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NAJWIĘKSZY CUD.
„ W ie r n a  to  j e s t  m o w a ;  a lb o w ie m  j e ś l i ś m y  z  N im  

u m a r l i ,  z  N im  t e ż  ż y ć  b ę d z ie m y * .  2  T y m . 2  w . 1 1 .

„ Wierna to jest mowa!" Ale jednocześnie dla wielu może też i bardzo dziwna. Jakto!, 
— śmierć ma być podłożem, na którem zrodzić się ma życie? Coś co ginie — ma być przy
czyną tego, co powstaje do życia? Śmierć w pojęciu wielu — to koniec. Wiążemy z nią nie
rozerwalnie takie pojęcia pełne bólu i rozpaczy beznadziejnej jak: „już nigdy*,—„na zawsze”. 
Śm ierć— to zniszczenie bezapelacyjne, mierzwa, która podlega zupełnemu rozkładowi, dając 
wprawdzie życie, ale czemuś zupełnie odmiennemu co do swej istoty. I  ta śmierć ma powo
dować życie tejże samej osoby? Dziwne! A jednak apostoł stawia na początku swego twier
dzenia te mocne słowa: „wierna to jest mowaP

Czas pasyjny w najistotniejszej swej treści kroczy pod hasłem śmierci, śmierci najtra
giczniejszej, jaka kiedykolwiek zaistniała, bo dobrowolnej, niewysłowienie ofiarnej, śmierci 
istoty niewinnej, krystalicznie czystej, świętej. Nic dziwnego, że i nas absorbuje to zagad
nienie w obecnym okresie czasu.

Przyjrzyjmy się zjawisku śmierci bliżej. Je śli posadzimy ziarnko pszenicy, ono zbut
wieje, zmurszeje. Obserwujemy przy niem wszystkie oznaki następstwa, że tak powiemy, 
śmierci: indywidualne przerwanie życia, rozkład. Ale oto po niejakimś czasie spostrzegamy 
wychodzący z tego ziarnka rostek nowego życia, nowej roślinki, zupełnie odmiennej od zni- 
szczałego nasienia, z zachowaniem jednak tożsamości ziarna zbutwiałego. To samo zjawisko 
powtarza się i w życiu duchowem człowieka. Każdy człowiek, w stosunku do swego istotnego 
powołania duchowego, jest przedewszystkiem tern nasieniem, przeznaczonem na zamarcie. 
Przychodzimy na świat z zarodkiem grzechu, tak zwanego pierworodnego. Orzech ten jak
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chwast rozrasta się z wiekiem, potężnieje. W sprzyjających warunkach rodzinnych, szkol
nych, społecznych ma tendencję do wypełnienia sobą całej duszy. Człowiek staje się niepo- 
strzegalnie dla niego samego samolubnym, zarozumiałym, pysznym , złym i, żeby nie łaska 
Boża, nie wiadomo do jakich rozmiarów doszłaby potęga grzechu. Ale oto w sposób zaiste 
cudowny, dla każdego człowieka różny, Pan Bóg dotyka i porusza duszę jego tak, że dotych
czasowe twarde serce człowieka, mniej lub więcej niewrażliwe na przejawy życia duchowego, 
kruszeje w pokucie i wierze. Zaczyna się rozkład duchowy naturalnego człowieka i na tej 
mierzwie zasadza się nowe życie, opierające się na przesłankach biegunowo różnych a więc: 
na skromnem pojęciu o sobie, miłości dla bliźniego, wierze w odkupieńczą ofiarę Zbawiciela. 
Stary człowiek umarł, narodził się nowy! Diametralnie różny, a jednak ta sama indywidual
ność, z tą samą świadomością niezniszczalnego, wiecznego — „ja R o z p o c z y n a  się i wzrasta 
nowe zupełnie życie, życie wieczne, duchowe, dla którego śmierć fizyczna jest tylko prze
mianą formy, a nie czemś istotnem.

To jest cud, cud niezaprzeczalny! Dlaczego? Bo zjawisko to jest niezrozumiałem dla 
umysłu człowieka, bo niema dostrzegalnej przyczyny, jaka wymagana jest przy naturalnych 
zjawiskach. A cud ten dokonywa się na drodze li-tylko wiary Słowu Ewangelji Świętej, sło
wu o ukrzyżowaniu Jezusa za nas i zmartwychwstaniu Jego dla nas. To już nie ewolucja 
naturalnego człowieka, ale akt rewolucyjny, spowodowany niepojętą Łaską Boga w stosunku 
do grzesznego człowieka. Jeżeli pragniemy ŻYĆ, musimy koniecznie przejść przez śmierć, 
jak to ziarnko pszeniczne, przez podkoszenie i stopniowe zamieranie grzesznych żądz na
szych.

Poprzez czas pasyjny zbliżamy się do rocznicy zmartwychwstaaia Chrystusa Pana. 
Niech to szukanie istoty życia przez nas zakończonem zostanie błogosławionem zmartwych
wstaniem ducha Chrystusowego w nas. A wówczas żyć będziemy z Nim na wieki. „ Wierna 
to jest wowa”.

Ks. K. Ostachiewicz.

PAWEŁ HULKA-LASKOWSKI.

K O N F O
Kościół anglikański był w chwili swego 

powstania wytworem nawskroś kompromiso
wym. Polityka i doktryna kościelna została 
przystosowana do celów polityki i doktryny 
państwowej i z tego dość dowolnego aktu 
powstał produkt konformizmu, czyli przysto- 
wowawczości. Przy powstawaniu kościoła an
glikańskiego nie zachodziły żadne koniecz
ności dogmatyczne, naukowe, moralne, które 
zmuszałyby duszę ludzką do takiej, a nie in
nej postawy i wytworzenia dla niej nowej 
organizacji. Zgoła inną była postawa non
konformistów, czyli katolików rzymskich, oso
bliwie zaś kalwińskich purytan. Nie chcieli 
się przystosowywać do nikogo i do niczego, 
co byłoby w niezgodzie z ich sumieniem, 
a skutki non-konformistycznej postawy pury
tan zaważyły na dziejach świata potężnie.

Nazwa jest względnie nowa, zjawisko na
tomiast jest stare jak świat. Świat żył tern, 
co mu dawali non-konformiści, ale konfor-

R M I Z M.
mizm, czyli kompromis był filozofją najpow
szechniejszą. Wielcy nauczyciele ludzkości, 
odkrywcy, wynalazcy, reformatorowie, to non
konformiści. Nie przystosowują się do pa
nujących zasad i warunków, lecz stwarzają 
sobie i innym warunki nowe, lepsze, piękniej
sze. Czasem za swój non-konformizm płacą 
życiem, ale wszyscy konformiści korzystają 
potem z dobrodziejstwa ich buntu. Przed 
Chrystusem polityk i kapłan tworzyli dwójcę 
władców: jeden z nich trzymał człowieka w 
niewoli moralnej, drugi trzymał go w niewo
li fizycznej. Jeden żądał bezustannie ofiar i 
dziesięcin, drugi podatków, ceł i danin naj
różniejszych. Chrystus dał światu wielki przy
kład non-konformizmu moralnego i wskazał 
wiernym swoim jak mają zmierzać ku wyso
kim celom.

Dzisiejszy świat jest wybitnie konformi- 
styczny. Demokracja wytworzyła zasadę wła
dzy ludu, chociaż lud nigdy nie panował i
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nie rządził. Zawsze w jego imieniu przema
wiali politycy, którzy pod hasłem dobra na
rodu szukali własnych korzyści. Demokracja 
przemieniła się powoli w demagogję. Polity
cy stawali się schlebiaczami i konformistami, 
byle tylko .osiągnąć cele zamierzone. Dla po
zyskania mas ludowych rzucali ludowi wiel
kie obietnice i budzili w nim najniższe insty- 
kty, ale gdy im się zdawało, że już można 
spocząć na laurach, wchodzili w kompromis 
z kim się dało. Typowym przykładem kom- 
promisowości i konformizmu jest kościół 
rzymski, a także socjalizm współczesny. Pi
sarze polityczni chwalą kościół rzymski dla 
jego przystosowawczości, dzięki której utrzy
muje się on jeśli nie na czele świata, jak daw
niej, to przynajmniej w systemacie cywiliza 
cji współczesnej. Inaczej jest z socjalizmem. 
Doktryna socjalistyczna była zrazu nieprze
jednana, politycy socjalistyczni stali się ty
powymi konformistami i wchodzili w sojusze 
nawet ze zdeklarowanymi klerykałami. To 
łączenie wody z ogniem doprowadziło do uga
szenia żaru socjalistycznego we wszystkich 
niemal krajach Europy. Konformizm osłabił 
pozycje potężnego niegdyś ruchu i przygotował 
jego likwidację. We Włoszech, w Niemczech 
w Anglji, w Austrji, wszędzie konformistyczny 
socjalizm dał się łatwo usunąć na bok, albo 
zlikwidować całkowicie. Mac Donald, przy
wódca niedawny socjalistów angielskich, a w 
mniemaniu zwolenników i przeciwników pre
destynowany dyktator zwycięskich proletar- 
juszy, łatwo stał się filarem konserwatyzmu 
i bardzo skwapliwie dysponuje wolnością i 
pomyślnością narodów gwoli utrzymania tego 
wszystkiego, co jako socjalista zwalczał jesz
cze niedawno temu. Takim samym konfor
mistą był socjalista Mussolini.

Daleko ciekawszy jest konformizm we 
współczesnej nauce i filozof ji. Pamiętamy 
jeszcze z jakim entuzjazmem witano odrodze
nie się zainteresowań religijnych pod koniec 
zeszłego wieku. Wychodziło mnóstwo dzieł 
o religjach, o chrześcijaństwie, o teologji chrze
ścijańskiej, wydawano nowe tłumaczenia ewan* 
gelji i t. d. Wtedy to niektórzy optymiści 
niemieccy mówili, że dzieje się coś niezwy
kłego i że religja, wyparta przez krańcowy 
racjonalizm, wraca w życie jednostek i naro
dów. Andre Gide zwrócił wtedy uwagę na 
charakter tych zainteresowań i powiedział, 
że naukowe traktowanie religji nie jest rów
noznaczne z religijnością i z religijnym rady
kalizmem moralnym Miał, niestety, słusz
ność. Pisano dużo o Chrystusie, tłumaczono 
ponownie ewangelje, ale nie dlatego, aby za
sady Chrystusa wprowadzić w życie. Raczej 
przeciwnie: teologja liberalna, która olbrzy
mią swoją literaturę popularyzowała w sze
rokich masach przy pomocy niezliczonych bro
szur i książek, uczyła nie wiary, lecz subtel

nego sybarytycznego sceptyzmu.
Nie jedyna to postać konformizmu. Na 

przeciwnym biegunie zainteresowań widzimy 
to samo. Patrzymy na wzrastające zaintereso
wanie świata pismami Nietzschego. Wszystkie 
narody kulturalne tłumaczą skwapliwie jego 
dzieła, przyswajają sobie rozprawy pisane o 
nim i jego filozofji, sfery literackie rozkoszu
ją się jego myślą i jego formą. Co to znaczy? 
Czy Nietzsche, bogobójca i antychryst, zy
skuje na posłuchu? We Francji wydano nie
dawno sześciotomowe dzieło Andlera o życiu i 
filozofji Nietzschego, a wślad za tern dziełem 
zaczęły się ukazywać liczne tłumaczenia z 
niemieckiego o życiu i naukach Nietzschego. 
Pozatem wydano kilka zbiorów jego listów. 
Ale wszyscy wiemy aż nadto dobrze, że to 
zainteresowanie się Nietzschem jest zgoła 
osobliwe. Ci. co rozczytują się w jego dzie
łach i jego biografjach, ani myślą przyjmo
wać jego filozofji za swoją i wcielać ją w 
życie. Interesuje nietyle filozofja „antychry
sta” i „bogobójcy”, ile raczej on sam, jego 
osoba, środowisko, w którem się wychował, 
warunki życia, które doprowadziły do jego 
filozofji. Człowiek współczesny rozgląda się 
dokoła siebie okiem niepewnem i niezdecy- 
dowanem. Czy Nietzsche ma słuszność? Może 
tak, może nie, ale nikomu o rozstrzygnięcie 
tego dylematu nie chodzi. Nietzsche jest „cie
kawy”. Oto rdzeń zainteresowania się nim.

