu ogólnem i zawodowem, o wielkich am
bicjach dalszego doskonalenia się. W listopa
dzie 1918 r. nie mogliśmy mówić o marynar
ce handlowej i wojennej, dziś mamy swoją 
marynarkę wojenną, zawsze jeszcze niewystar
czającą.

Dla obrony naszego handlu morskiego, 
oraz wybrzeża naszego obecnie posiadamy: 
2 kontr.-torpedowce: „Wicher” i „Burza”, 3 ło
dzie podwodne: „Wilk”, „Ryś” i „Żbik”, 5 tor
pedowców: „Mazur”, „Ślązak”, „Krakowiak”, 
„Kujawiak” i „Podhalanin”, 2 kanonierki: 
„Kom. Piłsudski” i „Gen. Haller”, pozatem 
pewną ilość mniejszych okrętów pomocni
czych. Flotyla rzeczna na rzece Prypeci po
siada 6 monitorów, kilka statków pancernych 
i szereg jednostek mniejszych bojowych i po
mocniczych. Naogół nasze jednostki bojowe 
są jednostkami nowoczesnemi. Flota handlo
wa morska i rzeczna: w 1928 r. mieliśmy 10 
statków—1509 ton. rej., a 1.1.1932 r. -  33 stat
ki—2163 ton. Flota handlowa morska w po
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równaniu z innemi państwami jest bardzo 
mała, nawet taka Danja ma 12 razy więcej 
od nas, a co dopiero «mówić o Anglji, ale 
przyjdą lepsze czasy i na tern niesłychanie 
ważnym odcinku życia gospodarczego musi
my się zdobyć na wysiłek.

Uporządkowano w pewnym stopniu rów
nież stosunki wyznaniowe. Ma w życiu pań
stwa doniosłe znaczenie i to, jak układa się 
stosunek kościołów do państwa. Dziś we 
współczesnej nauce o państwie mówi się po
ważnie o tern, czy ustroje polityczne różnią 
się między sobą nie tyle tern, czy są monar- 
chją, czy też republiką, ile tern, jak układa 
się stosunek między państwem a organizacja
mi życia religijno-kościelnego Ten stosunek 
może ułożyć się różnie: współpracy, współży
cia, podporządkowania państwa kościołowi, 
kościoła państwu. Otóż u nas w 1925 r. za
warto Konkordat z Rzymem, który przewidu
je współrzędność i współpracę Kościoła kato
lickiego i państwa. W 1922 r. ogłoszono auto- 
kefalję Cerkwi prawosł., zatwierdzoną przez 
Patrjarchat Ekumeniczny w Konstantynopolu 
w r. 1925; w tymże roku stworzono samo
dzielną organizację muzułmańską. Należy ubo
lewać, że wyznania protestanckie nie uzyska
ły po dzień dzisiejszy zalegalizowania praw
nego już dawno złożonego odpowiednim czyn
nikom projektu nowej organizacji kościołów 
protestanckich.

A rozwój szkolnictwa? Po zaborcach o- 
dziedziczyliśmy b. mało szkół, o niskim po
ziomie, szczególnie w b. zaborze rosyjskim. 
W ciągu 14 lat szkolnictwo rozwinęło się im
ponująco:

Semin,
Przedszkola, powszech. średn. naucz, zawód.

1928/9-1557 26.376 777 237 727 21
1930/31-1803 26.539 743 230 770 22

Cyfry te ilustrują dobitnie postęp w szkol
nictwie, nauczaniu; pozatem istnieje jeszcze 
szeroki dział t. zw. oświaty pozaszkolnej (kur
sy pow. dla dorosłych i młodocianych, szko
ły dla dorosłych i młodocianych, uniwersytet 
pow., kursy instr.). O rozwoju tej dziedziny 
świadczy również stan bibljotek: czytelnictwo 
się rozwija nietylko ilościowo, ale jakościowo, 
dobrze przedstawiają się nasze szkoły. Powsta
ją szkoły specjalne, stosuje się najnowsze me
tody nauczania, wychowuje się młode pokole
nie w atmosferze życzliwości, zaufania, wiary 
w lepsze jutro, co bezsprzecznie musi dać nam 
ludzi-obywateli twórczych, którzy nadal będą 
rozbudowywali podwaliny państwa i stali na 
straży jego interesów i honoru.

Dla zobrazowania naszego postępu dałem 
przykłady z różnych odcinków naszego życia 
państwowego. Jakiejkolwiek dziedzinie przyj
rzelibyśmy się i potraktowali ją porównawczo, 
wszędzie musimy stwierdzić bezstronnie duży

