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CO UCZYNIŁ DLA MNIE JEZU S CH RYSTUS?
„ J e z u s C h r y s t u s z g ła d z i i ś m ie r ć , ż y w o t i n ie 
ś m ie r t e ln o ś ć n a ja ś n i ę w y w ió d ł p r z e z E w a n g e lję *
2 T y m . 1 w . 10.

Kwiecień — to miesiąc rozpoczynającej się wiosny, miesiąc, w którym obchodzimy naj
częściej święta Zmartwychwstania Pańskiego. Ju z po świętach, a jednak doznaje się wraże
nia, jakby cały ten okres wiosenny przesiąknięty był atmosferą radosną, świąteczną,—atmo
sferą zmartwychwstającego życia. Bo i rzeczywiście Zmartwychwstanie Pańskie jest faktem
z dziedziny życia nieprzemijającego, ale trwałego, wiecznego, musi przeto działać na nas
daleko potężniej, aniżeli zjawiska doczesnego życia.
Zastanawiając się nad minionemi świętami, właściwie nad treścią faktu Wielkiej Nocy,
mimowoli nasuwają się nam refleksje, dotyczące znaczenia tego faktu dla człowieka, dla
ludzkości. Jeżeli Chrystus Pan zmartwychpowstał, m usiał przedtem umrzeć. Zaświadcza
nam o tern Wielki Piątek, męczeńska śmierć Zbawiciela na krzyżu Golgoty. Śmierć Jego
została stwierdzoną przez brutalne pchnięcie włócznią żołdaka rzymskiego w okolice serca
Jezusa. Umarł na krzyżu p r a w d z i w y c z ł o w i e k , umarł śmiercią naturalną w znaczeniu
fizjologicznem. A jednak na trzeci dzień zmartwychpowstał. Żadnych zaklęć, ani czarów
nie czyniono nad grobem Jego, zresztą gdyby tak i było, nie pomogłyby one, bo nie pomo
gły one w takich wypadkach nigdy nikomu. Jezus zmartwychwstał, a wielkiej tajemnicy tego
najpotężniejszego w dziejach ludzkości faktu człowiek nigdy nie zrozumie bez wiary we
wszechmoc i sprawiedliwość Boga żywego. I najsilniejsza bodaj wiara dostrzega w tej zbaw
czej tajemnicy zaledwie znikome przebłyski logiki praw Ducha. Wielbi ona Boga za tak
dziwne zaiste i miłościwe objawienie nowego, tak odmiennego od przyziemności życia.
49
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Chrystus Pan uległ mocy śmierci. A jednak Objawione Słowo Boże twierdzi z całą
stanowczością, że zgładził On śmierć. Zgładził, możnie więc zwyciężył, bo docna ją zni
szczył. Zatriunfował nad nią, albowiem nie umierał ju t po raz wtóry, jak to było z Łaza
rzem. Jezu s Chrystus żyje po dzień dzisiejszy i na wieki. Oto, pierwsze dzieło Chrystusa
Pana. Uczynił On to dla mnie i dla Ciebie, kochany mój Czytelniku.
Ale tekst nasz mówi jeszcze o dalszem Jego dziele: oto „żywot i nieśmiertelność na
jaśnię wywiódł*. Niszczy to, czego człowiek obawia się najbardziej, przed czem wzdryga
się całe jestestwo jego. To praca negatywna. A na miejscu zburzonej śmierci wznosi wspa
niałą budowlę Życia i Nieśmiertelności. To praca pozytywna. To życie wieczne w nieusta
jącej radości i mocy, dar zaiste królewski, to, do czego pręży się i wzdycha cała nieuświa
domiona potęga duszy człowieka, wywalczył Jezu s również i dla nas, dla mnie i dla Ciebie,
miły Czytelniku. To drugie dzieło Chrystusa Pana.
Zapytasz może, drogi Czytelniku, nie słowem zapewne, ale jakiem ś dogłębnem wes
tchnieniem cierpiącej duszy, jak to dzieje się, że te dwie najistotniejsze potrzeby człowieka
są już zdobyte, a ich zadośćuczynienie może się stać udziałem każdego pragnącego? Tekst
nasz przychodzi nam z pomocą: Jezus Chrystus uczynił to p r z e z E w a n g e l j ę . Ze po
wyższe potrzeby są najistotniejsze, — w to chyba nie wątpimy. Ewangelję masz, drogi Czy
telniku, pod ręką. Weź ją i czytaj. Czytaj w szczerem, pokornem skupieniu ducha. A dowiesz
się z niej, że Jezu s Chrystus oparł swe życie na Ewangelji. Poznał prawdy Boże, w niej za
warte. Poznał w niej nie literę, która zabija, ale Dueha, który ożywia. Ustosunkował się do
tych prawd Bożych p o s ł u s z e ń s t w e m w i a r y , p o s ł u s z e ń s t w e m b e z w z g l ę d n e m
W o l i O j c a , p o s ł u s z e ń s t w e m a ż do ś m i e r c i i to ś m i e r c i k r z y ż o w e j . W ten
sposób Objawił nam wartość bezcenną Ewangelji, tej radosnej wieści Ojca dla Syna, i jedy
ny sposób korzystania z niej. Nie znaczy to jednak, że, przyjm ując Ewangelję do serca, mo
żemy choć w drobnej cząstce dorównać Chrystusowi Panu. Broń Boże. Takie rozumienie
pozbawiłoby nas zbawienia na wieki. Stosunek nasz do Chrystusa Pana winien być zawsze
przesiąknięty najwyższą czcią dla Niego i bojaźnią. Dusza wierząca czyta raczęj w tern
Boskiem posłuszeństwie Łaskę Najwyższą, która pozwala je j stać się uczestniczką posłu
szeństwa Jezusowego, przystąpić do społeczności z Nim, wcielić się w Niego przez wiarę.
Nigdy nie zapominajmy o tern, że Bóg ogląda wierzącego w Chrystusie Panu,—nigdy w nim
samym.
Przez to duchowe wszczepianie się przez Ewangelję w Chrystusa Pana dusza wierząca
zwycięża z Łaski Jego śmierć i staje się uczestniczką nieśmiertelności życia. Mocą swego
posłuszeństwa Chrystus Pan kultywuje w duszy wierzącej nie pychę, ale pokorę, gorące
dziękczynienie i błogosławioną radość.
Oto, co dla Ciebie, duszo, uczynił Chrystus Pan. A Ty dla Niego coś dotychczas
uczyniła?
Rs. K. Ostachiewicz.

Boleść jest pługiem, który rolą duszy kraje, aby ją przygotować
do przyjęcia ziarna, jakie Siewca niebieski do niej rzuca.

50

J

Nr 4

E

D

N

O T

A

ROK VIII

PAWEŁ HULKA-LASKOSWKI.

ZBUDZONE NIEMCY.
Czy nacjonalizm niemiecki zwyciężył?
Nie zwyciężył jeszcze, chwała Bogu, ale się
potężnie zamanifestował niewiadomo który
raz w dziejach. Aby zrozumieć, co się w Niem
czech dzieje, trzeba zdać sobie sprawę z pro
stego fuktu, że naród niemiecki, jego nacjo
nalizm i jego polityka, różnią się zasadniczo
od wszystkich innych narodów i nacjonaliz
mów. Istnieje potężny odłam nacjonalistyc: ny
np. we Francji, w tej Francji, która pod wzglę
dem cywilizacyjnym przoduje całemu światu,
ale nacjonalizm francuski nie wybiega poza
granice swego kraju i całą uwagę swoją sku
pia na sprawach francuskich. Ani Anglja, ani
Szwecja, ani Polska, ani Francja, ani wogóle
żaden kraj nie myśli dzisiaj o wojnie zabor
czej, o aneksjach i hegemonjach, a tern mniej
o wynaradawianiu jakiego narodu.
Tylko Niemcy nie zgadzają się z taką
solidarnością wszechludzką. W żadnej litera
turze polit}7cznej świata nie znaleźlibyśmy ty
le dzikiej brutalności, ile się jej mieści w li
teraturze niemieckiej. Żaden naród nie mówił
z takim zapałem o kułaku, jak naród niemiec
ki. „Deutsche Faust”, „die gepanzerte Faust”
(kułak niemiecki, pięść opancerzona) i t. d.
to zwroty równie symboliczne, jak „la douce
France” (słodka Francja). Niemcy nie chcą
żyć spokojnie razem z innymi narodami i obok
innych narodów, ale chcą panować nad całym
światem. I jeszcze jedno: nie chcą panować
tak, jak np. panuje Anglja, która, pokonawszy
przeciwnika, daje mu szeroką autonomję po
lityczną i nie wtrąca się do jego spraw kul
turalnych. Niemiec głosi usty swoich filozo
fów hasła „Ausrotten” (wytępić). Do lego na
woływał przecie wobec Polaków filozof nie
miecki Hartmann. Sławny historyk niemiecki,
Theodor Mommsen, wzywał Niemców austrjackich, aby rozbijali „twarde czeskie łby”. Pod
czas wojny 1870/71 roku Renan pisał serdecz
nie i pojednawczo pod adresem Niemców, uważając, że wojna nie może trwać wiecznie,
że musi przyjść pojednanie i pogodzenie się
narodów przy warsztatach pracy nad przy
szłością świata. Takich głosów w Niemczech
nie słychać, niestety.
Narazie chodzi Niemcom tylko o zrobie
nie wyłomu w traktatach pokojowych, a mia
nowicie wyłomu o światowem znaczeniu. Rewizjonizm niemiecki przedstawia tak zwany
„korytarz po-morski” jako drobiazg, ot takie
sobie głupstwo, czyli kilkadziesiąt kilometrów
kwadratowych. Żądają zwrotu tego korytarza
gwoli jakoby łączności z Prusami Wschodnie51

