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Konfirmacja
Dzieje Apostolskie r. 1 w. 8: „Ale przyjmie
cie moc Ducha Świętego, który przyjdzie na was,
i będziecie mi świadkami i w Jeruzalemie, i we
wszystkiej Judzkiej ziemi, i w Samar ji, aż do ostat
niego kraju ziemiu.
Dorocznym zwyczajem młodzież naszego Zboru przystępowała w Niedzielę dn. 26 b. m.
do uroczystej swej konfirmacji: wobec Boga Wszechmogącego i całego Zboru składała świadome
wyznanie swej wiary i uroczyście zaciągnęła zobowiązanie przed Bogiem, że będzie Mu wierną
w całem życiu, czyli że wola Boża będzie dla niej odtąd pierwszem i podstawowem prawem jej
życia i postępowania; że tę wolę Bożą będzie tak rozumiała i wyznawała, jak ją pojmuje i jak
jej naucza Kościół nasz chrześcijański Ewangelicki według Słowa Bożego Reformowany. Święta
to i wielka niewątpliwie chwila w życiu ludzkiem takie ślubowanie i zobowiązanie, i jest rzeczą
oczywistą, że ono musi wywrzeć swój wpływ na duszę ludzką, że ją będzie potem nastawiało
w pewnym kierunku i będzie znaczyło swój ślad w całem życiu człowieka po wszystkie jego dni.
Słusznie też nazywa nasz katechizm konfirmację potwierdzeniem Sakramentu Chrztu Świętego i słusznie
widzi w niej ten moment, tak zasadniczy z punktu widzenia światopoglądu chrześcijańskiego, kiedy Bóg
daje człowiekowi najcenniejszy dar: dar Ducha Swego Świętego. To też winniśmy byli prosić całem
sercem Boga, aby serca tej młodzieży Sam do tego wielkiego momentu jej życia przysposobił, aby się
do niej Sam raczył przyznać, jako do gromadki swych dzieci, aby znalazł w niej Swoje upodobanie.
W tym więc sensie w konfirmacji młodzieży musi brać udział i to bardzo czynny cały Zbór i każdy
jego członek: jest to niezbędne dla młodzieży konfirmowanej, musi bowiem ona znaleźć ze strony Zbo
ru serdeczne przyjęcie, a jednocześnie wyczuć, że Zbór do którego wchodzi, aby zasilić jego szeregi,
jest właśnie tern środowiskiem, które powagę zobowiązania się wobec woli Bożej uważa za sens swego
istnienia i prawo swej pracy. Dla młodzieży więc, do konfirmacji przystępującej, byłoby wielka krzyw dą, gdyby tego zrozumienia nie wyczuła, gdyby miała prawo mniemać, że dla Zboru sprawy, które dla
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niej mają mleć walor i powagę świętości na cale życie, nie są naprawdę tym czynnikiem decydującym
i bezwzględnie miarodajnym, który się widzi w jego życiu i który się ceni, jako dobro wielkie
i cenne. W konfirmacji więc młodzieży wszystkie te czynniki, które się na pojecie Zboru składają
muszą sobie podać ręce w zrozumieniu, że „tiosira res agituru. By sobie dokładnie uświadomić
nasz pod tym względem obowiązek przypomnijmy sobie, czego żąda od swych uczniów i wyznaw
ców ten nasz Pan, który jest nam naszym jedynym Zbawicielem i dawcą Bożego daru — Jezus
Chrystus. W słowach tekstu naszego mamy zawarty jakgdyby Jego ostatni nakaz, kulminacyjny i ka
tegoryczny jednocześnie, streszczający w sobie wszystko to, co w życiu człowieka wyznającego Jego
naukę i Doń się przyznającego ma być życiowym, rzekłbym praktycznym, wyrazem wiary w Jego
posłannictwo.
W każdej dziedzinie życia ludzkiego kładzie się nacisk na czyn człowieka i widzi się w nim
istotny — o ile nie jedyny — miarodajny sprawdzian prawdziwości myśli czy idei, do której się
przyznaje i którą za swoją głosi. Jest to zasada oczywiście najzupełniej słuszna. Człowiek w swym
stosunku do innego człowieka uzewnętrznia się i wypowiada się w dwojaki sposób: przez słowo
i przez czyn swój. Jeśli jednak słowo nie zawsze jest, a przynajmniej może nie być, wypowiedze
niem się prawdziwem i rzeczywistem, — jeśli bardzo często jest używane nietylko nie dla wypo
wiedzenia rzeczywistości, ale wręcz odwrotnie dla jej zamaskowania czy zniekształcenia, to czyn
człowieka jest sprawdzianem prawie że nieomylnym i będzie w tym sensie czułą kliszą, na której
każdy odruch ludzkiego serca, każda myśl istotna odbije się w sposób wyraźny i niewątpliwy. Dla
tego też w sferze życia religijnego, w ocenie jego wartości i napięcia musi człowieka obowiązywać
to właśnie prawo życia, dlatego też Jezus Chrystus, akcentując konieczność prawdziwości odtwarzania
myśli wewnętrznej przez człowieka, akcentuje silnie i kategorycznie — jeśli chodzi o słowo —
mowa wasza ma być „tak-taku i „nie-nieu, jeszcze więcej akcentuje konieczność czynu i konieczność
tę podkreśla i zaznacza nieomal przy każdej sposobności jako sprawę pierwszorzędną i nieodłącz
ną od religijności człowieka rzeczywistej i prawdziwej. Porównanie drzewa i jegv owoców za
leżnie od jakości drzewźa z życiem ludzkiem mówi samo za siebie i nie może pozostawiać nawet
cienia niepewności co do wagi, jaką przywiązuje w sprawie życia religijnego Chrystus Pan do
czynu, który tej religijności jest i być musi owocem, stwierdzeniem i dowodem. W myśl tego pra
wa naucza apostoł Jakób, kiedy mówi: „pokaż mi twój uczynek, a ja ci powiem jaką jest two
ja wia.rau.
To prawo akcentuje raz jeszcze Chrystus Pan w słowach naszego tekstu, ostatnich sło
wach jakie tu na ziemi do uczniów swoich wypowiedział. Jeśli więc Jego wyznawca chce Mu
być wiernym uczciwie i rzetelnie, jeśli Jego Kościół jest wyrazem Jego prawdy i społecznością
Jego uczniów, to się ze słowami Chrystusowemi musi liczyć i nie wolno pod żadnym pozorem
ani za żadną cenę słów tych niedoceniać czy je lekceważyć.
Jako wyznawcy Chrystusowi składały dzieci nasze w dniu swej konfirmacji słowa wyzna
nia wiary i uroczystego ślubowania: niechże pamiętają po wszystkie dni swego życia, że przez
to ślubowanie przyjmują dobrowolnie obowiązek poddania swego życia, a więc każdego swego
czynu, pod zakon prawa Jezusowego: mają być Mu świadkami, ma z nich Chrystus w ich po
stępowaniu jaśnieć i promieniować całym blaskiem swej boskości, swej prawdy, swego piękna.
Obyż nigdy w dniach życia nie musieli stwierdzić w sumieniu swojem nieprawdy własnej wobec
tego prawa, największego i najświętszego, jakie kiedykolwiek podane zostało człowiekowi dla jego
dobra, spokoju i szczęścia. Niechaj pamiętają, że w przeszłości dziejów ludzkich, naszego Kościo
ła, naszej Ojczyzny najpiękniejszymi byty te właśnie momenty, gdy jednostka chrześcijańska, a za
nią społeczność ludzka usiłowała „być świadkami C hrystusow ym i wszędzie, w całości i obszarze
ich życia i ich czynu. Obyż weszli tedy do Zboru i Kościoła, jako świeże siły przedewszystkiem
pod względem chęci i gotowości „świadczenia o Chrystusieu.
Jako Zbór Chrystusowy my starsi słyszymy wyznanie wiary i słowa ślubowania uroczy
stego naszej młodzieży w dniu jej konfirmacji. Obyśmy sobie przypomnieli, że przecież i każdy
z nas tę konfirmację przeżywał i zaciągał dla siebie wielkie zobowiązanie na całe życie, a przypo
minając sobie to zobowiązanie poddali sami siebie uczciwej choć niełatwej zaprawdę kontroli,
w jakim, stopniu myśmy to zobowiązanie wykonali i uczciwymi wobec niego pozostali w dniach
minionych? N iewątpliwie będziemy mieli sobie pod tym względem wiele, bardzo wiele do za
rzucenia. Niewątpliwie każdy dzień będzie d-la nas ciężkim oskarżeniem pod tym względem: dla
tego też dzień konfirmacji musi być dla nas dniem własnego rachunku sumienia i serdecznego żalu
za wszystko to, co w nas jest jedynie podeptaniem nakazu Chrystusowego i jego lekceważeniem. Nie
wolno nam bowiem żądać od młodzieży tego, czego sami nie mamy w swych duszach, a wolno
jej domagać się od nas wyrachowania się z wykonania obowiązku, który wobec niej jako święty
i wielki akcentujemy.
A tedy i młodzież konfirmowana i my jako Zbór nie zapominajmy, że do nas w wiel
kiej i poważnej konfirmacyjnej godzinie mówi sam Chrystus tak jak i do pierwszych swych uczniów:
„Będziecie mi świadkami aż do ostatniego kraju ziemiu.
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Znając słabość i nieudolność człowieka zapowiedział Chrystus Pan uczniom swym ze
słanie na nich Ducha Świętego. Nie może człowiek sprawy Bożej dokonać i podejmować o włas
nych jedynie siłach. Dar ten ci uczniowie tak otrzymali, jak im to Chrystus obiecał: nie zawiódł
ich, ani opuścił samych i słabych. Czy na naszej młodzieży spocznie ten dar Boży? Czy my Jego
działanie spostrzegamy w swem życiu? Niewątpliwie tak, jeśli serca nasze go pragną i ofi proszą,
jeśli do Boga tęsknią i z Nim się liczyć pragną. Otwórzmy przeto serca nasze na obietnicę Chry
stusową a potem idźmy w życiu naszem, jako ci, co są świadkami Jego do ostatniego kraju ziemi,
a w tern świadczeniu słowem i czynem swoim spełniają wolę Bożą i znajdują spokój swych serc
i radość swego życia.

