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WIARA - UFNOŚCIĄ.
R z y m . 4 l8—3o: „ A b r a h a m  p r z e c i w  n a d z i e i  w  n a 

d z i e ję  u w ie rz y ły  ż e  s i ę  s i a n i e  o jc e m  w ie lu  n a r o d ó w  w e 
d ł u g  t e g o ,  c o  p o w i e d z i a n o : t a k  b ę d z ie  n a s i e n i e  t w o je . 
I  n ie  o s ł a b ł  w  w ie r z e  i n ie  z w a ż a ł  n a  c i a ł o  s w o j e  j u ż  
o b u m a r ł e  m a j ą c  o k o ło  s t u  l a t , a n i  n a  o b u m a r ł y  ż y w o t  
S a r y .  O o b ie t n ic y  te ż  B o ż e j  n ie  w ą t p i ł  p r z e z  n i e d o w i a r 
s t w o  y a l e  w z m o c n i ł  S ię  w i a r ą  i d a ł  c h w a łę  B o g u u.

Cała głębia istoty wiary naszej na tern polega, że, jak ongi Abraham, nie patrzymy i 
my na to, co jest przed oczami. Według nieodmiennych praw natury nie mógł się Abraham 
już spodziewać, że mu się syn narodzi. Czas tej możliwości minął już dlań z woli Bożej 
dawno. Po ludzku sądząc zniknąć już dlań musiała ostatnia nadzieja. Co czuć musiał Abra
ham? Z jednej strony walczy w nim ten wewnętrzny przymus trzymania się pomimo wszyst
ko obietnicy Pańskiej—z drugiej niezaprzeczalny fakt ciągłego, postępującego i niepowstrzy
manego obumierania ciała. Ta wewnętrzna sprzeczność pomiędzy światem wiary i widzial
nym światem zmysłów musiała niewątpliwie ciężko Abrahamowi dolegać. Było to dla niego 
jakgdyby przejściem przez dolinę cienia śmierci, nie zmieniło jednak ani na jotę postawy 
jego wiary. Nie zważa on na ciało swoje już obumarłe, ale trzyma się obietnicy Pańskiej i 
przez to wzmacnia się w wierze.

Także i my — nie zważajmy na nasze obumarłe serca, na swą nieczułość i chłód ka
mienny; niechaj nic w nas samych, czy to będzie dobre czy złe, wzroku naszego do siebie 
nie przykuwa; zwracajmy raczej wzrok nasz na Boga naszego, i niechaj on spocznie na Tym, 
który nas krwią swoją odkupił. Dajmy chwałę Bogu, precz od siebie odrzucając wszelkie 
wątpienie o prawdziwości Słowa Jego. Wiedzmy z całą pewnością, że Bóg uczyni co obiecał 
i dajmy chwałę Bogu, stojąc niewzruszenie i wśród toni śmierci na opoce Jego nieomylnego 
i zawsze życiodajnego Słowa.
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Wiem ci ja, co to znaczy wierzyć i nic przytem nie czuć; na Panu polegać, gdy cienie 
nocy i śmierci duszę otaczają. Wiem, co to znaczy trwać pomimo wszystko w wierze — jest 
to istotnie jakgdyby walka na śmierć i życie! Wiem ci ja, jak to Pan serce ludzkie złamać 
i w proch zetrzeć potrafi, jak nas z grzechami naszemi w świetle oblicza swego stawia. Ale 
—pozwólmy Panu czynić co chce! On wie—co i ile znieść możemy! Czekajmy—rychło przyjść 
mogą inne czasy, czasy, kiedy dusza człowieka jakby namacalnie pełnię łaski bliskiego je j  
Boga czuje, i jakby potoki wody oczyszczającej i moc duchowa do niej się wlewały! Dla jed
nego doznania te są przeżyciami zaledwie dni, czy godzin, czy minut nawet, drugi przeżywa 
je  stopniowo w okresie lat całych i w najrozmaitszym stopniu i najrozmaitszej kolejności.

Dozwólmy Panu działać; dozwólmy, aby On prowadził każdego z nas swemi dla każ
dego z nas różnemi drogami! Garncarz wie dobrze, co ma z gliną robić i jak ją  formować; 
uciszmy się i my wobec jego mądrego i ojcowskiego z nami postępowania. Je ś li przy tern, 
bracie, nic w sercu swem odczuwać nie będziesz, je śli ciemno będzie może wokół ciebie, a 
w sercu pełno będzie sprzeczności — nic to! Oto ramię Jezusowe wyciągnięte jest nad tobą, 
aby cię ratować i zachować. Złóż dłoń swoją w Jego rękę, On cię pewnie poprowadzi. Oddaj 
się Jemu i zaufaj Mu wśród wszystkiego twego niepokoju. Może cię jeszcze czas dłuższy 
przez ciemności prowadzić będzie, a może ci już jutro jasne zaświeci słońce. Porucz się 
w zupełności Jemu, wiernemu swemu przewodnikowi, sam nie czyń nic, idź tylko za Nim i 
zaufaj Mu! Czasu swego, a jest to zawsze czas dla ciebie najodpowiedniejszy, On ci da od- 
pocznienie, a w obcowaniu z Nim będziesz Go coraz lepiej poznawał. I  przyjdzie godzina, 
a wtedy Jego radość twoje przepełni serce, aż wreszcie i ty, prowadzony Jego pewną ręką, 
wnijdziesz do wiecznego domu Ojca twego w Niebie! st.

F. ROSIKA.

F I L O Z O F J A  W S P Ó Ł C Z E S N A  
A C H R Z E Ś C I J A Ń S T W O .

Według schematu każdego podręcznika 
naukowej filozofji prawdziwa filozofja zaczy
na się dopiero od Kanta. Filozof ten doszedł 
do wniosku, że zmysły nasze komunikują nam 
tylko wrażenia pewnej rzeczywistości, której 
istoty nie znamy. Ten transcendentalny idea
lizm stał się zasadą i programem dla całej 
filozofji po-kantowskiej. Ponieważ operujemy 
pojęciami opartemi na wrażeniach zmysło
wych, przeto wszelkie poznanie nasze musi 
być z natury rzeczy względne. Wiemy jakich 
doznajemy wrażeń, ale nie wiemy, co te wra
żenia wywołuje. Taki jest ostateczny wywód 
z wielosetletnich przesłanek badawczej myśli 
ludzkiej. Mamy wprawdzie wrażenie, że świat 
jest budową solidną o stałych zasadach mo
ralnych i poznawczych, ale wybitny systema
tyk niemiecki, Vaihinger, naucza, że całe na
sze poznanie i rozumienie świata jest syste- 
matem fikcyj, czyli filozofją na niby (Die Phi
losophie des als ob). Musimy się jakoś orjen- 
tować w granicach istnienia i dlatego stwa
rzamy sobie systemat pojęć i zasad, które nie

są ani prawdziwe, ani błędne, lecz wygodne. 
Tak sformułował fikcjonizm Vaihingera wiel
ki matematyk i myśliciel francuski, Poincare, 
a jego ziomek, Henri Bergson, największy dziś 
filozof - twórca, głosi iluzjonizm absolutny. 
Wszystko, co mniemamy wiedzieć o świecie, 
jest tylko złudą. Poznajemy świat nie według 
tego, czem ten świat jest naprawdę, ale we
dług organizacji naszych zmysłów. Gdybyśmy 
mieli nieco inne zmysły, świat wydawałby się 
nam zgoła inny. Że Einstein zrelatywizował 
nawet fizykę, czyli naukę najbardziej konkret
ną, o tern wszystkim wiadomo. Do świadomo
ści, że nasz duchowy świat jest wysoce nie
stały i względny, przyłączyło się ostatnio 
twierdzenie głośnego uczonego Wegenera, że 
nawet granice naszego ziemskiego lądu są 
wysoce niestałe i że przekształcają się stale, 
chociaż niedostrzegalnie wolno. Zdaniem u- 
czonych kora ziemska jest elastyczniejsza, niż 
moglibyśmy przypuszczać i podczas przypły
wów morza tak samo pręży się jak fale, ty l
ko w stopniu odpowiednio mniejszym. Stwier -
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dzono to przy poszukiwaniu miary dla ustale
nia wysokości „nad poziomem morza”. A więc 
niestałość powszechna.

Uczony niemiecki, Emil Goldstein, zabrał 
się ostatnio do skontrolowania tak zwanych 
prawd niewzruszonych w historji, socjologji, 
moralności i filozofji, i doszedł do wniosku, 
że i w tych dziedzinach wszystko płynie. Tak 
samo, jak za Protagorasa, człowiek jest zno 
wu miarą wszech rzeczy i on decyduje osta
tecznie, co jest prawdą, a co nią nie jest. Już 
przed kilkudziesięciu laty sławny pisarz fran
cuski, Anatol France w swej przepięknej 
„Zbrodni Sylwestra Bonnarda” i w „Ogrodzie 
Epikura” poruszał zagadnienie kryterjów hi
storycznych, wykazując, że historja nie jest 
ścisłą nauką, ale raczej sztuką. Cóż to bo
wiem jest historja? Jest to porządkowanie 
i objaśnianie faktów. Jakich faktów? Czy 
wszystkich? Nie, tylko ważnych. Dobrze, a 
któż decyduje, czy dany fakt jest ważny, czy 
nieważny? Oczywiście historyk. Na jakiej za
sadzie? Szeregiem takich pytań i odpowiedzi 
France starał się ustalić, że taka objektywna 
wiedza, jak historja, jest w gruncie rzeczy 
wiedzą wysoce subjektywną i zależną od do
brego lub złego usposobienia historyka.

Sławny dramaturg włoski, Pirandello, 
podjął te myśli relatywistyczne i w głośnym 
dramacie „Sześć osób w poszukiwaniu auto
ra”, wykazał, że nawet najbanalniejsze i naj
poważniejsze zjawisko jest niepoznawalne i 
nie daje się ustalić, jeśli sprawa ma być za
świadczona przez kilka osób. W swej cieka
wej pracy na temat reklamy politycznej (od
bitka z „Themis Polskiej”) wybitny uczony 
polski, Wacław Makowski, ustala fakt bardzo 
banalny, że wolność demokratyczna nietylko 
że nie jest wolnością i równością, ale jest 
poprostu doskonałą sposobnością do wyzy
skiwania człowieka przez człowieka, a mia
nowicie człowieka uboższego przez bogatsze
go i poczciwego przez sprytnego. Reklama 
polityczna działa tak samo, jak reklama ku
piecka, i tak samo w polityce, jak w handlu, 
„słabość myślenia jest siłą reklamy”.