Nietzsche nie wyskoczył jak Minerwa z 
głowy Zeusa. Wydało go środowisko tego 
patrycjatu niemieckiego, który podtrzymywał 
tradycję kultury niemieckiej i wzbogacał kul
turę własnym dorobkiem. Do najbliższych i 
najwierniejszych przyjaciół Nietzschego nale
żał Overbeck, znakomity teolog niemiecki, 
który z przesłanek swej rozległej wiedzy 
wysnuł śmiałe wnioski. Podkreślił on mocno 
eschatologiczny charakter chrześcijaństwa i 
wyraził się, że Chrystus nie zamierzał zakła
dać kościoła, który istniałby w świecie jako 
jedna z licznych instytucyj, lecz] chciał prze
mienić cały świat i przysposobić go dla przy
jęcia królestwa Bożego, które przyjść miało 
lada chwila. Naukowe badanie podstaw chrze
ścijaństwa, wydawało się mu grubem niepo
rozumieniem. Ewangelja zdaniem jego nie po
winna być tematem dla dociekań naukowych, 
lecz narzędziem przeistoczenia świata. Dlate
go mówił, że teologja chrześcijańska jest 
zgoła niechrześcijańska i przeciwchrześcijań- 
ska. Albo badania naukowe, a wtedy nie 
chrześcijaństwo, albo chrześcijaństwo a wów
czas nie badania naukowe.

Głos Overbecka zapłodnił myśl Nietz
schego, ale nie wzbudził echa w szerszych 
kołach chrześcijaństwa, czy choćby tylko te
ologów. Konformizm uznał, że likwidujące 
wpływy drobiazgowych badań naukowych ra
zem z ich sceptyzmem można całkiem do
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brze pogodzić z wiarą wymaganą przez ko
ściół, i ta postać kompromisu trwa wbrew 
potężnemu głosowi Karola Bartha i jego zwo
lenników, którzy domagają się restytucji praw 
wiary w jej pierwotnem znaczeniu.

Drugiem zjawiskiem podobnem jest za
interesowanie się świata współczesnego duń
skim myślicielem religijnym, Sörenem Kier- 
kegaardem. Dziwny ten człowiek urodził się 
w roku 1813, umarł zaś w roku 1856. W chwili, 
gdy przyszedł na świat, matka jego miała lat 
45, ojciec — 56. Wychował się w atmosferze 
surowego, a nawet ponurego, pietyzmu i przez 
całe niedługie swoje życie daremnie szukał 
pokoju i spokoju. I on należał do szczupłej 
liczby non - konformistów. Od kościoła doma
gał się radykalizmu pierwszych wieków chrze
ścijaństwa i wreszcie rozszedł się z kościo
łem, nie przestając uważać się za wiernego i 
gorliwego chrześcijanina. Podobnie, jak Over
beck w dziedzinie teologji, tak on w dziedzi
nie życia praktycznego, nie uznawał kompro
misu. Całe życie jego upływało na walkach 
wewnętrznych i na poszukiwaniu prawdy. Na
pisał dużo dzieł na tematy religijno-moralne, 
i jak się to często zdarza, popadł^w zapom
nienie.

Teraz świat przypomina go sobie. Tłu
maczą go niemieccy teologowie i francuscy 
literaci na swoje języki, komentują jego my
śli, piszą o nim obszerne artykuły. W jakim 
celu? Aby się uczyć od niego radykalizmu 
chrześcijańskiego? Nic podobnego! Świat 
współczesny nie szuka apostołów i proroków, 
aby go wiedli, lecz rozgląda się za ludźmi 
„ciekawymi*. Przypominają tedy różni bio
grafowie Kierkegaarda, że już jego ojciec był 
z usposobienia ponury i przez całe życie drę
czył się wspomnieniem, iż jako 11-letni chło
piec pasący bydło na puszczy jutlandzkiej, 
wstąpił na wysoki kamień i . . .  przeklął Boga. 
Żył ten dziwny człowiek 82 lata i nigdy nie 
zapomniał o tern zdarzeniu na puszczy. Syn 
jego stał się równie dziwny. Zaręczył się z 
miłą dziewczyną, która go szczerze kochała, 
ale zerwał z nią bez najmniejszego powodn 
i pędził życie w swojej ponurej samotności, 
pełnej dręczącego niepokoju. Ale mało kto 
zwraca uwagę na to, że ten sam Kierkegaard 
domagał się uzgodnienia życia z wiarą, że 
bezustannie wołał o czyn chrześcijański, któ

N r.3

ry odpowiadałby słowu wyznania.
Konformizm nie interesuje się istotą spraw 

życiowych. Wystarczają mu pozory, a jego 
dążeniem jest miły spokój za wszelką cenę. 
Z tego nastawienia moralnego i duchowego 
wyrasta cała współczesna sytuacja europejska. 
Po straszliwej wojnie światowej prezydent 
Wilson rzucił hasło ligi wszechludzkiej, która 
wyłączałaby na przyszłość załatwianie sporów 
między narodami przy pomocy oręża. Po kil
kunastu latach istnienia Ligi Narodów, gdy 
narody niektóre cieszą się wolnością, odebra
ną im ongi przez hegemonję imperjalistów, 
rodzi się konformizm polityczny najgorszego 
gatunku. Siła staje się znowu miarą ważności 
politycznych i moralnych; ten sam egoizm, 
który pozbawiał mniejsze narody wolności i 
doprowadził do straszliwej wojny światowej, 
staje się znowu najwyższą zasadą moralności 
międzynarodowej. Cała mądrość mężów stanu 
wysila się nad tern, aby pokój, oparty na trak
tatach, utrzymać jeszcze rok, czy jeszcze dwa 
lata. Wychodzi na to, że ma być zawarty ro- 
zejm, czy jakieś zawieszenie broni na krótki 
termin, poczem spory istniejące, których nikt 
rozstrzygać nie myśli, mają być załatwione 
przy pomocy oręża.

Prorocy żydowscy nie przestawali nawo
ływać, do wytworzenia warunków, aby czyn 
ludzki można było wymieniać na czyn rze
telny, a czyn na piękne i prawdziwe słowo. 
Dzisiaj słowom brak wszelkiego pokrycia; są 
one podobne do fałszywej monety, której nikt 
nie przyjmuje, a którą wszyscy płacić usiłują. 
Były czasy, że Husowie szli na śmierć dla 
okazania najwyższej wierności głoszonej przez 
siebie zasadzie, a za Husami stawały całe na
rody. Dziś niema Husów. Panuje konformizm 
i kompromizm, rządzi brutalna siła. Lepszy 
ten, kto mocniejszy. Zasada spadła do zna
czenia świstka papieru i mało kto rozumie, 
że od jej odrodzenia się, a przedewszystkiem 
od jej siły zależy przyszłość świata Gdyby 
ludzkość miała garstkę nieprzejednanych, zde
cydowanych non - konformistów, wszystko 
zmieniłoby się rychło ku lepszemu, ale ich 
niema. Zaś kompromis podobny jest zawsze 
i wszędzie do żołnierzy, którzy pod krzyżem 
Chrystusowym losują, kto ma zabrać jego 
szatę. I dlatego czasy nasze są takie smutne.

Dolej naprzód tam do słońca! ciemność to nasz wieczny wróg; 

lam  gdzie światłość panująca, tam jest prawda, tam jest Bóg.
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KAZIMIERZ KOSIŃSKI.

Z DZIEJÓW ŚREDNIOWIECZNEJ HYMNOLOGJI
POLSKIEJ.

(d. c.)

III.

HYMNOLOGJA POLSKA PIERWSZEJ POŁOWY XVI WIEKU.
(DO KANCJONAŁU S EK LU C JA N A  1547 R.).

Z  tych pieśni krzyża najpiękniejszą wo- 
góle jest znana już i cytowana pieśń Krzyżu 
święty nadewszytko, w której krzyż owiewa 
cudowny liryzm poety, aż do personifikacji i 
rzewności wyrazu w prośbie, aby on u-
lżył doli Chrystusa:

Skłoni gałązki drzewo święte,
Ulży członki rozpięte,
Odmień teraz onę srogość,
Którą masz z przyrodzenia,
Spuść lekućko i cichućko 
Króla niebieskiego,

To drzewo było wybrane, jedno jedyne god
ne „nosić tego świata zbawienie” i, jak pisze 
bezimienny poeta, przez nie był naprawiony 
„przewóz światu” „który był zatonął” „który 
święta krew polała”.

Niesłychana to jest dobroć 
Na krzyżu za kogo umrzeć;
Kto to może dziś udziałać 
Za kogo na krzyżu trwać?
Sam to Pan Jezus udziałał,
Iż nas wiernie umiłował. ])

Bardzo ładną odmianę pieśni o świętym krzy
ku przedrukował jeszcze M. Bobowski (str. 353) z osob
nego wydania M. Siebeneichera z r. 1558. Punkt cięż
kości położony tu jest na opis męki i stosunek do niej 
człowieka. Jest to właściwie pieśń odrębna, tylko pier
wsze dwie strofy genetycznie dadzą się wywieść z po
przednich:

Krzyżu święty i chwalebny,
Drzewo przenaslachetniejsze,
Liście miłe, kwiecie piękne,
Gałązki wdzięcznie rozwite,
Owoc słodki a wyborny,
W sadziech w świecie nie jest takie.

Tyś samo jedno godne było,
Królaś i Pana nosiło,
Drogą krwią wszędy skropione,
Jako perłami sadzone,
Jako purpura czerwone.
Miłe na cię patrzenie...