12 M A J
nym wysiłkiem prowadzić nadal dzieło grunto
wania wolnej i zdolnej do życia i rozwoju pań
stwowości polskiej, którą On umiał prowadzić
mocą swego genjalnego umysłu i serca.

Za kilka dni, w dniu 12 maja naród polski
stanie w głębokiem skupieniu wobec wspomnień,
które w sercu polskiem budzą i budzić będą uczu
cie smutku. Z rocznej odległości czasu dochodzić
je będą ponure w swej wymowie echa jękliwej
pieśni dzwonów kościelnych, opłakujących odej
ścia z tego świata Wielkiego Polaka, Józefa Pił
sudskiego, a towarzyszącej Jego śmiertelnym
szczątkom w ostatniej wędrówce ziemskiej od
Belwederu aż do Wawelu; brzmieć będzie surowy,
a do głębi serca dojmujący grzechot werbli ża
łobnych, tej jedynej muzyki, w której takt osiero
cona Armja Polska towarzyszyła swemu Twórcy
i Wodzowi w jego ostatnim marszu. A echa te
przedstawią nam z całą wyrazistością tę ciężką
stratę, jaką poniósł naród nasz i ojczyzna nasza
z chwilą, gdy zagasło ziemskie życie Tego, który
w dniach beznadziejności, ucisku i upadku ducho
wego olbrzymiej większości Polaków twierdził
potężnem słowem i jeszcze potężniejszym, bo
trudnym i pełnym samozaparcia się czynem,
wbrew niemal oczywistości, że ,,jeszcze Polska
nie zginęła", — a który wyprowadzając Polskę
z grobu niewoli, już żywą i żyć pragnącą, nie
ustał ani na chwilę, by ją zdolną do życia samo
dzielnego uczynić, by ją mocą wewnętrzną dusz
jej obywateli i mocą orężną jej żołnierzy uzbroić,
a szacunkiem i uznaniem obcych otoczyć nazawsze.

Biorqc s e rd e c zn y u d z ia ł w uczczeniu
p a m ię c i M a rs z a łk a J ó ze fa Piłsudskiego
w dniu ro c zn icy Jego ś m ie rc iv K ościół
nasz u d z ia ł łen p rz e ja w i w godnej sw ego
p o w o łan ia postaci — nab o żeń stw u ro c z y 
stych, p a m ię c i M a rs z a łk a pośw ięconych

Życie Marszałka Józefa Piłsudskiego do
biegło swego ziemskiego kresu w chwilach dla
Polski trudnych, wymagających jasnych i męskich
a jednocześnie trafnych i dalekowzrocznych decyzyj, a tern samem potrzebujących ludzi, którzy na
nie umieliby się zdobyć i je z całą energją i po
czuciem odpowiedzialności realizować. Któż mógł
i może zastąpić nam pod tym względem Józefa
Piłsudskiego? To też odejście Jego z pośród nas
żywych wytworzyło nagle ogromną lukę w ży
ciu naszem państwowem, zakończyło okres dzie
jów, których On jest główną treścią, a otworzyło
okres nowy, pełen trudu, żądający wytężenia
wszystkich sił wszystkich obywateli, by tym wspól

Dnia w ię c 12 m a ja o d b ę d z ie się u ro 
czyste nabożeństw o ża ło b n e w k o ściele
naszym p a ra fja ln y m o g o d zin ie 1 0 , a n ie 
w ą tp liw ie w yp ełn i się on do o statnieg o
m iejsca naszym i z b o ro w n ik a m i, p ra g n ą 
cym i w e w spom nieniu W ie lk ie g o P olaka
c z e rp a ć za ch ę tę i w s k a zó w k ę d la w łas n e j
p ra c y ku dobru O jc z y z n y . N a n a b o że ń 
stwo to z a p ra s z a ję w szystkich z b o ro w n ików o ra z m ło d z ie ż zb o ro w g k s ię ża Pa
s te rze i K olegjum K ościelne Z b o ru n a
szego.
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Rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsud
skiego przypomina nam z całą wyrazistością ten
stan rzeczy, i każe nam w obliczu ducha Wiel
kiego Polaka badać własne sumienia i pytać,
w jakim stopniu spuściznę nam przezeń zdobytą
i przekazaną utrzymujemy i rozwijamy?
Rocznicę tę naród nasz obchodzić będzie jak
Polska długa 'i szeroka, a jej obywatele bez różni
cy osobistych swych poglądów czy przekonań
skupią się i zespolą w jednem dążeniu: by Pol
skę wolną i potężną szanować, by Jej służyć
i dla Jej potęgi pracować, by ją miłować całem
sercem tak jak ją od pierwszych swych lat sza
nował, jak dla niej niestrudzenie pracował, jak
ją całą mocą swej wielkiej duszy ukochał Mar
szałek Józef Piłsudski.
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Otoście z ziemi tej mnie usypali,
której każdą znam radość i każdy znam ból,
a nieśliście ją zbliska, nieśliście ją zdali,
z nad brzegów morza:, z gór, lasów i pól.

Lecz kimże jestem i poco tu stoję?
czemu słońce mnie pali, chłoszcze wiatr i deszcz?
czemu nocą spoglądam w gwiazd migotne roje,
jak w śpiew wieczności zasłuchany wieszcz?

Wita mnie stare zamczysko Wawelu,
rusalne wzgórze Wandy, Kraka cichy grób,
kopiec Kościuszki na mnie woła ,,Przyjacielu",
a Wisła śpiewny swój szemrze mi ślub.

Czyż mam być znowu strażnikiem legendy,
co zwolna się przemienia w baśń cudną jak sny,
i dalej mnoży kultu przeszłości obrzędy,
westchnienia rzewne i bezsilne łzy?

