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KS. LUDWIK ZAUNAR.

Dla Kogo mowa ta jest twardą?
„Wielu ich tedy z uczniów jego, słysząc to mó
wili.: Twardać to jest mowa, któż jej słuchać
może?“
Ew. Jana r. 6. w. 60.
Rozmowa Jezusa z uczniami, o której mowa jest w naszym tekście odnosi się do okresu koń
cowego życia naszego Zbawiciela, do okresu, kiedy już zaczynały mijać te pierwsze, powszechne wy
buchy i przejawy entuzjazmu dla Jego osoby, które czyniły zeń pewnego rodzaju sensację, groma
dzącą wokół Niego i pociągającą doń setki i tysiące żądnych, by Go widzieć i mowy Jego posłu
chać. A entuzjazm ten ostygał i malał w miarę, jak coraz wyraźniej krystalizował się w pojmowa
niu słuchaczów życiowy program Jezusa, gdy stawało się coraz bardziej jasnem i oczywistem, że na
dzieje na restaurację, odnowienie królestwa Izraelskiego w jego „dawidoweju postaci stają się nieaktu
alne i dalekie, gdy wreszcie słuchający Jezusa ludzie coraz lepiej zaczynali pojmować, że Jego kró
lestwo nie jest z tego świata i bynajmniej nie rokuje tych zysków i zdobyczy, na które liczono po
wszechnie, gdy mówiono o przyjściu Mesjasza a z nim o Jego królowaniu. I oto liczba ucz
niów Jezusowych zaczyna szybko topnieć, odchodzą odeń jeden za drugim zawiedzeni i rozczarowa
ni, a odejście swoje i szybkie ostygnięcie swych zapałów i entuzjazmu dla mistrza z Nazaretu moty
wują słowem, które jest naszym tekstem: „Twardać to jest mowa, któż jej słuchać możeu, a napewno w cichości serca dodawali: któż ją może dla siebie zastosować w życiu i jakie zyski ona dać może
człowiekowi? Pozostaje tedy Jezus w otoczeniu jedynie dwunastu swych uczniów, oni tylko pozo
stają mu wiernymi do końca i wyznają, że w nim znaleźli to „cośu wielce wartościowego, co im
pozwala i nakazuje dla własnego ich dobra wytrwać przy Nim wbrew wszystkim: słowa żywota
wiecznego i świadomość, że Jezus to Chrystus, Syn Boga żywego.
Nie myślmy zaś, że ci, co się zdecydowali opuścić Jezusa dla „twardości słów Jegou byli ludź
mi, traktującymi sprawę stosunku do Boga bylejak albo też pobieżnie. Niewątpliwie byli i tacy
między nimi, ale przecież przeważnie rekrutowali się oni albo ze sfer ludu prostego, który szczerze
—
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i gorąco uwierzyły że w Chrystusie zesłał im Bóg Mesjasza, który zdejmie z utrudzonych bark ich
życia niejeden ciężar, boć wszak Chrystus mówiły żey}błogosławieni ubodzy, albowiem ich jest Króle
stwo Niebieskieu, — atbo też słuchaczami Jezusabyli „uczeni w Piśmie“, kapłani oraz faryzeusze,
a ci wszak, szczególnie dostatni nie napróżno uchodzili za wzory religijności i byli nietylko skrupulantami. bardzo sumiennymi, jeśli chodziło o wykonanie przepisów Zakonu, i to przepisów licznych,
skomplikowanych i nieraz bardzo uciążliwych, ale, jakgd,yby im było i tych zamało, do przepisów
Zakonu dodawali swoje komentarze, jak byśmy dzisiaj powiedzieć mogli: „przepisy wykonawcze“,
które ten Zakon przetwarzały w system i trudny i absorbujący poprostu technicznie i czyniły zeń
dla życia ludzkiego prawdziwe jarzmo. Nie napróżno też faryzeusz z przypowieści Jezusowej, mo
dląc się w świątyni, wskazywał Bogu na te liczne praktyki, które niewątpliwie sumiennie wykony
wał i dochodził do logicznego wniosku, że jest onnieskończenie lepszym dla Boga, aniżeli „celnik“,
który o te sprawy dbał gorzej. / oto dlatych ludzi mowa Jezusa okazała się twardą i nieprzyjemną,
i z tego powodu odchodzą, opuszczają Jezusa i czynią to w przekonaniu, że postępują słusznie, że
mają do tego prawo.
Dochodzimy tutaj do sedna sprawy, a mianowicie do pytania: czem była rełigja dla Jezusa,
i czem była ona dla tych, co Go opuścili. Tę ostatnią znamy: religja ich to możliwie skrupulatne
wykonywanie pewnego rytuału i nakazu pochodzącego od Boga w tym cełu, aby Bóg za to zapłacił.
Zapłata sama i forma jej mogły być różnie pomyślane, ale zapłata być musiała, i ona to w grun
cie rzeczy była motorem gorliwości religijnej. Utylitaryzm religijny był główną cechą pobożności,
a utylitaryzm ten nakazywał poprostu obliczać, w jakim stopniu i mierze opłaci się ta gorliwość.^
Zapłata za nią wyrażała się w przekonaniu, że Bóg takiego gorliwego napewno więcej miłuje i ceni,
niż innych, a z tej pewności rosła pycha wobec tych „innych“, przekonanie, że nietylko kiedyś u Bo
ga, ale i tutaj na ziemi należy im się słusznie choć cześć zapłaty w postaci przodowania wobec in
nych i ich uznania i splendoru z ich strosny. A Jezus Chrystus, patrząc na tego rodzaju pobożność
i umiejąc przeniknąć do jej źródeł i motywów, nazwał tych właśnie, co w niei widzieli ideał reli
gijny, krótko, ale jakże trafnie: „groby pobielane“ i nakazał swym uczniom, aby się za wszelką
cenę wystrzegali „kwasu faryzejskiego“. Wynika stąd, że Jezus patrzał na religję zupełnie inaczej,
a religijność faryzeuszów, czy tych, którzy w imię utylitaryzmu i korzyści religijność uprawiali, by
ła mu wstrętną i obrzydliwą, bo widział w niej wypaczenie tego cudownego daru Bożego, który
człowiek religją nazywa. I oto Jezus walczy z ową pobożnością, piętnuje ją, jako obłudę, wykazuje
że nie przynosi ona żadnego dobra człowiekowi, ale wręcz odwrotnie, zabija w nim i tłumi te mo
żliwości, które daje mu Bóg jako talent, aby dał mu radość, spokój i szczęście i tutaj w ziemskich
warunkach, jak i po ich zakończeniu w życiu wiecznem. Na miejsce pobożności jaryzejskiej stawia
Chrystus Pan religijność inną, religijność nie jakiejś świętej formy, obrzędu czy tradycji, ale religij
ność całego życia, które ma być jej przejawem, dowodem i sprawdzianem jedynym. Ujmując religję
w dwu zaledwie krótkich przykazaniach o miłowaniu Boga calem sercem i umiłowaniu każdego czło
wieka, jak się miłuje samego siebie, i mówiąc, że spełnienie tych przykazań stanowi najwyższy i je
dyny ideał religijny, nauczając dalej, że Bóg chce od człowieka miłosierdzia w stosunku wzajem
nym., a nie doraźnej, przepisanej ofiary, którą jakoby człowiek w swem mniemaniu daje, aby — że
się tak wyrażę — Bogu zrobić przyjemność, przekreślał Jezus Chrystus całą praktykę religijną fa
ryzeuszów z ich postami, dziesięcinami i umartwianiami, przekreślał jednocześnie całe wyrachowanie
na nagrodę za to i kładł bezapelacyjnie koniec wszelkim spekulacjom na ten czy inny zysk, jaki się
pragnęło z religijności wyciągać. Boć przyjęcie i wykonywanie Jego przykazań otwierało, praktycznie
rzeczy biorąc, perspektywy na ciągły wysiłek, na ciągły znój, wymagało napięcia woli i serca nie
ustannie, na każdy dzień, a nie mówiło nic o nagrodzie, rekompensacie. O! twardą była taka mowa
i któż jej mógł słuchać, jeśli miał choć szczyptę zdrowego rozsądku, jeśli się nie chciał pozbawiać
całego szeregu wygód i przywilejów, które bądź co bądź stały zawsze na końcu religijności fary
zeusza. To też odchodzą, odwracają się od ideału, który byłby może piękny dła innych w stosunku do
nich, gorliwych i wzorowych, ale stawał się nieznośnym, bo i ich miałby on obowiązywać bez żad
nego wyjątku. „Twardeć są te słowa, któż ich słuchać może“, mówili i odwracali się od nich.
Pozostała przy Jezusie tylko mała gromadka, która wyznała i uwierzyła, że On ma dla czło
wieka „Słowa żywota“, że to co On zwiastuje i wsamym sobie realizuje jest pełnem życia i życie
niosącem, dobrem dla człowieka. My z perspektywy wieków i dziejów wiemy, że ta gromadka wybra
ła trafnie, okazała się znacznie lepiej przewidującą, acz nie rachującą na zyski i doraźne dochody
i wygody, niż ci, co się bali słów Jezusa i porzucali je, bo się im zdały twardemi. Ta gromadka, to
twórcy nowego człowieka i budowniczy nowego społeczeństwa w imię prawdy Bożej, ciesząca się najwyższem Jego błogosławieństwem, a jej imiona, to imiona wielkich dusz i serc nieśmiertelnych, bo
wyrażających tęsknoty i pragnienia każdego człowieka, który nosi w sobie iskrę Bożą. Nie speku
lanci religijni, ale ludzie religji życia, nie utylitaryści, ale pokorni i słabi przed Bogiem, a tern sa
mem potężni i mocni dla człowieka słudzy Boga, nie ludzie, szukający w religji lub przez religję po
pularności, uznania czy wygody dla siebie od innych i u innych, ale świadkowie wielkiej prawdy
nawet za cenę własnego życia.
—
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Życie przyznało im słuszność, a jego dzieje wywyższyły ich nad miarę ludzką, choć o to nie stałi
ani dbali: jedynie dlatego, że dla nich mowa Jezusowa nie była twardą, lecz była im słowem żywota.
My dzisiaj w naszych znojach i trudach, dążeniach i zwątpieniach, obliczaniach i spekulacjach
jawnych bądź ukrytych, musimy dla siebie wybrać to samo, czego się domagał Jezus Chrystus od
swych słuchaczów. Jakąż będzie dla nas mowa Jezusowa? czy i my powiemy: „twardą jest ta mo
wa, któż jej słuchać możeu, czy też: „to są dla nas słowa żywotau. Na tle naszego życia pytanie to
jest nie jakąś teorją jedynie, obojętną, a dlatego łatwą, ale kto wie, czy od odpowiedzi naszej nie za
leży całkowicie nasze życie, nasze szczęście i nasze dobro. Obyśmy umieli i mieli prawo stanąć
w szeregu owej małej gromadki, dla której Jezus jest Synem Boga żywego.

WOJCIECH WRZOS.