Tytuł pieśni w tem wydaniu brzmi: Śpiewanie kościo
ła S. Krześciańskiego o świętym Krzyżu. Jako tę Pań- 
pkiego zwycięstwa chorągiew na pierwszym potkaniu 
witać mamy. Wydanie ozdobione drzeworytem, wyobra-

Po męce atoli przyszło zmartwychwstanie, 
które zawiera w sobie radość po dokonanej 
ofierze i odkupieniu:

Ofierze wielikanocnej
Dajcie chwałę, krześcijani

woła bezimienny autor pieśni (w rkp. Puław
skim), wielbiąc Chrystusa za odkupienie i po
jednanie człowieka z Bogiem. Chrystns w tych 
pieśniach nie traci epitetu Baranka Bożego, 
choć przezwyciężył szatana przez swoją śmierć 
na krzyżu:

Ten od angioła nas złego
Obronił...
A my jego lud z niewoli
Przyszliśmy ku żywotowi ’)

Mamy też w obydwóch rękopisach pieśni 
zbawicielowe, będące wyrazem ogólnego kul
tu dla Chrystusa i sakramentu ołtarza. W wie
kach średnich mistycyzm męki Chrystusa prze
jawiał się w uroku sakramentu, który uderzał 
dusze świętością tajemnicy aż do porywu i 
zatopienia się mistycznego w Bogu, co samą 
ofarę Chrystusową, głęboko ludzką i prome
tejską, wydźwignęło na ołtarz. Nadało to uro
ku i świętości, ureligijniło ukrzyżowanie i 
śmierć Chrystusa, ale oddaliło Go od ludzi, 
dla których stał się dalekiem bóstwem. Na
tenczas ludzka ofiara i ludzka zdolność śmier
ci za innych, samo bohaterstwo ludzkie Chry
stusa, poprzedzone modlitwą getsemańską, naj- 
dardziej ludzką, jaką świat widział, musiały się 
bddalić w błękity, a jeżeli schodziły na ziemię 
ola przypomnienia się ludziom, to w kościele, 
w glorji nabożeństw, pod osłoną symbolu. 
Natenczas Chrystus z żywei potężnej prawdy * *)

żającym Chrystusa na krzyżu, z lewej strony Matka 
Boska i Jan ap., z prawej trzech żołnierzy z włócznia
mi. Mamy tu plastyczne połąezenle kultu zbawicielo- 
wego z maryjnym.

*) Jest te pieśń (w rkp. Puławskim 28 strof
4-ow,) zaczynająca się od słów: Barankowi Kristusowi 
siercem i usty śpiewajmy. Nadto mamy tu jeszcze 
pieśń: Nasz Zbawiciel, Pan Bóg wszechmogący. Jezus 
Kristus Nazareński w trójcy (w rkp. Puławskim — 62 
strofy 4-ow.).

37



ROK VIII J E D N O T A Nr. 3

życia, że nie może człowiek Istnieć t>ez cier
pienia za innych i bez zmartwychwstania po 
męce, stał się Bogiem-odkupicielem dalekim 
od dusz, które dopiero w mistycznym blasku 
świec, przy zaklęciach sakralnych, w uroku 
sakramentu mogły się do niego zbliżyć i z 
nim zespalać... Z drugiej jednakże strony to 
sakramentalne władztwo nad duszami było 
źródłem potęgi kościoła w wiekach średnich, 
a ta sakramentalna jedność z Chrystusem dla 
dusz mistycznych była wzlotem niebosiężnym 
do niezaprzeczonego piękna w krainę ideału, 
wobec którego milkły nawet niepokoje śmierci.

Wracając do hymnologji, mamy tu naj
pierw pieśń w rkp. Puławskim: Jezu dulcis me- 
noria — o imieniu najświętszym Jezusa , któ 
rą miły święty Biernat złożyły składającą się 
z 46 strof 4-owierszowych, będącą wyrazem 
głębokiej miłości dla Chrystusa, niestety w 
wykonaniu słabą:

Jezus jest słodki w pamięci 
Serdeczne dawa radości...

Ale to chyba wina tłumacza, ta sama bo
wiem pieśń w innej redakcji znajduje się w 
rkp. Kórnickim i zasługuje tam na uwagę, ja
ko jedna z piękniejszych pod względem gład
kości i polotu stylu. Michał Bobowski twier
dzi (str. 223), że teksty oryginału łacińskiego 
Jezu dulcis memoria różnią się pomiędzy so
bą co do ilości i następstwa zwrotek, a za
tem być może, że i pieśń kórnicka pochodzi 
od innej redakcji łacińskiej:

Jezus słodkie wspominanie,
Czyni na siercu kochanie,
Ale już nic słodczejszego,
Jako nawiedzenie jego.
Jezusa namilejszego 
Wspominanie naświętszego 
Jest naszym duszam zbawienie 
I też wieczne pocieszenie...

Chrystus we wspomnieniu staje się udziałem 
dusz podniesionych modlitwą, atoli trzeba go 
szukać w sobie, jak mówi nieznany poeta:

W łożnicy serca mojego 
Poszukam Jezusa miłego,
W tajemności i w jawności,
W trwałej miłości.

Jezusa poszukam w grobie,
Wstawszy rano drugdy sobie,
Jako Maryja szukała,
Kiedy jego mazać chciała.

Poszukam chodem serdecznym,
Nie cielesnym, ale dusznym,
W myśli mojej nabożności,
Z prawej serdecznej miłości...

Pieśń niezaprzeczenie ładna w nastroju po
ważnej liryki religijnej i w rytmie, aczkol
wiek rymy są gramatyczne. Pozatem pieśń b. 
obszerna, liczy 236 wierszy, podzielonych na 
59 strof 4 wiersz.

Dalsza pieśń: Aures ad nostras deitatis 
precesy w rkp. Puławskim, składa się z 9-u 
strof safickich:

Racz skłonić uszy k nam swe, miły Panie, 
Weźrzy na nasze żądliwe wołanie, 
Wysłuchaj prośby k tobie wołających 
Smutnych sług twoich...

i jest pieśnią błagalną, aby „zaćmione serca 
ludzkie” raczył rozjaśnić Chrystus swojem bó
stwem.

I jeszcze pieśń w rkp. Kórnickim:

Oblicze Jezu Cristusowe 
Racz być od nas pozdrowiono...

zawierająca adorację wizerunku Chrystusowe
go, odznacza się formą żeńską podmiotu, rzad
ką w naszej hymnologji średniowiecznej. Pieśń 
dłuższa, liczy 80 wierszy, rozbitych na 20 strof 
4-owiersz,

To byłyby, że tak powiem, pieśni zbawi- 
cielowe ogólne, bez bliżej określonego kultu 
rn^ki czy zmartwychwstania, po których prze
chodzimy do pieśni sakramentu ołtarza. Nao- 
gół możemy o nich powiedzieć, że odznacza
ją się tonem uroczystym i podniosłością na
stroju. Mamy tu najpierw pieśń: Lauda Sion 
Salwatorem—czyli 6  bożym ciele proza. (rkp. 
Puławski, 12 strof po 8 wierszy. Wiersz bez- 
rymowy):

Chwal człowiecze zbawiciela,
Wodza swego i pasterza...

Autor pieśni uwielbia sam fakt ustano
wienia sakramentu, w którym

Nauka jest człowiekowi,
Że tam chleb w ciało się mieni 
I wino w krew prawdziwą:
Czego nie znasz i nie widzisz,
Samą wiarą zrozumiesz,
Tylko nie mieszaj rzeczą.

Barzo znamienite rzeczy
Pod znamionami są w skrytości
Dla odpłaty się tają:
Ciało pokarm, krew jest trunek, 
Wszakże przedsię Kristus wszytek 
Pod obojga osobą.

Nierozdzieiny, niezłamany 
Od człeka, ale zupełny,
Bywa przyjęt prawdziwie.
Bierze jeden, bierze tysiąę,
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Wszytcy zarównie przymując,
On przedsię trwa zupełny.

Biorą dobrzy, także i źli,
Jeducż nie wszytcy przyjęli 
Na zbawienie duszy swej;
Jest śmiercią złym, żywot dobrym,
A tak w przymowaniu spólnym 
Nie wszytcy są jednacy...

Autorem pieśni w oryginale łacińskim jest 
Tomasz z Akwinu, który umiał subtelne ro
zumowanie połączyć ze wzniosłością uczuć i 
pięknem formy.

Mamy tu również pieśń inną (w rkp. Pu
ławskim): Rex Chrisłe primogenite — Nasz 
Kriste namiłościwszy, Baranku boży praw
dziwy, w której autor wielbi „prawdziwą o- 
fiarę' bożą” i prosi o „naprawienie świata”. 
Pieśń krótka, trzystrofowa (po 4), ale głębo
ka w treści.

Najpiękniejszą z tych pieśni sakramen
talnych jest Pange lingua gloriosi corporis 
mysterium, w rk. Puławskim. Oryginał łaciń
ski pieśni ułożony został również przez To
masza z Akwinu:

Śpiewaj języku człowieczy 
Ku czci wysokiej świętości 
I dla krwi jego drogości,
Którą wylał z miłości,
Owoc dziewiczej czystości 
Na oczyszczenie złości...

O samym sakramencie powiada autor pieśni: 
Słowo, ciało, chleb prawdziwy 
Słowem ciało czyniło 
I wino z wodą zmieszane 
W prawą krew przemieniło.
Jeśli twój zmysł z tym ustawa,
Wiara serce posila.
Przeto taką świętość wszędy 
Nabożnie błogosławmy,
Zakon stary opuszczajmy,
Nowego się trzymajmy,
Acz nam ustawają zmysły,
Przez wiarę je posilmy.
Już dziękujmy ojcu z nieba,
Z przenaświętszego chleba 
I z kielicha wina tego,
W którym jest krew syna jego,
Żywe ciało i krew żywa,
Która z nas grzechy zmywa...
Pieśń cała utrzymana jest w nastroju mi

stycznym (10X6), odznacza się głębią w sa
mem ujęciu kwestji i w podkreśleniu znacze
nia wiary, która „serce posila” tam, gdzie u- 
staje rozum w obliczu tajemnicy irracjonalnej.

Pozatem mamy tu jeszcze (w rkp. Kór
nickim) poważną, dobrą w rytmice pieśń-mo- 
dlitwę: Jezu Criste wszechmogący, wejrzyj 
dzisia na mie, w której przejawia się typo
wy racjonalizm średniowieczny, dyktujący mo

dlitwę do poszczególnych części ciała Chry
stusa, które, wszystkie, otacza autor miłością 
wezbranego serca i modli się do nich. Jest 
to wyraźne pomniejszanie i rozdrabnianie kul
tu, nieuchronne po jego przejściu przez punkt 
kulminacyjny napięcia uczuciowego.