postęp, pocieszające rezultaty, nawet sukcesy. 
Chcąc być jednakże bezstronnym, nie wolno 
nam zamykać oczu na ujemne przejawy na
szego życia państwowego. Do tych trzeba zali
czyć przedewszystkiem hiper-inwestycje (nad- 
inwestycje), niekiedy zbyteczny luksus, na któ
ry nas jeszcze nie stać, np. przy budowie gma
chów publicznych, w życiu społecznem — zao
gnienie antagonizmów, oraz pewne wybujało
ści ambicyj partyjno-politycznych, a prawie 
stale, w szczególności w okresie największe
go natężenia naszego życia gospodarczego ro
ku 1928/29 —życie ponad stan. To ostatnie po
winno nas szczególnie niepokoić. Jest pewna 
dziedzina naszego życia państwowego, bardzo 
ważna—sprawy gospodarcze—, która sprawia 
nam wiele kłopotów, stawia wprost nieprze
zwyciężone trudności i często nas zawodzi. 
Wiemy, że dziś świat cały, a my z nim, prze
żywa ostry kryzys gospodarczy. Na całym 
świecie — ogólua depresja gospodarcza; oczy
wista, to odbija się i u nas O kryzysie, prze
żywanym u nas, świadczą upadłości z r. 1931. 
Było ich u nas 755, znacznie więcej niż w ro
ku 1929 (516), ale w porównaniu do upadło
ści, ogłoszonych w innych krajach, było ich 
względnie mało: w U. S. A. —26.376, we Wło
szech—17.208, w Niemczech—13.596, we Fran
cji -  10.872, w Czechosłowacji — 5.520. O po
głębieniu kryzysu świadczy bezrobocie, stale 
wzrastające do r. 1926, malejące do 1929 r., 
później znów potęgujące się. W 1931 r. było 
bezrobotnych zarejestr. — 312.500, co stanowi 
14,3 % pracown. Pod tym względem zajmuje
my 7-e miejsce: Niemcy (42,2° o), Danja, Ho- 
landja, Norwegja, Anglja, Szwecja. Kryzys za
znaczył się dobitnie w zmniejszeniu się ogól
nej wartości naszego importu i eksportu:

w 1929 wartość wynosiła —5,924 miljard. 
„ 1930 „ „ -4,679
„ 1931 „ „ -3,346 „ i)

Przemysł nasz i handel mają bardzo poważ
nych konkurentów w takich potęgach gospo
darczych, jak Anglja, Niemcy, Czechosłowacja, 
ostatnio i Rosja Sowiecka, uprawiająca ostat
nio dumping na wielką skalę.

Należy gorąco dziękować Opatrzności, 
że przeznaczono nam przeżywać te ciężkie 
czasy nie w zaraniu naszej niepodległości, 
kiedy byliśmy bardzo słabi, a po 12—14 la
tach samodzielnego życia politycznego, kiedy 
mamy mocno rozbudowany cały aparat pań
stwowy, silny rząd, niezależny od czynników 
postronnych, z dużem poczuciem odpowie
dzialności za losy państwa i narodu, - co ma
my jedynie do zawdzięczenia przełomowi ma
jowemu r. 1926, kiedy ster państwa spoczął 
w żelaznych i doświadczonych rękach dziś 9

9 Mały Rocznik Statystyczny r. 1932.

10



Nr. I J E D N O T A ROK VI I I

wielkiego, jeśli nie największego męża stanu 
Europy. Kryzys ten powinien nauczyć nas 
wielu rzeczy, przedewszystkiem zaś nie. lek- 
cewaźyć czynników gospodarczych w życiu 
państwowem, hartować teraz nerwy dla prze
zwyciężania w przyszłości depresyj i drga
wek gospodarczych, które zapewne się jesz
cze powtórzą, wreszcie innego nastawienia 
wobec rzeczywistości. Kryzysy gospodarcze 
są znane w historji: Francja przeżywała kry
zys zgórą sto lat, od końca w. XVII aż do 
pocz. w. XIX, na pocz. zaś w. XVIII w krót
kim czasie zmarło we Francji 6 milj. ludzi 
z głodu. Anglja przeżywała wielki kryzys w 
związku z przewrotem gospodarczym na przeł. 
w. XVIII i XIX, podobnież mniej więcej w 
tym samym czasie i U. S A. Niemcy odczu
wały depresję gospodarczą w lat. 1873—1875 
za rządów Bismarcka; wtedy ogromny procent 
nowozałożonych przedsiębiorstw niemieckich 
zbankrutował w bardzo krótkim czasie. Nie 
wspominam tutaj o Rosji carskiej, o dawnej 
Turcji, których historja była historją jednego 
ciągłego kryzysu gospodarczego, o rożnem 
natężeniu. Kryzys z r. 1864 trwał 20 mieś., 
1893 - 28 mieś., 1907—7 mieś., 1914—7 mieś., 
a już za naszych czasów: 1921—13 mieś., 1929 
— dotychczas już 23 mieś. Jak  widzimy więc, 
kryzys gospodarczy jest historykom znany! 
ale miał on charakter lokalny, obejmował 
pewne kraje, pewne dziedziny życia gospo
darczego. Takiego kryzysu, jaki dziś ludz
kość przeżywa, (podobno w całym świecie 
jest 100 milj. ludzi bez pracy, z tego 22 w 
samej Europie), historja jeszcze nie zna, odbił 
się on fatalnie na wszystkich organizmach 
gospodarczych, najsilniejszych, najodporniej
szych, które mają za sobą wielką tradycję 
gospodarczą. Musiał więc ten ciężki kryzys i 
nas dotknąć. Czy należy wobec tego załamy
wać ręce, wpadać w rozpacz, dać się unieść 
fali depresji, czy też stać, walczyć, opanowy
wać, przezwyciężać?