To są proste konsekwencje stosowania 
wiedzy ludzkiej w dziedzinie poznawania świa
ta i organizowania społeczeństwa. Niema au
torytetu absolutnego i ostatecznie decyduje 
siła. Podczas wojny światowej nacjonalizm 
brał w wyłączne posiadanie nawet Boga i 
własny swój imperjalizm legitymował jego 
wolą. Porządki społeczeństwa ludzkiego, o- 
parte na wiedzy, zrelatywizowały się tak sa
mo, jak zrelatywizowała się wiedza. Dzisiej
sze kryzysy gospodarczo-polityczne są popro
stu kryzysami moralnemi. Niema sposobu u- 
stalenia prostego faktu, kogo właściwie na
leży uczynić odpowiedzialnym za rozpętanie 
wojny światowej. Kryzys zaufania w wielkiej 
rodzinie narodów chrześcijańskich jest czemś

tak osobliwem i smutnem zarazem, że na sa
mą myśl o nim przypominają się słowa Chry
stusa: „Wy jesteście sól ziemi; jeśli tedy sól 
zwietrzeje, czemże solić będą? Do niczego się 
już nie godzi, tylko aby była precz wyrzuco
na i od ludzi podeptana”. Literatura o kie
rowniczej roli Europy jest już wielka. Chodzi 
oczywiście o Europę chrześcijańską, o zagro
żoną cywilizację zachodnią, czyli o tę sól 
świata, która zwietrzała.

Wiedza zdobyła sobie kredyt olbrzymi. 
Wyobrażano sobie, że fundament naukowej 
organizacji świata będzie twardy i nieugięty 
jak skała, czyli że żadna moc nigdy zachwiać 
go nie zdoła. Zachwiały się same podstawy 
wiedzy, zrelatywizowała się filozofja. W cza
sach niezachwianej wiary w wiedzę, a więc 
na początku chrześcijaństwa, gdy trzeba się 
było bronić przed atakami nauki pogańskiej, 
obrona chrześcijańska zapożyczyła się u tej 
wiedzy w oręż obronny i nawet nie zauwa
żyła, że chrześcijaństwo z wiary w Boga prze
kształca się w wiarę w naukę. Nawet wieki 
średnie, takie autorytatywne, o ile chodzi o 
władzę w kościele i władzę nad światem, or
ganizowały chrześcijaństwo naukowo. Tomasz 
z Akwinu stworzył swój systemat Summa 
Theologiae jako systemat naukowy i tym 
prostym faktem związał losy chrześcijaństwa 
z losami wiedzy. Wytworzył on systemat wie
dzy odpowiadający interesom władzy papie
skiej, czyli systemat władzy stosowanej, a gdy 
przyszły czasy humanizmu i reformacji, za
wracające ku źródłom chrześcijaństwa, doszu
kiwanie się prawdy pierwotnej i nieskalanej 
dokonywało się przy pomocy wiedzy i jej 
metod. Chrześcijaństwo nie stworzyło sobie 
własnych metod badawczych, ale skorzystało 
z tej wiedzy i z tych metod, jakie zastało.

Czternaście wieków dowolnych koncep- 
cyj dogmatyczno-organizacyjnych pod wyłącz- 
nem panowaniem cezaro-papizmu wytworzyło 
konieczność rekonstrukcji nauki chrześcijań
skiej, a ta rekonstrukcja musiała się odby
wać na podstawie naukowej. Trzeba było kon
frontować rękopisy, dokumenty, badać histo- 
rję, ustalać proste fakty i oto chrześcijaństwo 
stało się z jednej strony systematem teologji 
naukowej z drugiej historją organizacji ko
ścielnej. Młody student teologji, który kształ
ci się na duszpasterza, musi przejść kurs nauk 
pomocniczych, absorbujący i trudny, a następ
nie przy pomocy metod naukowych, czyli przy 
pomocy systematu subtelnych powątpiewań 
musi stopniowo podawać sobie w wątpliwość 
wszystkie sprawy wiary, aby dotrzeć do nich 
drogą krytyki i rozumowania. Gdzież jest dzi
siaj Tertullianowe „Credo quia absurdum”?!

Jeszcze na początku wieku bieżącego 
człowiek, który opierając się na wiedzy prze
stawał wierzyć religijnie, mógł mieć wraże
nie, że opiera się na czemś stałem i niewzru-
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szonem: na wiedzy. Ale dzisiaj pewność tę 
odbiera mu królowa nauk, filozofia. Fikcjo- 
nizm i iluzjonizm to wszystko. Nawet amery
kański pragmatyzm przyznawał się do agno- 
stycyzmu w stosunku do absolutnej prawdy 
i głosił, że prawdą jest to, co potęguje nasze 
życie, daje mu spokój i oparcie w walkach 
o istnienie fizyczne i duchowe. Jeszcze tak 
niedawno pisał filozof niemiecki, Fechner: 
„In Goił ruht meine Seele, Gott wirkt sie 
in sich aus; Sein Wollen ist mein Sollen”. 
(Duch mój spoczywa w Bogu, Bóg w niej 
przejawia się; Jego wola to powinność moja). 
Szczęśliwi byli ci ludzie, którzy nie znali at
mosfery naszego iluzjonizmu i fikcjonizmu!

Dzisiaj coraz częściej rozważany bywa 
głos Karola Bartha, teologa ewangelicko-re
formowanego, który śmiało odrzucił wszyst
kie legitymacje naukowe, jakiemi podpierano 
wiarę do niedawna i stanął na gruncie bez
względnego pozytywizmu: Tu Bóg, tu czło
wiek, tu jego wola, tu powinność człowiecza. 
Tej postawy nie można w żaden sposób uza
sadnić przesłankami i wnioskami, ale też jest 
to zgoła zbędne, bo życie chrześcijańskie da
je poprostu najwyższy stopień pewności, jaki 
sobie wyobrazić można. W znakomitem dzie
le Jamesa, psychologa amerykańskiego, jest 
mnóstwo przykładów, że pewność prawdy re
ligijnej jest zgoła niezależna od kategoryj 
naukowych. Życie chrześcijańskie, metanoia, 
to nietylko jakiś nowy punkt widzenia, czy 
odczuwania, ale poprostu przemiana biolo
giczna, nowe życie i nowa psychologja, czyli 
nowe wymiary istnienia. Sceptycyzm nie zni
ka wobec przesłanek i wniosków, bo zawsze 
może zakwestjonować i prawdziwość i traf
ność wnioskowania. Jedynym lekiem na scep
tycyzm jest próba życia według zasad ewan- 
gelji. Innego sprawdzianu niema i być nie 
może, tembardziej, że ewangelja nie jest sy- 
stematem filozoficznym, ale nakazem i obja
wieniem.

Zdaje się, że istotę wiedzy współczesnej 
zrozumiemy lepiej, gdy zdamy sobie sprawę

z istoty rozwoju świata wogóle. Otóż cała 
technika współczesna jest dążeniem do za
pewnienia człowiekowi jak największego kom
fortu. Jeśli tacy wielcy przedstawiciele wie
dzy współczesnej jak Poincare, otwarcie przy
znają, że hipotezy wiedzy nie są ani praw
dziwe, ani błędne, ale poprostu wygodne, to 
powstaje pytanie, czy cała wiedza współczes
na nie jest poprostu czemś, co miało na wi
doku wygodę, ale nie prawdę. Racjonalizm 
operujący przesłankami wygody i komfortu, 
zatracił w nas poprostu tę intuicję, która 
prawdę poznaje bezpośrednio. Prawda nie 
może być czemś konwencjonalnem i obojęt- 
nem, ale musi być dalszym ciągiem samej-że 
podstawy życia, jego rdzeniem. Musi być 
prawdą praktyczną w kantowskiem rozumie
niu. Nie może nam chodzić o prawdę wygod
ną i miłą, ale musi nam przecie chodzić o 
prawdę życiotwórczą, o tę samą zasadę, któ
ra stworzyła życie i wzbudziła w nas tęskno
tę za życiem wiekuistem. Ewolucjonizm twier
dzi, że ślepy instynkt przekształcając się stop
niowo w świadomą wolę, obdarzał istotę ży
wą organami odpowiadającemi tęsknotom i 
pragnieniom tej istoty. Rozwój nie jest skoń
czony, a racjonalizm, który tak wszechstron
nie zawiódł ludzkość w dziedzinie naukowej, 
gospodarczej, społecznej i politycznej, rychło 
może zostanie poznany jako jedno z tych nie
zliczonych pobłądzeń, któremi znaczona jest 
droga pochodu historycznego ludzkości.

Ale odwrót, jeśli do niego dojdzie, nie 
będzie łatwy i szybki. Racjonalizm zakorze
nił się głęboko w umysłach i duszach. Dużo 
upłynie czasu, zanim ludzkość zrozumie, że 
jedyną wolnością jest ta, która rodzi się z u- 
czuć braterstwa i wzajemnej miłości, a mi
łość społeczna znajduje najgłębsze i najpo
tężniejsze uzasadnienie w ewangelji. Wzgar
dzona wiara staje sę nanowo kamieniem wę
gielnym przy koniecznej odbudowie świata. 
Oczywiście, wiara wolna, niezależna od ja
kiejkolwiek polityki cezaro-papizmu.

Ks. EMIL JELINEK.

AUGUST CIESZKOWSKI
(ŻYWOT I DZIEŁA).

(d. c.)

