
O płatę pocztow ą uiszczono ryczałtem .

ROK X WARSZAWA, KWIECIEŃ 1935 R. Nr. 4

T R E Ś Ć  N U M E R U

1. Ks. L. Zaunar. — Słowa Chrystusowe . . .  49
2. Wojciech Wrzos. — Predestynacja czy fatalizm 51
3. Elżbieta Hulkómna. — Albert Schweitzer................  54
4. Kazimierz Kosiński. — Jerzy Liebert (dokończenie) . 56
5. Romuald Balamelder. — Listy z Belgji (ciąg dalszy) 59
6. Nowa Konstytucja — Ew-Pol. . . . .  62
7. Nekrolog — Ś. p. Leon Błńszkowski 63
8. Ofiary. Porządek nabożeństw. 64



I.
’i
I

'li



R O K  X W A R S Z A W A , K W IE C IE Ń N r. 4

Redaktor odpowiedzialny: K s .  S t .  S k i e r s k i .  Adres Redakcji: WARSZAWA, UL. LESZNO Nr. 20 m. 4.

Wydawca: KOLRGJUM KOŚCIELNE WARSZAW SKIEJ PARAFJI EWANGELICKO-REFORMOWANEJ
Adres Administracji: LESZNO 20.

As. L. ZAUNAR.

Słowa Chrystusowe
„Nie samym chlebem żyć będzie człowiek”.

Ew. Łukasza 4, 4

Istnieją słowa i zdania, które są dla człowieka jakgdyby soczewką, skupiającą w sobie bo
gactwo różnorodnych promieni i stapiającą je w całość bogatą, silną i życiodajną. Takie słowa i 
zdania, jeśli chodzi o życie człowieka, mają właściwość trafności i stałości w ujmowaniu pewnych 
podstawowych zasad życiowych, a tern samem są wartościami nieprzemijającemi i ożywiającemi 
dla każdego, kto je podejmuje i pragnie uczynić z nich użytek w swem własnem życiu. Człowiek 
w tym wypadku ma przed sobą gotowy skrót i formułą, którą należy już tylko rozwinąć i zasto
sować', aby mieć w rzeczywistości to, co ona teoretycznie, zasadniczo ujmuje i wyraża. Takie sło
wa i zdania istnieją w każdej bez wyjątku dziedzinie życia i zainteresowania ludzkiego, jeśli zaś 
mowa o życiu religijnem, to dla chrześcijan musi być z natury rzeczy sprawą wielkiej wagi po
znanie ich u Tego, w którym widzimy Syna Bożego, objawienie najwyższe i najdoskonalsze idei 
Boskości w naszym śmiecie. Jezus Chrystus wypowiedział w przełomowych chwilach swego ziem
skiego życia zdania, które są ową soczewką światopoglądu religijnego chrześcijańskiego, wyrazem 
tych duchowych praw, bez których religijność nasza nie może się obywać, o ile nie ma ona zamie
rać i przekształcać się w pozór nie odpowiadający istotnej naszej treści, albo będący wręcz za
przeczeniem jej, lepiej czy gorzej maskowanem. W życiu ziemskiem Jezusa możemy podkreślić jako 
decydujące następujące momenty: kuszenie na puszczy, modlitwę w ogrodzie Getsemane, oraz Gol
gotę z następującem po niej zmartwychwstaniem. W tych też najważniejszych momentach wypo
wiedział Chrystus słowa, które są skondensowanym wyrazem jego najgłębszych przekonali i stano
wią rdzeń jego religijnego światopoglądu. W pierwszym przeto rzędzie powinniśmy dobrze zrozu
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mieć sens Jego słów, wypowiedzianych na progu jego działalności, a podanych nam w formie opo
wieści o wielkiem kuszeniu na puszczy. Znamy wszyscy tę opowieść: słysząc ją  w wieku dziecię
cym podziwiamy naiwnie odwagę Jezusa, który głodny a jednocześnie wyposażony w cudowne 
możliwości, odpowiada kuszącemu go szatanowi: nie samym tylko chlebem ma żyć człowiek, ale i 
każdem Słowem Bożem. Nie rozumieliśmy zapewne wtedy sensu tych słów, ale serca nasze pełne 
były podziwu dla bohaterstwa Jezusa, lecz zarazem były one zdziwione, że Jezus nie chciał posłu
chać dosyć rozumnej rady, której mu udzielał szatan. To uczucie podziwu odczuwamy również i 
jako ludzie dojrzali, rozumiejący wagę zagadnienia chleba powszedniego w życiu, a niejednokrot
nie widzący w niem cały sens i treść tego życia. Wiemy bowiem dobrze z własnego codzien
nego doświadczenia, że clileb powszedni jest dla nas sprawą pierwszorzędnej wagi, zagadnie
niem decydującem nieledwie o naszem „być albo nie być“, to też jest rzeczą zrozumiałą i na
turalną, że temu zagadnieniu poświęcamy najwięcej miejsca w treści dnia codziennego, czynimy 
zeń podstawę naszego współżycia wzajemnego, regulator tego wszystkiego, co stanowi nasze bo
gactwo czy ubóstwo, naszą radość czy smutek. Tak jest zawsze, a tak jest w szczególności wtedy, 
gdy człowiek odczuwać poczyna brak chleba powszedniego, obojętne, czy będzie się on przejawiał 
w formie braku żywności i formalnego głodu, czy w braku tych dóbr, które nam zapewniają do
statek chleba, czy wreszcie w braku możliwości zdobycia go drogą pracy i wysiłku normalnego. 
Nasze czasy znają niestety aż nadto dobrze ten ostatni przejaw braku chleba powszedniego, któ
remu na imię „bezrobocie“, obejmujące niemal na całej kuli ziemskiej mi!jony ludzi zdrowych, mo
gących doskonale pracować i łaknących tej pracy, jako gwarancji spokojnego jutra, wolnego od 
troski o „chleb powszedni“. Gdy na to musimy dzisiaj patrzeć i odczuwać na własnej skórze 
przekleństwo braku pracy, a za nią nieuchronną klęskę braku chleba, to mimowoli myślimy: czy 
nie mają racji ci, którzy cały sens życia ludzkiego sprowadzają do zagadnienia „sytego brzucha“, 
a walkę o zdobycie chleba per fas aut nefas uważają za jedyny impuls wszystkich poczynań ? 
A jednocześnie mimowoli budzi się pytanie: czy Jezus Chrystus stykał się w swej ziemskiej piel
grzymce z tern zagadnieniem, czy zdawał sobie sprawę z jego znaczenia, wygłaszając słowa „nie 
samym tylko chlebem człowiek żyć będzie“? Niewątpliwie tak, boć rośnie on i przebywa prawie 
że wyłącznie w środowisku, dla którego kwestja „chleba” musiała z konieczności być jedną z naj
ważniejszych trosk życia codziennego. Syn cieśli a przewodnik rybaków galilejskich, człowiek, 
który sam o sobie mówi, że nie ma miejsca, gdzieby mógł spokojnie złożyć na spoczynek głowę 
swoją, nie mógł nie wiedzieć czy nie rozumieć powagi i znaczenia „chleba” w życiu człowieka. 
Wskazuje na to ujęcie tej kwestji w hi storji kuszenia na puszczy, gdy mówi wyraźnie: nie tylko 
chlebem żyć będzie człowiek. A więc chlebem żyć musi i powinien, troszczyć się o jego zdobycie 
jest jego obowiązkiem, jego prawem i koniecznością ale.. .  nie jedyną koniecznością, nie jedynym 
obowiązkiem, nie jedynem prawem. Troska o chleb nie może i nie powinna przesłonić człowiekowi 
innej troski, równie wielkiej, równie poważnej: troski o pokarm dla duszy obok troski o pokarm dla 
ciała. W pojęciu Jezusa zagadnienie bytu człowieka nie może być zawarte jedynie w ramach jego 
ziemskiego życia, a tern samem w ramach jego materjalnych potrzeb, chociażby najbardziej koniecznych 
i oczywistych, o ile człowiek nie chce spaść do rzędu bydląt, żyjących tylko „chlebem powszednim” 
swych dorywczych pragnień i głodów, i zamykających sens swego istnienia w ramach zaspakajania 
uczucia głodu i popędów zmysłowych. A pamiętać ma człowiek o tern nietylko wtedy, gdy ma chleba 
poddostatkiem. ale w szczególności w chwilach, gdy musi odczuwać jego brak, gdyż wtedy właśnie 
istnieje najsilniejsza pokusa, by odrzucić jako bezużyteczny balast wszystko to, co nie sprowadza 
się bezpośrednio do kwestji sytego brzucha i zaspokojonej chuci cielesnej. Rozumiał to szatan, pro
ponując Jezusowi wyjście pozornie jedynie słusznie i naturalne w chwili głodu fizycznego, ale rów
nie dobrze rozumiał to Jezus. Jeśli bowiem religja, stosunek do Boga i cała treść tego stosunku 
ma być dla człowieka czemś wielkiem, istotnem i wartościowem, to nie może ona być jedynie wy
godną filozofją czy koncepcją bez znaczenia, gdy nie mamy potrzeby z nią się liczyć i którą mo
żemy w każdej chwili odrzucić, ale musi ona być dla nas prawem, ostoją i mocą właśnie wtedy, 
gdy pozornie nie ma nam ona nic do powiedzenia.

„Nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale i każdem słowem, które wychodzi z ust Bo
żych”, tak formułuje Jezus Chrystus dla siebie samego i dla każdego, kto się doń przyznaje i kto
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G ) wyznaje, jako Syna Bożego, prawo i nakaz najbardziej rzeczywisty i bezwzględnie obowią
zujący, obejmujący całe życie i wszystkie jego przejawy.

Jakże jednak to sformułowanie zdało egzamin życiowy w światłe faktów tak w życiu Chry
stusa, jak jego wyznawców, którzy przyjęli je  uczciwie i rzeczywiście za podstawę swego stosunku 
do Boga i do świata? I, jeśli nawet w Jego czasach miało ono pewien walor istotny, wykraczający 
po za sferę czystej teorji czy pięknych ale złudnych fantazji, to czy może się ono ostać w dniach 
naszych, tak dalece innych od tych, które przeżywał Jezus na ziemi oraz Jego apostołowie?

Nie trzeba chyba udawadniać, że prawo ducha, które Jezus Chrystus sformułował na progu 
swej ziemskiej działalności, było zawsze odtąd nietylko podstawą Jego poczynań, ale co więcej 
było źródłem tej potężnej. cudownej mocy, jaką przejawia na każdym kroku, a dowody której 
znajdujemy na każdej stronicy Nowego Testamentu. Bez tego prawa nie do pomyślenia jest Jezus 
potężny w słabości, wielki w pokorze, miłujący wśród nienawiści, zwycięski wśród bezprzykład
nego poniżenia, tryumfujący w cieniu śmierci i grobu, żywy i nieśmiertelny wśród zmienności cza
su, wieków, stosunków i okoliczności najróżnorodniejszych. A za Jezusem widzimy ten sam obraz 
u Jego wyznawców, którzy, pamiętając, że nie samym chlebem tylko żyje człowiek, umieli zdobyć 
się na bohaterstwo pierwotnego chrześcijaństwa, na pracę misyjną wśród półdzikich ludów Europy 
po wielkiej wędrówce narodów, na potężny protest ducha szukającego Boga i prawdy Jego w ży
ciu w czasach Reformacji, na te niezliczone znane i nieznane poczynania tysięcy i miljonów ci
chych, nie szukających rozgłosu, sławy ani dostatków ludzi, którzy przez tysiące lat twierdzili i 
wyznawali za nim niezmiennie to samo prawo, tę samą zasadę życiową: „nie samym chlebem tylko 
żyje człowiek, ale i każdemu Słowem Bożem”.