Sto kilkadziesiąt lat wstecz było nam 
beznadziejnie źle; wtedy wyzuto nas z pań
stwa; czternaście lat temu, w listopadzie ro
ku 1918 było bardzo niedobrze; wiele zrobi
liśmy w ciągu 14 lat naszego samodzielnego 
życia państwowego, z czego powinniśmy być

przynajmniej zadowoleni. Osiągnięte rezultaty 
muszą napełnić nas otuchą i wiarą we w łas
ne siły, wiarą, że staniemy na mocnych no
gach, przezwyciężyliśmy w przeszłości tyle 
przeszkód, że przezwyciężymy również obec
ną depresję gospodarczą. Mądre społeczeń
stwo z każdej sytuacji swego rozwoju dzie
jowego wyciągnie pewne wnioski na przy
szłość. Dzisiejsza nasza sytuacja nasuwa nam 
pewne postulaty—wskazania: 1) „Nie podda
wać się pesymizmowi, raczej go tępić, budzić 
wiarę we własne siły, krzewić rozumny opty
mizm, pesymizm bowiem—to zły doradca tam, 
gdzie trzeba budować; osłabia bowiem pęd 
do pracy i energję twórczą” l). 2) Pracować 
umiejętnie, systematycznie, racjonalnie, pilnie, 
wytrwale i szybko, bowiem, jako powiedział 
Marszałek Józef Piłsudski podczas pobytu w 
Poznaniu w październiku r. 1919: „...idą cza
sy, których znamieniem będzie wyścig pracy, 
jak przedtem był wyścig żelaza, jak przedtem 
był wyścig krwi, kto do tych zawodów bar
dziej przygotowany będzie, kto w tym wyści
gu większe dowody wytrzymałości złoży, ten 
w najbliższych czasach będzie zwycięzcą...”.
3) Oszczędzać, bo oszczędzając budujemy przy
szłość. naszą na najtrwalszych podstawach.
4) Powinniśmy być karnymi, więcej karności 
społecznej, politycznej i gospodarczej. 5) Po
pierać własny przemysł, własną wytwórczość, 
kupować tylko wyroby krajowe. Należy pa
miętać, że każdy grosz, wydany na kupno 
wyrobów zagrani« znych, pogłębia w państwie 
bezrobocie, podkopuje ogólny nasz dobrobyt. 
6) Wreszcie, dumy, więcej dumy z własnego 
państwa, okazywanej nietylko w dni uroczy
ste, lecz i zwykłe, pomnąc, że państwo to 
najlepsza i najwyższa forma życia społeczno- 
politycznego, a „własne państwo, to nieocenio
ny skarb. Miast narzekać, niech każdy w mia
rę sił pracuje nad tern, by —sam dając przy
kład — innych uczył, co to jest własne pań
stwo, co ono dla Polski warte i jakie wobec 
tego państwa wszystkich obowiązki” 2).

!) St. Kutrzeba. Trud i wartość Państwa Pol. 
str. 24.

2) j- w.

Administracja „Jednoty“ uprzejmie prosi Szanownych 

Prenumeratorów o wpłacanie prenumeraty i użycie do tego 

załączonych czeków.
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JERZY KURNATOWSKI.

OKRESY HISTORJI POLSKIEJ.
(O NAUCZANIU HISTORJI POLSKIEJ).

(d. c.)
Jak  wiadomo Kazimierz Jagielończyk ła

mie gwałtownie przewagę duchowieństwa ka
tolickiego, opiera się na szlachcie, nie uląkł
szy się klątwy Zbigniewa Oleśnickiego wypo
wiada wojnę Zakonowi i po trzynastoletniej 
zaciekłej wojnie zdobywa Pomorze i Gdańsk, 
a z czeskim królem - husytą Jerzym z Podje- 
bradu wchodzi w przyjazne stosunki, broni 
go drogą dyplomatyczną przed Węgrami, wza- 
mian za co Jerzy mianuje swoim następcą 
Władysława, syna Kazimierza Jagielończyka. 
Niebawem i Węgrzy ofiarują koronę swego 
kraju Władysławowi. Kulturalnym odpowied
nikiem tego panowania jest ni mniej, ni wię
cej — tylko Kopernik.

I o tem to wspaniałem panowaniu, któ
re stanowi szczyt potęgi Polski szlacheckiej 
i Polski wogóle, głucho teraz w naszej lite
raturze. Bo i któż ma nad niem zastanawiać 
się? Przecież nie nasza lewica, dla której je
go anty-niemiecki i czechofilski charakter był 
— do ostatnich czasów przynajmniej—niezro
zumiały, i nie nasza prawica, dla której znów 
jego anty-katolicki charakter jest niesympa
tyczny. A na polską myśl samodzielną jest u 
nas jeszcze zawcześnie, albo może już wogó
le zapóźno

Szlachta jednak nie umie utrzymać się 
na poziomie klasy rządzącej, następcy Kazi
mierza Janowi Olbrachtowi nie daje odpo
wiedniego doradcy i pozwala, aby nim kiero
wał Włoch Filip Buonacorsi (Kallimach), któ
ry dla jakichś szaleńczych i zupełnie niezro
zumiałych powodów organizuje wyprawę na 
Mołdawję, która kończy się klęską bukowiń
ską, co znów przywraca do władzy magnatów 
małopolskich.