I mam dziś w sobie serc waszych miljony,
i biją we mnie wszystkie w jeden zgodny ton —
i stoję tu, w Ojczyznę całą zapatrzony,
w jej młode życie, które stworzył O n.

0 nie żądajcie wy tego odemnie,
bom ja nie sfinks pustynny, jam jest żywy lew —
1 czuwam, by nie wsiąkła w ziemię nadaremnie
czerwona, plenna bohaterów krew.
III.

Małości strzeż się!... Tu twoja granica...
Strzeż się!... Cniarda e passa!... Krąg zakreślił miecz...
W czujnych mych oczach drzemie krwawa błyskawica.
Nie budź potęgi mej... Wtył zwrot — i precz!...
Tu W i e l k o ś ć mieszka... Nie ta w grobie śpiąca,
ale żywa i młoda, co przemogła los,
skąpana w złotych blaskach sierpniowego słońca
i zasłuchana w brzęk szabel i kos.
Jam jej strażnikiem... Waszych serc miljony
biją dziś we mnie wszystkie w jeden zgodny ton
i stoję tu, w Ojczyznę całą zapatrzony,
w jej młode życie, które stworzył On.

W OJCIECH WRZOS.

Jak małopolscy kalwini organizowali
swój Kościół
Wszystkie ruchy reformacyjne, idące z Za
chodu, rychło przedostawały się do Polski.
W wieku XIII i XIV rozszerzają się po całym
kraju sekty biczowników i fratricellów. W r. 1330
inkwizycja wykrywa w okolicach Krakowa zwo
lenników nauki lijońskiego kupca Piotra Waldesa
(Valdo), twórcy ewangelicznego związku, znane
go pod nazwą ,,pauperes de Lugduno" (ubodzy
lijońscy). Pod wpływem ich nauki Jan Piraneński
z Wrocławia głosi około r. 1341, że papież to
antychryst, a Rzym — to nierządnica babiloń
ska i ostoja szatana. Nauka ta, przypominająca
joachimityzm XIII wieku, musiała snąć zjedny
wać sobie szersze grono zwolenników nawet
wśród wyższych sfer polskiego mieszczaństwa

skoro sam burmistrz miasta Wrocławia nie pozo
stał wobec niej głuchy. Reszta mieszczaństwa
wrocławskiego, nie pozostając w tyle, tak gorli
wie swego patrona w nowej nauce i wierze na
śladowała, że przybyłego do miasta dla stłumie
nia herezji inkwizytora, Jana ze Świdnicy, uśmier
ciła w fanatycznych tumultach ulicznych.
Również i ruch husycki wcześnie znalazł w
Polsce zwolenników (Andrzej Gałka z Dobczyna,
profesor akademji Krakowskiej) *). Nawet krótki
czas przebywał w Krakowie i na Litwie osobisty
*) por. Dr. Kazimierz Kolbuszewski: Ruchy husyckie w Polsce i wpływ ich na piśmiennictwo, Refor
macja w Polsce, 1921, str. 164.
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przyjaciel (?) Husa, Hieronim Praski 1). Wpraw
dzie dokładnie niewiadomo jaki charakter nosił
jego pobyt w Polsce, ale nie ulega wątpliwości,
że zdołał on niejednego przedstawiciela polskiej
nauki zarazić ,,trądem czeskiej herezji", a tern
samem i pozycje jej w Polsce umocnić 2). W ro
ku męczeńskiej jego śmierci na stosie w Konstan
cji synod Wieluński wydaje srogie przepisy,
skierowane przeciw husytom. ,,Herezja" jednak
najwidoczniej musiała dalej się szerzyć, skoro
w 7 lat później, w r. 1423, synod w Łęczycy
wydaje przepisy jeszcze sroższe od poprzednich,
nakazując podejrzanych o sprzyjanie nauce Husa
więzić, a wszystkie książki wydawane w kraju
poddać jaknajsurowszej cenzurze. Nie na wiele
jednak to się zdało: herezja husycka w dalszym
ciągu w kraju szalała. Król Władysław Jagiełło,
snąć dla spokoju własnego sumienia i dla za
dośćuczynienia żądaniom kleru, potwierdził w r.
1424 edyktem postanowienia synodów, a nawet
herezję uznał za zdradę stanu, i kazał ją karać
na gardle. Ale uchwały synodów i edykt królew
ski nie weszły w życie, przynajmniej narazie, po
zostając tylko na pergaminie. W r. 1431 odbyła
się np. zupełnie jawnie, i to nawet w obecności
króla i senatu, kilkudniowa dysputa pomiędzy
husyckimi posłami Czech a rzymsko-katolickimi
doktorami Jagiełłowej wszechnicy. Kiedy zaś w
roku następnym przybyli do Wiślicy posłowie
czescy dla zawarcia z Polską sojuszu przeciwko

ЙОК XI

Krzyżakom, ,,heretyków" przyjęli nietylko bisku
pi chełmski, władysławski i poznański, ale nawet
sam biskup poznański. Tylko biskup krakowski
Zbyszek z Oleśnicy, zacięty wróg husytyzmu, po
został nieugięty i z ,,heretykami" wcale nie chciał
mówić, zamknąwszy im bramy Krakowa przed
nosem. Postępkiem tym tak króla rozsierdził,
iż go ten gotów był śmiercią ukarać, jeno że
pan Tarnowski warował monarchę przed rozle
wem krwi kapłańskiej, przywodząc mu na pa
mięć zbrodnię królewskiego jego przodka Bole
sława II, Śmiałym zwanego.
Polityczne stosunki z Czechami 3), szczegól
nie za rządów regencji małoletniego Władysława
Warneńczyka, przyczyniały się do rozpowszech
nienia w kraju nauki Husa. Husyci dochodzą
wtedy do takiej siły, że poczynają organizować
się w religijno-politycznym związku. Panowie Abraham ze Zbąszyna, sędzia poznański, Spytek
z Melsztyna i Jan Strasz zawiązują w r. 1435
zbrojną konfederację. Konfederaci godzą w wła
dzę monarchiczną i jawnie dążą do utworzenia
republiki, a ponadto wysuwają szereg reform
kościelnych, jak np. zniesienie dziesięcin, usunięcie
klątwy kościelnej, konfiskatę dóbr kościelnych, oraz zmianę hierarchji duchownej. W r. 1439 mię
dzy zbrojnemi zastępami Spytka Melsztyńskiego
i wojskami biskupa Oleśnickiego dochodzi do
krwawej bitwy pod Grotnikami, w której woj
ska husyckie zostały doszczętnie rozgromione. Bi
twa grotnicka przypieczętowała los konfederacji.
W bitwie tej zginął wraz z kwiatem rycerstwa
,,król" i przywódca polskich husytów, Spytek
pan na Melsztynie, syn owego sławnego Spytka,
który pod Grunwaldem z narażeniem własnego—
królowi Jagielle życie uratował. Grotniki stały
się tern samem grobem polskiego husytyzmu. Bi
twa grotnicka posiada więc niewątpliwie charakter
wojny religijnej, ale jest nią tylko do pewnego
stopnia: była ona raczej starciem się dw’óch możnowładczych rodów, Oleśnickich i Melsztyńskich,
rywalizujących ze sobą o wpływy na dworze kró
lewskim, nie mniej jednak przesądziła ona reli
gijną sprawę, kładąc raz na zawsze kres polskie
mu husytyzmowi. Z porażki husytów skorzystał
pierwszy biskup poznański Bniński. Porwał on
pięciu husyckich kaznodziei i uroczyście spalił ich
na stosie w Poznaniu.
Ruch husycki — to zapowiedź nowych cza
sów 4). Niestety, na gruncie polskim nie był
on zbyt głęboki, to też po bitwie grotnickiej za
nikł u nas niemal zupełnie, choć niewątpliwie
zdołał on wywrzeć pewien wpływ na humanizm
polski. Był to ruch o zabarwieniu silnie narodowem, stąd może nie posiadał on tej ekspansyw
nej siły, która cechowała późniejsze ruchy re-