Prolegomena zamykają pierwszy, mło- literackiej twórczości. Studja uniwersyteckie 
dzieńczy okres życia Cieszkowskiego, a otwie- Cieszkowskiego musiały trwać lat siedem, po
rają okres życia dojrzałego mędrca, okres nieważ w lecie roku 1838 po obronie tezy 
dziesięcioletnich wędrówek i najusilniejszej otrzymuje w Heidelbergu stopień doktora fi-
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lozofji. Rok ten, jak sam zresztą Cieszkowski 
sądził 4), był przełomowym w jego życiu. 
W roku tym wydaje swą doktorską rozprawę 
p. t. De philosophiae ionicae ingenio, vi, loco, 
oraz przerobione na niemieckie Prolegomena 
zur Historiosophie 2). W jesieni roku 1838 
wyrusza Cieszkowski do Paryża, gdzie spę
dza czas aż do lata roku 1839. Zdaje się, że 
w tym czasie odwiedził również Anglję. Mło
dy doktór we Francji i w Ąnglji czasu na- 
próźno nie tracił. Porzuca on tu czasowo 
swoje filozoficzne zainteresowania, a zwraca 
się do problematów praktycznych i do zagad
nień życia społecznego. Owocem tych stu- 
djów było dzieło z zakresu ekonomji, które 
mu niemałą sławę wśród swoich i obcych 
zjednało. W Paryżu mianowicie wydaje w r. 
1839 „chyba ku osłupieniu swych berlińskich 
przyjaciół” — jak powiada Żółtowski w swym 
szkicu o Cieszkowskim — Du crśdit et de la 
circulation 3). Dziełem tern młody autor zwra
ca na siebie uwagę cudzoziemców 4). Obszer
niejszą jednak dyskusję Instytutu francuskie
go, oraz uczoną i przychylną dla autora kry
tykę europejską wywołało dopiero znacznie 
później trzecie wydanie tego dzieła. Znalazło 
ono również oddźwięk w przychylnej krytyce 
ekonomistów rosyjskich, a nawet zostało ono 
przetłumaczone na język rosyjski. Dzieło to 
cechuje niesłychana jak na owe czasy śmia
łość pomysłu. Aby uniknąć ogromnego na
kładu pracy przy wytwarzaniu środka obie
gowego w postaci monety złotej i srebrnej 
młody ekonomista radzi wprowadzić papiery 
obiegowe, zastępujące pieniądze. Papiery te 
byłyby oparte na własności hipotecznej, przy- 
czem przynosiłyby stały procent dzienny. Po
zwoliłyby one uruchomić i zastosować do pro
dukcji wszystkie kapitały, jakie naród posia
da. Wypłata procentów od owych billets du 
rents byłaby zabezpieczona na dochodach pu
blicznych, lub na majątku skarbowym pań
stwa, albo wreszcie na hipotece gruntowej.

Z Francji dla uzupełnienia swego arty
stycznego wykształcenia jedzie Cieszkowski 
do Włoch, gdzie przebywa do początku maja 
r. 1840. W jesieni r. 1839 znajduje się w Me-

*) W manualiku zapisał: Rok 1838 dość ważny 
dla mnie przez wystąpienie publiczne w świecie nau
kowym i przez podróż do Francji.—Ustalenie i rozsze
rzenie wielu znajomości w świecie naukowym.

2) W roku 1908 w Poznaniu syn autora August 
Cieszkowski jnr. puszcza w świat II wydanie niemiec- 
ckie Prolegomenów, oraz równocześnie swój polski 
przekład.

3) Stron 314. II wydanie w r. 1847, III wydanie 
znacznie przez samego autora wzbogacone w r. 1884. 
To ostatnie wydanie A. Cieszkowski — syn tłumaczy i 
wydaje w Poznaniu w r. 1911 p. t. O kredycie i obie
gu, str. 368.

4) Michał Chevalier np. w sierpniowym nume
rze Journal des Debats w r. 1840 w artykule Du Cre
dit et de la Circulation par Mr. Auguste Cieszkowski, 
docteur en philosophie, wyraża się o dziele Cieszkow
skiego z niekłamanym zachwytem.

djolanie, Zielone świątki roku 1840 spędza 
natomiast w Wenecji. W Rzymie odnawia 
dawną znajomość z Zygmuntem Krasińskim, 
który również zimę r, 1839/40 spędza w Rzy
mie. Zdaje się, że obaj oni, Cieszkowski i 
Krasiński, nie widzieli się od lat dziecinnych, 
acz stosunki listowne ze sobą utrzymywali i 
wymieniali swe myśli. Krasiński w tym cza
sie, jak to wynika z jego listu do Jaroszyń
skiego, znał nawet Prolegomena Cieszków^ 
skiego i z zapałem się o nich wyrażał.

Z tego właśnie rzymskiego okresu po
chodzi kilka listów Cieszkowskiego, drukowa
nych w Bibljotece Warszawskiej p. t. Kilka 
wrażeń z Rzymu * 2 3 4 1). Jak z nich wynika Rzym 
nie przypadł Cieszkowskiemu do gustu. Z kla
sykami w ręku, opiewającymi świetny staro
żytny Rzym, uciekał od rozbawionej ciżby lu
dzi i „chciwie ciekawych turystów” z Rzymu 
nowego do Rzymu starego, przepędzając dłu
gie godziny na ruinach zamilkłego a prze
cież tak wymownego Coliseum lub starego 
Forum. Siadał tu naprzeciwko starych rzym
skich rostrów i w grobowej ciszy umarłego 
miasta przeżywał szczęśliwe chwile rozpamię- 
tywań losów ludzi dawno upłynionych wie
ków. Od czasu do czasu chodził do kościoła 
Św. Piotra, gdzie szczególnie Mojżesza lubił 
podziwiać.

W r. 1840 wraca do kraju. Powitał „po
mazańca” wierszem Antoni Czajkowski, któ
ry nie szczędził Cieszkowskiemu wyrazów u- 
znania, choć witał go z pewną wymówką, ro
biąc aluzję do niemieckich i francuskich jego 
dzieł. „Jakby obcy między swemi — powiada 
Czajkowski o Cieszkowskim—błądzi po dzie
jach obcej ziemi, w obcym rynsztunku, w ob
cej zbroi, a swoim nic”. Na ten zarzut odpo
wiedział Cieszkowski nie słowem a czynem. 
Wszędzie czynny i wszędzie ruchliwy i w War
szawie nie pozostaje bezczynnym. W tym 
właśnie czasie zawiązywała się Bibljoteka 
Warszawska. Cieszkowski bierze czynny u- 
dział w jej założeniu i organizacji. Dla spraw
niejszego wykonania pracy redakcja Bibljo- 
teki Warszawskiej dzieli się na kilka sekcyj, 
a mianowicie na sekcję filozoficzną, histo
ryczną, prawną, nauk administracyjnych, lite
racką i przemysłową. Cieszkowski pracuje 
bardzo gorliwie w kilku sekcjach naraz, pi
sząc jeszcze przytem w Bibljotece. Już w dru
gim zeszycie Bibljoteki (luty i marzec 1841 r.) 
drukuje swą przerobioną pracę doktorską 
Rzecz o filozofji jońskiej, jako wstęp do hi- 
storji filozofji, w której już silniej, niż w Pro
legomenach mówi o słabych stronach syste- 
matu Hegla, zarzucając mu, że niewłaściwie 
w logice swojej podnosił kategorję ilości po
nad kategorję jakości.

1 Bibljoteka Warszawska, rok 1842, tom I, str. 
643—657.
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W tym czasie ojciec, który do ostatnich 
chwil nie puszczał syna ze swej troskliwej 
materjalnej opieki, zakupuje dlań rozległe do
bra Dobrzyń w Prusach [Królewskich, skąd 
też już w r. 1842 Cieszkowski datuje nowe 
swe dzieło filozoficzne Gotł und Palingene- 
sie 1). Niestety zachowała się tylko pierwsza 
część krytyczna tego dzieła, gdyż drugą spa
lił w Warszawie Zygmunt Krasiński w chwili 
obawy przed rewizją. Jak przypuszcza syn 
autora w przedmowie do tego dzieła zapew
ne zachowało się z niego coś w nader rząd
kiem dziś piśmie Micheleta Ueber die Zukunft 
der Menschheit und die Unsterblichkeit der 
Seele 2). Dzieło Cieszkowskiego jest ciętą od
prawą, daną Micheletowi. Gdy w r. 1841 ten 
filozof berliński ogłosił swe odczyty o osobo
wości Boga i nieśmiertelności duszy 3). Ciesz
kowski w otwartym liście ostro wystąpił prze
ciwko nauce swojego byłego profesora, z któ
rym łączyły go węzły szczerej przyjaźni. Owo * 2 3

*) Wyszło w Berlinie w r. 1842. Syn autora tłu
maczy je i wydaje w Poznaniu w r. 1912 p. t. Bóg i 
Palingenezya.

2) Dzieło to wyszło w Berlinie u Schneidera, 
1852 jako druga część trylogji, której pierwszą część 
stanowi Die Epiphanie der ewigen Persoenlichkeit des 
Geistes, trzecią zaś — Gespräch. Je st to filozoficzny 
djalog, w którym Cieszkowski występuje jako „wschod
ni przyjaciel Teleofanesa“ i w dłuższem przemówieniu 
wykłada swą naukę o nieśmiertelności duszy. Przemó
wienie to, zajmujące w Micheletowej trylogji str. 99— 
135, Cieszkowski — syn dołącza w appendixie swego 
przekładu Bóg i Palingenezya. Co do greckich imion 
osób, występujących w tej trylogji, sam Michelet na 
str. 161 swego dzieła Wahreit aus meinem Leben mó
wi między innemi: „Teleofanes jestem ja sam w całej 
trylogji... Hrabia Cieszkowski (to) Przyjaciel wschodni 
Teleofanesa“ .

3) Die Persoenlichkeit Gottes und die U nster
blichkeit der Seele, Berlin, 1841.

jednak krytyczne wystąpienie Cieszkowskiego 
przeciw nauce Micheleta bynajmniej nie ze
rwało przyjaznego i serdecznego między nimi 
stosunku, czego najlepszym dowodem jest, że 
już w roku 1843 zakłada Cieszkowski wraz z 
prof. Micheletem w Berlinie Towarzystwo Fi
lozoficzne, którego zadaniem było pielęgno
wanie filozofji ich wspólnego duchowego mi
strza — Hegla. Treść tego drugiego z rzędu 
dzieła filozoficznego Cieszkowskiego podaje 
Mickiewicz w Literaturze Słowiańskiej w 22 
lekcji z dn. 6.VI.1843 w takich słowach: „Duch 
ludzkości, działając w ciele i na ciała inne, 
wyrabia się sam i wyrabia naturę zewnętrz
ną. Każdy owoc jego pracy jest jego nadbyt- 
kiem, nie jako złożonym w jego myśli, ale 
jako wsiąkłym w jego jestestwo. Cokolwiek 
człowiek zdziała na ziemi pod względem mo
ralnym nie ginie z jego śmiercią, ani ze śmier
cią ludzi, na których wywarł działanie, ale 
pozostaje w jego duchu, jako ślad przechodu 
pomiędzy ludźmi i razem jako uczucie siły 
już doświadczonej. Istotą więc naszej jednost
ki nieśmiertelnej jest wyrób ducha, jest to, 
cośmy wyrobili sami, przez siebie i dla sie
bie, dobywając całą siłą z siebie samych. To 
właściwie stanowi istotę naszego ducha i na
sze prawo do nieśmiertelności, które nam nikt 
odebrać nie może. Ludzie, którzy stanęli na 
tym szczeblu, nie mogą wątpić, że są nie
śmiertelni, jak ci, którzy chodzą nie wątpią, 
że mają władzę ruszania nogami. Co duch 
poznaje, co z głębi siebie dobywa, to nie po
chodzi ani z myśli, ani z wrażeń zewnętrz
nych, ale, jak Cieszkowski nazywa, z intuicji”. 
Jak więc z tego widać pojęcie nieśmiertelno
ści u Cieszkowskiego niewiele przypomina 
chrześcijańskie pojęcie nieśmiertelności, ale 
raczej przypomina ono pojęcie buddyjskie.