mi. Niestety, śród polityków europejskich nie
brak ludzi naiwnych, którzy w dobrej wierze,
czy w złej wierze, zdają się mniemać, że byle
„korytarz” znikł z widowni świata, to wszyst
ko zmieni się odrazu na lepsze i na całym
świecie zapanuje idealny pokój. Tymczasem
Niemcy wiedzą, że bez dostępu do morza Pol
ska musiałaby politycznie i gospodarczo, a
może i militarnie ułożyć sic z Niemcami, czyli
że stałaby się poprostu „Hinterländern” nie
mieckim. Nacjonaliści niemieccy nie tają się
bynajmniej ze swojemi planami zdobycia Ukrai
ny i morza Czarnego, za którem mieszka tu
recki sojusznik z wojny światowej. Nie tają
też Niemcy swoich zamiarów odebrania Pol
sce Śląska, Poznania, Torunia. To jest realny
program partji narodowo-socjalistycznej, o któ
rym Rosenberg, kierownik zagranicznej poli
tyki partji hitlerowskiej, wyrażał się z dziw
ną nonszalancją jako o wycieczce na Wschód
(ein Ritt gen Ostland).
Cała Europa staje wobec nowej rzeczy
wistości i musi zdać sobie z niej dokładną
spiawę. Wszelkie zamieranie kultury znamio
nuje zawsze zacieśnienie pola widzenia. Zna
komity pisarz niemiecki Ernest Robert Curtius już dwa lata temu wygłosił odczyt na
znamienny temat o ucieczce Niemców od kul
tury. Jego wywody były ciekawe. Niemcy
wyrosły kulturalnie na religji i na starożyt
ności klasycznej. Z religji pozostały tylko
strzępy moralności, które się jedynie każe po
kościołach, ale których w życiu nie widać. Od
klasycznej starożytności odwracają się Niemcy
mieszczańskie. Jeszcze wprawdzie nie słychać
w Niemczech okrzyku „Dałoj gramotnyje!”, ale
już się pisze, że „wykształcenie przeszkadza
formowaniu charakteru”. Cytuję to słowo za
Curtiusem. Charakter, który boi się wykształ
cenia musi być conajmniej dziki. Filozof an
gielski, Bertrand Russell, pisze właśnie o scep
tycyzmie, jako o czynniku kulturalnym. Scep
tycyzm wyłącza wszelki fanatyzm, bo czło
wiek światły zadaje sobie pytanie, czy inni
nie mają większej słuszności od niego. Ten
sceptycyzm odrzuca wszelka półkultura. Nie
brak w Niemczech ludzi, którym się zdaje, że
Niemcy mogą się odrodzić na podstawie na
cjonalizmu nieprzejednanego, ale zapominają,
że nacjonalizm stał się hasłem szerokich, to
jest bardzo niekulturalnych, a nawet barba
rzyńskich, mas, które zdobywają się najwyżej
na mit rasystyczny i na łatwy antysemityzm.
Zjawisko to nie jest nowe. Pisarz francu
ski, Henri Massis, w książce swojej o obronie
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to mają zasadę, przepis, dogmat, czy wyzna
nie wiary. „Runen” (cytuję za „Germanią”
z listopada 1928 r.) pisały: „Germanin, który
zrzeka się swego germaństwa, albo staje się
czy to Żydem, czy pseudo - chrześcijaninem,
czy też przyjacielem Żydów, znieważa i zdra
dza ducha niemieckiego, czyli Boga. Taki wi
nien jest śmierci, ponieważ hańbi swoją rasę.
Jeśli kanalji takiej nie można zabić legalnie,
to trzeba uciec się do świętej Femy (sądu
kapturowego), aby ją zgładzić ze świata”.
Oczywiście, rasa niemiecka jest taka czy
sta, że nikogo przyjąć do niej nie można, kto
się nie urodził Germaninem. Więc i kościół
niemiecki musi być czysto germański i aryj
ski, jak wywodzi „Heimdall” (marzec 1924):
„Kościół niemiecki musi być kościołem aryj
skim, ale nigdy, przenigdy stać się nie powi
nien kościołem uniwersalnym, a jest nam do
skonale obojętne, do jakiego kościoła przyłą
czy się kanalja innych narodów”. Kanalja in
nych narodów to jeden ze zwrotów stałych
nowej niemieckiej kultury trzeciej Rzeszy.
„Jezus nie może być zbawcą Niemców, bo nie
jest Niemcem”. Dinter, „katolik” niemiecki,
rozwodził się w „Allgemeine Thüringer Lan
deszeitung” (maj 1924): „Na czele niemiec
kiego ruchu rasystycznego kroczy Chrystus
ze sztandarem czarno - biało - czerwonym i ze
swastyką na nim. Jak zły chwast wytępimy
i spalimy wszystkich członków kleru, którzy
nie przyłączą się do naszego wysiłku”. „Precz
ze Starym Testamentem! Precz z Pawłem!”—
to także okrzyki bardzo popularne. Matylda
Ludendorffowa, żona sławnego generała wy
dała niedawno książkę pod nagłówkiem: „Wy
bawienie od Jezusa Chrystusa”. Chodzi więc
o zbawienie Niemców od Jezusa Chrystusa.
Niemcy chcą być silni. Chrześcijaństwo osła
bia i nie pozwala gnębić innych. Oto filozofja rasystyczna.
W tern wszystkiem jest dużo błazeństwa,
ale to błazeństwo jest niebezpieczne dla swej
niemieckiej metodyczności. Rozumiał to już
Henryk Heine, genjalny liryk niemiecki. W
swoim znakomitym i niezrównanym wprost
pamiętniku pisał on przed niemal stu laty:
„Szaleństwo francuskie nawet zdaleka nie jest
takie szalone, jak błazeństwo niemieckie, al
bowiem w niemieckiem błazeństwie jest—jak
wyraziłby się Polonius—metoda. Z pedanterją
nie mającą równej, ze straszliwą sumienno
ścią, z gruntownością, o jakiej powierzchow
ny szaleniec francuski nie ma najmniejszego
wyobrażenia, uprawiano wściekliznę (Tollheit)
niemiecką”. Heine mówił właśnie o niemiec
kim nacjonalizmie, który i wtedy był aktualn y ja k wogóle staje się aktualny co czas pe
wien. Charakteryzuje on jeszcze patrjotyzm
niemiecki i ukazuje jego skutki zawsze fatal
ne dla świata. Te słowa pamiętnika Heinego
godne są zacytowania;

Zachodu (Defense de TOccident) wskazuje na
groźny mistycyzm niemiecki, który nie prze
stając mówić o posłannictwie germańskiem,
gotów jest cały świat wywrócić do góry no
gami. Rasyzm niemiecki jest ciężką chorobą
psychiczną. Podczas niemieckich walk z po
walonym Napoleonem stary Arndt pisał kiep
skie wiersze na temat „starego Boga, niemiec
kiego Boga? (Der alte Gott, der deutsche Gott.,.)
Po wojnie 1870 roku, gdy Niemcy uległy błęd
nej sugestji, że to kultura niemiecka pokona
ła kulturę francuską, Strauss zaczął perswa
dować swoim ziomkom, że już nie są chrze
ścijanami i że żadnej religji nie potrzebują,
a teraz dochodzi do głosu rasyzm, który wy
wodzi, że „co jest chrześcijańskie, nie jest
germańskie, a co jest germańskie, nie jest
chrześcijańskie” (Felix Dahn).
W pismach rasystycznych, jak „Heimdall”,
„Neues Leben”, „Hammer” i t. p. wypisywano
w ostatnich latach rzeczy godne zastanowie
nia. Mniejsza z tern, że ktoś nie wierzy w nau
ki katechizmowe i szuka prawdy religijnej w
sobie i poza sobą. Dzieje myśli ludzkiej i re
ligji mówią nam, że tacy rzetelni ludzie nie
raz bywali bardzo pożyteczni, ale co zrobić
z fanatykami w rodzaju rasystów niemieckich,
którzy wartość Chrystusa sprowadzają do mia
ry pruskiego lajtnanta? Już w roku 1919 „Neues
Leben” (zeszyt 12) pisało: „Dzieje chrześcijań
stwa pouczają nas bezustannie, źe mentalność
palestyńska i żydowska nie zgadza się z men
talnością ludów północnych, germańskich i a*ryjskich. Gdyby zmartwychwstał Herkules,
Zygfryd (dosłownie: mity mają zmartwych
wstać!), Wolfram von Eschenbach, a nawet
Goethe, czy Schiller, to podczas wojny świa
towej każdy z nich mógłby był dowodzić kompanją wojska i z obowiązku swego wywiązał
by się należycie. Ale Jezus Chrystus? Z za
sadami swego Kazania na górze!!! Chrześci
jaństwo będzie zawsze przyczyną niemocy.
Trzeba z tego wywnioskować, że nauka chrze
ścijańska jest bezbożna”. Dosłownie. To samo
pismo rozumowało tak: „Albo chrześcijaństwo
zgadza się z mentalnością i myślą niemiecką,
a wówczas jest zbędne, albo się nie zgadza,
a wówczas jest szkodliwe”.
Dnia 10 sierpnia 1923 roku na zjeździe
narodowych socjalistów niemieckich w No
rymberdze, agitator Dolle wywodził: „Aby zni
weczyć chrześcijaństwo, które zniszczyło du
cha niemieckiego i aby je zastąpić bogami
germańskimi, trzeba będzie stoczyć walki
straszliwe, po których z 70 miljonów Germa
nów pozostanie zaledwie 7 miljonów, ale ci
pozostali i ich następcy będą panami świata”.
O to właśnie chodzi: panowanie nad światem.
Od szeregu lat toczą się w Niemczech krwa
we walki między stronnictwami politycznemi,
pracują sądy kapturowe świętej Femy (Heili
ge Vehme), okrutne i barbarzyńskie, ale i na
52
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„Gdy Bóg, śniegi i kozacy zniszczyli naj
lepsze siły Napoleona, otrzymaliśmy, my Niem
cy, rozkaz najwyższy uwolnienia się od ob
cego jarzma”. — „Nakazano nam patrjotyzm
i staliśmy się patrjotami, gdyż my czynimy
wszystko, co nam nakażą nasi książęta... Ale
gdy mowa o patrjotyzmie, nie należy wyo
brażać sobie tutaj tego, co pod tern imieniem
istnieje we Francji. Patrjotyzm Francuza po
lega na tern, że jego serce się zagrzewa i od
tego ciepła rozszerza się tak, iż obejmuje ser
deczną miłością nietylko najbliższych swoich,
lecz całą Francję, cały kraj cywilizacji. Nato
miast patrjotyzm Niemca polega na tern, iż
serce jego kurczy się jak skóra na chłodzie,

ROK V llt

że nienawidzi obco - krajowca i już nie jest
obywatelem świata, Europejczykiem, lecz chce
być jedynie ciasnym Niemcem. Widzieliśmy
tedy idealistyczne łobuzerstwo, które pan Jahn
ujął w system. Zaczęła się więc ordynarna,
chamska, brudna opozycja przeciwko wszyst
kiemu, co Niemcy wydały najwspanialszego i
najpiękniejszego, a mianowicie przeciwko owe
mu humanizmowi, przeciw owemu powszech
nemu zbrataniu ludzi, przeciw kosmopolityz
mowi, który wyznawały nasze największe du
chy...” — O to samo chodziło przed wiekiem
i to powtarza się dzisiaj. Kurczy się serce
niemieckie, zaciska się niemiecki kułak, bo
zbudził się straszliwy „patrjotyzm” niemiecki.

JERZY KURNATOWSKI.