Gdy dzisiaj przeto my w naszych trudach i znojach, w naszych pragnieniach i marzeniach
0 jasnej przyszłości, w naszych tęsknotach do dobra i piękna, w naszej bezsilności wobec tysięcz
nych przeszkód, jakie na tej drodze znajdujemy, tak często zapominamy o naszem istotnem zada
niu, jako ludzie, a niestety bardzo często i jako chrześcijanie, gdy pospolitem prawem i regulato
rem naszych wzajemnych stosunków stało się pożądanie „chleba” i mniemanie, że on jest dla nas 
wartością jedyną, której warto pożądać i dla której warto się wysilać, niechże przed okiem na
szem stanie obraz Jezusa Chrystusa, ubogiego, a jednak nieskończenie bogatego, głodnego, a jed
nak mającego dosyć sił, aby odepchnąć potężną pokusę kęsa chleba; samotnego w tym świecie, ale 
nigdy nie opuszczonego przez Boga, którego wyznawał całą prawdą swej duszy i całą mocą 
swego serca; który pragnie nam przypomnieć tak samo dziś jak ongiś tę podstawową prawdę na
szego życia i jedyną gwarancję naszej przyszłości: „nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale
1 każdem Słowem Bożem”. Amen!

WOJCIECH WRZOS.

PREDESTYNACJA CZY FATALIZM.
W systemacie nauki reformowanej prede- 

stynacja lub. jak się ją zwykło w dogmatyce 
nazywać, decretum dei speciale, należy do rzę
du tych nauk, które ze względu na ich znacze
nie i trudność są traktowane przez teologów 
ze szczególną troskliwością i ostrożnością. Już 
Hyperius pisał: „Cognitio de praedestinatione 
gloriom dei illustrat, conscientias consolat, sed 
periculosa est tractatio“. I w samej rzeczy, 
nauka ta nastręcza tyle trudności, tyle niebez
pieczeństw, na przestrzeni dziejów Kościoła 
wywołała tyle nieporozumień i sporów, wyci

snęła z ludzkich oczu tyle łez, stała się powo
dem tylu cierpień, że pod tym względem moż- 
naby ją nawet nazwać „fatalną“. Piętrzy się 
w niej cały szereg pytań i zagadek. Jeśli Bóg 
z jednako zepsutych i skażonych ludzi wybrał 
jednych do zbawienia a drugich odrzucił, cho
ciaż ci ani trochę nie byli gorsi od tamtych, 
to czyż nie jesteśmy traktowani tu nie jako 
świadome siebie indywidua i osobowości, jako 
twory, noszące w sobie obraz i podobieństwo 
Boże, ale raczej jako martwe, nieświadome sie
bie rzeczy? Kto został odwieczną wolą Bożą
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wybrany i przeznaczony do synostwa Jego, na- 
pewno będzie zbawiony, cokolwiekby się z nim 
dziać miało, kto zaś został odrzucony, temu już 
nic nie może pomóc do zbawienia. Czyż z tej 
przesłanki nie wypływa wniosek, że nasze po
stępowanie w doczesnem życiu jest rzeczą zgo
ła obojętną i zupełnie nie wpływa na decyzję 
Boga? Ale jakiż w takim razie ma sens nasz 
rozwój kulturalny i duchowy, moralny i reli
gijny? Niewątpliwie że gdyby Bóg chciał prze
kląć wszystkich ludzi, niktby z nas, splamio
nych własną winą i grzechem istot, nie mógł 
przeciwko temu szemrać, ale jeśli Bóg posta
nowił zbawić tylko niektórych, to czyż ci po
zostali, którzy nie są ani lepsi ani gorsi od 
„wybrańców“, nie będą się czuć pokrzywdze
ni? Wyobrażamy sobie przecież Boga jako naj
wyższą sprawiedliwość i w naszem mniemaniu 
Bóg nie mógłby powziąć takich postanowień, 
o jakich mówi nam predestynacja, bez naraże
nia na szwank tej cechy. Jakżeż sprawiedliwy 
Bóg mógłby tak nierówno, tak niesprawiedli
wie traktować ludzi równie jednako złych i 
równie jednako niegodnych Jego łaski? Jeśli 
jest dobry, jak Go nam Ewangelja głosi, nie 
może przecież tylu, ba większość tworów ludz
kich przeznaczać na wieczne zatracenie! Jeśli 
jest i łaskawy i sprawiedliwy jednocześnie, nie 
może być tedy łaskawy dla jednych, a dla 
drugich tylko sprawiedliwy! Bo i czyż w isto
cie Boga tkwi jakieś rozdwojenie, jakiś dua
lizm, czyż Bóg ma dwie twarze: łagodną dla 
„wybranych“, surową dla „zatraconych“?

Na te i tym podobne pytania odpowiada 
predestynacja: rządy świata są nam nieznane, 
nie wiemy dlaczego to i owo się dzieje. Wi
dzimy, że nieraz pobożni cierpią, podczas gdy 
bezbożni się radują i są szczęśliwi. Bóg prze
znacza jednych już tu na ziemi i to niezależ
nie od ich zasług do szczęścia, innych do 
smutku. Rewolucja francuska głosiła demokra
tyczne hasła równości i braterstwa. Czy czy
niła słusznie? Prawda, wszyscy ludzie są brać
mi, wszyscy mają w swych żyłach jednako 
czerwoną krew, ale czy ludzie w samej rze
czy są sobie równi? Czy Hotentot lub Buszmen 
jest równy dajmy na to profesorowi paryskiej 
Sorbony? Ale czyż zasługą profesora jest je 
go fakt narodzenia się w środowisku kultu
ralnego narodu? Czy byłby także profesorem 
Sorbony gdyby się urodził w mrocznej dżun
gli? Jeden rodzi się w Europie, drugi w Afry
ce,1̂dlaczego? Jedno dziecko rodzi się zdrowe, 
inne już z żywota matki przynosi ze sobą ka
lectwo, jedno spoczywa na puchach, drugie ro
dzi się w biedzie; jedno ma godnych, szlachet
nych rodziców, miłą atmosferę w domu, dru
gie, takie samo ludzkie dziecko, rodzi się w 
pohańbieniu, w niesławie, w przekleństwie. Ni
czyja w tern nie jest zasługa czy wina, a naj
mniejsza chyba nowonarodzonego dziecięcia. 
Jedni posiadają już od urodzenia specjalne

zdolności i talenty, drudzy natomiast tylko 
zbrodnicze instynkty. Nie bez pewnej słusz
ności mówimy o „urodzonych” politykach, le
karzach, prawnikach, muzykach, złodziejach, 
zbrodniarzach, mordercach i t. d. Bóg każde
mu dał według miary swej miłości i upodo
bania jakiś dar, jednemu ten, drugiemu inny, 
jednemu w większym, drugiemu w mniejszym 
stopniu, ale nie wszyscy ludzie jednako tych 
darów używają. Może np. ktoś być szewcem, 
a jednak może mieć jak Jakób Böhme duszę 
filozofa, może też ktoś być kaznodzieją, ale 
niekoniecznie jeszcze musi posiadać ku temu 
specjalne zdolności, ale „dobrym” szewcem, 
„głębokim” filozofem, „błogosławionym” kaz
nodzieją jest tylko ten, którego Bóg do tego 
powołał, wybrał i przeznaczył.

Jeżeli już w doczesnem życiu czyni Bóg 
różnice wśród ludzi czemużby więc nie miał 
prawa tak samo postępować z ludźmi jeśli 
chodzi o żywot wieczny? Jakoś nie bardzo 
gorszą nas różnice, „krzywdy” i „niesprawie
dliwości” socjalne, społeczne, kulturalne, na
rodowe i rasowe, bo gdyby nas. naprawdę one 
gorszyły, już dawno uczynionoby coś, żeby 
jeśli już nie wszystko całkowicie usunąć, co 
się zresztą ludziom nigdy nie uda, to przynaj
mniej usunąć i złagodzić najbardziej krzyczą
ce o pomstę do nieba. To zresztą jasne: tu 
chodzi o naszą sprawiedliwość—na nią zawsze 
będziemy patrzeć pobłażliwie i wyrozumiale. 
Gorzej jest wszakże ze sprawiedliwością bo
ską! Często jest ona dla nas kamieniem urazy 
i zgorszenia!

Z predestynacji bynajmniej nie wynika, 
że postępowanie nasze jest rzeczą zgoła obo
jętną. Prawda, według tej nauki już zgóry zo
stały postanowione i ustalone cele, oraz drogi, 
prowadzące do osiągnięcia tych celi, ale są 
one jeszcze tak szerokie, że człowiek może się 
na nich swobodnie we wszystkie strony obra
cać. Oczywiście, że wybrany jako taki będzie 
wierzącym i pójdzie drogą wierzących, nie- 
wybrany zaś pójdzie drogą grzechu i zagłady: 
odwieczne postanowienie Boże urzeczywistnia 
się niezależnie od naszego życia, ale nie wbrew 
naszemu życiu.

Tu właśnie stajemy na fundamencie, na 
którym predestynacja opiera swoją rację bytu. 
W przeciwieństwie do semipelagjanizmu, głę
boko zakorzenionego w katolicyzmie, podkre
śla ona absolutną niezdolność człowieka zdo
bycia sobie własną mocą łaski Bożej, będącej 
podstawą zbawienia. Nie przekreśla ona for
malnej woli człowieka i osobistej winy tych, 
którzy zostali z łaski wykluczeni, nie niweczy 
też moralnej odpowiedzialności człowieka i je
go życiowego aktywizmu jeśli chodzi o żywot 
doczesny, jak czyni to znowu fatalizm, lecz 
stara się jedynie podkreślić suwerenność łaski 
Bożej w dziele zbawienia.

Wartość i niebezpieczeństwo leżą tu nie
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zmiernie blisko siebie, a zawierają się w dwóch 
punktach: w zrozumieniu życia i w wyobraże
niu Boga. Predestynacja przez przekreślenie 
zasług ludzkich uczy człowieka pokory (jeśli 
chodzi o jego stosunek do Boga), ale pokora 
ta z chwilą przybrania zabarwienia tylko teo
retycznego a nie faktycznego, mistycznego a 
nie rzeczywistego łatwo prowadzi do fataliz
mu lub, co gorsza jeszcze, do moralnego i du
chowego kwietyzmu, a nawet bardzo często do 
jednego i drugiego jednocześnie. Drugi punkt 
wartościowy ale i niebezpieczny zarazem to 
wyobrażanie Boga, jako samego życia, czystej 
woli i niewyczerpanej energji; z takiego poję
cia Boga łatwo przejść, co się zresztą Lutrowi, 
Zwingljuszowi i Melanchtonowi rzeczywiście 
przytrafiło, do płytkiego okazjonalizmu lub su
rowego determinizmu. Każdy, kto się choć tro
chę interesował predestynacją, wie, że są w 
w niej takie punkty, których w granicach na
szego rozumu nigdy nie zdołamy rozwiązać. 
Są to t. zw. antynomje. Jak np. pogodzić ab- 
solutność woli Bożej z wolnością woli ludz
kiej? Jak pogodzić absolutny wybór z wolno
ścią człowieka? Zagadnienia tego nie można 
rozwiązać ani kosztem pierwszego przez uza
leżnienie wyboru od presciencji, ani nawet 
kosztem drugiej przez zaprzeczenie wolnego 
przyjęcia lub nieprzyjęcia ofiarowanego czło
wiekowi zbawienia, które znowu nie może być 
zależne od ludzkiego chcenia, jeśli wszechmoc 
Boża nie ma być poderwana. Tak samo nieroz- 
wiązalną jest antynomja między powszechno
ścią Bożego zbawienia a jego rzeczywistym 
partykularyzmem. Universalismus hypotheticus 
Amyraulda nie na wiele się tu przydaje. Wresz
cie nastręcza się tu jeszcze jedna antynomja: 
zbawczy czyn Chrystusa ma absolutne dziejo
we znaczenie, ale w gruncie rzeczy ma war
tość tylko dla wybranych.