Pozatem mamy tu jeszcze (w rkp. Kór
nickim) przekład hymnu Te Deum laudamus, 
poważny, pełen uroczystego nastroju, pisany 
rytmiczną prozą:

Ciebie Boga chwalemy, ciebie Boga
wyznawamy,

Ciebie ojca wiecznego wszytka ziemia
czci...

uszkodzony chwilami przez przepisywacza, nie 
pozbawiony wszakże piękna i mocy *) oraz pieśń
o Duchu św. znaną już z XV w., będącą prze
róbką hymnu Veni Sancte Spiritus et emitte 
coelitus, pisany wierszem bezrymo wym (5X6), 
mniej może mocną w wyrazie, lecz bodaj czy 
nie piękniejszą pod względem formy. Jest to 
pieśń:

Zawitaj duchu święty,
A promień światłości twej 
Racz nam z nitba darować.
Witaj ojcze ubogich 
I panie darów wielkich,
Chciej nas zawsze oświecić.
Pocieszycielu wielki,
Gościu dusze nasłotszy,
Roskoszne ochłodzenie,
Odpoczynienie w pracy 
I ochłodo w gorącości,
A w płaczu pocieszenie...
Brak w tej pieśni rymów męskich, które 

w poprzedniej redakcji z XV w. dodawały jej 
mocy przy odpowiednim doborze słów.

Na tern kończy się zasób pieśni, zawar
tych w omawianych rękopisach: Puławskim i 
Kórnickim. Ogółem obejmują te rękopisy po- 
zycyj pieśniowych 81 całych plus jeden ury
wek pieśni w rkp. Puławskim. Z tego, jak 
wiemy, 21 pieśń powtarza się w obydwóch 
rękopisach. Pozatem mamy jeszcze szereg pie
śni późniejszych, które przekraczają już ramy 
naszego studjum, zakreślonego po rok 1547 
t. j. do czasu pierwszego drukowanego kan
cjonału polskiego. Pieśni te mają dla nas zna
czenie ilościowe, pod względem bowiem jako
ściowym nie przynoszą zasadniczo nowych e- 
fektów.

') Hjinn ten w w. XVI był dwa razy osobno 
wydany bsz ni i r przez Łazarza i Siebeneichera. Tekst 
w wydaniu Łazarza przedrukował M. Bobowski na str. 
353 swojego zbioru pieśni. Uóint się nieco od tekstu 
w rkp. Kórnickim:

Ciebie Boga chwalemy, Ciebie Pana swego
wyznawamy,

Ciebie okrąg świata wszego wyznawa być
Ojca wiecznego...
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Ks. EMIL JELINEK.

AUGUST CIESZKOWSKI
(ŻYWOT I DZIEŁA).

(d. c.)

Cieszkowski po wydaniu swego dzieła 
Gott und Palingenesie po raz wtóry z wyżyn 
abstrakcyjnej myśli zniża swój górny lot filo
zoficzny do niższych sfer ludzkiego życia. 
A interesuje go wszystko. W Bibljotece War
szawskiej umieszcza swą rzecz O ochronach 
wiejskich 1), oraz Uwagi nad obecnym sianem 
finansów angielskich 2). W roku następnym 
pojawia się w czasopiśmie Rok praca jego 
O skojarzeniu dążeń i prac umysłowych w 
W. Ks. Poznańskiem 3), w Bibljotece War
szawskiej zaś drukuje pracę Organizacja han
dlu drzewem i przemysłu leśnego 4). W roku 
1844 pojawia się w Bibljotece Warszawskiej 
artykół pióra Cieszkowskiego O wystawie ber
lińskiej 5). W tym też czasie wychodzi z pod 
prasy w Paryżu dzieło p. t. De la Pairie et 
de VAristocratie moderne 6), w którem mówi
0 organizacji wyższej izby parlamentu. Wy
stępuje tu przeciw przyjętej we Francji zasa
dzie wyborów. Dziedziczenie godności parla
mentarnej uważa Cieszkowski za dobre w An- 
glji, gdzie sama szlachta stworzyła konstytu
cję; we Francji natomiast dziedziczenie tej 
godności potępia i zaleca kooptację czyli przy
bieranie nowych członków parlamentu przez 
samą izbę. Przez wybór ludzi utalentowanych
1 zasłużonych, a pochodzących ze wszystkich 
warstw społecznych narodu, wytworzy się z 
biegiem czasu nowy patrycjat ludowy, który 
zastąpi dawną arystokrację rodową, opartą 
tylko na przywilejach.

W r. 1845 w pruskiem Stowarzyszeniu 
rolniczem w Berlinie wygłasza Cieszkowski 
wykład p. t. Zur Verbesserung der Lage der 
Arbeiter auf dem Lande 7), w którym rzuca 
śmiałą na owe czasy myśl dopuszczenia ro
botników rolnych do udziału w dochodach

9 Bibljoteka Warszawska, r. 1842, tom I, str. 
367—412; II wydanie, Lwów, 1845, III wydanie, Poznań, 
1849, syn autora wydaje IV wydanie w Poznaniu 1922 
z przedmową Ludwika Posadzego.

2) Rzecz ta wyszła również jako oddzielna bro
szurka w r. 1842. Przedruk jej syn autora dołącza do 
poznańskiego wydania dzieła O kredycie i obiegu, 
1911.

3) Rok, tom I, str. 132—143, 1843.
4) Bibljoteka Warszawska, 1843, tom I.
5) Bibljoteka Warszawska, 1844, tom IV.
6) Paryż, 1844, stron 161. W r. 1908 wychodzi 

w Paryżu II wydanie francuskie, oraz również w tym 
samym roku w Poznaniu polski przekład syna autora 
p. t. O izbie wyższej i arystokracji w naszych czasach.

7) O poprawie doli robotników wiejskich, wy
chodzi drukiem w Berlinie w r. 1846.

pracodawcy. Rzecz ta podobnie jak Du credit 
et de la Circulation przynosi mu chwałę mię
dzynarodową. Mowa ta w tym samym roku 
pojawia się w przekładzie francuskim p. t. 
Sur les moyens d’ameliorer le sort de la po- 
pulation des campagnes 1). Niebawem poja
wia się i przekład angielski, a nawet w roku 
1891 i włoski. Tłumacz włoski Canini nie 
szczędził słów uznania dla genjalnego Pola
ka. „Jest rzeczą niezwykłą, — mówi on — że 
w czasach tak odległych, prawie pół wieku 
temu, uczony Polak—filantrop rzucił ideę zu
pełnie nową i we Francji nawet za chimerę 
uważaną 2), nietylko ją teoretycznie rozwinął, 
ale i w praktyce zastosował 3). Lecz jeśli 
szlachetny przykład późno znajdzie rozsąd
nych naśladowców, to okoliczność ta tylko 
powiększy zasługę Cieszkowskiego, jako ini
cjatora i ogłosiciela nowej w ekonomji poli
tycznej zasady. Okoliczność ta jest zarówno 
dowodem jak często zdrowe, szlachetne i o- 
wocne myśli są skazane na długi i męczący 
zanik, jest ona dowodem, jak wolno posuwa 
się ludzkość na drodze postępu”.

Ale i ta mowa nie wyczerpuje jeszcze 
wszystkich zainteresowań Cieszkowskiego. 
W r. 1846 ukazuje się w Bibljotece Warszaw
skiej (tom I i osobno) artykuł Cieszkowskie
go O romansie nowoczesnym, w którym oma
wia społeczne znaczenie powieści. Domaga 
się, aby w każdej powieści była przeprowa
dzona głębsza myśl, co nietylko nie przynie
sie ujmy estetycznej wartości dzieła, lecz prze
ciwnie przez pogłębienie wpływu na czytel
nika wartość jego podniesie.

Takie wszechstronne zainteresowania si
łą rzeczy musiały odrywać Cieszkowskiego 
od zajęć ziemiańskich. To też ojciec widząc, 
że syn niechętnie trudni się administracją 
wielkich dóbr Dobrzyń, sprzedaje je i kupuje 
niewielki pod samym Poznaniem leżący ma
jątek Wierzenicę. Sam zaś Cieszkowski w le- 
cie 1846 nabywa w Prowancji w Champtercier 
posiadłość, która w pewnym stopniu wpływa

9 Drukowana w Journal des economistes, Nr. 
47, październik 1845 i w osebnej odbitce u Batignol- 
les’a w r. 1846.

2) Sławny Thrinen wprowadza ten system w swo
ich dobrach wśród drwin i sarkazmów społeczeństwa 
francuskiego, przyp. mój,

3) Cieszkowski zaprowadza na próbę ten system 
w Wierzenicy, spotykając się z dobrymi rezultatami tej 
reformy, przyp. mój.
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na dalsze losy Cieszkowskiego. Już w r. 1847 
bowiem zostaje delegatem departamentu Alp 
Niższych (Basses-Alpes) na Centralny Kon
gres Rolniczy w Paryżu. Na kongresie tym 
Cieszkowski w imieniu Komisji kredytu rol
nego składa Raport o organizacji kredytu 
ziemskiego 4), na którego zasadach w r. 1852 
Ludwik Wołowski w banku Credit fourier we 
Francji przeprowadza odpowiednie reformy, 
cieszące się jaknajlepszym sukcesem. W je
sieni r. 1847 Cieszkowski ponownie zabiera 
głos w tej sprawie i wspólnie z J. Duvalem 
pisze Du credit agricole mobilier et immobi- 
Her.

Tymczasem w kraju, szczególnie w za
borze rosyjskim, stosunki się pogorszyły. 
W Warszawie wzrastał rygor cenzurowy, a 
dbałość ogółu społeczeństwa o literaturę 
zmniejszała się. Nic też dziwnego, że Ciesz
kowski miejsce swego stałego pobytu prze
nosi w r. 1847 z Warszawy do Zaboru pru
skiego, gdzie zaczynają świtać czasy konsty
tucjonalizmu. Król pruski Fryderyk Wilhelm 
IV powołuje w r. 1847 do życia zjednoczone 
sejmy prowincjonalne w Berlinie. Polacy mieli 
tu przynajmniej możność stawiania wniosków
0 uwzględnienie praw narodowych, zastrze
żonych przez traktat wiedeński i poręczenie 
królewskie. Na wieść o tern pod koniec roku 
1847 Cieszkowski wraca do kraju i przyjmuje 
obywatelstwo pruskie, a już wiosną roku na
stępnego zostaje posłem okręgu poznańskie
go. Przez 13 lat pracuje niezmiernie gorliwie
1 czynnie dla dobra Polaków pruskiego zabo
ru. Jako umysł rzutki i świetny mówca, do
skonale władający językiem niemieckim, jest 
w krótkim czasie znanym nawet w szerokich 
sferach politycznych Berlina. Ze strony rzą
dowej ofiarowano mu nawet tekę finansów, 
której jednak Cieszkowski nie przyjął. Miał 
się później żartobliwie wyrażać, że cieszył 
się, iż nie chodziło wówczas o ministerjum 
oświaty, bo tego nie umiałby był odmówić 1).

1) Wydaje go w Appendixie do dzieła O kredy
cie i obiegu, Poznań, 1911, August Cieszkowski.

’) por. A. Żółtowski, jak wylej, tom V, str. 431.