POZYSKANIE KORONY CZESKIEJ
PRZEZ JAGIELLONÓW.
Przy czytaniu pobieżnie historji powszech
nej nie podobna oprzeć się uczuciu pewne
go zdumienia, gdy dowiadujemy się, że król
czeski Jerzy z Podjebradu z pominięciem włas
nych synów zapisał koronę synowi króla są
siedniego państwa. Król ten pozostawał wpraw
dzie z nim w dobrych stosunkach, państwo,
którem rządził, było również słowiańskie, lecz
to nie wystarcza jeszcze, aby usprawiedliwić
aż tak daleko idący akt abnegacji, jak zrze
czenie się założenia własnej dynastji w własnem państwie.
To też pobudki, które skłoniły Jerzego
z Podjebradu do zapisania korony Władysła
wowi, synowi Kazimierza Jagiellończyka, kró
la polskiego, są nader skomplikowane i aby
je zrozumieć trzeba zdać sobie sprawę z ów
czesnej sytuacji zarówno Czech i Polski, jak
i z ogólnej sytuacji międzynarodowej, w któ
rej obydwa te państwa odgrywały ogromną
rolę i od której ich losy były w znacznym
stopniu uzależnione, chociaż rola obu państw
była raczej aktywna; tworzyły one nowe fak
ty, nie poddając się biernie biegowi wypad
ków.
Punktem wyjścia tej sytuacji, jaka wy
tworzyła się w Czechach w drugiej połowie
XV-go wieku, była bitwa pod Lipanami (1434).
W bitwie tej starły się dwa obozy rewolucji
husyckiej: umiarkowany i radykalny. Zwycię
żyli umiarkowani— przy cichem poparciu re
akcji, która jednak była "za słaba, aby wystą
pić pod otwartą przyłbicą. Reakcję społeczną
i narodową reprezentowali magnaci, silnie prze
siąknięci wpływami niemieckimi. Rewolucja
53