Jezus z Nazaretu.
w filozofji dziejów A. Cieszkowskiego (dokończenie)
Chrześcijaństwo nie jest dla Cieszkowskiego da zakopującym — chwała zarabiającym" (O. N.
,,ostatecznym stanowiskiem ducha ludzkości, — I, 3) •).
Ultima Thule wszelkiego postępu"'. Wierzy on,
Człowiek, stworzony na obraz i podobień
że poza chrześcijaństwem istnieje dalszy jeszcze stwo Boże, jest wiernem odbiciem Boga, absolut
rozwój ducha. ,,W tern tkwi wielkie zaślepienie nej osobistości (por. O. N. II, 45), jest duchem
całej ery chrześcijańskiej, — powiada on — iż ograniczonym, istotą nieskończoną i niedokonaną.
poczytywała siebie za ostateczny stan społeczności Zwierzę jest tworem Bożym skończonym i doko
na ziemi, gdy tymczasem była tylko przechodnim nanym t. j. dalej już rozwijać się nie może, bo
i przygotowawczym stanem. Słowo absolutne wy i niema w tern już żadnego celu. Zwierzęciu wy
rzeczone zostało przez Chrystusa i w Chrystusie, starcza stan natury, i dalej nigdy poza ten stan
ale to słowo, które się ciałem stało w Nim, aby nie wykroczy. Inaczej człowiek. Jako istota nie
się nam objawić, aby świadomość naszą ogarnąć,— skończona t. zn. niedokończona musi wystąpić ze
jeszcze się w świecie naszym (t. j. w epoce stanu natury, aby się sama doskonalić, postępo
chrześcijańskiej) — w ludzkości nie stało cia- wać naprzód i ostatecznie dokonać (por. O. N.
tern; jeszcze się społecznym nie objawiło czynem. III, 31), a dary i ,,zadatki" Boże, owe charismaBo sam Chrystus odchodząc od świata, rzekł: ta w naturze jego inwolucyjnie tkwiące, rozwinąć
Królestwo moje teraz nie jest stąd (Jan 18, 36). i uzupełnić. Z chwilą kiedy się człowiek oderwał
Ale tern samem zapewnił nas, że kiedyś Królestwo od natury przestał być ,,zwierzęciem" i ,,niewinną
to będzie z tego świata". (O. N. I, 21) *) Chrze rośliną", a stał się istotą zdolną do samodzielne
ścijaństwo to stan tylko przejściowy. Chrystus nie go postępu i doskonalenia się. ,,W samym czło
zbawił ludzkości absolutnie,, lecz tylko otworzył wieku tkwi dalsza i wyższa potęga, zbawić go
,,erę cierpliwości, trudu i ucisku", w której ludz mająca, zdolna skojarzyć na nowo ów opłakany
kość miała się przygotować do ostatecznej ery po rozwód. — Tą potęgą, tą władzą nad władzami,
cieszenia. W erze chrześcijańskiej ludzkość musi jest wola, — szczyt ducha. Ona czucie z wiedzą
tak samo cierpieć jak ongiś Chrystus i tak samo kojarzy i zaślubia z myślą byt, —i a z jnałżeństwa
jak On przed wiekami zmartwychwstać do nowe tego rodzi się czyn, — trzeci świata Pan" (O. N.
go życia (por. O. N. I. 82). Zbawienie Chry I, 141). Siłą rzeczy nasuwa się tu porównanie
stusowe było z łaski, ostateczne zaś zbawienie Cieszkowskiego z modnym w ostatnich latach
ludzkości będzie własną jej zasługą. ,,Zbawienie kierunkiem Mulfordowsko-Trainowskim, znanym
ludzi i ludów, ludu i ludzkości — woła Ciesz pod nazwą Nowej Myśli (The New Thought).
kowski — dziś od nich samych i od nich tylko Myśliciela z Wierzenicy, podobnie jak przedstawi
zawisło. Ustał czas łaski, nastał czas zasługi, do cieli tej nowej filozofji życia, cechuje niebywały
konało się miłosierdzie, powstaje zadośćuczynie optymizm, który szczególnie silnie przejawia się
nie, minęła chwila daremnych darów, nadeszła w ich antropologji. Chrześcijaństwo choć wezwało
chwila obliczania się. Wszak przekazanych talen człowieka do synostwa Bożego w gruncie jednak
tów było dosyć, policzmy, co przyniosły. — Bia rzeczy całkowicie go potępiło, każąc mu się wiecz*)
go
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nie korzyć i kajać, i stale liczyć na pomoc Boż£. Cieszkowski, podobnie zresztą i Mulford, nie
neguje pomocy Bożej, ale przedewszystkiem każe
człowiekowi ufać w swoje własne siły. Nowa
Myśl i Cieszkowski zgodnie podkreślają potęgę
ludzkiej woli i znaczenie ludzkiego czynu. ,,Czyn—
powiada Cieszkowski — jest właściwym zbawcą
ludzkości, on dopiero dokonywa wszelkich jej
wymagań, on dopiero spełnia wszelkie jej niedo
statki, on dopiero rozwiązuje założenia i rozwija
żywioły całego jej żywota". (O. N. I, 142). Ten
czyn świat zbawi. Wprawdzie już raz świat zo
stał zbawiony przez miłość, ale ludzkości trzeba
nowego zbawienia. Tamto pierwsze odrodzenie by
ło z łaski Bożej, ale nowe odrodzenie będzie
z pracy ludzkiej. ,,'Wtedy trzeba było tylko cze
kać na słowo zbawienia. Wtedy, pojąwszy sło
wo, dość było wstąpić w siebie, uwierzyć i uko
chać, — dziś trzeba jeszcze wystąpić z siebie,
przez się zdziałać to, co się pokochało i przedsię
wzięło". (O. N. I, 165 i 166). Chrystusowy
czyn był w nas tylko słowem zbawienia, w epoce
Parakleta Chrystusowe słowo zbawienia musi stać
się ciałem, musi dokonać się czynem. Tamto zba
wienie było jednostkowe, zbawienie Parakleta bę
dzie ,,społeczne". Tam Bóg zbawiał człowieka
,,pojedynkiem", każdego człowieka oddzielnie, tu
zaś nie chodzi o niektórych tylko wybranych, lecz
0 wszechpowołanych (O. N. II, 26). ,,Zbawienie
Chrystusowe z moralno-osobistego, jakiem prze
dewszystkiem być musiało na początku, staje się
sspołeczne" (O. N. II, 91). To ponowne zbawie
nie ludzkości samej siebie jest bezwątpienia wyż
sze od Zbawienia Chrystusowego. Tamto było re
wolucją, wyrzeczeniem się tego co było i negacją
zewnętrznego świta, w jednostronności swej J;niespełne", to nowe — będzie organiczną pracą,
stopniową i dobrowolną ewolucją, umocnieniem
1 przerobieniem tego, co było, co jest, co być
powinno i co być musi w organicznej najwyższej
syntezie. „Nie myślcie — woła Cieszkowski —
aby to dzieło miało być prostą rewolucją, nie
ubliżajcie mu do tego stopnia, — to jest daleko
więcej, to jest Przemienienie, Zmartwychwstanie
i Wniebowstąpienie ludzkości" (O. N. I, 169).
Chrystus bynajmniej jednak nic nie utracił
z tego, co Mu chrześcijaństwo minionych wieków
przypisało. Nie zapominajmy o ekklektyzmie
Cieszkowskiego: niczego on nie odrzuca, niczego
nie potępia. Wszystko co było, było prawdą. Chry
stus chrześcijańskiej tradycji był w minionych
wiekach rzeczywistością tak samo realną i donio
słą, jaką jest w epoce Parakleta Chrystus „socjal
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ny". Cieszkowski w osobistem życiu wierzy w ta
kiego Chrystusa, jakiego wyznają wszyscy Jego
wyznawcy wszystkich wieków chrześcijańskich,
lecz oprócz tego jednostkowego znaczenia przypi
suje Mu sens społeczny, socjalny, ogólnoi wszechludzki. Chrystus zbawił nietylko poszcze
gólne dusze ludzkie przez mękę i cierpienie na
krzyżu Golgoty, ale przez objawienie dalszych
dróg ducha ludzkiego zbawia całą ludzkość i wie
dzie ją do stóp tronu Bożego, do „socjalności"
i „spełni ludów", do Królestwa Bożego na ziemi.
Chrystus „socjalny" tak dalece zaprzątnął
filozoficzny umysł mędrca z Wierzenicy, i tak
wielkie stanowisko zajął w jego historjozoficznym
systemacie, że dziejowe zjawisko Jezusa z Naza
retu siłą rzeczy musiało nieledwie całkowicie znik
nąć mu z oczu, lub conajmniej zejść na plan dal
szy jego rozważań. Cieszkowski wprawdzie nigdy
nic wątpił o historyczności Jezusa, co obszerniej
wykażę jeszcze w dalszej, zapowiedzianej pracy,
ale bądź co bądź zagadnienie to niewiele go intereso•wało, podobnie, jak w ostatnich czasach wielki re
formowany teolog Karol Barth zupełnie nie dba o
to, co mówią inni o dziejowej osobie Jezusa. Dla
Cieszkowskiego historycznem ucieleśnieniem Syna
Bożego niekoniecznie musiała być akurat dziejowa
postać imieniem Jezus z Nazaretu. Chrystus,
przedwieczne Logos Boże (dynamis, 'energeia,
ousia?), mogło się ucieleśnić i w innnej postaci
historycznej, ale owo Logos obrało sobie za mie
szkanie (?) właśnie ciało historycznego człowieka
Jezusa z Nazaretu, jako najgodniejszego z ludzi,
jacy pod słońcem kiedykolwiek żyli i jacy kiedy
kolwiek jeszcze żyć będą (apollinaryzm, sabelljanizm, samosatyzm?). Niewątpliwie, że teolog, wykarmiony na wynikach żmudnej chrystologicznej
pracy soborów powszechnych pierwszych sześciu,
czy nawet siedmiu wieków ery chrześcijańskiej,
będzie żywił niejakie wątpliwości i zastrzeżenia
co do „prawowierności" chrystologji Cieszkowskie
go, i co krok odnajdywać będzie ślady starych
herezyj, ale przyznać musi, że w epoce, w której
nawet oficjalna teologja nieraz daleko schodziła
na bezdroża krytycznego liberalizmu, właśnie
Cieszkowski miał odwagę wznieść wysoko sztan
dar żywej i głębokiej wiary. Bez przesady rzec
można, że dla niego Chrystus jest „domagalnością", integralną i nieodzowną zasadą jego filo
zoficznego systematu, conditio sine qua non, bez
którego byłby nie do pomyślenia absolutny roz
wój ducha ograniczonego. Gdyby Chrystusa nie
było, musiałby go sobie Cieszkowski sam wymyśleć!

LEON RYGIER.

Wyspiański a mesjanizm.
Giovanni Boccacio w swym „Żywocie Dantego", który był pierwszą monografją o wielkim
florentczyku, w takich — naiwnych nieco — słowach określa cel moralny jego „Komedji":

„Wpadła mu do głowy myśl osobliwa —
i postanowił w jednem dziele złych i występnych
ukarać, cnotliwych i dobrych nagrodzić, sobie
zaś zarazem wieczną sławę zgotować".
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Dalej zaś pisze za Solonem:
„Każda obywatelów społeczność, każde pań
stwo — czy to monarchja, czy rzeczpospolita —
na dwóch nogach się wspiera; zasię prawa noga
oznacza, iż żaden haniebny uczynek bez kary zo
stać nic powinien, — lewa, że każdą cnotę sto
sownie wynagrodzić należy. I jeśli która z tych
dwóch rzeczy ma jakiekolwiek ubliżenie, jeśli nie
dbalstwo, występki a przywary sprawiedliwość na
szwank wiodą, tedy państwo nie może już stać na
dwóch nogach, a jeno nieznośnie chroma".
A więc w Dantem pierwszy jego biograf —
już w drugiej połowie czternastego wieku —
widział nietylko wielkiego poetę, ale poza tern na
tchnionego sędziego swej ojczyzny, który pełnił
ciężki obowiązek państwowy: według swego su
mienia karał złych i nagradzał dobrych.
Niestety, tragedją Dantego było, jak słusz
nie twierdzi Juljan Klaczko w „ Wieczorach flo
renckich" — że był on właściwie nie Prometeu
szem, tym ,,który myśli przed siebie, naprzód",
lecz Epimeteuszem, tym ,,który myśli wstecz, po
za siebie", gdyż ,,pozostał wiernym dawnym bo
gom i przeszłości".
Wszędzie i we wszystkiem głosił on po
wrót do zasad, do instytucyj, do obyczajów tej
przeszłości; był utopistą, wpatrzonym poza sie
bie, i to właśnie w chwili, gdy świat średnio
wieczny zmierzać już poczynał ku pierwszym ró
żanym brzaskom renesansu.
Idąc w twórczości swą dantejską drogą —
przez piekło i czyściec do przeczuwanego już
— więcej — niemal widzianego raju, Wyspiań
ski — przeciwnie — nietylko nie uległ żadnej
utopij przeszłości, ale nawet rozpoczął z niemi
walkę dla zupełnie konkretnych celów przyszłości.
Z kapitulacją ugodową ludzi bez charakteru,
,,która odbierała pychę narodowi i kazała mu
się kajać w prochu upodlenia i żebrać" — wal
czył nieustraszonem głoszeniem prawdy, ,,że na
ród ma jedynie prawo być, jako Państwo".
Wszelkiemu ,,oszustwu narodowemu" prze
ciwstawiał się demaskowaniem fałszów; małość
i słabość zwyciężał nieposkromionym pędem ku
Mocy i Wielkości. Za ,,hasło i wolę" swoją uznał rozproszenie marazum narodowego, który
się począł z klęski powstania styczniowego. Z po
chodnią szedł w przyszłość, aby ,,zwyciężyć na
tej ziemi, z tej ziemi Państwo wskrzesić".
A przytern, jak Dante, postanowił w swem
dziele ,,złych i występnych ukarać, dobrych na
grodzić".
I on, jak Dante, rósł do swego posłanni
ctwa, oczyszczając się z grzechów plemiennych
zarówno w piekielnym ogniu gryzącej satyry, jak
i w świętej ekstazie uwielbienia dla hektorowego
męstwa i cnoty.
A przedewszystkiem wiódł nieustanny bój
z tą klęską duszy polskiej, która już Skardze ka
zała prorokować upadek Rzeczypospolitej, — wal
czył z naszem plemiennem rozdarciem dusz, z na
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szym narodowym pesymizmem, obezwładniającym
nas, jak smętna muzyka martwicy-chochoła.
A jeśli życie twórcy ,,Wesela" było niemniej
tragiczne, męka niemniej okrutna, jak życie i mę
ka Dantego, to jedno czyni go szczęśliwszym od
genjalnego florentczyka: nie doznał on losu Epimeteusza.
Przeciwnie — jak Prometeusz, który ,,myśli
przed siebie, naprzód" — stoi on dziś między na
mi, nietylko jako wielki artysta, ale również jako
jeden z twórców moralnych ,,Polski żywej",,,Pol
ski ze krwi i ciała".
Droga dantejska Wyspiańskiego kończy się
na Wawelu, na którym panuje Chrystus. Ale już
nie Chrystus-męczennik, przybity gwoździami do
krzyża, ukoronowany cierniem, jeno Chrystus,
zwyciężający śmierć — Chrystus-Salvator o ry
sach młodego Apollina.
Wawel, jako grób narodu, zostaje zdruzgota
ny przez słoneczny rydwan nowego życia, prze
mienia on się dla poety w rękojmię zmartwych
wstania.
Słusznie pisze o Wyspiańskim prof. Tadeusz
Sinko, że podczas wawelskiej rezurekcji przeżył
on zmartwychwstanie Polski. Ostatni akt ,,Akro
pol is" jest istotnie szczytem poezji polskiej XX
wieku, a zarazem jej programem. ,,Zabójca genjusza poezji grobowej, Konrad, przemieniwszy
się w proroka narodowego, zanucił pieśń życia,
pieśń zmartwychwstania z taką mocą, że owo
zmartwychwstanie sprowadził. Jeśli równocześnie
z wojnami ziemskiemi toczyła się napowietrzna
walka duchów, to w tej walce duchowej o Polskę
pierwszym zwycięzcą był Wyspiański".
Tak — to wszystko prawda. Ale jeśli trylogję
dramatyczną Wyspiańskiego *) uważać mamy
istotnie za trzy wielkie etapy jego dantejskiej dro
gi, prowadzącej do raju zmartwychwstałej Oj
czyzny, to w takim razie niejedna scena tych dra
matów nabiera szczególnej wagi, właśnie jako
drogowskaz, pozostawiony przez poetę dla orjentacji kroczącym jego śladami duchom.
Ale tu napotykamy często na trudności,
których czasami niepodobna prawie przezwycię
żyć. Przedziwna symbolika Wyspiańskiego tworzy
często jak gąszcz Ijan kwitnących splątane za
gadki, wobec których egzegeza krytyczna staje w
zbożnym lęku, aby wszelka próba ich rozplątania
nie stała się przyczyną zniszczenia ich irracjonal
nego uroku.
Jakże więc zachować się należy przy zetknię
ciu się z temi czarującemi symbolami, których
jest pełno w ,,Weselu", ,,Wyzwoleniu", ,,Akropolis" — i prawie wszystkich innych dramatach
i rapsodach wielkiego poety? Czy poddać się bier
nie ich czarowi i przeżywać nieokreślone, fanta
styczne nastroje, kołyszące duszę jak rytm mu
zyki, jak melodje pieśni bez słów, lub niepochwyt* ) M o w a tu o „ W e s e lu " , „ W y z w o le n iu "
p o lis " .

21 —

i „A k ro-

ROK XI

J E D N O T A

cerz Czarny, Hetman, to były postacie historycz
ne, ale ożywione przez poezję, przez tę samą poe
zję romantyczną, której zgubne działanie na na
ród Wyspiański zwalczał oddawna. To też we
wstępie do czwartego tomu zbiorowego wydania
„Dzieł Wyspiańskiego" znajdujemy takie katego
ryczne twierdzenie:
„Poezja romantyczna — to jego właściwa
przeciwniczka".
Przypuśćmy, że egzegeza ta jest słuszna; w
takim razie jak tłumaczyć sobie reakcję Józefa
Piłsudskiego na scenę między poetą (Kazimierzem
Tetmajerem) i Rycerzem (Zawiszą Czarnym) w
„Weselu"?
Czyżby tragiczny lęk, do jakiego przyznaje
się otwarcie Wódz narodu, był w tym wypadku
również obawą przed wpływami na współczesne
mu pokolenie „poezji romantycznej"?
Wydaje mi się to zupełnie nieprawdopodob-

ne rusalne onomatopeje, rozwierające przed nami
świat dziwów i omamu?
Oczywista — tego rodzaju stanowisko jest
nie do przyjęcia. Byłoby ono obrazą dla powagi
myśli Wyspiańskiego, która żąda dla siebie po
słuchu, a więc żądać musi zrozumienia.
Sądzę przeto, że mimo wszystko należy się
uzbroić w bystrość wzroku i czujność słuchu,
a nadewszystko przenikliwość intuicji — i pójść
po drodze największego oporu — to jest poszuki
wania związku poetyckich symbolów z przewodnią
myślą poety.
Hasłem nam musi być krótki jego wiersz,
napisany w Krakowie 24 lipca 1904 r.
Znam mężów odważnych słów,
którzy się poją dźwiękiem,
zwalczają się Armadą mów,
zgłuszają mów tych szczękiem —:
lecz czyn przerasta wzrost ich głów.
Inaczej — zmierzyć nam trzeba słowo Wy
spiańskiego miarą czynu, ku któremu nas wieść
chciało — czynu, który się dokonał już po jego
śmierci. Czy wytrzyma tę miarę?...

nem.