Wśród posłów polskich, którzy zrazu zasia
dają wśród różnych korporacyj poselskich, 
rzuca on hasło solidarności i wspólnej pracy. 
Z jego to inicjatywy powstaje poselskie Koło 
Polskie, które przyjmuje jego zasadę solidar
ności, jak i myśl stworzenia stowarzyszenia, 
ogarniającego szerszy ogół Polaków t. zw. 
Ligi Polskiej, któraby miała za zadanie na 
drodze jawnej i legalnej broni i praw społe
czeństwa polskiego przed wrogimi prądami 
polityki pruskiego rządu. Liga taka w samej 
rzeczy powstała dnia 25.VL1848, lecz niestety 
istniała zaledwie 2 lata, choć liczyła dziesiątki 

_ tysięcy członków i choć jej programem nie 
były zapatrywania i przekonania stronniczo- 
polityczne, ale poczucie i potrzeby narodowe, 
na prawach przyrodzonem i międzynarodo- 
wem oparte 2). Już w r. 1849 wydaje Ciesz
kowski w oddzielnej broszurze swój wniosek 
na sejm p. t. Zusammenstellung von staats 
und völkerrechtlichen Urkunden, welche das 
Verhältniss des Grossherzogthums Posen zur 
preussischen Krone betreffen nebst einigen 
Erlänterungen, przypominając nim prawa, ja
kie zapewniono Księstwu Poznańskiemu. W r. 
1852 wszczyna starania o uniwersytet dla Po
znania i występuje na sejmie z tym wnio
skiem w mowie Zwei Anträge... die Posener 
Universität und Unterrichts frage betrefend3). 
A wreszcie w roku 1855 występuje na sejmie 
w sprawie ochronek wiejskich w mowie Antrag 
zu Gunsten des Kleinkinderbewahranstalten 
als Grundlage der Volkserziehung a w mo
wie Beitrag zur Bestimmung und Feststel
lung der Aufhabe des Staates in Beziegung 
auf Volkswohlstand und Kultur przypomina 
o obowiązkach państwa względem narodu.

2) O Kole Polskiem i Lidze mówi obszerniej 
współcześnik Cieszkowskiego i członek Koła dr. Hen
ryk Szuman w pracy Rys historyczny początków i za
wiązku parlamentaryzmu polskiego w Prusiech. —Rocz
niki Tow. Przyj. Nauk w-Poznaniu, 1894, tom XX, str. 
307—359. W tej materji pisze również Roman Komie- 
rowski: Koło polskie w Berlinie, 1847—1860, Poznań, 
1910.

3) Ponawia ten wniosek obszernie na łamach 
Czasu, rok 1852.

JERZY KURNATOWSKI.

ŚWIATOWY KRYZYS GOSPODARCZY.
Gdy zdać sobie sprawę z tego chaosu, 

w jakim znalazła się ludzkość, a tembardziej, 
aby nakreślić jakieś ścieżki, wiodące ku lep
szej przyszłości, trzeba się cofnąć nietylko do 
wielkiej wojny, jak to się zwykle czyni, lecz 
i do przyczyn wielkiej wojny.

Socjaliści w zgodzie zresztą z liberałami 
twierdzą, że przyczyną wielkiej wojny był kon
flikt kapitalizmów państw imperjalistycznych, 
Niemiec i Anglji zwłaszcza, walka o rynki zby
tu i t. p. i t. p. Rzecz uchodzi za ustaloną i 
ostatecznie rozstrzygniętą.
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Tłomaczenie to w gruncie rzeczy jest zu
pełnie błędne. Wojna jest daleko starsza od 
kapitalizmu; ma zawsze na celu zdobycz, lecz 
nie zawsze i nie koniecznie zdobycz w zna
czeniu zysku kapitalistycznego. Europa od 
ukończenia wędrówki ludów zna cały szereg 
wielkich wojen imperjalistycznych, które mia
ły na celu jej unifikację pod hegemonją jed
nego narodu. Wojny Franków Karola Wiel
kiego, wojny Sasów różnych Ottonów i Kon
radów niemieckich, wojny Hiszpanów Karola 
V-go, wojny Francuzów Ludwika XIV-go i 
Napoleona I-go. Wojna Niemców Wilhelma 
Ii-go wchodzi do tej kategorji zjawisk i nie 
potrzeba żadnego kapitalizmu, aby znaleźć jej 
przyczynę. Przeciwnie—kapitalizm niemiecki, 
t. j. przemysł i handel były zainteresowane 
w utrzymaniu pokoju, gdyż właśnie w ostat
nich latach przed wojną były w trakcie do
konywania pokojowego podboju rynków euro
pejskich. Wojna bynajmniej nie leżała w ich 
interesie i nie chciały jej one, ani też nie wy
woływały.

Wojna natomiast najzupełniej leżała w in
teresie, takim, jak ona go pojmowała, tej kla
sy, która stanowi rdzeń Królestwa Pruskiego 
Hohenzollernów, władającego Rzeszą Niemiec
ką, t. j. szlachty pruskiej i złożonego ze szlach
ty korpusu oficerskiego. Naturalnie ciężki prze
mysł żelazny zrozumiał, że przy tym ogniu 
upiecze i własną pieczeń, ale ciężki przemysł 
to jeszcze nie cały przemysł, a tembardziej 
nie handel i finanse.

Tę przyczynę wielkiej wojny trzeba ro
zumieć nietylko dla badań historycznych, lecz 
i dla zorjentowania się w teraźniejszości. 
Z Hindenburgiem częściowo, z Pappenem i 
Schleicherem całkowicie dorwał się w Niem
czech do władzy ten sam typ ludzi, ta sama 
klasa szlachecko - oficerska, rząd „baronów”, 
a Pappen z właściwą sobie bezceremonjalno- 
ścią otwarcie powiedział, że Niemcom chodzi 
o odtworzenie „Świętego Cesarstwa Rzymskie
go Narodu Niemieckiego”, na razie „tylkou 
od Alp do Kłajpedy, no — ale, jak na kancle
rza państwa, przemawiającego głośno z try
buny tak, że słyszy go cały świat, to chyba 
wystarczy. Takich enuncjacji, popartych zresz
tą tysiącami faktów, mogą nie słyszeć tylko 
ci, którzy ich słyszeć nie chcą.

Tak więc przyczyna, która wywołała wiel
ką wojnę i która do dziś dnia nie jest usunię
ta, to światowładcze ambicje narodu niemiec
kiego, kierowanego przez szlachtę pruską.

Oprócz tej głównej, zasadniczej przyczy
ny był oczywiście cały szereg pobocznych. 
Jakiś uczony niemiecki naliczył ich 347, lecz 
wszystkie razem wzięte nie byłyby doprowa
dziły do wojny, gdyby nie ta jedna, zasadni
cza, którą właśnie ów uczony pomija.

Wielka czteroletnia wojna wszechświato
wa wywołała niesłychany wstrząs ekonomicz

ny. Cała wielka, zachodnio-europejska fabry
ka, która przerabiała surowce całego świata 
i rozsyłała swoje fabrykaty na cały świat — 
stanęła, jako normalny aparat produkcji i za
częła pracować dla potrzeb armji. Rynki za
graniczne przestały być obsługiwane, a trud
ności w uzyskiwaniu surowców zagranicznych 
pobudzały wynalazczość w kierunku zastąpie
nia ich równorzędnymi surowcami krajowymi. 
W tych warunkach z ogromną szybkością wy
tworzył się wielki przemysł zamorski w Sta
nach Zjednoczonych przedewszystkiem, w Ja- 
ponji, w Indjach, w Australji nawet, który za
jął rynki zamorskie, opuszczone przez prze
mysł europejski. Dzisiaj przemysłowi europej
skiemu wrócić do tych krajów jest bardzo 
trudno, a o zajęciu dawnego przedwojennego 
stanowiska nie może być mowy.

Nadto kraje zachodnio-europejskie, zwła
szcza Anglja, nie są samostarczalne pod wzglę
dem produkcji rolniczej. Przed wojną pewną 
część tej produkcji sprowadzały z Ameryki, 
pewną zaś z Wschodniej i Południowo-Wschod
niej Europy. Wojna przecięła te komunikacje. 
Zachodnia Europa musiała całe brakujące jej 
zboże i mięso sprowadzać tylko z Ameryki, 
co naturalnie pobudziło rolników amerykań
skich, kanadyjskich, argentyńskich do ogrom
nego rozszerzenia przestrzeni ziemi ornej, do 
wzięcia pod pług ogromnych przedtem dzie
wiczych obszarów.

Słowem w czasie wojny powstały poza 
Europą ogromne ośrodki produkcji przemy
słowej i rolnej, których przedtem nie było.

Zaszło jeszcze trzecie zasadnicze przeobra
żenie. Potrzeby wojenne niesłychanie wzmo
gły znaczenie państwa, które stało się regu
latorem niemal całej produkcji, a bezpośrednim 
producentem w wielu nowych dziedzinach. Na 
tle tego wojennego przerostu funkcji państwa 
zaszedł w kraju, gdzie wszelkie inne organi
zacje poza państwem były niezwykle słabe, 
przewrót, wprowadzający monopol państwowy, 
jako jedyny czynnik ekonomiczny we wszyst
kich dziedzinach. Zdaje się, że ta krótka de
finicja obejmuje istotę przewrotu bolszewic
kiego w Rosji. Jednocześnie niezmiernie ener
giczna propaganda idąca głównie z Moskwy 
usiłuje na całym świecie podnieść doktrynę 
monopolu państwowego do ideału, przedsta
wiając ją jako najlepszy system ekonomiczny 
wszędzie i zawsze.

Ekonomicznie najdotkliwiej przewrót bol
szewicki odczuła Polska, gdyż straciła przed
wojenny rynek zbylu swej produkcji przemy
słowej.

Słowem po wojnie Europa znalazła się 
w obliczu świeżo powstałej ogromnej zamor
skiej konkurencji przemysłowej i rolnej, co 
naturalnie musiało potęgować jej zubożenie, 
wywołane przez zniszczenia wojenne. We
wnątrz Europy do zarzewia wojny w postaci
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hypernacjonalizmu niemieckiego przyłączyło 
się zarzewie rewolucji w postaci propagandy 
bolszewickiej.

Europa powojenna zrodziła się pod zna
kiem biedy, pod grozą nowej wojny i w do
datku pod grozą rewolucyj socjalnych.

Na razie nikt tych niebezpieczeństw nie 
widział. Wojna tak wyczerpała wszystkie za
pasy towarów, że wszędzie odczuwano ich 
brak. Zdawało się, że pojemność rynku zby
tu niema granic. Ponieważ za te towary trze
ba było płacić, więc rządy zaczęły szeroko 
rozdzielać kredyty, same pożyczając, gdzie się 
dało, a głównie oczywiście — pośrednio lub 
bezpośrednio w Ameryce, gdyż tam przeniósł 
się ośrodek bogactw, produkcji, a więc i zło
ta. Niezależnie od tego większość państw prze
szła chorobę inflacji, która do reszty uniemo
żliwiała jakąkolwiek rozsądną kalkulację.

