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Ks. W IK TO R B U K SB A ZE N .

S ojcdn an ic z ®>ocfi<mi p r z e z Qftrysłn$a,
„ . . . Bóg był w Chrystusie, świat z samym sobą
jednając . .
II Korynt 5 rozdz. 19 luiersz.
Istnieje obraz pewnego malarza włoskiego, który w oryginalny sposób ujmuje sceną ukrzyżo
wania Jezusa. Oto Chrystus zawisł na krzyżu, a poprzez ręce Jego i drzewo krzyża przechodzą
gw oździe, które wnikają w Ojca. stojącego za krzyżem, boleśnie go raniąc. Ta malarska koncepcja
ukrzyżowania jest echem słów apostoła Pawła: „Bóg był w Chrystusie, jednając świat ze sobą".
My chrześcijanie wierzymy, że Chrystus był doskonałem odbiciem Boga. W Nim ten Bóg,
który przewyższa wszelki rozum ludzki', przemówił do człowieka językiem w sposób dla nas zro
zumiały. Poprzez Jezusa poznaliśmy Boga, że jest miłością i że nie pozostaje obojętnym na nasze
walki i zmagania, na grzech i cierpienie, na nasze wzloty i upadki.
K rzyż Chrystusa, cierpiącego niewinnie dla upadłej ludzkości był zarazem krzyżem Bożym.
Goethe powiedział kiedyś: „Gdybym był Bogiem , to grzech i cierpienie świata niechybnie musiałyby
mi serce z ł a m a ć A czyż inaczej było? Ten krzyż, wzniesiony przez historję na Golgocie jest sym
bolem tego krzyża, który wyrósł w miłującem sercu Ojca na widok grzechu, nędzy i upadku Jego
dzieci. Inaczej być nie mogło. Tam gdzie Miłość styka się z grzechem niechybnie wyrasta krzyż.
Słusznie ktoś powiedział, że Chrystus nigdy z krzyża nie zstąpił, bo ży ł wśród ciągle cier
piącej ludzkości, a każde cierpienie i każdy grzech ludzki odczuł jako własne cierpienie i własny
grzech. Oto jest sens słów: „On grzechy nasze zaniósł na k rzyż", Nikt ich na Niego nie nałożył,
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lecz On je sam w ziął na siebie, jak miłująca matka bierze na siebie grzech zbłąkanego syna i
dzieli wraz z nim jego boleść i hańbą.
0 pewnym świątyni hinduskim opowiadają legendą, że kiedy widział złych ludzi niemiłosier
nie okładających kijami bawołu tak przejął sią cierpieniem bezbronnego zwierzącia, że na ciele
świętego wystąpiły wszystkie rany i znaki zmącania sią złych ludzi. To jest tylko legenda. Ale czy
my rzeczywiście nie powinniśmy widzieć w ranach Jego naszych własnych ran. Te sińce i rany
Jego ciała są ranami i sińcami, które grzech i zło zadały naszej duszy .
Kiedy starsi narodu żydowskiego wydali Jezusa w rące Rzymian, ci zrozumieli, że teraz na
deszła pora aby dać wyraz całej swej pogardzie dla znienawidzonego narodu. Wszak mają
w swych rękach ich ..króla'! Wprawdzie osobiście do Jezusa nic nie mają. nic im nie zawinił,
ale nie mogą przecież pominąć takiej okazji, aby przez odpowiednie potraktowanie ich ..króla"
nie pokazać co sobie myślą o żydach. Więc włożyli nań szatą królewską, do rąk doli mu rózgą,
niby berło, a koroną także dali mu z cierni i padali na kolana, wołając z udaną czołobitnością:
„Witaj, królu żydowski". Cała nienawiść i pogarda dla narodu żydowskiego spadła na Jezusa, a
Jezus? On bierze to co przeznaczone było dla prześladowców Jego na siebie, jakby to było Jego.
„On który był bez grzechu dla nas stał sią grzechem; abyśmy sią stali sprawiedliwością Bożą".
Taka jest cena naszego usprawiedliwienia.
Bóg daje nam przebaczenie grzechów, ale podaje nam to przebitemi rąkami, które za nas cierpiałyAle rodzi sią w nas pytanie: Czy cena naszego pojednania z Bogiem musi być aż tak wyso
ka, aby Ten, który był bez żadnej winy. bez skazy i zmazy musiał umrzeć za skalaną grzechem
ludzkość ?
C zyż Wszechmocny Bóg nie mógł jednem słowem przebaczyć nam nasze winy? Wszak i nas
uczył Mistrz nasz modlić sią do Ojca: „Odpuść nam winy nasze jako i my odpuszczamy naszym
winowajcom". C zyż poprzez krzyż dopiero musimy dojść do pojednania z Bogiem?
A jednak innej drogi nie było i być nie mogło !
K ażdy ojciec, któryby przebaczył swemu zbłąkanemu i zbrukanemu grzechem i przewrotnością
synowi bez odczucia całej ohydy grzechu i bez cierpienia nad stanem; tego syna, wyrządziłby tylko
sioojem przebaczeniem krzywdą. Nie byłoby bowiem w akcie ojca żadnej mocy. któraby zmusiła
syna do porzucenia dotychczasowego trybu życia, raczej można sią obawiać, że łatwo uzyskane
przebaczenie pobudziłoby go do zlekceważenia grzechu.
Nasze poczucie moralne wzbraniałoby nam przyjąć przebaczenie, które nie posiada głębszej
wartości moralnej. Przebaczenie musi poprzedzić napiątnowanie grzechu i głęboki protest wewnątrzny
przeciwko złemu.
1 en który przebacza musi grzech odczuć jako osobiste cierpienie, jako własny krzyż. Wszel
kie inne pzebaczenie prowadzi do libertynizmu moralnego, do zatraty poczucia tego co dobre, a co
złe, co zbożne, a co wy stąpnę.
Ale nas Bóg pojednał ze sobą przez Chrystusa, czyli poprzez krzyż, a takie pojednanie p rzy j
mujemy jako najwyższy dar łaski Bożej. W krzyżu Chrystusa objawiła sią nam nietylko miłość
Boża, ale i sprawiedliwość Jego. Sprawiedliwość ta potępia nas takich, jacy jesteśmy, grzeszni,
samolubni, miotani naszemi instynktami, przyziemni. Miłość zaś płynąca z krzyża przebacza nam
nasze grzechy i jedna z Bogiem, staje sią w nas mocą ku odrodzeniu wewnątrznemu, ku zerw a
niu ze starem i do rozpoczęcia wszystkiego na nowo.
„A tak jeśli kto jest w Chrystusie, nowem jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko
howem sią stało".
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Ks. EMIL JELINEK.