Jest w „Weselu" jedna scena, o której wspo
mina Józef Piłsudski w swojem przemówieniu
,,0 armji narodowej", wygłoszonem na zjeździe
ogólnokrajowym, zwołanym przez Departament
Spraw Wewnętrznych Tymczasowej Rady Stanu
w marcu 1917 r. — scena, która snadź uczyniła
na nim niezapomniane wrażenie.
„Gdy o armji narodowej mówię wśród Po
laków' — tak oto zwierza się z tego wrażenia
twórca wojska polskiego — przychodzi mi zaw
sze na myśl jedna z cudownych scen w „Weselu"
Wyspiańskiego.
Czy panowie sobie przypominają tego roz
ognionego poetę, matzącego o sile, marzącego
0 potędze, który w podnieceniu weselnych nastro
jów śni — i widzi przed sobą tę potęgę swojej
ojczyzny, którą z upodlenia i z upadku wyprowa
dza. I pamiętacie panowie, jak na te zaklęcia —
co kto marzył — zjawiają się upiory, widma
z grobu powstające, a wyobrażające to, o czem
człowiek śnił.
I pamiętam zjawienie się rycerza zakutego
w zbroję, z pól grunwaldzkich powstałego, ogromnego, przerastającego sobą tego nowego, ma
łego człowieka. I oto rycerz chwyta go za rękę
1 powiada: duszę daj, dam ci siłę! A przerażony
marzyciel gnie się w uścisku żelaznym dłoni istot
nego rycerza. I pamiętają panowie, czem się
kończy ta scena? Poeta żąda otwarcia przyłbicy
i znajduje za przyłbicą to, co jest udziałem każ
dego żołnierza — znajduje śmierć; i, przerażony
okropnem życiem żołnierza, pada zemdlony. Zaw
sze tedy, kiedy mówię o armji narodowej polskiej
wśród Polaków, boję się tego wrażenia, przeżycia
tego, co przeszedłem patrząc na scenę Wyspiań
skiego".
Większość komentatorów twierdzi, że posta
cie „Wesela", jak np. Wernyhora, Stańczyk, Ry
—
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Toć ten sam Piłsudski przecież w przemó
wieniu nad trumną Słowackiego na Wawelu w
dniu 28 czerwca 1927 roku twierdził, że „gdy
na ziemiach polskich przedostatnie powstanie 1830
r. skasowało jedną prawdę życia historycznego,
skasowało wojsko" — to „starano się zastąpić
prawdy proste, siłę miecza, prawdą siły ducha —
tak, by wzmocniwszy ducha, móc trwać w niewoli
i móc uzyskać siły, gdy tych sił będzie trzeba".
Więc skądże obawa o działanie na duszę na
rodu poezji romantycznej, skoro dzięki niej —
„prawa godności człowieka dumę w siłę ducha
przerabiały"?
Ja sądzę, że zarówno Piłsudskiego jak i Wy
spiańskiego przerażało co innego. Źródłem trwo
gi była raczej dysproporcja, jaka zachodziła mię
dzy wielkością „rycerza z pól Grunwaldu", tego
samego Zawiszy Czarnego, którego tak ukochał
w swym dramacie Juljusz Słowacki, a małością
ludzi, współczesnych twórcy „Wesela", którzy umieli tylko rozmarzać się snami o przeszłości,
zamiast czerpać z niej „siłę ducha" w dążeniu do
czynu.
Bowiem tak samo wódz narodu, jak i poeta
wyzwolenia rozumieli, że ta „siła ducha", wypra
cowana przez pokolenie romantyków, nie powinna
spoczywać w mickiewiczowskiej krypcie, czy gro
bach królewskich na Wawelu, jako relikwja naro
dowa, ale powinna stać się kordjałem, z którego
tryśnie młoda moc życia.
I jeśli poeta walczył z widmem Genjusza,
prowadzącem naród do podziemi wawelskich —
to przecież walczył jako Konrad, czyli wcielenie
Mickiewicza w najpotężniejszej chwili napięcia
jego mocy. Walczył nie z Wieszczem samym, ale
z jego upiorem: z fałszywą koncepcją mesjanizmu, pojętego jako narkotyk, który wprawdzie za
bija cierpienie, ale jednocześnie usypia wolę życia.
W tem tylko znaczeniu nazywał poezję „tyranem"
i wypowiadał jej walkę.
Nic też dziwnego, że kiedy nadarzyła się (w
r. 1905) pierwsza okazja do czynu, widzimy na
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tychmiast zbliżenie się Wyspiańskiego do Piłsuds
kiego. Ten rzekomy „wróg romantyzmu" staje
obok jego wskrzesiciela w dążeniu do podjęcia
zbrojnej walki o niepodległość.
Z relacyj Michała Sokolnickiego i Stefana
Żeromskiego wiemy, że postanowiono wówczas
ogłosić ,,odezwę, wzywającą cały naród do składa
nia ofiar pieniężnych na broń dla armji, której
zawiązki będą tworzone". Wyspiański „przejął się
myślą walki orężnej i, zgodnie z całym swym du
chowym nastrojem, udział w tej walce zaczął od
modlitwv". Modlitwą tą był hymn „Veni Creator", będący w intencji Wyspiańskiego jego oso
bistą formą manifestu do narodu.
Żeromski twierdzi, że zamiar tworzenia woj
ska polskiego „nawet w obozie najbliższym poczy
tywany był za echo minionych lat, za istne somnium vigilantium, za jakiś werset przebrzmiały
ponurej romantyków poezji, który się śni epigo
nom".
A jednak, jak widzieliśmy, Wyspiański bez
wahania opowiedział się po stronie tak pojętego
romantyzmu.
Dlatego, gdy się mówi o jego walce z ro
mantyzmem, to właściwie popada się w nieporo
zumienie. Wynika ono stąd, że wogóle definicja
romantyzmu polskiego jest niezmiernie trudna.
Sprowadzanie go jedynie do roli „krzyżowej mę
ki upiora" byłoby niesłychanem zubożeniem tego
kierunku, który przecież zdobywał się na potężne
akcenty dumy i bohaterstwa.
Wyspiański przeto nie walczył z romanty
zmem wogóle, lecz raczej z tern tylko, co w jego
mesjanistycznej historjozofji uważał już za prze
brzmiałe, a przeto szkodliwe, bo stanowiące zawa
dę w dążeniu do niepodległości.
Jeśli zgodzimy się na taki pogląd i pójdzie
my za nim jak za nicią Arjadny przez poetycki
labirynt symbolów Wyspiańskiego, to sądzę, że
uda nam się znaleźć drogę wyjścia z niego.
Nie będziemy wówczas tracili czasu na spo
ry o „tajmnicę Chochoła", o takie czy inne zna
czenie złotego rogu Wernyhory, o to czy inne sło
wo z djalogu Konrada z maskami, o całą tę fan
tastycznie wizjonerską plątaninę kształtów i barw,
które często nie dadzą się pochwycić i zdefinjo-
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wać, ale za to wyznaczają kierunek myśli i uczu
cia poety i porywają nas za sobą w pęd niepo
wstrzymany za szelestem orlich jego skrzydeł.
Cała jego twórczość wyda nam się wówczas
bohaterską walką o zwycięstwo życia nad śmier
cią, ruchu nad zastojem, mocy nad słabością,
wiary nad zwątpieniem.
Pojmiemy wtedy, że jeżeli Mickiewicz i Kra
siński wyjaśniali nam cierpienia i upadek poli
tyczny Polski, jako męczeński etap jej Chrystuso
wej drogi, to Wyspiański uznał go już za prze
bytyy natomiast czuł już całem swem jestestwem
zbliżanie się drugiego, przez nich dopiero w nie
wiadomej przyszłości przepowiadanego etapu —
to jest triumfalnej chwili Zmartwychwstania. Ody
więc oni starali się przez mesjanizm przewarto
ściować cierpienie niewoli i uczynić z niego
przedmiot religijnego niemal kultu, to on ten
kult musiał uznać za szkodliwy, gdyż wydawał mu
się równie niewczesnym, jak niewczesnemi byłyby
gorzkie żale, śpiewane podczas Rezurekcji.
Nie była to więc negacja romantyzmu; prze
ciwnie — Wyspiański wyszedł z niego i wielkość
jego miał w swej duszy; można tylko powiedzieć,
że nienawidził jego surogatów w . postaci tych
czczych marzeń, jakie' pogrążały we mgłach mira
żów bezsilne dusze bohaterów „Wesela" i kazały
im krążyć letargicznie w żałosnym tańcu chocho
lim.
Natomiast — mimo niechęci do „krzyżowej
męki upiora" — patrjotyzm jego przesiąknięty
był głęboką religijnością —1 i jeśli jego dantej
ska droga nie wiedzie do jakiegoś nadgwiezdnego
empireum, które dla Słowackiego np. przemieniło
się w „Jeruzalem mistyczną" — to za to pragnie
z całej duszy, aby na kastelu wawelskim „Bóg
wpisał swoje prawa", i zaprowadził swoje rządy.
A zatem, jak Dante, przez piekło „Wesela"
i czyściec „Wyzwolenia" doszedł on do raju „Akropolis" — nietyle aby zaprzeczyć mesjanistycznym tęsknotom naszych wielkich romantyków, lecz
aby ściągnąć z obłoków ich prorocze widzenia,
aby w wielki dzień Zmartwychwstania natchnio
nym psalnem Dawida powitać — królestwo Bo
że na ziemi.

P. HULKA-LASKOWSKI.

Jednostka i społeczeństwo.
Wartość jednostki została przekreślona bodaj
we wszystkich państwach świata powojennego,
prócz zapewne Anglji, Francji, Ameryki. W Rosji,
we Włoszech, w Niemczech i w krajach uzależnia
jących się od ideologji tych państw, masa jest
wszystkiem, jednostka niczem. Wyraża się to,
oczywiście, inaczej i mówi się np. „wszystko dla
—

państwa". Nie dodaje się jednak odpowiedzi na
bardzo usprawiedliwione pytanie: dla kogo pań
stwo ?
Mówić: wszystko dla państwa, to tak samo,
jak gdyby kto mówił: wszystko dla abstrakcji,
albo: wszystko dla kasy ogniotrwałej. Państwo
jest koniecznością taką samą, jak każda organiza
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cja wielkiej ilości ludzi. Ale państwo jest dla czło
wieka, a nie człowiek dla państwa. Służymy pań
stwu, oddajemy mienie i życie w obronie jego
granic, bo w tych granicach mieści się nasza wol
ność, nasza możliwość rozwoju duchowego, jednem słowem mamy w niem swój kącik zabezpie
czający nasze istnienie fizyczne i duchowe. Im
bardziej państwo jest dla człowieka, tern bardziej
człowiek chce być czemś dla tego państwa. I od
wrotnie, im bardziej jednostka zostaje podporząd
kowana mechanizmowi państwa, tern mniejsze jest
zainteresowanie jednostki losami tego państwa.
Pierwszą i najważniejszą postacią współży
cia ludzi jest rodzina. Tu mamy dach nad głową,
tu jest kąt dla odpoczynku po pracy i tu jest
stół, przy którym zaspakajamy głód. W rodzinie
jest oczywiście także władza rodzicielska nad
dziećmi, panuje w niej pewna zasada, obowiązuje
pewna postać moralności. Członkowie rodziny
muszą pracować i starać się wedle sił o utrzyma
nie rodziny oraz zabezpieczenie jej na wypadek
nieszczęścia, bezrobotności i niedoli życiowej. Ale
w rodzinie jest jeszcze coś nieskończenie ważniej
szego od rygorów i przepisów, od obowiązków
i przywilejów: panuje w niej miłość. Dzieci i ro
dzice związani są z sobą nierozerwalnemi więzami
zaufania i przywiązania i tylko w tej atmosferze
zrodzić się może cnota, zacność, szlachetność du
szy i umysłu. Trudno wyobrazić sobie sytuację,
w której syn chciałby oszukiwać matkę, którą ko
cha i przez którą jest kochany. Wyjątki tego ro
dzaju potwierdzają regułę. Jeśli nam pisma dono
szą o złych dzieciach i złych rodzicach, to tylko
jako o dziwnych i wyjątkowych zdarzeniach.
A teraz spójrzmy na życie społeczeństwa
zamkniętego w tak zwanem państwie całkowitem. Wszystko, o co człowiek walczył w ciągu
całych wieków, jest w takiem państwie w stanie
zawieszenia. Niema wolności myśli, nie może być
wolności słowa. Rodzina traci rację bytu i staje
się tylko dostawczynią dzieci dla państwa. We
Włoszech np. dzieci odbiera się matkom już
w dzieciństwie i tresuje się je dla potrzeb faszyz
mu, czyli organizuje się je wojskowo już w wieku
ochronkowym. Jakiż jest cel tej rygorystycznej or
ganizacji? Wszystko dla państwa, a więc i dzieci.
Dobrze, ale dla kogo państwo?
Obrońcy faszyzmu wskazują, że faszyzm po
trafił podnieść na znaczną wysokość samowiedzę
Włochów. Samowiedza jest dobra rzecz, ale i ona
musi mieć jakiś cel i jakieś przeznaczenie. Mówią
nam, że przed wojną światową półwysep Apeniń
ski był za ciasny dla Włochów i że wielkie masy
pracującego ludu włoskiego musiały emigrować
za morze, gdzie praca ich przepadała dla ojczyz
ny. Mówią nam, że Włochy miały dużo włóczę
gów czy raczej łazików (lazzaroni), którym się
pracować nie chciało, że po świecie rozchodziły
się tłumy Włochów z katarynkami, bo w ojczyźnie
nie znajdowali chleba.
Teraz jest jakoby inaczej. Emigracja jest ści
śle kontrolowana i nie każdy Włoch może opu
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ścić wedle woli swojej Ojczyznę. Granice są pil
nie strzeżone i nikt nie przekradnie się przez nie.,
choćby w kraju ojczystym konał z głodu. Ale jed
nocześnie faszyzm wszelkiemi siłami popiera roz
rodczość i zachęca rodziny włoskie, aby miały jak
najwięcej dzieci. Im więcej dzieci, tern więcej
żołnierzy, im więcej żołnierzy, tern większa potę
ga. A potęga naco? Dla zdobywania coraz rozleglejszych terytorjów, powiększania swoich wpły
wów. Czyli innemi słowy: potęga potrzebna jest
dla powiększenia potęgi. Błędne zaiste koło, z któ
rego niema wyjścia.
Ody przed laty Mussolini dla zaimponowa
nia światu wysłał generała Nobilego dla zdobycia
bieguna północnego, wszyscy widzieli jak się ta
żałosna wyprawa skończyła i wszyscy wspominali
angielskiego dżentelmena Scota, który, ginąc
w warunkach straszliwych życia podbiegunowego,
myślał nie o sobie, ale o tych, którzy mu zaufali
i powierzyli jego honorowi kapitańskiemu swoje
życie. I myślał o dalekiej swojej rodzinie. Nobile
opuścił swoich podwładnych przy pierwszej nadarzonej sposobności, a niektórzy z jego podwład
nych potrafili porzucić słabszego od siebie towa
rzysza : Malmgrena. Gdy wielki człowiek Amund
sen pośpieszył rozbitkom włoskim na pomoc, zgi
nął. Ambicja Mussoliniego kosztowała świat bar
dzo drogo.
Słyszymy dzisiaj aż nazbyt często, że Hitler
potrafił odrodzić Niemcy, przywrócić im zaufanie
we własne siły, odbudować ich potęgę. Czy to,
co Hitler w Niemczech odrodził, to są naprawdę
Niemcy. Hitler przywrócił do pewnego stopnia
i z pewnemi modyfikacjami stan przedwojennych
Niemiec wilhelmińskich, ale tylko pod jednym
względem: wojskowym i organizacyjnym. Ale
ucznił to kosztem tak wielkim, że przyszłość zasta
nawiać się będzie, czy zdobycz nie została zapła
cona nazbyt drogo. Zbrojny pokój narzucony
Europie przez Prusy zaborcze i nienasycone, był
zły bezwzględnie, ale obok tego zbrojnego pokoju
istniało jednak to i owo, co łagodziło militaryzm
pruski. Obok siły, która według zasady Bismarcka
wyprzedzała prawo i górowała nad niem, istniał
człowiek wolny, który mógł badać swobodnie
rzeczywistość świata i o wyniku badań swoich
mógł mówić wszystkim i każdemu. Ten wolny
człowiek mógł krytykować dzieje minionych poko
leń i miał prawo dyskutować nawet z cesarzem.
Tego dziś niema. Miejsce prawdy uniwersal
nej, rodzącej się z wolności ducha, zajęła prawda
stosowana i to zarówno w Rosji, jak we Wło
szech i w Niemczech. Wszystkiemu winien kapi
tał— powiada Rosja Sowiecka. Wszystkiemu win
na demokracja i liberalizm — twierdzą faszystow
skie Włochy i narodowo-socjalistyczne Niemcy.
Do walki z demokracją dodają Niemcy hitlerow
skie walkę z rasą. Według ich teorji na świecie
byłoby zgoła inaczej, czy nawet całkiem dobrze,
gdyby nie było Żydów. I oto wypowiada się wal
kę wszystkiemu żydowskiemu aż do religji włącz
nie.
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W każdym innym kraju mogłaby taka walka
być czemś konwencjonalnem, ale w Niemczech
Lutra, który zdaniem Nietzschego jest wciąż jesz
cze największem wydarzeniem w dziejach Nie
miec, ta walka staje się czemś tragicznem. Istnieje
we Francji ,,Action Franęaise", która także zwal
cza żydostwo aż do katolicyzmu włącznie, o ile
ten czerpie swoje inspiracje z Biblji. Co więcej
,,Action Franęaise" popełnia tę niekonsenkwencję,
że propaguje katolicyzm ateistyczny, czyli wyra
żając się po sowiecku, pewien gatunek francuski
,,opium dla naroda". Ale we Francji ten kierunek
reprezentuje paru intelektualistów, za którymi stoi
kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Żadne
mu z wybitnych przedstawicieli tego kierunku nie
przychodzi do głowy, aby zagarnąć władzę, stłu 
mić wolność myśli i słowa i narzucić wszystkim
Francuzom pewien schemat myślenia. To jest mo
żliwe tylko w Niemczech.
Niedawno temu najznakomitszy dziś poeta
francuski, Paul Valery, przemawiał w Akademji
Francuskiej przy udzielaniu ,,nagrody cnoty"
i, oczywiście, mówił o cnocie. Znakomity poeta
i myśliciel zadał sobie na wstępie pytanie, czemu
to z życia powszedniego i z mowy potocznej war
tość cnoty tak szybko znika. (Nawiasem dodajmy,
że i w naszym języku słowo ,,poczciwy", czyli
zacny, szlachetny, cnotliwy, zaczyna oznaczać:
głupi, niedołężny). Czy naprawdę jesteśmy już
poza dobrem i złem, a cnota i występek to już
tylko figury retoryczne, którym w życiu nic nie
odpowiada?
Zadawszy sobie to pytanie, Valery całkiem
słusznie stwierdza, że cnota, to pojęcie jednostko
we, indywidualne. Niema cnotliwego tłumu, czy
choćby cnotliwej kompanji wojska, bywa zawsze
i wszędzie cnotliwy tylko człowiek. I zawsze tyl
ko człowiek wolny, bo cnota nie jest i nie może
być czemś nakazanern, wymuszonem, ale musi
być sprawą wolnego serca i sumienia. Otóż jed
nostka, ta jednostka, która jedynie może być cno
tliwą, znaczy coraz mniej i coraz więcej znaczyć
zaczyna zbiorowość, masa, społeczeństwo, pań
stwo. I właśnie w tych warunkach, w których jed
nostka znaczy tak niewiele i gdy jej cnota traci
coraz bardziej na znaczeniu, nie może być rozwoju
cnoty, bo rozwijają się tylko rzeczy i sprawy cen
ne, na które jest pewna postać popytu i które
mają swoją określoną wartość w społeczeństwie.
Dzisiaj sławi się nie mądrość, ale spryt, nie
szlachetność, ale siłę, i nie dobroć, ale bezwzględ
ność. Podstawą każdego życia zbiorowego jest ży
cie gospodarcze, a więc obecnie przemysł i han
del, ale wiemy, że wielkie zakłady przemysłowe
czy handlowe poszukują na kierowników nie ludzi
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szlachetnych, mądrych, cnotliwych, lecz przeciw
nie ludzi mocnych, bezwzględnych, nie liczących
się z niczem i z nikim, gdy chodzi o zapewnienie
akcjonarjuszom wysokich dywidend. Dawnemi
czasy wyzysku na ubogich i upośledzonych do
puszczano się z nieczystem sumieniem, dzisiaj to
sumienie jest rozgrzeszone. Ody pewien sąd hono
rowy sądził notorycznego wyzyskiwacza ubogich
robotników, uniewinniono oskarżonego, bo wyzy
skiwał nie bezpośrednio dla siebie, ale dla zakła
dów, których był dyrektorem.
Trudno, ale w masowej kulturze współ
czesności wartość jednostki zatraca się coraz bar
dziej, a ludzie, głoszący zasadę: wszystko dla pań
stwa, dbają także o to, aby Kościół miał w pań
stwie swoje poczesne miejsce i aby służył intere
som państwa. Tak jest w Niemczech, tak jest też
w faszystowskich Włoszech. Niestety, ludzie, któ
rzy z Kościoła czynią narzędzie swojej polityki,
nie potrafją, czy nie chcą zastanawiać się nad
ustalonym stosunkiem Kościoła do Jezusa. Otóż
śród słów Jezusa jest jedno godne przypomnienia.
Zapisał je jeden z duchownych ojców narodowe
go socjalizmu., Houston Stewart Chamberlain w
książeczce swojej ,,'Worte Christi". Słowo to
brzmi: ,,Co pomoże człowiekowi, choćby cały
świat zyskał, a na duszy swej szkodę poniósł?"
Niema tu .mowy o duszy społeczeństwa, czy
państwa, ale poprostu o duszy człowieka, której
wartości nie zrównoważy nawet cały świat. Pro
sta, rzetelna dusza człowieka uczciwego, wiernego,
prawdomównego, a przedewszystkiem dobrego,
cóż to za niesłychany wyjątek w naszym świecie
masowym, gdzie jednostka przepada w wielkiej
masie i gdzie wartość tej jednostki mierzy się jej
bezwzględnością, twardością, zdobywczością. Cno
ta nie ułatwia dzisiaj życia, ale przeciwnie, utrud
niałaby je niesłychanie, gdyby się śród nas poja
wić odważyła. A jednak ona jest śród nas, pracu
je, działa, czasem cierpi. Bez niej życie byłoby
niemożliwe. Dlaczegóż jej tedy nie widzimy? Bo
do istoty cnoty należy wytworna skromność. Speł
nia swój obowiązek, składa swoją ofiarę, nieraz
bardzo ciężką, i idzie dalej, nie czekając na niczy
ją pochwałę, a tern mniej nagrodę. Żaden faszyzm
i żaden narodowy socjalizm nie zdoła wytępić
jednostek, które mają swoją wartość w cnocie
i zacności, i to jest szczęściem dla każdego społe
czeństwa i dla każdego — nawet faszystowskie
go! — państwa. Gdyby nie było antyfaszystow
skiej świętej cnoty, faszyzm runąłby dawno, po
ciągając za sobą ten świat, który przebudował na
więzienie dla miljonów. Słowo Jezusa o wartości
jednostki i jej duszy godne jest pamiętania.