Tłomacząc to wszystko na język nie eko
nomiczny większa część państw europejskich 
podnosiła swoją produkcję przemysłową rol
ną, którą raczej obniżać należało wobec po
wstałej w czasie wojny zamorskiej konkuren
cji, za pożyczane pieniądze, albo z resztek 
oszczędności niezniszczonych w czasie wojny. 
Była to operacja podwójnie niekorzystna: wy
rzucano pieniądze na tworzenie warsztatów 
przeznaczonych do produkcji rzeczy zbędnych. 
Niemcy, ciesząc się szczególnem zaufaniem ban
ków amerykańskich, doprowadziły do szczytu 
ten podwójny absurd.

Logiczne i ekonomiczne rozwiązanie za
gadnienia powinno było iść po całkiem innej 
linji, a mianowicie ludzie z Europy, która prze
stała być głównym ośrodkiem produkcji, po
winni byli emigrować za ocean tam, gdzie te 
ośrodki potworzyły się.

Przeciwko temu czysto logiczno-ekono- 
micznemu rozwiązaniu przemawiały jednak 
wszystkie psychiczne i strukturalne skutki 
wojny. Wojnę .prowadziły wszak państwa i 
narody dla siebie, w imię swoich interesów. 
Aparaty państwowe wszędzie wzrosły, wytwa
rzając wszędzie w mniejszej lub większej ilo
ści klasę ludzi zainteresowanych w tym roz
roście. Zwycięzcy dążyli nietylko do całkiem 
naturalnego utrwalenia bezpieczeństwa swych 
nowych granic politycznych, które istotnie po
zostaną na wieki chlubą Traktatu Wersalskie
go, jako wzór po wszystkie czasy zastosowa
nia zasad sprawiedliwości w stosunkach ludz
kich, lecz ponadto pragnęli rozrostu swych 
bogactw ekonomicznych, ku czemu zwiększa
nie produkcji wydawało się najwłaściwszą dro
gą. Zwyciężeni żyli ideją rewanżu polityczne
go i ideją supremacji ekonomicznej, podwój
nie utrudniając zadanie, gdyż ideja rewanżu 
nie pozwalała zwycięzcom na zmniejszenia 
wydatków wojskowych, a ideja supremacji 
ekonomicznej potęgowała nieprodukcyjne wy
datki. Rosja ze swoją ideją krucjaty przeciw

ko całemu światu w imię wprowadzenia wszę
dzie bolszewizmu oddziaływała w tym samym 
kierunku.

Prawdziwą zaś katastrową było to, że 
Ameryka, która stała się największą potęgą 
ekonomiczną, polityczną, militarną świata, któ
ra w osobie Wilsona nakreśliła przez Ligę  ̂
Narodów pewien program współżycia ludów, 
obiecując wziąć w nim czynny udział—nagle 
odwróciła się tyłem do Europy. Z zakazem 
importu towarów europejskich poszły w pa
rze zakazy imigracji ludzi, a nadmiarowi gro
madzących sią skarbów w Ameryce miały ul
żyć pożyczki, udzielane państwom europej
skim, Niemcom w pierwszym rzędzie, które 
naturalnie spłacać ich nie mogą ani złotem,, 
gdyż go nie mają, ani towarami, gdyż*. ich; 
Ameryka do siebie nie wpuszcza. Ameryka; 
stała się olbrzymim eksporterem przemysłb- 
wym i rolnym jednocześnie, będąc przytem 
wielkim wierzycielem Europy. Zdawało się 
więc, że niczego od Europy nie potrzebuje, że 
może jej narzucić swój eksport i że będzie 
przytem od niej pobierać odsetki od pożyczo
nych pieniędzy. Złudzenie to trwało jakiś czas 
i prysło, a prysło dlatego, że Amerykanie za
pomnieli o wielkiem prawie solidarności, któ
re głosi, że bogactwo jednych musi się opie
rać na zamożności drugich.

Oto co pisałem w pracy „Solidaryzm, ja
ko doktryna demokracji“, wydanej w 1922-im 
roku:

„Straszny kryzys, jaki w tej chwili prze
chodzą właśnie bogate i zwycięzkie państwa, 
Anglja i Ameryka, dlatego, że wśród zubo
żałej po wojnie ludzkości nie mogą znaleźć 
dostatecznej ilości nabywców na swoje towa
ry — jest najjaskrawszą, jaką sobie można 
wyobrazić, ilustracją solidaryzmu. Im gorzej 
dzieje się upośledzonym narodom, tym więcej 
na tern tracą uprzywilejowane. Im gorzej jed
nemu tym gorzej drugiemu: im lepiej jedne
mu tym lepiej drugiemu: ta krótka formuła 
właściwie ujmuje cały solidaryzm“.

Amerykańska prospesity musiała się za
łamać, skoro bądź co bądź główny jej klient, 
Europa, stawał się nędzarzem, a pauperyza
cji Europy niepodobna powstrzymać, dopóki 
ona nie będzie mogła wysyłać swoich towa
rów i ludzi do Ameryki. Świat przedwojen
ny stał się jednym organizmem gospodarczym 
i z chwilą, gdy ten organizm pokrajano na 
poszczególne części drutami granic celnych, 
to poszczególne te części muszą zamierać, 
albo w najlepszym wypadku cofać się wstecz 
do różnych prymitywnych stanów. Straszli
we zaś skutki musiało mieć zwłaszcza takie 
izolowanie się kraju gospodarczo najsilniej
szego na świecie.

Do pogorszenia sytuacji w niemałej mie
rze przyczyniły się też postępy techniki, któ
re pracę ludzką czyniły w znacznej mierze
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zbędną i stały się jednym z czynników po- 
tęgujących bezrobocie. Postępy te były naj
szybsze w Ameryce, co ;na razie zwiększy
ło zarobki zatrudnionych robotników, ale po
tęgowało bezrobocie i wzmagało zbędną pro
dukcję.

Protekcjonizm przyjęty przez kraj tak 
wybitnie eksportowy jak Ameryka musiał 
tymbardziej znaleźć zastosowanie w krajach 
ekonomicznie biernych. Doszliśmy do sytu
acji, w której każde państwo i państewko po 
przez nędzę i bezrobocie zdąża do ideału sa
mowystarczalności, a gdy go osiągnię nie
wątpliwie ludność jego powróci do standard 
of life człowieka jaskiniowego.

Ale oto przyszła refleksja.
Tak samo jak nie można było wygrać 

wojny bez pomocy Ameryki, podobnie i dziś 
nie można bez jej pomocy wygrać pokoju. 
Chwila obecna przypomina jesień 1917-ego r., 
kiedy zdawało się, że zwycięzkie Niemcy po
dyktują swoje warunki zwjciężonej Europie 
i kiedy Ameryka wstąpiła w szranki walczą
cych. Na razie pomoc jej nie dała się od
czuć i trzeba było czekać wiosny 1918-go r , 
aby wyraziła się w słynnem: „Lafayette—nous 
voila“ , za którem płynęły niezliczone masy 
ludzi, broni, amunicji, żywności..

W jesieni 1917-go r., gdy Ameryka przy
stąpiła do wojny, ucieszony, mówiłem do me
go znajomego petersburskiego Polaka, że te
raz jestem absolutnie pewien wygranej Enten- 
ty, na co ten z oburzeniem, stukając palca
mi w dłoń, odrzekł — że tu mu włosy wy
rosną, zanim Ameryka wyśle do Europy pierw
szego żołnierza. Niestropiony odciąłem mu 
się przepowiednią, że już na najbliższą wios
nę będzie mieć rękę, ja k .. małpa. Natural
nie w oczach petersburskiego Polaka zwy
cięstwo Niemiec nad Rosją, w jego mniema
niu najpotężniejszem państwie na świecie, 
oznaczało tymbardziej zwycięstwo nad „zgni
łym Zachodem“, a cóż dopiero nad taką od
roślą „zgnilizny“, jak Stany Zjednoczone Ame
ryki Północnej.

Zupełnie podobną rozmowę miałem w je
sieni A. D. 1932 po upadku Hoovera i wyborze 
Roosevelta. Gdy powiedziałem, że wybór Ro- 
osevelta oznacza wygranie pokoju, trzeba tyl
ko czekać do wiosny 1933 r., aby Roosevelt 
mógł zacząć rządzić — usłyszałem w odpo
wiedzi całą litanję grzechów amerykańskich: 
przemytnictwo, bandytyzm, przekupstwo i t d. 
i t. d., czemu należy przeciwstawić, „wspa
niałe rezultaty świadomej planowej gospodar
ki“ sowieckiej. Słowem mutatis mutandis zno * 
wu to samo teraz w Warszawie co 15 lat te
mu w Petersburgu: Czudo matuszka Rossija 
i gniłyj Zapad.

I tym razem jestem przekonany, że gni
łyj Zapad wygra.

Matuszka — czudo jest krajem nędzarzy-

niewolników, którzy pod batem pracują na 
rzecz wszechpotężnej biurokratycznej oligar- 
chji, złożonej w dodatku przeważnie z psycho
patów, sadystów i innych zboczeńców. Tylko 
w Rosji coś podobnego może istnieć. Prof. Sa- 
wickij z Pragi miał niedawno w Warszawie 
odczyt o etatyzmie w państwie Hunnów, w 
państwie Mongołów, w carstwie Moskiew- 
skiem, w Rosji Piotra Wielkiego i w obecnej 
Rosji — dało to jedną linję ewolucji azjatyc
kiego despotyzmu na mniej więcej tym sa
mym obszarze.

A co do Ameryki - to istotnie była Ame
ryka złodziei i rozpustników, bandytów i prze
mytników, lecz tę Amerykę zmiotło z widowni 
oburzenie ludu amerykańskiego i teraz wy
stąpiła na widownię dziejów Ameryka Wa
shingtona i Lincolna, Ameryka Wilsona, Ame
ryka kwakrów i metodystów, ta co karmi i 
odziewa biedne dzieci polskie, ta która po
słała panny z najlepszych domów bostońskich 
leczyć Hinczuków na tyfus i one tam zarażo
ne umierały...

Na wiosnę 1933 Roosevelt powie swoje 
„Lefayette - nous voila”, organizując Europę 
w porozumieniu przedewszystkiem naturalnie 
z Francją, bez której wogóle żadnej Europy 
niema i nigdy być nie może.

Prosta rzecz, że samo znoszenie granic 
celnych (oczywiście stopniowe) bynajmniej nie 
wyczerpuje całego zagadnienia „wygrania po
koju”. Protekcjonalizm jest sui generis wojną 
celną, ale wojna celna to bądź co bądź jesz
cze nie wojna zbrojna, a o jej uniemożliwie
nie przecież chodzi. Jeżeli państwom europej
skim trudno było znosić budżety wojskowe 
przed wojną, to cóż dopioro dzisiaj, gdy da
leko biedniejsza Europa wydaje daleko wię
cej na zbrojenia.