SYLWETKA KALWINA NA TLE
REFORMACJI.
(c. d.)
Ze znacznie lepszym skutkiem niż w Niem
czech przejawił się wpływ uniwersalnego du
cha Kai winowego w Anglji. Szczególnie silnie
uwidocznił się on za czasów panowania Edwar
da VI, następcy Henryka VIII, oraz za czasów
królowej Elżbiety, następczyni Marji Katolic
kiej. Wpływ ten z biegiem czasu pogłębił się
tak dalece, że Kościół Anglikański, który jesz
cze za czasów jego założyciela króla Henryka
VIII był w gruncie rzeczy Narodowym Kościo
łem Katolickim angielskim, z czasem przyjął
zupełnie naukę i ideologję kalwińską, zacho
wując tylko zewnętrzny ceremonjał katolicki.
Wyznawcy tego Kościoła byli już jednak tak
dalece przeniknięci wpływami reformacji szwaj
carskiej, że ciężko znosili nawet tę zewnętrzną
pozostałość z katolicyzmu i tworzyli liczne
Kościoły i społeczności dyssydenckie jak np.
Kościół prezbiterjański (reformowany), społecz
ność independentów, purytan, kwakrów i t. p.
Ale były to już wtórne skutki bezpośredniego
ongiś wpływu Kalwina, który sięgnął daleko aż
na północ do górzystej Szkocji. Tutaj właśnie
już od r. 1542 roztoczył szeroką działalność
reformatorską Jan Knox (Nox), przyjaciel i oso
bisty uczeń Kalwina, zaledwie o cztery lata
młodszy od mistrza. Oczywiście, że najwięcej
czasu poświęcał Kalwin sprawom ewangelicyzmu w swojej własnej ojczyźnie — Francji. Nie
było chyba we Francji zakątka, do któregoby
nie trafiło pismo lub traktat genewskiego re
formatora, nie było sprawy, w którejby Kalwin
głosu nie zabrał, ale nie było także chyba dnia
w życiu samego reformatora, w którymby nie
przyjął delegacji lub nie otrzymał listu z Fran
cji, czy też do niej listu lub posła nie wysłał.
Krótko rzec można: ewangelicyzmem francu
skim kieruje bezpośrednio z Genewy sam
Kalwin.
Nie zapomina on również i o naszym
kraju, jakże w owych czasach dyliżansowej
komunikacji bardzo od Szwajcarji odległym.
Kalwin pisuje do króla i do magnatów, do
biskupów katolickich, a nawet i do Jakóba
Uchańskiego, prymasa i arcybiskupa gnieźnień
skiego, któremu „nowinki religijne ”, nigdy nie
zdołały wywietrzeć z głowy. Musiała to być
korespondencja niezmiernie bogata, skoro na
wet w ciągu jednego dnia (r. 1555) potrafił
Kalwin wysłać do Polski aż 4 listy. Niestety,
i tu niszczycielska działalność Jezuitów zrobiła
swoje, pustosząc w iście barbarzyński sposób
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znaczniejszą część korespondencji genewskiego
„arcy-kacerza”.
Reformacyjny ruch religijny w Polsce łą
czy się ściśle z włoskim ewangelickim zborem
w Genewie, skupiającym wokół siebie włos
kich uciekinierów, których ściągała do Gene
wy nie tylko słynna gościnność jej obywateli,
ale i sama osoba Kalwina. Był to element naogół niesforny, skłonny do indywidualizmu
i racjonalistycznych dociekań religijnych. W na
uce o Trójcy św. Włosi dochodzą niebawem
do antytrynitaryzmu, całkowitego zaprzeczenia
Trójcy św., a w kwestjach chrystologicznych
do niebywałego dotąd radykalizmu. Mateusz
Gribaldo, Paweł Aliciati, Jan Walentyn Gen
tile i wielu innych członków genewskiego ewan
gelickiego zboru cudzoziemskiego stają się jaw 
nymi zwolennikami Serveta i nieustannie nie
pokoją Kalwina dysputami i sporami na temat
Trójcy św. i osoby Chrystusa. Mimo to refor
mator genewski poświęca im wiele swojego
drogiego czasu i traktuje ich jak prawdziwych
przyjaciół. Namową i przekonywaniem stara
się łagodnie odwieść ich od błędnych poglą
dów. Z Lelio Socynem, który przybywa do
Genewy w r. 1548, chętnie i przyjaźnie dysputuje nad sprawą zmartwychwstania. Wprawdzie
w czasie sporu z Bolsecem Socyn występuje
przeciw Kalwinowi, ale nie zmienia to w niczem przyjaznego stosunku reformatora. Kiedy
później książę Toskański konfiskuje majątek
Socyna Kalwin robi wszystko co jest w jego
mocy, żeby ratować mienie swojego przeciw
nika. Jeszcze więcej trosk i kłopotów przyspo
rzył Kalwinowi włoski lekarz Jerzy Blanarata.
W ciągu kilku lat uprzykrzał on reformato
rowi życie dysputami na temat Trójcy św.
Kalwin niekiedy całemi godzinami cierpliwie
z nim dysputo wał póki nie przekonał się, że
Blandrata to człowiek nieszczery i podstępny.
Natychmiast zerwał z nim wszelkie stosunki,
co jednak nie przeszkodziło Włochowi atako
wać Kalwina w dalszym ciągu. Obawa przed
represją władz genewskich zmusiła wreszcie
Blandratę do opuszczenia Szwajcarji i udania
się do Polski. Oprócz niego i wielu innych
jego współziomków chętnie skorzystało ze zna
nej polskiej gościnności i na stałe przeniosło
się do naszego kraju. Ci właśnie Włosi stali
się później wespół z Jezuitami grabarzami pięk
nie zapowiadającej się polskiej Reformacji.
Ruch reformacyjny w Polsce w połowie
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XVI wieku był tak silny i powszechny, że już
7 6 narodu wyznawało nową naukę, a sam na
wet król i prymas skłonni byli utworzyć nie
zależny od Rzymu polski Kościół narodowy.
Niestety, nie zawsze względy ideowe i religijne
były przyczyną szerokiego zainteresowania się
ogółu Ewangelją. Wśród braci szlacheckie] nie
brakło wprawdzie gorących zwolenników,
.,szczyrej Ewangeliey Pana Jezusowej”, ale nie
brakło również i takich, dla których „nowinki
religijne” były tylko symbolem dobrego tonu
i ogłady. Dysputowanie na tematy religijne
i wygłaszanie najskrajniejszych poglądów ucho
dziło wówczas za objaw dobrego wychowania
i otwartej głowy. „Człowiek poczciwy”, który
wedle wynurzeń imć pana Okszyca chętnie
„parał się” rolą i polowaniem, zagłębiał się te
raz także w nudnych teologicznych traktatach
i sam w trudzie niemałym, jakoże ręka bar
dziej do korda i karabeli niż do pióra nawy
kła była, płodził nowe traktaty i za punkt ho
noru sobie uważał takowe drukiem światu ob
wieszczać. Poza tern „nowinki religijne” sta
wały się w ręku szlachty doskonałą bronią do
walki z klerem, który rósł w potęgę i coraz
to nowe na królu przywileje wymuszał. Zazdrosnem okiem patrzyła szlachta na wzrost
potęgi duchowieństwa i gdzie tylko mogła
szkodziła jego interesom. Przedmiotem szcze
gólnie gorących sporów były dziesięciny i ju
rysdykcja biskupia. Szlachcic, wysoko ceniący
klejnot osobistej wolności, stale wyłamywał się
z pod przymusu kościelnych opłat i sądów bi
skupich. Kiedy wszystko nic nie pomagało przy
stępował bądź do „jednobożan” albo „chrystjan”, bądź do „ewangelików” (kalwinów)
i „sekularyzował” t. j. zagarniał dla siebie ma
jątek kościelny. W świetnej książce KossakSzczuckiej zupełnie bez przesady krzyczy
w wielkiej alteracji pan imć Krzesz z Mąciny:
„Do jednobożan, nurków, socynjanów, anty
trynitarzy, czy jak was zowią u djabła, przy
staję, jeno prędko! Ponurzać się mogę zaraz,
tu w stawie..., jeśli niegłęboko, bom nie ryba
i pływać nie umiem”. Na zapytanie przewod
niczącego zgromadzonych w ..Wenecji” chrystjan jakie motywy skłaniają imć pana Krze
szą do przyjęcia chrztu z rąk jednobożan, nie
cierpliwiący się nad brzegiem stawu pan z Mą
ciny odpowiada: „Motywy jasne i krótkie. Ple
ban mój, ksiądz Mateusz Chełmski, z którym
w dobrem sąsiedztwie dwadzieścia lat żyłem,
do sądu mnie pozwał o 2 złote polskie i 2 kor
ce owsa z łońskiego roku należne... Mnie, Krze
szą, pozwał o 2 złote polskie i 2 korce owsa!! Ostrzegałem po dobroci, gdy jechał do
grodu, że, jeżeli zamiaru nie poniecha, zbór
miast kościoła zastanie. On przedsię pojechał
i skargę, jako słyszę, złożył. Na koń siadłszy,
co rychlej tu przybieżałem, by zdążyć, zanim
powróci”.
Takich Krzeszów było w Polsce wielu.
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Opozycja ich przeciw duchowieństwu jaskra
wię ujawniła się na burzliwym sejmie r. 1552.
Rafał Leszczyński, zagorzały zwolennik Refor
macji, w czasie mszy sejmowej stoi ostentacyj
nie z nakrytą głową i nie klęka podczas pod
niesienia hostji. Szlachta sejmowa mimo tej
wyraźnej demonstracji powołuje go na mar
szałka sejmu i już pod jego buławą znosi ju
rysdykcję biskupią. Sympatje reformacyjne
przejawiły się jeszcze silniej na sejmie r. 1555.
Zgromadzona tu szlachta postanawia zwołać
sobór narodowy, na którym miał być utwo
rzony niezależny Kościół narodowy, na Słowie
Bożem i Ewangelji Chrystusowej oparty. Na
sobór ten, który zresztą nigdy do slcutku nie
doszedł, mieli być wezwani Kalwin, Melanchton, Beza i inni wybitni mężowie. Na sejmie
r. 1556 zapada uchwała pozwalająca szlachcie
wprowadzać we własnych domach nabożeń
stwa reformowane, sejm zaś r. 1559 usiłuje
nawet wyprzeć biskupów z obrad sejmowych
i stanowczo odrzuca postanowienia soboru Try
denckiego. Reformacja polska miała teraz
wszystkie dane, aby się w kraju na dobre
umocnić i ugruntować, lecz, niestety, jak szyb
ko ogarnęła ona najszersze sfery narodu,
tak szybko również potem przygasła. Szlach
ta dopiąwszy swego rychło poczęła wracać do
katolicyzmu. Sprzykrzyły się jej ciągłe spory
i swary, których w łonie samej Reformacji
nigdy nie brakło.
Inowiercy polscy dzielili się na trzy od
mienne wyznania. Na północnych krańcach
Rzeczypospolitej, kolonizowanych silnie przez
Niemców, szerzył się wśród zniemczonego miesz
czaństwa luteranizm. W Wielkopolsce osiedlili
się w r. 1545 Bracia Czescy, którzy dzięki
wysokiej moralności i dobrej organizacji znaj
dowali na ziemiach polskich wielu nowych
zwolenników. W Małopolsce i na Litwie na
tomiast znalazła wielu wyznawców nauka re
formatora genewskiego. Ale podczas gdy w
Wielkiem Księstwie Litewskiem duszą organiza
cji inowierczych zborów był szczerze sprawie
Reformacji oddany Książe Radziwiłł, to w Ma
łopolsce brakło właśnie takiego, któryby jak
on sprawę Reformacji twardo umiał wziąć w
dłonie. Była też tu najgorsza dezorganizacja
i najrozmaitsze rodziły się tu nauki.
Trzy te grupy wyznaniowe w luźnym tyl
ko pozostawały ze sobą związku* Chodziło
więc o ściślejsze zespolenie polskiego ewangelicyzmu, w celu stworzenia jednolitego obozu inowierczego, któryby gwarantował rozwój Refor
macji i zapewniał swobodę wyznawania Ewan
gelji. Z dziejów Reformacji w Polsce wiadomo,
że w samej rzeczy takie próby nieraz czynio
no, ale nigdy nie dały one realnej korzyści.
Najprzód udało się małopolskim kalwinom za
wrzeć umowę z Czechami. Umowa Koźmińska
(1555), potwierdzona wkrótce na synodzie w
Włodzisiawiu, nigdy wprawdzie wielkiego prak
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tycznego znaczenia nie miała, ale bądź co bądź
łączyła choć luźno przynajmniej dwa obozy
Reformacji polskiej. Kalwin, oddawna dążą
cy do zjednoczenia ewangelicyzmu, przywią
zywał do niej wielkie znaczenie. W liście do
Stanisława Krasińskiego pisał: „Spodziewam
się jaknajlepszych rzeczy z waszego połącze
nia się z Waldensami (t. j. Braćmi Czeskimi).
Nie dlatego tylko, że Bóg błogosławi każde
święte połączenie, w którem jednoczą się Chry
stusowi wyznawcy, ale i dlatego, że w obec
nych trudnościach nie pozostanie dla was bez
pożytku doświadczenie Waldensów, którzy już
oddawna ćwiczą się w szkole Pańskiej. Dla
tego też starajcie się tę łączność coraz to bar
dziej umacniać”.
Tymczasem wraca do kraju po blisko 20
letniej tułaczce Jan Łaski, gorliwy zwolennik
Kalwina, i odrazu staje się głową reformacyjnego ruchu w Polsce. Podobnie jak i reforma
tor genewski wierzy on w możliwość połącze
nia wszystkich różnowierców polskich pod jed
nym sztandarem Ewangelji Chrystusowej. Po
zawarciu umowy z Czechami przyszła teraz
kolej na luteran i w tym też kierunku Łaski
usilnie pracuje, acz i tu Westphal i Flaciusz
Illiricus starają się mu przeszkodzić, odwodząc
swych współwyznawców od jakiejkolwiek unji
ze zwolennikami nauki znienawidzonego przez
nich Kalwina. Reformator genewski pomaga
Łaskiemu jak może. 8 marca 1557 roku pisze
odezwę „Do szlachetnych i wielebnych panów
polskich, którzy wyznają czystą naukę ewan
geliczną”. „Nie potrzebuję wam wyłuszczać—
pisze w niej Kalwin — jak szkodliwą jest za
raza niezgody. Wszak sami wiecie, że trwa
łość Kościoła polega nie tylko na jedności
wyznania, ale i na zgodzie braterskiej, szcze
gólnie wtedy, kiedy nieprzyjaciel pragnie ją
wszelkiemi siłami zniszczyć. Dowiaduję się, że
jedni z pośród was chcą się trzymać tylko
konfesji augsburskiej, inni obstają przy nauce
Czechów, a inni jeszcze pragną asnego i zro
zumiałego objaśnienia tajemnicy (św. Wiecze
rzy Pańskiej). Jeśli o konfesję augsburską cho
dzi, nie trzeba się o nią spierać, chodzi jedy
nie o to, aby ją właściwie zrozumieć t. j. pojąć ją tak, jak ją pojął jej autor. Kiedy ją tak
pojmiemy i dodamy do niej ściślejsze wyjaś
nienie, niż to, które teraz jej słowa zawierają,
niema powodu odłączać się od tego wyznania.
W ten sposób nie rozłączymy się z Czechami,
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z którymi bratnia zgoda winna być za wszel
ką cenę zachowana. Winniśmy wychodzić so
bie wzajemnie naprzeciw i chętnie uwzględ
niać każdą okoliczność, mogącą nas do zgody
doprowadzić”.
Dzięki tym wysiłkom Kalwina i Łaskie
go wzajemne niesnaski wśród polskich inowierców na jakiś czas ustają, a Reformacja zata
cza w kraju coraz to szersze kręgi tak, że
nawet panowie polscy poważnie myślą o spro
wadzeniu na stałe do kraju samego Kalwina.
Lecz niebawem pod wpływem Lelio Socyna,
Blandraty i kilku innych jeszcze Włochów po
wstają wśród małopolskich kalwinów swary
i zamieszania, które po śmierci Łaskiego (1560)
przybierają gorszące rozmiary. Wprawdzie
Kalwin ostrzegał polskich inowierców przed
włoskimi burzycielami, ale ci tak zręcznie
umieli opanować wybitniejszych nawet mężów
polskiej Reformacji, że ostrzeżenia te trafiały
tylko w próżnię. Kiedy wreszcie ewangelicy
polscy przejrzeli było już zapóźno, Synod w
Piotrkowie 1562 i synod w Krakowie 1563 po
tępił antytrynitaryzm, lecz arjanie byli już
tak silni i liczni, że po wyłączeniu ich z Ko
ścioła Ewangelicko-Reformowanego, utworzyli
swoje oddzielne zbory, a waśniami i sporami,
oraz skrajnym radykalizmem odstręczali in
nych od Reformacji. Nie dziw, że Kalwin, acz
nieledwie do ostatniego tchu walczył z pol
skim arjanizmem i bronił przed jego napa
ściami nowopowstały Kościół Reformowany,
zniechęcił się niemal zupełnie do sprawy pol
skiej. U schyłku swego życia pod koniec r.
1563 pisał do Bullingera: „Odpowiem na listy
Stanisława Sarnickiego i nadal będę robił dla
jego współziomków, co tylko będzie w mojej
mocy, ale otwarcie mówiąc, radbym od spra
wy w Polsce odstąpić i zamilknąć, albowiem
cały naród polski nie wzbudza mego zaufania:
wynoszę wrażenie jakgdyby tylko drobna część
Polaków brała całą sprawę poważnie”. Słowa
te, niestety, okazały się prawdą. Zrazu wielka
była liczba tych, którzy chcieli żyć według
„szczyrej” nauki Jezusowej, ale tylko mała
garstka przy niej wytrwała 1).
(d. c. n,)
O Obszerniej o stosunku Kalwina do Polski mó
wi i jego listy podaje Ks. Ad. Nejman: Życiorys Jana
Kalwina, Warszawa, 1909.