TADEU SZ ROJEK.

L e g e n d a.
Skończyła się Wielka Legenda o Wielkim
Człowieku.
Straszliwa mojra położyła na ostatniej kar-

cie wspaniałej księgi słowa „finitum est". Nie
znaczy to jednak, aby honorem, miłością ojczyzny
i krwią ofiarną pisane heksametry czy strofy
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miały spoczywać gdzieś w pyle jakiejś zapomnia
nej bibljoteki narodów. Nigdy! Teraz bowiem do
piero przypada druga część, drugi etap roli tej
Legendy, roli jaką ma odegrać w życiu narodu
polskiego, który kaja się we łzach u trumny naj
większego swego Proroka, który mu przepowie
dział, obiecał i ziścił najcudowniejszą rzecz, jaką
naród może posiadać: Wolność.
Poczęta na szczytach myśli polskiej w rozmodlonem natchnieniu, w ekstazie łez, które szkli
ły oczy ślepe, bo Polski nie mogące dojrzeć,
w bólu, w zmaganiach wieszczów narodu, pora
niona dwukrotnie przez tragicznych w swojej bez
sile ducha, jak w listopadzie, lub ciała, jak
w styczniu bojowników, urodziła się w szalonej,
romantycznej głowie Genjusza i przyszła na
świat. Wzrastała legenda pośród garstki szalonej,
jak Wódz, a duchem mocarnej także jak On, gdy
reszta w nią nie wierzyła i mroziła chłodem ro
zumowo wydedukowanych racyj stanu. Rosła w
zapatrzeniu na stalowe blaski, na mistyczne świa
tła, które szły z głęboko osadzonych ócz Moca
rza, Wodza i Mędrca, a cuda czyniły, w zapa
trzeniu na rwące jak w czas powodzi rzeki krwi
przelanej, a pośród jej skłębionych fal dostrzegła
makabryzm śmierci i jej piękno, piękno idące
z serc, poezją i nadzieją w ziszczenie snów owia
nych. W zapatrzeniu na płomienie, które z tej
jedynej rzeki się podnosiły a dosięgały sobą
szczytów papierowych, gdzie zamieszkał zajęczy
duch autonomicznych patrjotów, w zapatrzeniu
na kadłuby ciał tych, którzy za Nią szli i ginęli,
w zapatrzeniu na wschodzące słońce nowej ery.
Rosła w zasłuchaniu w szaleńczy, bezprzytomny
entuzjazm, w bicie serc, które zamknęły w sobie
dwa największe ukochania naszych czasów — Ją
i Jego, w krzyki i jęki rannych i konających,
w płacz matek, sióstr, żon i kochanek, w ogłu
szający świst, grzechot i jazgot szrapneli, grana
tów i kul, aż zmęczona tern, wyczerpana szła po
nowe siły do pieśni, na jej skrzydłach niesiona,
kołysana melodją miłości, poświęcenia i śmierci,
zasłuchana w nią w półśnie i upojeniu, oczaro
wana najdumniejszemi słowami i najrzewniejszą
melodją, choć hartowaną i płodzoną w ogniu
bitewnych pól, szła znów do Niego z wiarą, od
daniem, bo wiedziała, że tylko w Jego ręku znaj
dzie nieśmiertelność.
I dorosła.
Stała się dojrzałą, świeżą, czarowną i ro
mantyczną. A szły z Niej te same blaski, które
ongiś z Jego wzroku chłonęła w siebie, a ze
świateł tych promienną gwiazdę uczyniwszy, za
toczyła nad głową Jego słoneczną aureolę.
Chadzał w tej glorji taki sam, jak wtedy,
gdy Ją na rękach piastował, skromny, cichy, nie
sobie ale Polsce służący. Ale Legenda była z Nim
zawsze i przypominała Mu o dawnych zmaga
niach, a w myślach tych znajdował źródło nowej
mocy. Była z Nim i w dniach triumfów, świe
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żych laurów na polach bitew zbieranych, w dniach
wesela, gdy naród nadawał Mu godność naj
wyższą i gdy Go czcił i uwielbiał, była w dniach
smutku i żałoby i strasznego rozdarcia i okrop
nej jakiejś wewnętrznej szarpaniny, gdy widział,
że jego dzieło nad skrajem przepaści zawisło,
że statek znów nawałnicą szarpany nie ma ster
nika, względnie ma ich zbyt wielu i właśnie
wtedy On spojrzał na Legendę swoją i dojrzał
w Niej to, co stanowiło Jej treść i sens głęboki.
Z dalekich pól wstawały duchy poległych,
jakby je jakaś Rosa Weneda mocą czarów z po
piołów wskrzesiła i szły do Niego rozśpiewane,
szczęśliwe i kochające, jak wtedy. Uszu Wodza
doleciała melodją pieśni, której moralnym auto
rem był On sam i w słowach jej usłyszał tym
razem wyraźny nakaz czynu. Ze stalowych oczu
spłynęły po policzkach dwie kryształowe łzy,
z ust dobył się cichy głos, ni to jęk, ni to skar
ga. Ręce złożone do nieba podniósł, jakby tam
szukał dla Siebie ratunku i oparcia. Ale niebo po
zostało niewzruszone w swym olimpijskim spo
koju i tylko przez jego wiosenne, roześmiane
oblicze szły blado-różowe obłoki.
Straszne były te zapasy Samego ze Sobą,
zapasy, których decyzja miała kosztować czarę
krwi bratniej. Ale nie zmogły Go, wyszedł z nich
zwycięsko, uszlachetniony nowym prometeizmem
swego życia, który wyraził się w czynie., Jak Pro
meteusz zaniósł swojej stolicy ogień, a chciał nim
wypalić całą podłość, która ślimaczyła się jak
rana na ciele Ojczyzny, w blasku płomienia chciał
nareszcie ujrzeć zapowiedź szczęśliwego byto
wania Odrodzonej, chciał od Niej otrzymać czarowny uśmiech wdzięczności.
Była z Nim wtenczas Legenda. Była i póź
niej i aż do końca.
A teraz glorja Jej blasków wysyła brylan
towe promienie znad sarkofagu. Idź nocą na Wa
wel, a zobaczysz Ją, jak się zimnym ogniem
pali, a jeśli Jej nie dostrzeżesz, to znaczy, że
twoje serce spodliło się w pyle przyziemnym. Ale
rola Legendy nie skończona. Musi teraz przejść
do dusz, musi je płomieniem rozognić dusza na
rodu w irracjonalizmie Legendy musi zgorzeć,
zapomnieć się, zatracić, upoić i wtedy wzmoc
niona Nią i potrzykroć szlachetna, wypełni Jego
testament.
Niech się Legenda rozniesie na pola i lasy,
łąki i osady, miasta i wsie, niech zajrzy do cha
łup, chat wiejskich zamożnych i bogatych, ubo
gich i nędznych, do pałaców i dworów, wszędzie,
niech się ponad Polską unosi w śpiewie ptaków,
w szumie skrzydeł skalnych orłów, niech się w
sercach Jego ludu rozdzwoni, niech się rozszlo
cha, rozebrzmi melodją Jego pieśni i niech zbo
lałe wszystkie cierpiące serca tą pieśnią ukoi.
A wtedy w nieśmiertelność wnijdzie o Wiel
kim Człowieku, Wielka Legenda.
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Wiara i czyn.
,,Z wiary waszej czyn wasz będzie''. To
słowo Krasińskiego jest mocno zużyte przez deklamatorów i — powiedzmy odrazu — bardzo po
wierzchowne. Bo naprawdę nie wiadomo dokład
nie, czy z wiary rodzi się czyn, czy też wiara
wyrasta z czynu. Każdy doświadczony działacz
wie, że w bezczynności ginie najżarliwsza wiara.
Natomiast wiadomo, że ludzie, którzy zaczęli speł
niać jakiś obowiązek jeszcze zanim posiedli wia
rę w skuteczność swego wysiłku, zdobyli wiarę
i wiara ta rosła razem z ich czynem. Jestwewangelji Jana (7, 17) słowo godne rozpamiętywa
nia: ,,Jeśliby kto chciał czynić wolę jego, ten
będzie umiał rozeznać, jeśli ta nauka jest z Bo
ga, czyli ja sam od siebie mówię".
A więc zaczął czynić, praktycznemi spraw
dzianami życia mierzyć wartość teorji!
Mam
przed sobą kilka zbiorków poezji, wydanych tego
roku. Straszliwy smutek przemawia z kartek tych
młodych poetów. Jeden z nich, załamawszy się
ostatecznie, utonął w nurtach Wisły, a w ubra
niu, które w chwili śmierci miał na sobie, znale
ziono wiersz pełen takiego ukochania życia a za
razem takiej rozpaczy, że odczytywanie jego
słów-wyznań budzi zgrozę. Są w tych zbiorkach
jakieś rozmowy z Bogiem—nie wiem, czy to jest
wyraz wiary religijnej, czy też Bóg jest poprostu
figurą retoryczną,—w których mieści się zawsze
bolesny wyrzut, że jest właśnie tak, jak jest, a nie
inaczej.
,,Dlaczegoś zdarzył nieinaczej — powiada
ten poeta — że muszę odejść stąd, skoszony sier
pem rozpaczy na twój tragiczny ląd? Gdy lą
dem... a we mnie ziemia śpiewa... a tu, a tam...
już lepiej nie wspominać, tylko ogromnie żal, że
drzewa... i mroczna gęsta glina... Że nie przy
pomnisz mi, jak pachnie maj i słowik, że nie
przypomnisz, zły, w krzemiennej swojej mowie
tych nut, tych złud, mój najsmutniejszy Boże..."
Wielki talent, zaiste. Umarł w trzydziestym
roku życia. I skąd ta straszliwa rozpacz? W in
nym wierszu zastanawia się nad śmiercią i wy
wodzi: ,,Śmierć? Zmora nie pierwsza, ani ostat
nia: niebo, piekło, czyśćca matnia. Właściwie—
nic. Znikanie punktów—nieme otchłanie i Bóg
czarny, jak sadza. Nie karze, nie nagradza, cze
muż? Tzy spopielałe, skrzepłe, piekące. Nadzie
j a ? — Roisko ludzkich mglic. A tu takie straszne,
bezlitosne nic: Śmierć".
Otwieram inny tomik, podobny i zaraz na
pierwszej kartce wiersz — zapowiedź: ,,Dzień
bursztynowy mija, rok za rokiem przemija, nielekko dłonie poety płoną, aleś, korono, daleko.
Nie spadasz jakoś na czoło, a spadły pierwsze
krople burzy w ogrodach ognia pomruk wybu
chy wróży, jeszcze zaczekam, potem obalę się, jak