całkowicie pozbawiła ich władzy i wpływów,
po Lipanach ukażą się oni znowu na widow
ni. Poselstwo, które po tej pamiętnej bitwie
jechało do Ratysbony konferować z cesarzem
Zygmuntem o przyjęcie korony czeskiej, skła
dało się z 4-ch panów, 4-ch szlachciców, „zie
mian”, jak ich określa terminologja czeska i
z 8-miu mieszczan A). Skład tej delegacji daje
pojęcie o ustosunkowaniu wpływów poszcze
gólnych stanów. Chłopów w delegacji nie by
ło, miejski plebs rzemieślniczy też był zapew
ne słabo w niej reprezentowany, gdyż żywio
ły te należały przeważnie do powalonego obec
nie radykalnego odłamu rewolucji. Delegacja
więc była głównie wyrazem tego kierunku,
który zwyciężył, złożonego ze szlachty i wyż
szego mieszczaństwa, kierunku narodowego,
który mocno obstawał przy utrakwizmie, uwa
żając go za symbol niezależności narodowej,
ale który przeciwstawiał się socjalnym zmia
nom, jakie przynosiła lewica rewolucji.
Jeżeli weźmiemy chronologję panowań
po Lipanach, to otrzymamy kalejdoskop dość
zmienny. Od 1436-go do 1437-go królem cze
skim jest cesarz Zygmunt, od 1437-go do 1439-go
jego zięć Albrecht Habsburg, od 1439-go do
1453-go sprawuje władzę w imieniu małolet
niego syna królowa wdowa, regentka Elżbie
ta, od 1453-go do 1457-go panuje Władysław
Pogrobowiec, od 1457-go do 1471-go królem
jest Jerzy z Podjebradu, w 1471-ym zostaje
l) Wszystkie wiadomości dotyczące Czech czer
piemy przeważnie z dzieła: Rudolf Urbanek: Husitsky
Kral. P ra ha 1926.
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królem Władysław, syn Kazimierza Jagielloń
czyka.
Ta chronologia nie wiele nam jednak mó
wi o wielkich zmianach, jakie zachodzą w tym
czasie, jak również nie tłomaczy powodów,
dla których Jagiellończyk uzyskał tron czeski.
Wśród ludu wiejskiego i miejskiego nie
słychanie wzmogło się poczucie godności włas
nej i poczucie narodowe; było ono spotęgo
wane wiarą w mesjanizm czeski, przekona
niem, że Czesi są bojownikami prawdy Bożej,
której inne narody jeszcze nie dostrzegły. Łą
czyło się to z silnemi sympatjami słowiańskiemi, t. j polskiemi. Naprzykład wśród lu
du czeskiego długi czas krążyła wersja, że
Władysław Ill-ci polski nie zginął pod War
ną, lecz zniknął w tajemniczy sposób, żyje
w ukryciu i niebawem powróci do swego lu
du czeskiego, jako król ludzi małych i pro
stych.
Pod względem ekonomicznym jednak re
wolucja, a potem słynne jazdy husyckie przy
niosły korzyść tylko jednostkom. Wytworzył
się też zawód drużyn żołnierskich, które wy
najmowały się do prowadzenia wojen w róż
nych krajach. Oczywiście wśród tych ludzi
znaleźli się tacy, którzy szybko dochodzili do
wielkich fortun,— lecz dla pozostałej w kraju
szlachty i chłopstwa nic się nie zmieniło. Kraj
był zniszczony wojnami, masę ziemi leżało
odłogiem i stan gospodarczy raczej był gor
szy, niż przed rewolucją.
Otóż na poprawę tego stanu gospodar
czego położyli główny nacisk umiarkowani
utrakwiści, zwycięzcy z pod Lipan, nie bardzo
oglądając się na władzę królewską, tern bar
dziej, że ta władza od bitwy pod Lipanami
do wstąpienia na tron Jerzego z Podjebradu
była raczej nominalna, kraj zaś był zostawio
ny samemu sobie. Aby poprawić stan gospo
darczy należało przedewszystkiem uspokoić
walki religijne. Kraj — mimo wszystko — nie
był jednolity pod względem religijnym. Utrakwizm był silny, ale podzielony na dwa od
łamy. Katolicyzm był osłabiony, ale bynaj
mniej nie obalony. W tych warunkach umiar
kowani utrakwiści zaczęłi wysuwać na pierw
szy plan interes gospodarczy danej ziemi, a
pod względem wyznaniowym szerzyli ideję
zupełnie nową na owe czasy, a mianowicie
tolerancję religijną. W ten sposób powstały
w kilku powiatach t. zw. „Landfridy”, t. j. nie
wielkie obieralne ciała, reprezentujące wszyst
kie odmiany społeczne i religijne ludności,
które przyswoiły sobie jednocześnie i władzę
prawodawczą i władzę wykonawczą; słowem
stały się rządem na dany powiat. O podziale
władz wówczas naturalnie nikt nie myślał.
Ta nowa forma władzy najlepiej przyjęła się
tam, gdzie utrakwizm był najsilniejszy, a mia
nowicie w północno-wschodnich Czechach.
Mniejszości katolickiej zostawiono zupełną
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swobodę wyznaniową. W 1440-yrn roku cztery
północno-wschodnie Landfridy (Hradec, Chrudim, Czaslaw i Konźim) połączyły się w fe
derację, na naczelnika której powołano pana
Hynka Ptaczka z Pirksztejna. Na znacznej
przestrzeni Czech zapanował spokój, ład i po
rządek, zabrano się do pracy, a spory religij
ne rozstrzygnięto w ten sposób, że każdemu
pozostawiono wolność wyznaniową.
Jednym z głównych pomocników pana
Hynka i jednym z głównych działaczy tego
ruchu pacyfikacyjnego był młody magnat J e 
rzy z Podjebradu, z rodu panów z Kunsztatu.
Pomimo magnackiego pochodzenia Jerzy z
Podjebradu całą duszą lgnął do ruchu utrakwistycznego, wysuwając się na pierwszy plan
wśród działaczy tego kierunku. To też, gdy
w 1444-ym r. pan Hynek Ptaczek zmarł 40 lat
zaledwie licząc, jego następcą został jedno
głośnie wybrany pan Jerzy z Podjebradu. J e 
rzy w dalszym ciągu prowadził politykę od
budowy gospodarczej i tolerancji religijnej, co
mu zjednywało powszechną sympatję. W czę
ściach państwa nieobjętych organizacją landfridów bądź rządzili magnaci na swoich do
brach, bądź też toczyły się ciągłe utarczki,
wytwarzając stan zbliżony do anarchji.
Ten stan rzeczy trwał i w pierwszych
lalach regencji królowej Elżbiety, która nie
chciała decydować o wyborze hetmana całe
go państwa i z dwóch możliwych na to sta
nowisko kandydatów, pana Oldricha z Rożinberka, reprezentującego magnatów i Jerzego
z Podjebradu-nie wybrała żadnego.
Sytuację zaogniła misja legata papieskie
go Karvajala, który ogłosił unieważnienie compactat bazylejskich, co równało się zniesieniu
obrządku utrakwistycznego i zabronieniu przyj 
mowania Komunji pod dwoma postaciami. Skut
ki tej misji nie dały na siebie czekać. Liczba
sfederowanych Landfridów szybko wzrosła,
Jerzemu zjazd w Kutnej Horce nadał tytuł
„gubernatora związku Królestwa Czeskiego”
(gubernator unionis Regni Bohemiae) i nie
bawem (w 1448-ym r.) Jerzy bez oporu pra
wie zajął Pragę. W odpowiedzi pan Oldrzich
z Rożmberka zorganizował związek magna
tów, t. zw. „jednotę strakonicką”, która wy
stąpiła zbrojnie przeciwko Jerzemu, szybko
jednak została pokonana. Mimo tych sukce
sów Jerzy nie schodzi z drogi tolerancji reli
gijnej i katolicy w dalszym ciągu cieszą się
wolnością wyznaniową. To też niebawem (1451)
królowa regentka, idąc za radą cesarza Fry
deryka, na dworze którego wychowywał się
przyszły król Władysław Pogrobowiec, i le
gata Eneasza Sylwiusza Picolomini, potwier
dziła gubernatorstwo Jerzego, który w ten
sposób stał się faktycznym władcą Czech. Za
równo prawica magnacka z Rożmberkiem na
czele, jak i nieprzejednana lewica, Tabor, pod
dały mu się.
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W tym to czasie powstał jednak zupeł
nie nowy ruch, t. zw. „Jednota braterska”,
założona przez Chelczickiego, który zupełnie
zrywał z Rzymem i nie dążył do tego, aby
być przezeń uznanym, jak utrakwizm. Ruch
ten był wybitnie pokojowy i w zasadzie po
tępiał wszelki gwałt. Ruchu tego oczywiście
compactata bazylejskie nie przewidziały, to
też Jerzy, który mocno stał na gruncie compactat i w swych sporach z kurją rzymską
stale powoływał się na nie, musiał pojmować
tolerancję religijną tylko jako możność wy
boru pomiędzy czystym katolicyzmem, a utrakwizmem, co sprowadzało się symbolicznie do
przyjmowania Komunji pod jedną lub pod
dwiema postaciami. Wobec tego w stosunku
do „jednoty braterskiej” (inaczej „braćmi cze
skimi” zwanych) zarządził represje, które ci
— zgodnie z swą ideologją — z rezygnacją
przyjęli. Była to jednak drobnostka w porów
naniu z olbrzymiem dziełem uspokojenia umy
słów i odbudowy gospodarczej w całem Kró
lestwie.
To też, gdy uznano, że Władysław Pogrobowiec doszedł już do wieku, kiedy może
sprawować władzę królewską, niema mowy
o usunięciu Jerzego z Podjebradu. Formalnie
Władysław zostaje wybrany i zaprzysięga com
pactata. Chociaż Władysław osobiście bardziej
skłaniał się ku katolickim magnatom, jednak
naogół biorąc pozostawia w rządzeniu wolną
rękę Jerzemu i systemu jego nie zmienia.
Podczas jego krótkiego panowania ma miej
sce upadek Konstantynopola (1453), co natu
ralnie wywołuje ogromne wrażenie w świecie
chrześcijańskim. Eneasz Sylwiusz stara się
w Rzymie o potwierdzenie compactat w na