Prosimy o wpłacanie zaległej prenumeraty.
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NOWE ŚREDNIOWIECZE.
W roku 1927 ukazała się w Paryżu książka
pod intrygującym nagłówkiem: „Un nouveau
moyen age” (Nowe średniowiecze). Autorem jej
jest znakomity myśliciel i emigrant rosyjski.
Mikołaj Berdiajew. Książka wzbudziła wielkie
zainteresowanie i spotkała się z jednej strony
z wielkiem uznaniem, z drugiej z ostrą krytyką.
Czy naprawdę powracają wieki średnie,
jak twierdzi Berdiajew? Co to znaczy: wieki
średnie? Co to jest: współczesność? Gdybyśmy
szukali najtrafniejszego określenia różnicy mię
dzy czasami dawnemi a nowoczesnością, wy
padłoby zapewne powiedzieć, że nowoczesność
odcięła się od bliższej i dalszej przeszłości, od
wszelkiej średniowieczczyzny, przedewszystkiem naukowym stosunkiem do rzeczywistości.
Wiedza, opanowawszy technikę, zapanowała
nad umysłami i zdobyła dla nauki nieograni
czony kredyt. Miało to swoje konsekwencje:
po wielkim entuzjazmie przyszło wielkie roz
czarowanie.
Wieki średnie nie znały wiedzy w naszem
rozumieniu słowa. Nauka badała wprawdzie
różne rzeczy i sprawy, ale wynik jej badań
był zgóry przepisany przez dogmat kościelny.
Gdy badacz dochodził do wniosków przeciw
nych dogmatowi, to uważano, że poprostu ba
dał źle. Wiedza współczesna stała się mierni
kiem prawdy i nie zatrzymała się nawet przed
dogmatem. Znakomity kardynał angielski, New
man, pisał o rozwoju dogmatu, wbrew dotkrynie,
która twierdziła, że dogmat się nie rozwijał, ale
że był wyrazem niezmiennym odwiecznej praw
dy. Loisy wykazał, że twórcy dogmatów byli
poprostu pewnego rodzaju filozofami spekulatywnymi: co zdaniem ich powinno było być,
to było. Jeszcze dzisiaj rozumuje się w pew
nych kołach rzymskich w taki właśnie sposób:
powinno być, a więc jest.
Natomiast wiedza współczesna zrelatywizowała cały świat. Wielkim triumfem wiedzy
dla całego świata była Reformacja, która bez
wahania wykorzystała zdobycze nauki dla
oczyszczenia religji chrześcijańskiej od wszel
kich nalotów niechrześcijańskich. Wiek hu
manizmu likwidował spekulację, nieraz bardzo
jałową, i od twierdzeń scholastycznych zwra
cał się śmiało do źródeł. Pojęcie czystej religji
chrześcijańskiej związało się z pojęciem czys
tej wiedzy o niej. Zaczęto badać rękopisy
ksiąg Nowego Testamentu, doszukiwać się naj
starszych, porównywać je z sobą, konfronto
wać z niemi różne tłomaczenia. Humanizm
przynosi pogłębioną znajomość języków staro
żytnych: greckiego, łaciny, a także hebrajskiego.