wszyscy, trup. I tak kiedyś zaleje sława ciemnem
złotem grób". I tu to samo: daremne wyczekiwa
nie jakiegoś bliżej nieokreślonego szczęścia, ko
rony, która ma spaść na czoło, a potem przyjdzie
śmierć i grób. Koniec.
A oto jeszcze jeden poeta wyznaje: ,,Półwychylony z życia, jak z okna, widzę, że mija,
okryta wiosną, ale smutna, ziemia niczyja. Tu
płyną do mnie z głębi kuszącej świetliste bryzgi,
tu chłodne usta lufy błyszczącej i kul umizgi.
Jak pocałunek ten cel na skroni, a tarcza biała
już się nie trwoży i już nie broni, bardzo nie
śmiała. Dlatego żegnam na powitanie rozpacz
rozkoszy, i może długo ten znak zostanie i cie
nie spłoszy".
Licentia poetica? Kokietowanie śmierci czar
nym wylotem lufy rewolwerowej? Werteryzm ?
Albo wyraziwszy się inaczej: ładne poetyckie
kłamstwo? Chciałem kiedyś napisać rozprawę o
prawdziwości kłamstwa i wykazać, że w każdem kłamstwie jest duża cząstka prawdy. Czło
wiek jeśli kłamie, to kłamie najbliższą, najłatwiej
szą postacią prawdy. Gdy naprzykład ktoś przez
grzeczność wychwala mały talencik i twierdzi,
że to jest talent wielki, to oczywiście, mija się
z prawdą, ale niezupełnie, bo drobną postać
prawdy wyolbrzymia. Każda postać licencji po
etyckiej ma w sobie także część prawdy. Młody
poeta, który, normalnie rzeczy biorąc, powinien
cieszyć się życiem, gdy zaczyna myśleć i pisać
o śmierci, napewno ma potemu jakieś wewnętrzne
przyczyny. W każdym: z tych poetów znajdujemy
gorące umiłowanie życia, a jednak każdy ociera
się ciągle o nicość.
Dość przeczytać kilka utworów w pierwszym
lepszym zbiorku, jakich dziś ukazuje się wiele,
aby się przekonać, że ci młodzi poeci kochają ży
cie, mają wiele zaufania do niego, a nawet wia
ry, ale z tej wiary nie rodzi się czyn, bo wiara
rodzi się z czynu, z działania, czasem z prostej
powszedniej pracy. Ci ludzie zdolni i wrażliwi,
mają pretensję do życia: chcieliby tego i owego,
ale nie znajdują ujścia dla swoich zdolności i dla
swej energji. Z jednej strony przywykliśmy uwa
żać ludzi utalentowanych za lepszych i warto
ściowszych od innych, nieutalentowanych ludzi,
z drugiej znowu strony w naszych specjalnych
warunkach chronicznego ubóstwa, znakomity poe
ta nie miewa nawet takich zarobków, jakiemi cie
szy się przeciętny dobry rzemieślnik. W Niem
czech np. bardzo przeciętny talent pisarski daje
nietylko dobre utrzymanie, ale pozwala na do
statni tryb życia i robienie dość znacznych
oszczędności. W Anglji dobry pisarz sprzedaje je
śli nie setki tysięcy, to w każdym razie dziesiątki
tysięcy egzemplarzy swoich utworów i po tylu
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a tylu latach pracy ma nietylko spory majątek, ale
jeszcze coś cenniejszego od majątku, bo samowiedzę człowieka, powiedzmy, samowystarczalnego.
U nas człowiek utalentowany to człowiek upośle
dzony społecznie, obarczony kompleksem ubóstwa
powikłanym świadomością talentu.
Gdyby ci ludzie, którzy, sądząc podług ich
ładnych wierszy, mają duże zdolności, mogli da
wać normalny upust swoim uzdolnieniom i gdy
by mieli normalne choćby najskromniejsze wa
runki istnienia, to nie topiliby się w Wiśle i nie
pisaliby wierszy o nicości, nie kokietowaliby śmier
ci. Jakaś praca zarobkowa, stała codzienna, miła
im, oczywiście, czy nawet pasjonująca ich, dała
by im niewątpliwie ten fundusz wiary, bez ja 
kiego żadne życie się nie ostoi. Człowiek nie wy
trzyma bez pracy, ale nie wytrzyma też
przy pracy niemiłej, która zabija, zamiast
ożywiać. Dobra organizacja społeczna liczy
się z istnieniem zdolności jako wielkim darem ży
cia i dba o to, aby zdolności nie przepadały da
remnie. Młodzieniec, który ma wybitne zdolności
pisarskie, nie powinien być zmuszony do zara
biania na życie w jakiemś biurze i wyjaławiać
się umysłowo spisywaniem kolumn nudnych cyfr.
Jakaś praca samodzielna, gdzie zdolności twórcze
dawałyby ujście jego fantazji i gdzie potrzeba
miłości znajdowałaby zadośćuczynienie, zawszeby się znalazła, ale na to trzeba dobrej woli i od
powiedniej organizacji społecznej, do której u
nas bardzo jeszcze daleko.
Znałem subtelnych liryków, po których ta
lencie można było oczekiwać rzeczy nieprzecięt
nych, ale cóż? Życie zmuszało ich siedzieć nad
książkami kantorowemi, a skromny zarobek za
bijał w nich wszelką inicjatywę twórczą. Znałem
prozatorów wybitnie uzdolnionych i wykształco
nych, ale nie rzemiosło pisarskie dawało im chleb
powszedni, lecz praca w kancelarji adwokackiej.
Falent marniał, bo na pielęgnowanie go brakło
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środków, w duszy gromadziła się gorycz i wresz
cie pewnego dnia, gdy inni, szczęśliwsi, żyli peł
nią życia i pełnią swej młodości, utalentowany
koncypjent adwokacki zaczynał hamletyzować, ko
kietować śmierć. Życie, w jakie wtłaczały go wa
runki społeczne, nie miało dla niego najmniej
szego powabu, a na inne zdobyć się nie potrafił,
czy też zdobyć się nie mógł.
Alówią, że praca nie hańbi. Oczywiście, tak.
Ale byłoby źle, gdyby się Einstein upierał przy
ogrodnictwie, a Paderewski chciał być koniecznie
górnikiem. Tylko ta praca jest dobra, która po
chłania całego człowieka i wszystkie jego zdol
ności, a zarazem daje mu radości, jakich nie mo
głaby mu dać żadna inna praca. Niie z wiary ro
dzi się czyn, ale z czynu wyrasta wiara. Mówią
jaka praca, taka płaca. Możnaby powiedzieć: jaka
praca, taka też i wiara. Wspominam dzieciństwo
i chwile w niem, gdy słyszałem dziadków swoich
śpiewających ponure pieśni pokutne. Cóż to były
za żałosne melodje, jaka tkwiła w nich skarga!
A jakiż te pieśni pokutne miały tekst oskarżycielski! Dzisiaj zadaję sobie pytanie: co to właściwie
było? Dlaczego nie radość, wesele, pogoda, ale
koniecznie ponury smutek, jękliwe melodje pieśni
pokutnych i straszliwe teksty samooskarżeń?
Byli to ludzie ciężkiej pracy, niedostatku,
niepewnego jutra. Ich obraz życia był ponury, w
ich sercach nie było miejsca na radość i pogodę.
Toteż nasi francuscy współwyznawcy, pracujący
śród mas robotniczych, doszli do wniosku, że
niema zbawienia wiecznego bez zbawienia spo
łecznego. To znaczy: w złych warunkach życio
wych dusza ginie, zatraca wiarę w sens istnienia
i albo wegetuje żałośnie, albo zamiera. Zrozumiał
sens tego faktu i Słowacki, gdy pisał w swoim
raptularzu: ,,Urodzić się w kraju, w którym, pa
trząc na rząd, mógłbym w Boga uwierzyć". Wiara
jest i zawsze będzie owocem czynu.

400-lecie Reformacji Genewskiej.
1536 -1936.
W czerwcu r. b. miasto Genewa, a wespół
z nią Kościół Ewangelicko-Reformowany całego
świata będzie obchodził uroczystość 400-lecia pra
cy i dzieła wielkiego reformatora J a n a K a l w i 
na. Rocznica ta przypomni światu ewangelickiemu
potężną postać człowieka, dla którego całe życie
osobiste, jak i życie każdego człowieka, mieściło
się jedynie i wyłącznie w zdaniu: Soli Deo gloria.
Że życie Kalwina jest tej dewizy najpiękniejszem
i wiernem potwierdzeniem, o tern wie każdy, kto
się z niem miał możność zapoznać w sposób bez
stronny i rzeczowy. Jest to życie bogate obfito
ścią dokonanej pracy, czyste intencjami poczynań
i wysiłków niestrudzonych, a pełne skromności

jeśli chodziło o niego samego, o jego sprawy.
Kalwin wierny swemu hasłu nie szuka uznania
i poklasku, ale usiłuje bezustanku być wiernym
świadkiem Boga swego w swem życiu i swej
pracy, nie oglądając się na to, czy znajduje u lu
dzi uznanie, czy też potępienie. Gdy zatrzymany
przez Farela w Genewie a wierny Bogu swemu
naraża się tym, dla których Bóg nie był tą abso
lutną świętością, jaką był dla niego, i nie wi
dzi możności dalszej z nimi pracy, opuszcza Ge
newę, mimo, że to opuszczenie oznaczało tułacz
kę i niepewne jutro. Gdy zostaje ponownie we
zwany podejmuje swą pracę niezmiennie i nigdy
z linji obranej nie zbacza. Dewiza Kalwina stała
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się dlań źródłem potężnego natchnienia i potęż
nej woli czynu, podziwianego przez współ
czesnych, budzącego podziw w każdym, kto na
nie patrzy. Stała się źródłem wielkiego wpływu,
jaki Kalwin wywarł na rozwój idei reformacyjnej w wielu krajach, jak i na kształtowanie się
kościelności ewangelickiej w myśl zasad „czyste
go, niefałszowanego Słowa B o ż e g o ' T o też ju
bileusz Reformacji Genewskiej stanie się nie
wątpliwie jubileuszem Kalwina, a tern samem
jubileuszem całego Kościoła Ewangelicko-Refor
mowanego, z ideologji i genjuszu Kalwina czer
piącego swe zasady i swą organizację kościelną.
Jubileusz genewski przewiduje uroczystości
wszechstronnie ilustrujące działalność wielkiego
Reformatora i ma za zadanie skupienie wszyst
kich ewangelików-reformowanych wokół wspo
mnień ciągle żywotnych i ważnych w ich życiu
niezależnie od warunków ich życia w dobie obec
nej. Daje temu wyraz przedewszystkiem odezwa,
jaką skierował do wszystkich Kościołów Ewange
licko-Reformowanych specjalny komitet jubile
uszowy, a która brzmi jak następuje: „Mamy za
szczyt uprzejmie powiadomić, że z pomocą Bożą
ewangelicy genewscy będą obchodzić uroczyście
w dniach 12, 13 i 14 czerwca r. b. 400-letnią
rocznicę Reformacji ich miasta, i będziemy
szczególnie szczęśliwi, jeżeli połączycie się z nami
w obchodzie uroczystym za pośrednictwem wa
szego delegata, bądź w formie pisemnego adresu.
Osiągnięcie wolności religijnej i politycznej na
szego miasta bierze początek w plebiscycie z dnia
21 maja 1536 roku, kiedy to lud genewski, zjed
noczony w Radzie Generalnej, postanowił żyć:
„według świętego prawa ewangelji i Słowa Bo
żego". W tym samym 1536 roku rozpoczął swą
pracę w Genewie Jan Kalwin, pracę nad dzie
łem odnowienia i reformy religijnej, której po
czątek dali Luter i Zwingli, a którą zainicjowali
w Szwajcarji Romańskiej Earel i Viret. Przypo
minamy też, że rok 1536 jest rokiem ogłoszenia
dzieła Kalwina: ,,Zasady wiary chrześcijańskiej".
W chwilach gdy cały świat ugina się pod cięża
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rem kryzysu o niesłychanych dotychczas rozmia
rach i natężeniu, gdy stosunek wrogi wobec Bo
ga i Kościoła staje się coraz zuchwalszy, czuje
my potrzebę pilną i konieczną zjednoczenia się
chrześcijan i Kościołów i pragniemy, wzmacnia
jąc naszą wiarę w szkole wielkich świadków Je 
zusa Chrystusa, przygotować się należycie do
spełnienia naszych obowiązków. Niechaj Bóg po
zwoli, aby to wspomnienie jubileuszowe stało się
wyrazem Jego chwały i obrazem jedności Ciała
Chrystusowego. W tej nadziei i w oczekiwaniu na
waszą łaskawą odpowiedź, prosimy was o przy
jęcie od nas bratnich uczuć w Panu naszym Je
zusie Chrystusie. Przewodniczący Komitetu Jubi
leuszowego (— ) J. Z. Choisy, profesor".
Program jubileuszowy przewiduje w piątek
12 czerwca uroczyste nabożeństwo inauguracyjne
połączone z Komunją Świętą w katedrze Sw.
Piotra, w sobotę 13 — posiedzenie uroczyste pod
przewodnictwem prezesa komitetu prof. Choisy,
na którem będą wygłoszone pozdrowienia dele
gatów różnych Kościołów, a po południu tegoż
dnia uroczyste posiedzenie akademickie delega
tów wydziałów teologicznych pod przewodnic
twem dziekana wydziału teologicznego w Gene
wie prof. Augusta Gamperta. Oba te posiedzenia
będą urozmaicone produkcjami chórów i muzyki
kościelnej. Niedzielę wypełni nabożeństwo uro
czyste we wszystkich kościołach Genewy, następ
nie pochód szkółek niedzielnych i związków mło
dzieży, zakończony spontaniczną manifestacją
przed pomnikiem Kalwina, a wreszcie wieczór
tegoż dnia — premiera misterjum religijnego
„Źródło życia" w sali Reformacji. Misterjum to
będzie powtórzone w poniedziałek i wtorek na
stępnego tygodnia. Z okazji jubileuszu zostaną
wydane jako dzieła specjalne: „Dzieła wybrane
Jana Kalwina", „Reformacja w Genewie", pa
stora Buscarleta dla młodzieży, „Początek Refor
macji w Genewie" Dr. - Henri Naef, „Nasi ojco
wie śpiewali", zbiór pieśni religijnych na chór
mieszany z wieku 16 i 17, oraz „Myśli Kalwina
o wierze", wybrane przez pastora Max Dominice.