1) F. M. Bartos: HusitsM a cizina, Praha, 1931,
str. 72. Co do osoby Hieronima Praskiego mogą być
czynione poważne zastrzeżenia. W równej mierze mógł
to być nie zwolennik a przeciwnik Husa, mnich Hieronim
Praski, noszący to samo imię, co przyjaciel czeskiego re
formatora. (por. Jar. Bidlo: Czesti emigranti v Polsku
v dobie husitske* a mnich Jeronym Prasky, Czasopis
Musea Kr. czes. 1895), pierwszy opat klasztoru Sondeckiego (1410 — 1413). I on był w Krakowie i na Litwie, kie
dy, dokładnie nie wiemy. W r. 1413 pojechał do Włoch
i wstąpił do klasztoru kamedułów. W latach 1428— 1430
podróżował po Palestynie, zwiedzając po drodze ,,kacerskie gniazdo", Konstantynopol. Po powrocie z podróży
został wezwany na sobór do Bazylei, ale nie udało mu
się tam dojść do słowa przeciwko husyckim współziom
kom. W r. 1433 zostaje wysłany przez sobór do króla
polskiego. Zmarł w Wenecji w r. 1440. Napisał około
23 traktaty, z których większa część to kazania. Wśród
tych prac jest również traktat przeciwko 4 praskim artykulom (wyjątki podaje Hoefler: Gesch. II, 479—480).
Caro (Gesch. Pol. III, 312) podaje wyjątki z innego
traktatu przeciwko 4 praskim artykułom, który mylnie
przypisuje mnichowi Hieronimowi. Jest to raczej traktat
zdrajcy Husa, Stefana Palcza, który napisai go pod wra
żeniem sporu Czechów w Krakowie w r. 1421. Podobnie
i A. Halban (Przyczynek do stosunków kościelno-naukowych Czech i Polski w wiekach średnich, Bibljoteka
Warszawska, 1895, marzec) mylnie przypisuje dzieła
mnicha Hieronima Praskiego przyjacielowi Husa. Są tu
więc dwie różne osoby, choć jedno i to samo imię. —
Zdaje się, że Hieronim, przyjaciel Husa, starał się na
Litwie nawiązać kontakt z Kościołem prawosławnym.
2) Jak wiadomo najgorliwszymi obrońcami Husa
na soborze w Konstancji byli właśnie Polacy, a szcze
gólnie rektor wszechnicy Krakowskiej Paweł Włodkowic,
oraz przysłowiowy rycerz Zawisza Czarny z Garbowa,
którym obecnie szczery hołd oddaje i dług wdzięczności
spłaca ziomek Husa F. J. Czeczetka w swej historycznej
powieści AAistr Jan Hus, Praha, 1927-

3) Bardzo popularnie mówi o tern J. Kurnatow
ski w odczycie: Stosunki polsko-czeskie na przestrzeni
wieków, Warszawa, 1932.
4) por. Dr. J. Slavik: Novy nazor na lnisitstvi
Palacky czi Pekarz),' Praha, 1928.
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tacy, jak Andrzej Frycz Modrzewski, który acz
nigdy oficjalnie do Reformacji nie przystał, jed
nak zawsze jej jawnie sprzyjał, piórem i słowem
przyczyniając się do coraz większego jej w kraju
rozwoju, — Adam Drzewiecki, kanonik krakow
ski, mnich Stanisław Opoczno, wymowny kaz
nodzieja, Jakób Uchański, podówczas również ka
nonik krakowski a z czasem arcybiskup gnieźnień
ski i prymas Polski, któremu nawet jeszcze na
stolcu arcypasterskim nie wywietrzały całkowicie
z głowy ,,nowinki religijne" — i wielu innych
przednich mężów. Kółko to zbierało się często
i roztrząsało najrozmaitsze kwest je teologiczne,
dochodząc nieraz w swych dyskusjach do zgoła oso
bliwych i najradykalniejszych wniosków. Rozumie
się, że roztrząsania te i jawne już sympatje re
formacyjne przedostawały się również i na ze
wnątrz, a kiedy jawnie przeszedł na protestan
tyzm pan Stanisław Karmiński, właściciel Ale
ksandrowicz, majątku położonego o milę od Kra
kowa, i jął tam wprowadzać nowe ,,heretyckie"
porządki, począł się i protestantyzm śmielej roz
przestrzeniać wśród szerszych sfer narodu. Rychło
jednak za sprawą biskupa krakowskiego Samuela
Maciejowskiego powstaje reakcja 'katolicka, która
głównych przywódców małopolskiej Reformacji
rozpędziła na wsze strony.

formacyjne, a mianowicie reformację wittemberską, a bardziej jeszcze — genewską. W Polsce
rola husytyzmu ograniczyła się raczej do przygo
towania drogi obu późniejszym kierunkom reformacyjnej myśli przez stworzenie podatnego grun
tu dla ich przyjęcia. To też, kiedy potężny duch
Lutra począł budzić na Zachodzie z średnio
wiecznego uśpienia ludzkie umysły i rozpłomie
niać żarem głębokiej religijności ludzkie dusze
i serca, wyjałowione wulgarnym katolicyzmem
średniowiecznym — przeładowanym kultem Marji, relikwij i świętych — wnet myśl reformacyjna jęła się i do Polski przenosić, acz zrazu
może nie tak żywiołowo, jak gdzieindziej. Kroni
karz starego reformowanego zboru krakowskie
go, ksiądz Węgierski, powiada o niej, iż rozwi
jała się zrazu w ,,małych y nieznacznych począt
kach, dla zjadłości tych, którzy wstręt czynili
opowiadaniu Szczerey Ewangeliey Pana Jezusowey" 5).
W samej rzeczy Reformacja i u nas, mimo
przysłowiowej polskiej tolerancji, musiił i iść
znojną drogą ucisku i prześladowań, znacząc ją
męczeńską krwią swych wyznawców. Już w r.
1539, a więc prawie w sto lat po okrutnej
śmierci na stosie pierwszych innowierczych mę
czenników, owych pięciu kaznodziei husyckich,
spalonych na rynku w Poznaniu, zapłonął, ale
tym razem na rynku w Krakowie, nowy stos mę
czeński. Biskup krakowski Gamrat, człowiek o
niezbyt moralnem prowadzeniu się 6), oskarża
Bogu ducha winną Katarzynę Malcherową Zalaszowską o straszną herezję, jakoby ,,o Bóstwie
Pana Jezusowym w Opłatku albo w Sakramen
cie — jak powiada Węgierski — według wiary
Kościoła Rzymskiego, nic nie trzymała, i żeby
Sakrament miał być Bogiem — nie wierzyła".
Stos poczciwej Zalaszowskiej herezji7) jednak
nie stłumił, owszem, stał się zarzewiem gorliw
szej jeszcze sympatji, jaką darzono nowy kieru
nek, wiejący z Zachodu.
Zainteresowania reformacyjne na gruncie ma
łopolskim skupiały się około r. 1545 w niewielkiem liczebnie, ale zato dobranem kółku Lismanini'ego, z pochodzenia Włocha, męża nader uczo
nego, spowiednika królowej Bony i prowincja
ła klasztoru reguły św. Franciszka. Gromadził
on wokół siebie ludzi znanych i wpływowych,
których nazwiska głośno zapisały się na Icartach dziejów Reformacji w Polsce. Należeli tu