Zasadzie czystej religji ma służyć wolna wie
dza. Wraz z hasłami wolności sumienia rodzi
się hasło wolnego badania. Wezwanie apostoła
Pawła: „Wszystkiego doświadczajcie, a co jest
dobrego, tego się trzymajcie!“ — znajduje sze
rokie zrozumienie i wielu chętnych.
Reakcja siedemnastego wieku, która pró
bowała j)rzywrócić dogmatowi jego dawny stan
posiadania, musi ustąpić oświeceniu, po fantas
tycznym romantyzmie przychodzi pozytywizm.
Człowiek chce wiedzieć wszystko, chce poz
nać całą prawdę, choćby ona była twarda i bo
lesna dla niego. Nie było wprost dziedziny ży
cia, w której wiedza minionego wieku nie by
łaby święciła olbrzymich triumfów. Wolność
badania prześwietliła pretensje dawnych feudalizmów politycznych i kościelnych i Rzym,
który w wieku szesnastym stracił połowę swe
go stanu posiadania, stanął w obliczu niebez
pieczeństwa, jakiem stał się dla niego coraz
głębszy i potężniejszy krytycyzm. Wyklinał za
sady demokratyczne w konstytucjach współ
czesnych, sławił przygodnie monarchję jako
najdoskonalszą postać rządów i władzy, ale
wolność utrwalała się coraz bardziej i już nie
było na nią rady.
Resztki dawnego feudalizmu politycznego
i duchownego utrzymały się jeszcze w pobliżu
tronów i w mitologji imperjalizmu narodowego.
Każdy naród gotów był uważać sie za naj
doskonalszy na świecie i w imię swego do
mniemanego pierwszeństwa sięgał po władzę
nad innemi narodami. Rzecz osobliwa, że ta
mitologja wybraństwa narodowego znajdowała
najwięcej zwolenników w narodzie pozornie
najtrzeźwiejszym, a mianowicie niemieckim,
który wydał spośród siebie najliczniejszych
myślicieli krytycznych. Niemcy brali dla siebie
pierwszeństwo w świecie i twierdzili, że jako
naród najdoskonalszy mają prawo do przewo
dzenia innym narodom. Dla zrealizowania
swoich marzeń o panowaniu nad światem zbro
ili się energicznie w ciągu dziesięcioleci, two
rzyli ogromną sprawną armję i na wszelki spo
sób przygotowywali umysłowość niemiecką do
panowania nad światem. Przekonanie o supre
macji niemieckiej przyjęło się we wszystkich
warstwach narodu niemieckiego tak powszech
nie, że gdy wojna światowa przyniosła Niem
com porażkę, Niemcy nie zgodzili się przyjąć
jej do wiadomości.
Podczas gdy w Niemczech utrwalała się
mitologja pierwszeństwa narodowego, nie brakło
w tym narodzie, na szczęście dla niego, ludzi
trzeźwych, uczonych i działaczy dużej miary,
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którzy przeciwstawiali się szkodliwej doktry
nie wybraństwa, ale masa. a w gruncie rzeczy
przywódcy masy, wzięli ostatecznie górę. Przed
wojną w Niemczech panował w opinji publicz
nej profesor, czyli specjalista uczony, który
do każdego twierdzenia podchodził z aparatem
krytyczno - naukowym. Gdy przyszła klęska,
uczony stracił autorytet, a miejsce jego zajął
bohater i demagog.
W tej atmosferze narodził się hitleryzm,
czyli mitologja rasy. Oczywiście, najznako
mitsi uczeni poddawali rasizm hitlerowski zja
dliwej krytyce i wykazywali, że jest on pło
dem umysłu dyletanta, który o zagadnieniach
naukowych nie ma najmniejszego pojęcia.
Lecz ci zacni uczeni nie dostrzegali, że dema
gog nigdy nie ma pretensyj do naukowości
i akademizmu. Hitlerowi chodziło o sfanatyzowanie mas i poprowadzenie ich przeciwko
zwycięzcom w wojnie światowej. Ten cel
uświęcał jego środki argumentacji rasistow
skiej. Gdy przemawiał przed wielkiemi tłuma
mi, umiał im zaimponować nawet doksologją,
którą kończy się „Ojcze nasz”, i trawestując
słowa pokoju i miłości, czynił z nich narzę
dzie fanatyzmu, nienawiści i imperjalizmu,
wołając: „Albowiem n a s z e jest królestwo,
n a s z a jest moc i chwała aż na wieki
wieków!”
Wiedza niemiecka, ta dumna i bogata
wiedza niemiecka, poszła z nielicznemi w yjąt
kami na służbę rasizmu i głosi czystość rasy
i jej potęgi. Nauka musi milczeć. Niedawno
ozwał się czcigodny nestor uczonych niemiec
kich, Behaghel, przeciwko szałowi rasistow
skiemu, wywodząc, że dyletanci nie powinni
zabierać głosu w sprawach, które rozstrzygać
może tylko wiedza ścisła, a jeśli czego nie
wiedzą, to powinni pytać się przedstawicieli
wiedzy. Odpowiedziano mu na to, że Niemcy
trzeciej Rzeszy stwarzają sobie swoją własną
wiedzę, nie troszcząc się o to, czy to się ko
mu podoba, czy nie podoba. Przypomniano
mu też przy tej sposobności, że w Niemczech
istnieją obozy koncentracyjne dla takich kry
tyków.
Jakże podobnie było na soborze konstancjeńskim! Człowiek nowoczesny, człowiek
wiedzy badawczej, Jan Hus. ze łzami w oczach
prosił swoich sędziów, aby go pouczyli, że się
myli, aby obalili jego argumenty przeciw —
argumentami, dowodami z Pisma świętego.
Śmiano się z niego. Kazano mu poddać się
woli zgromadzenia, które posiadało nie jakieś
tam argumenty i dowody, ale coś znacznie
większego: władzę. Hus nie chciał zdradzić
zasady wolności sumienia, jego sędziowie nie
chcieli zrobić ustępstwa ze swego przywileju
przemocy i przedstawiciele władzy zaprowa
dzili przedstawiciela wolności sumienia na
stos. Lecz oto stosy, na których chciano spa
lić wolność ducha ludzkiego, dotliły się i wieki
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1S i 19 były wiekami wolności sumienia i wol
ności badania, czyli wielkiego trudu twórcze
go. który nigdy się nie kończy.
Ale obok duchów twórczych, których ży
wiołem jest wieczny wysiłek, istnieją duchy
lenistwa, które chciałyby ustalić wygodny po
rządek świata raz na zawsze, aby już nigdy
nie trzeba było głowić się nad niczem, tru
dzić, wysilać umysł i ręce w ciężkiej pracy.
Ci zwolennicy miłej stagnacji chcieliby ludz
kość podzielić na władców i niewolników, da
jąc władcom wszystkie przywileje i spychając
na barki niewolników wszystkie powinności.
Republika, upowszechniająca przywileje i obo
wiązki i rozdzielająca je równomiernie między
wszystkich, była i jest im solą w oku. Dla
tego np. we Francji zorganizowała się akcja
monarchistyczna p. n. „Action Franęaise”, wy
dająca dobrze redagowany dziennik pod tą
samą nazwą. Celem tej akcji jest odbudowa
monarchji francuskiej, a środkiem do tego ce
lu ma być kościół katolicki. Tylko że nacjo
naliści spod znaku „Action Franęaise” nie chcą
chrześcijaństwa, a już w żadnym razie Biblji,
bo je st... żydowska. Ma być katolicyzm,
a le ... ateistyczny. Papież będzie cezarem, kolegjum kardynalskie senatem rzymskim, ko
deks kanoniczny pozostałością po ustawodaw
stwie rzymski em.
To jest dowolna mitologja nacjonalistyczna.
Podobna mitologja rodzi się dzisiaj i utrwala
w Niemczech. Dawna wiedza musi milczeć,
a mitologowie, którzy są zarazem demagogami,
twierdzą, że najwyższym ideałem zbiorowości
niemieckiej jest czysta rasa i jej potęga. 1 tu
także poddaje się krytyce chrześcijaństwo,
oparte na fudamentach i przesłankach Starego
Testamentu. Już dawniej wywodzono, że Ga
lilea nie była krainą czysto żydowską, lecz
że mieszkało w niej wiele Aryjczyków, z cze
go wywnioskowano skwapliwie, że Jezus nie
był Żydem z pochodzenia, ale Aryjczykiem.
Teraz ta fikcja przychodzi jak na zawołanie.
Z urzędów kościelnych wyłącza się Żydów,
usuwa się w cień Stary Testament, fawory
zuje się najśmieszniejsze koncepcje mitolo
giczne. I właśnie ta przewaga konceptualizmu
rasistowskiego i mitologicznego nad zdobycza
mi naukowemi ducha ludzkiego jest najbar
dziej charakterystycznym rysem epoki. To jest
naprawdę nawrót ku wiekom średnim. Nie to
prawdziwe, co prawdziwe i poznane jako
prawda, ale to, co może się przydać w dziele
fanatyzowania mas. uzbrajania ich duchowego
w nadciągającej walce wszystkich ze wszyst
kimi.
I u nas krótkowzroczni politycy, spoglą
dając na sukcesy hitleryzmu w Niemczech,
zaczynają poszukiwać mitów, które przydały
by się do fanatyzowania naszych mas ludo
wych. Inni ułatwiają sobie zadanie jeszcze
bardziej i nie poszukują żadnego mitu własne
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go, lecz biorą całą niemiecką ideologję naro między Aryjczykami a Żydami, czy też mię
dowo - socjalistyczną i tłumaczą ją sobie z nie dzy Niemcami a członkami innych narodo
mieckiego na polskie, uważając, że wszystkie wości.
zagadnienia życia uproszczą się ogromnie, gdy
Czem się to skończy? Miejmy nadzieję,
pewna ilość obywateli zacznie nosić koszule że panowanie tej mitologji będzie nietrwałe.
tego samego koloru i pozdrawiać się podnie W duszy ludzkiej żyje wierne i niepodkupne
sieniem ręki.
pragnienie prawdy i to pragnienie ozwie się
Zaczyna zyskiwać zwolenników hierar- prędzej czy później. Powiedział Chrystus:
chizm średniowieczny. Krytykuje się zasadę „Poznacie prawdę i prawda wyswobodzi was’\
demokracji i zaleca się zasadę wodzostwa. To słowo należy do tych prostych prawd,
Ale kto ma zostać wodzem? Z czyjego miano które dla rezonansu swego potrzebują całych
wania? Jeśli ten, kto władzę pierwszy po tysiącleci. Nie mit nas wyswobodzi, ale praw
chwyci w swoje ręce, to potężniejszym od da. Dzisiaj, niestety, jest tak, że mitologowie
niego będzie ten, co mu tę władzę wydrze. są u władzy i zakazują mówienia bezwględTo jest zasada cesarzów rzymskich wieku nej prawdy, rychło jednak pokaże się, iż mi
trzeciego naszej ery. Na każdego z nich wy tem nie nakarmi się głodnych, nie zaspokoi
pada przeciętnie pięć lat władzy niespełna, niezadowolonych. W programie narodowego
ale byli śród nich i tacy, których panowanie socjalizmu są punkty żądające upaństwowienia
trwało zaledwie parę tygodni. Obwoływani wielkich zakładów przemysłowych, banków
przez kapryśnych i zdemoralizowanych żoł i t. p. Jest tam także mowa o wielkiej refor
nierzy, bywali też przez tych żołnierzy mor mie rolnej. Miljonowe rzesze poszły za Hitle
dowani. Takiego powracającego średniowiecza rem nie dla jego mitologji, ale dla takich
nie możemy witać z entuzjazmem. Demokra realnych punktów programu społecznego i go
cja miała niewątpliwie swoje braki i wady, spodarczego. Jeśli te punkty nie zostaną zrea
ale była zasadą bądź co bądź sprawiedliwą lizowane, w masach pozostanie zaczyn nie
i zapewniała wszystkim ludziom jaką taką zadowolenia i rozczarowania, jeśli zostaną
równość i wolność. Zarazem stwarzała ona zrealizowane, to utorują drogę dalszej nieu
warunki dla rozwoju wiedzy i sztuk pięknych, niknionej socjalizacji. Mitologja, która chciała
dla wysokiej kultury duchowej i rozwoju uprościć życie, powikłała je tylko. Życie jest
techniki. Nowa mitologja rasistowska sprzyja ruchem naprzód. Gdyby nawet nadeszły nowe
tylko rozwojowi techniki... wojennej. Wszyst wieki średnie, to następna faza rozwojowa
ko, co potęgować może siły zbrojne rasy, jest mogłaby być nie cofaniem się w starożytność,
dobre, wszystko zaś, co może je pomniejszać, ale ucieczką od tego średniowiecza w czasy
lub choćby tylko neutralizować, jest złe. Z te wolności sumienia i wolności badania. Refor
go punktu widzenia chrześcijaństwo jest macja nie była zjawiskiem jednorazowem, ale
w oczach rasizmu złe i dlatego zwalcza się jest czemś, co program swój realizować bę
w trzeciej Rzeszy tę postać dawnego chrze dzie w ciągu wielu wieków.
ścijaństwa, która nie chce słyszeć o różnicach

Dr. KAZIMIERZ KOSIŃSKI.

ROZWÓJ JĘZYKA LITERACKIEGO
W POLSCE.
O mowo polska, ty ziele rodzime,
niechże cię przyjmę w otwarte ramiona.
Ty będziesz kwieciem tych pól ubarwiona,
ty osłodą żywiczną lasów,
ty zbożnym kłosem na roli,
ty utęsknieniem wszystkich czasów,
pojmująca, czująca, co boli...
Tak do języka polskiego przemawia w swo
jej apostrofie Zygmunt August w dramacie
Wyspiańskiego. Ale ta mowa polska nie odrazu