Wejście Ameryki do Ligi Narodów i utwo
rzenie z jej udziałem zbrojnej egzekutywy Li
gi Narodów — oto wielkie zadanie, jakie ame
rykańscy demokraci będą mieli do spełnienia. 
Zapewniwszy w ten sposób najprzód bezpie
czeństwo, winni potem żądać rozbrojenia. Ma- 
terjalne siły Ameryki bezwarunkowo wystar
czą do spełnienia tego zadania, tymbardziej, 
że za jej inicjatywą pójdą niewątpliwie dwie 
pozostałe demokracje światowe: Anglja i Fran
cja. Czy wystarczą moralne? Czy Roosevelt 
będzie wykonawcą testamentu Wilsona?

Ja  osobiście sądzę, że tak. Rok 1933 jest 
rokiem daleko sięgającej dobroczynnej inge
rencji Ameryki w sprawy europejskie.

Wynikają z tego dlą nas dwa olbrzymiej 
wagi wskazania. Przedewszystkiem musimy 
przekonać Amerykanów cyframi i argumen
tami, że rewizja naszych granic zachodnich 
byłaby straszliwą niesprawiedliwością. Jak 
wiadomo, propaganda niemiecka wyrządziła 
nam już straszne krzywdy na gruncie amery
kańskim, angielskim, a nawet francuskim i
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mamy strasznie dużo do nadrobienia, a ani 
chwili do stracenia. Nadto winniśmy zawrzeć 
formalne przymierze z Małą Ententą, której 
podobnie jak i nam zagraża rewizja granic. 
Trzeba się liczyć z możliwością napadu nie
mieckiego. Wierzę jednak, że ponieważ tę 
sprawę mamy czystą, więc ją wygramy.

A druga rzecz — to przekonanie cywili
zowanego świata, że my umiemy żyć, rządzić 
się i gospodarować, jak cywilizowane społe
czeństwo i to naturalnie nie kłamstwami, bo 
te zawsze wyjdą na wierzch, a faktami. Jest 
to konieczne choćby dla uzyskania kredytów, 
tak niezbędnych dla ożywienia naszego życia 
gospodarczego, które w dodatku trzeba bę
dzie przystosowywać do zmienionych warun
ków.

Jest i trzecie zagadnienie, w którem nie 
powinno braknąć naszego głosu, a mianowi
cie zniesienie „protekcjonizmu ludzkiego”, 
wprowadzenie swobody emigracji i imigracji, 
których zakaz znajduje się w jaskrawej 
sprzeczności z wszelkimi „prawami człowieka”.

Należy wreszcie zaznaczyć, że łagodze
nie kryzysu będzie połączone ze zmianami 
kierunków rozwojowych ustroju gospodarcze
go. Dotąd idziemy w kierunku rozwoju mo
nopolów państwowych, oraz karteli, trustów, 
koncernów i innych form koncentracji kapi
talistycznej, którym przeważnie sprzyja pro
tekcjonizm. Łagodzenie kryzysu pójdzie nie
wątpliwie po linji osłabienia obydwóch tych

form produkcji. Monopole państwowe przy
noszą największe korzyści biurokracji, a kar
tele mają swoje optimum wzrostu po prze
kroczeniu którego upadają

Zdaje się, że rozwój pójdzie w dwóch 
kierunkach.

1- o) ożywienia drobnego przemysłu, do 
czego techniczną podstawę dają małe motory 
benzynowe, ropowe, przenośna siła elektrycz
na i t d.

2- o) ożywienia ducha samopomocy spo
łecznej i wszelkich stowarzyszeń tak gospo
darczych, jak i kulturalnych na samopomocy 
opartych. Kosztowną i niedołężną machinę eta
tystyczno — biurokratyczną muszą odciążyć 
organizacje społeczne Tutaj oczywiście naj
większą rolę do odegrania ma spółdzielczość, 
zwłaszcza spółdzielczość spożywców, która 
w swym dalszym rozwoju jest zdolna wy
tworzyć prawdziwą demokrację ekonomiczną, 
odpowiednik i uzupełnienie demokracji poli
tycznej.

Zarodki tych możliwości każdy naród 
musi nosić w sobie, aby mogły one rozwinąć 
się przy sprzyjających warunkach. A te sprzy
jającą warunki rozpoczną się w roku 1933, 
kiedy wielka demokracja amerykańska, zer
wawszy z niegodną jej rolą, jaką odegrała 
w ostatnim dziesięcioleciu, stanie się znowu 
dzieckiem ducha Washingtonów, Lincolnów i 
Wilsonów i rzuci swój ważki głos na szalę 
wypadków.

WIADOMOŚCI Z KOŚCIOŁA I O KOŚCIELE.
K orespondencja z Wilna.

Z Wilna donoszą nam co następuje:
19 lutego r. b. odbyło się w kaplicy Ko

ścioła Metody stycznego przy ul/Orzeszkowej 11 
uroczyste otwarcie w Wilnie Parafji Kościoła 
Ewang. - Reformowanego w Rzpltej Polskiej. 
Upragniona chwila nadeszła i ziściły się tęsk
noty parafjan, którzy przedtem należeli do 
Wileńskiego Kościoła Reformowanego, a od
łączyli się od niego z powodu polityki i prak
tyk Władz Kościelnych, godzących w ich su
mienia i podkopujących wiarę.

W sobotę, w wigilję uroczystości, garst
ka parafjan z Ks. Pasterzem na czele, na pół 
godziny przed terminem, oczekiwała już na 
dworcu przybycia pociągu pospiesznego z War
szawy, którym miał przyjechać Superintendent, 
przewielebny Ks. St. Skierski.

Nazajutrz, w niedzielę, w ładnie białymi 
kwiatami i zielenią przyozdobionej kaplicy, 
o godz. 12.30 po poł. rozpoczęło się przy wy

pełnionej sali uroczyste nabożeństwo, odpra
wione przez Księdza Superintendenta Nauka 
oparta była na tekście z listu Św. Jakóba o 
wykonawcach Słowa a nie słuchaczach tylko. 
Po kazaniu odbył się akt Komunji Św., do 
której przystąpiło wraz z duchownymi 18 o- 
sób, a po nabożeństwie — zebranie organiza
cyjne członków nowopowstającej Parafji.

W zagajeniu Ks. Superintendent oświad
czył zebranym, że przyjechał do Wilna sto
sownie do zarządzenia Konsystorza w celu 
otwarcia i zorganizowania Parafji. Następnie 
wybrano Kolegjum Kościelne nowej Parafji, 
w którego skład weszli p.p.: Kazimierz Że
browski, Andrzej Mieleszczyk, Gustaw Prze
włocki oraz Zofja Wenjaminowa, Po rozwa
żeniu i zdecydowaniu zasadniczych spraw, 
związanych z organizacją Parafji, Ksiądz Su
perintendent zamknął obrady. Po spędzeniu 
miłej, wieczornej chwili w towarzystwie Czci
godnego Księdza Superintendenta, parafjanie 
odprowadzili Go na dworzec, z żalem rozsta
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jąc się w Jego osobie z serdecznym ojcem i 
troskliwym Opiekunem.

Następnego dnia po otwarciu parafji, Ko- 
legjum Kościelne na pierwszem swojem ze
braniu ukonstytuowało się jak następuje: pre
zes—p. K. Żebrowski, sekretarz—p. G. Prze
włocki, skarbnik—p. A. Mieleszczyk, pom. se
kretarza-p. Z. Wenjaminowa.

Nabożeństwa, do czasu zdobycia lokalu 
dla wyłącznego użytku Parafji, odbywać się 
mają nadal w Kaplicy Kościoła Metodystycz- 
nego, przy ul. Orzeszkowej 11.

Ks. Administrator ma dojeżdżać do Wil
na co miesiąc na termin dwutygodniowy w ce
lu odprawiania nabożeństw i udzielania usług 
religijnych.

Siedziba Sekretarjatu Parafji mieści się 
przy ul. Mickiewicza 22 m. 5.

K onsystorz E w angelicko-R eform ow any  
w  W ilnie p rzesła ł nam z prośbą o opu
b lik ow an ie  n astęp u jące  w y ja śn ien ie .

W numerze 2 „Jednoty” za 1933 rok uka
zała się wzmianka o Łucku na Wołyniu. Z tre
ści tej wzmianki wynika, że parafjanie Kościo
ła Ewangelicko-Reformowanego w Łucku po
zbawieni są stałej opieki duszpasterskiej i że 
Kaznodzieje Wileńskiego Kościoła Ewangelie' 
ko-Reformowanego pracujący na Wołyniu od
mawiają współpracy ze Zborem Łuckim i nie 
chcą tam odprawiać nabożeństw. Dla wyja
śnienia podaję co następuje:

Już przed wojną Konsystorz Wileński 
zorganizował polski ewangelicko-reformowa
ny zbór w Łucku. Lecz z powodu braku 
współwyznawców zbór ten upadł. Po wojnie 
w ostatnich latach odnowiłem tę parafję i 
znowu odprawiałem tam nabożeństwa polskie. 
Lecz większość słuchaczy pochodziła z Bora- 
tyna czeskiego i dlatego wobec nikłej 'frek
wencji parafja znowu upadła Teraz za pomo
cą Bożą parafja w Łucku poraź trzeci powsta
je do życia

Konsystorz Wileński kilka miesięcy te
mu otrzymał podanie od zborowników w Łuc
ku, aby ich wziąć pod swoją opiekę. Na to 
Konsystorz zażądał listy zborowników i po 
jej przedstawieniu wynikło, że w Łucku jest 
około 85 parafjan, pragnących zrzeszyć się 
narazie w filjał i mieć stałą opiekę Konsy- 
storza Wileńskiego Ewangelicko-Reformowa
nego. Na mocy tego Konsystorz postanowił 
zaopiekować się Łuckiem, wyznaczyć uposa
żenie duchownemu Ks. Józefowi Pośpiszyłowi. 
W najbliższym czasie 19 marca r. b. wydele
gowany przeze mnie duchowny w Wilnie od
prawi tam wspólnie z Ks. Józefem Pośpiszy- 
łem nabożeństwo i Synod Wileński Ewange- 
icko - Reformowany będzie otaczał tę nową

placówkę swą opieką i dążył do jej należy
tego rozwoju.

(—) Ks. Michał Jastrzębski 
Superintendent Generalny.

Wilno, 8 marca 1933 r.

D ziesięc io lec ie  K oła T eologów  Ew an
gelick ich  S. U. W.

Dnia 20 lutego b. r. o godz. 20, w salo
nie „Stylowej” odbyło się pod protektoratem
P.W. ks. Dziekana Prof. D. Edmunda Bursche- 
go w obecności N.P.W. Ks. Biskupa D. Julju- 
sza Burschego, P.W. Ks. Ks. Profesorów wy
działu teol. ewang. U.W., Ks. Ks. Pastorów 
miejscowych parafjj ewang. -augsb. i ewang.- 
reform., Wielebnych Ks. Ks. członków hono
rowych oraz delegacyj K.S.E. „Filadelfja”, Koła 
Akad. Niem. i Stów. Stud. Pol. ze Śląska Ciesz. 
„Znicz.”, doroczne Święto Koła Teol. Ewang.
S.U.W. połączone z obchodem Dziesięciolecia 
Istnienia.