Cóż więc dziwnego, że predestynację, któ
rą niejednokrotnie utożsamia się z fatalizmem, 
wielu uważa za jakiś okropnie sztuczny system 
okropnie surowej doktryny, albo też za jakąś 
spekulatywną, zimną i niepłodną teorję, która 
z życiem praktycznem nie ma nic wspólnego. 
Czy tak jest w samej rzeczy? Nie, predesty
nacja to nauka o wielkiej praktycznej praw
dzie, o rozmachu potężnej siły życiowej! Ten 
kto pojął ją  rozumem, a odczuł ją sercem

wie, iż boska to nauka i najgłębsze rozwinię
cie Bożego objawienia. W codziennem, suro- 
wem i ciężkiem życiu stale czerpie on z niej 
nową moc i pociechę. Wprawdzie nie rozumie 
dobrze wszystkich szczegółów i drobiazgów tej 
zawiłej nauki, ale z jej pomocą potrafi i wśród 
ciężkich przeciwieństw życia patrzeć w przy
szłość z wiarą i z ufnością. Któż albo cóż mo
że sprzeciwić się woli Bożej? Nic na świecie 
nie zdoła wbrew woli Bożej zakłócić zgóry 
ustalonego porządku, nic też nie zmąci mego 
życia, jeśli tego On nie zechce, nikt mi nie 
wyrwie bezcennego skarbu, który mi sam Bóg 
przed wszystkimi wiekami ofiarował! (Rzym. 
828-39). Patrząc zaś wstecz na swoje życie spo
strzegam, iż każde nawet najmniejsze wyda
rzenie było wyrazem woli Bożej i miało głę
boki sens i doniosłe znaczenie.

Każdy predestynacjonista patrzy na sie
bie jak na wybranego przez Pana. Chociaż 
wie, że jest tylko pękniętym garnkiem glinia
nym, wie jednak również, że właśnie w tak 
niepozornem naczyniu przechowuje Bóg swą 
moc i chwałę. Wie, że jest słabym sam z sie
bie, ale jest silnem narzędziem w ręku Boga. 
Nie dziw, że ap. Paweł, jeśli się ma już czem 
chlubić, to chlubi się swą słabością, ponieważ 
wie, że kiedy jest „słaby” wtedy jest „silny” 
(2 Korynt 129-10). Wierzący jest pewien, że 
każdy jego czyn posiada wieczną wartość, ta 
zaś świadomość umożliwia mu pojąć jaśniej i 
głębiej powagę i doniosłość życia. Wśród nie
bezpieczeństw i przeciwieństw losu nauka o 
providentiae specialissimae, jak się również na
zywa predestynację w reformowanej dogmaty
ce, budzi w nim uczucie pewności, męstwa i 
odwagi. Chociaż zewsząd spowiją go ponure 
chmury i ciemności on nie traci nadziei. „Jam 
jest z tobą po wszystkie dni aż do skończenia 
świata” — słyszy obietnicę Zbawiciela i wśród 
śmiechu, szyderstw, potępienia świata. Pew
ność, którą budzi w sercu świętego bojownika 
ta nauka, streszcza się w świadomości, że nie 
jest on pozostawiony swojej własnej mocy, czy 
raczej bezmocy, ale że los jego spoczywa w 
pewnych rękach wszechmocnego Ojca, który 
nad nim i nad całym światem z błogosławień
stwem i z miłością rozciąga swe dłonie, a z wy
sokości swego tronu kieruje całem uniwersum.

(c. d. n.)

Prosimy o wpłacanie zaległej 
prenumeraty.
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ELŻBIETA HULKÓWNA.

ALBERT SCHWEITZER
Wi e l k i  d z i a ł a c z  c h r z e ś c i j a ń s k i  i l e k a r z  mur z y nó w.

Właśnie ukazała się w polskim przekła
dzie książka Schweitzera „Wśród czarnych na 
równiku” (Zwischen Wasser und Urwald *). 
Schweitzer to jeden z najpiękniejszych typów 
prawdziwego chrześcijanina i mocnego człowie
ka. Jest on niestety za mało, albo wcale nie
znany śród polskich ewangelików. Tymczasem 
zainteresowanie Schweitzerem i jego dziełem 
wzrasta w Polsce, piszą o nim zarówno pisma 
codzienne jak i tygodniki literackie. Nawet ży
dzi okazują duże zainteresowanie i wiele po
dziwu dla jego wspaniałego dzieła. Zresztą nic 
w tern dziwnego, Schweitzer jest znany po ca
łym świecie, szczególnie zaś w krajach ewan
gelickich. Ukazują się o nim książki i arty
kuły, po niemiecku, francusku, angielsku, 
szwedzku...

Kimże jest ten Schweitzer? Albert Schweit
zer urodził się w roku 1875 w Kaysersberg 
w Alzacji, jako syn pastora. W kilka miesięcy 
po jego urodzeniu ojciec jego został powołany 
jako pastor do Giinsbach. Młody Albert lubił 
ogromnie organy i już jako 9-letni chłopiec za
stępował organistę. Po kilku latach, gdy był 
uczniem gimnazjum w Miluzie, dawał piękne 
koncerty organowe. Później, jak większość sy
nów pastorskich studjował teologję, ale równo
cześnie miał wielkie zainteresowanie dla filo- 
zofji i nigdy nie zaniedbywał muzyki. To też 
gdy w roku 1898 przybył do Paryża, studjo
wał tam nietylko filozofję, lecz i muzykę. Uczył 
się u sławnego organisty Widora. W następnym 
roku pojechał do Berlina aby tam dokończyć 
swą pracę doktorską. W roku 1900 został wi- 
karjuszem w kościele św. Mikołaja w Strasbur
gu. W rok później ukazuje się jego pierwsza 
książka „Szkic życia Jezusa“ (po niemiecku). 
Po dalszych czterech latach wydaje książkę 
„Bach muzyk-poeta“ (po francusku). W mię
dzyczasie zostaje mianowany docentem a wkrót
ce profesorem na wydziale teologicznym w Stras
burgu.

Albert Schweitzer, Prof. Dr. Teologji, Dr. Filozo- 
fji, Dr. Med. „Wśród czarnych na równiku”. Autoryzo
wany przekład z niemieckiego Zofji Petersowej. Str. 262. 
Wydawnictwo Nowoczesne. Warszawa.

Najwyższem poznaniem jest to, że wszystko co 
nas otacza stanowi tajemnicę. Żadna wiedza i żadna na
dzieja nie może dać nam oparcia, ani wskazać drogi ży
cia. Jedynie przez fakt, że dajemy się prowadzić Bogu 
objawiającemu się w etosie naszym i wolę naszą pod
porządkowujemy Jego woli, życie nasze otrzymuje pew
ność.

A l b e r t  S c h w e i t z e r

Zdawałoby się, że życie jego zostało już 
całkowicie ukształtowane i że wypełni je teo- 
logja i muzyka, jak na jednego człowieka za
interesowania i osiągnięcia jego w nauce i sztu
ce były aż nadto wielkie. Sięgnijmy jednak do 
jego „Wspomnień z dzieciństwa“ tam dopie
ro odkryje nam się jego prawdziwe oblicze. 
„W młodości słuchałem rozmów dorosłych, któ
re napełniały serce moje niewypowiedzianym 
smutkiem. W dawnym idealizmie swoim i za
pale uznawali oni cenne dobro, które należało 
było zachować, ale równocześnie z żalem stwier
dzali, że z temi cudownemi darami musieli roz
stać się nieuniknienie. Doznałem wtedy uczucia 
przestrachu, że i ja kiedyś będę zmuszony z ta
ką samą melancholją spoglądać na swoją prze
szłość. Postanowiłem wówczas walczyć o za
chowanie swego idealizmu i nie wyzbywać się 
go dla celów praktycznych. I temu postanowie
niu które było raczej przechwałką młodzieńczą 
starałem się podporządkować całe moje ży
cie“ . Jeszcze w czasie studjów uniwersyteckich 
Schweitzer myśli nieustanie o swem szczęściu 
poznawania tajemnic wiedzy i sztuki i o wy
rzeczeniu się tych wszystkich, którzy z różnych 
względów nie mają tego wielkiego szczęścia. 
Już więc jako 20-letni młodzieniec, mieszkając 
przy rodzicach w Giinsbach, postanowił, że do 
trzydziestego roku życia będzie się poświęcał 
wiedzy i sztuce, a potem odda swe siły bez
pośredniej służbie ludzkości.

I od roku 1905 Schweitzer szuka drogi 
do wytkniętego sobie celu. Najpierw zaofiaro
wał swe usługi pewnemu towarzystwu opieki 
nad dzieckiem. Jednak usługi jego nie zostały 
przyjęte, bo wszak i kierownicy towarzystw 
dobroczynnych miewają swoje uprzedzenia. 
W roku 1904 zajął się zbieraniem datków na 
biednych — była to praca do pewnego stopnia 
związana z Armją Zbawienia. Ale praca ta nie 
dawała mu zadowolenia; nie był to jeszcze ten 
wielki cel, którego szukał. Na jesieni roku 1904 
wpadła mu do rąk broszurka pastora M. Boe- 
gnera z Paryskiego Towarzystwa Misyjnego o 
ubóstwie misyj w Gabonie, o nędzy fizycznej 
i okropnych chorobach murzynów. „Po prze
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czytaniu te] broszury wziąłem się do pracy — 
mówi Schweitzer—znalazłem swój cel“ . W je
sieni 1905 r. profesor wydziału teologicznego 
zabiera się do studjum medycyny. Zaczyna się 
sześcioletni okres wytężonych studjów. W ro
ku 1906 jest zmuszony porzucić swoją profe
surę; traci stanowisko. Zarabia na swoje studja 
koncertami organowemi. Koncertuje przeważ
nie w Paryżu w Towarzystwie im. S. Bacha. 
Tymczasem wszyscy przyjaciele i znajomi sta
rali się odwieźć go od jego postanowienia. Mó
wiono mu: „Zostaw że — leczenie murzynów 
tym, którzy nie mają już nic lepszego do ro
boty“ . Jego profesor gry na organach, Widor, 
który kochał Schweitzera jak syna, porówny
wał go do generała, który pcha się do pierw
szych szeregów między prostych strzelców. 
Podejrzewano go o próżność, o jakąś „ukrytą 
przyczynę“ , mówiono o zadraśniętej dumie, 
nieszczęśliwej miłości, a nawet podejrzewano 
u niego chorobę umysłową...

Na wiosnę roku 1912 przybył do Paryża, 
żeby uzupełnić swoje wiadomości w medycy
nie tropikalnej. W rok później Schweitzer za
ofiarował Paryskiemu Towarzystwu Misyjnemu 
swoje usługi, obiecując zbudować własnym 
kosztem szpital w centralnej stacji misyjnej 
w Lambarene.

1 tu zaczęły się prawdziwe trudności. Ko
mitet wykonawczy Towarzystwa Misyjnego 
nie odrazu dał się przekonać, przewodniczący 
musiał użyć całej swej powagi, żeby skłonić 
zebranych do przyjęcia tej przepięknej i wznio
słej ofiary. Jeden z członków Komitetu zrzekł 
się nawet skutkiem tego swego stanowiska. 
Teraz pozostały jeszcze władze administracyj
ne francuskie. — Schweitzer jako Alzatczyk 
był obywatelem niemieckim. Nowe trudności. 
Wreszcie i francuskie ministerstwo koloni} u- 
dzieliło mu zezwolenia na praktykę lekarską 
w Afryce (chociaż miał dyplom niemiecki). 
Ostatecznie wyjechał do Afryki w roku 1913. 
Nie będę mówiła o przeżyciach Scheitzera 
w Afryce, gdzie tak ofiarnie przez szereg lat 
pracował wraz ze swą żoną, bo to wszystko 
znajdą czytelnicy w jego wspaniałej książce 
którą trzeba bezwzględnie przeczytać, ale chcę 
powiedzieć to o jego życiu i wielkich tru
dnościach, czyli o tern, czego jego wielki 
takt i subtelność nie pozwoliły mu umieścić 
w książce.