JERZY KURNATOWSKI.

OKRESY HISTORJI POLSKIEJ.
(O NAUCZANIU HISTORJI POLSKIEJ).

(dokończenie)

W tym bezhołowiu tworzy się grupa in
teligentnych magnatów, sformowana przez 
Marję Ludwikę, która rozumie, że, aby ura
tować państwo, magnaci, jako całość, jako 
klasa społeczna, powinni prowadzić jednolitą 
politykę i że część swej władzy powinni prze
lać na władzę królewską, celem jej wzmoc
nienia. Było to rozwiązanie zagadnienia na 
wzór austrjacki, gdzie korona dzieliła władzę 
z magnaterją, jako klasą. Nawiasem powie

dziawszy, rozwiązanie szlacheckie z XVI-go 
w. przypominało późniejszą strukturę Prus, 
gdzie król oparł się na szlachcie, dzieląc wła
dzę pomiędzy nią i siebie. Austrja i Prusy, 
podobnie jak Polska, również nie mogły o- 
przeć władzy centralnej na mieszczaństwie, 
również dla tej prostej przyczyny, że go tam 
nie było, lecz oparły ją na zorganizowanej 
magnaterji, lub zorganizowanej szlachcie, jako 
na klasach.
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Na czele tego stronnictwa stanęli An
drzej Morsztyn i Jan Sobieski. Zwykle zwa
no je francuskiem dla tego, że w polityce 
wewnętrznej dążyło do wzmocnienia władzy 
królewskiej—pragnęło ono w polityce zagra
nicznej—-przymierza z Francją, przedewszyst- 
kiem w celu powstrzymania niepokojącego 
wzrostu Prus.

I oto, kiedy rządy nieudolnego magnata 
ruskiego Michała Korybuta Wiśniowieckiego 
sprowadzają Polskę do stanu państwa hołdo
wniczego w stosunku d o ... Turcji, i kiedy 
Sobieski, leader stronnictwa francuskiego, u- 
wolniwszy Polskę od tej hańby zostaje kró
lem — zdawało się, że stronnictwo francuskie 
tryumfuje.

Niestety złudzenie to krótko trwało. Sam 
Sobieski po kilku latach przygotowywania woj
ny z Prusami z pomocą francuską, raptownie 
zmienia front, wyekwipowany przez litewskich 
magnatów Paców ratuje Wiedeń, poczem wy
rzuca z Polski swego dawnego przyjaciela Mor
sztyna, a wraz z nim resztki arjan, których 
Morsztyn potajemnie osłaniał swemi wpływa
mi. W rezultacie okazało się, że stronnictwo 
francuskie składało się z jednego człowieka, 
którym był Andrzej Morsztyn.

W straszliwej nocy dziejowej, która na
stępuje potem odbywa się dziwny proces, coś 
jakgdyby powtórzenie usiłowań zebrania ra
zem ziem polskich z końca XIII-go wieku.

Korona, korona Sasów Augusta Ii-go i 
Augusta Iii-go, traci wszelki związek ze spo
łeczeństwem i wszelką nad nim władzę. Trzy
ma się na bagnetach osobistych cudzoziem
skich wojsk królewskich, saskich i rosyjskich.

A w społeczeństwie odbywa się jedyny 
w swoim rodzaju, nigdzie w XVIlI-ym w. nie 
spotykany, proces koncentracji magnaterji.

Trzy rodziny: Radziwiłłowie na Litwie, 
Potoccy na Ukrainie i Czartoryscy w Koronie 
tworzą prawdziwe państwa udzielne. Litew
skim państwem Radziwiłłów nie kieruje żad
na myśl przewodnia, z wyjątkiem zaspakaja
nia cudacznych kaprysów władców*. Ukraińskie 
państwo Potockich jest olbrzymim przedsię
biorstwem produkcji zboża, o ambicjach wy
łącznie handlowych. Natomiast Czartoryscy 
z całą energją tworzą państwo o typie oświe
conego absolutyzmu z wojskiem, urzędnikami, 
tworzeniem uczelni, wysyłaniem stypendystów 
zagranicę, łamaniem przeciwników politycz
nych.

Właściwemi stolicami Polski stają się 
Ołyka, Biała Cerkiew i Puławy.

Radziwiłłowie i Potoccy mobilizują całą 
szlachtę, aby przeszkodzić dziełu Czartory
skich. Im samym niczem to nie grozi, gdyż 
szlachta a nawet pomniejsi magnaci, na Li
twie i Rusi jest im zupełnie uległa.

W pewnej chwili Czartoryscy stają wo
bec alternatywy: albo zaprzestać swego dzie

ła, albo wezwać do pomocy Rosję, która i 
tak miesza się nieustannie do wewnętrznych 
spraw polskich.

Ostatecznie Czartoryscy wzywają pomo
cy Rosji, a gdy ta wzamian żąda podziału 
władzy nad Polską pomiędzy sobą, a Czarto
ryskimi — ci ostatni cofają się, wypuszczają 
z rąk politykę zagraniczną, pozwalają aby ini
cjatywa przeszła do rąk nowych stronnictw: 
jak stronnictwo szlachecko-klerykalne, zwane 
„konfederacją barską”, jak później grupa po
lityczna, złożona z inteligentnych magnatów 
i mieszczaństwa warszawskiego (stronnictwo 
patryjotyczne). To ostatnie wymogło zawar
cie przymierza polsko-pruskiego przeciwko 
Rosji, co jak wiadomo — było wpadnięciem 
w pułapkę, zdradziecko przygotowaną przez 
Prusy i skończyło się—nie dostaniem się ca
łej Polski pod protektorat Rosji, lecz rozbio
rem Polski pomiędzy Prusy, Rosję i Austrję 
— rezultat naturalnie stokroć gorszy, gdyż 
utrudniający pod każdym względem wyzwo
lenie.

Niemniej w ostatniem dwudziestoleciu 
istnienia dawnej Polski coś się zmieniło: uka
zuje się na scenie historycznej kulturalny ma
gnat, który zakłada przedsiębiorstwa przemy
słowe, znosi lub łagodzi poddaństwo; mie
szczaństwo warszawskie domaga się praw i 
bierze udział w życiu politycznem. Zarysowu
je się bardzo silny ruch umysłowy, przesiąk
nięty idejami swojego czasu.

Zbyt krótką jest ta przestrzeń czasu, aby 
tworzyć z niej osobny okres; jednak przy
czyniła się ona do podtrzymania płomienia 
życia narodowego po utracie niepodległości 
politycznej.

Cóż za wskazania płyną z tego zarysu?
Przedewszystkiem nie ulega kwestji, że 

rządy magnatów kresowych, inspirowane czę
ściowo ich własnym interesem, przeważnie 
zaś interesem kościoła katolickiego były wła
ściwą przyczyną upadku Polski. Powtórzenie 
się tego rodzaju rządów grozi podobnemi na
stępstwami. Magnaterja polsko-litewsko ruska 
nie umiała na wzór magnaterji austro-czesko- 
węgierskiej zorganizować się, jako klasa spo
łeczna i podzielić się władzą z koroną. Pol
ska stała się więc nie monarchją arystokra
tyczną, lecz anarchją arystokratyczną.

Następnie drobne grupy polityczne, po
zbawione mocnej podstawy w narodzie, nie 
są w stanie zasadniczo zmienić kierunku dzie
jów: stronnictwo francuskie w XVII-ym wieku 
nie zwróciło polityki polskiej na zachód i nie 
wzmocniło władzy królewskiej, stronnictwo 
patryjotyczne w XVIII-ym wieku nie zdołało 
wprowadzić w życie konstytucji 3-go Maja, a 
upadek Polski raczej uczyniło jeszcze zupeł
niejszym, niż gdyby on nastąpił bez jego in
terwencji.

Ostatnim wielkim stronnictwem politycz
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nym, opartym na szerokiej podstawie, było 
stronnictwo szlacheckie, t. z. stronnictwo po
selskie z XVT-go w., które ostatecznie utwo
rzyło monarchję konstytucyjną, opaitą na po
dziale władzy pomiędzy królem, a szlachtą, 
lecz nie umiało jej na dłuższy czas utrwalić, 
gdyż niebawem samo przestało istnieć.

Niezmiernie trudno jest przeprowadzić 
tę analizę przez XIX-ty wiek, kiedy każda z 
trzech (właściwie z czterech, bo Kongresów
ka i Kresy stanowią dwie różne całości) czę
ści Polski wytwarza inną strukturę socjalną, 
gospodarczo zrasta się z państwami zabor- 
czemi i reaguje na ucisk zaborców w każdej 
dzielnicy inaczej i kiedyindziej. Wytworzyła 
się tego rodzaju sytuacja, że wyzwolenie Pol
ski o własnych tylko siłach stało się abso- 
lutnem niepodobieństwem, a więc tylko te 
ruchy wyzwoleńcze były celowe, które współ
działały z jakiemiś zewnętrznemi sprzyjają- 
cemi siłami.

A więc przedewszystkiem najzupełniej 
celowy był ruch legjonów, popierających Na
poleona, gdyż doprowadził do utworzenia 
Księstwa Warszawskiego, a pośrednio i Kró
lestwa Kongresowego, uwalniając centrum 
kraju od najgroźniejszej okupacji niemieckiej 
i dając jej możność pewnego ograniczonego 
samodzielnego rozwoju.

Celowemi były rewolucje 1848-go roku

w Poznańskiem i Galicji, gdyż akcja ich była 
skoordynowana z ogólną akcją rewolucyjną 
w tych państwach. Aczkolwiek doraźnie stłu
mione, w dalszych następstwach dały one 
jednak pewne dodatnie rezultaty. Zresztą 
gdyby nawet nic nie przyniosły, to miały 
one dostateczną ilość szans udania się, aby 
warto było je podejmować.

To samo można powiedzieć o rewolucji 
1905-go roku w Kongresówce.