dziei przyłączenia Czech do spodziewanej
wspólnej akcji przeciwko Turkom. Niebawem
Władysław Pogrobowiec umiera i pomimo o*
pozycji magnatów oraz niemieckich miast ka
tolickich śląskich i łużyckich królem zostaje
wybrany Jerzy z Podjebradu (1458). Magnaci
dają się wszakże zjednać. Podczas koronacji
Sztemberk niesie koronę królewską, Rożmberk — berło, brak jedynie delegatów Wroc
ławia i innych miast śląskich i łużyckich.
W każdym razie Jerzy bierze zwierzchnią wła
dzę nad państwem uspokojonem, uporządkowanem, szybko powracającem do stanu daw
nej zamożności, w którem w dodatku panuje
tolerancja religijna.
Cóż przez ten czas dzieje się w Polsce?
Czy nie kształtuje się tam sytuacja, której
konsekwencją będzie zbliżenie do Czech?
Punktem wyjścia tego stanu rzeczy, jaki
wytworzył się w Polsce w drugiej połowie
XV-go wieku była bitwa pod Warną, w któ
rej połączone wojska polskie i węgierskie zo
stały rozgromione przez Turków, a młody król
Władysław zginął. Wyprawa pod Warnę była
dziełem stronnictwa magnacko-biskupiego, na
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czele którego stał Zbigniew Oleśnicki, fak
tyczny dyktator państwa.
Klęska pod Warną wywołała gwałtowną
reakcję w społeczeństwie: stronnictwo szla
checkie, silnie przeniknięte idejami husyckiemi, zaniesionemi z Czech — podniosło głowę.
Czynnikiem rozstrzygającym w zarysowującej
się walce miał być przyszły król. Koronę dla
utrzymania unji z Litwą ofiarowano bratu
zmarłego Władysława Warneńczyka, wielkie
mu księciu Litewskiemu, Kazimierzowi. Ten
jednak zwlekał z przyjęciem korony, co zao
strzało wewnętrzną walkę stronnictw w Pol
sce i po dwuch latach doprowadziło do tego,
że Kazimierz Jagiellończyk został królem pol
skim, nie zrzekając się godności wielko-książęcej i nie zaciągając żadnych zobowiązań
względem Polaków: nawet przywilejów nada
nych panom i szlachcie przez poprzedników
nie zatwierdził.
Kazimierz Jagiellończyk pragnął mieć w
Polsce tę samą władzę nieograniczoną, jaką
miał na Litwie. Jego pragnieniom odpowiadał
rozpowszechniony wówczas kierunek umysło
wy, humanizm, który głosił zasadę samodziel
ności poszczególnych monarchów i ich nieza
leżności od dwóch średniowiecznych uniwer
salnych potęg: papieża i cesarza. Jak wiado
mo, kierunek ten znalazł klasyczny wyraz w
słynnym „księciu” (11 principe) Macchiavella,
który jednak ukazał się później, niż owiane
tym samym duchem Monumentum pro reipublicae ordinatione congestam Jana Ostroroga.
Nowy kierunek domagał się, aby biskupów
zatwierdzał król. Protestował też przeciwko
mieszaniu się kurji rzymskiej tak w politykę
wewnętrzną, jak i zwłaszcza w politykę za
graniczną.
Były to poglądy zupełnie zrywające z ca
łą ideologją średniowieczną. Uniwersalizmowi
papiesko-cesarskiemu przeciwstawiały nacjo
nalistyczny absolutyzm monarszy. Humanizm
był do pewnego stopnia zbliżony do husytyzmu, zwłaszcza do jego umiarkowanego odła
mu, który zrzekał się misji ekspansywnej na
inne państwa, a żądał tylko dla Czech uzna
nia przez Rzym pewnej samodzielności naro
dowej i religijnej. To też po Lipanach, gdy
husytyzm utracił swoją energję misyjną, pol
skim husytom bardzo łatwo było zostać hu
manistami, tern bardziej, że ciągłe wyjazdy i
studja do Włoch dawały im możność czerpać
go u źródła.
Humanizm szerzył się wśród szlachty, a
Kazimierz Jagiellończyk, widząc w nim narzę
dzie w umocnieniu swej władzy, chętnie go
popierał. Głównym czynnikiem przeciwstawia
jącym się władzy królewskiej było wyższe du
chowieństwo ze Zbigniewem Oleśnickim na
czele, który bynajmniej nie miał zamiaru zrze
kania się swej faktycznej władzy dyktator
skiej. Walka pomiędzy królem, a biskupem
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nie przybrała w Polsce tak skomplikowanych
form, jak w Czechach: nie żądano uznania
wyższości soboru nad papieżem, nie wyma
gano, aby sobór przyznał specjalne prawa i
specjalną symbolikę religijną kościołowi w
Polsce, nie usuwając go jednak z powszech
ności kościelnej. Konflikt przedstawiał się
prościej, chociaż w gruncie rzeczy był ten
sam. Król żądał przyznania sobie prawa mia
nowania biskupów i wymagał, aby biskupi
byli mu posłuszni. Gdy kurja mianowała bi
skupem krakowskim uległego jej Sienieńskiego, król wypędził go z Krakowa wraz z ka
nonikami, śród których znajdował się słynny
historyk Długosz, i wprowadził przemocą na
biskupstwo swojego kandydata Gruszczyńskie
go. „Wolę stracić królestwo, niż mieć bisku
pa nie po mojej myśli!” mówił. Był to jeden
z najjaskrawszych epizodów walki króla z wy
sokim klerem.
Łamiąc niezależność hierarchji kościel
nej, Kazimierz zagrażał jednocześnie i arysto
kracji świeckiej. Nie chciał zatwierdzić jej
przywilejów i nie chciał przyłączyć do Polski
Wołynia i Podola, które należały do jego dzie
dzicznej Litwy, jak tego żądali panowie ma
łopolscy. Rzeczy zaszły tak daleko, że pano
wie czynili przygotowania do wojny z Litwą,
a król stanął wobec alternatywy albo zrzecze
nia się tronu polskiego i bronienia Litwy, al
bo wywołania w Polsce takiego ruchu, który
by siłą rzeczy wszystkie plany biskupów i
panów przekreślił.
Ruchu tego zresztą nie trzeba było wy
woływać: wystarczyło poprzeć już nurtujące
prądy. Aby wyzwolić się z pod przewagi ma
gnatów duchownych i świeckich, Kazimierz
oparł się na szlachcie, która również pragnęła
się wyłamać z pod ich przewagi. Szlachta sta
nowiła potęgę jedynie w skupieniu podczas
pospolitego ruszenia.
To też Kazimierz Jagiellończyk skwapli
wie dał posłuch żalom szlachty i mieszczan
pomorskich, zorganizowanych w t. zw. „Związ
ku jaszczurczym”, którzy skarżyli się na prze
śladowania Zakonu i wzywali pomocy polskiej.
Wojna z Zakonem była hasłem niezmiernie
popularnem śród szlachty, uzyskanie dostępu
do morza byłoby osiągnięciem celu, którego
nie dopiął Władysław Jagiełło nie wyzyskaw
szy zwycięstwa pod Grunwaldem. Ideje husycko - humanistyczne wytwarzały doskonały
nastrój do walki z Zakonem, który pragnął uchodzić za głównego reprezentanta Kurji rzym
skiej w tej części Europy 6i w tym charak
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terze chciał wszystkim narzucać swoją wolę.
Zbigniew Oleśnicki zrozumiał niebezpieczeń
stwo grożące jego polityce i wystarał się o
klątwę papieską na króla i na wszystkich,
którzy wezmą udział w wyprawie. Mimo to
na wezwanie królewskie stanęło pospolite ru
szenie szlachty we wsi Cerekwica pod Toru
niem i w tym samym 1453-im roku, kiedy
Turcy wzięli Konstantynopol, rozpoczęła się
zawzięta, trzynastoletnia wojna Polski z Za
konem o dostęp do morza. Zamiast Podola i
Wołynia w wojnie z Litwą, Polska miała so
bie wywalczyć Pomorze z dostępem do mo
rza w wojnie z Zakonem. Program magnackobiskupi został przekreślony, tryumfował pro
gram królewsko-szlachecki. Ale szlachta dro
go sprzedała swój udział w wojnie. Groźbami
w obozie pod Cerekwicą, które następnie po
wtórzyły się w obozie pod Opokami, wymo
gła na królu znaczne rozszerzenie swych praw
politycznych, co zostało ostatecznie sformu
łowane w słynnych Statutach Nieszawskich
(1454-ym r.).
Mimo to wojna szła ciężko. Wielkie trud
ności sprawiało zwłaszcza obleganie mocnych
fortec krzyżackich. Król wykazał niezwykłą
energję, nie zrażając się żadnemi trudnościa
mi. Często posiłkował się zaciężnemi druży
nami czeskich husytów. Ledec, Sokół, Czer
wonka — oto kilka nazwisk dowódców tych
drużyn, które przechowały się do dzisiaj. Czesi
nietylko byli pod Grunwaldem. Czesi odegrali
również wielką rolę, którą szczegółowe ba
dania powinny ściśle określić, podczas wojny
trzynastoletniej. W Czechach naturalnie woj
na ta budzi żywy oddźwięk i niesłychanie
wzmaga — i tak już silne — sympatje polskie.
W Rzymie wojna z zakonem jest w dalszym
ciągu bardzo źle widziana i traktowana, jako
rodzaj przestępstwa ze strony Króla Polskiego.
Otóż w takich warunkach Jerzy i Kazi
mierz w trakcie trzynastoletniej wojny zbli
żają się do siebie i pierwszy raz spotykają.
Kazimierz, ożeniony z Elżbietą z domu Habs
burg, ma teoretyczną pretensję do tronu cze
skiego i węgierskiego na rzecz swego syna.
Pretensję tę jednak traktuje, jako atut dyplo
matyczny, nie myśląc i nie mogąc zresztą po
pierać ją jakąkolwiek akcją. Z drugiej strony
Jerzy ma dawno zapomniane i przedawnione
pretensje z tytułu formalnie jeszcze niecałko
wicie załatwionego zrzeczenia się zwierzch
nich praw królów czeskich do Mazowsza.
(c. d. n.)
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Dr. OSKAR BARTEL.