Obchód tego dla organizacji naszej tak 
pamiętnego dnia Dziesięciolecia poprzedzony 
został tradycyjnym aktem przyjęcia członków 
drugorocznych i nowowstępującycb, poczem 
właściwą uroczystość rozpoczęto prastarym 
«Gaudeamus”. W pogodnym nastroju płynęły 
godziny, przerywane szeregiem przemów, wy
stępami własnego chóru, zespołu muzycznego 
i solistów. Z ust gości, członków honorowych 
i przedstawicieli padały słowa, zachęcające do 
dalszej owocnej pracy. Z kart życzeń i gratu- 
lacyj biła sympatja. Wyrażono serdeczne po
dziękowanie czcigodnemu Ks. Kuratorowi oraz 
N.P.W. Ks. Biskupowi za troskliwą opiekę i 
gorliwą współpracę.

Wspomniano także z pośród honorowych 
i rzeczywistych członków tych, którzy w prze
ciągu ubiegłego dziesięciolecia odwołani zo
stali z życia doczesnego. Pamięć ich uczczono 
przez powstanie. Tych zaś z pośród człon
ków honorowych i starszych członków7 rze
czywistych, k órzy wykazali chlubne zainte
resowanie sprawami Koła, wyróżniono dyplo
mami uznania!

Koło Teol. Ewang. S.U.W. powstało w li
stopadzie 1923 roku. Zadaniem jego stało się 
organizowanie studentów wydz. teol. ewang. 
dla pogłębienia życia religijnego, wyrobienia 
naukowego, społecznego i towarzyskiego. Dą
żenie do utrzymania i pielęgnowania tradycji 
studenckiej znalazło swój wyraz w nadaniu 
organizacji charakteru korporacyjnego. Kura
torem Koła został mianowany P.W. Ks. Prof. 
Edmund Bursche, który do dziś jest jego tro
skliwym opiekunem. Stowarzyszenie to, które 
w ciągu swego dziesięcioletniego okresu istnie
nia stało się właściwą organizacją teologów, 
rozwija się nadal, dążąc do tego, aby ideały
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każdego teologa były jaknajściślej związąne 
z ideałami Koła.

Artur Besocke.
stud. teol.

W arszawa. — W alne zeb ran ie Ew-Połu.

Dnia 6 marca r. b. odbyło się w War
szawie Walne Zebranie członków stowarzy
szenia „Ewangelickie Polskie Biuro Prasowe”. 
Ze sprawozdania kierownika wynika, że w 
okresie sprawozdawczym Biuro wydało 10 
komunikatów prasowych miesięcznych na prze
szło 90 stronach arkusz, ponadto wysłało spo
radycznie krótsze komunikaty krajowe i za
graniczne, oraz udzielało instytucjom i pra
cownikom społecznym informacyj o protes
tantyzmie w Polsce. W porównaniu z ubieg
łym rokiem sprawozdawczym wpływy Ew-Po- 
lu znacznie się zmniejszyły. Liczba abonentów 
komunikatów krajowych wzrosła o 2. Zebra
nie dokonało wyboru władz stowarzyszenia, 
przyczem Wydział Wykonawczy Zarządu po
zostawiono w składzie dotychczasowym.

Ew. Pol.

Lwów.-^-25-letni ju b ileu sz  du szpastersk i 
ks. prof. K esselringa.

Dnia 19 marca b. r. zbór ewangelicki 
we Lwowie obchodził uroczyście jubileusz 
25-cio letniej działalności duszpasterskiej swe
go b. pastora ks. prof. D-ra R, Kesselringa. 
Obchód jubileuszowy planowany pierwotnie 
we wrześniu ub. r., poprzedzony był nabo
żeństwem w kościele, na którem kazanie na 
tekst Ps. 121 wygłosił jubilat, przedstawiając w 
świetle słów Pisma Św. znaczenie Wodza Na
rodu Marszałka J. Piłsudskiego dla narodu i 
Ojczyzny, oraz powód, dla którego ewangeli
cy w dniu 19 marca obchodzą Święto Mar
szałka. Podniosłego kazania wysłuchali licz
nie zebrani ewangelicy Lwowa tudzież przed
stawiciele władz wojskowych i cywilnych.

Po nabożeństwie zebrali się parafjanie 
wrąz z delegacjami w obszernej sali gimna
stycznej szkoły ewangelickiej, gdzie przedsta
wiciele zboru, jego instytucyj i goście skła
dali życzenia. Akademję zagaił prezes prez- 
byterstwa zboru p. radca Zacharjewicz, wita
jąc przedstawicieli władz państwowych z p. 
wicewojewodą na czele, delegatów władz woj
skowych, szkolnych i autonomicznych. W prze
mówieniu swem podał sylwetkę jubilata-dusz- 
pasterza, proboszcza, wychowawcy i uczonego 
i w serdecznych słowach dziękował jubilatowi 
za trud pracy na stanowisku pastora wielkiego 
zboru, życząc dalszej pomyślnej pracy. Z kolei 
składali jubilatowi życzenia: ks. wikary Ettin- 
ger, zast. kuratora p. Konigsfeld, ks, senjor

Płoszek z Hartfeldu, przyjaciel jubilata p. Ehr- 
bar, prezes Koła Ewangelików - Polaków od 
Koła, p. Schoferowa w imieniu „Koła pań” 
zboru, ks. prof. Dr. J. Szeruda w imieniu Wy
działu Teologji Ewangelickiej U. W., p Bisanz 
w imieniu b. wychowanków jubilata, p. Kintzi 
od szkoły ewang., p. Gutte i p. Ehrbarówna 
w imieniu Koła akadem. Ewangelików - Pola
ków; szereg depesz i listów gratulacyjnych 
odczytał ks. wikary Ettinger, poczem jubilat, 
głęboko wzruszony licznemi dowodami czci i 
przywiązania, dziękował za życzenia i za cen
ne upominki od zboru, Koła Ewangelików- 
Polaków i koła pań oraz za dyplomy członka 
honorowego obu Kół Ewangelików-Polaków, 
wskazał dowody łaski Bożej w swem życiu, 
kończąc życzeniami ad multa saecula! pod 
adresem zboru. Akademja obramowana pieś
niami chóru młodzieży żeńskiej i wartościo 
wemi produkcjami wokalnemi oraz muzykal- 
nemi na fortepianie i skrzypcach były pięk
nym wyrazem głęboko odczutej i serdecznej 
wdzięczności, jaką żywi zbór dla swego b. 
duszpasterza i dała obraz wszechstronnej dzia
łalności jubilata nietylko w swym zborze lecz 
i na szerszej arenie protestantyzmu w Polsce.

Tę różnorodną zbożną pracę jubilata pod
kreślono także w toastach w czasie wspólne
go obiadu w Hotelu Krakowskim. Ew. Po.

Poznań — W spraw ie t. zw . szk ó łek  
nied zieln ych .

Sprawa ukarania nauczycieli w t. zw. 
szkółkach niedzielnych za bezprawne udzie
lanie nauki pisma gotyckiego i języka nie
mieckiego w związku z nabożeństwami dla 
dzieci przedstawiana jest w dalszym ciągu 
przez krajową i zagraniczną prasę niemiecką 
jednostronnie. Postarano się nawet o kore
spondencje do pism „Manchester Guardian”, 
„Associated Press of America” i in. Prasa za
graniczna za przewodem krajowej przedsta
wia Polskę oczywiście jako kraj nietolerancji, 
prześladowania kościoła ewangelickiego i t. d.

Ew. Pol.

W arszawa — P olsk ie  T ow arzystw o Mi
łośn ik ów  Pism a Św.

Liczba abonentów „Czytanek” Towarzy
stwa Miłośników Pisma Św. wzrasta z każ
dym miesiącem i przekroczyła liczbę 800. To
warzystwo wydało broszurę: Jak studjować 
Pismo Święte, którą można nabyć w cenie 
20 gr, w sekretarjacie: Warszawa, Mokotow
ska 12. Tamże można otrzymać „Czytanki” 
na kwiecień b r. w cenie 15 gr. dla członków 
Towarzystwa. Ew. Pol.
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H iszpanja. — O spow iedniku b, króla  
A lfonsa,
Były kapelan nadworny i spowiednik 

ostatniego króla Alfonsa XIII B. Eltoro prze
szedł na łono kościoła ewangelickiego i stu- 
djuje teologję ewangelicką w Montpellier, pra
gnąc zostać duchownym ewangelickim we wła
snej ojczyźnie. Ew Pol.

W. B rytanja. — Biblja.

Brytyjskie i zagraniczne Towarzystwo 
biblijne rozpowszechniło w ubiegłym roku 
ogółem 11.888 226 biblij, Nowych Testamen
tów i części biblji. Ew. Pol.

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  k w ie c ie ń  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. 2 IV (5 N. postu — Czarna) z Komunją Ś-tą i bezpośredniem do
niej przygotow aniem .........................................................................................................Ks. J. Jeleń.

2. Sobota, dn.8.IV. Przygotowanie do Komunji Ś-ej na dzień następny—o g. 6 pp. Ks. St. Skierski.

3. Niedziela, dn, 9.IV (6 N. postu—Palmowa) z Komunją Ś - t ą ................................. Ks. St. Skierski.

4. Czwartek, dn. 13.1V (Wielki Czwartek). Nabożeństwo wieczorne z Komunją Ś-tą
o godz. 7 w .............................................................................................................................Ks. J. Jeleń.

5. Piątek, dn 14.IV (Wielki Piątek).
a) Komunją Ś ta z bezpośr. przyg. o gooz. 11 przęd poł.......................Ks. St Skierski.
b) nabożeństwo Wielkopiątkowe o godz 3 pp ........................................... Ks. J. Jeleń.

6. Niedziela, do. 16IV (I Święto Wielkanocne) . . . . Ks. J. Jeleń.

3. Poniedziałek, dn. 7.IV (II Święto W ielkan ocne)............................................... Ks. St. Skierski.

8. Niedziela, dn. 23IV (N Przewodnia)..................................................... Ks. E. Jelinek.

9, Sobota, dn.29IV Przygotowanie do Komunji Ś-tej na dzień następny o g. 6 pp. Ks. J. Jeleń.

10. Niedziela, dn. cO.IV (2 N. po Wielkiejnocy). Nabożeństwo z uroczystą K o n fir
m a c ją  młodzieży (Ks. J, Jeleń) i Komunją Ś-tą o godz 10 r a n o  Ks. St. Skierski.

CENY OGŁOSZEŃ: IV str. okładki — zł. 150; II str. — 100; III str. — zł. 75; \  str. — zł. 75, 50, 35; 1/ł str. —
zł. 40, 30, 20, i str. bez względu ua stronę — zł. 20.

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

Drukarnia Matematyczna Warszawa, Miedziana 3.