Rok 1914. Oddziały niemieckie wkracza
ją do Belgji. Administracyjne władze kolonjal- 
ne francuskie zabraniają Schweitzerowi, ja 
ko obywatelowi niemieckiemu, wykonywanie 
wszelkiej praktyki lekarskiej. Nie wolno mu 
utrzymywać żadnych stosunków ani z białymi, 
ani z czarnymi. Przydzielono mu dwóch żoł
nierzy tubylców, którzy mają pilnować każde
go jego kroku, Biedni Senegalczycy omal nie 
zostali zmasakrowani przez chorych, którzy 
w dalszym ciągu tłumnie napływali, za to że

im zabierali „ich doktora“. Dopiero w listopa
dzie, i to dzięki interwencji Karola Widora, po
nownie pozwolono Schweitzerowi leczyć mu
rzynów. W latach 1915, 1916 i 1917 Schwei
tzer leczy swoich chorych, grywa dużo i pisze 
dzieło o filozofji cywilizacji. We wrześniu ro
ku 1917 nadchodzi rozkaz przewiezienia go do 
obozu jeńców we Francji. Nie można było dłu
żej pozostawić na wolności obywatela niemiec
kiego. Gdy już był na statku pod silną strażą, 
na pokład wdarł się przemocą przełożony mi
sji katolickiej i ściskając mu rękę mówił: „Nie 
pozwolę panu opuścić tego kraju zanim mu 
nie podziękuję za to wszystko dobro, którego 
Pan tu dokonał“ . Po przyjeździe do Francji 
Schweitzer pozostał wraz z żoną przez 3 ty
godnie w Bordeaux na kwarantannie, gdzie się 
zaraził czerwonką. Potem przewieziono go do 
Garaison w Pirenejach. Wszystko to przyjmował 
z największym stoicyzmem, wśród uwięzio
nych byli alzatczycy z żonami francuskami, 
których dzieci nie znały innego języka prócz 
francuskiego. Gubernator tego obozu pozwolił 
mu zajmować się leczeniem chorych. Schwei
tzera wprost przerażał stan moralny i przygnę
bienie internowanych. Nareszcie w marcu roku 
1918 przewieziono go do specjalnego obozu dla 
alzatczyków do Prowancji, a w lipcu „został 
wymieniony“ i mógł pojechać do Szwajcarji, 
a stamtąd do Alzacji.

Gdy w listopadzie roku 1918 nastał upra
gniony pokój, niewiele pozostało z całego dzie
ła Alberta Schweitzera. Zona jego była fizycz
nie zupełnie wyczerpana, a on sam cierpiał na 
skutki czerwonki, którą się zaraził nie w Afry
ce, ale w Bordeaux. W dalekiej Afryce, kilka 
skromnych chatek, które stanowiły jego szpi
tal, niszczyły deszcze i spiekota. Schweitzer 
był zupełnie zrujnowany i z wdzięcznością 
przyjął zaofiarowane mu stanowisko lekarza 
w szpitalu strasburskim oraz wikarjat w ko
ściele św. Mikołaja. Nie mogło być narazie 
mowy o powrocie do Afryki. Wypadało jednak 
pomyśleć o spłaceniu długów, zaciągniętych na 
utrzymanie szpitala w latach 1914—1917. 1 oto 
szereg koncertów, jakie daje w Szwecji, do
starcza mu środki tak znaczne, że Schweitzer 
widzi z radością, iż będzie mógł powrócić do 
Afryki. Było to w czasach dobrej konjuktury 
powojennej, jego odczyty i koncerty miały nie
słychane powodzenie, przynosząc duże zyski. 
Długi zostały pospłacane, można było pomy
śleć o nabyciu nowych leków, nowych instru
mentów, nawet o nowych budynkach szpital
nych. Ale do Afryki wyjeżdża Schweitzer do
piero roku 1924. Tymczasem koncertuje, wy
daje dwa tomy swej pracy o cywilizacji, a 
przyjaciele jego rozproszeni po całym świecie, 
w paraljach alzackich, szwajcarskich, szwedz
kich, duńskich, angielskich, czeskich, zbierają 
datki na jego piękne dzieło w Afryce. Gdy na 
wiosnę roku 1924 przybywa do Lambarene,
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wszystko trzeba zaczynać od początku. Ro
ślinność tropikalna wtargnęła zwycięsko w da
wne osiedle, zniszczyła je i opanowała zupeł
nie. W ciągu półtora roku był i lekarzem i cie
ślą, wszystkiego bowiem musiał sam dopilno
wać. Niestety każdy wykończony budynek o- 
kazywał się za mały, tylu przybywało cho
rych, i Schweitzer musiał się przenieść o czte
ry kilometry dalej w górę rzeki, gdzie znala
zło się odpowiednie miejsce i gdzie nic nie 
przeszkadzało rozbudowie szpitala. W roku 
1927 w nowym szpitalu urządzono wspaniałą 
salę operacyjną, nowy szpital, liczący 200 łó
żek, był zaopatrzony we wszystkie potrzebne 
a kosztowne leki na choroby tropikalne.

W swym nowym szpitalu ma Schweitzer 
kilku lekarzy i kilkanaście pielęgniarek. Szpi
tal jest otoczony plantacją drzew podzwrotni
kowych, które dostarczają szpitalowi owoców 
i tłuszczów. Znakomity misjonarz nazywa tę 
plantację: „Nasz Eden“. Na początku roku bie
żącego Schweitzer, bawiąc w Europie, przybył 
do Paryża, aby w Instytucie Pasteure4a pod
dać się szczepieniu przeciwko żółtej febrze. 
Dnia 4 lutego odpłynął do Afryki.

W jednem ze swych licznych dzieł po
wiedział te piękne słowa: „Dobrze jest życie 
zachowywać i wspierać, a to, co zdolne do 
rozwoju, ^wznosić na najwyższy szczebel war
tości. Źle jest życie niszczyć, krępować je i 
hamować to, co zdolne do rozwoju44.

W naszych ciężkich czasach, gdy stoimy 
u progu przepowiedzianej zagłady cywilizacji, 
taki człowiek jak Schweitzer, samem swojem 
istnieniem, dodaje otuchy i wiary, że jednak 
nie brak na ziemi ludzi szlachetnych, że nie 
wszyscy myślą o nienawiści, że nawet śród 
niemców nie wszyscy są rasistami, pełnymi 
pogardy dla ludzi innej rasy. Książka Schwei
tzera może się stać źródłem żywej wiary 
w człowieka, dla tych, którzy ją zupełnie u- 
tracili. albo jej nigdy nie mieli.

Życie i dzieło Schweitzera powinno się 
stać tematem pogadanek w Szkółkach Nie
dzielnych i wyczerpujących rozważań na róż
nych zebraniach. Książka zaś jego „Wśród 
czarnych na równiku44 powiną być traktowana 
jako „lektura obowiązkowa44 dla wszystkich 
ewangelików, a w szczególności dla ewange
lickich działaczy społecznych i kulturalnych.

KAZIMIERZ KOSIŃSKI.

JERZY LIEBERT.
(dokończenie)

Liebert nie należał do poetów t. zw. płod
nych. Pisał mało i z trudem. W jego papierach 
pośmiertnych znajdują się rękopisy wierszy, 
każdego w kilku redakcjach, w miarę, jak na
rastały w czasie tworzenia. Liebert nie ukła
dał bezpośrednio całości wiersza, układał daną 
strofę, którą przerabiał kilka razy; często po
między jedną strofą a drugą upływały dni lub 
tygodnie. Zrazu wydobywa się tu pierwsze 
zdanie, pierwszy wiersz utworu i nic więcej. 
Wtedy na pierwszej karcie rękopisu widnieją 
ślady mozolnego myślenia twórcy: kreślił, pi
sał swoje nazwisko, nawet rysował, aż na ja
kiejś karcie trzeciej lub czwartej dopiero kon
kretyzuje się cała pierwsza strofa, którą się 
potem jeszcze uzupełnia i przerabia. Te jego 
rękopisy przypominają szkice Matejki, gdzie 
wydobywa się zarys pierwszy idei obrazu, któ
ry się skupia w twarzach postaci na tle ogól
nego chaosu linij. Podobnie i tutaj, z poza ma
sy kreśleń wyłania się zasadniczy motyw wier
sza. Twórczość Lieberta polegała nie na wy
lewie uczuć, ale na szukaniu słowa dla we
wnętrznego obrazu wizji, co przychodzi mu z

trudem. Można też nazwać Lieberta p o e t ą 
S ł o w a ,  którego szuka na przestrzeni całej 
swojej twórczości, zdając sobie sprawę z isto
ty swoich procesów twórczych. Dla niego wy
raz od początku nabierał znamion mistycznych, 
jako wymowa rzeczy, jako wykrycie związku 
między rzeczami. Już w pierwszym tomie jego 
poezyj znajdujemy wiersz p. t. S ł o w o ,  w któ
rym przejawia się z całą wyrazistością ów pro
ces szukania wyrazu dla swoich doznań po
środku tworów.

Mowa rzeczy, mowa bytu, niemożność jej 
wyrozumienia, niepodobieństwo znalezienia wy
razu dla najistotniejszych przeżyć człowieka 
w przyrodzeniu, powszechnej ciał i dusz oj
czyźnie, oto, co stanowi istotę jego poetyckie
go trudu. Podobnie, jak plastyk widzi otacza
jący go świat zewnętrzny od strony barwy i 
kształtu, a muzyk go słyszy od strony dźwię
ku i harmonji, podobnie do naszego poety o- 
taczający go świat zewnętrzny—m ó w ił. Ma
ją swoją wymowę rzeczy, mają swoją wymo
wę zjawiska w przyrodzie. Piorun nie świeci, 
a morze nie igra barwami i nawet nie szumi
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— one mówią i trzeba ich język wyrozumieć. 
Stąd płynie zasłuchanie głębokie poety uszy- 
ma duszy śród fenomenu, aby nie utracić jed
nego wyrazu z wymowy wszechświata. Z dru
giej jednakże strony ta niemożność wyrozumie
nia wymowy bytu stanowi źródło jego poetyc
kiej męki. W wierszu p. t. G u s ł a  na d  źró-  
d ł e m opowiada nam poeta, jak wszystko w 
przyrodzie mówi, ale on mowy tej wyrozumieć 
nie może:

łdę nad mową niewysłowioną,
Jasną po wierzchu, spodem zieloną... 
Nigdy, do końca dni, nie opowiem,
Ze tutaj płyniesz, nie znajdę w słowie... 
Choćbym ci wszystko we mnie

zaprzysiągł,
Źródło zaklęte, ty będziesz ciszą... 
Chociażbym gusła czynił nad tonią, 
Zaklinał wodę i sięgał po nią,
Słowa twojego nie schwytam dłonią...