W okresie tej reakcji (1550— 1551) prze
chodzi do obozu reformacyjnego Włoch Franci
szek Stankar, profesor języka hebrajskiego na
uniwersytecie krakowskim, który w dziejach Re
formacji w Polsce odegrał niemałą rolę. Zrazu
jednak prześladowany przez biskupa krakowskiego
po krótkim pobycie w Dubiecku u możnego pa
na Stanisława Stadnickiego, a potem w Pińczo
wie u Mikołaja Oleśnickiego, uchodzi za granicę,
aby po jakimś czasie wrócić do kraju na nowo.
Reakcja ta więc większej krzywdy reformacyjnej
sprawie nie wyrządziła, owszem, ,,w Mieście Kra
kowie y w całey Polszczę — jak stwierdza to
Węgierski — lubo w różnych przeciwieństwach
y prześladowaniach co dzień tym bardziey umac
niał się bieg Ewangeliey Pana Jezusowey, y co
raz tym większa przyznawała sie Chwalców Bo
żych y Zborów Pańskich liczba". Wkrótce też
po ustaniu tej reakcji — bo duchowieństwo ka
tolickie nie było w owe czasy skłonne do walki
z herezją, skrycie a nawet jawnie jej sprzyja
jąc, — wracają do Małopolski główni przywód
cy ruchu. Między innymi zjeżdża do Polski z
FYankfurtu nad Menem Franciszek Stankar, po
rzuca również gościnny dom Jakóba Ostroroga,
u którego znajdował osłonę przed prześladowa
niem, głośny Feliks Krucygier, zwany Krzyża
kiem. Teraz dopiero zawrzało w inowierczem śro
dowisku. Liczba zwolenników Reformacji wzra
sta do tego stopnia, że niebawem zachodzi po
trzeba nadania nowopowstającym zborom ścisłej
organizacji. W jaki sposób starano się to uczynić,
zobaczymy niżej na podstawie dzieł Lubowicza
i ł .u kasze wieża.
(d. c. n.)