stała się posłusznem narzędziem literatury. Mu
siały upłynąć wieki, zanim zdołała wydobyć
z siebie wszystkie walory piękna i siły. Naj
dawniejszym, bezcennym zabytkiem języka
polskiego literackiego jest, pochodząca z XIII
wieku, pieśń B o g u r o d z i c a . Mamy tu już
strofki trójdzielne i pierwsze u nas określenia
bliższe epitetowe, mamy trafne użycie syno
nimów, jak: n a ś w i e c i e z b o ż n y p o b y t ,
p o ż y w o c i e r a j s k i p r z e b y t i t. p.
Cała pierwotna poezja polska, właściwie mó
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wiąc, polska hymnologja, miała za cel wyrazić
powszechne uczucia religijne, była też anoni
mowa, co nadawało jej wybitne cechy prze
ciętności, odbijające się także i w formie, w sty
lu, w budowie wiersza, w tych ciągłych zwrot
kach trójdzielnych, a potem, w miarę lat, co
raz jednostajniejszym wierszu ośmiozgłosko
wym. Były tu conajwyżej różnice stylu rodza
jowe. Inaczej opiewało się mękę Chrystusa, ina
czej Jego narodzenie, inaczej ból Matki Jezuso
wej pod krzyżem, inaczej jej urodę, inaczej zwra
cano się do Świętego Ducha. Atoli w zakresie
danego rodzaju pieśni są one podobne do sie
bie tak, że niejednokrotnie robią wrażenie róż
nych tylko redakcyj tego samego utworu, które
go wzór czy oryginał znajdowały się w hymnologji łacińskiej. Cokolwiekby można tej prymi
tywnej poezji religijnej zarzucić: niedbalstwo,
niezaradność czy niewyrobienie, zawsze pozo
stanie ona cennym zabytkiem pierwszego języ
ka poetyckiego w Polsce, zasobem pierwszych
metafor, branych niejednokrotnie prosto z życia.
Poza tą poezją religijną, bezosobistą, zjawiają
się wcześnie utwory poetyckie świeckie, pier
wsze erotyki i pieśni historyczne, jak nieznana
dzisiaj pieśń O G r u n w a l d z i e , czy o Z a 
b i c i u J ę d r z e j a T ę c z y ń s k i e g o , czy
też pierwsze satyry, w których spotykamy wy
rażenia i zwroty całkiem prozaiczne, bez po
etyckiego polotu, ale zato wzięte z życia, bę
dące wyrazem niechęci stanowej, która dobie
ra słów mocnych, niekiedy urągliwych.
O język literacki polski nie troszczyły
się szkoły ówczesne średniowieczne ani kra
kowskie Studium Generale. Jakoż nie przez
szkołę urabiał się język literacki w Polsce, ale
przez życie, które domagało się, z chwilą wy
nalezienia druku, książki polskiej. Zawdzię
czamy ją bakałarzom krakowskim, których
imiona zapisały się złotemi zgłoskami w historji
stylu polskiego. Nie tworzyli oni rzeczy ory
ginalnych, przestając najczęściej na tłomaczeniu, lecz mieli już wyraźny swój program lite
racki, ażeby język polski wprowadzić do lite
ratury. Pierwsze książki polskie zostały zaczytane doszczętnie; ze zbioru bajek Ezopa w prze
kładaniu Biernata z Lublina nie docnował się
z pierwszego wydania ani jeden egzemplarz;
z pierwszego modlitewnika tegoż samego Bier
nata z Lublina dochowały się tylko pojedyńcze karty; nie dochował się również ani je 
den cały egzemplarz R o z m ó w S a l o m o n a
z M a r c h o ł t e m , bakałarza Jana z Koszy
czek. Ci pierwsi twórcy książki polskiej prze
chylili punkt ciężkości języka literackiego w kie
runku prozy, którą właściwie tworzą, przygo
towując grunt pod wiek XVI. Jakoż teraz do
piero może być mowa o Mikołaju Reju, który
podtrzymuje program Biernata z Lublina i in
nych. Język Mikołaja Reja, nieuczony i prosty,
tkwi korzeniami w życiu, czerpie dane z mo
wy polskiej potocznej. Wiersz Mikołaja Reja,
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niejednokrotnie rubaszny, jest pełen archa
izmów i prowincjonalizmów, lecz tern cenniej
szy, bo aż do iścizny swojski, który wyrazownictwem sięga znacznie wstecz do w. XV
i dalej. Proza Mikołaja Reja potrąca już o wpły
wy składniowe łacińskie, co czyni ją względnie
podobną do innych. Ale i tutaj Rej, malując
życie polskie na wsi, stając sie pisarzem oby
czajowym, sięga do bogatej skarbnicy mowy
potocznej i tworzy styl szlachecki, typowo sar
macki, żywy, nieksiążkowy, i nieuczony. Ta
obyczajowość stylu, ta jego codzienność prze
bija się w całej pełni w Ż y w o c i e c z ł o 
w i e k a p o c z c i w e g o oraz w P o s t y l l i
obok namaszczenia religijnego stylu, które ze
spala się najściślej z poaniosłością patrjotyczną
uczuć we W s p ó l n e ni n a r z e k a n i u , two
rząc w ten sposób po raz pierwszy, że tak po
wiemy, polski styl mesjaniczny.
W wieku tym szczerozłotym, jagielloń
skim w Polsce język wchłonął w siebie kul
turę humanistyczną, co nadało mu szlachet
ność tonu, że, jak Zygmunt, rozdzwonił się
górnie, tak w prozie, jak w poezji. Wzbogacił
się natenczas język literacki w Polsce, uładził
się wewnętrznie, że tak powiemy, ustrojo
wo, wysubtelnił, stworzył szeregi zwrotów re
torycznych, wchłonął bogatą kulturę dworską,
nagiął do nowych pojęć religijnych przez Re
formację, ożywił i wzmocnił przez polemikę
religijną i polityczną, upięknił przez poezję
starożytną aż zdobył wdzięk niewysłowiony
oraz powagę w poezji Kochanowskiego, który
za młodych lat przeszedł był w Padwie przez
gruntowne studja filologiczne, stając się zna
komitym grecystą i latynistą, co dało mu pod
stawę klasyczną pod budowę jego stylu. Mi
mo to język poetycki Kochanowskiego odzna
cza się wyjątkową rodzimością, jedynie w pro
zie ulegał on modzie przeplatania jej zwrotami
łacińskiemi. W wierszu zdarzają się jeszcze
dawne formy przypadkowania, jak w wołaczu:
anicze, królewicze, w dopełniaczu — prącej,
rwie; nadto skrócone przymiotniki, jak —
praw, pilen; używa liczby podwójnej staropol
skiej: dwie rzece, dwie przyczynie, bychwa,
pragniewa i t. p. Cechą naczelną jego stylu
jest użycie formy biernej czasowników w zna
czeniu przymiotników ozdobnych. Jest to ję
zyk rasowo polski, o bogactwie porównań
i melodyjności, natchniony i majestatyczny
lub tryskający sarmackim humorem i dosadnością, albo, jak perły, nanizany w strofy
)salmiczne, lub, jak łza ciężka, wezbrany żaem i smutkiem. Stał się też język polski
ówczesny jędrnym i zadzierżystym w D i a l o 
g a c h Orzechowskiego, symbolicznym i płyn
nym, jak lawa paląca, w pismach politycz
nych Solikowskiego, echowicznie wezbranym
i piorunowo grzmiącym, a rozmodlonym w K a
z a n i a c h Skargi. Nie stworzył natomiast wiek
XVI naukowej prozy polskiej i nie wyszedł tu
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poza początki, że przypomnimy tylko Ge om e t r j ę Stanisława Crzepskiego z r. 1566
o wzruszającej naiwności stylu w określaniu
terminów geometrycznych. I jeszcze jedno: ję
zyk literacki polski XVI wieku unikał świa
domie prowincjonalizmów i archaizmów, przez
co zubożył się znacznie pod względem języ
kowym: wtedy cały szereg wyrazów dawnych
wyszedł z użycia, wtedy wytworzył się jedno
lity język polski literacki, którego źródłem
głównem był Kraków, głównem ogniskiem
Wawel z kulturą jagiellońską i domy małopol
skie panów, biorące światło z Wawelu.
Wchodzimy w wiek XVII, w którym
poezja przeważa nad prozą, zdobywając się
na ton epiczno - bohaterski. Poeci XV II wieku
po mistrzowsku malują wojnę, ale naogół
brakło im samym kultury estetycznej. Stył
Potockiego w W o j n i e ' C h o c i m s k i e j ma
olbrzymią rozpiętość: od żywej rytmiki sztur
mów do nastrojów religijno - mesjanicznych, któ
ry mesjanizm zabarwia także prozę ówczesną
w Psalmodji Kochowskiego, dając pierwsze
przejawy stylu biblijnego w Polsce. Z drugiej
strony nad językiem literackim zaciężył ba
rok, nawet u tego samego Potockiego, pełen
peryfraz i wyszukanych metafor, aż do zabi
cia szczerości w poezji Morsztyna. W porów
naniu z wiekiem XVI. język polski literacki
traci teraz na pięknie, zyskuje zato ilościowo
pod względem wyrazownictwa, wchłania sze
reg wyrazów obcych, kozackich, tureckich, ta
tarskich i moskiewskich, którym nadaje swoi
stość tak. że bez reszty toną w ogólnem morzu
języka. Jedna tylko łacina, jak oliwa na wo
dzie. wypływa na powierzchnię stylu polskiego
w prozie w postaci t. zw. makaronizmów, od
kt( >ryc-h niewolną będzie i proza narracyjna
XVII wieku w P a m i ę t n i k a c h Paska.
Odrodzoną prozę polską, tym razem po
lityczną, przynoszą, pomimo upadku, czasy
saskie, których w poezji nie mogła uratować
nawet Drużbacka. Odrodzenie zupełne przy
nosi dopiero Wiek Odrodzenia za Stanisława
Augusta. Urabia się teraz styl na modłę fran
cuską, unika cech indywidualnych twórców,
wyrzeka się prowincjonalizmów, zdobywa się
na ironję, zwłaszcza w komedji i satyrze,
podczas kiedy w prozie (poza polityczną)
w pierwszej nowoczesnej powieści polskiej
Krasickiego widzimy zwrot do stylu potoczne
go i rodzajowości.
Przychodzi następnie reakcja romantycz
na z językiem Mickiewicza, w którym widzi
my ponownie użyte prowincjonaliziny obok
sentymentalizmu stylu, co zawdzięczamy jed
nak sielance osiemnastowiecznej, poczem wy
zwoli się cała potęga stylu mickiewiczowskie
go i opisowość. a wreszcie mistycyzm widzeniowy. l)o powyżej danych Słowacki dorzuca
walory czystego artyzmu przy umiejętnej archaizacji języka i niebywałej jego lotności,
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podczas kiedy Krasiński pogłębia go filozoficz
nie, niewolnym będąc od wyrazów złożonych
i neologizmów, a także baroku, zwłaszcza
w prozie; nakoniec Norwid potęguje ostatecz
nie zindywidualizowanie swojego stylu i jego
ścisłość filozoficzną, przy wyjątkowej oszczęd
ności wyrazów, osiągając nadto harmonję po
między racjonalizmem a uczuciowością, nada
jąc nowe znaczenie wyrazom dawnym, pod
czas gdy w prozie zwraca się umiejętnie do
mowy potocznej.
Usankcjonowanie całkowite języka po
tocznego następuje po r. 1863 w t. z w. dooie
pozytywizmu, który do języka literackiego
wprowadza nadto szereg terminów nauko
wych, szczególnie z zakresu nauk ścisłych
i przyrodniczych. Pisarze tego czasu toczą
walkę z pozostałościami romantyzmu, a pozy
tywistyczną ścisłością mowy. Dopiero u Sien
kiewicza następuje zwrot do staropolszczyzny.
ale to jest już walka z pozytywizmem i przej
ście do Młodej Polski, którą cechuje dbałość
niesłychana w poezji o kunszt i nastrojowość
języka, co powoduje przewagę liryzmu nawet
w prozie (Żeromski). Koroną jest tutaj język
Wyspiańskiego, który po moc i dźwięk spiżo
wy języka zwraca się do wieku XVI, a zaś
po jędrnośc, śpiewność i melodyjność do ludo
wości. Zgoła innemi drogami poszła poezja
polska powojenna. Poeci grupy S k a m a n d r a
dążą do realizmu stylu i szukają nowej rytmi
ki nieregularnej, stojącej w związku z życiem.
Pozatem mamy tu zwrot formalny do asonansu, co osłabia niekiedy bezpośredniość twórczą
tej poezji. Upraszcza się tu możliwie składnia,
neguje się dawny okres, propaguje zwartość
stylu, walkę z liryzmem nastrojowym i rozlewnością M ł o d e j P o l s k i , w czem sekun
dują im młodsi z grupy K w a d r y g i , stara
jący się doskonalić asonans, zrywając nieomal
całkowicie z regularnością sylabiczną wiersza.
To w poezji, co się zaś tyczy prozy, mamy
w niej tę samą niechęć do liryzmu stylu, spro
wadzanie składni do najprostszego typu zdań.
może nawet kosztem jasności, wreszcie kalejdoskopowość obrazów, co wytwarza styl szar
pany i urywany. Od tego tła odbijają po
wieści kobiece, w których zaznac za się nieraz
aż do przesady ornamentyka barokowa (Marja
Kuncewiczowa); z tą ornamentyką walczy
w powieści Nałkowska, umiejąca połączyć
wytworność stylu z prostotą. Rewelacją stylu
nowego jest język Marji Dąbrowskiej, dający
syntezę potoczności epickiej z wyjątkową sub
telnością wyrazu uczuciowego.
W rezultacie współczesny racjonalizm
formy wytwarza niekiedy brak pogłębienia
ideowego w poezji, natomiast w prozie zbliża
się do codziennego życia, musi jednak nastą
pić pogłębienie ideowe nową treścią, po którą
literatura sięgnie do nowego życia. To nowe
życie idzie i przyniesie z sobą niezawodnie
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w was same najsłodsze miody,
kwiat najwonniejszy urody,
co najwybrańszą spuściznę:
jak ratować ojcowiznę,
jakiej prawdy chodzić drogą.
Jak serdeczną krew ubogą
szanować, jak jej szafować,
by rządzić spólnych dusz harmonją

nowe wartości, które ozłoci polska mowa.
O mowo polska, ty czujny odzewie
serdecznych żalów utrwalony w śpiewie...
O polskie dźwięki, tak spójnie związane,
będziecie w lata czytane.
Będą się uczyć z was słów mowy zboru,
w was mając skarby wyboru,

Prof. L. RYG1ER.