Dalej. Możemy być przekonani, że ten poeta 
zdoła odnaleść siebie tylko na platformie tego 
zagadnienia i że, idąc tą drogą, dojdzie do 
swojego szczytu. Nie ulega również wątpliwo
ści, że na tej drodze dojdzie do religji słowa, 
która pogłębi jego religijność, jako taką. Jak po 
nawróceniu przechodził przez djalog wewnętrz
ny duszy aż do franciszkańskiej pokory i uci
szenia serca, podobnie jako poeta, przejdzie 
przez djalog wewnętrzny duszy aż do modlitwy
0 swoje Słowo twórcze. Raz jeszcze, Liebert 
w poezji nie był Prometeuszem, który sięga do 
nieba w walce — był on natomiast kapłanem 
Słowa i chciał namaszczenia od bóstwa, chy
ląc się w pokorze ducha przed mową wszech
świata. Miał prawdę swą niezależną i niezbi
tą, że Bóg istnieje i... mówi. Mówi Bóg zjawi
skami przyrody, ale mówi też słowem włas- 
nem, którego niepodobna zgadnąć. W wierszu 
Do p o e t y  (Gusła) postawił Liebert zagadnie
nie dualizmu ziemi i nieba. Pierwszej wymo
wą jest burza, drugiego pokój wieczysty. Ni- 
czem są piekła ludzkie wobec otchłani niebios, 
n-iczem „jest miłość nasza, wieczny serca po
łów, klęski, odwroty mądre, zwątpienia i bu
rze, wobec nocy wichury, rozpętanej w górze, 
a cichej i pokornej pod stopą aniołów“. W re
zultacie słowem i tylko słowem czerpiemy mą
drość niebieską. Wtedy istotą zagadnienia bę
dzie harmonja pomiędzy mową poety a nieba
1 rodzi się pytanie, czy jego Słowo ma też 
wymowę przed Bogiem? Następuje więc dal
szy proces szukania Słowa, które by miało zna
czenie i tu i tam. Lecz człowiek jest bezsilny 
i nie przyda mu się na nic moc wyrazu, jeżeli 
go nie zapłodni treścią bożą. Woła tutaj Liebert:

O poeto natchniony, pod statuą lśniącą 
Schylony i bijący w struny z całej mocy,

Lutnię srebrną i czarną, podobną do nocy,
Gdy odkładasz zmęczony, pomódl się

gorąco.

Mamy tu już wyraźną zapowiedź hymnu 
Veni  S a n c t e  S p i r i t u s .  Bo trzeba tu je 
szcze dodać: w tern zagadnieniu Słowa mu
siały się z sobą spotkać dwie kwestje inne: 
słowa twórczego poety i jego misji, oraz sa
mego Słowa bożego, które jest w ewangelji, a 
które chce wyrozumieć człowiek wierzący. Po- 
zatem Słowo boże jest w nakazach wiary, któ
ra się domaga przemiany absolutnej duszy. 
Istotą wysiłku będzie więc zjednoczenie mowy 
ludzkiej i mowy bożej.

Drugim utworem, który stoi w pośrednim 
związku z Hymnem, jest wiersz p. t. J e ź 
dz i ec .  Poeta ucieka w nim, jak Larys, od 
Boga, atoli Bóg, jak jeździec niebieski, staje 
mu w poprzek drogi, jak stanął ongiś na dro
dze św. Pawła do Damaszku. Bóg go dogonił, 
stratował go i stanął na nim—S ł o we m.  Poeta 
ugina się pod ciężarem Boga-Słowa i wyznaje:

Nie mam słów, by z pod ciebie się
podnieść,

Coraz cięższa staje się mowa.
Czyżby słowa utracić trzeba,
By, jak duszę, odzyskać słowa?
Czyli trzeba aż przejść przez siebie
Twoim słowom siebie zawierzyć?...

Pomimo tych wahań czuje się już w tym 
względzie „żołnierzem bożym“, gotowym na 
jego wezwanie t. j. na podjęcie misji, co sta
nowi dla niego samą istotę Objawienia.

Słowo—misja, Słowo—powołanie zaciąży
ło więc nad poetą, który odtąd szybko doj
rzewa do swojej mocy twórczej. Natenczas 
droga twórcza staje przed nim prosta i jasna:

Upadnę w słowa, uwierzę słowom,
W dźwięki się wśpiewam, w śpiewy się

wsłucham,
Odnalezione piersią przytłoczę,
Zatrzymam oddech, zacisnę oczy,
Niech bije skrucha, niech bije skrucha...

t. j. zadośćuczynienie za racjonalizm formy po 
wyrozumieniu wymowy bytu, która jest sło
wem... Boga.

A zatem powołanie twórcze stanowić bę
dzie punkt wyjścia na drodze życia artysty. 
Istota procesu polega na tern, że poeta musi 
na sobie doznać potężnego S t a ń  s i ę  Słowa, 
w przeciwnym bowiem razie może być tylko 
zręcznym wierszorobem. To S t a ń  s i ę  Słowa 
nabiera teraz wartości rzeczy, dokonywa się 
ono w jednym momencie życia, staje się „ka- 
linowem“ dziełem twórcy, które dokonać się 
może śród C z u ł e j n o e y. w jednym momen
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cie wezwania, pośród stworzeń, po usłyszeniu 
wymowy bytu. Twórca jest odtąd powołany 
i usłyszy nawet mowę... śmierci. Śmiercią bę
dzie dla niego wewnętrzny brak, który mu 
zapełni sobą — Duch św.

W ten sposób staje się ostatecznie za
płodnionym przez wieczność i zamieszkuje w 
nim Bóg, a on

Śpiewa Słowo, jak ptak przed Panem.
(w. Poeci ) .

Wtedy Słowo jest darem Boga, który pomnaża 
ów dar i dwoi, który wywiewa z nas mgłę i 
ogień, który sprawuje codzienny cud w nas 
samych. Ale wtedy grzechem poety jest słowo 
źle użyte i ciemne. Więc kończy Liebert mo
dlitwą:

Od słowa ciemnego chroń nas,
Od słowa ciemnego wybaw...

*
* *

Weszliśmy zatem na szczyt, stanęliśmy 
przy Hymnie Ve ni  S a n c t e  S p i r i t u s .  Do 
Hymnu tego dał komentarz sam autor w liście 
do Rafała Bliitha z 20 lipca 1930 r. Przyjaciel 
bał się widocznie, aby Hymn nie przekroczył 
w pędzie natchnienia dozwolonych granic i 
nie stał się herezją. Pisze więc autor Hymnu 
co następuje: „W wierszu p. t. V e n i S a n c t e  
S p i r i t u s  zwraca się poeta do Ducha świę
tego z prośbą o wypełnienie kształtu słowa 
swoją treścią, bez której słowo będzie tylko 
dźwiękiem. Zwraca się poeta do Ducha, nie 
iżby czuł lęk lub niemoc przed aktem twór
czym, nie dlatego, iżby głuchy był na ton lub 
cierpiał na niemotę słów, gdyż pierwsza osoba 
Trójcy św. — Bóg każdemu poecie dał dar 
słowa, ale aby od Ducha św. otrzymać ową 
rzecz najtrudniejszą — m i a r ę  i t r e ś ć, bez 
których, zdaje sobie sprawę, poezja jego nie 
będzie pełna... Nie w poczuciu własnej mo
cy... a w poczuciu całkowitego braku prosi 
poeta Ducha o zesłanie mu znaku i łaski, gdyż 
bez nich poezja poety i on sam będzie jak 
pusty krzyż, na którym niema Chrystusa, bę
dzie to więc, przenosząc to na dziedzinę poe
zji, dźwięk, kształt, pozbawiony życia, treści— 
jedynie umowny symbol, poza którym kryć 
się może kwietyzm, duchowe wygodziarstwo, 
mistyczny, że tak powiem, podstęp. Prosi więc 
poeta Ducha o radę i o łaskę doznania grozy 
czyli wagi słowa i odpowiedzialności za nie, 
będąc świadomym, że słowo, pieśń jest tu na 
ziemi jego udziałem, jego powołaniem, przed 
którem uciec nie można. W zakończeniu zwra
ca się poeta do Ducha, jako do wysokiego 
kształtu i tonu (gdyż trzeba pamiętać, że mo
dli się tu poeta) z prośbą, aby nie odrzucał

jego prośby a motywuje prośbę swą pragnie
niem, chceniem zn. postawą duchową, goto
wością...“

Jak widzimy, Hymn Ve ni  S a n c t e  Spi -  
r i t u s staje się poetyckiem Credo Lieberta. 
We wstępie zaznacza, modląc się do Ducha 
św., że nie czyni tego w niemocy twórczej, ale 
w poczuciu misji i w poszukiwaniu treści, 
która ma być z Ducha św. Modli się o nową 
swoją formę poetycką, w którąby zamknął 
czystą swoją lirykę religijną. Nie mówił też 
nigdy przedtem o swojem ukrzyżowaniu, na
wet gdy szukał prawdy swej religijnej,—ukrzy
żowaniem staje się dlań dopiero brak własnej 
formy i własnej treści, o które prosi Ducha 
św. Ten mu otworzy głosu strumienie i na
pełni go szumem wiecznym w potędze grozy, 
będąc samemu tonem i kształtem, a więc poe
tą na wysokościach!

Była to jego modlitwa „własnemi słowa
mi44 i powiedzmy wyraźnie: Hymn V e n i 
S a n c t e  S p i r i t u s  jest od początku do koń
ca hymnem poetyckiego indywidualizmu. Jest 
to modlitwa nie o wiarę, ale o moc twórczą 
w poczuciu talentu, w uświadomieniu sobie 
misji życia.

To poczucie misji każe nam zwrócić się 
do Wyspiańskiego, jako do źródła wpływów 
na naszego poetę. U Wyspiańskiego zagad
nienie misji przewija się nicią przez całą jego 
twórczość, atoli nie rozbrzmiało w samym je
go Hymnie: V e n i C r e a t o r .

V e n i C r e a t o r  Wyspiańskiego możemy 
nazwać, przeciwnie, hymnem uniwersalizmu, 
jako że modli się tam twórca o wydobycie 
wspólnego tonu z dusz, o wydobycie wspól
nej mocy z serc i o. podjęcie przez naród 
wspólnych wysiłków w celu odzyskania nie
podległości; podczas gdy Liebert modli się o 
wypełnienie własnej swojej misji twórczej w sa- 
moukrzyżowaniu się brakiem łaski, potrzebnej 
do wydobycia z duszy całej potęgi słowa i je
go treści.

Dlatego pisał do przyjaciela: „Nie szukaj 
zdrad, nie węsz herezyj podświadomych, czy 
nawet świadomych. W twórczości każdego poe
ty mogą być chwile takie czy inne np. Bo ż a  
Noc.  My nie piszemy teologicznej rozprawy, 
ale notujemy uderzenia serca, nad któremi 
głowa kiwa tylko czasami — cóż na to pora
dzić? 1 nad biednem sercem Norwida głowa 
też czasami kiwała, ale nigdy nie kazała mu 
zamilknąć,,.

Tymczasem Liebertowi kazała zamilknąć 
śmierć w momencie, gdy stanął przed swojem 
Słowem, które miał wydobyć na świadectwo 
mocy. I on je wydobył, ale już nie przed ludź
mi, lecz wrost przed Bogiem, gdy stanął mło
dy: U b r a m  z ł o c i s t y c h  n i e b i e s k i e g o  
dwor u .  Może wtórowały mu wichry i pioru
ny, gdy wydobywał z siebie moc przed Pa
nem, o którą modlił się za życia w H y m n i e .
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ROMUALD BALAWELDER.