5) X. Wojciech Węgierski: Kronika zboru ewang.
Krakowskiego, 1817.
6) Od jego nazwiska pochodzi stary wyraz „gamratka" — kobieta lekkich obyczajów.
7) Jak z powyższego widać mogła to być również
herezja pochodzenia szwajcarskiego — zwinglijanizm, choć
najstarsze źródła (Hosii Epistolae, Kronika Bielskiego)
posądzają Zalaszowską o wiarę żydowską, a późniejsi
historycy mówią zgoła o aijaństwie, por. Wacław S o
bieski: Modlitewnik arjanki, Reformacja w Polsce, 1921,
str. 58, przypisek 1.
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Reminiscencje
Nie chcę zastanawiać się nad możliwościami
rozwiązania wojny abisyjskiej ani też rozważać
programowych problemów ustroju faszystowskie
go. Zamiarem moim natomiast jest rzucić na
postać dyktatora współczesnej Italji specjal
ne światło pochodzące z dosyć niezwykłego re
flektora. Bo właściwie dziś, gdy wobec braku
perspektywy dziejowej trudno jest nam się zdo
być na konieczny przy sądzeniu zdarzeń objektywizm, najwłaściwszą naszą rolą jest patrzenie,
obserwowanie i ewentualne notowanie sobie na
szych spostrzeżeń.
Na mojem biurku leży książka Emila Ludwi
ga o Mussolinim. Gdy pod niebem Afryki coś
się dzieje, coś, co niepokojem napełnia niemal
cały świat, a starą poczciwą Europę w szczegól
ności, dobrze jest w ciszy rozmyślań zastanowić
się nad osobą tego, który tyle kłopotu przyspo
rzył mężom stanu i ciszę nadlemańską rozdarł
grzechotem karabinów i warkotem samolotów,
które aż tu nad spokojną toń jeziora doleciały,
zakłócając cudowny spokój natury. Gdy patrzę
na twarz Ducego widzę zastygłą w rysach dumę
i świadomość siły i właśnie wtedy zjawia się
we mnie pragnienie spojrzenia wgląb tej posta
ci, zbadania treści istotnej jego du rzy, dowiedze
nia się, co myśli II Duce o ludziach, bo prze
cież żeby ludźmi rządzić trzeba ich najpierw
poznać. Co myśli twórca faszyzmu o ogólno-ludzkich zagadnieniach? Jak dalece uległa zmianie
jego psychiczna treść od czasu, kiedy dźwigał
cegły, z czego dziś jest dumny, albo kiedy drażnił
go skrzyp bramy medjolańskiego parku publicz
nego, bo mu zbyt przypominał skrzyp więzien
nych drzwi.
Mussolini wyszedł z ludu, przebył trudną
i tysiącem przeciwności najeżoną drogę zanim
cel osiągnął. Ale to właśnie podwaja jego war
tość. Wielkość się nie rodzi, wielkość się tworzy
przez pokonywanie przeciwności. Czy Duce wie
dział od początku, do czego dąży? Prawdopo
dobnie nie. Może tylko intuicyjnie swój los wy
czuwał, w każdym razie jedno jest kolosalnie
ważne, a mianowicie, że Mussolini miał czas
i okazję na to, żeby spojrzeć wgłąb siebie, żeby
siebie zrozumieć i poznać. Podczas swoich okre
sów więziennych dużo czyta i w zupełnej samot
ności może jak Hamlet przeprowadzić autoana
lizę. Czas zużytkowany na poznanie siebie sa
mego nigdy nie jest stracony. Tylko ludzi prze
ciętnych, miernoty ludzkie nie interesuje ich du
sza, bo wiedzą, że i tak nic w niej nie znajdą.
Poznać siebie i zrozumieć to najwyższy cel ludz
kiego istnienia i najtrudniejsze z zamierzeń. Mo
że właśnie dlatego samotność jest zawsze od
skocznią do wielkich d z ie ł;,,wszyscy wielcy tego
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świata, jak Nietzsche, Dante, Dostojewski, Millton, Beethoven, Luter podświadomie do tej sa
motności, wszystko jedno w jakiej formie ze
wnętrznej, dążą i jej szukają". Tak jak twórcy
wielkich religij Mahomet, Chrystus, Budda czy
Mojżesz zanim ostatnie słowo wypowiedzieli w
samotności spojrzeli w oblicze dusz swoich i tu
był moment natchnionego skupienia, który dał
potem ludzkości najcenniejszą rzecz: Wiarę.
Samotność w życiu Mussoliniego się nie
skończyła, dyktator jest sam, jak powiada, bar
dziej sam dziś, niż wtedy. Jak wszyscy ci, co
na czele stoją, jak wszyscy ci, co za miljony
myślą i pracują, jak wszyscy, co stanąwszy na
szczycie patrzą w przyszłość, chcąc jej mroki
przeniknąć. Mussolini nie ma przyjaciół: są iylko
wyznawcy i podwładni. Jego stanowisko nie po
zwala mu na zaimprowizowane życie w otocze
niu tłumu i pozbawia go styczności bezpośred
niej ze sprawami ludzkiemi. Przyjaciół Duce
mieć nie może, przeszkadzają mu w tern jego są
dy o ludziach. Zresztą powiedział kiedyś, że
siłę swą zawdzięczamy temu, iż nie mamy przy
jaciół. A jednak serce wodza nie jest dla ludzi
zamknięte, ale otwiera się tylko tym, którzy nic
dla siebie nie żądają, a jeżeli zjawiają się w pa
łacu Weneckim, to przychodzą wiedzeni entuzjaz
mem. Tacy pracują na potęgę Italji. II Duce
nie gardzi ludźmi, poprostu ma dla nich litość.
To szczególne uczucie spotykamy u wszystkich
tych, którym udało się z pośród szarzyzny tłu
mu ludzkiego wyrwać i zawładnąć nim. Może
dlatego, że dopiero wtedy widzą całą małość
ludzką, całą bierność, a z drugiej strony dziwią
się, że tak niewiele trzeba, by nad ludźmi zapa
nować, że tak wiele oparte jest na efekcie, na
stronie afektatywnej psychiki człowieka. Ludzie
w rzeczywistości pragną być rządzeni, chcą mieć
spokój. Królowie szukają u poddanych swoich
miłości, dyktatorom wystarczy strach, bo wierzą,
że obok niego zjawi się podziw i uwielbienie,
bo ,,tłum jest jak kobieta — kocha silnych lu
dzi", powiedział Mussolini. To działanie na stro
nę emocjonalną tłumu dostrzegamy aż nazbyt wy
raźnie podczas jego przemówień i wszystkich pu
blicznych wystąpień. Zmienia wtedy Duce swój
zwykły czarny żakiet na mundur faszystowski, a
wraz z tern zmienia słowa i gesty.
Spytam, czy gdy wokół siebie słyszy sza
leńcze okrzyki entuzjazmu, czy ma wtedy wizję
sławy ?
Sławy nie ogarnia się logiką, jest ona rzeczą
sentymentu. Duce nie myślał o sławie w wieku
chłopięcym i nie uważa jej za główną sprężynę
działalności. Sława stanowi ten irracjonalny czyn
nik, który jest jedyną rekompensatą za trudy i je
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dynym godnym ekwiwalentem poczynionych prac
i stworzonych dzieł. Nieśmiertelność jest rękoj
mią sławy, ale przychodzi dopiero później. I wte
dy te dwa czynniki niejako się przenikają i do
pełniają, a przedtem sława jest pociechą, że
śmierć nie stanowi granicy, za którą rozciąga się
mrok, nicość i zapomnienie.
A przeznaczenie, co sądzi o tern Duce? Fa
talizm owa słynna niojra, której ulegali nawet
greccy bogowie Olimpu musi mieć przeciwsta
wioną świadomą swoich celów wolę. O fatum
mężowie stanu mówią wówczas, gdy popełniają
błąd. A co powinien posiadać polityk, czy każdy
człowiek czynu na to, żeby stać się wielkim ?
Fantazję. Fantazję obok tak zwanej żyłki poetyc
kiej, bo bez tego nie osiągnię na dłuższy dystans
absolutnie nic. Człowiek bez polotu fantazji jest
suchy i jałowy. Bez poczucia poetyckiego, bez
fantazji nie można według Mussoliniego wogóle
nic osiągnąć.
Człowiek przez cały ciąg swego istnienia
żyje wartościami moralnemi, zebranemi w okre
sie dzieciństwa. Ten pierwszy etap życia, taki
naiwny pełen pytań, podziwu i entuzjazmu nad
drobiazgami, śniący najwspanialsze epopee rzeźbi
nasze wewnętrzne oblicze i ma decydujący nie
mal wpływ na okres męskiej pracy poprzez do
świadczone wrażenia i przyswojone pojęcia. Zbytecznem byłoby dodawać, jak ważny jest wpływ
rodziców na kształtowanie się duszy dziecka.
I tak Mussolini, syn kowala—rewolucjonisty wziął
po nim żelazną nieugiętą wolę w dążeniu ku za
kreślonym celom, a po matce, subtelność, wni
kliwość, a przedewszystkiem intuicję. Ten czysto
kobiecy instynkt, który tylekroć okizuje się od ro
zumu pewniejszy. Zresztą Mussolini także i ze
wnętrznie łączy cechy obu płci. Spójrzmy na je
go delikatne małe ręce i małe stopy, a potem
wzrok podnieśmy na męską silną czaszkę, typowo
męską głowę człowieka czynu i władzy niczem
nieograniczonej. Kontrast będzie widoczny.
Mussolini wyszedł z ludu i dlatego dziś ro
zumie go lepiej, niż inni, potrafi wydobyć z nie
go odpowiednie tony i nakłonić do takiego, a
nie innego pojmowania pewnych zasad. A wresz
cie tak, jak ten tylko, według St. Zweiga, może
sądzić, kto raz był skazany, tak ten tylko może
wczuć się w psychikę rządzonych, kto drabinę
społeczną przebył od podstaw do szczytu.
Mussolini lubi porównywać siebie do rzeź
biarza, podkreślając, że tamci w pracowniach
swoich mają nieżywy marmur, gdy jego materjał
jest żywy, płynny, kapryśny i... podlega wpły
wom kobiet. Szczególna rzecz, że II Duce, który
odmawia kobiecie prawa do brania udziału w ży
ciu politycznem państwa, uznaje, że kobiety mają
swoją własną domenę wpływów, gdzie nawet
dyktator czuje, że jest podwładny. Zapytamy,
czy rzeźbiąc w tym kapryśnym ludzkim materjale
swoje dzieło, nie zmieniał drogi? Duce odpowia
da, że wędrowiec został ten sam, tylko droga się
zmieniła, po której szedł, uderzając młotem w
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ludzki marmur. Mussolini — autokrata dziś —
był ongiś jako młodzieniec socjalistą. Ale idej
socjalistycznych nic zaszczepił mu ojciec-rewolucjonista, ani żaden wolnomyślny pedagog. Mały
Benito do tych zagadnień doszedł sam, a raczej
samo życie go do nich zaprowadziło. Nie po
przez teorję rozumowo wydedukowanych artyku
łów, ale przez praktykę twardego życia zgłębił
socjalizm. Z problemem niesprawiedliwości spo
łecznej spotkał się Duce w szkole. Przy posiłku
dzielono dzieci na 3 klasy. Syn kowala należał
do najniższej, która otrzymywała robaczywy
chleb. Takich rzeczy się nie zapomina. Nienawiść
klasowa, zaszczepiona do młodocianych czy zgoła
dziecięcych dusz, wyda zawsze owoce, da znać
o sobie i o swoje się upomni. Zależy to natural
nie od wrażliwości psychicznej osobnika. Musso
lini był socjalistą i pracował nawet w redakcji
dziennika, pisując płomienne artykuły. Nazwie
potem tę pracę szkołą dziennikarską; Mussolini
jest zdania, że dziennikarzem może być tylko
człowiek młody. A na pytanie, dlaczego krępuje
obecnie prasę włoską, odpowiada, że publicysty
ka przedwojenna walczyła o idee, gdy dziś służy
interesom. Ale wróćmy do zagadnienia socjalizmu
w życiu dyktatora. Pojął tę doktrynę, jako naj
większy dramat ludzkości, dążący do przekształ
cenia brutalnego stworzenia w' istotę ludzką. Nie
stety wiemy, że ten rozdźwięk pomiędzy szczytnemi ideami, głoszonemi przez duchowych wodzów,
a wprowadzeniem ich w życie spotyka się nietylko w socjalizmie.
A wojna, — spyta ktoś? Wojna według Ducego posiada głębokie znaczenie wychowawcze,
ukazując człowieka w prawdzie jego przeżyć psy
chologicznych, każąc mu co dzień, co godzina
wybierać między życiem, a śmiercią. A jednak
myli się ten kto potęgę narodu sądzi według je
go siły wojskowej, mówi Duce. Jutro ten spraw
dzian nie wystarczy, trzeba będzie szukać innego,
a dla osiągnięcia go trzeba połączyć narody Eu
ropy, a gdy to stanie się faktem — części świata.
Oto koncepcja potężna, ale jakże utopijna i jak
jeszcze od na's daleka, choć jej ton dźwięczy cią- gle n nas, choć dźwięczą nim struny dziejowej
harfy, choć do tego dążymy świadomie czy pod
świadomie, jako do jedynego rozwiązania. Ale
na drodze piętrzy się wiele przeszkód i koncepcja
ta musi prawdopodobnie jeszcze nie jeden kryzys
zwyciężyć.
Tak jak umysł ludzki osłabły i stępiały ciągłem skupieniem, natężeniem i wysiłkiem przy
rozważaniu stawianych mu zagadnień szuka pod
świadomie błogosławionej chwili wytchnienia,
idealnej ciszy uspokojenia i zapomnienia, tak du
sza człowieka, ten cudownie czuły na wszystkie
doznania aparat, zmęczona zszargana, znędzniała
przez świat i ludzi, tragicznie smutna zamarzy o
sztuce. Bo sztuka jest tern, co jedynie dać może
błogosławieństwo zapomnienia, tern, co poprzez
mękę poznania prowadzi nas do ekstazy odkupie
nia i szlachetności. I dlatego mogłoby się zda
44
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wać, że dusza dyktatora, która czuje się tak bar
dzo samotną, uciek.iie w świat melodji i tam w
najwyższej rozkoszy upojenia zapomni się, zatraci,
aby odrodzić się na nowo uszlachetniona i piękna.
Ale Mussolini twierdzi, że muzyka, ta n a jr e a l
niejsza forma sztuki, drażni go i podnieca; tu
Mussolini upodabnia się do Tołstoja, który bał
się tajemnej, niezbadanej mocy, zamkniętej w mu
zyce. Mussoliniemu, jako forma sztuki, najwięcej
odpowiada architektura, bo ogarnia sobą wszystko,
jak mówi Duce. Z wirtuozów najbliższy mu jest
Palestrino i tu potwierdza się teza, że i w sztuce
jest jakiś tajemniczy sposób przenikania duszy
i mówienia zrozumiałym dla niej językiem, a żeby
temu warunkowi sprostać, trzeba psychikę znać,
trzeba mieć w żyłach krew jednego narodu.
Mussolini ponad wszystko w swoim życiu
ukochał czyn. Potrzeba czynu stała mu się ko
nieczną do życia i zapytany, czy mógłby odejść
od swego biurka i, zagłębiwszy, się w kontem
placje i studjowanie filozoficznych dzieł, wieść
żywot intelektualnego sybaryty i snoba, odpowie
dział stanowczo: „nie". Duce przekształcił słowa
Fausta: Na początku był czyn, a nie słowo —
powiada wódz Italji.
Twórca faszyzmu twierdzi, że tylko Dantemu zawdzięcza wizję wielkości i on czuje się
duchowo z nim spokrewniony poprzez rozkosz
zemsty i nienawiści. Duce przyznaje się do tej
cechy charakteru i widzi niedościgły wzór we
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wspaniałym kochanku Kleopatry — Cezarze, któ
ry odrzucił listę swoich zabójców, a swemu wro
gowi Pompejuszowi wyprawił wspaniały pogrzeb.
W oczach Mussoliniego Cezar nabiera znamion
Chrystusowych i staje się głęboko chrześcijański.
Ale on sam należy do genjusza zemsty i niena
wiści florenckiego poety albo do Bismarcka, który
powiedział kiedyś: ,,Przez całą noc nie zmrużyłem
oka: oddawałem się nienawiści".
Zadumałem się nad otwartą książką Ludwi
ga. Myśli i reminiscencje lektury chaotyczne i nie
powiązane ze sobą przebiegają przez głowę. Mimo
wszystko chciałem znaleźć w tej lekturze chociaż
mały przyczynek do wojny abisyńskiej. Zamiast
tego znalazłem zdanie, że Mussolini jest rękojmią
pokoju, jako duch konstruktywny, a pozatem
wojna wymagałaby zdania się na strategów, gene
rałów a Duce nie lubi wypuszczać steru z rąk.
Brzmi to jak ironja czy sarkazm. Czyżby w ta
kim razie u Mussoliniego dokonał się przewrót
pojęć. Trudno jest dziś wdawać się w dociekanie,
obserwujemy fakty i wstyd nam, że rasa biała
hańbi się bombardowaniem miejsc, uświęconych
nie tyle przez konwencje, ile przez sam humanita
ryzm, którego choć cząstka tkwić musi w każdym
z nas.
Podobno Ducego najwięcej interesuje historja o jednym z jego przodków, który przebił
sztyletem żonę swoją za niewierność, a na ciele
jej zostawił 2 dukaty na pogrzeb.