Mowa w czasie uroczystości rozdawania
świadectw maturalnych.
Kochani Maturzyści.
Kiedy patrzę dziś na was. porzucających
z mniejszą lub większą radością—zależnie od
poczucia indywidualnej mocy do zmagania się
z życiem—ławy szkolne, to mimowoli przypo
mina mi się podobny moment z moich dzie
jów w szczególności—i całego mojego pokole
nia wogóle. W ten sposób zjawia się przedemną odwieczne zagadnienie przeszłości i przy
szłości, oglądane na wąskiej miedzy, dzielącej
te dwa obszary czasu, — miedzy, którą nazy
wamy teraźniejszością.
Ale nie mam zamiaru roztrząsać tu py
tania, co było lepsze: nasza przeszłość, czy
wasza teraźniejszość. Nie chcę tu powtarzać
oklepanej i zbanalizowanej już aż do znudze
nia prawdy, że lepsze jest życie w wolności,
niż w niewoli — i że dlatego wasza dola jest
szczęśliwsza od naszej. Jest to truizm zbyt
łatwy i mało przekonywujący tych, którzy
z trudem walczyć muszą o własne istnienie
w szczególnie twardych warunkach współcze
snego bytu. Zresztą wolność i niepodległość
nie są pojęciami statycznemi. Nie można ich
zdobyć raz na zawsze: i jak myśmy walczyli
0 nie pod jarzmem zaborców, tak wy musicie
walczyć o nie nadal, gdy jarzmo to zostało
z was zdjęte. Nas pobudzało do walki poczu
cie straszliwego, nękającego wiecznie braku:
was pobudza—a przynajmniej powinna pobu
dzać do niej świadomość zawsze obecnego
niebezpieczeństwa. Jednem słowem: wolności
1 niepodległości nikt nie posiada na własność,
jak się posiada pieniądze, złożone w banku,
czy nieruchomość, zapisaną pod tym czy innym
numerem hipoteki: wolność i niepodległość za
wsze się zdobywa. A powodzenie w tej walce
o najwyższe dobra człowieka i obywatela za
leżne jest przedewszystkiem od naszej posta
wy wobec b y t u i ż y c i a .
Wymawiam te dwa wyrazy z mocnym
akcentem rozróżniającym, mając w pamięci

mądry i śliczny wstęp do książki o Sofoklesie profesora Tadeusza Zielińskiego, człowieka,
który jest nietylko ozdobą n a s z e j nauki,
ale jednym z najwybitniejszych humanistów
współczesnego ś w i a t a .
Otóż byt z jego warunkami, które zasta
jemy, wchodząc w życie—to według jego zda
nia wielka linja pozioma, leżąca na naszych
ramionach i sprowadzająca do jednego wspól
nego losu to, co pozostawione samemu sobie,
przerosłoby jednostki sąsiednie, jak dąb prze
rasta gałęzie leszczyny. Byt, jest to coś, co
zapomniało o przestrzeni i czasie: pojęcie prze
strzeni zastąpiło przez pojęcie miejsca, ogłosiw
szy „otrzymanie miejsca’’ za pierwszy warunek
aby istnieć, choć nie — aby żyć, — pojęcie zaś
czasu przez to, czego nigdy nie ma szanujący
się posiadacz wyznaczonego miejsca.
Życiem zaś—w istotnem tego słowa zna
czeniu— jest pęd nasz w górę po linji piono
wej, właściwej ludziom, którzy niezadowoleni
są z teraźniejszości, których dusza pełna jest
przeczucia nowych, lepszych czasów, urodzo
nego z miłości dla człowieka. Czasów, które
oni wróżą onym dalekim ukochanym, mają
cym kiedyś przejąć od nich pochodnię życia.
1 tu wracamy znowu do zagadnienia prze
szłości i przyszłości, które postawiłem na po
czątku mojego przemówienia.
Dla ludzi o linji pionowej życia, dźwiga
jącej się stale wzwyż, teraźniejszość jest za
wsze tern, co powinno być przezwyciężone,
jako lin ja pozioma, leżąca nieznośnym cięża
rem na ich ramionach. Bez takiego stosunku
do teraźniejszości niemożliwy byłby postęp —
najgłębszy sens życia ludzkości. Ale tak poję
ta walka z teraźniejszością wymaga heroizmu
od każdego, kto chce być człowiekiem twór
czym, to jest bardziej ceniącym pionierskie
rwanie się naprzód, niż wygodne trwanie fili
stra. Inaczej mówiąc—bardziej ceniącym leżą
cą przed nim niezdobytą jeszcze przestrzeń,
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wzory zbyt górne, a więc i trudne do naśla
dowania dla przeciętnej jednostki. Zarzut ten
przewidział już młody Mickiewicz, kiedy w
pierwszej swojej odzie filomackiej uczył swych
równie młodych kolegów:

niż zdobyte dla siebie samego miejsce.
Ale jeżeli rzeczywistość zastana daje lu
dziom dzielnym i szlachetnym tylko byt ne
gowany. to przyszłość, ku której zmierzamy,
nie powinna być tylko przestrzenią bez kształ
tu i barwy—czyli nieokreśloną utopją. A skąd
że wziąć dla niej ten kształt i tę narwę, któ
re nadadzą jej życie realne, pozwalające ją
ukochać aż do zlekceważenia własnej poziomej wygody? Idealność a zarazem ucieleśnie
nie daje przyszłości tylko przeszłość, lecz znów
taka przeszłość, która walczyła ze współczesną
sobie teraźniejszością w imię zwycięstwa linji
pionowej życia nad linją poziomą bytu.
Zawsze, w każdym okresie dziejów ludz
kości i narodu istniała, jako najcenniejsza ich
część, grupa ludzi, nie zadawalających się po
ziomą bytu, która ich przygniatała, ale nie ne
gujących jej jedynie w imię odczuwanej pust
ki; ludzi, widzących wokoło siebie, wśród uznanych i stosowanych wartości, zarodki war
tości nowych i lepszych; ludzi, cierpiących
męki twórcze wskutek zduszonej w icn piersi
linji pionowej. Ludzie ci byli w połowie
tylko pesymistami: nie zadawalała ich współ
czesna rzeczywistość; ale byli również i opty
mistami: wierzyli, że, z nielicznych może, ale
istniejących zarodków tej rzeczywistości wykwitnie, jak z ziarna, lepsza przyszłość. Nie
które z imion tych ludzi znacie z historji, nie
które — z historji literatury. I jeżeli ja właś
nie przemawiam tu do was w chwili wasze
go pożegnania ze szkołą, to właśnie, mię
dzy innemi, dlatego, by wam jeszcze raz po
stawić przed oczyma ten pion naszej ducnowej kultury, który za podstawę ma w XVI
wieku wspaniałą działalność Modrzewskiego—
sięga w czasach niewoli mickiewiczowskich
wyżyn, gdzie graniczy Stwórca i natura, a w
naszych czasach góruje nad twardą i ciężką
rzeczywistością w postaci, czynie i słowie zwy
cięskiego Wodza Narodu i Budowniczego Pań
stwa.
Powiecie mi, że stawiam przed wami

Wszyscy chciejmy dokonać, dokona
kto może,
Bo się nierówną miarą dzielą łaski boże.
Lecz gdy ku wielkim sprawom pole
się odkrywa,
Sama teraz nierówność mniej szkodząca
bywa.
Szczęśliwy, komu pierwsze wieńce
się dostały:
Sam zyska chwałę, innych zachęci do
chwały.
Lecz niech stąd marnej pychy blasków
nie przywdziewa:
Wszakże owoc, nie liście świadczą
lepszość drzewa.
Więc nie z wzięcia przyklasków, nie
z zaszczytnej palmy:
Żeśmy pożyteczniejsi — z tego się
pochwalmy.
Niech każdy, jak ów Greczyn, głosi
dzielność swoją:
„Mocniejszy jestem—cięższą podajcie mi
zbroję”.
To nie tylko poezja, chłopcy. Słowa sta
re ale wiecznie młode, które dla wszystkich
pokoleń polskich odsłaniają zawsze coraz no
wszą, coraz dalszą przyszłość. Słowa, które
wskazują duszom ową linję pionową życia,
przecinającą się w kształt krzyża z linją po
ziomą bytu. W kształt krzyża — powiadam
— bo to przecięcie nie obejdzie się nieraz bez
męki i ofiary. Ale w ostatecznym wyniku
daje najwyższe możliwe na ziemi szczęście:
zwycięstwo nad słabością w sobie i triumf
nad nią mocy. Tego zwycięstwa i tego trium
fu życzę wam bardziej, młodzi przyjaciele,
aniżeli wygodnego ułożenia się w linji pozio
mej bytu.

PAWEŁ HULKA-LASKOWSKI.

WCIĄŻ JESZCZE „PRO RUSSIA“.
Mniej więcej przed dwoma laty ukazała
się doskonała broszura Henryka Ignacego Łu
bieńskiego p. t. „Droga na Wschód Rzymu”.
Jej autor, dobry katolik i członek obozu za
chowawczego, poddaje krytyce metody rzym
skie w dążeniach Watykanu do odzyskania
Rosji dla papieża. Z ogromną sumiennością
zebrany materjał tej książki i wywody autora