Tym razem rządy magnatów potrwają tyl
ko do śmierci Zygmunta Starego, lecz skutki 
ich będą straszne. Kasztelan krakowski Szy- 
dłowiecki i biskup krakowski Tomicki, krea
tury brudne i przekupne, kierują nawą pań
stwową, dozwalają na sekularyzację Zakonu, 
który z łatwością można było wogóle znieść 
i wcielić Prusy do Polski, pozwalają, aby Habs
burgowie bez wystrzału drogą małżeństw (bel- 
la gerant alii tu felix Austria nube) zabrali 
Jagiellonom Czechy i Węgry, wspaniałomyśl
nie darowywują Habsburgom przymierze z Mo
skwą, wymierzone przeciwko Polsce i Litwie, 
łamią protestującego przeciwko tej polityce 
arcybiskupa Jana Łaskiego, a gdy żoną Zyg
munta zostanie Włoszka Bona Sforza atmo
sfera wszelkiego rodzaju intryg, podłości i

szaleństw na dworze polskim staje się nie do 
zniesienia.

Na szczęście Zygmunt Stary umiera i 
znów wraca do władzy szlachta, która prze
żywszy w poprzednim wieku husytyzm i hu 
manizm—teraz zwróciła się do reformacji. Re
formacja pojmowana jest bardzo szeroko: idzie 
o stopienie w jedną całość polityczną i reli
gijną wszystkich różnorodnych ziem państwa 
polsko-litewsko-ruskiego, idzie o kościół Na
rodowy z królem, jako głową, na czele, idzie 
o wyposażenie króla w środki rządzenia, w 
wojsko, w skarb, w urzędników, idzie o po
dział władzy pomiędzy króla a szlachtę.

Z tego wielkiego programu, którego sła
by Zygmunt August w całości nie akceptował, 
a z którym związane jest imię Frycza Mo* 
drzewskiego, część tylko została zrealizowa
na: unja realna (już nie dynastyczna tylko, 
jak dotąd) Polski z Litwą, inkorporacja Wo
łynia i Podola do Polski, oraz bądź co bądź 
wyposażenie skarbu królewskiego w pewne 
środki materjalne, dające możność rządzenia. 
Zamiast kościoła Narodowego uzyskano tole
rancję religijną, która pozwoliła luteranom, 
kalwinom, braciom czeskim i arjanom organi
zować swoje wyznania. Było jednak rzeczą 
jasną, że katolicyzm nie zrzeknie się swych 
pretensji do uprzywilejowanego stanowiska i 
że tylko zjednoczona opozycja protestancka 
zdolna jest stawić mu czoło. Niestety zrozu
mieli to tylko Kalwini, podczas gdy Luteranie 
nie chcieli pozbyć się swej specyficznej cechy 
religji niemieckiego mieszczaństwa, a arjanie 
ze swojem nieuznawaniem bóstwa Chrystusa 
—postawili się wogóle poza nawiasem chrze
ścijaństwa i w dodatku przez pewien czas, 
dopóki i na nich nie przyszła kolej, pozwolili 
się wygrywać reakcji katolickiej, jako dowód 
skrajnej opozycji, która kompromituje i do
prowadza do absurdu całą opozycję. Jezuici 
byli mistrzami w tej grze.

Jest rzeczą dziwną, że nikt dotąd nie 
podjął zadania napisania historji kalwinizmu 
w Polsce. Prawdopodobnie przyczyny tego są 
te same, co w przemilczaniu panowania Kazi
mierza Jagielończyka: kalwinizin był bowiem 
najrozsądniejszym i najbardziej państwotwór- 
czem wyznaniem protestanckiem. Miał on naj
więcej danych na to, aby stać się kościołem 
narodowym.

Stronnictwo szlacheckie, przeprowadziw
szy w znacznej części program monarchji kon
stytucyjnej za Zygmunta Augusta, miało je
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szcze swój okres świetności za Zamoyskiego, 
co stało się podstawą tryumfu Stefana Bato
rego i co uniemożliwiło wybór Habsburga na 
tron Polski po jego śmierci. Za Zamoyskiego 
stronnictwo to już jest przeważnie katolickie, 
lecz katolicyzm ten jest raczoj przesiąknięty 
humanizmem i głęboko tolerancyjny.

Pomimo całej świetności tego okresu za
chodzą w nim głębokie zmiany strukturalne, 
narazie nieszkodliwe, niedostrzegalne nawet, 
które jednak fatalnie odbiją się w następ
stwie.

Przedewszystkiem Polska traci mieszczań
stwo. Zdobycie Konstantynopola przez Turków, 
Kaffy przez Tatarów, a następnie odkrycie A- 
meryki spychają Polskę z wielkiego szlaku 
handlowego. Kraków i Lwów upadają. Wa
runki rozwoju, jako port drzewny i zbożowy, 
ma tylko Gdańsk, ale mieszczaństwo gdańskie 
jest niemieckie (polskie bowiem zostało wy
rżnięte w 1309-ym r.), żąda autonomji Gdań
ska i nie ma żadnych pretensji do wywalcza
nia praw polskiemu mieszczaństwu wogóle.

Następnie szlachcie stanęły otworem do 
kolonizacji olbrzymie przestrzenie Rusi i Li
twy. Jeżeli początkowo ambicją szlachcica by
ło oddać majątek jednemu synowi, a innych 
kształcić na urzędników, duchownych, wojsko
wych — to w końcu będzie on chciał osadzić 
wszystkich synów na roli, jeżeli nie w Koro
nie to na Litwie lub na Rusi. W ten sposób 
aparat urzędniczo-wojskowy władzy central
nej nie ma z kogo rekrutować się.