ADOLF HITLER I JEGO PROGRAM.
Gdy Cambó pisał swoją pracę o współ
czesnych dyktaturach, sądził, że po nieuda
nym zamachu Kappa z r. 1920 „w Niemczech
nie grozi niebezpieczeństwo ustalenia się rzą
dów dyktatorskich, choć było już tak, że kraj
0 mało nie popadł w bolszewizm”. Jak wie
my, uratował Niemcy przed bolszewizmem
Noske, który w najokrutniejszy sposób stłu
mił ruch spartakowców. Dziś jesteśmy świad
kami nowej fali bolszewizmu, zalewającej
Niemcy współczesne. Sposoby i środki, jakiemi posiłkuje się w walce ze swoimi rze
czywistymi czy domniemanymi przeciwnikami
hitleryzm, to bolszewizm „taktyczny”, żywo
przypominający bolszewizm rosyjski w zara
niu sowietyzmu. Cambó pomylił się w djagnozie co do niemożliwości dyktatury w Niem
czech. Otóż, właśnie w atmosferze zawsze go
rącej sympatji sfer nacjonalistycznych Niemiec
dla ustroju dyktatorskiego, przyszła dyktatura
ukryta, lecz dyktatura prawicy nacjonalistycz
nej, Adolfa Hitlera. 30 stycznia r b. po dłu
gich pertraktacjach ze starym Hindenburgiem,
człowiekiem bez wyczucia politycznego, Hitler
został kanclerzem Rzeszy, a wybory do parla
mentu 5 marca b. r. potwierdziły tylko gorą
ce pragnienia i sypatje bardzo dużego odła
mu narodu niemieckiego dla rządów autokra
tycznych; ponad 17 miljonów dorosłych oby
wateli państwa niemieckiego na 39 miljonów
uprawnionych do głosowania wypowiedziało
się za nieograniczonemi autorytatywnymi i
bezwzględnemi rządami Hitlera.
Kim jest Hitler i jaki jest jego program?
Już od dłuższego czasu prawie cała prasa
europejska podaje szczegóły znęcania się hit
lerowców nad Żydami, dość skrupulatnie no
tuje morderstwa polityczne i rasowe na prze
ciwnikach „dyktatury narodu niemieckiego,,,
jest pełna oburzenia i gniewu pod adresem
nowego systemu politycznego w Niemczech.
1 słusznie. Ale skąd to zdziwienie, ta kon
sternacja na widok tego co się obecnie dzie
je w Niemczech? Czyż historja Niemiec nie
zna przykładów rządów brutalnych, znęcań i
morderstw politycznych, jak np. mordy kap
turowe na Erzbergerze, Rathenau i inych do
brze zasłużonych dla narodu i państwa za to,
że ludzie ci umieli wykrzesać z siebie wolę
polityczną dla wydobycia narodu niemieckie
go z największego odmętu, w jakim się zna
lazł po przegranej wojnie. Cała działalność
Adolfa Hitlera w „państwie bojaźni Bożej”
przypomina nam niejedną kartę z historji
„kultury” pruskiej przed rokiem 1914, gdy za

Bismarcka, później zaś za ks. Btilowa rządy
w Poznańskiem były jednym ciągłym aktem
gwałtów wobec ludności polskiej, a czyż mniej
nikczemne były one wobec robotnika polskie
go, którego wojna zastała w Niemczech? Martyrologję jego z tych czasów w bardzo wstrze
mięźliwym tonie opisał we „Wspomnieniach
Berlińskich” Karol Rose, nasz konsul general
ny w Berlinie. Jeśli niedawno von Oertzen
śmiał po paszkwilu pod tytułem „Das ist Po
len” wydać nowy: „Polen an der Arbeit”, to
Karol Rose z pełnem prawem mógł dać tytuł
swojej pracy „Das war Deutschland”. Zresz
tą, jak zobaczymy, rządy Hitlera są zgodne i
całkowicie wynikają z jego programu. Można
się dziwić tylko, jak mógł powstać w XX
wieku taki program, z gruntu niemoralny, pe
łen piekielnej nienawiści do wszystkiego, co
nie jest niemieckie, łaknący zemsty i krwi
za rzekome zbrodnie i krzywdy, wyrządzone
narodowi niemieckiemu przez cały świat.
Adolf Hitler urodził się jako syn urzęd
nika celnego 20 kwietnia 1889 roku w Brau
nau nad Jnnem (Austrja Górna). Po ukończe
niu kursu malarstwa dekoracyjnego w Wied
niu przeniósł się w 1913 roku do Monachjum
i tutaj osiadł na stałe. Gdy wybuchła wojna,
zaciągnął się w charakterze wolontarjusza do
16-go bawarskiego pułku piechoty, w którym
odbył całą kampanję wojenną. Dwukrotnie
był ranny: 1916 i 1918. Po katastrofie roku
1918 przeszedł do Reichswehry, gdzie służył
aż do końca r. 1919. Jeszcze w czasie służ
by w Reichswehrze wstąpił do Niemieckiej Na
rodowej Socjalistycznej Partji Pracy (N. S. D.
A. P.), utworzonej na wiosnę r. 1919 przez
Antoniego Drexlera w Monachjum, jako siód
my jej członek-założyciel. Odtąd, jako świet
ny demagog, szybko wysunął się na czoło
nowozałożonej partji, w krótkim czasie opa
nował ją i został jej przywódcą. Już z po
czątkiem listopada r. 1923 próbował opano
wać władzę w Bawarji drogą zamachu stanu
w Monachjum, lecz zamach się nie udał. Hit
ler stawiony przed sąd, został skazany na
pięć lat więzienia; w grudniu 1924 r. ułaska
wiono go i wypuszczono na wolność. Po wyj
ściu z więzienia Hitler złożył kierownictwo
partji i oddał się rozważaniom i rozmyśla
niom politycznym. Trudno narazie powiedzieć,
co było przyczyną tak doniosłego w życiu
Hitlera kroku. Pisze wtedy swoją pracę pod
tytułem „Mein Kampf” (1925/6), w której wy
kłada swój światopogląd polityczny i broni
programu N. S. D. A.P., uchwalonego na zjeź57
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13) Żądamy upaństwowienia wszystkich
dzie tego stronnictwa w Monachjum 24 lute
go 1920 r. Program ten składa się z 25 arty (dotychczas) już stowarzyszonych przedsię
biorstw (trusty).
kułów. Oto ich treść:
14) Żądamy podziału zysków wielkich
1) Żądamy zjednoczenia wszystkich Niem
ców w Wielkie Niemcy na zasadzie stanowie przedsiębiorstw.
nia narodów o sobie.
15) Żądamy rozbudowy na wielką skalę
2) Żądamy równouprawnienia narodu nie ubezpieczeń na starość.
mieckiego z innemi narodami, unieważnienia
16) Żądamy stworzenia zdrowego stanu
traktatów pokojowych Wersalskiego i w St. średniego i jego utrzymania; natychmiastowej
Germain.
komunalizacji wielkich sklepów towarowych
3) Żądamy ziemi i roli (kolonij) dla wy i wynajęcia ich za niskie ceny drobnym przed
żywienia naszego narodu i kolonizacji nad siębiorcom, najdalej idącego uwzględnienia
wszystkich drobnych przedsiębiorców przy do
wyżki ludności.
4) Obywatelem państwa może być tylko stawach dla państwa, poszczególnych krajów
członek narodu (Volksgenosse). Członkiem na Rzeszy N. i gmin.
rodu może być tylko ten, kto jest krwi nie
17) Żądamy odpowiadającej naszym pomieckiej, bez względu na wyznanie; Żyd prze • trzebom narodowym reformy rolnej, stworze
to nie może być członkiem narodu niemiec nie prawa o wywłaszczeniu bez odszkodowa
kiego.
nia dla celów ogólnej użyteczności: zniesienia
5) Kto nie jest obywatelem państwa, ten lichwy rolnej i przeszkodzenia wszelkiej spe
mieszka w Niemczech w charakterze gościa i kulacji ziemią.
podlega prawu o obcokrajowcach.
18) Żądamy bezwzględnego zwalczania
6) Tylko obywatel państwa mocen jest tych, którzy swoją działalnością szkodzą in
stanowić prawa i kierować państwem. Żąda teresom ogółu. Zwykli przestępcy, lichwia
my przeto, aby każde stanowisko publiczne, rze, oszuści i t. d. mają być karani śmiercią,
bez względu na jego rodzaj, czy to w Rzeszy, bez względu na wyznanie i rasę.
czy w kraju związkowym, czy też w gminie
19) Żądamy zastąpienia prawa rzym
było zajmowane wyłącznie przez obywatela
skiego,
służącego materjalistycznemu porząd
państwa. Zwalczamy korupcyjne gospodaro
wanie parlamentu, polegające na obsadzaniu kowi na świecie, ogólnem prawem niemiecstanowisk według zasady przynależności par kiem.
20) Aby umożliwić każdemu zdolnemu
tyjnej bez względu na charakter i uzdolnie
i pracowitemu Niemcowi otrzymanie wyższe
nia kandydatów.
go wykształcenia, a przez to uzyskanie sta
I) Żądamy, aby państwo zobowiązało się nowisk kierowniczych, państwo winno dbać
w pierwszym rzędzie dbać o środki do życia o gruntowną rozbudowę całego szkolnictwa
i o zarobki dla obywatela państwa. Jeśli nie narodowego. Programy naukowe wszystkich
będzie możliwe wyżywienie całej ludności pań zakładów kształcenia należy dostosować do
stwa, to trzeba obcokrajowców (nie-obywateli wymagań życia praktycznego. Zrozumienie
państwa) z Rzeszy wysiedlić.
myśli państwowej ma być osiągnięte już w
8) Należy przeszkodzić dalszej imigracji zaraniu budzącej się inteligencji przy pomocy
nie-Niemców. Żądamy, aby wszyscy nie-Niem
szkoły (nauka obywatelsko - państwowa). Żą
cy, którzy przywędrowali po 2 im sierpnia damy wykształcenia na koszt państwa wyjąt
1914 r, do Niemiec, zmuszeni byli do natych kowo uzdolnionych dzieci biednych rodziców,
miastowego opuszczenia Rzeszy.
bez względu na ich stan lub zawód.
9) Wszyscy obywatele winni posiadać
21) Państwo winno troszczyć się o pod
jednakowe prawa i obowiązki.
niesienie stanu zdrowotnego narodu przez
10) Pierwszym obowiązkiem każdego o- ochronę matki i dziecka, przez zakaz pracy
bywatela jest twórczość duchowa bądź mate- nieletnich, przez osiągnięcie tężyzny cielesnej,
rjalna. Działalność jednostki nie powinna być zaprowadzając ustawodawstwo o przymuso
sprzeczna z interesami ogółu, lecz odbywać wym obowiązku sportowym i gimnastycznym,
sie w ramach całości i z pożytkiem dla wszyst przez najdalej idące poparcie wszystkich związ
kich.
ków, zajmujących się wychowaniem fizycznem
II) Przeto żądamy: zniesienia dochodów młodzieży.
dla niepracujących i niezatrudnionych.
22) Żądamy zniesionia wojska, oparte
go na najmie i utworzenia armji narodowej.
12)
Żądamy unicestwienia niewoli lich
23) Żądamy ustaw do walki ze świadowiarskiej. Że względu na ogromne ofiary mie
nia i krwi, których każda wojna wymaga od mem kłamstwem politycznem i z jego roz
narodu, bogacenie się jednostek przez wojnę powszechnianiem przy pomocy prasy.
Dla stworzenia prasy niemieckiej żąda
musi być uważane za zbrodnię przeciwko na
rodowi. Żądamy przeto całkowitego ściągnię my: a) aby wszyscy redaktorzy i współpra
cownicy pism, które ukazują się w języku
cia wszystkich zysków wojennych.
58
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niemieckim, byli członkami narodu niemiec
kiego; b) aby mogły wychodzić czasopisma
nieniemieckie jedynie za wyraźną zgodą pań
stwa; nie mogą one być drukowane w języzyku niemieckim; c) aby wszelki udział fi
nansowy w wydawnictwach czasopism niemieckiech, bądź wywieranie na nie wpływu
przez nie-Niemców były prawnie zabronio
ne; żądamy jako kary za złamanie tych prze
pisów zamkięcia takich wydawnictw, jak rów
nież natychmiastowego wydalenia z Rzeszy
winnych tego nie-Niemców. Pisma, które
szkodzą dobru ogółu, mają być zabronione.
Żądamy ustaw do walki z takiemi kierun
kami w sztuce i w literaturze, które wywie
rają demoralizujący wpływ na życie narodu,
oraz zamknięcia takich zakładów, które nie
stosują się do wyżej przytoczonych wymagań.
24) Żądamy wolności dla wszystkich
wyznań religijnych w państwie, o ile nie za
grażają one istnieniu państwa, i o ile nie
uchybiają obyczajom i poczuciu moralnemu
rasy germańskiej. Partja, jako taka, stoi na
stanowisku chrześcijaństwa pozytywnego, bez
wiązania się z określonem wyznaniem. Ona
zwalcza żydowsko-materjalistycznego ducha
w nas i poza nami; jest przekonana, że trwa
łe uzdrowienie narodu naszego może nastą
pić tylko z wewnątrz, w oparciu o zasadę:
dobro ogółu przed prywatą.
25) Dla przeprowadzenia tego wszyst
kiego żądamy stworzenia silnej władzy cen
tralnej Rzeszy; bezwarunkowego autorytetu
parlamentu centralnego wobec całej Rzeszy
i wszystkich jej instytucyj; ustanowienia izb
korporacyj stanowych i zawodowych w celu
wykonywania ogólnych praw Rzeszy w po
szczególnych krajach związkowych.
Przywódcy partji przyrzekają że jeśli
zajdzie potrzeba, z narażeniem własnego ży
cia wystąpią bez zastrzeżeń w celu realizacji
wyżej wyszczególnionych punktów.
Jak widzimy, cały program uzupełniony
następnie wynurzeniami Hitlera z lat 1925,
1928/32/33, pod względem formy cechuje bru
talny i wyzywający ton, niewyszukany język
i styl, zaś pod względem treści przepojony
jest demagogją, prostactwem w myśleniu po-
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litycznem, jest mętny i stanowi jedną próbę
więcej, po koncepcji Plechanowa w Rosji i Hyndemana w Anglji, próbę łączenia i godzenia
nacjonalizmu i socjalizmu, oparcia o te dwa
odrębne kierunki myśli społeczno-politycznej
swego programu.
Twórcy tego elaboratu mają odwagę w
nagłówku mówić, że jest to program również
socjalistyczny, chociaż stanowsko ich wobec
marksizmu żywo przypomina nam stanowisko
bolszewików wobec socjalistów. Cały program,
jak i późniejsze wynurzenia Hitlera rzucają
hasło dyktatury narodu, najbezwzględniejszej
walki z marksizmem, liberalizmem, demokratyzmem, parlamentaryzmem, słowem z tern
wszystkiem, co stanowiło podstawę Niemiec
powojennych, od katastrofy roku 1918.
Hitler więc przekreśla cały dorobek po
lityczny czternastu lat istnienia republiki nie
mieckiej.
W ujmowaniu zasadniczego zagadnienia
kapitału i pracy, hitleryzm przypomina nam
faszyzm, mówi o czterolatce na podobieństwo
pięciolatki sowieckiej, w polityce zaś we
wnętrznej domaga się centralizacji, podpo
rządkowania krajów centralnemu rządowi, co
się już zresztą dokonało, bo do wszystkich
krajów związkowych zostali mianowani komi
sarze rządu, oczywista, wybitni członkowie
partji N. S. D. A. P. Partja zrywa z humanita
ryzmem i, w imię zachowania czystości krwi
germańskiej w narodzie, wypowiada bezwględną walkę Żydom, całemu żydostwu niemie
ckiemu, niezależnie od roli, znaczenia i po
łożenia społecznego jednostki żydowskiej w
Niemczech.
Walka i wojna—to żywioł Hitlera i jego
adherentów
Wobec Europy i świata całego hitleryzm
zajął postawę agresywną, wyzywającą; wśród
Niemców budzi nienawiść do wszystkiego, co
obce, nie-niemieckie, zapowiada zburzenie pod
walin budowy politycznej Europy powojen
nej — traktatu Wersalskiego i traktatu w St.
Germain, łaknie zemsty i krwi za „krzywdy“,
wyrządzone narodowi niemieckiemu, w imię
„upokorzonych” Niemiec... cesarskich!