Konferencja Wileńska.
Dnia 21 stycznia r. b. odbyła się w lokalu
Konsystorza Wileńskiego Ewangelicko - Reformo
wanego konferencja delegatów Jednot Ewange
licko-Reformowanych Warszawskiej i Wileńskiej
w celu omówienia szeregu spraw spornych, które
utrudniały stosunki wzajemne obu Jednot i nie
jednokrotnie były przyczyną nieporozumień i tarć
między niemi. Konferencja ta doszła do skutku
w wyniku inicjatywy konferencji duchownych Jednoty Warszawskiej, którzy w początku r. 1934
zwrócili się do Generalnego Superintendenta Jed-

noty Wileńskiej Ks. Michała Jastrzębskiego i za
Jego pośrednictwem do duchownych tejże Jednoty
z propozycją odbycia wspólnego koleżeńskiego
colloąium duchownych obu Jednot dla omówienia
spraw interesujących obie strony. Inicjatywa ta
dała konkretny wynik w końcu r. 1935 w postaci
pisma Ks. Michała Jastrzębskiego dp Ks. Super
intendenta Skierskiego z propozycją odbycia kon
ferencji delegatów duchownych i świeckich obu
Jednot, na co wyraziła swą zgodę konferencja duchownych Jednoty Warszawskiej oraz Konsystorz
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Warszawski. W tym stanie rzeczy udali się do
Wilna w charakterze delegatów Przewielebny Ks.
Superintendent Stefan Skierski, Przewielebny Ks.
Senior Pułkownik Kazimierz Szefer, Ks. Ludwik
Zaunar oraz Pan Radca Konsystorza p. mecenas
Ryszard Gerlicz. Ze strony Jednoty Wileńskiej
brali udział w konferencji Przewielebny Ks. Su
perintendent Generalny Ks. Michał Jastrzębski,
Ks. Ks. Piotr Gorodiszcz, Jan Kurnatowski, Pa
weł Dilis, Otton Piasecki oraz PP. Prezydent
Konsystorza Bronisław Iżycki-Herman, kuratoro
wie: Eugenjusz Falkowski, Staniław Falkow
ski. Witold Jodko, Bolesław Szyszkowski.
Przewodniczącym konferencji został wybrany
na wniosek Ks. Superintendenta Skierskiego Ks.
Superintendent Generalny Michał Jastrzębski, któ
ry po zagajeniu obrad modlitwą powitał delega
tów warszawskich w imieniu Jednoty Wileńskiej.
Po krótkiej dyskusji przyjęto następujący porzą
dek dzienny obrad: 1) Omówienie sposobów usu
nięcia nieporozumień między obu Jednotami przez
a) załatwienie sprawy pisma konferencji duchow
nych Jednoty Warszawskiej do Ks. Sup. Gen.
Michała Jastrzębskiego z dnia 13. I. 1933, b)
omówienie sprawy petycji Zboru Zelowskiego do
Konsystorza Wileńskiego, c) omówienie kwestji
przechodzenia duchownych czynnych z jednej Jed
noty do drugiej. 2) Omówienie współpracy dele
gatów obu Jednot na terenie Rady Ewangelic
kiej Międzywyznaniowej.

zgody tęgo Konsystorza, kompetencji którego
uprzednio podlegał. Wreszcie w sprawie współ
pracy obu Jednot na terenie Rady Kościołów po
stanowiono, aby delegacje obu stron uprzednio
uzgadniały swe zdania i występowały solidarnie
na terenie Rady. W związku z tern Ks. Zaunar
zgłosił dezyderaty, aby współpraca w przyszłości
wyraziła się konkretnie w ten sposób, aby delegaci
obu stron brali udział w obradach synodalnych
strony drugiej, aby miały miejsce perjodyczne
konferencje wspólne na wzór obecnej, oraz aby
obie Jednoty występowały solidarnie nazewnątrz
tak wobec innych wyznań jak i władz państwo
wych w sprawach, dotyczących interesów wyzna
nia ewangelicko-reformowanego w Polsce. Dezy
deraty te zostały przyjęte do wiadomości, jako
podstawa do późniejszych uchwał, jakie będą po
dejmowane w sensie realizacji współpracy coraz
ściślejszej, tak, by dała ona ostatecznie w swym
wyniku całkowite zespolenie się obu Jednot w je
den organizacyjnie Kościół Ewangelicko-Refor
mowany w Polsce.

W ten sposób uczyniony został pierwszy krok
na tej drodze, która jak to wynika i z historji
i z sytuacji naszego wyznania w kraju naszym
jest jedyną słuszną i wskazaną w interesie na
szego wyznania, to jest na drodze jasnego wypo
wiedzenia się w sprawach spornych, czy też różnie
pojmowanych i współpracy bliskiej i szczerej
w sprawach, które jednakowo interesują obie gru
Sprawy powyższe wywołały z natury rzeczy py naszego wyznania w jednakowej mierze. Nie
bardzo ożywioną dyskusję, i były rozważane bar wątpliwie nie wyczerpała konferencja wileńska
dzo obszernie i wszechstronnie. Obu stronom za wszystkich spraw i następne będą miały jeszcze
leżało na wyjaśnieniu spraw dotychczas spornych, dość materjału, by usunąć z drogi porozumienia
a często jednostronnie pojmowanych, w sposób i rzetelnej współpracy wszystkie przeszkody, ale
jasny i wyraźny, by nie stanowiły one w przy jako pierwszy krok w tym kierunku i dowód
szłości przeszkody we współżyciu normalnem że najlepszą metodą współpracy jest szczerość
i przyjaznem. Wynikiem tej dyskusji były uchwa i bezpośredniość wzajemna, ma ona niewątpliwie
ły, które stwierdzają: 1) że nad sprawą pisma wielkie znaczenie. Stworzyła ona możliwości, ja
konferencji duchownych Jednoty Warszawskiej do kich przed nią nie było, wykazała, że można i na
Ks. Sup. Gen. Michała Jastrzębskiego z dnia leży mówić do siebie tak, jak brat rozmawia z bra
13. I. 1933 przechodzi się do porządku dziennego tem nawet w najbardziej spornych kwestiach, że
tak, aby ta sprawa nie stanowiła odtąd przeszko musi we wzajemnych stosunkach zaistnieć wspólny
dy w sferze stosunków, łączących obie Jednoty. język i że nie należy dawać obrazu rozterki i roz
2) że sprawa petycji Zboru Zelowskiego do Kon dwojenia w łonie tegoż wyznania w czasie, gdy
systorza Wileńskiego będzie przez tenże Kon- aktualnem je st łączenie się nawet najsilniejszych
systorz załatwioną w myśl postulatów Konsystorza grup kościelnych w imię dobrze pojętego własne
Warszawskiego i zgodnie z zasadami prawa, obo go dobra i lepszej przyszłości. Żywimy nadzieję,
wiązującego dotychczas obie Jednoty, c) że prze że jako pierwszy krok na tej drodze konferencja
chodzenie czynnych duchownych z jednej Jednoty wileńska będzie miała w niedługim czasie swój
do drugiej będzie mogło mieć miejsce jedynie po ciąg dalszy w postaci nowej konferencji, że ona
uprzedniem porozumieniu się obu Konsystorzy pozostawiła w dziejach obu Jednot ślad mocny
i uzyskaniu przez zainteresowanego duchownego i trwały, a dobry i pożyteczny.
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ROK XI

W OJCIECH WRZOS.

Kilka wrażeń.
Z pobytu wśród reformowanych Węgrów na Słowaczyźnie.
Po przewrocie r. 1918 w granicach Republi
ki Czechosłowackiej znalazło się około 1,200,000
Węgrów, z których 200,000 jest wyznania refor
mowanego. Ci ostatni żyją w 284 zborach i w tyluż filjałach, tworzących węgierski reformowany
Kościół, podzielony na 10 senjoratów w trzech
biskupstwach: zachodniem (Ks. biskup Dr. Balogh Elemer w Bratysławie), wschodniem (Ks.
biskup Dr. Magda Sandor w Wielkich Kapusianach) i podkarpatoruskiem (Ks. biskup Bertak Bela w Mukaczewie). Prezesem konwentu te
go Kościoła jest Ks. Dr. Balogh. Od dawna in
teresował mnie los i życie tych współbraci
w wierze, i nieraz pragnąłem bliżej zetknąć się
z nimi, ale los, jak to los, nie zawsze jest ła
skaw ludzkim pragnieniom. A jednak... Niespo
dziewanie otrzymałem tuż przed świętami list od
serdecznego przyjaciela z czasów zagranicznych
studjów. Stary kolega z uniwersyteckiej ławy,
Ks. Vcndegh Bela (Wojciech) zapraszał mnie
do siebie na święta. Lepszej okazji wymarzyć so
bie nie mogłem. To też nie namyślałem się dłu
go i niezwłocznie wyruszyłem w drogę. Na mo
je spotkanie wyszedł mój miły gospodarz, wita
jąc serdecznie w swym ojczystym węgierskim ję
zyku: ,,No, hogy vagy, baratom Beluska". (Jak
się masz, bracie Wojciechu).
Odpowiedziałem
z miejsca najczystszą węgierszczyzną: ,,Kószónem
szepan, nagyon jol, Bela". Taki to był pierwszy
mój krok w środowisku reformowanej węgier
skiej braci.
Od czegoby tu zacząć? Widziało się
moc,
słyszało
jeszcze
więcej,
choć
nie
wszystko się rozumiało, jakoże, węgierszczyzna jest zupełnie niepodobna do naszej pol
szczyzny. Zacznijmy po kolei. Przyjaciel mój
wprowadził mnie do domu swego przełożonego.
,,Isten hozott" — witał mnie wnet z proga Ks.
Juhasz Pal (Paweł). ,,Isten hozott" — powtarza
ła serdecznie . za mężem pani Lidja. Przybiegł
również 5-letni Palik (Pawełek) i siostrzyczka
jego, 7-letnia Katóka (Kasia), szczebiocząc swo
je: ,,Kezet csókolom" (całuję rączki).
Często
chlubimy się swoją gościnnością, ale gdyby tą
przysłowiową polską gościnność porównać z niereklamowaną, prostą, a szczerą, gościnnością wę
gierską, musielibyśmy się chyba nieraz srodze ru
mienić. Stoisz, człowieku, zaambarasowany, węgierszczyzna ci nijak nie idzie, gospodarz innym
językiem nie mówi, ale rozumie twoje zafraso
wane miny, i gestami ci pokazuje, że dom jego
i serca wszystkich domowników są dla gościa na
oścież otwarte. Gościnny Węgier tak cię swą ser
decznością ujmie, że wnet zapominasz o trudno
ściach językowych, a po chwili tracisz zupełnie

świadomość, że jesteś wśród obcych ludzi, któ
rych po raz pierwszy w życiu oglądasz. W do
mu węgierskim, w mieście czy na wsi, w salo
nie bogacza, czy pod prostą strzechą czujesz się
wszędzie jak u siebie w domu, i powoli zaczy
nasz rozumieć stare polskie przysłowie: ,,Polak
z Węgrem dwa bratanki". Istny to cud Boży!
Dwie odmienne nacje, dwa całkiem różne języki,
ale jest ci coś w naturze ich obu, Polaka i Wę
gra, co ich naprawdę braćmi czyni. Gdziekol
wiek byłem, wszędzie natrafiałem na ciepłe sło
wo i na... lampkę wina. Ha, cóż, tego boskiego
trunku, sławionego już w starożytności, miłosier
ny Bóg braciom Węgrzynom nie poskąpił. A
przydał im do niego dar nad dary: serce szczero
złote. Do domu węgierskiego ,,gościa Bóg pro
wadzi". Częstują go też dobre Węgrzyny nie
,,czem chata bogata", ale tern, co mają w domu
najlepszego. Nasyciwszy ciało nie zapominają
o duszy. Węgrzy i Węgierki, wielcy i mali śpie
wali mi swoje piękne piosenki. W każdym wę
gierskim domu śpiewają Polakowi ,,Isten ki Lengyel". Hymn ,,Boże coś Polskę", jest tak dobrze
znany wśród Węgrów, jak i wśród Polaków,
z tą wszakże różnicą, że umieją go bracia Węgrzy
piękniej i goręcej śpiewać niż sami my, Polacy.
Zdarzyło mi się słyszeć ten hymn z ust człowieka
chorego. Leżał na łóżku, rękę trzymał na sercu,
oczy mu płonęły, a z ust szły jak gwałtowny
potok słowa: ,,Szent oltarodnal terdra hullva keriink, szabad hazankat oh addvissza nekiink"
(Przed Twe ołtarze...).
Wieczór wigilijny, wieczór pojednania i po
koju. ,,Cicha noc, święta noc" rozpościera się nad
zwaśnionym światem. Aby majestat tego wieczo
ru odczuć, trzeba go przeżyć w węgierskim do
mu, w węgierskim Zborze. Gdzieś daleko na
Słowacji, w wiejskim reformowanym kościele
miejsca wypełnione są po brzegi. Z kazalnicy pły
nie anielskie pozdrowienie: ,,Chwała na wyso
kościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej
woli". Głowa przy głowie, jakby maku nasiał.
Kościół wypełnia majestatyczna melodja, takiej
u nas nie usłyszysz. Takiej pobożności, skupienia,
porządku i składu także u nas nie znajdziesz. Tu
siedzą pogrążeni w głębokiej modlitwie poważni
starcy, którym dziesiątki lat brózdy na czole wy
ryły, tam znowu bujni młodzieńcy w krótkich
kubraczkach chylą junackie swe postacie, ówdzie
stare matrony klęczą nad wielkiemi kancjonałami,
tu zaś młode panny, w wysokich bucikach z cho
lewami i stosem spódnic na sobie, nabożnie słu
chają słów kaznodziei. Czasem tylko zalotnie po
prawią złoty łańcuch na szyi. Czasem także oko
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młodzieńca z nad kancjonału na moment w pe
wien punkt zabłyśnie...
Tekowskie Szarluchy, jak nieledwie większość
reformowanych Zborów węgierskich na Słowaczyznie, mają już za sobą stare dzieje. Już w r.
1590 były one centrum reformacyjnego ruchu.
Schodzili się tu wówczas na ewangelickie nabo
żeństwa mieszkańcy 12 okolicznych wiosek arcy
biskupich, chociaż groziły im za to ze strony rząd
ców i ekonomów różne nieprzyjemności. Lepsze
dla nich nastały czasy, kiedy w r. 1637 ujął się
ewangelickiego ludu Rakoczy Gyórgy I. Ale nie
długo to trwało. Rychło katolicyzm
podniósł
głowę, i rozpoczął krwawe swe rządy. 1670 —
1680 to najsmutniejsze lata dla szarluskiego
Zboru, to okres najcięższych prześladowań wy
znawców Chrystusowej Ewangelji. W tym to cza
sie duchowny Zboru, Ks. Kórmendy Gyórgy, zo
staje zesłany do Wenecji na galery, a zborownicy rozproszeni. Wracają oni jednak po pewnym
czasie i choć cierpią prześladowanie, wiernie
trwają przy religijnej prawdzie. Jeszcze w r. 1707
prymas Estergomski poleca miejscowemu pleba
nowi oczyścić za wszelką cenę parafję z kacerskiej zarazy, a ksiądz pleban zabrał się do dzieła
z iście jezuickim zapałem. W r. 1711 zniszczył
,,ad maiorem Dei gloriam" reformowany ko
ściół, a upartych kacerzy przepędził do sąsiedniej
wioski, Małych Szarlużek. Lecz w r. 1733 katolicy
i tam dotarli i w najbrutalniejszy sposób znisz
czyli plebanię reformowaną i szkołą zborową.
Dopiero tolerancyjny patent cesarza Józefa II w
r. 1783 położył kres prześladowaniom. Zaraz
następnego roku postawili sobie reformowani w
Tekowskich Szarluhach kościół, wprawdzie zra
zu bez wieży i bez głównego wejścia od uli
cy, na co jeszcze patent cesarski nie pozwalał, ale
bądź co bądź mogli tu już bez przeszkód słuchać
Słowa Bożego. Kościółek ten im w r. 1851 całko
wicie spłonął, ale wkrótce postawili sobie nowy,
który stoi po dzień dzisiejszy.
Dziś do zboru Szarluskiego należą również
dwie pobliskie wioski, Małe Szarlużki i Hulwinki. Z ogólnej liczby mieszkańców wszystkich
trzech wsi (4000 dusz) 2200 należy do wyzna
nia reformowanego. Są to przeważnie zamożni
gospodarze, skupiający w swych rękach około
90 proc. ogólnego majątku*). Są oni gorąco przy
wiązani do swego wyznania. Milleniści, adwenty
ści i babtyści nie znajdują tu podatnego gruntu
dla swej niesolidnej agitacji. Zdołali oni w ciągu
kilku lat złowić w swe sieci zaledwie 5 osób, któ
re jednak już dziś radeby powrócić do Zboru.
Najlepszym dowodem religijności Zboru jest ilość
komunikantów. W I święto Narodzenia Pańskiego
przystąpiło do komunji św. zgórą 840 osób, w II
święto— 164 osób. Przez półtorej godziny przy*) Wsie te posiadają ogółem ca 5000 hołdów
(hold = 2/5 ha = 1600 ołów, ol = 198 cm2). Własność
ziemska poszczególnych rolników waha się w granicach
40 — 100 hołdów uprawnej roli, nie licząc do tego wiel
kich obszarów winnic.