dały całemu społeczeństwu wiele do myślenia.
Już przed ukazaniem się książki Łubieńskiego
spotykaliśmy sporadycznie artykuły o tern, że
na kresach wschodnich Rzeczypospolitej jezuici
w imię interesów Rzymu rusyfikują ludność
kresową, ale dopiero z pracy Łubieńskiego do
wiedzieliśmy się o co tam właściwie chodzi.
Powstała mianowicie w Rzymie Komisja
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pro Russia, której zadaniem jest poprostu pod
danie Rosji pod jurysdykcję papieską. Stary,
uporczywy sen rzymski, którego dygnitarzom
watykańskim wyperswadować niepodobna, cho
ciaż historja, ta mistrzyni życia, powiedziała
im swoje zdanie o wartości i trwałości unji
bardzo dobitnie. Ideałem Rzymu jest pokatoliczenie wszystkich niekatolików, ale ponieważ
szło to zawsze opornie, a historja notuje ra
czej masowe odkatoliczenie świata, przeto uży
wano różnych wybiegów. Jednym z nich była
unja. Zostawiało się prawosławnym język li
turgiczny, żonatych popów i pewne osobli
wości obrzędowe i żądano od nich tylko drob
nostki: uznania papieża jako głowy Kościoła.
Unja dochodziła do skutku poza świado
mością unitów, o których dusze szły targi. Nie
pytano się prawosławnych, czy chcą papieża,
czy nie chcą, układali się z sobą dygnitarze
i po krzyku. Używano przymusu, wykorzysty
wano tak zwane „ramię świeckie”, gwałcono
sumienia zacnych ludzi i to dość długo, a wszyst
ko na nic, bo jak tylko „świeckie ramię”
(w tym wypadku Polska, która za ten nieuda
ny i nikomu niepotrzebny eksperyment drogo
zapłaciła w przeszłości) trochę osłabło, cala
unja okazywała się tern, czem była w gruncie
rzeczy, czyli jedną z fikcyj rzymskich, taką sobie
otiomkinowską wsią. Ta więc unja, za którą
olska zapłaciła strasznie drogo, upadła, jak tylko
brakło jej opieki politycznej, i nie pozostało
po niej ani śladu. Jeśli utrzymała się w zabo
rze austryjackim, to dlatego, że katolicka dynastja austrjacka popierała ją wszelkiemi siłami.
Obecnie wznawia Watykan unję, a raczej
czyni wielkie przygotowania do niej na kre
sach wschodnich Rzeczypospolitej. Ponieważ
ongi car rosyjski i wszyscy jego pomocnicy
nie uznawali żadnej narodowości ukraińskiej i
białoruskiej, a języki tych dwóch narodów trak
towano jako narzecza rosyjskie, przeto Watykan,
licząc się z tym nacjonalizmem i imperjalizmem
wszechrosyjskim, robi unję „pa russki”. Jezuici,
przeważnie oczywiście polscy, zapuszczają bro
dy, żeby wyglądać na popów, ubierają się jak
popi i odprawiają nabożeństwa katolickie już
nie w jalcimś języku starosłowiańskim, lecz
w poprawnym literackim języku rosyjskim.
W tym też języku prawią kazania, wydają
pisma i rozmawiają z ludnością, która jest nie
rosyjska, lecz ukraińska, albo białoruska. Kto
zna potężne wpływy Kościoła na masy ludowe
na naszych kresach, temu nie trzeba dowodzić,
jak wielkiemi wpływami rusyfikacyjnemi roz
porządza ten sławetny aparat unijny.
Polacy zdający sobie sprawę z niebez
pieczeństw, tających się w takiem przygoto
waniu wyprawy na Rosję, bez różnicy przy
należności partyjnej zabrali się do przeświet
lania tej neo-unji, a gdy ukazała się wręcz re
welacyjna książka Łubieńskiego, cała prasa
polska od konserwatywnej aż po socjalistyczną
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okazała zdumiewającą jednomyślność w ocenie
jego pracy i w określaniu bezceremonjalności
Watykanu, używającego Polski jako bazy wy
padowej.
Tylko koła klerykalne i księża, z natury
rzeczy, stanęli po stronie Watykanu, a kardy
nał Kakowski zamiast rzeczowej krytyki i dys
kusji wydał poprostu średniowieczny zakaz
czytania rzeczowej, roztropnej i mądrej książki,
pełnej umiaru w stylizacji rzeczy drażliwych.
W roku zeszłym ukazała się nowa książka
„D y s k u s j a p r a s o w a w o k ó ł k s i ą ż k i
D r o g a n a W s c h ó d R z y m u ”*). To po
kłosie dyskusyjne jest bardzo bogate, bo li
czy aż 174 stronice dużego formatu, a z wy
jątkiem kilku artykułów klerykalnych wszy
stkie inne stają bezwzględnie po stronie Łu
bieńskiego, nie szczędząc mu słów uznania.
To uznanie należy się mu tern bardziej, że ja 
ko katolikowi nie przyszło mu zapewne łatwo
poddać krytyce politykę Watykanu. Poczucie
obowiązku wobec własnego społeczeństwa wzię
ło górę nad sentymentem dla Rzymu.
Przerzucając kartki tej nowej publikacji,
będącej przyczynkiem bardzo cennym do
sprawy obrządku wschodniego, niepodobna
oprzeć się zdumieniu, że sfery klerykałne ope
rują takiemi banalnemi i zdartemi argumentami,
jak te, które spotykamy w ich artykułach. Wy
wodzą, że Chrystus kazał uczniom swoim na
uczać wszystkie narody. Oczywiście, tak, ale
w takim razie i ukraiński i białoruski i wszy
stkie inne. Dlaczego raptem powstała Komisja
pro Russia a niema Komisji pro Ukraina, czy
pro Ruthenia? 1 jeśli już koniecznie Watykan
chce zdobywać tę Rosję, która jest dla pa
piestwa nazawsze stracona, to dlaczego ko
niecznie od strony Polski, która po bolesnych
doświadczeniach przeszłości ma dość takich
niepotrzebnych i bezskutecznych ekspery
mentów?
Nie mielibyśmy nic przeciw akcji misyjnej
Watykanu w Rosji, ale musimy zastrzec się
przeciwko poczynaniom rzymskim na ziemiach
polskich i przeciwko tej bezceremonjalnej ru
syfikacji kresów wschodnich, która może być
tylko owocem zupełnej dezorjentacji. Rzymu
w Rosji nie chcieli nigdy, a dzisiaj chcą go
tam mniej, niż kiedykolwiek. Te mrzonki rzym
skie są tylko i tylko mrzonkami, które nie
urzeczywistnią się nigdy. Rząd rosyjski nigdy
nie stanie się ramieniem świeckiem, które wy
sługiwałoby się papiestwu włoskiemu przy katoliczeniu narodu rosyjskiego, bez względu na
to, czy to będzie Rosja carska, czy sowiecka.
A bez takiej pomocy, czyli bez przymusu urzę
dowego, wszelka akcja unijna musiałaby się
liczyć z normalną kontr-akcją. Gdy więc dzi
siaj najstarsze córy kościoła, Francja i Hiszpanja, coraz bardziej rozluźniają swoje sto
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sunki z Rzymem, jest marzeniem ściętej głowy
mniemanie, że da się dla tego Rzymu pozyskać
akurat Rosję.
Dlaczego o tern piszemy? Bo w przedmo
wie wymienionej książki jest słowo, które da
je do myślenia. Czytamy w niej mianowicie:
„Dla wszystkich osób interesujących się za
gadnieniem obrządku wschodniego, k t ó r e
n i e t r a c i na a k t u a l n o ś c i , stało się koniecznem zapoznanie się z całokształtem tej
pierwszej wielkiej debaty...” A więc nie traci
na aktualności? Pomimo, że monsignor d‘Herbigny, stojący na czele całej tej zbędnej akcji
okazał niesłychaną krótkowzroczność i łatwo
wierność i dał się grubo podejść ludziom, któ
rych uważał za pozyskanych dla planów wa
tykańskich?
Polska nie jest jakiemś terytorjum neutralnem do ćwiczeń misyjnych dla jezuitów
golonych i dla jezuitów brodatych. Akcja unijna
w wieku siedemnastym i osiemnastym pod
niosła przeciwko Polsce wierne do owych cza
sów kozactwo, a nienawiść, jaką wzbudził dla
siebie „wyzuwita” przelała się na Polskę.
Wszystkie zdobycze kultury polskiej, cała wie
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lowiekowa praca przepadła w walkach i rze
ziach, które historycy nazwali początkiem koń
ca Rzeczypospolitej. Powtórzenia tych doświad
czeń minionych nie chcemy poprostu i dość.
Rzym musi to zrozumieć. Jeśli już koniecznie
chce wznawiać nieudane i daremne ekspery
menty, to niechże idzie sobie z niemi na Litwę.
Łotwę, do Estonji. Może tam zdołają mu wy
perswadować przedsięwzięcia daremne i bez
skuteczne. Dusza rosyjska jest tak daleko od
Rzymu, jak biegun północny od południowego,
a dzisiaj jest ona od Rzymu dalej, niż była
kiedykolwiek.
jednomyślność, jaką okazała cała prasa
polska z wyjątkiem nielicznych organów klerykalnych, przynosi zaszczyt publicystyce pol
skiej, a osobne wydanie „Dyskusji” jest za
sługą wydawcy. Ta nowa książka o działal
ności Komisji „Pro Russia” jest dokumentem
godnym wszechstronnego poznania. Przemawia
w nim dojrzała myśl polityczna polska, która
nie chce pozwolić na to, aby Rzym ekspery
mentował na ziemiach Rzeczypospolitej, skoro
nie zdaje sobie sprawy na co nas naraża rusyfikując nasze kresy.

WIADOMOŚCI Z KOŚCIOŁA I 0 KOŚCIELE.
Z KONSYSTORZA.
Dokonane na Synodzie r. b. wybory Pre
zesa Konsystorza, w osobie JW. Pana Inżyniera
Emila Swidy, i I Radcy świeckiego, w osobie
JW. Pana Mecenasa Ryszarda Gerlicza, zosta
ły przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej
zatwierdzone.
ZE ZBORU WARSZAWSKIEGO.
W niedzielę dnia 25 września r. b. o go
dzinie 19-ej w sali Zborowej Ks. Ludwik
Zaunar, Proboszcz Łódzki, wygłosi sprawozda
nie swoje z uczestnictwa swego na konferencji
międzynarodowej na wyspie Eano w Danji.
W ARSZAW A.-LOSY PROJEKTU USTAWY
PAŃSTWOWO - KOŚCIELNEJ.
Projekt ustawy o stosunku Państwa do
Kościoła ewangelicko - augsburskiego, którego
tekst został ustalony na 5 posiedzeniach ko
misji ks. ks. pastorów, został przesłany Mini
sterstwu W. R. i O. P. Dokoła pierwotnego
projektu toczyła się dyskusja prasowa głównie
w prasie niemieckiej. Kierownictwa Kościo
łów: ewang.-unijnego w Poznańskiem i ewang.augsb. i helw. wyznania w Małopolsce uwa
żały nawet za wskazane wystosować do Pre-

zydjum Rady Ministrów w Warszawie memorjał, w którym z punktu widzenia Konsty
tucji i praw Kościołów ewangelickich zwracają
się przeciw projektowi ustawy. Trzeba stwier
dzić, że po raz pierwszy kierownictwa 2 ko
ściołów wystąpiły do władz państwowych
przeciwko projektowi ustawy, dotyczącej Ko
ścioła ewang. - augsb., zapominając o skutkach
takiego wystąpienia dla współpracy Kościo
łów i nie zważając na konieczność uszano
wania zasady autonomji innego Kościoła. Ko
ściół ewangelicko - augsburski i oba Kościoły
ewangelicko - reformowane mają zupełnie inny
pogląd na stosunek Kościoła i ewangelików
w Polsce do Państwa jak pozostałe Kościoły
ewangelickie w Polsce. Tu nie pomogą żadne
zabiegi i interwencje u władz.
W związku z wymienionym projektem
ustawy trzeba jeszcze raz podkreślić niesły
chane co do treści i formy napaści poznań
skiego „Biura Prasowego” i jego kierownika
Lic. D-ra Kammela na Konsystorz ewangelic
ko - augsburski w Warszawie. Pastor Kammel
pisał nie tylko do prasy krajowej, ale i do
zagranicznej, posuwając się w swych inwekty
wach do tego stopnia, że nazwał postępowa
nie Konsystorza ewangelicko - augsburskiego
„zdradą sprawy ewangelickiej w Polsce”, że
w n-rze 8 czasopisma „Posener Evangelisches
Kirchenbllat” zamieścił kłamliwe wiadomości
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o stosunkach rodzinnych prezesa i wicepreze
sa Konsystorza.
Ew. - Pol.