Administracja „ Jednoty” prosi Szanownych Czytelników o wpłacenie
prenumeraty.
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LIST DO REDAKCJI.
Do Redakcji miesięcznika „Jednota”, or
ganu Polskiego Kościoła Ewangelicko-Refor
mowanego w Warszawie.
Uprzejmie proszę Szanowną Redakcję o
umieszczenie w swojem poczytnem piśmie ni
żej podanego głosu w sprawie „Wileńskiej”.
Z poważaniem
Ks. K. Ostachiewicz.
Warszawa, dn. 24.IV.933 r.
Od jednego z Kolegów Duchownych War
szawskich otrzymałem pewnego dnia całą plikę papierów pisanych na maszynie. Z uśmie
chem, zdradzającym dobry, zdrowy humor wrę
czył mi owe pisma z oświadczeniem, że mo
gą mnie one zainteresować, a z Jego oczu wy
czytałem — i ubawić. Na zawartość pism zło
żyły się: pismo imienne Konsystorza Wileń
skiego Ewangelicko - Reformowanego, odpo
wiedź Kolegjum Kuratorów Synodu Wileńskie
go Ewang.-Reform. na list otwarty Konferen
cji Duchownych Jednoty Warszawskiej z dnia
13 stycznia r. b., oraz odpisy uchwał Walnych
Zebrań Parafji Wileńskiej i filjału Brzeskiego
Ewang.-Reform.
Przy przerzucaniu owych pism uderzył
mnie na wstępie szczegół drobny może dla nie
jednego, niemniej jednak podkreślający cha
rakter świecki instytucyj wyszczególnionych
w imiennem piśmie. Pismo oficjalne, a nie
posiada przy żadnej nazwie instytucji lub urzędu zbędnego widocznie w ich mniemaniu
określnika: „Kościół”. Ale nie zatrzymuję się
nad tym szczególikiem. Widocznie rozgłos,
jakim cieszą się w całej Polsce, jak długą i
szeroką jest Ona, Kościół Wileński oraz „du
chowni” kierownicy Jego, czyni zbędnem sta
wianie kropki nad „i”. A może wieloletni pro
ceder handlowy pomienionych instytucyj, nie
mający nic wspólnego z Kościołem, wytarł
doszczętnie z pamięci tych, co silili się nad
powyższymi elaboratami, nietylko już myśl o
Kościele, ale nawet i to nieznaczące słówko.
Może...
Dalej, zastanowił mnie drugi moment.
List otwarty Duchownych Kościoła Okręgu
Warszawskiego nosi charakter publiczny. Kon
ferencja nie robiła ze sprawy żadnej tajemni
cy i, choć ze słusznym bólem w sercu, zde
cydowała się jedkak dla dobra samej spra
wy wypowiedzieć otwarcie prawdę. Tutaj, —
odwrotnie: jakaś potajemna, krecia robota.
Prawda, jeden z tych elaboratów, mianowicie
— odpowiedź Kolegjum Kuratorów Synodu
Wil. Ewang. - Reform, na list otwarty Konfe
rencji Duchownych, został zgłoszony w swo
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im czasie do opublikowania. Ale za to dwa
pozostałe —nie usiłowały bodaj przedostać się
na łamy pism.
Jest tutaj jednak jeszcze coś ważniejsze
go. Oto w pomienionych elaboratach mowa
jest o mnie, mnie oskarżają, a pomimo tego
ja nie otrzymałem ani odpisów tych pism, ani
wykazu osób, do których zostały one skiero
wane. Tajemniczy jakiś sąd, składający się
z niewiadomej liczby sędziów, porozrzucanych
może po całej Polsce, ma wyrokować o mnie
i może nawet potępić mnie, a ja, oskarżony,
nic o tein nie wiem, a tern samem pozbawio
ny zostałem możności bronienia się. Dlatego
nazywam tę robotę krecią. Zapytuję, co wła
ściwie skłoniło autorów do obrania takiej dro
gi? Śmiem bowiem twierdzić, że nie wzgląd
na dobro sprawy.
Tyle uwag wstępnych. Przechodzę do sa
mych pism. O odpowiedzi Kolegjum Kurato
rów nie piszę wcale, ponieważ takowa została
przez Redakcję „Jednoty” widocznie zdysklasyfikowaną, albowiem nie ogłoszoną. To wy
starcza. W uchwałach Walnych Zebrań Para
fji Wileńskiej i filjału Brzeskiego uderza przy
powierzchownym już rzucie oka dziwne, na
prawdę, ustosunkowanie się do sprawy. O ile
uchwała wysuwa potępienie czynu takiej in
stytucji jaką, jest Konferencja Duchownych
jakiegobądż Kościoła, to uchwała ta, względ
nie protokuł zebrania winien być stwierdzo
ny podpisem wszystkich uchwalających. To
jest jasne. W przeciwnym bowiem razie taka
uchwała traci na znaczeniu, powiedziaws zy*/
krótko, jest niepoważną.
Władze Jednoty Wileńskiej badzo pilnie
przestrzegają tej słusznej zasady, gdy idzie o
obronę ich własnego stanowiska. Ale widocz
nie odstępują od niej, gdy jest ona im nie
wygodną. Pod protokułem bowiem Walnego
Zgromadzenia Parafji Wileńskiej czytamy tyl
ko: „za powyższą uchwałą głosowało 67 osób”,
a pod takimże protokułem zebrania filijału
Brzeskiego—„20 osób”. Gołe liczby. Przyznać
należy, że już ten sam fakt nie wzbudza chyba
w czytelniku zaufania do powziętych uchwał.
Przechodzę do meritum sprawy. Czytam
w jednym z tych odpisów z odpisu uchwałę
następującą: „Sprawa zwolnienia każdego du
chownego przez Najwyższą Władzę naszego
Kościoła jest sprawą czysto wewnętrzną da
nego Kościoła i ingerencja duchownych innej
Jednoty jest niedopuszczalnym faktem wtrą
cania się w uchwały naszego Synodu”. —
Brzmienie uchwały bardzo pompatyczne, ale,
znów muszę powiedzieć, — nie zupełnie
poważne. Godzę się najzupełniej z tern, że
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wymieniona w uchwale sprawa i inne rów
nież są rzeczą „czysto wewnętrzną” danej in
stytucji. Zdrowa logika jednak nakazuje mnie
wtrącić tu m ałe—„ale”. Ale—óo pewnych g ra
nic. I do życia rodzinnego, prywatnego nie
wolno nikomu wtrącać się. Ale znów — do
pewnych granic. O ile granice te zostają prze
kroczone, wówczas, jak nam wskazuje zresztą
samo życie, sprawa przestaje być „czysto we
wnętrzną”. Taka sprawa staje się już zewnętrz
ną, społeczną. A przekroczenie tych granic
następuje wówczas, gdy właśnie z wewnątrz
godzi się w powagę samej instytucji, szczegól
nie o tak doniosłem znaczeniu, jak Kościół.
Niestety, Władze Wileńskie, sterujące nawą
Kościoła, daleko już przekroczyły pojmowa
ne w tym sensie granice, czego jednym z bo
lesnych dowodów jest bodaj utarta już nazwa:
„Wilno”, lub „Zawalna ulica”, nadawana im
przez szerokie warstwy społeczne. Żeby nie
być gołosłownym podaję istotę rzeczjr, stwier
dzającą dobitnie przekroczenie tych „czysto”
wewnętrznych grania. Oto ona: „Zatoalna uli
ca“ jest nastawiona przez je j kierownicze Wta'
dze na tory skrajnie materjalistycznej poli
tyki, zmierzającej głównie do przelewania za
wartości Kasy Kościelnej do kieszeni prywat
nych P.P. Kuratorów, czyli Opiekunów Ko
ścioła. Żeby kieszenie tych panów, piastują
cych z punktu widzenia prawnego i społecz
nego honorowe stanowiska, mogły pęcznieć,
należało powiększać o ile możności zawartość
kasy Kościoła. Do tego posłużyło i służy w
dalszym ciągu masowe, bez najmniejszej bo
daj selekcji — chyba gdy chodzi o osoby źle
sytuowane, nigdy zaś, gdy chodzi o osoby
na wyższych stanowiskach, — przyjmowanie
konwertytów w widokach przyszłych rozwo
dów i ślubów. Myśl nąd wyraz szczęśliwa dla
p.p. Opiekunów jak duchownych tak i świec
kich. Sam byłem w ciągu 4-ch lat kuratorem
z urzędu i miałem przeto sposobność przyj
rzenia się zbliska polityce „robienia kasy” i
przelewania jej zawartości do kieszeni p.p.
Opiekunów w formie pożyczek niczem prawie
nie zabezpieczpieczonych, a dochodzących do
25.000 zł. na osobę, skreślań zaległych należ
ności kościelnych, bonifikowania w mieszka
niach i t. d. Dałoby się dużo o tern powie
dzieć. Ale to, co powiedziałem, chyba wystar
cza. Kto choć trochę orjentuje się w idei Ko
ścioła Ewang.-Reformowanego przyzna chy
ba, że praktyki powyższe nie mają nic wspól
nego z tą ideją, a podkopują tylko i niszczą,
jak czerw drzewo, wiarę i dobre obyczaje, ja
kie winny być kultywowane przez Kościół.
Jako duchowny tego Kościoła, obowiązkiem
którego było czuwanie nad czystością wiary,
zaprotestowałem przeciwko podobnej polityce
i praktykom. Ponieważ śmiałem to uczynić,
nazwano mnie „bolszewikiem” i usunięto z te 
go Kościoła. Interesujących się sprawą usu61
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nięcia mnie odsyłam do pism Wileńskich z lipca r. z. i późniejszych, oraz innych (Express
Wil. z 1 VII.932 r.; Słowo №№ 155, 158; Dzieńnik Wil. №№ 127 932 r. 41, 84/932 r.; Kurjer
Czerwony № 163/932 r.; Krakowski 1lustrów.
№ 43/933 r.; Kurjer Warszawski № 218/932 r.;
„Jednota” №№ 4 —5, 6, 7/93$
4•
Uchwała 3-a Walnego Zebrania parafjan
Wil. stwierdza, że wystąpienie Konferencji Du
chownych Kościoła Okręgu Warszawskiego za
szkodziło sprawie Ewangelicyzmu w naszej Ojczyzźnie. Niestety. Krokodyle łzy! Instytucja,
która zabija wiarę u tysięcy obywateli i oby
watelek naszej Ojczyzny przez pośpieszne,
często bowiem parę godzin, albo dni zaledwie
trwające przygotowanie ich do tak poważnego
kroku, jakim jest zmiana wyznania, przez ni
szczenie w ich duszach i tej odrobiny poczu
cia świętości, jaką wynieśli z Kościoła rodo
witego, przez traktowanie zmiany wyznania
jako interesu, na którym można zarobić, —
taka instytucja ubolewa nad sprawą Ewange
licyzmu w Polsce! Naprawdę, graniczy to już
z cynizmem! Szerzenie i utrwalanie w podob
ny sposób Ewangelicyzmu u nas jest rzeczą
zaiste godną ubolewania. Zasadnicza prawda
Kościoła głosi, że należy żale od siebie za
czynać. Wówczas nie trzeba już będzie pła
kać nad innymi.
Następna uchwała tegoż zebrania z mocą
rozkapryszonego, niesfornego dziecka stwier
dza, że zarzuty, czynione przez Konferencję
Duchownych w Ich proteście pod adresem
Władz Kościoła Jednoty Wil., co do zarządza
nia majątkiem kościelnym, polityki kościelnej
i przyjmowania konwertytów, są nieprawdzi
we i krzywdzące. Niestety, to są tylko słowa!
Papier jest cierpliwy. Wytrzyma on nawt da
leko mocniejsze gromy. Ale cóż,—mocne sło
wa są skuteczne jedynie w stosunku do dzie
ci, nawet już nie do młodzieży. Star.-i potrze
bują jednak dowodów, faktów. Te muszą być
mocne, a tych, niestety, nie mogłem nigdy do
szukać się ani w korespondencji Władz Ko
ścioła Wil., ani w rozmowach, a co gorsze —
w praktyce. Wygodna jest dla Władz Kościo
ła Wil. ich własna ślepota na to, co w ich
polityce kościelnej jawne jest dla szerokich
warstw naszego społeczeństwa; piszą więc w
dalszym ciągu swego niestrudzonego elabora
tu, że „zwrot użyty w „Uroczystym Proteście”,
że sprawy te „są każdemu wiadome”, nie od
powiada zupełnie rzeczywistości”. Naprawdę,
nasuwa się tutaj z nieprzepartą siłą obraz
strusia chowającego swoją głową w piasku
w tern przeświadczeniu, że go nikt nie widzi.
Niech za mnie odpowiadają już nie głosy pra
sy, gdzie te sprawy były już od szeregu lat
niejednokrotnie poruszane, ale książki, które
piszą o nich. Głos prasy — to strumień. Dziś
jest —jutro już zapomniane, bo są nowe sen
sacje. Ale głosy, drukowane w książkach no
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szą odmienny charakter. W nich jakby spra
wa zostaje uwiecznioną, w każdym razie prze
chowywaną na długie lata dla współczesnych
i potomstwa* Trudno już tutaj te sądy odparo
wywać mocnem słowem, upartem twierdzeniem,
że istnieją na sprawy Kościoła różne poglądy.
Fakteiri. jest niezbitym, źe właśnie obecni kie
rownicy „duchowi” Kościoła Wileńskiego do
prowadzili do tego, ze Ten o tak szczytnych
tradycjach Kościół dostał się zbrukany po
raz pierwszy w swych dziejach na stronice
książek i w ten sposób przejdzie do historji
ze splamioną, czarną kartą. Dla przykładu
podaję tytuły i stronice znanych mi książek,
gdzie wymienione są jak nazwiska tak i fak
ty: „W walce z demoralizacją” Czesława Lechickiego, 2 tomy (tom I-y str. 61); „Geografja
serdeczna” Zygmunta Nowakowskiego (str 139
i 155); „Prawo do miłości” Władysława Rym
kiewicza i sztuka teatralna „Orfeusz w piekle”.
Na zakończenie — parę słów w sprawie
zarzutów, czynionych mi przez Walne Zebra
nie Parafjan z Brześcia n/B, dokąd zostałem
swego czasu wysłany za karę, że ośmieliłem
się pełnić swój obowiązek duchownego. Mó
wiąc szczerze zarzuty te nie pochodzą od pa
rafjan Brzeskich, ale od ich „duchowych” kie
rowników z Wilna. Zarzucają więc mnie owi
kierownicy, że 1) starałem się podważyć u
parafjan Brzeskich autorytet legalnych Władz
Kościoła Jednoty Wileńskiej; 2) źe nie wyka
zywałem zbytniej troskliwości o zjednoczenie
parafjan; 3) źe po odejściu swojem nie pozo
stawiłem nawet listy parafjan; wreszcie 4) nie
zarządziłem wyboru członka ewangelika-reformowanego do Rady Kościelnej miejscowej parafji.
Co do pierwszego zarzutu powiem tyle,
że w rozmowach prywatnych z parafjanami,
z którymi przebywałem częściej, nazywałem
zło po imieniu. Natomiast stwierdzam, że ni
gdy rozmyślnie nie podważałem publicznie
autorytetu Władz Wileńskich. Nie dziwi mnie
jednak ten zarzut, ponieważ znaną mi jest i
z innych wypadków taktyka panów z ulicy
Zawalnej, polegająca na wygrywaniu dla swo
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ich niecnych celów bodaj nawet koresponden
cji prywatnej, do nich w dobrej wierze skie
rowanej.
Przechodzę do zarzutu drugiego. Nieste
ty, miałem do czynienia przeważnie z para
fjanami, źe tak powiem, papierowymi, napręd
ce sfabrykowanymi w Wilnie. Kto dotknął się
sam takiej pracy, ten tylko może mieć sąd o
niej. Dałoby się tutaj dużo jeszcze powiedzieć,
lecz w braku miejsca i czasu przechodzę do
następnego oskarżenia.
Zarzut, źe nie pozostawiłem po odejściu
swojem nawet listy parafjan, naprawdę godzi
już nie we mnie, ale raczej we Władze Ko
ścioła Wileńskiego. Konsystorz Kościoła Jed
noty Warszawskiej prowadzi dla wszystkich
swoich parafjan kartoteki. Tak postępuje każ
da poważna instytucja. W ten sposób porzą
dek i sprawność Kościoła nie są uzależnione
od prywatnych notatek duchownego. Ale cóż
mówić o kartotekach w stosunku do Kościoła
Wileńskiego, jeżeli Naczelne Władze Jego nie
postarały się do ostatnich bodaj czasów o za
rządzenie sporządzenia zwyczajnego spisu pa
rafjan.
Co do ostatniego zarzutu, to nawet nie
został on wyssany z palca. Sprawa ma się
wręcz przeciwnie. Jeszcze, gdym nie mieszkał
w Brześciu n/B, ale administrowałem tą parafją z Wilna, myślą moją było, by wszedł do
Rady Kościelnej jeden z moich parafjan. To
przeprowadziłem w osobie p. porucznika J.
Paliwody, który, widocznie ze względu na pro
wadzony w Wilnie rozwód, zmienił stosunek
swój do mnie.
Na tern kończę. Podjąłem się tej przy
krej pracy w tym jedynie celu, by ludzie ucz
ciwi i zacni nie pozostawali w błędzie co do
polityki i praktyk „Kościoła’’ Wileńskiego.
Sądzę, że wypowiedziałem się dosyć obszernie
i jasno tak, że nie zajdzie chyba potrzeba tłu
maczenia ewentualnych dalszych wystąpień
„Zawalnej ulicy”, opartych jedynie na złej
woli i mocnych słowach.
K s. h . Ostachiewicz.