Wobec rozwoju miast na Zachodzie—u- 
prawa zboża opłaca się „Wisła pszenicą pły
nie do Gdańska”, jak mówi Kutrzeba. Pan nie 
chce dzielić zysków z czynszownikami, na po
czątku XVI-go wieku „panowie uczą się od 
chłopów gospodarować”, czynszownik zanika 
i zostaje pi zy wrócona pańszczyzna w stop
niu daleko silniejszym, niż w XII-ym wieku.

Wreszcie unja realna z Litwą i inkorpo
racja Rusi nadaje polskie prawa polityczne 
wszystkim niezliczonym, na-wpół udzielnym 
magnatom tych ziem. Polscy magnaci, którzy 
zdawało się skończyli swoją rolę polityczną 
za Zygmunta Starego, dowiódłszy, że są kla
są doszczętnie zdegenerowaną, otrzymują nie
spodziewanie olbrzymi sukurs w postaci ma
gnatów rusko - liiewskich, względem których 
szlachta rusko-litewska zachowuje się w spo
sób nieomal niewolniczy,

W dodatku z chwilą przeniesienia stoli
cy do Warszawy występuje na scenę ciemna, 
uboga, liczna szlachta mazowiecka, nie mają
ca żadnego wykształcenia politycznego i go
towa iść za każdym, kto ją za to wynagrodzi. 
Z Mazowiecka, z Litwy, z Rusi wyrasta mo- 
tłoch szlachecki, którym magnaci będą mogli 
operować dla osiągnięcia swoich celów.

Pilska magnacka nie miała i nie mogła 
mieć żadnego jednolitego programu politycz

nego. Cóż mogły mieć wspólnego interesa ja
kichś Wiśniowieckich na Ukrainie z interesa
mi Leszczyńskich pod Poznaniem lub Radzi
wiłłów na Litwie? Każdy magnat miał swoją 
politykę i używał władzy centralnej za narzę
dzie do przeprowadzenia jej. Zanim jednak 
ten system, jeżeli go wogóle tak nazwać moż
na, rozwinie się w pełni,— znajdzie się czyn
nik, któremu uda się narzucić Tolsce swój 
program polityki wewnętrznej i zagranicznej. 
Będzie to Kościół Katolicki, W polityce we
wnętrznej uzyska on zniesienie tolerancji re
ligijnej — nie drogą prawodawczą, zbyt trud
ną i kłopotliwą, oraz bądź co bądź wymagają
cą usprawnienia funkcjonowania aparatu pra
wodawczo - wykonawczego, — lecz poprostu 
przez podbechtywanie fanatyzmu religijnego 
motłochu szlacheckiego i przez zapewnianie 
bezkarności za wszystkie gwałly popełniane 
na inowiercach.

Książęta ruscy, zachwyceni polską cywi
lizacją i olśnieni olbrzymią sytuacją politycz
ną, jaką uzyskali w państwie bez najmniejsze
go z ich strony wysiłku, dobrowolnie przyj
mują katolicyzm; dla chłopów zaś ruskich wy
kombinowano sławną unję (unja brzeska 1586), 
która łączyła obrzędowość grecką z katolicką 
dogmatyką i podporządkowaniem papieżowi. 
Trudno było wymyśleć lepszy środek do za
ognienia stosunków pomiędzy panem a chło
pem, zwłaszcza na Ukrainie, gdzie regresyw- 
ny proces przekształcenia chłopa z czynszow- 
nika na pańszczyźnianego poddanego i tak ze 
względu na specyficzne warunki tego kraju 
był niezwykle trudny do przeprowadzenia.

Wreszcie w polityce zagranicznej posta
wiono program do pewnego stopnia zgodny 
z szlachecką tendencją kolonizowania Wscho
du i z magnackiemi pragnieniami zwiększania 
latyfundjów — program nawracania na katoli
cyzm inowierczych narodów: stąd wojny ze 
Szwedami, z Moskwą, z Tatarami, z Turkami, 
stąd straszne bunty kozackie. Inowiercze na
rody zachodnie, a więc Prusy i północne Niem
cy zostawiono w spokoju, gdyż bądź co bądź 
z tej nieskoordynowanej polityki magnackiej 
wysuwał się jednak na pierwszy plan interes 
magnatów litewskich i ruskich, który dążył 
do ekspansji na Wschód i tylko na Wschód.

Cała ta szaleńcza polityka, obejmująca pa
nowanie Zygmunta Iii-go i Władysława IV-go, 
prowadzona w dodatku przeważnie prywat- 
nemi środkami poszczególnych magnatów, bo 
szlachta, pozbawiona rzeczywistych wpływów 
politycznych i programu politycznego, nie pil- 
nuje już sprawności działania aparatu pań
stwowego, jaki sama stworzyła za Zygmunta 
Augusta — cała ta polityka, powiadam, zała 
muje się za Jana Kazimierza, ściśle w 1650 r., 
kiedy Polska o mało co nie zostaje prowincją 
szwedzką, a swój ratunek okupuje uznaniem 
Prus za samodzielne państwo, a następnie u 
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tratą Kijowa i olbrzymich obszarów wschod
nich, które przechodzą do Moskwy. Z tym ro
kiem kończy się mocarstwowe stanowisko Pol
ski, jej dobrobyt gospodarczy upada na dłuż
szy czas, a umysły ogarnia najstraszniejsza 
ciemnota, usilnie hodowana przez kler kato
licki i kopiąca duchową przepaść, do dziś dnia 
nie zasypaną, pomiędzy Polską, a cywilizacją 
zachodnio-europejską. Inowiercy zostają po
zbawieni praw, a największe cięgi dostają się 
oczywiście arjanom, których dotąd tolerowano 
dla potęgowania rozkładowego fermentu wśród 
opozycji protestanckiej.