Natomiast rewolucja 1830-go r. w Kon
gresówce, rewolucja 1846-go r. w Poznań
skiem i Galicji, powstanie 1863 go r. w Kon
gresówce— były zgóry skazane na przegrane 
i prawdopodobnie przyszły historyk — odda
jąc hołd bohaterstwu ich uczestników — bę
dzie widzieć w nich przedewszystkiem lek
komyślność, za którą naród zapłacił utratą 
całego szeregu swoich instytucyj, oraz ogól
nym cofnięciem się swej kultury.

Taki, lub tego rodzaju skrót, syntetycz
nie ujmujący główne etapy rozwoju historji 
polskiej z punktu widzenia jej wewnętrznego 
mechanizmu, wydaje mi się niezbędnym dla 
zrozumienia poszczególnych zjawisk dziejo- 
jowych i do nawiązania ich na wspólną nić. 
Powinien on znaleźć swoje miejsce w naucza
niu historji polskiej.

Oranżerja 14.7.32.

KAZIMIERZ KOSIŃSKI.

Z DZIEJÓW ŚREDNIOWIECZNEJ HYMNOLOGJI
POLSKIEJ.

(d. c.)

III.

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

Przechodzimy do następnego punktu, któ
rym jest franciszkanizm tych pieśni, przeja
wiający się - przedewszystkiem w znanej nam 
równocie uczuć i głębi treści. Mówiliśmy już 
o jasełkach, które wywodzą się z legendy 
franciszkańskiej. Z opowiadań Bonawentury i 
Tomasza Celano wiemy o nabożeństwie szcze- 
gólnem Franciszka z Assyżu do Chrystusa 
dziecka. Na trzy lata przed swoją śmiercią 
urządził św. Franciszek w Grecio jasełki, w 
noc Narodzenia Bożego (1223 r.), w towarzy
stwie braci swego zakonu, rycerzy i ludu. 
Uroczystość miała miejsce w dolinie na tle 
przyrody, która odgrywała rolę tak znamien

ną w życiu Biedaczyny z Assyżu i całym je
go dorobku religijno-twórczym. Ustawione by
ły jasełki, a przy nich osoby, wyobrażające 
pasterzy i otoczenie Chrystusa. Minęła naten
czas noc na modlitwie i pieśniach, w rozmo
dleniu uczuć czystych dla Boga. Skończyła 
się uroczystość nabożeństwem, w czasie któ
rego św. Franciszek odśpiewał ewangelję o 
narodzeniu Chrystusa. Była w tym religijnym 
momencie miłość człowieka do Boga, była 
cała bezpośredniość uczuć, które szukały sym
bolu dla spotęgowania samej plastyki wrażeń, 
co prowadzi do teatralizacji przy rozpamięty
waniu żywota bóstwa. Z drugiej strony od
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grywała tu rolę pierwszorzędną sama przyro
da, która zespalała się najściślej z doznania
mi religijnemi jednostki. Nie wiedział Franci
szek z Assyźu o tern, jak dalece przez to u- 
miłowanie przyrody i zespolenie jej z kultem 
Boga torował drogę nowoczesności. We Fran
ciszku z Assyżu zawierał się już cały później
szy mistycyzm przyrody, który wyciśnie pięt
no na religijności z okresu humanizmu, kiedy 
przyroda z objektu stanie się subjektem, czu
jącym wespół z człowiekiem.

Niestety, całe to zagadnienie słabem tyl
ko echem odbiło się w naszej hymnologji fran
ciszkańskiej. Zdarzenie w Grecio opowiedzia
ne zostało w pieśni, znajdującej się w oby
dwóch rękopisach: O nabożeństwie wielkim 
Franciszka świętego ku dzieciństwu Pana Je 
zusowemu a jako ludzie ku temuż inse pobu-‘ 
dzal znakiem i okazaniem zewnętrznem pieśń 
składająca się z 14-u 4-owierszowych strofek 
napisana wierszem 13-ozgł.:

Toć jest miejsce duchowne, święte
i nabożne,

Które wybrał służebnik Jezusów osobnie,
Franciszek krześciański, wszemu światu

jawny,
Cnotami okraszony, pokorny, spokojny.

Na pamięć narodzenia w Betleem Bożego
Uczynił jasłki nowe z umysłu czystego:
To słysząc lud w Greciium miejscu tak

rzeczonym,
Wybieżał się dziwować jesłkom

uczynionym...

Nie omieszkał też dodać autor pieśni, że Fran
ciszek z Assyżu sporządził cały obchód w po
korze ducha, za pozwoleniem papieskiem, jak 
potem zbiegli się ludzie na widowisko święte, 
każdy ze światłem, jak przybyli bracia zakon
ni, jak:

Stał u jasłek Franciszek łzami pokropiony,
Na ciele i na duszy wszytek przemieniony,
Jako gwiazda jaśniuchna świecąca na

morze...
a pobożny rycerz Jan, w którego posiadaniu 
było Grecio stwierdzał pod przysięgą, że wi
dział wtenczas Chrystusa-dziecko „gdy je śpią
ce na rączkach Franciszek piastował”.

W pieśni innej, znajdującej się również 
w obydwóch rękopisach: O duszo moja, oto 
miłość twoja (13X4) opowiada autor o cudzie, 
jaki się dokonał, że

Z Boga Bóg dziś się ukazał oblicznie
W naszym człowieczeństwie... i

i z całym realizmem średniowiecznym maluje 
ubóstwo, w którem się narodził, poczem wy
suwa się znów motyw jasełek:

W stajni leży król, rycerze śpiewają,
W jasłkach położon, ludzie nic nie dbają, 
Nie baczą w złościach stworzyciela swego 
Ni miłości jego...

Mamy także pieśń inną:

Pódźmy do jasłek nowych Jezusa miłego, 
Pozdrówmy go pokornie serca nabożnego, 
Jak  Pana naszego,
Króla niebieskiego.

Który przyszedł z wysoka z nieba
ognistego,

By wybawił człowieka z mocy ducha 
Tej to ciemnej nocy [złego;
Dokazał swej mocy.

Pójdźcie ze mną do jasłek Jezusa miłego, 
Powiem wam tajemnice wielkie dziecka 
Jedno pamiętajcie, [tego,
W swym sercu chowajcie.

a mianowicie, że dziecku temu dzieją Jezus 
Nazareński, że jest najmilejszym kwiatkiem, 
a wykłada się zbawiciel i Bóg krześcijański. 
(rkp. Kórnicki).

Widzimy w tych pieśniach niezaprzeczo
ną głębię w ujmowaniu Chrystusa, co przy 
niedołężnej formie jest cechą naszej hymno
logji franciszkańskiej.

1 tak, kiedy w znanej już nam pieśni: 
Nie ma świat skarbu takiego cieszy się autor 
z narodzenia Chrystasa, rozumuje potem głę
boko, że narodziła się światłość, kiedy Bóg 
stał się człowiekiem dla uświęcenia ludzkości, 
w której znałby się Bóg. Przyszedł na ziemię 
po to,

aby człowiek (był) do nieba wdan

i uwielbia dzień jego narodzenia, jaśniejszy 
od innych dni i najpożądliwszy dla człowie
ka, w którym Chrystus

Objawion był jest angiołom,
Obiecowan był też i ojcom,
Ten dzień wzjawiał Izajas,
O nim też mówił Jeremjas,
Angieli ji w tajemności 
Widzieli w boskiej mądrości...

Chrystus staje się tu „różą miłości boskiej”, 
z której dany jest owoc na zbawienie ludziom. 
Wcielenie Chrystusa nie ograniczyło w niczem 
Boga, zarówno w Jego niezmierności, jak w 
czasie, nie pomniejszyło go przez wymiar prze
strzenny ciała, ani przez sam organizm ludz
ki, tak

Iżby z tej dwojej natury 
Nie sprawił Bóg tej persony*
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Mamy tu jeszcze inne rozumowanie, bardzo 
subtelne: Chrystus zwalczył szatana, t. j. zło, 
które „połknęło” człowieka, mającego w so
bie potencjalnie bóstwo; to było jego „wędą” 
i kryło w sobie przyszłe chrześcijaństwo, ma
jące zwyciężyć* szatana.

Podobnie w pieśni innej z obydwóch rę
kopisów: Dzisia dzień narodzenia zbawiciela 
wszego (13X4), Chrystus staje się światłością 
niestworzoną, samą z siebie i słowem Boga, 
w którem jest ojciec i przez które stworzył 
wiek, a duch nierozdzielny trzyma pośrodku 
miłość, która uświęca wszelki byt.

Tak samo w znanej już nam pieśni: Sta
ła się nam dziś nowina pisze autor o miłości, 
przez którą Chrystus wyszedł z ojca „na ten 
świat nanędzniejszy” — „a opuściwszy angio- 
ły, dał się nam znać”. Miłość była ową siłą 
wnętrzną narodzenia Bożego i koło niej sku
pia się cała istotna treść pieśni bożenarodze- 
niowych, które w swojej istocie stają się u- 
wielbieniem odkupienia, a zatem konsekwent
nie prowadzą nas do pieśni o męce pańskiej. 
Tymczasem czytamy:

Tak Bóg człowieka miłował,
Syna swego nie lutował,
Ale ji nam przysłał z wieka,
By odkupił człowieka...
Pan z niebieskiej wyszci 
Swojej wielkiej miłości 
Ujźrzał człowieka nędznego 
I upokorzył się dla niego...

Pieśń, która nie ma nic wspólnego z kolendą, 
a łączy w sobie narodzenie Chrystusa z jego 
męką przez miłość, będącą źródłem ofiary.

Jakoż nie byłoby nic naturalniejszego, 
gdybyśmy przeszli teraz do pieśni męki i 
zmartwychwstania Chrystusa. Dla uzupełnie
nia jednak musimy dodać, że z pośród tych 
pieśni na Boże Narodzenie można jeszcze wy
dzielić osobny dział pieśni bożenarodzeniowo- 
maryjnych, w których tkliwość uczuć obejmu
je zarówno dziecko, jak i matkę 1). Kult ma
ryjny atoli zespala się także najściślej i z mę
ką Chrystusa. Tam była radość kobiety wy
branej na matkę, tutaj jest boleść przeżywa
nia przez nią męki syna. * 2 *) Jakoż istotnie po

*) Są to pieśni: 1) Mittit ad virginem—Archan
i o ł a  posła! w obydwóch rkp. 6 X 10. 2) W Nazaret 
dziewica czysta Panna Maryja (59 X  3 w rkp. Kórnic
kim). 3) O zwiastowaniu Panny Maryjej nabożna pio
snka: Zbawienie człowieka wszelkiego (20X 4) w rkp. 
Kórn. 4) Jaśn iejsza tysiąc nad słońce (2 1 X 4 ) w rkp, 
Kórn. 5) Maryjej wywodzenie, pokorne oczyszczenie. 
Pieśni te obejmują zwiastowanie, poczęcie i oczyszcze
nie Matki Boskiej.