WIADOMOŚCI Z KOŚCIOŁA l O KOŚCIELE.
Licznie zgromadzeni członkowie Zboru
wysłuchali sprawozdań—ogólnego za I kwar
tał roku bieżącego, rachunkowego i bilansu
funduszów Zboru za 1932 rok, z działalności
Zarządu Przytułku dla Sierot i Domu Star
ców i Kalek, z działalności misji wewnętrz
nej przy Zborze i Djakonatu, Stowarzyszenia
Młodzieży i wreszcie Szkoły Niedzielnej.
Wszystkie te sprawozdania wykazały ce

W dniu 25 b. m. odbyło się Ogólne kwar
talne Zgromadzenie Członków Zboru naszego
stołecznego pod przewodnictwiem Pana Pre
zesa Kolegjurn Kościelnego JWP. Inżyniera
Emila Świdy. Zgromadzenie kwietniowa jest
zawsze Zgromadzeniem sprawozdawczem, na
którem Kolegjurn Kościelne i Zarządy wszyst
kich instytucyj Zborowych składają sprawo
zdanie z działalności swej w roku ubiegłym.
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lowość i prawidłowość działania poszczegól
nych Zarządów dla dobra Zboru.
*
*

*

Synod Kościoła naszego w roku bieżą
cym zebrać się ma w dniu 11 czerwca. Obra
dy Synodu poprzedzi uroczyste nabożeństwo
w Kościele naszym na Lesznie, na którem
winni być obecni wszyscy Duchowni Jednoty
naszej i delegaci poszczególnych Zborów. Na
bożeństwo rozpocznie się o godzinie 10 rano.
Obrady tegorocznego Synodu połączone
będą z wyborami Prezesa Konsystorza, I Rad
cy świeckiego i Sekretarza. Ponieważ poza
wyborami decydowane będą na Synodzie bar
dzo ważne sprawy, jako to akces ukraińskich
ewangelików-reformowanych i powstanie Zbo
ru naszego w Wilnie, przeto byłoby do ży
czenia, aby Synod tegoroczny został jaknajlicziej obesłany.
Bezpośrednio przed Synodem zbierze sie
Konferencja Duchownych Jednoty naszej.
Z M isji W e w n ętrzn ej.
31-go marca r. b. odbyło się w murach
b. Pałacu Działyńskich w zborowych domach
otwarcie i poświęcenie Świetlicy dla naszej
konfirmowanej młodzieży robotniczej i rze
mieślniczej. Myśl świetlicy, której nadana zo
stała nazwa „Emauś“ , zrodziła się w łonie
Związku Przyjaciół Misji Wewnętrznej, który
od niedawna powstał przy Zborze Warszaw
skim.
W dwupokojowym lokalu, bardzo skrommie umeblowanym, zebrało się przeszło 50 osób. Otwarcie świetlicy przypadło w udziale
Sekretarzowi Związku, Ks. K. Ostachiewiczowi, a poświęcenia Słowem Bożem i modlitwą
dopełnił Superintendent — Przewielebny Ks.
Stefan Skierski. W swojem przemówieniu Ks.
Ostachiewicz wyjaśnił zebranym zadanie i po
trzebę świetlicy przy naszym Zborze. Młodzież
nasza, pochodząca ze sfer robotniczych, po
konfirmacji rozprasza się zazwyczaj, często
pozostaje bez należytej opieki, odpada przeto
od Kościoła. Należy ją więc skupiać, dać jej
c*epły> Jasny k ąt godziwą rozrywkę, szklankę
herbaty. Takie zadanie świetlicy.
Po otwarciu nastąpiło poświęcenie świe
tlicy. Ks. Superintendent przemówił do zebra
nych na tekst słów z 24 go rozdziału ewangelji według Św. Łukasza: „Zostań z nami,
bo się ma ku wieczorowi, i już się dzień na
chylił“. Po rezejściu się gości, Panie nasze
poczęstowały pozostałą młodzież i starszych
herbatą i ponczkami. Gra „warcaby“ trwała
do godz. 8,30 wiecz, poczem wszyscy się ro
zeszli.
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Nowopowstałej placówce pracy Zborowej
życzymy błogosławieństwa i pomocy Bożej,
iżby zamierzenia jej założycieli osiągnęły swój
cel — skupiania młodzieży naszej, kształcenia
jej duchowo i podnoszenia kulturalnie ku jej
własnemu dobru, na pożytek Kościoła i na
rodu.
*

*

*

W dniu 26 b. m. odbyło się posiedzenie
Oddziału „Polska” Światowego Związku przy
jaznej pracy Kościołów pod przewodnictwem
Jego Eminencji Księdza Metropolity Djonizego, Zwierzchnika Kościoła Prawosławnego w
Polsce. Obowiązki przewodniczącego Oddziału
„Polska“ obejmują kolejno co dwa lata naj
wyżsi duchowni trzech najliczniejszych akato
lickich Kościołów w Polsce. Z dniem 1.1 b. r.
przewodnictwo objął J. E. Ksiądz Metropolita
Djonizy, który prowadzić będzie agendy Od
działu do końca 1934 roku.
Na posiedzeniu w dniu 26 b. m. wysłu
chano sprawozdania za okres roku ubiegłe
go, sprawozdania Księdza Biskupa D-ra J.
Burschego z posiedzeń „Wydzału Wykonaw
czego“ Związku, odbytych w Berlinie dn. 29,
30 i 31 stycznia r. b., następnie przyjęto do
wiadomości program posiedzeń tegoż „Wy
działu Wykonawczego“, mających mieć miej
sce w Sofji dn. 18—21 września r. b , przyczem na delegata Oddziału naszego do Sofji
powołano J. E. Księdza Metropolitę Djonizego, wreszcie ustalono rozkład składek na cele
Związku i wysłuchano szereg komunikatów
Generalnego Sekretarjatu Związku.
Obrady poprzedzone zostały krótkiem
nabożeństwem, podczas którego pięknie śpie
wał Cerkiewny Chór Metropolitalny.
S ta n isła w ó w . — Z akład y e w a n g e lic k ie .
Według czasopisma „Christliche Welt”
Nr. 1 Zakłady ewangelickie Ks. F. Zoccklera
mają 520 mieszkańców, w tern 430 sierot, wy
chowanków i in. Koszta utrzymania tej wiel
kiej rodziny wynoszą 17 000 marek niem, mie
sięcznie.
C zech o sło w a cja . — Z jazd e w a n g e lik ó w
c zesk ich .
W dniach 30 kwietnia i 1 maja urządzić
miała „Kostnicka Jednota” Zjazd ewangelików
czeskich w Podiebradach na pamiątkę 500 lecia wyprawy Husytów przeciw Krzyżakom.
Pierwszego dnia Zjazdu odbędzie się zebra
nie publiczne z referatami n. t. Obrona i roz
wój protestantyzmu w obecnej chwili.
Ew. Pol.
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Nr. 4

OFIARY.
N a w y d a w n ic t w o „J E D N O T Y “.
O p r ó c z p r e n u m e r a t y w p ła c ili n a w y d a w n ic t w o :

1. W-a p. Engenja Szenajch owa — Warszawa Zł. 10 00
2. W-y p. Maurycy Skirgajło
„
„ 3.00
3. W-a p. Anna Mendowa — Skierniewice
„ 8.00
4. Główny Urząd Wojsk. Duszpasterstwa
Ew. Ref. — Warszawa
„ 25.00
5. W-y p. Prof. Bartel —
„
. 5.00
6 W y p. Karol Sander —
„
„ 4.00
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 kancelarji kościelnej (Leszno 20), w niedziele
po nabożeństwie u zakrystjana przy wyj
ściu z kościoła.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
w W a r s z a w s k im K o ś c ie le E w a n g e li c k o - R e f o r m o w a n y m
N a b o ż eń stw a

n a m ie s ią c m a j 1933 r.

r o z p o c z y n a j ą s i ę 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.

Środa, dn.3 V. (Święto Narodowe) o godz. 9 r a n o .............................................Ks.

J. Jeleń.

2.

Niedziela, do. 7.V (3 N. po W ielkiejnocy)............................................................. Ks.

J. Jeleń.

3.

Niedziela, dn. 14.V (4 N. po Wielkiejnocy) z Komunją Ś-tą i bezpośredniem
do niej przygotowaniem.....................................................................................................Ks. St. Skierski.

4.

Niedziela, dn.21.V (5 N po W ie lk ie jn o c y )............................................................Ks.

5.

Czwartek, dn.25.V (Wniebowstąpienie P a ń s k ie ) ..............................................

6.

Niedziela, dn. 28.V (6 N, po Wielkiejnocy)z Komunją Ś-tą i bezpośredniem
do niej przygotowaniem.....................................................................................................Ks. J. Jeleń.

.

E. Jelinek.
Ks. J, Jelinek.

CENY OGŁOSZEŃ: IV str. okładki — zł. 150; II str. — 100; III str. — zł. 75;
str. — zł. 75, 50, 35; % str. —
zł. 40, 30, 20, i
str. bez względu ua stronę — zł. 20.
STRONY ZWYKŁE cała strona — zł. 100, % str.— 50; V4 str.— 30; Vs— zł. 20. Przy ogłoszeniach kombinacyjnych
i z kliszami do cen powyższych dolicza się 30%.

Drukarnia Matematyczna Warszawa, Miedziana 3.