Z drugiej strony należy jednak zazna
czyć, że katolicyzm, który dotąd był raczej 
bronią ofenzywną, narzędziem ekspansji na 
Wschód, przez ogół szlachecki—jako religja— 
słabo odczuwaną, obecnie staje się religją głę

biej odczuwaną, orężem defenzywnym prze
ciwko nieprzyjaciołom zewnętrznym, wchodzi 
w skład psychiki ogółu i zagrzewa do takich 
czynów, naprawdę bohaterskich, jakich pomię
dzy słynną obroną Częstochowy przez ks. Kor
deckiego, a śmiercią ks. Skorupki historja pol
ska liczy bardzo wiele.

Strukturę socjalną niesłychanie pogar
szają tłumy szlachty, wyrzucone z dzielnic, 
które odeszły do Moskwy, z lewo - brzeżnej 
Ukrainy głównie. Tłumy te „wieszają się kla
mek” magnackich, stają się dzierżawcami, re
zydentami, rządcami i tym bardziej podnoszą 
znaczenie swego magnata. Jednocześnie mia
sta upadają doszczętnie, a poddaństwo chło
pów staje się coraz uciążliwsze.

(d. c. n.)

WIADOMOŚCI Z KOŚCIOŁA I O KOŚCIELE.
Konferencja Duchownych.

W dniach 12 i 13 stycznia r. b. miała 
miejsce w Warszawie konferencja Duchow
nych Kościoła naszego pod przewodnictwem 
Księdza Superintendenta. Na konferencji oma
wiano cały szereg spraw, dotyczących stanu 
religijno-moralnego poszczególnych Zborów 
Jednoty naszej, ustosunkowania się ogółu Du
chowieństwa naszego do faktu usunięcia Ks. 
Ostachiewicza z Jednoty Wileńskiej, opieki 
duszpasterskiej nad współwyznawcami nasze- 
mi w Wielkopolsce i na Pomorzu i innych, 
wreszcie wysłuchano z duźem zainteresowa
niem referatu, wygłoszonego przez Ks. J Je- 
lena p. t. „Kaznodziejska działalność Kalwina”.

Ze Zboru Warszawskiego.
Pan Wice-Prezes Kolegjum Kościelnego 

stołecznego Zboru naszego — Ludwik Brin- 
ckenhoff—obchodzi w styczniu roku bieżące
go 25-cio-lecie nieprzerwanej swej pracy dla 
Zboru na stanowisku członka Kolegjum. Na 
kwartalnem Zgromadzeniu Członków Zboru 
w dniu 31 b. m. uchwalonem zostanie nada
nie Jubilatowi godności dożywotniego czyn
nego honorowego członka Kolegjum, jako 
wyraz uznania i wdzięczności Zboru za dłu
goletnią, pełną poświęcenia i owocną pracę 
Szanownego Jubilata dla dobra Zboru i Ko
ścioła.

Stowarzyszenie Młodzieży przy Zborze 
naszym rozwija się aczkolwiek pomału, ale 
stale. Jednem z najbliższych zadań Zarządu 
Stowarzyszenia jest kompletowanie i uzupeł
nianie biblioteki. W ostatnich czasach biblio
teka wydatnie inwentarz swój powiększyła,

a to dzięki ofierze W. Pani Anny Drege, zło
żonej Stowarzyszeniu za pośrednictwem Ks.
E. Jelinka, w postaci 55 tomów dzieł treści 
popularno-naukowej i beletrystycznej. Za ten 
hojny dar Zarząd Stowarzyszenia składa za 
naszem pośrednictwem Czcigodnej ofiarodaw
czyni najserdeczniejsze podziękowanie.

Ze Zboru Łódzkiego.
Otrzymaliśmy z prośbą o umieszczenie 

w „ lednocie” pismo następujące:
Zarząd Stowarzyszenia Młodzieży (Koła 

Kulturalno-Oświatowego) przy Zborze Ewang. 
Reform, w Łodzi składa niniejszem serdeczne 
podziękowanie bratniemu Stowarzyszeniu Mło
dzieży Zboru Warszawskiego za piękny i cen
ny dar w postaci fortepianu, jaki odeń otrzy
mało.

Dar ten ma dla nas bardzo doniosłe zna
czenie, gdyż ostatnio wskutek przeniesienia 
fisharmonji do nowowybudowanego kościoła 
Stowarzyszenie nasze było pozbawione moż
ności normalnego prowadzenia lekcyj śpiewu 
wobec braku niezbędnego instrumentu.