2) Np. pieśń: Pódźmy przed obraz Maryjej (w 
rkp. K órn ) opisująca 6 radości Matki Boskiej: zwiasto
wanie, nawiedzenie Elżbiety, narodzenie Chrystusa, da
ry 3-ch królów, znalezienie Jezu sa  śród doktorów, oglą
danie Jezusa po zmartwychwstaniu, 22 strofy cztero- 
wierszowe.

siadamy pleśni, w których ból Matki i Syna 
przeplata się ze sebą wzajemnie. Mamy np. 
w obydwóch rękopisach pieśń O drogach Pana 
Jezusowych czasu męki jego niewinny, długą, 
bo aż 200 wierszy licząca (50X4), zaczynają
ca się od słów.

Cristus syn Boga żywego,
Stąpił z nieba dla grzesznego,
Cierpiał wiele dla każdego,
By pamiętał mękę jego...

w której mamy historję męki wiernie i bez 
polotu poetyckiego opowiedzianą, ale orygi
nalną przez to właśnie ścisłe i bezpośrednie 
zespolenie obydwóch cierpień Matki Boskiej 
i Chrystusa. Mamy tu połączenie typowe pie
śni zbawicielowej z maryjną. Widzimy tu Mat
kę Boską, jak dąży w peregrynacjach męki 
za Chrystusem, widzimy dobrze oddaną psy
chologię cierpienia w bezsile, bez możności 
dania pomocy postaci ukochanej. Matka Bo
ska idzie tu za Chrystusem od chwili pojma
nia go w Ogrodzie Oliwnym aż do Golgoty. 
Widzimy ją u Annasza, u Kajfasza, u Heroda, 
podczas biczowania, u Piłata, aż wreszcie stoi 
pod krzyżem blada, bezczynna i pełna rozpa
czy. Pieśń cała w wyrazie prosta i naiwna 
przy pogłębionej treści uczuciowej.

Podobnie w zakończeniu pieśni, jednej 
z najładniejszych w naszej hymnologji śred
niowiecznej, a znanej już nam skądinąd ]):

Płaczy dzisia duszo wszelka 
Łzy wylewaj obficie...

po opowiadaniu o męce Chrystusa daje nam 
nieznany poeta obraz, jak:

Marja pod krzyżem stała,
Syna swego żałując,
Silno, rzewno narzekając,
Na rany jego patrząc...

Najwyraźniej wszakże występuje postać 
Matki w pieśniach krzyża, gdzie uzupełnia 
sobą sam obraz ukrzyżowania. W rkp. Kór
nickim znajdujemy między innemi pieśń, tak
że jedną z piękniejszych:

Krzyżu święty nadewszystko,
Drzewo naszlachetniejsze,
W żadnym lesie nie jest takie,
Jedno na którym Bóg był,
Słodkie drzewo, słodkie goździe,
Słodki owoc nosiło... x)

*) W księdze Statuta provincialia toti provincie 
Gnesuensi edita — tutaj w rkp. Kórnickim, 11 strof 
6-owierszowych.

*) 17 strof 6 owierszowych. Patrz Pange lingua 
z Baltazara Opecia: Krzyżu wierny i wyborny, Samo 
drzewo szlachetne.
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w której widzimy matkę pod krzyżem i sły
szymy jej narzekania, jak w znanej nam pie
śni łysogórskiej (Planctus):

Marja Matka patrzała 
Na członki, które powijała,
Powijając całowała,
Z czego wielką radość miała,
Teraz je widzi zczerniałe,
Krwią polane... zmordowane.

Bezsprzecznie za wzór poecie służył tu wspo
minany Planctus, na co wskazuje nietylko do
bór wyrazów, ale i sam bieg myśli. Mamy tu 
najpierw, jak i tam, rozpamiętywanie radości 
zbiegłej z czasu zwiastowania i narodzenia 
Chrystusa, z którą tak boleśnie kłóciła się 
teraźniejszość chwili, a potem toż samo współ
czucie przy niemożliwości udzielenia pomocy 
i przyniesienia ulgi cierpieniu, przyczem zja
wia się tu nawet ten sam motyw krzywo zwi
sającej głowy, którąby Matka podparła, gdyby 
nie to, że Syn za wysoko wisiał:

Główka twoja nachylona, 
Niskąd podparcia nie ma, 
Uraniona w piersi pcha 
I kole ostre ciernie na głowie, 
Nogi uschłe i sczerniałe,
Krwią polane, zmordowane.
By mi synu nisko wisiał, 
Wźdyby niektórą pomoc miał, 
Główkebych twoje potarła, 
Krewbych z lica otarła,
Ale cię dosiąc nie mogę,
Tobie miły nic nie pomogę...

Mamy tu niezaprzeczenie pierwszy w litera
turze polskiej obraz wpływu czy też filjacji 
poetyckiej, przyczem naturalnie oryginał stoi 
artystycznie wyżej od naśladownictwa.

Następną z omawianej pieśni jest z rkp. 
Kórnickiego.

Ojcze, Boże wszechmogący,
Który z miłości gorącej 
Zesłałeś na ty niskości 
Syna swego z wysokości,

w której Matka Boska prosi nawet Chrystu
sa, aby ją zabrał z sobą do Getsemane, do
kąd szedł na ciężką wojnę duszną z samym 
sobą w obliczu zbliżającej się śmierci, a on, 
,łak Hektor

...na nię smutnie poglądał,
Po swej matce tego żądał:
Miła, racz mnie rychlej puścić,
Już noc blizu, czas mam precz iść.

Jest to jedyna pieśń w całej naszej hymnolo- 
gji, gdzie postać Matki wplata się w modli
twę getsemańską Chrystusa.

A zatem Getsemane, ten najboleśniejszy 
i najgłębszy, a zarazem najtragiczniejszy mo
ment męki Chrystusowej, który uwzględniony 
jest należycie właściwie w tej jednej tylko 
pieśni. Chrystus upada tutaj w ogrodzie Oliw
nym na ziemię, leży krzyżem i widzi swoją 
mękę w przeczuciu,

Którą nazajutrz cierpieć miał;
Miał w sobie przeciwne siły 
Dwie, a obie były wielkie

i walczyły z nim tak, że go nieomal nie zmo-
gty:

Bo mu lękająca siła 
Okrutną śmiercią groziła,
Ale miłość zwyciężyła,
Bo ta w nim mężniejsza była.

Występuje tu również ten sam motyw krwa
wego potu w modlitwie otchłannej ducha, wi
dzącego mękę, przed którą bronił się człowiek, 
chociażby w nim Bóg zamieszkał i modlił się 
o odwrócenie ofiary, aż woła autor pieśni do 
Zbawiciela:

...nie lękaj się,
Wstań, nie klęcz, pamiętaj się! —

moment, który nabiera cech dramatyczności, 
zapanowała nad nim wszelako miłość, a ta ka
zała podjąć krzyż.

Jak widzimy jest to jedyna pieśń w ca
łej naszej hymnologji, w której godzina get- 
semańska Chrystusa została należycie u- 
względniona i autor nie ograniczył się tylko 
do opisu cierpień fizycznych ukrzyżowania.

A zatem krzyż, który podjął był Chry
stus po Getsemane i z którego wysokości 
mógł był jedynie błogosławić ludziom. W cy
towanej pieśni Płaczy dzisia duszo wszelka 
zwraca się autor do tej samej duszy, aby wej
rzała na krzyż i krwawego na nim Chrystusa, 
umierającego w mękach „gorzkich”, w pora
nieniu „haniebnem”, w przelaniu krwie, w za- 
plwaniu lic i w porwaniu żył — wszystko re
alne, aż przykre w opisie męki fizycznej.
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ROMUALD BALA WELDER.

DUSZA PÓŁNOCY.
(Z podróży „Polonią" do Danji, na fjordy Norwegji i Nordkap). 

(Ciąg dalszy).

VI.
Lodowce! Wodospady! — patrzajcie! — Lodowce i pola 
firnowe Skandynawji. — Groza Oceanu Lodowatego.— 
Ponura kraina Finnmarku. — Hammerfest. — Zdoby
wanie Nordkapu. — Dusza Północy. — Mało słów o 

małych ludziach.

Dzień cały i noc na 25.VII płynęliśmy 
przez krainę ukrytych wspaniałości. Naresz
cie syreny dały znać, że stoimy przy Trom- 
só, „Paryżu Północy”. A więc jesteśmy pod 
69°30' szer. pn.. Obok największe na świecie 
miasto pod tą szerokością geogr., liczące 10 
tys. mieszkańców. Ruch statków dość duży, 
bo Tromsó jest ważnym ośrodkiem handlu 
rybnego. Nieskalanie świeży szmaragd traw 
i drzew otacza ładnie rozbudowane miasto.

Czasu niema na dłuższy postój — dnia 
tego mamy zdobyć Nordkap! Nie może jednak 
kpt. Stankiewicz odmówić pasażerom przyjem
ności zwiedzenia Lyngsfjordu. Statek skręca 
na pd.. Lyngsfjord jest bodaj najpiękniejszym 
z fjordów, któreśmy oglądali. Z obu stron gó
ry do V/2 tys. m. wysokości, czarne, przepa
ściste, urozmaicone tysiącem wodospadów. Na
raz zrywa się entuzjastyczny okrzyk:

— Lodowce! Wodospady! — patrzajcie!
Tak blisko nie zetknęliśmy się dotąd z 

prawdziwymi olbrzymami lodowymi. Wrażenie 
było duże. Masy wody odrywały się od kra
wędzi języka lodowcowego, rzucając się z ry
kiem w czarną przepaść. Najwięcej jednak za
chwyciła prześliczna, czarująca na tle szarego 
nieba seledynowo-błękitna barwa lodowca.

Było się czem zachwycać. Przed nami 
leżały dokumenty jedyne w Europie, pozosta
łe tu z okresu, gdy znaczne obszary naszej czę
ści świata zalane zostały przez lodowiec Skan
dynawski/

**  *

W Norwegji znajdujemy lodowce alpej
skie, jak np. na Jotunheimie oraz olbrzymie, 
największe na kontynencie europejskim pola 
śnieżne i lodowe, które pokrywają duże ob
szary wnętrza kraju. Z tych największe: Jo- 
stedalsbra i Svartisen, ł) który zobaczymy w 
drodze powrotnej.