LISTY Z BELGJI.
(ciąg dalszy)

Przechadzki po Antwerpji pod znakiem
P. P. Rubensa, Van Dycka, Dawida Teniersa 
i in. dają wiele wzruszeń zgoła niepowszednich, 
specjalny urok wyławiania pereł przeszłości, 
ukrytych pod burzliwemi, wiecznie zmiennemi 
lalami kipiącego życiem nowoczesnem miasta. 
Przy ul. Rubensa pokazują dom Nr. 11, miej
sce, gdzie zbudował sobie Rubens mieszkanie 
i gdzie spędził życie aż do śmierci 1640 roku. 
Na pięknym placu Zielonym, tonącym w tej 
chwili istotnie w zieleni, stoi posąg mistrza 
z bronzu. Miejsce dobrze wybrane. Stoi w po
bliżu katedry, która ukrywa najdoskonalsze 
dzieła Rubensa. Patrząc na pomnik z frontu, 
niepodobna nie zwrócić uwagi na pyszną wie
żę katedry, 123 m. wysoką, ściągającą wzrok 
każdego przybysza w to miejsce. Popieśćniy 
wzrok i serce kościołem katedralnym. Olbrzy
mi kamienny kolos 117 m. długi, 65 m. szero
ki, o kształtach gotyckich, misternie porzeźbio- 
nych, najpiękniejszy w pięknych Niderlandach. 
Wprowadzając nas do wnętrza pomija prze
wodnik milczeniem różne rzeźby i obrazy, aż 
staje w pewnem miejscu, podnosi rękę i z du
mą mówi: oto Rubens. Stoimy przed obrazem 
świętym: „Zdjęcie z krzyża“ . Głowa podnosi się 
do góry z namaszczeniem, nabożnie. Ale wkrót
ce ogarnia cię uczucie zgoła niekościelne, zni
ka uniżoność i pokora. Podajesz rękę artystycz
nych skłonności mistrzowi. Brawo, Rubens! Je
steś wspaniały. Powieszono cię w kościele, ale 
wzbudzałbyś jednakowy zachwyt taksamo w 
każdym świeckim pałacu, czy muzeum. Jesteś 
w miarę dostojny i codzienny, w miarę święty 
i ludzki, opanowany i namiętny. A te barwy! 
Cienie i kształty! Kompozycja!

Wiesz, Zdzichu, że powinno się chyba wy
gnać mistrzów z świątyń Pańskich, aby nie od
wracali uwagi od przykazań księdza, którego 
autorytet niknie w obliczu arcydzieł malar
skich i rzeźbiarskich. Pamiętasz jaką swobodę 
widzieliśmy w kościołach Rzymu? Weźmy Sw. 
Piotra. Ludzie chodzą z przewodnikami po po
sadzkach kościoła, jak w muzeum pamiątek. 
Pogrążają się w zachwycie nad dziełami sztu
ki, nie zwracając uwagi na odprawiające się 
msze św. Znużeni oglądaniem dzieł sztuki, sia
dają na stopniach przed ołtarzami, w ławkach, 
zajadają przyniesione przysmaki. Bedekery po
chłaniają uwagę zamiast książeczek do nabo
żeństwa, „Michał Anioł Buonarotti“ na ustach 
zamiast „Jezus, Marja“. — Jeden krok z takich 
artystycznych kościołów do — muzeów religij

nych Z. S. R. R. U nas większa surowość oby
czajów panuje w kościołach, bo — brak takich 
arcydzieł i brak tłumów turystów z całego 
świata.

Czas wędrować dalej. Opisywać katedrę? 
Wiesz przecie: mrok, koronki rzeźb, ogrom, 
tajemnicze barwy, tajemnicze cienie, imponu
jące kolumny, ozdobne ołtarze, ponure krzyże. 
Ludzie maluczcy czynią siebie jeszcze mniej
szymi: zginają kolana, pochylają głowy; kape
lusz męski nie ośmiela się pozostać na głowie. 
To we wnętrzu. A na zewnątrz zadzieranie 
głowy, szukanie perspektywy dla aparatów fo
tograficznych, okrzyki zachwytu „jakie to ślicz
ne“—i pochód na dalsze poszukiwanie cudów.

Depcąc Rubensowi po piętach znajduje
my go i w innych kościołach: Sw.^ Pawła, je
zuitów, a nadewszystko w kościele Sw. Jakóba. 
Tego gmachu nie powinieneś ominąć. Jest to 
prawdziwa świątynia sztuki, pełna arcydzieł 
malarstwa, bogatsza chyba od katedry. Z górą 
dwieście lat (1491 — 1694) trwała budowa tego 
kościoła i jego upiększanie. Późny gotyk. Zwie
dzając wnętrze, nie omieszkaj wejść do krypt 
i kaplic, wśród których odnajdziesz też kapli
cę rodziny Rubensa za głównym ołtarzem. Za
myślisz się zapewne nad płytą grobową mi
strza i napewno wpadniesz w zachwyt, wpa
trując się w ołtarz z obrazem Madonny, jed- 
nem z największych arcydzieł Rubensa.

Przenosząc się z świątyń Pańskich do 
muzeów, możesz skierować naprzód kroki do 
Muzeum Plantina i Moretusa, dwóch drukarzy, 
w których domu zbiory się mieszczą. Przyj
rzysz się tutaj portretom Rubensowego pendzla. 
następnie szkicom jego, rysunkom, tytułom ksią
żek, winjetom i t. d., z czego łatwo wy wnio
skujesz,że mistrz pomagał też do uświetnienia 
dziel drukarskich.

Znacznie więcej czasu poświęcić musisz 
Królewskiemu Muzeum Sztuk Pięknych. Mie
ści się tu najciekawsza kolekcja Rubensa i je 
go szkoły. Na pewno zdumienie cię ogarnie, 
gdy przejrzysz w kopjach przeszło dwa tysią
ce najlepiej zachowanych dzieł genjalnego An- 
twerpianina. Nie tylko kopje zebrano w tym 
pałacu sztuki. W różnych miejscach wyławiasz 
dziesiątki oryginałów Rubensa. Nigdzie chyba 
tak dobrze jak tutaj nie można sobie wyrobić 
pojęcia o rodzaju jego twórczości. Przy okazji 
kilka słów o Rubensie.

Pamiętasz, jak, zwiedzając muzea w Pa
ryżu, Berlinie, Wiedniu, Londynie, czy Mona-
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chjum, szukaliśmy z pasją dzieł Rubensa? Rzu
caliśmy drwiny i słyszeliśmy dokoła siebie 
złośliwe uwagi pod adresem kształtów nader 
obfitych, piersi kobiecych, wylewających się 
z objęć potężnych, krągłych ramion, — wzbu
rzonych fal brzucha, bioder umykających z pod 
wspaniałego tułowia, — różnych części ciała, 
walczących wzajemnie o wyższość posiadania 
większej ilości posiadanego sadła. Jużto przy
znać trzeba, że mistrz rodził kształty, tryska
jące życiem i zdrowiem,—rodził nie gorzej od 
najzdrowszej matki. Dzieci płci żeńskiej tuczył, 
chłopców gimnastykował doskonale, a następ
nie zaprzęgał twory swoje do służby jakiejś 
namiętności, jakiegoś wspaniałego wysiłku, w 
którym pozostały do dziś dnia, wierne roli 
wiecznej, jaką przekazał im nieśmiertelny 
twórca.

Można nie zachwycać się wykwintnością 
stylu czy pomysłów, przypadających niejedno
krotnie do gustu rzeźnikowi, chodowcy niero
gacizny, albo właścicielowi gospodarstwa mle
czarskiego, a jednak... A jednak Piotr Paweł 
Rubens sławą swoją wybiegł daleko poza oj
czyznę, potężne kształty jego postaci opano
wały świat artystyczny, wniknęły do pałaców 
sztuki wszystkich kulturalnych państw świata. 
Zakazane typy marynarzy portowych, włóczę
gów antwerpskich, służących z tutejszych szyn
ków, rozlane ciała dziewek flamanckieh — 
wszystko to zajmuje miejsca w przybytkach 
sztuki wśród wikwintnych portretów arystokra
cji światowej.—Skądże u licha taka poufałość?

Tajemnica powodzenia Rubensa leży o- 
czywiście w wielkości jego, w genjuszu, który 
trzyma ludzi pod potęgą suggestji od kilku 
wieków po dziś dzień. Z górą dwa tysiące 
płócien, natchnionych życiem rozsiewa blask 
sławy szczęśliwego malarza, który już za ży
cia dzięki cudownej wymowie pendzla osiąg
nął zaszczyty i bogactwa, a po śmierci otrzy
mał najpiękniejszy dar ludzkości: nieśmiertelną 
sławę. Potęga twórcy jest cnotą artysty waż
niejszą od jego szlachetności, od walorów e- 
tycznych — to stara bajka. Artysta genjalny 
drwić może z powszechnie uznanej, banalnej 
estetyki. Cokolwiek stworzy,—musi się podzi
wiać. Studwudziestokilogramowa dziewica, któ
rą moda współczesna zakwalifikuje do muzeum 
pokracznych osobliwości, wisi w galerjach sztu
ki jako arcydzieło piękna.

Otóż tutaj właśnie, w Antwerpji najwy
mowniej przemawia siła twórczości Rubensa. 
Zaprzągłszy swoją bujną wyobraźnię do ryd
wanu sztuki religijnej chrześcijańskiej i mito- 
logji pogańskiej, porwał Chrystusa, świętych 
Pańskich, oraz bohaterów i bogów pogańskich 
z ich ciepłych, słonecznych siedzib na północ 
w swoje strony ojczyste i wyśpiewał mocnemi 
barwami, barwami napojonemi krwią rzeczy
wistości ziemskiej boskich przybyszów innego 
świata.

Ale nie tylko motywy religijno-mitolo- 
giczne są treścią obrazów Rubensa. Tasama 
wytrawna ręka rzucała na płótna wzniosłe ale- 
gorje i dosadne sceny miłosne, walki ludzi i 
zwierząt, zabawy ludowe i t. d. Mistrz czer
pał pełną dłonią treść nieba i ziemi.—Oto czło
wiek, prawdziwy człowiek, syn globu, zawie
szonego między niebem i piekłem.

Na dzisiaj dosyć. Idę do ogrodu zoolo
gicznego dla odetchnięcia życiem zwierząt po 
górnolotnej zabawie z mistrzami. Mam nadzie
ję, że w związku z moją zoologiczną wypra
wą list następny będzie mniej nudny od tego. 
Więc bywaj...

Antwerpja, w lipcu...
Nowa Antwerpja jest jak nowa Warsza

wa: dużo jeśli nie pięknych, to w każdym ra
zie komfortowych gmachów, szerokie ulice, 
obramowane nęcącemi wystawami sklepowemi, 
poprawnie utrzymane chodniki, kawiarnie, dość 
wytworne restauracje, teatry, parki, wiele po
mników. Trudno, łażąc po Antwerpji, nie za
uważyć drapacza chmur, o którym mieszkań
cy Antwerpji z dumą opowiadają, że jest naj
wyższym domem w Europie. Liczy sobie 87 i 
V2 m. wysokości, ma 27 piątr. Żeby ten nie
zgrabny olbrzym, przytłaczający cielskiem są
siednie gmachy, przyczyniał się do podniesie
nia poziomu estetycznego miasta, nie powiem, 
Wiem też, że różne inne osobliwości Antwer
pji mało Cię zainteresują.

Zato wszystko, co ma związek z życiem 
portowem jest zawsze nowe i zawsze ciekawe. 
Pamiętam zresztą doskonale nasze włóczęgi po 
zaułkach portowych Marsylji, Hamburga, Lon
dynu, Neapolu... Pójdźmy nad brzegi głębokiej 
Skaldy na śliczne, szerokie na sto metrów bul
wary, skąd bezprzerwnie obserwować możesz 
ruch okrętów, doskonałe urządzenia portowe, 
czyniące z Antwerpji wspaniały port przeła
dunkowy. Przejdźmy na tarasy, biegnące nad 
magazynami przy bulwarze Van Dycka i Jor- 
daensa, dalej przez starożytny Steen, który byl 
jeszcze w dziesiątym wieku zamkiem, zejdź
my do niższych bulwarów, aby po dość dłu
gim marszu zanurzyć się w labiryncie base
nów,—olbrzymich zbiorników wody, mogących 
pomieścić największe okręty świata, obwało
wanych mechaniczną obsługą statków i mro
wiem służby portowej.

Wieczór zapada. Wycofajmy się stąd, bo 
— wiesz przecie — życie ludzkie warte jest 
w takich ustroniach tyle, co życie psa kula
wego lub pchły.