N r. 3

patrywałem się z głębokiem wrażeniem skoordy
nowanym szeregom, przystępującym do Stołu
Pańskiego. Według starszeństwa, płci i wieku szli
najprzód starcy, później młodzieńcy, wreszcie ko
biety i panny po kolei do obu duchownych: je
den chleb łamał, drugi naraz dwa kielichy dwom
osobom podawał. W okresie świąt Wielkanocnych
liczba komunikantów jest podobno jeszcze więk
sza. Kiedy pomyślę, jak u nas duchowny z ołów
kiem w ręce notuje skrzętnie imię każdego komu
nikanta, smutno mi się robi. Nie dziw, że Ks. Juhasz od r. 1914 po śmierci swego ojca, senjora,
z niesłabnącym zapałem pracuje w swym Zborze.
W spełnianiu obowiązków duchownych dzielnie
pomaga mu miły mój przyjaciel Ks. Vendegh
Bela. Niemniej gorliwie pracy zborowej poświęca
się pani pastorowa. Sympatyczną jej osobę wi
dzieć można wszędzie: w kółku kobiet, w szkółce
niedzielnej, na wszystkich imprezach zborowych.
W Zborze są aż dwa chóry śpiewacze, oraz 4
szkoły powszechne. Szczególnie wzorowo prowa
dzona jest szkoła w Hulwinkach. Miejscowy nau
czyciel ze zrozumiałem zadowoleniem i dumą po
kazywał mi zbiory ręcznych prac swych uczni.
Znalazłszy się w szkolnej izbie szczerze zazdrości
łem hulwińskiej dziatwie miluśkiego przybytku
wiedzy. Takiej szkoły w dzieciństwie swem nie
miałem. O, jakżeby chętnie chodziło się jeszcze
do takiej szkoły!
W I święto wybraliśmy się saniami do Wozokanów, niewielkiego, około 800 dusz liczącecego, luterskiego zboru słowackiego. Ciemna noc
rozpościerała się nad bezbrzeżnemi polami. Konie
parskały, raz po raz zapadając się po brzuchy
w puszystym śniegu. Cóż to była za jazda! Nie
poprawny, stary anegdociarz, kurator zboru
p. Cseri Istvan (Stefan), były ,,buro ur" (pan
wójt) nie folgował ani koniom ani językowi.
Dowcip sypał się za dowcipem, piosenka piosenkę
goniła, aż echo gdzieś w winnicach grało. Do
brze już nas polny wiatr osmagał, a ziąb zaczer
wienił nam nosy kiedyśmy zajechali przed plebanję w Wozokanach. Na głos dzwonków wy
biegł z ciepłej izby na ganek Ks. pastor Fenyves
Pal, i niebardzo jeszcze widząc kogo Bóg w takiej
zamieci prowadzi już zdaleka wołał sakramental
ne węgierskie (Ks. Fenyves jest Węgrem choć
służy w słowackim Zborze): ,,Isten hozot". Po
kolacji przy lampce wina mile gwarzyło się z go
spodarzami o wszystkiem, co człowieczemu sercu
jest bliskie i miłe. Z żalem żegnałem miły dom
węgierski.
Ach, cóż to była za wspaniała chwila wieczór
27 grudnia! Był to dzień św. Jana Ewangelisty.
Wprawdzie ewangelicy węgierscy, jak zresztą
wszyscy ewangelicy na świecie, nie obchodzą
swych imienin, ale zawsze to jest okazja do nie
frasobliwej zabawy i miłej pogawędki w gronie
serdecznych przyjaciół. A cóż dopiero, kiedy zda
rzy się w ten dzień zabić tuczonego wieprzaka.
A cóż jeszcze, jeśli zdarzy się to w domu takiego
małego, wesołego człowieka, jak p. Toth Janos
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(Jan). Istna Lukullusowa uczta, połączona z sympozjonem Platona. Cóż tu dużo mówić. Zacny
p. Janos zabił wieprzaka, był to dzień naschwał
św. Jana, przyszedł więc na plebanję poprosić do
siebie na skromną kolację ,,przewielebnego pana"
i ,,wielebnego pana", oraz — przestępując z no
gi na nogę i mnąc w rękach srogą baranicę, wy
raził wielką swą radość z zaszczytu, jakiby go
spotkał, gdyby również ,,Lengyel ur" raczył prze
kroczyć niskie jego progi. Nawiasem mówiąc
p. Toth Janos jest poetą. Wprawdzie nigdzie nie
uczył się metryki ani stylistyki, ale jak potrzeba
to nad naszym p. Janem ,,bania z poezją pęka",
i wtedy sypią się jak z rogu obfitości oracyjki,
pięknie wierszowane. Skusiła tedy ,,pąna Polaka"
nie tyle miłość bliźniego i chęć sprawienia ko
mu zaszczytu swoją osobą, ile nieprzeparta pokusa
poznania węgierskiego życia i pod wiejskim da
chem. Ano, poszliśmy, obaj duchowni i ,,Lengyel
lir". Po drodze przyłączył się jeszcze były ,,biiro
lir". Kompanja zapowiadała się dobrze. W chacie
zastaliśmy
już sąsiada solenizanta i samego
p. Totha, który już naprzód pobiegł do domu
uprzedzić swoich o mającym ich spotkać ,t a 
szczycie". Mała izdebka, jak to zwykle po wsiach
bywa. Zasiedliśmy do stołu w miarę sztywni, jak
to zwyczaj każe. Po smacznej kolacji, składającej
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się z mięsiwa, kapusty, papryki i dobrego wina
z własnej piwniczki, w izbie niewiadomo nawet
kiedy zrobiło się miło i wesoło. Wielebni pano
wie zapomnieli, że są w wieśniaczej chacie, rów
nież ,,Lengyel ur" zapomniał, że mu węgierszczyzna nietęgo idzie, a zacny Janoska deklamo
wał znowu o zaszczycie. Jeno stary ,,buro ur"
przedrzeźniał solenizanta i twierdził, że się swych
wierszy z kalendarza nauczył. Ale wiadomo, że je
no zazdrość przez niego mówiła. Odciął mu się
z miejsca p. Jan wierszem, na poczekaniu zgoto
wanym, tak, że pokonany ,,biiro ur" musiał
wznieść puhar za jego zdrowie i wygłosił taką
orację, aby się p. Jan na dobre udobruchał. Nie
dziw, stary dyplomata zakończył swój toast życze
niem długich lat i nieba po śmierci z pointą:
,,a kiedy ci w niebie smutno będzie samemu, wróć
między nas, i rozraduj serca nasze swą lutnią".
I znowu szła gawęda o dawnem życiu, o Zbo
rze, o Kościele, wierze, wyznaniu, wojnie i świę
cie, a zakończyło to wszystko ,,Isten ki Lengyel",
śpiewane chórem ku czci Polski i obecnego jej
przedstawiciela. Tacy to są ci bracia nasi, Węgrzyni. Jeszcze dziś brzmią mi słowa ,,buro ur",
przeniesione do solenizanta: ,,kiedy ci w niebie
będzie smutno, wróć do nas".-O , chciałbym jesz
cze wrócić do nich... Żegnajcie!

WIADOMOŚCI Z KOŚCIOŁA I O KOŚCIELE.
G ościnne w ykłady profesora D. Dr. V ó lk e ra
na wydziale teologji ewangelickiej Uniwersytetu 1Józefa Piłsudskiego.
W środę, dn. 5 lutego r. b. w auli, a we
czwartek 6 II. w jednem z większych audytorjów
Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie
wygłosił dwa gościnne wykłady dziekan wydziału
Teologji Ewangelickiej Uniwersytetu Wiedeń
skiego, profesor D. dr. Völker, wybitny badacz
i znawca historji Kościoła Chrześcijańskiego,
autor licznych i znanych dzieł w tym zakresie.
Profesor Völker jest po profesorach Vischerze
i Köberlem z Bazylei, oraz Kvacali z Bratisławy
czwartym z kolei prelegentem i przedstawicielem
wiedzy teologicznej ewangelickiej, którzy, przyj
mując chętnie zaproszenie wydziału Teologji
Ewangelickiej w Warszawie, zapoznają nas z wy
sokim poziomem i gruntownemi pracami w dzie
dzinie historycznej życia kościelnego, z jakich sły
ną naogół wydziały teologiczne uniwersytetów
krajów zachodnich, szczególnie w środowiskach,
w których Reformacja nietylko rozwijała się
i ugruntowała, ale i przeniknęła swymi ideała
mi, a więc myślą i duchem Pisma Świętego cało
kształt życia jednostki i społeczeństwa. Nic prze
to dziwnego, że prelekcje gości z zagranicy ścią
gają liczne i dobrane audytorjum, że budzą ż_ywe

zainteresowanie nietylko w kołach, ^pracujących
w dziedzinie myśli teologicznej naukowo i facho
wo, że pociągają swą treścią i poziomem mło
dzież teologiczną, ale również i tych, którzy pra
cując od lat na niwie kościelnej w jej codzien
nych, życiowych przejawach, pragną i potrzebują
odświeżenia własnej myśli i odetchnięcia atmosfe
rą wysokopostawionej wiedzy teologicznej. Takie
też wrażenia przeżywali słuchacze obu wykładów
profesora Vólkera, tembardziej, że poruszały one
tematy drogie i bliskie z jednej strony sercu
ewangelika-teologa, z drugiej zaś ewangelika-polaka.
Pierwszy wykład na temat: ,»Stanowisko eku
meniczne Augustyna w dziejach Kościoła", miał
na celu wykazanie, że w osobie tego wielkiego
Ojca Kościoła i jego dziełach skrystalizowało się
w sposób konkretny to dążenie, tak w chwili
obecnej wielce aktualne i absorbujące serca i umy
sły najwybitniejszych przedstawicieli różnych Ko
ściołów Ewangelickich, którego przejawem jest
inicjatywa i praca ś. p. Arcybiskupa Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego w Szwecji Sóderblóma i cały tak zwany ekumeniczny ruch sztok
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holmski. W świetnym pod względem formy
i barwności, a głęboko i gruntownie przemyśla
nym wykładzie wskazywał prelegent, że na tegoż
Augustyna powołują się w równej mierze i rów
nie słusznie tak rzymski katolicyzm jak i prote
stantyzm, uzasadniając swe tak od siebie odmien
ne i odległe pod wieloma względami pojęcia Ko
ścioła i ideału życia religijnego, opartego na
nauce Jezusa Chrystusa, — że to powoływanie się
w pojęciach sprzecznych w swych konsekwencjach
nie jest bynajmniej wynikiem niezrozumienia czy
zamykania oczu na nie u Augustyna, lecz jedynie
przejawem wielkości umysłu i serca, umiejących
łączyć w jedną całość to, co dla innych jest jedy
nie sprzecznością i rozdźwiękiem, — że teologja
Augustyna oparta jest na zasadzie, niesłusznie
jemu zresztą przypisywanej, ,,in necessariis—unitas, in dubiis — libertas, in omnibus — charitas".
Drugi wykład poruszył temat interesujący
każdego polaka-ewangelika, a sięgający w jeden
z najpiękniejszych okresów życia Polski przedroz
biorowej, mianowicie: ,,Politykę kościelną króla
Stefana Batorego". Prelegent głęboko i szczegó
łowo zanalizował stosunek króla Batorego do
trzech kierunków wyznaniowych w Polsce w okre
sie swego panowania, a więc do prawosławia, prote
stantyzmu i rzymskiego-katolicyzmu. Stosunek ten,
według prelegenta, był oparty z jednej strony na
uczuciu głębokiego przywiązania i religijności dla
rzymskiego-katolicyzmu, który — jak twierdzi
prelegent — a wbrew powszechnie wyznawanym

N r. 3

zdaniom, był wyznaniem króla od urodzenia, a za
razem na akcentowaniu stanowiska rzymskiego-ka
tolicyzmu jako czynnika naczelnego i dominują
cego w życiu narodowem i państwowem Polski.
Z drugiej jednak strony król Stefan Batory stał
na stanowisku bezwzględnego i ścisłego poszano
wania praw i potrzeb innych grup wyznaniowych,
prawosławnej i ewangelickiej, i niedopuszczania
do ograniczenia ich w prawach obywatelskich,
a tembardziej uciskania i prześladowania. Była to
więc, jak to prelegent z naciskiem podkreślał, mą
dra polityka rzeczywistej tolerancji wyznaniowej,
która zapewniła Polsce okres spokoju wewnętrz
nego i pozwoliła królowi skupić potrzebne siły do
orężnej rozprawy z Moskwą.
Oba te wykłady, wypowiedziane nadzwyczaj
żywo i barwnie, były przyjęte przez słuchaczów
rzęsistemi oklaskami. Pierwszy wykład poprzedzi
ło przemówienie, wygłoszone przez dziekana wy
działu teologicznego Ks. D. dr. Rudolfa Kesselringa, który w serdecznych słowach powitał go
ścia i skreślił jego życiorys. Wśród licznego audy
torium zauważyliśmy licznych przedstawicieli du
chowieństwa ewangelickiego różnych wyznań
z Ks. Biskupem D. Juljuszem Bursche i Ks. Superintendentem St. Skierskim na czele, jak rów
nież szefa wydziału wyznań niekatolickich M. S.
Wojskowych p. ppułkownika Krawczyka, p. Re
ktora Uniwersytetu, p. posła austrjackiego, oraz
przedstawicieli duchowieństwa
prawosławnego
i rzymsko-katolickiego.

ODEZWA
KOMITETU ZRZESZENIA CHRZEŚCIJAN EWANGELICKICH W POLSCE
składającego się z przedstawicieli następujących Kościołów i Zrzeszeń
Ewangelicznych w Polsce:
Kościół Ewangelicko-Augsburgski
Kościół Ewangelicko-Reformowany
Kościół Anglikański
Kościół Metodystyczny
Związek Słowiańskich Zborów Ewangelicznych
Chrześcijan
Społeczność Chrześcijańska w Warszawie.