Stwierdzamy pozatem z największą ra
dością, że Stowarzyszenie Młodzieży Zboru 
Stołecznego zadokumentowało swym pięknym 
i godnym naśladowania przykładem, że, od
czuwając potrzeby bratnich organizacyj zbo
rów prowincjonalnych, chętnie śpieszy im z 
ofiarną pomocą, dając temsamem piękny przy
kład tej wspólności ducha i czynu, jakie po
winny łączyć młodzież naszą.

Niemniej serdecznie dziękujemy pierwot
nemu ofiarodawcy tego fortepianu na* rzecz 
Stowarzyszenia Młodzieży Warszawskiej P.
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E d m u n d o w i  D i e h l o w i  za łaskawe wy
rażenie zgody na podarowanie fortepianu 
Stowarzyszeniu Młodzieży Łódzkiej, oraz Ks. 
E m i l o w i  J e l i n k o w i  i P. R y s z a r d o w i  
B i s c h o f f o w i ,  prezesowi Stow. Młodzieży 
Zboru Warszawskiego, za łaskawe przepro
wadzenie sprawy darowizny oraz chętne i 
ofiarne zajęcie się ekspedycją fortepianu z 
Warszawy do Łodzi. Z głębokiem poważaniem 
(—) Emil Zaunar, prezes (—) Karol Matys, 
sekretarz.

P ołsk ie T ow arzystw o M iłośników  Pism a
Ś-go - O ddział P olsk i I. B. R. A.
Dnia 11.X b. r. zawiązało się w Warsza

wie „Polskie Towarzystwo Miłośników Pisma 
Ś-go” — Oddział polski „Międzynarodowego 
Towarzystwa czytania Biblji” (I. B. R. A ), 
którego celem jest rozpowszechnianie, bada
nie i zaznajamianie się z Pismem Ś-em. Pa-| 
tronat honorowy Towarzystwa przyjęli: Ks.* 
Biskup Dr. Juljusz Bursche i Ks. Superinten
dent Stefan Skierski. Towarzystwo zamierza 
wydawać: czytanki na każdy dzień roku, za
wierające krótkie rozmyślania na dany tekst 
biblijny, ulotki o zadaniach i dziejach Towa
rzystwa, broszurki informacyjne o czytaniu 
Biblji i t. d. Towarzystwo wydało już czytan
ki na styczeń i luty 1933 r. Członkiem Towa
rzystwa może zostać każdy, kto zgłosi swój 
akces przez podpisanie deklaracji, podanej na 
ostatniej karcie czytanek. Każdy członek o- 
płaca 15 gr. jako miesięczną składkę (rocz
nie zł. 1.80), za którą otrzymuje czytanki. Roz
powszechnianie wydawnictw można uskutecz
nić za pośrednictwem męża zaufania w danej 
miejscowości, który porozumiewa się bezpo
średnio z sekretarzem honorowym Towarzy
stwa.

W czasach wielkiego zaniku życia reli
gijnego i zobojętnienia wielu wobec Kościoła, 
w okresie szału nienawiści wobec wszystkie
go co święte i wieczne, winniśmy być świad
kami niezmiennej prawdy Słowa Bożego i gor
liwymi wyznawcami Tego, który jest drogą, 
prawdą i życiem. Tych zaś, którzy łakną i 
pragną Słowa, szukają drogi i ostoi w burz
liwych chwilach obecnej doby, winniśmy pro
wadzić do źródeł Słowa Bożego, aby w niem 
poznali Zbawcę i umiłowali Tego, który jest 
początkiem i pełnością wszystkiego. Pielęgno
wanie zdrowego życia religijnego na gruncie 
Słowa Bożego, w ścisłej łączności z wierzą
cymi w Kościele — oto cel naczelny, kióry 
przyświeca Towarzystwu. W tym względzie 
pomocą mogą być czytanki, które można czy
tać indywidualnie lub na zebraniach, nabo
żeństwach i t p

Komitet, względnie Zarząd Polskiej I. B. 
R. A. stanowią: Ks. Prof Dr. Jan Szeruda, War 
szawa—Przewodniczący, i członkowie: Ks. Se
nior Karol Kulisz—Cieszyn, Ks. Karol Kotula

—Łódź, Ks. Otton Krentz—Warszawa, Ks. K. 
Najder— Przemyśl, Ks. J. Je le ń — Warszawa, 
Ks Dr. O. H Prentki — Warszawa, Prezes L. 
Szenderowski—Warszawa, kaznodzieja B. Spa- 
łek — Warszawa, Red. A. Cymorek — Cieszyn, 
Piotr Gałwan—Warszawa. Honorowym Sekre
tarzem jest Ks. Dr. Martin Price—Warszawa, 
Mokotowska 12.

N ow e pism o p o lsk o-ew an gelick le .
Od grudnia 1932 r. wychodzi w Katowi

cach dwutygodnik poświęcony sprawom reli- 
gijno-społecznym p. t. Ewangelik Górnośląski” 
pod redakcją Ks. Alfreda Figaszewskiego (Ka
towice, ul. I. Ligonia 20). Pismo pragnie ewan
gelikom gąrnośląskim „dopomóc w dziele po
łączenia braci i sióstr ewangelickich w jedną 
wielką rodzinę, wzajemnie się miłującą i wza 
jemnie się wspierającą”, zaznajomić „z ży
ciem bliskich i dalekich Zborów ewangelic
kich, zachęcić do dobrego czynu, bronić prawdy 
i sprawiedliwości, miłości i prawdziwej chrze
ścijańskiej wolności”. Pismo bogate w treści, 
zawiera budujące artykuły i wiadomości z ży
cia ewangelików na G. Śląsku. Nawiązuje ono 
do pięknej tradycji prasy ewangelickiej na G. 
Śląsku, takiej jak „Hasło ewangelickie” Koel- 
linga, i „Nowiny Śląskie” Ks. Badury.