Jakoś niedaleko od basenu Guillaume‘a 
zawadziłem o knajpę marynarską. Otóż posłu
chaj, jaki miałem tam spektakl. Wiadomo Ci 
dobrze z doświadczenia, że marynarze, którzy 
pływają miesiącami po zimnej wodzie, gdy 
znajdą się na lądzie, krew zaczyna w nich ki
pieć. Ci chłopcy, spragnieni, żeby do rany ich 
kto przyłożył i poznał ich dobroć, krają przy
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lada okazji ciało bliźniego, jak kawałki wie
przowiny na półmisku. Zdali egzamin z swojej 
krewkości i teraz.

Na początku była w knajpie zgoda, prze
czysta atmosfera znoszenia w spokoju towa
rzystwa bliźniego, zanieczyszczana jedynie o- 
błokami dymu tytoniowego, potem marynar
skich nóg i trupim zapachem rozkładających 
się morskich ryb. W tern rozkosznem powie
trzu unosiły się skoczne tony harmonji.

Ale raj na ziemi trwać wiecznie nie mo
że. Dobre wino otrzeźwia mózgi, pogrążone 
w letargu błogiej pierwotności. Marynarze przy
pominają sobie, że żyjemy w dwudziestym 
wieku, wieku tańca i awantur. Dalejże do tań
ca z hukiem i trzaskiem! Dziewczęta czekały 
niecierpliwie na ten moment opamiętania. Da
ją się chwycić przez potatuowane, żylaste ła
py, prowadzić w zatoczenie się tańca.

Muzykanci stają w drzwiach wyjścio
wych.

Kilka par wysypało się na chodnik. Noc 
jest pogodna, gwiazdy świecą, z daleka idzie 
tajemnicza muzyka rozkołysanych fal. Chce 
się kochać i tańczyć. Rumieńca życia dodają 
muzyce cmokania pocałunków. Dobrze jest 
posiedzieć w takiej spelunce przy lampce do
skonałego wina po długiej, monotonnej jeździe 
na okręcie. Ale nie tylko posiedzieć. Porwałem 
się za przykładem marynarzy z miejsca, by 
pokręcić w zawrotnym walcu belgijskie ciało 
po chodniku Antwerpskim. Nastrój przedni.

Cóż, kiedy w jednym kącie słychać już 
pomruk burzy. Język romański nagromadził 
chmury. Oto jeden z polskich marynarzy — 
których paru obsiadło stół w rogu knajpy — 
rozmawia z Wallończykiem po francusku. Pod
niesiony trunkiem w uczuciu patryjotycznem 
potężny Flamandczyk kipi i szydzi z francus
kiej gadaniny. Gdy Polak przeciw niegrzecz
nemu zachowaniu zaprotestował delikatnem 
„do cholery“, usłyszał przymilne „Polnisches 
Vieh“.

— Źle będzie — zorientowałem się od-
razu.

Na potulnych polskich twarzach zaigrały 
zawadjackie ogniki międzynarodowych wy
gów.

— Nauczmy ich moresu — rzucił mały 
marynarczyk, w którym poznałem skromnego 
kuchcika okrętowego.

— Zbiją go na kwaśne jabłko — przeczu
wałem.

A kuchcik stał już twarz przy twarzy 
przeciw grupie zabijaków flamandzkich.

— Odszczekajcie plugawe słowa!—krzyk
nął.

W odpowiedzi olbrzymi drab grzmotnął 
go pięścią w pierś. Kuchcik zwinął rękę. Te
raz dopiero zauważyłem, że ten mały człowiek 
ma rękę jak potężny młot. Ręka ta zwaliła 
jednego Flamandczyka z nóg, drugiego wytrą

ciła w kąt przeciwległy, trzeciemu puściła far
bę z nosa. Wolne przejście uczyniło się w ciż
bie flamandzkiej.

Przejściem tern sunęła gęsiego grupa pol
skiej służby okrętowej.

Wtem stołek zachybotał się nad głowa
mi i runął na jednego z Polaków.

— Szlag — by was trafił! — podniósł się 
złowrogi krzyk. Zabłysły noże. Po krótkiej 
chwili dwóch Flamandów walało się na ziemi. 
Polacy szli w kierunku wyjścia, zwycięscy, 
ale z guzami, a jeden nawet z krwawiącą ra
ną. Nadbiegła zaalarmowana policja. — Domy
ślasz się, jaki był epilog. Pomieszane języki 
wypełniły kilka cel aresztanckich. Pogotowie 
ratunkowe opatrzyło rannych.

Byłem, przyznam Ci się, po całem tern 
zajściu w strachu o los naszych chłopców. No 
i trochę palił wstyd za polską marynarkę. Przy 
okazji zapytałem potem kapitana polskiego 
statku, jak zlikwidowana została sprawa awan
tury. Ledwo sobie przypomniał i uśmiechnął 
się.

— „Zwykłe zajścia marynarskie. Do ta
kich awanturek w każdym porcie są przy
zwyczajeni. Po dwóch dniach wszystkie zuchy 
były z powrotem na moim statku. Dostali tyl
ko oczywiście ojcowską rugę.“ — Sprawa ta 
więc została zlikwidowana. Ale kwestja fla
mandzka w Belgji żyje, rozwija się w najlep
sze, nabiera na ostrości. Przy tej okazji przy
pomina mi się nasza „kwestja ruska“, „kwe
stja żydowska“, „białoruska“, we Francji np. 
„kwestja bretońska“, w Anglji „ szkocka “ , 
w Hiszpanji „katalońska“ i t. d. i t. d. Lud
ność Europy zamiast się konsolidować, jedno
czyć, rozbija się na coraz drobniejsze grupy, 
różniczkuje. Odgrzewa się historyczne bigosy— 
zdawałoby się już zjedzone i przetrawione. 
A najgorsza rzecz, że każdy nowy ruch ma 
swoją bezsprzeczną rację.

Dlaczego np. język francuski ma być 
w Belgji panującym? Dlatego, że Wallonowie, 
zajmujący tylko południową część państwa, 
t. j. Ardenny, dorzecze Mozy—stanowią w Bel
gji mniejszość? i że ci Wallonowie wcale nie 
są Francuzami, gdyż mają dużo krwi celtyc
kiej i germańskiej.

Figla językowego spłatała państwu rzecz 
naturalna — historja. Ale historja trwa i fakty 
istniejące można zmieniać. Skoro niesprawie
dliwie się kiedyś stało, czy znaczy to, by 
trwało wiecznie? A więc bunt. Flamandowie 
czują w sobie słusznie posmak krwi germań
skiej, boć należą do grupy ludów dolno-nie- 
mieckich.

Dzieje mogły nauczyć Flamandów niena
wiści do języka francuskiego. Przyniosły go do 
Belgji sfery arystokratyczne. Język flamandzki 
został zepchnięty w szary kąt, a w czasie oku
pacji hiszpańskiej, zupełnie wyrzucony poza 
nawias, a dzieła literatury flamandzkiej zosta
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ły na rozkaz księcia Alby masowo spalone. 
Sponiewierany język znalazł jedynie ratunek 
w książkach do nabożeństwa, w podaniach lu
dowych i wśród szarego tłumu ludności wiej
skiej.

W dziewiętnastym wieku zaczęły się dla 
języka flamandzkiego lepsze czasy. Przyłącze
nie Belgji do germańskiej Holandji 1814 roku 
spowodowało nadanie omawianemu językowi 
pewnych praw. Po oderwaniu państwa Belgij
skiego od Holandji 1830 roku rozpoczął się na 
wielką skalę odrodzeniowy ruch flamandzki. 
Jak np. w Norwegji, Szwecji, czy na Ukrainie 
pionierami odrodzenia stali się pisarze i po
eci, jak J. Fr. Wilems, Ph. Blammaert, Em. 
Hiel i inni. Ruch zdobywał pozycję po pozy
cji. W drugiej połowie dziewiętnastego wieku 
zaczęto dopuszczać język flamandzki do sądów 
i szkolnictwa średniego. W 1898 roku ogłoszo
no go jako równorzędny w urzędach i w są
dach. W dwudziestym wieku ruch flamandzki, 
który objął wszystkie warstwy społeczne roz
wija się coraz potężniej. Oliwy do ognia do
dali Niemcy. W czasie wojny światowej chy
trzy, a mocni okupanci nie omieszkali podsy
cać w sercach flamandzkich nienawiści do 
francuszczyzny, darząc separatystów flamandz
kich dużem poparciem i wielkiemi nadziejami 
na przyszłość. Część Flamandów, tak zwani 
aktywiści złakomili się na przysmaki niemiec
kie i przyjęli od okupantów różne ustępstwa, 
między innemi jako zadatek uniwersytet w Gan
dawie. Po wycofaniu się szczodrych opieku
nów niemieckich odebrał rząd belgijski Fla- 
mandom obce przysmaki, ale powoli wobec 
napierającej groźnie fali ustępuje na różnych 
terenach.

W chwili obecnej Flamandowie nie czują 
się zgoła nasyceni. Walczą nadal coraz na
miętniej, zabarwiając słuszne dążenia szpetną 
nienawiścią. Skrupia się ta przyjemność i na 
przybyszach. Wiesz, Zdzichu, gadaj w Antwer- 
pji lepiej z ludźmi po niemiecku. Francu
szczyzna narazi cię na gburowate, niechętne 
odpowiedzi, a nawet na złe i pogardliwe mil

czenie. Zdarzyło mi się to niejednokrotnie na
wet w tramwajach, czy w rozmowach z poli
cją. Zdaje się człekowi,—szczególnie gdy wra
ca z Londynu, oczarowany niezwykłą angiel
ską uprzejmością — że, zwiedzając Antwerpję, 
podróżuje po belgijskiem Kongo, wśród wro
gich szczepów afrykańskich. Nienawiść i obniża 
jednak kulturę zastraszająco. Zdaje mi się cza
sami, że Europą rządzi dzisiaj — język. Belze
bub, niewyczerpany w swoich figlach skorzy
stał z dawnego kawału pomieszania ludziom 
języków i poprzywiązywał sznureczkami, sple
cionymi z nerwów, serca ludzkie do ozorów. 
Ale nie na tern koniec. Nastawił w ten sposób 
ludzki instrument, że podrażniony tonem obcej 
mowy, zaczyna drgać, burzyć się, chwytać 
nawet w ręce, co się trafi i ciskać w kierun
ku obcego języka. Zadziwiająca zabawa! — 
Gdybym dostał do eksperymentu jakie nie
mowlę, normalnie urodzone, nauczyłbym je ję
zyka, którego nikt nie rozumie, jakiegoś „San
to Belsebubo Cherubo“ i — jestem pewien,—że 
mój wychowanek walczyłby z całym światem, 
chciałby stanowić nietylko odrębny naród, ale 
tworzyć — rozumie się — niezależne państwo.

Zawdzięczając niezwykłemu figlowi Bel
zebuba, mieliśmy niedawno wojnę światową, 
teraz mamy różne „ruchy“, nie licząc groma
dy nienawidzących się już oddawna właścicieli 
obcych języków, oraz wodzów szowinizmu 
w postaci Mussoliniego i Hitlera, którym Bel
zebub dał pęki sznurów w garści, a oni ciągną 
za te wypróbowane sznurki nienawiści, i śmie
ją się. że pajace narodowe wywalają języki, 
za któremi idzie jednolity front serc.

Ale dość o nienawiściach narodowych. 
Dopóki żyje bohaterski król Belgów, Albert I, 
niema obawy o rozdarcie polityczne Belgji *). 
Ale, co w razie jego śmierci? Zobaczymy. Tym
czasem dzisiaj mogę jeszcze w Antwerpji wy
spać się spokojnie. A więc — dobranoc!

*) Autor pisał przed tragiczną śmiercią króla Al
berta I.

(c. d. n.)