W OJCIECH WRZOS.

Kilka wrażeń
Z pobytu wśród reformowanych Węgrów na Slowaczyźnie
(dalszy ciąg).
zboru i kościoła. (W r. 1788). Po pożarze w r.
1808 kościół odbudowano ponownie w r. 1816,
a dopiero w r. 1861 dostawiono wieże.
Dziś zbór Lewicki liczy około 1300 człon
ków. Obaj duchowni, I<s. Antal Gyula (Juljusz)
i Ks. Narancsik Imre, mają pełne ręce pracy.
Oprócz zwykłych nabożeństw niedzielnych i świą
tecznych, prowadzą szkółkę niedzielną, dwuletni
kurs nauki przedkonfirmacyjnej, oddzielne zrze
szenia chłopców, dziewcząt i kobiet, oraz pięć
razy w tygodniu w różnych dzielnicach miasta
godziny biblijne. Pieczy duchownych jest rów
nież powierzony nadzór nad ochronką zborową.
Pod względem religijnym i duszpasterskim zbór
śmiało może świecić przykładem innym. Lecz
nie brak w nim i słabych stron, z których naj
smutniejszą może, bo grożącą stopniowym zani
kiem zboru, jest słaby przyrost naturalny, co
zresztą zaobserwować można w wielu reformowa
nych zborach węgierskich na Slowaczyźnie.
Do Lewic, małego (14.000 mieszk.), pobli