Nowemu pismu życzymy błogosławień 
stwa Bożego w trudnej ideowej pracy.

Łuck na W ołyniu.
Z Łucka donoszą co następuje:
We wrześniu 1928 r. został założony w 

Łucku Filjał ewang. reformowany, który z po
wodu braku dostatecznej i regularnej obsługi 
duszpasterskiej wogóle, a wskutek braku na
bożeństw odprawianych w języku polskim w 
szczególności, już w początku 1930 r. zmuszo
ny był przerwać swoją działalność. Potrzeby 
duchowe ewangelików - polaków, zamieszka
łych w Łucku, zaspokajały częściowo nabo
żeństwa polskie, odprawiane w swoim czasie 
raz na miesiąc w kościele ewangelicko-augs
burskim przez ks. wikarjusza tejże parafji, a 
od 1931 r. nabożeństwa odprawiane regular
nie przez Ks. Józefa Wacława Pospiszyła dla 
ewangelików-polaków obojga wyznań. Ponie
waż nabożeństwa odprawiane w kościele ew. 
augsburskim nie zaspakajały dostatecznie po 
trzeb duchowych ewangelików - reformowa
nych, dotychczasowy Zarząd Filjału w obec
ności grona członków Zboru na posiedzeniu, 
odbytem dn. 4.XII 1932 r., postanowił wzno
wić przerwaną swą działalność. Między inne- 
mi zebrani wyrazili w imieniu własnem oraz 
nieobecnych członków Filjału uznanie i po
dziękowanie Ks. Józefowi W. Pospiszyłowi i 
zwrócili się do niego z prośbą o dalszą pra
cę duszpasterską w naszym Filjale, o czynne 
poparcie poczynań Filjału i odprawianie re
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gularnych nabożeństw w języku polskim do 
czasu unormowania się stosunków i obsadze
nia Łucka przez stałego duszpasterza.

W dniu Nowego Roku Ks. J. W. Pospi- 
szył odprawił pierwsze uroczyste nabożeń
stwo w nowourządzonej sali modlitewnej w 
Łucku — na Krasnem, ul. Kościuzski 56, na 
które przybyło około 50 osób. W kazaniu 
swein na tekst Obj. Jana 21 23 kaznodzieja 
podkreślił, że życiem i postępowaniem* s vo- 
jem winniśmy zawsze świadczyć o tern, że

uczniami Chrystusa Pana jesteśmy; dopiero 
wówczas kaplica nasza stanie się miejscem 
żywego nabożeństwa, będzie Kościołem Bo
żym. Praca w innicy Pańskiej u nas zosta
ła zapoczątkowana i będzie prowadzona da
lej. Tymczasowo, z powodu iż Ks. J. W. Po- 
spiszył mieszka poza miastem, nabożeństwa 
nasze będą odprawiane tylko dwa razy na 
miesiąc, mianowicie w drugą i czwartą nie
dzielę każdego miesiąca o godz. 10 min. 30.

S.

O F I A R Y .

Na w y d a w n ic tw o  „JE D N O T Y “.

O p rócz  p r e n u m e r a ty  w p ła c ili  n a  w y d a w n ic tw o :

1. W-y p. Włodzimierz Malinowski—Anin
2. W-y p. Prezes Leon Błaszkowski—Warszawa
3. W-a p. D-wa Melanja Diehl „
4. W-a p. Zofia Lorecowa „
5. W-a p. Anna Daabowa „
6. W-y p. Stanisław Kozaczkowski *
7. W-y p. Generał Leonard Skierski „
8. W-y p. Wiktor Yoit

Zł. 4.00 
„ 8 00 „ 8.00 „ 8 00 
» 1.00 
* 4,00 „ 8.00 „ 8.00

S e r d e c z n e  d z ię k i!

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

w  W a rsza w sk im  K o ś c ie le  E w a n g e lic k o -R e fo r m o w a n y m  n a  m ie s ią c  lu ty  1933 r. 
N a b o ż e ń s tw a  r o z p o c z y n a ją  s ię  o g o d z in ie  11.15 p rze d  p o ł., o i l e  n ie  j e s t  p o d a n a  in n a  g o d z in a .

1. Niedziela, dn. 5 11 (V N. po Objaw. P a ń s k . ) .................................  ................... Ks. E. Jelinek.

2. Niedziela, dn. 12.11 (N. Starozapustna) z Komunją Ś-tą i bezpośredniem do
niej przygotowaniem . . . . .  . . . , ............................. . Ks. St. Skierski.

3. Niedziela, dn. 19.11 (N. Mięsopustna) . . . .  Ks. E Jelinek.

4. Niedziela, dn. 26 11 (N Zapustna) . , ........................Ks. J. Jeleń.

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 "s str. bez względu u a stronę — zł. 20.

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

Drukarnia Matematyczna Warszawa, Miedziana 3.