Do wszystkich wyznawców Ewangelji
Chrystusowej w Polsce.
Bracia i Siostry!
W chrześcijaństwie dzisiejszem daje się coraz
więcej odczuwać i zaznaczyć potrzeba jedności.
Słowo Jezusa Chrystusa wypowiedziane w wiel
kiej modlitwie arcykapłańskiej ,,Aby wszyscy byli
jedno" Jan. 17, 21. znajduje coraz więcej zrozu
mienia. Po okresie nietolerancji i walk wyznanio
wych świadomość potrzeby zbliżenia się ducho
wego i współpracy dla urzeczywistnienia wielkich

zadań Królestwa Bożego toruje sobie coraz bar
dziej drogę w sercach i umysłach ludzi, dla któ
rych sprawa Ewangelji jest wielką i świętą spra
wą.
Świadomość ta nie jest i nie może być rów
noznaczną ze zlewaniem się poszczególnych organizacyj kościelnych w jedną organizację, czy też
dążeniem do wyrzeczenia się przez nie ich histo
rycznych właściwości i tych duchowych wartości,
jakich są wyrazem, gdyż byłoby to jedynie zubo
żeniem chrześcijaństwa i obniżeniem jego wzlo
tów. Współpraca nasza i jedność to jedynie
wprowadzenie w żywy czyn zasady mądrej i pięk
n ej:—W rzeczach koniecznych jedność, w wątpli
wych wolność, we wszystkiem miłość. Pragniemy
nawiązać stosunek serdecznego się zrozumienia,
tak jeśli chodzi o poszczególne organizacje ko
ścielne, które stoją na wspólnym fundamencie
czystego Słowa Bożego, jak i jednostki, które
całem sercem modlą się w swem życiu słowami
Modlitwy Pańskiej ,,Przyjdź Królestwo Twoje",

— 34 —

Nr. 3

J E D N O T A

aby wspólna praca i wysiłek przynieść mogły tem
bardziej błogosławiony owoc w walce z grzechem
i ciemnością dusz i serc.
Nie podejmujemy ani rzucamy nowej myśli.
Już w r. 1873 przedstawiciele różnych Kościo
łów utworzyli wspólną konferencję w Keswick od
bywaną odtąd corocznie i realizującą myśl współ
pracy i współżycia różnych kościelnych organizacyj. Myśl tę podjęliśmy i my w naszej Ojczyź
nie Polsce, świadomi tych olbrzymich potrzeb du
chowych naszego narodu, brak których odczuwa
my na każdym niemal kroku, a pierwszym prze
jawem tego zrozumienia stał się Zjazd, jaki miał
miejsce w Warszawie w maju r. 1935. Zjazd ten
wzbudził duże i ogólne zainteresowanie, był bar
dzo błogosławiony w swym przebiegu, a na ucze
stnikach jego wywarł wrażenie niezatarte. Dlatego
też na zebraniu przedstawicieli organizacyj, które
w r. ubiegłym brały udział w Zjeździe zapadła
jednomyślna uchwała, aby i w r. b. 1936 taki
zjazd odbyć, tak, by stał się on u nas instytucją
stałą.
Zjazd ten będzie miał miejsce w Warszawie
w dniach od 15 do 19 maja w kościele ewange
licko-reformowanym przy ulicy Leszno 16, a bę
dzie miał na celu pogłębienie życia religijnego
Kościołów i zrzeszeń ewangelicznych w naszym
kraju, oraz wzajemne zbliżenie się ich członków
dla uświadomienia sobie wspólnych zadań i ce
lów. Na zjeździe tegorocznym, jak i w roku ubie
głym, będą przemawiali zaproszeni przedstawiciele
Konferencji w Keswick a mianowicie Ks. Rektor
K. L. LANGSTON z Sevenoaks w Anglji, a jed
nocześnie i mówcy polscy.
Wierzymy, że tegoroczny Zjazd będzie błogo
sławiony i stanie się błogosławieństwem dla wie
lu dusz. Komunikując o powyższem, prosimy
wszystkich wierzących o gorliwą modlitwę przyczynną, tak, aby zjazd mógł spełnić te nadzieje,
jakie w nim pokładamy.
Wszelkich informacyj bliższych o zjeździe
udzieli chętnie na życzenie honorowy sekretarz
Komitetu Ks. Dr. Martin Price, Warszawa, Mar
szałkowska 95.
Niechaj Bóg łaskawy pobłogosławi nam Du
chem Swoim Świętym ku chwale Imienia Swego
Świętego.
Pastor J. Jezeąuel.
W dn. od 8 — 10 marca b. r. bawił prze
jazdem w Warszawie ks. pastor J. Jezeąuel, sekre
tarz ,, Światowego Związku przyjaznej współpracy
Kościołów". Z okazji jego pobytu w stolicy odby
ło się dn. 10 marca pod przewodnictwem ks. biskuna Dra J. Burschego zebranie przedstawicieli
Kościoła ewangelicko-augsburskiego i ewang.-re
formowanego, na którem gość francuski przedsta
wił obecny stan pracy Związku i plan działal
ności w najbliższej przyszłości.
Ew-Pol.
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KRAKÓW. Jezuita o katolicyzmie polskim.
W numerze lutowym b. r. miesięcznika
,,Przegląd Powszechny" pisze jezuita Pawelski
o katolicyzmie w Polsce tak: ,,Bilans ubiegłych
lat jest deficytowy, więcej mamy klęsk niż zwy
cięstw. Klęski na polu wychowania religijnego,
życia rodzinnego, etyki życia publicznego, niemoc
katolickich organizacyj i i. Z tej drzemki trze
ba się otrząsnąć. Nie możemy się ostać, jeżeli nie
zjednoczymy się około pogłębionej w duchu kato
lickiej idei państwa i narodu, jeżeli nie zjedno
czymy się w imię wizji Polski jutrzejszej o typie
katolickim". Oto tak przedstawia się sąd jezuity
o teraźniejszości i jego program na przyszłość.
Warto do tego dodać słowa arcyb. Teodorowicza
w temsamem czasopiśmie r. 1933: ,,My katolicy
w katolickiej Polsce przegraliśmy" (str. 318). Tak
wyrażają się o stanie wyznania rzymsko-katolickie
go jego czołowi przedstawiciele — i to w okre
sie wielkiego naporu sił bezbożnictwa i niewiary.
Ew-Pol.
LONDYN. 700-ny przekład Pisma Sw.
Z początkiem 1936 r. Brytyjskie i zagranicz
ne Stowarzyszenie Biblijne wydało 700-ny przękład Pisma Sw. Jest to przekład ewang. św. Łu
kasza w dialekcie Anganiwai (w płdn. Afryce).
Na liczbę 700 składa się 150 pełnych przekładów
Biblij, 166 Nowych Testatemtów i 384 części
Biblji, według części świata: na Europę przypada
92 tłumaczeń, na Azję 206, na Afrykę 258, na
Oceanję 97, na Amerykę 47. Trzeba dodać, że
poza Bryt. i zagr. stowarzyszeniem biblijnem
przekładów Biblji dokonały osoby prywatne lub
instytucje. Z początkiem 1936 r. było 987 róż
nych przekładów.
Ew-Pol.
FRANCJA.
PARYŻ. Wykłady pastora w radjo.
W okresie pasyjnym b. r. urządza pastor M.
Boegner w kościele reformowanym w Passy w
czwartki o godz. 18 (czasu zach.-europ.) wykłady
religijne, które nadaje radjo paryskie. U nas
w Polsce radjo dotychczas nie nadało ani jednego
wykładu i ani jednego nabożeństwa, podczas, gdy
liczba nadawanych nabożeństw i uroczystości ka
tolickich coraz bardziej wzrasta.
Ew-Pol.
NIEMCY.
NOWA ORGANIZACJA KOŚCIOŁA WYZNA
NIOWEGO.
W dn. od 17—22 lutego b. r. odbył się
w Qeynhausen synod ,,Kościoła wyznaniowego".
Po wyczerpującej dyskusji większością 3/4 gło
sów uznano wytyczne, przyjęte dn. 3 stycznia b. r.
przez radę bratnią Rzeszy, które stwierdziły, że
uchwały obu wielkich Synodów Kościołów w Barmen i Dahlem nie pozwalają współpracować
z państwowemi Zarządami kościelnemi i że kto
kolwiek nie uznaje tych konsekwencyj, nie może
pełnić kierowniczych funkcyj w Kościele wyznanio
wym. W wyniku uchwał w Qeynhausen biskup
Mahrarens ustąpił ze stanowiska zwierzchnika
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tymcz. Władzy Kościelnej, dotychczasowa Rada
bratnia została rozwiązana. Na jej miejsce wy
brano nową Radę z 31 członków pod przewod
nictwem prezesa Kocha, przyczem prowadzenie
agend powierzono Komitetowi z 3 osób.

Ew-Pol.
JU B IL E U SZ ZAKŁADÓW W KAISERSW ERT.
Znane w całym świecie zakłady diakonis w
Kaiserswert obchodzić będą na jesieni b. rv 100lecie założenia. Dnia 13. X. 1836 r. została wy
święcona siostra Gertruda Reichardt; dzisiaj Kai
serswert ma 69 niemieckich i 39 poza Rzeszą
istniejących domów macierzystych z 35.000 sio
strami, 4.000 siostrami pomocniczemi na 11.000
placówek.

Ew-Pol.
HOLANDJA. Biblja przed Reformacją.
Holenderskie towarzystwo naukowe zajęło się
zbadaniem biblij z doby przedreformacyjnej od
1450 — 1500 r. Dotychczas znaleziono 5437
egzemplarzy biblij w 124 różnych wydaniach,
w tern 4509 łacińskich, 762 niemieckich, 94 wło
skich, 19 francuskich, 49 czeskich, 7 madziarskich,
a 3 innych. Jak z tej statystyki wynika, Biblja
przedreformacyjna była wydawana głównie w ję
zyku uczonych i nie była księgą popularną, którą
się stała dopiero dzięki Reformacji.

Ew-Pol.
WĘGRY.
Debreczyn. Dnia 11 lutego b. r. odbyła się
w Debreczynie pamiątkowa uroczystość z okazji
200-lecia uwolnienia ewangelików, skazanych na
galery. W kilku przemówieniach przedstawiciele
kalwinizmu węgierskiego przedstawili bohater
stwo i stałość wiary skazańców, jakoteż wieko
pomny czyn admirała de Ruytera, który, ich uwol
nił.
CZECHOSŁOW ACJA.

Konwersje wyznaniowe.
W ub. roku przeszło 3760 osób na łono
,,Niemieckiego kościoła ewangelickiego" w Cze
chosłowacji, w tern 3060 osób było wyznania ka
tolickiego. W tym samym roku wystąpiło 400
osób z kościoła ewangelickiego.
Ew-Pol.
IRAK.
Los chrześcijan asyryjskich.
Stary Kościół chrześcijan asyryjskich prze
chodził w ostatnich dziesiątkach lat smutne koleje.
Z 31.000 wyznawców pozostało tylko 600 na terytorjum dawnego państwa asyryjskiego. Z po
śród 9 pastorów pozostał tylko 1. Wszyscy padli
ofiarą strasznych prześladowań i rzezi, dokony
wanych przez mahometan.
Ew-Pol.
Podziękowanie.
Najprzewielebniejszemu
Ks.
Biskupowi
D-owi Juljuszowi Burschemu, Najprzewielebniej
szemu Ks. Superintendentowi Kościoła Ewangelic
ko-Reformowanego Stefanowi Skierskiemu, Wyso
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kiemu Konsystorzowi Ewangelicko - Augsburskie
mu, Wysokiemu Konsystorzowi Ewangelicko-Re
formowanemu, Przewielebnemu Księdzu Dzieka
nowi i Profesorom naszego Fakultetu Teologicz
nego, Przewielebnym Naczelnym Kapelanom
Wojsk Polskich, Księdzu Senjorowi Gloehowi
i Księdzu Senjorowi Szeferowi, Księżom Kolegom
obu bratnich wyznań, Kolegjom Kościelnym
z Czcigodnym i Dostojnym Prezesem Kolegjum
Zboru Warszawskiego, panem Senatorem Evertem na czele, Redakcjom Pism ewangelickich,
Towarzystwu Młodzieży Ewangelickiej Lubelskiej,
wszystkim tym, którzy okazali mi swą pamięć
w 75 rocznicę moich urodzin i w 50 rocznicę
mojej ordynacji, przesyłam tą drogą po powrocie
z urlopu wypoczynkowego najserdeczniejsze ,,Bóg
zapłać".
Niech Bóg Dobry Wam błogosławi za
wszystką miłość, którą mnie darzyliście.
Z podzięką za Wasze serca, za wszystkie
objawy życzliwości łączę bratnie pozdrowienie
z błogosławieństwem, z czcią i oddaniem.

Ks. Dr. Aleksander Schoeneich.

Staraniem Miesięcznika „Szpargały“, War
szawa, S-to-Krzyska 10 ukaże się niebawem dzie
ło Szymona Konarskiego p. t.

SZLACHTA KALWIŃSKA W POLSCE
z przedmową Dr. Stanisława Kętrzyńskiego, prof.
Uniw. J. Piłsudskiego.
Praca ta zawierać będzie genealogje kilku
set rodzin szlachty polskiej i w Polsce osiadłej,
wyznania ewangelicko-reformowanego. Jako źró
dło do opracowania tego dzieła służyły wy
łącznie bogate a niewykorzystane dotychczas materjały zawarte z zachowanych aktach i notatkach
metrykalnych kilkudziesięciu parafij tego wyzna
nia. W dawniejszych opracowaniach herbarzo
wych rodziny inowiercze były zwykle pomijane,
obecnie więc zostaje zapełniona poważna luka
w polskiem piśmiennictwie heraldycznem.
Autor opracował materjały metrykalne, do
tyczące całego szeregu rodzin, w granicach
zachowanego dla każdej z nich materjału, od naj
dawniejszych (czasem sięgających końca XVI w.)
notatek począwszy, a na notatkach z 1825 r.
skończywszy.

„Szlachta Kalwińska w Polsce“ będzie obej
mowała około 320 stron druku, formatu dużej
ósemki, na dobrym papierze bezdrzewnym i uka
że się w ograniczonej ilości numerowanych egzem
plarzy.
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N a w y d a w n ic tw o „J e d n o ły "

Oprócz prenumeraty wpłacili na wydawnictwo:
1.
2.
3.
4.

— zł. 8.00
W-na pani Anna Diehl — W arszawa
— zł. 4.00
W-na 9» Anna Daabowa — Warszawa
— zł. 3.30
W-na 1» Wilma Morgan ■— Cieszyn
zł. 3.00
W-na „ Anna Mendowa — Skierniewice

II.

N a p rz y tu łe k d la s ie ro t

W-na Pani Anna Mendowa z Skierniew ic dla
uczczenia pamięci Janusza

—

zł. ,5.00

Serdeczne dzięki!

P O R ZĄ D E K

N A B O ŻE Ń S TW

W Warszawskim Kościele Ewangelicko-Reformowanym na miesiąc k w ie c ie ń 1936 r.
Nabożeństwa rozpoczynają się o godz. 11'15 p rze d poł.. o ile nie jest podana inna godzina.
Ks. L. Zaunar.

1.

Sobota, dn. 4 IV. Przygotowanie do Komunji Ś-.tej o godz. 6 po poł.

2.

N iedziela, dn. 5. IV. (6 N. Postu-Palmowa) z Komunją Ś-tą

3.

Czwartek, dn. 9. IV. (W ielki Czwartek). Nabożeństwo w ieczorne
z Komunją Ś-tą o godz. 7 w.
.

Ks. St. Skierski.

Piątek, dn. 10. IV. (W ielki Piątek)
a) Nabożeństwo komunijne o godz. 11 przed poi.
,
b) Nabożoństwo główne u roczyste o godz. 3 po poł..

Ks. St. Skierski
Ks. L. Zaunar.

5.

Niedziela, dn. 12. IV. (I Ś w ięto W. N ocy)

Ks.St. Skierski

6.

Poniedziałek, dn. 13. IV. (II Ś w ięto W. N ocy)

7.

Niedziela, dn. 19. IV. (I N. po Zm. Pańsk.)

Ks. L. Zaunar.

8.

Sobota, dn. 25. IV. Przygotowanie do Komunji Ś-tej o godz. 6 po poł.

Ks. L. Zaunar

9.

N iedziela, dn. 26. IV. (II N. po Zm. Pańsk.) z K o n f ir m a c ją i Komunją Ś-tą
o godz. 1 0 r a n o
.
.
.
.
.
.

4.

.

.

Zakłady Drukarskie „Stero“ Elektoralna 10.

.K s.St. Skierski.

Ks. L. Zaunar.

Ks. L. Zaunar
i Ks. St. Skierski