Grube cielska lodu i śniegu zalegają naj
wyższe obszary. Nie sterczą nad niemi żadne 
skały. (Tern różnią się od lodowców alpej

*) „Czarny lód“.

skich, które istnienie swoje zawdzięczają właś
nie górom, z których spływają), śniegi odbie
rają wprost z powietrza i dlatego nie noszą 
na swoim grzbiecie żadnych rumowisk, gru
zów, pyłów skalnych. Są nieskalanie czyste. 
To podnosi ich urodę.

Z pól lodowcowych spływają po wyżło
bionych zboczach języki lodowcowe. One to, 
te prześliczne miecze białe, wysadzane kamie
niami seledynowo-błękitnymi powycinały w 
skałach fjordy, porozrzucały po płaskowyżach

Lyngsfjord: „Lodowce! Wodospady! — patrzajcie!“

szafiry jezior, ale równocześnie ukradły Nor
wegji tak bezcenną glebę, wrzucając ją do 
morza lub na dalekie lądy.

** *

Z Lyngsfjordu wypływamy znowu na peł
ne morze. Drzewa znikają, surowość śmierci 
występuje śmiało. Z zachodniej strony warstwy 
chmur kładą się na szczyty, ciężkie, istotnie 
niby ołowiane. Od wschodniej wyłaniają się z 
szarej powodzi jasne plamy. Czasem wybija się 
nagle z morza mgieł skrząco-biała góra niby 
ajsberg. *) Czasem znów nie widać nic prócz

*) Góra lodowa.
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wody i mgły. Aż niedaleko okrętu wynurzają 
się oddzielne góry jak olbrzymie namioty ja
kichś wielkoludów. Każda minuta nabiera zna
czenia. Pozornie nic osobliwego, a przecież 
wielkość idzie, serca biją inaczej, oczy szu
kają cudów.

Wyspy Soróy, Stjernoy, Seiland przed
stawiają kształty wysokich równin, jak cała 
kraina Finnmark, obok której płyniemy. Jest 
to najbardziej ponura część Skandynawji. 
Straszna, czarna pustynia wśród bezlitosnego 
Oceanu Lodowatego. Popękane skały tworzą 
mnóstwo szczelin-zatok. Na wyżynach pola 
firnowe. „Ziemia wyglądała tak sto miljonów 
lat temu” — mówi krajobraz. A wydaje się, 
że to było wczora. Mam wrażenie, że wszy
scy czuli się przeniesionymi w inną epokę. 
Zaczęli rozmawiać z wszechświatem, gdzie 
niknie sobek ludzki, który wmawia w siebie, 
że jest wielką figurą w kosmosie.

„Wynurzają się oddzielne góry jak olbrzymie namioty*-

Ocean nie starał się bynajmniej o łago
dzenie wrażenia dzikości. „Groza jest moim 
darem, moją najwyższą dla przybyszów war
tością”. Pofałdował powierzchnię w niezliczo
ne ruchome wzgórza, wyglądał jak mózg od
kryty potwornego olbrzyma. Granitowe, kwar- 
cytowe skały, co w nim tonęły, zdawały się 
z przerażeniem patrzeć w myśli północnego 
sfinksa, zczerniałe, zmartwiałe w grozie, sa
me tajemnicze jak umierający człowiek.

Przysunęła się cicho panna Marja.
— Niech pan spojrzy na tę łódź rybac

ką! O! o! teraz napewno już nie wypłynie! 0- 
kropne, jak ludzie mogą tak ryzykować. —

Fale rzucały łódką jak łupiną. Znikała z 
oczu, pogrążając się w przepaść ruchomą po
między górami wody, to znowu fale ciskały 
ją na powierzchnię. Ludzie w czarnych stro
jach siedzieli w łódce spokojnie, ruszali wio
słami i w przerwach machali ku nam rękami.

— Śliczni są ci ludzie — rzekła p. Mar
ja z wzruszeniem.

— bliczni—powtórzyłem. — I tajemniczy,

trudno dla nas zrozumiali, jak to wszystko, 
co ich otacza. —

Jestem pełna podziwu dla nich. Niemniej 
niż dla ich przyrody. —

— I ja, im dalej na północ kraj norwe
ski poznaję, tern bardziej Norwegów szanuję. 
Przecież tutaj nawet teraz, w czasie krótkiego 
lata jest naprawdę groźnie i strasznie. Jakąś 
wizją, bajką, marą senną wydawać się musi 
rozśpiewany Neapol, rozmarzona Wenecja, o- 
kwiecona Riwiera. Zdawałoby się, że czarna 
rozpacz rozlana jest wszechwładnie w duszach 
wszystkiego, co tu żyje. Że śmiech jest absur
dem, serca napełnia wieczna groza, bojaźń, 
smutek i szarpiąca tęsknota za słońcem, któ
re jest gdzieś gorące i świeci jasno, wspa
niale; za orgją barw, kwietnych łąk, za mu
zyką bespieczeństwa, przytulenia, spokoju. —

— O! tak!
— A przecież ci ludzie kraj swój, tę nie

dolę swoją kochają. I śmiać się też umieją. O! 
jak jeszcze! Tylko inaczej niż my, jak inną 
jest pogoda ich nieba. —

— To właśnie dla mnie niepojęte. —
— Ziemia jest sprawiedliwą wychowaw

czynią. Komu odmówiła przepychu, wygody, 
ciepła, dała mu piękno swej duszy. Przez nie 
barwy czarne czy szare nie straszą, a wzno
szą, cuda opowiadają. Dusza kraju jest duszą 
duszy człowieka. —

— Pan jest geograf, a mówi pan jak 
poeta. —

Uśmiechnąłem się.
— Przypomina mi się taki fakt. W cza

sie zjazdu geografów z całej Polski po dłu
gich, uciążliwych referatach, najeżonych nau
kowymi terminami, zabrał głos prof. Lima
nowski. Mówił też o duszy kraju, o przeży
ciach myśli i serca pod wpływem krajobrazów. 
Gromił czcicieli nazw, bezdusznych opisów. 
Objawiał. Grzmot oklasków zerwał się po 
przemówieniu, blade twarze geografów zaru
mieniły się ochotą do pracy i życia. To był 
wielki sukces żywiołu wyzwalającego się z 
worka faktów.

— No, no, to cudownie...
— Geografja chce być nauką tylko w 

tym sensie, aby o cudach przyrody mówić w 
sposób oziębły, ziewający. Wiecznie młodzień
czą Ziemię, burzliwą, rozpasaną, wspaniałą a 
niezrównoważoną przepuszcza przez maszynkę 
mózgu gabinetowego człowieka i cieszy się, że 
trzyma ujarzmione zwierzątko ziemi w klatce. 
Dalibóg, że to jest nieżywe zwierzątko, ten 
globusik drewniany, a taka geografja nie jest 
nauką o Ziemi. Jest opisem, Baedekerem, 
przewodnikiem po skorupie ziemskiej, po lą
dach i morzach, jest zarazem służącą do wszy
stkiego. Musi w swojej podróży skubnąć coś 
ze statystyki, geologji, meteorologii, antropo
logii, botaniki, zoologji, etnologji, matematy
ki, kosmografji, fizyki i. t. d. i. t. d. I po

29



ROK J E D N O T A Nr. 2

myśleć: mając tak wspaniałe możliwości, być 
służącą przez to, że chce się mieć koniecznie 
tytuł „wiedzy”. Ej, geografjo! Możesz stać się 
królową nauk. Tylko — ucałuj się ze sztuką. 
To nie będzie mezaljans. Kto wie, czy natura 
nie jest bardziej sztuką niż nauką, czy jej 
Stwórca nie jest zarówno artystą jak myśli
cielem. Zdobądź się na wielki wysiłek i ty 
nauczycielu geografji, ucząc umysły młode i 
wrażliwe o Ziemi.

Naucz rozumieć wrzątek jej piersi nie
spokojnych, gorącą wymowę wulkanów i gej
zerów, tajemnicze zamyślenia oceanów, włó
częgę nerwową burz. Człowiek mówi słowa
mi, Ziemia kształtami i ruchem. Młoda dusza 
łatwo wymowę zrozumie. I, rozkochana w 
przyrodzie, cieszyć się będzie, że ziemia jest 
żywa. A umrze? Wtedy dopiero, gdy z koste
czek człowieczych ani okruszyny nie będzie. 
Gdy w olbrzymią czaszę lodową, w kryszta
łową trumnę mróz ją pochowa. —

** *

Niby gwiazda wśród bezmiaru nieba za
jaśniało ludzkie życie: Hammerfest! Najdalej 
na pn. wysunięte miasto (70°40') J). Śmiali ry
bacy i handlarze założyli tutaj pierwsze dom- 
ki w 1789 r.. Obecnie liczy Hammerfest około 
3700 mieszkańców. Rozbudowało się na wyspie 
Kvalóy, uciekając od gór, zrzucających na wio
snę lawiny. Wśród domków drewnianych gó
rują duże gmachy murowane; fabryka, wyta
piająca z ryb tran oraz sanatorjum państwowe, 
(załóż, w 1929 r.). Obok miasta sterczy wy
soka latarnia morska.

Niewesołe warunki tworzy człowiekowi 
w Hammerfeście przyroda. 9-cio miesięczna 
zima z 2'/2 miesięczną bezprzerwną nocą usy
pia, odrętwia. 80-cio dniowy dzień bez zacho
dów słońca, będący zarazem latem, odbiera

') Etab 1 i. na Grenlandii są małemi osadami.

sen — ludzie śpią wtedy jedną godzinę na 
dobę. O godzinie 12 o północy latają mewy 
błękitne, srebrne, czarne, czuwają kaczki e- 
dredonowe, różne gatunki nurków. Nawet ro
śliny nie znają odpoczynku, garną się ku 
skąpemu słońcu, nagradzając sobie tym dziw
nym, długotrwałym dniem 9 miesięcy oczeki
wania.

Cudownem zjawiskiem jest dla mieszkań
ców Hammerfestu lasek brzozowy, zielenieją
cy w pobliżu wśród nagich skał. Jak  oni ko
chają te drzewka i wszelką roślinność! Nie
ma domku, gdzieby na oknach nie było paru 
doniczek z kwiatami, a bodaj z ziemniakami.

„Przepływa obok statek sowiecki“.

Tak jak w całej Norwegji. Ludzie mocni i do
brzy kochają i szanują słabe a piękne kwiaty.