Nowa Konstytucja.
Walka o nową konstytucję zakf ńczyła się 

dnia 23 marca b. r. W tym bowiem dniu Sejm 
Rzeczypospolitej przyjął poprawki Senatu do 
tekstu Konstytucji, opracowanego przez B. B.
W. R. W przeciwieństwie do Konstytucji z r. 
1921, nowa konstytucja nie była przedmiotem 
walki i dyskucji prasowej z punktu widzenia 
praw wyznaniowych. Wprawdzie w pierwot
nym projekcie wysunięto zasadę, że prezydent

ma być katolikiem i ma składać ślubowanie 
w katedrze, lecz w projekcie ostatecznym, zgło
szonym do laski marszałkowskiej, opuszczono 
to postanowienie, a nie chcąc wywoływać nie
potrzebnych walk, pozostawiono w nowym pro
jekcie artykuły konstytucji z roku 1921 o pra
wach własności obywateli (art. 99), o prawach 
mniejszości językowych, wyznaniowych i na
rodowych (art. 109—110), o wolności sumienia
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i wyznania (art. 111—112), o prawach związ
ków religijnych i kościołów (art. 113—116), o 
prawach nauczania i o nauce (art. 117—118), 
o obowiązku nauczania religji w zakładach 
naukowych (art. 120).

Episkopat polski pismem z dn. 21 kwiet
nia 1931 r. przesłał premjerowi Sławkowi, mar
szałkom sejmu i senatu tudzież prezesom klu
bów parlamentarnych „Uwagi w przedmiocie 
zmiany konstytucji“, wychodząc z założenia, 
że „uwzględnienie postulatów, zgodnych z wie
kową tradycją Polski, zabezpieczy prawidłowe 
współżycie państwa i kościoła, zapewni kato
likom naturalne ich prawa w dziedzinie życia 
religijnego i kulturalnego, a usuwając niebez
pieczeństwo tarć i walk wewnętrznych, stwo
rzy silne podstawy spokojnego, sprawiedliwe
go i zgodnego z głosem sumienia rozwoju ży
cia kulturalnego w Polsce. Otóż w „Uwagach“ 
spotykamy taką propozycję: „Religja rzymsko
katolicka wszystkich obrządków, będąca reli- 
gją przeważającej większości narodu, zajmuje 
w państwie naczelne stanowisko“... i do tego 
uwagę: „Nie wspominamy o naczelnem stano
wisku „wśród równouprawnionych wyznań“, 
aby nie mieszać Religji katolickiej z innemi 
wyznaniami“ . Dalej czytamy taką propozycję: 
„Kościoły i wyznania mniejszości religijnych, 
zarejestrowane przez państwo, rządzą się wła- 
snemi ustawami, których zatwierdzenie podle
ga państwu. Nie zarejestrowanym dotychczas

wyznaniom państwo nie odmówi zarejestrowa
nia i zatwierdzenia ustaw o ile ich urządzenia, 
nauka i ustrój nie są przeciwne porządkowi 
publicznemu i obyczajności publicznej. Stosu
nek państwa do tych kościołów i wyznań bę
dzie ustalony w drodze ustawodawczej po po- 
rozmieniu się z ich prawnemi reprezentacjami“ . 
Episkopat wysuwał także hasło szkoły wyzna
niowej. Sejm nad „Uwagami“ przeszedł do po
rządku dziennego i uchwalił Konstytucję, któ
ra zapewnia nie tylko wolność sumienia (art. 
5), ale i wolność wyznania i równouprawnie
nie wyznań (art. 81, 2). Piękną zasadę o wza
jemnym stosunku praw i obowiązków stanowi 
art. 7: 1) Wartością wysiłku i zasług obywa
tela na rzecz dobra powszechnego mierzone 
będą jego uprawnienia do wpływania na spra
wy publiczne, 2) Ani pochodzenie, ani wy
znanie, ani płeć, ani narodowość nie mogą być 
powodem ograniczenia tych uprawnień. — Wy
sunięcie w rzędzie 10-ga przykazań obywatela 
polskiego powyższej zasady było koniecznejz;e 
względu na prawa, jakie konstytucja przyzna
je mniejszościom narodowym i językowym.

Nowa konstytucja zaciera różnice mię
dzy większością a mniejszością, zna bowiem 
tylko obywateli, jednakowemi obdarzonych 
prawami, zespolonych w harmonijnem współ
działaniu na rzecz dobra powszechnego.

Ew-Pol.

Ś. p. LEON BŁASZKOWSKI
W dniu 26 kwietnia w godzinach wie

czornych zmarł w Warszawie po długiej i cięż
kiej chorobie, w wieku lat 78, ś. p. Prezes 
Leon Błaszkowski, Sędzia Sądu Najwyższego 
w stanie spoczynku.

W zmarłym stracił Polski Kościół Ewan
gelicko- Reformowany jednego z najbardziej 
przywiązanych, ale i najbardziej zasłużonych 
dla Kościoła synów swoich. Urodzony i wy
chowany w Warszawie, spędził ś. p. Prezes 
Błaszkowski całe swe życie w mieście rodzin- 
nem. Prawnik z wykształcenia poświęcił się 
zmarły, po krótkiej aplikanturze sądowej, prak
tyce adwokackiej, zajmując z czasem czoło
we stanowisko wśród palestry warszawskiej. 
W pierwszych latach wojny światowej staje 
w szeregach organizatorów sądownictwa pol
skiego, z początku z ramienia Komitetu Oby
watelskiego, a następnie, powołany przez De
partament Sprawiedliwości Tymczasowej Rady

Stanu, organizuje i otwiera pierwszy polski 
Sąd Okręgowy w Warszawie i staje się jego 
pierwszym Prezesem. Po odzyskaniu niepod
ległości, jako ustawowo Przewodniczący Głów
nej Komisji Wyborczej w Warszawie, przepro
wadza w roku 1919 pierwsze w Warszawie 
wybory do pierwszego Konstytucyjnego Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej. W grudniu tego sa
mego roku dekretem Ministra Sprawiedliwości 
mianowany zostaje Sędzią Sądu Najwyższego 
i urząd ten piastuje przez lat dziesięć, dopóki 
rozpoczynająca się choroba nie zmusiła go do 
usunięcia się w stan spoczynku. Za wybitne 
zasługi na polu organizacji Sądownictwa Pol
skiego odznaczony został ś. p. Prezes Błasz
kowski Komandorją Orderu Odrodzenia Polski.

Pracę swą w Kościele naszym i dla Ko
ścioła rozpoczął ś. p. Prezes Błaszkowski już 
w młodości. Jako dwudziestosześcioletni mło
dzieniec powołany został na Członka Kolegjum
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Kościelnego Zboru Warszawskiego, a w cztery 
lata później został wybrany przez Synod Ko
ścioła naszego na Radcę Konsystorza, na któ- 
rem to stanowisku pracował owocnie dla do
bra Kościoła przez lat piętnaście. W roku 1902 
Synod Kościoła powołał go po raz ósmy na 
urząd pierwszego Radcy świeckiego Konsysto
rza, lecz władze rosyjskie w Petersburgu wy
boru tego nie zatwierdziły, uważając zmarłego 
za politycznie nieprawomyślnego. I po za Kon- 
systorzem, nie zajmując w Zarządzie kościel
nym żadnego urzędu, nie przestał ś. p. Leon 
Błaszkowski żywo interesować się sprawami 
ojczystego Kościoła, a jego rozległa wiedza, wy
robienie życiowe, połączone z gorącem przy
wiązaniem do Kościoła swych ojców i serdecz
ną troską o jego powagę, dobro i rozwój, spra
wiły, że cieszył się on wśród współwyznaw
ców swoich wielką powagą, a głos jego na ze
braniach synodalnych i parafialnych brany był 
zawsze pod uwgę przy decyzjach, jakie na 
zebraniach tych zapadały. Nie było też chyba 
wypadku, aby do różnych Komisyj i Komite
tów synodalnych nie powoływano ś. p. Preze
sa Błaszkowskiego, a jego sumienność i gorli
wość w pracy przyczyniały się zawsze wal
nie do pomyślnych wyników prac tych komi
tetów. Powszechne wśród współwyznawców 
uznanie, jakiem się zmarły nasz cieszył, wy
raziło się też w powołaniu go w roku 1909 po 
raz pierwszy na najwyższe stanowisko i god
ność w Kościele—Prezesa Synodu Kościoła na
szego. Aczkolwiek Prezes Synodu sprawuje 
swe czynności tylko w czasie sesji synodal
nej, raz do roku odbywanej, niemniej powagą 
swoją wywiera on wielki wpływ na cały bieg 
spraw kościelnych, to też na stanowisko Pre
zesa Synodu powoływani bywają tylko najgo
dniejsi, a zmarły ś. p. Leon Błaszkowski po
woływany był na urząd Prezesa Synodu czter
naście razy, co najlepiej świadczy o uznaniu 
społeczeństwa naszego kościelnego dla zalet

umysłu i serca zmarłego, oraz zasług jego dla 
Kościoła.

W międzyczasie wybrany też był ś. p. 
Leon Błaszkowski w roku 1915 na stanowisko 
Prezesa Kolegjum Kościelnego stołecznego Zbo
ru naszego w Warszawie, które to stanowisko 
opuścić był zmuszony w roku 1919, powołany 
będąc na trudne i odpowiedzialne, ale zara
zem wdzięczne stanowisko jednego z głównych 
organizatorów polskiego sądownictwa w wol
nej, zjednoczonej i niepodległej Ojczyźnie na
szej.

Jako człowiek odznaczał się ś. p. Leon 
Błaszkowski wielką uprzejmością, uczynnością 
i dobrocią serca, to też jednał on sobie serca 
wszystkich, zdobywając wielkie grono odda
nych sobie przyjaciół, którzy te zalety charak
teru zmarłego wielce sobie cenili.

Pogrzeb ś. p. Leona Błaszkowskiego odbył 
się z Kościoła naszego na Lesznie na cmentarz 
parafialny do grobu rodzinnego w poniedziałek 
dnia 29 kwietnia w godzinach popołudniowych 
z udziałem pięciu duchownych naszych i bar
dzo licznego grona rodziny, przyjaciół, kole
gów i znajomych zmarłego.

Jego osieroconej i owdowiałej Małżonce, 
z którą zmarły przeżył lat 46 w szczęśliwem 
pożyciu małżeńskiem, jego dzieciom i wnukom 
wyraża redakcja „Jednoty“ na tern miejseu 
słowa najżywszego współczucia i współubole- 
wania i uczucia gorącego żalu z powodu śmier
ci najlepszego męża i ojca, wiernego syna Ko
ścioła i zasłużonego obywatela kraju!
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1. Piątek, dn. 3.V (Święto Narodowe) naboż. o godz. 9  r a n o ...................  . Ks. płk. K. Szefer.
2. Sobota, dn. 4.V — Przygotowanie do Komunji S-ej o godz. 6  p p ...........................Ks. J. Jeleń.
3. Niedziela, dn. 5.V (II N. po Zinartwychwst. Pańskiem), naboż o godz. 10 rano

z Konfirmacją i Komunją Ś - t ą ..................................................... Ks. J. Jeleń i Ks. St. Skierski.
4. Niedziela, dn. 12.V (III N. po Zinartwychwst. Pańskiem)...........................................Ks St. Skierski.
5. Niedziela, dn. 19.V (IV N. po Zinartwychwst. Pańskiem) z Komuńją Ś-tą i bez 

pośredniem do niej przygotowaniem............................................................................ Ks. J. Jeleń.
6. Niedziela, dn. 26.V (V N. po Zinartwychwst. Pańskiem), nabożeństwo ewangeli

zacyjne o godz. 10 rano................................................................... Ks. John Thorpe i Ks. W. W. Martin.
7. Czwartek, dn. 30.V (Wniebowstąpienie Pańskie) . . .  ................................. Ks. J. Jeleń.
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