kiego Kościoła Ewangelickiego”. Tymczasem
do tego dnia z pośród 28 Kościołów krajowych
tylko 8 zostało wcielonych. W innych Kościo
łach
istnieje poważna reakcja przeciwko wszel
ŁUCK. — ŻYWIOŁ NIEMIECKI NA WO
kim próbom zcaleniowym.
ŁYNIU.
Bezprawne rozporządzenia i nieszczęsna
Pod powyższym tytułem wyszła z druku
polityka
kościelna biskupa Mullera wywołuje
książka p. Zofji Cichockiej - Petrażyckiej, która
zdecydowany
opór biskupów ewangelickich
>orusza nistorję kolonizacji niemieckiej na Woyniu, liczebność ludności niemieckiej, jej ży profesorów teologji i licznych rzesz wiernych.
cie gospodarcze, stosunki wyznaniowe, kultu 35 profesorów teologji wystąpiło z deklaracją
ralne i in. Pracę swą autorka kończy takiemi przeciwko zarządzeniom naczelnej władzy ko
słowami: „Politycznie element niemiecki na ścielnej, powołując się na Pismo Św. i na księgi
Wołyniu jest zupełnie nieszkodliwy. Wysiłki symboliczne, które mają znaczenie w sprawach
partyj niemieckich z innych dzielnic Polski, ustroju i porządku kościelnego. Znamienne sło
zmierzające do wciągnięcia kolonistów wołyń wa zawiera powyższa deklaracja: „W Kościele
skich do szerszej akcji ogólno - niemieckiej ewangelickim zasada przewodnictwa (Fiihrerw Polsce, uwieńczone są nikłemi rezultatami. prinzip) jest zasadą sprzeczną z Pismem Św.
Koloniści wołyńscy są tak pochłonięci pracą i księgami symbolicznemi, dlatego też jej do
w swoich gospodarstwach i życiem religijnem, tąd nigdy nie uznawano... Luter i Kalwin za
że mało jest prawdopodobne, aby kiedykol pewne byli duchowymi wodzami w Kościele
wiek wzięli udział w życiu politycznem Wo swych czasów, ale właśnie obaj z daru i z rze
łynia. Są nietylko nieszkodliwym czynnikiem czywistego stanowiska nigdy nie czynili zasa
politycznym, ale raczej dodatnim”. Ew. - Pol. dy, któraby się wyrażała w „zewnętrznym po
rządku”.

{

ANGLjA. - ROCZNICA URODZIN SPURGEONA.
Dnia 19 czerwca r. b. upłynęło 100 laod urodzenia sławnego kaznodziei baptystów
Karola Haddona Spurgeona (czytaj: Spordżena). Ten znany kaznodzieja zasłynął w świę
cie chrześcijańskim swemi kazaniami obrazowemi, pełnemi humoru i oryginalnych myśli.
Ew. - Pol.
BRYT. TOWARZYSTWO BIBLIJNE.
Sprawozdanie z działalności „Brytyjskie
go i zagranicznego Towarzystwa Biblijnego”
za rok 1933/54 podaje, że w tymże roku wy
dano 1.156.605 egzemplarzy Biblji, 988.388
Nowych Testamentów i 8.802.2J0 części Biblji
w 678 językach, w tej liczbie w 11 językach
po raz pierwszy drukowano Bi biję. Ew. - Pol.
DANJA. — KONFERENCJE MIĘDZYNARO
DOWE W LECIE 1934 R.
W dniach od 22 — 50 sierpnia r. b. od
była się na wyspie Uano (koło m. Esbjerg
w Danji) konferencja „Rady Ekumenicznej
chrześcijaństwa społecznego” i „Wszechświa
towego Związku przyjaznej współpracy Kościo
łów”. Jednocześnie na tejże wyspie odbyła się
konferencja młodzieży. Z ramienia naszego
Kościoła brał udział w konferencji Ks. Pasterz
L. Zaunar z Łodzi.
NIEMCY. — ZCALAN1E KOŚCIOŁÓW KRA
JOWYCH.
Według oświadczenia biskupa Mullera
wszystkie Kościoły krajowe w Rzeszy miały
być do 15 czerwca r. b. wcielone do „Niemiec
111

ODEZWA KOŚCIOŁÓW AMERYKĄNSKICH
W kwietniu r. b. Komitet Wykonawczy
Amerykańskiego Związku Kościołów wespół
z amerykańskim oddziałem „Rady Ekume
nicznej” i amerykańskiem zjednoczeniem „Mię
dzynarodowego Związku Przyjaznej Współpra
cy Kościołów” wydał odezwę do chrześcijan
całego świata z apelem, aby dali świadectwo
Jezusowi Chrystusowi, który miłością swą oba
lił wszelkie mury, dzielące narodowość lub ra
sy — i całą ludzkość powołał do braterskiego
współżycia w Królestwie Bożem.
Sytuacja międzynarodowa nastręcza w
chwili obecnej wiele obaw. Wszędzie daje się
odczuć powiew samolubnego nacjonalizmu. Nie
bezpieczny nastrój wojenny przebija ze szpalt
prasy codziennej. Na wiele serc ludzkich padł
strach przed grożącą znów całemu światu ka
tastrofą. Wielkie mocarstwa rozbudowują swe
siły morskie do rozmiarów, zagrażających po
kojowi świata. Narody prześcigają się w zbro
jeniach, utrzymując, że ich gotowość bojowa—
jest jedyną gwarancją zachowania pokoju. Wy
daje się miljardy na zbrojenia w czasie, gdy
miijony ludzi nie może zaspokoić swych naj
prymitywniejszych potrzeb życiowych,
Konferencja rozbrojeniowa grozi rozbiciem.
W strefach nadgranicznych odbywają się kon
centracje i przegrupowania sił zbrojnych. Roz
lega się w oddali groźne echo kolumn marszo
wych... I to wszystko w okresie, gdy kryzys
światowy — następstwo ostatniej wielkiej świa
towej wojny, dobrze daje się nam jeszcze we
znaki.
Zwracamy się przeto nie do jakiegoś po
szczególnego narodu, ale do chrześcijan wszy
stkich krajów i narodowości. Wszyscy jesteśmy
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winni. W wielu krajach uprawiana jest polity
ka. której przedłużenie prowadzi prosto do ka
tastrofy.
W tej niezwykle poważnej chwili musi
Kościół Chrystusowy stać na swein stanowisku
niezachwianie. Należy sobie przypomnieć, że
liczne organizacje chrześcijańskie w Stanach
Zjednoczonych oświadczyły, że Kościół winien
służyć tylko sprawie pokoju, zaś wojny nie
może ani sankcjonować, ani błogosławić. Woj
na jest zaprzeczeniem Ewangelji, którą wy
znaje. Również i Kościoły w innych państwach
podobne zajęły stanowiska.
Otóż obecnie wzywamy wszystkich wier
nych całego świata, aby wespół z nami dali
świadectwo, że należą do jednego wielkiego
Królestwa, w którem niema ani geograficznych
granic, ani rasowego podziału, a przez wiarę
dla swego Pana czują się braćmi jednej wiel
kiej chrześcijańskiej rodziny.
Sądzimy, że nadeszła odpowiednia chwila,
gdy chrześcijanie wszystkich krajów winni za
żądać nowego rozwiązania istniejących trudności
międzynarodowych. Przytłaczająca większość
narodów pragnie pokoju i spokojnego współ
życia między państwami. To pragnienie po
winno być stale akcentowane, tak aby czyn
niki rządzące o tem pamiętały.
W końcu wezwanie stwierdza, iż chcąc
dać dowód swych dążności celem utrzymania
rzyjacielskich stosunków z narodami Daleiego Wschodu, wymienione we wstępie orga
nizacje postanowiły rozpocząć akcję, aby oba
lić ograniczenia emigracyjne postanowiły roz
począć akcję, aby obalić ograniczenia emigra
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cyjne z r. 1924, a tem samem ludy wschodnie
korzystałyby z tej samej kwoty emigracyjnej
co inne narody.
WŁOCHY. — STATYKA WYZNANIOWA.
Według najnowszych danych statystycz
nych 99.6% ludności Włoch stanowią katolicy.
Ewangelików jest 82.618 (cudzoziemców 33.881).
Są to waldensi i metodyści.
SZWAJCARJA. GENEWA. - CHRYSTUS A
PRZYJAŹŃ MIĘDZY NARODAMI.
Dnia 31 maja r. b. upłynął termin nad
syłania rozpraw konkursowych na powyższy
temat. Wpłynęło 230 rękopisów, wśród nich
41 w języku angielskim, 38 we francuskim,
31 w niemieckim, 30 w węgierskim, 19 w cze
skim, 13 w polskim, tyleż w języku holender
skim, 12 w greckim, 11 w szwedzkim. Kolcgjum sędziów, działające z ramienia Komisji
młodzieży „Rady Ekumenicznej” już odbyło
szereg narad.
Ew. Pol.

OFIARY.
Na w yd aw n ictw o „JEDNOTY*.
Oprócz p ren u m eraty w płacili na w ydaw nictw oi
1. W-ny
2. W-na
3. W-ny

p. Karol Sander — Warszawa
zł. 4.00
p. Anna Daabowa — „
„ 4.00
p. Ryszard Bischoff — Ciechocinek „ 3.00

S erd eczn e dzęki!

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
w W arszawskim K o ściele E w an gelick o-R eform ow an ym na m iesiąc wrzesień 1934 r.
N abożeństw a rozpoczyn ają się o god zin ie 11.15 przed poi., o ile n ie je s t podana inna god zina.
1
2.

Niedziela, dn. 2 IX (XIV N. po Trójcy Ś - e j ) .........................................................
Ks. J. Jeleń.
Niedziela, dn. 9.IX (XV N. po Trójcy Ś-ej) z Komunją Ś-tą i bezpośredniem
do niej przygotowaniem................................................
........................................... Ks. St. Skierski.
3. Niedziela, dn. 16.IX (XVI N. po Trójcy Ś - e j ) .....................................................
. Ks J. Jeleń.
4. Niedziela, dn. 23.IX (XVII N. po Trójcy Ś - e j ) ..........................................................Ks. E. Jelinek.
5. Niedziela, dn. 30.IX (XVIII N. po Trójcy Ś-ej) z Komunją Ś-tą i bezpośredniem
do niej przygotowaniem.........................................................
...................
. . Ks. J. Jeleń.

CENY OGŁOSZEŃ: IV str. okładki — zł. 150; II str. — 100; III str. — zł. 75; \ str. — zł. 75, 50, 35; V4 str. —
zł. 40, 30, 20, i J|g str. bez względu ua stronę — zł. 20.
STRONY ZWYKŁE cała strona — zł. 100, l l 2 s t r ,— 50; V4 str.— 30; V8— zł. 20. Przy ogłoszeniach kombinacyjnych
i z kliszami do cen powyższych dolicza się 30%.
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