Przepływa obok statek sowiecki, nałado
wany drzewem. Widzieliśmy takich statków 
dużo w ciągu podróży. Drzewo północne jest 
b. cenione. W twardych wyrosłe warunkach, 
twarde jest i trwałe także po śmierci, rzuco
ne ludziom pod stopy jako posadzki czy kost
ki brukowe.

**  *

WIADOMOŚCI Z KOŚCIOŁA I O KOŚCIELE.
Ze Zboru w  W arszaw ie.

W dniu 31 stycznia r. b. miało miejsce 
ogólne kwartalne Zgromadzenie członków Zbo
ru naszego stołecznego. Na Zgromadzeniu tern 
uchwalony został wniosek Kolegjum Kościel
nego przyznania długoletniemu Wice-Prezeso- 
wi Kolegjum W. P. Ludwikowi Brinckenhof- 
fowi godności dożywotniego czynnego członka 
Kolegjum Kościelnego, jako uczczenie 25-cio 
letniej działalności Jego w Zborze Warszaw

skim. Po tym wstępie Zgromadzenie załatwi
ło dalsze punkty porządku obrad, przyjmując 
sprawozdanie ogólne za IV-ty kwartał 1932 r. 
i zatwierdzając budżety na rok 1933, a mia
nowicie funduszu ogólnego, domu dochodo
wego i instytucyj dobroczynnych. Budżety 
te w porównaniu z rokiem ubiegłym uległy 
znacznej redukcji, gdyż wpływy kasy kościel
nej z powodu kryzysu gospodarczego wybit
nie zmalały, należało więc i wydatki do nich 
przystosować.
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W końcu posiedzenia Zgromadzenie przy
stąpiło do wyboru jednego członka Kolegjum 
Kościelnego na wakujące miejsce. Wybrany 
został pan inżynier Maksymiljan Czapek, oby
watel miejski i ziemski, zamieszkały w War
szawie.

Jubileusz 4 0 - le c ia  pracy d u szpaster
sk iej.

W Niedzielę dnia 26 lutego r. b. obcho
dzić będzie jubileusz 40-lecia pracy swej dusz
pasterskiej Ksiądz Dr. W. Bickerich, pasterz 
Zboru ew.-ref. w Lesznie Poznańskiem.

Jubilat urodził się dn. 17.IX.1867 w Zej- 
skam w Nadrenji jako syn tamtejszego Pasto
ra. Po śmierci ojca swego wychowywał się w 
domu dziadka swego, Nadradcy Konsystorza 
Dr. Goebela w Poznaniu. W Poznaniu ukoń
czył gimnazjum, a teologję studjował w Erlan- 
dze, Kali i Bazylei. Dnia 1.V.1892 objął sta
nowisko wikarjusza przy Kościele Ś-go Jana 
w Lesznie, w następnym zaś 1893 roku po
wołany został na Ii-go Pasterza tegoż Zbo
ru, a w roku 1897 na Pasterza I-go. Od roku 
1893-go aż po dzień dzisiejszy, a więc 40 już 
lat pracuje jubilat w Lesznie nie tylko jako 
duszpasterz Zboru, ale i naukowo — jako 
zwłaszcza historyk. W Lesznie przy Kościele 
Ś-go Jana pracował i działał przez lat wiele 
sławny na cały świat Jan Amos Komeński, o- 
statni Biskup Jednoty czeskobraterskiej, jeden 
z najwybitniejszych na świecie pedagogów. 
Przy kościele w Lesznie istnieje bogate ar
chiwum z czasów Komeńskiego i późniejszych. 
Archiwum to otoczył serdeczną swą opieką 
Ks. Dr. Bickerich, sam czerpiąc z niego ma- 
terjały do licznych swych prac i monogra- 
fij historycznych. Pragnąc wykorzystać całko
wicie znajdujące się w Lesznie skarby archi
walne, Ks. Dr. Bickerich nauczył się języka 
polskiego, w tym języku udzielając też posług 
religijnych nielicznym już potomkom znanych 
rodów polsko-szlacheckich wyznania ewange
licko-reformowanego. W uznaniu zasług od
znaczony został jubilat w r. 1917 przez Uni
wersytet w Wrocławiu tytułem Licencjata teo- 
logji, a w roku 1926 tenże Uniwersytet przy
znał mu tytuł Doktora teologji h. c. Ożenio
ny jest jubilat z panią Edytą z domu Marti
ni, która wraz z małżonkiem swoim serdeczną 
otaczała opieką zamieszkałych w swoim cza
sie w domu państwa Bickerichów młodych Po
laków, kształcących się w szkołach w Lesznie.

Na uroczysty dzień jubileuszu dołącza 
redakcja „Jednoty” do z pewnością bardzo 
licznych życzeń i swoje dla Czcigodnego Ju 
bilata najlepsze życzenia długich lat w zdro
wiu i błogosławieństwa Bożego dla Niego i 
całego domu Jego.

W arszawa*—P olsk ie  T ow arzystw o M iło
śn ik ów  Pism a Ś-go.
Oddział polski „Międzynarodowego Sto

warzyszenia Czytelników Biblji” wydał 2-gie 
z rzędu „czytanki”, przeznaczone na luty b. r. 
i przygotował wydanie na miesiąc marzec. 
Oprócz tego przygotował do druku broszurę 
p. t. Czytajmy Biblję. „Czytanki” zdobyły do
tychczas pokaźną liczbę odbiorców.

Ew. Pol.

„W szechśw iatow y Z w iązek  przyjaznej 
w spółpracy K ościo łów  — odd zia ł 
„Polska”.

Pzewodnictwo Oddziału „Polska” Wszech
światowego Związku przyjaznej współpracy 
Kościołów z dniem 1.1. b. r. na rok 1933-34 
objął z kolei Ks. Metropolita Djonizy. Ogól
ne zebranie Oddziału polskiego projektowane 
jest na początek kwietnia r. b. Ew. Pol.

K orespondencja z Łucka.

Z Łucka na Wołyniu donoszą w dalszym 
ciągu, co następuje:

Z dniem 1 Stycznia r. b. została zapo
czątkowana praca na nowej placówce Kościo
ła naszego — w Łucku. Młody Zbór w Łucku 
zaczyna rozwijać się pomyślnie, aczkolwiek 
już w początkach napotyka na wszelkiego ro
dzaju przeszkody. Jedną, i to największą prze
szkodą jest brak stałego duchownego, który
by się mógł poświęcić całkowicie systema
tycznej pracy w Zborze. Kaznodzieje, pracu
jący w Zborach na Wołyniu, utrzymywani i 
wynagradzani przez Konsystorz Ew.-Reformo- 
wany w Wilnie, odmawiają nam swej współ
pracy i nie chcą nawet w razach konieczno
ści odprawić w Zborze Łuckim nabożeństwa. 
Cała dotychczasowa praca w Zborze ograni
cza się do działalności ks. I. W. Pospiszyła, 
który dotychczas pracuje zupełnie bezintere
sownie i dlatego nie może się całkowicie pra
cy dla Zboru poświęcić.

Dotychczas Zbór nasz dotkliwie odczu
wał brak własnych śpiewników. W ostatnich 
dniach niedostatek ten został usunięty, a to 
dzięki zaofiarowaniu nam przez Kolegjum Ko
ścielne Zboru Warszawskiego 50 śpiewników, 
obecnie w Zborze Warszawskim nie używa
nych. Dzięki ofiarności niektórych członków 
Zboru naszego zostało częściowo umeblowa
ne wnętrze Domu Modlitwy. Ale jest to tyl
ko cząstka tego, co pozostaje jeszcze do zro
bienia. Dotkliwie odczuwamy brak naczyń ko
munijnych oraz fisharmonji. Mamy nadzieję, 
że członkowie bratnich nam Zborów zrozu
mieją trudne położenie, zwłaszcza w dzisiej
szych czasach, młodego Zboru Łuckiego i,
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jużto drogą dobrowolnych składek, już to 
drogą kolekty, na ten cel przeznaczonej, zbio
rą pewną sumę pieniężną i w ten sposób 
przyjdą nam z pomocą. O to niniejszem do 
wszystkich członków Kościoła naszego gorą
co apelujemy.

Tyle nasz korespondent. My od siebie 
gorąco popieramy apel zborowników Łuckich

i prosimy ludzi dobrej woli i miłującego ser
ca wśród współwyznawców naszych o ofiary 
i datki, na cele w korespondencji z Łucka 
wyłuszczone. Redakcja „Jednoty” chętnie po
dejmuje się pośrednictwa w przekazywaniu 
ofiar pod właściwym adresem i ogłaszać bę
dzie w rubryce „Ofiar” nazwiska ofiarodaw
ców i wysokość ofiary.

Administracja „Jednoty”  prosi Szanownych Czytelników o wpłacenie

prenumeraty.

O F I A R Y .

N a w y d a w n ic tw o  „JED N O T Y 44.

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. Mjr. Mieczysław Skalski—Warszawa Zł. 4.00
2. W-a p. Anna Diehlówna „ „ 8.00
3. W-y p. Doktór Antoni Fiumel „ n 8.00
5. W-a p. Jadwiga Gayerowa—Łódź „ „ 8,00

S e r d e c z n e  d z ię k i!

Kolegjum Kościelne Zboru ewang. 
reformowanego w Warszawie prosi Sza
nownych współwyznawców o nabywanie 
na własność nowych naszych śpiewni
ków kościelnych.

Śpiewniki są do nabycia, w cenie 
zł. 12 za egzemplarz bez oprawy i zł. 15 
w oprawie, w dnie powszednie w kance- 
larji kościelnej (Leszno 20), w niedziele 
po nabożeństwie u zakrystjana przy wyj
ściu z kościoła.

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  m a r z e c  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 r z e d  p o i., 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 III (1 N. postu—W stępna)........................................................................Ks. J. Jeleń.

2. Niedziela, dn. 12.111 (2 N. postu—S u c h a ) ........................................................................Ks. St. Skierski.

3. Niedziela, dn. 19.III (3 N. postu—G łu ch a)........................................................................ Ks. J. Jeleń.

4. Niedziela, dn. 26 III (4 N. postu—Środopustna)...............................................................Ks. E. Jelinek.

W czasie pasyjnym (post) Komunja Ś*ta wysługiwana będzie w każdą Niedzielę, a przygotowanie odby
wać się będzie bezpośrednio przed Komunją Ś-tą.

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

STRONY ZWYKŁE cała strona — zł. 100, 7 2 str.— 50; V4 str.— 30; V8— zł. 20. Przy ogłoszeniach kombinacyjnych
i z kliszami do cen powyższych dolicza się 30%.

Drukarnia Matematyczna Warszawa, Miedziana 3.