Dzieje reformowanych zborów węgierskich
sięgają połowy XVI wieku. Początki ich są nieledwie z reguły pisane męczeńską krwią wyznaw
ców Ewangelji. Pod tym względem nie stanowi
również wyjątku zbór Lewicki. Szczęśliwym przy
padkiem zachowane notatki zborowe z lat 1723—
1738, dopełniane zapiskami późniejszymi, świad
czą o martyrologji węgierskich ewangelików, z okresu katolickiej reakcji. W r. 1739 zbór w Le
wicach, skupiający również ludność okoliczną,
stał się pastwą brutalnej przemocy i gwałtu. Ko
ściół, zaledwie w r. 1762 postawiony, został do
gruntu zniszczony, członkowie zboru przemocą
rozproszeni, a duchowny, Ks. Czegledy, zakuty
w kajdany, i zesłany do Wenecji na galery.
Wystraszona ludność szukała przed prześladowa
niem schronienia w pobliskich osadach artykularnych Varsany, Fegyvernek i Oroszi. Po ogło
szeniu patentu tolerancyjnego ewangelicy Lewiccy
wracają do dawnych swych domostw, i natych
miast krzątają się koło odbudowy zniszczonego
•
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skiego miasteczka, zaledwie o 17 kim od Szarluh
odległego, wybrałem się w towarzystwie przyja
ciela, Ks. Vendegh'a 28 grudnia ub. roku. Za
raz po opuszczeniu dworca natknęliśmy się na
ulicy na proboszcza reformowanej parafji w Le
wicach. Ks. Antal jest burmistrzem miasta; wra
cał właśnie z magistratu. Jak na osobę urzędo
wą przystało kroczył wolno i dostojnie, uprzej
mie odpowiadając na wszystkie strony na pozdro
wienia i ukłony. Po krótkiej naradzie, jakoże z
urzędowemi osobami zawsze należy postępować
rozmyślnie i roztropnie, zdecydowaliśmy się, nie
bez pewnego drżenia serca, z miejsca zaatakować
księdza-burmistrza. Okazało się jednak, że cała
nasza strategja była zbyteczna. Ks. Antal, dowiewiedziawszy się co mnie do niego sprowadza,
natychmiast, jakby za dotknięciem różdżki czarno
księskiej, wyzbył się urzędowego chłodu i z całą
serdecznością, właściwą węgierskiemu narodowi,
począł zapraszać niespodziewanych gości do swe
go domostwa. Czas jednak nie pozwolił nam ko
rzystać z miłego zaproszenia: udaliśmy się do
parafjalnej kancelarji, aby tam zajrzeć chociaż
pobieżnie do archiwum zborowego. Przed wyjaz
dem obiecaliśmy pani pastorowej Juhaszowej z
Tekowskich Szarluh, że powrócimy jeszcze przed
kolacją, lecz niestety wróciliśmy dopiero późnym
wieczorem. Wszystkiemu winne było Lewickie ar
chiwum i serdeczność Księdza-burmistrza! Mimo
to p. Lidja czekała na nas z kolacją bez wymó
wek, ba nawet usprawiedliwić się nam nie pozwo
liła. Przepraszaliśmy, tłumaczyli, lecz miła gospo
dyni i pani domu sprawę krótko zakończyła,
śmiejąc się serdecznie z zaambarasowanych min
winowajców, słowami: ,,Ależ dajcie spokój, prze
cież ja weidziałam, że z Lewic powrócicie przed
północą". Tej nocy śniły mi się aniołowie: każdy
z tych niebiańskich mieszkańców miał w twarzy
coś z rysów p. Lidji. Jaka szkoda, że sny te nie
trwały długo! Ciemności jeszcze zalegały, a San
dor ,,bacsi" tłukł już z całych sił w okiennice.
Stary, poczciwy kościelny miał co robić, żeby nie
wczesnych śpiochów obudzić. Była wprawdzie do
piero piąta rano, niemniej jednak trzeba się było
dobrze śpieszyć, aby zdążyć na pociąg do Komarna.
Do Komarna przybyliśmy o godz. 8,30. Przed
nabożeństwem (była to niedziela) mieliśmy więc
jeszcze tyle czasu, że mogliśmy odświeżyć się
zimną wodą, spożyć śniadanie, pogawędzić w
miłym domu państwa Feher'ów i obejrzeć miasto.
Dunaj stanowi tu naturalną granicę państwową.
Z czechosłowackiego brzegu dobrze widać Nowe
Komarno i urzędowe węgierskie budynki, ozdo
bione narodowemi czerwono-biało-zielonemi flaga
mi. Komarno czechosłowackie (24.000 mieszk.),
połączone z brzegiem węgierskim żelaznym mo
stem, nosi nawskróś charakter miasta węgierskie
go. W mieście zrzadka słyszy się język słowacki,
a jeszcze mniej czeski. Na przedmieściu stoi dum
nie pomnik gen. Klapki, bojownika o wolność
węgierską z r. 1848, pod którego rozkazami wal
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czył również i nasz bohaterski ziomek, gen. Bem.
Z budynków wyróżnia się imponujący swą wiel
kością i majestatem linij architektonicznych re
formowany kościół węgierski. W zborze tym, li
czącym około 5.000 członków, obowiązki du
chownego sprawuje przy pomocy dwóch wikarjuszy Ks. Galambos Zoltan. Słynie on wśród
swych współziomków jako tęga głowa i zwo
lennik bezprzykładnej w XX wieku reformowanej
ortodoksji. Na ten temat krążą o nim, szczegól
nie wśród młodszej generacji węgierskich teolo
gów, istne legendy. Słowo ortodoksja powtarza
się w jego ustach bardzo często; Ks. Galambos
jest gorliwym wyznawcą holenderskiego funda
mentalizmu. Z tym to człowiekiem przeżyłem po
nabożeństwie, którego frekwencją zbytnio zbudo
wany nie byłem (z kazania oczywiście ani słowa
nie zrozumiałem), godzinę teologicznej dysputy.
A tak, dysputy! Ks. Galambos z miejsca poddał
mnie surowemu egzaminowi z dogmatycznej prawowierności; co myślę np. o inspiracji Pisma św.,
co to jest według mego zdania objawienie, a co
Słowo Boże itd. Zrazu nie bardzo wiedziałem
0 co chodzi. Już tak dawno odzwyczaiłem się
robić z dogmatycznych problematów kwestji zba
wienia! Nie przypuszczałem, że w XX. wieku,
gdzieś w naddunajskiem węgierskiem miasteczku
żyje jeszcze duch aleksandryjskiego Cyryla, i że
właśnie ja stanę kiedyś przed nim w Komarnie,
1 będę musiał wydać poczet ze swej prawowierności. Doprawdy nie wiem jak wypadły moje od
powiedzi; myślę, że prawowierność moja nie za
dowoliła „ortodoksy". Cały ten ,,egzamin", jak
mi to później Ks. Galambos sam łaskawie wy
jaśnił, miał mu wyjawić z kim ma do czynienia.
Wiadomo, dziś są ludzie rozmaici. Niedawno ba
wił w Komarnie pewien holenderski teolog. Po
powrocie do kraju ponawy pisy wał w holenderskiem czasopiśmie kościelnem o zborze Ks. Galambosza straszne rzeczy, że to tam poczciwi Węgrzyni w Boga nie wierzą, Słowo Boże za nic
mają i inne brzydkie kacerstwa. Mój Boże, a ja
jak gołębica Noego przybiegłem do Ks. Galambosa z różdżką oliwną z drugiego końca świata!
Lecz bystry pedagog (Ks. Galambos był 3 mie
siące profesorem systematycznej teologji w Łuczeńcu) w lot poznał ,,z kim ma do czynienia".
Po takim wstępie jął się wymownie malować
obraz swego zboru. Dokładnie już nie pamiętam
o czem to mówił Ks. Galambos. Przypominam
sobie tylko, że w trakcie jego opowiadania w wy
obraźni mej przesuwały się obrazy dawo minio
nej przeszłości. ,,Oczami ducha" widziałem rzędy
apostołów, tłumy pierwszych chrześcijan, modlą
cych się w katakumbach (myślę, że Ks. Galambos
rzeczywiście nawet coś o katakumbach w Komar
nie mówił), Kalwina i jego rządy w Genewie,
a już zgoła ,,cieleśnie" widziałem swego przyja
ciela, Ks. Vendegh'a: nieborak wiercił się w fo
telu, i raz po raz to bladł, to się rumienił. Słu
chałem cicho i nabożnie, ,,sine ira cum studio",—
jak to się w teologicznym żarganie mówi —
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wszystko przyjmowałem z dobrą wiarą, lecz „cum
grano salis".
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gościom jaknajlepsze wygody. Na miłej rozmo
wie z Szyleszskim duchownym o religijnych sto
sunkach w jego zborze czas szybko m ijał; gawę
dziliśmy jak dobrzy znajomi do późnej nocy.

Wieczorem dotarłem z wiernym przyjacielem
do rodzinnej jego wioski Małej Mani (Kis Manya). To nasz Żychlin: sławna przeszłość, smutna
teraźniejszość. Wioska ta liczy 786 mieszkańców
(w tern trzecią część stanowią reformowani). Zbór
reformowany w drugiej połowie XVII. wieku
skupiał okoliczną szlachtę węgierską. W r. 1717
starosta Majtanyi napada z 35 pachołkami na
cichy kalwiński zbór, burzy kościół, grabi dzwo
ny, zakuwa duchownego i 2 szlachciców w łań
cuchy, i prowadzi ich jak zbrodniarzy do pobli
skiej twierdzy w Nitrze. Rozpierzchli zborownicy
pielgrzymowali za Słowem Bożem aż do Kamocy, odległej o 50 kim, gdzie też udało się im
przechować ocalone przed grabieżą komunijne na
czynia swego zboru. Ten stan rzeczy trwał blisko
100 lat. Dopiero po wydaniu patentu tolerancyj
nego rozpoczęło się w Małej Mani nowe życie
zborowe. W ciągu roku zaledwie stu zborowników zdołało wybudować kościół, plebanję i szko
łę, oraz zakupić dla zboru szmat ziemi. Ta sa
ma ofiarność, świadcząca o serdecznem przywią
zaniu do zboru, przejawia się jeszcze i dzisiaj,
chociaż zborownicy rekrutują się przeważnie ze
sfer małorolnych i chałupników. Lud garnie się
do kościoła, kocha go i broni od ostatecznej za
głady. Do komunji św. przystępuje naraz po
180 ludzi. Małżeństwa mieszane są tu rzadko
ścią, a i z takich małżeństw dzieci zrodzone by
wają z reguły wychowywane w reformowanej
wierze. Ks. Kalnay Karoly (Karol) wierzy w
przyszłość zboru. Przyznać trzeba, że znaczna
część zasługi dalszego zachowania, a daj Boże,
i rozwoju zboru jemu właśnie przypadnie w udziale. Serdecznością, prostotą i gorliwością w
wierze zyskuje sobie serca swoich zborowników.
Kiedym przybył do Małej Mani chorował na za
palenie oskrzeli. Przepraszał, że nie może czynić
honorów domu, ale serdecznie prosił aby się czuć
u niego jak w domu. Rano sympatyczny gospo
darz nie mógł doczekać się gościa. Pilno mu
było mówić o swym zborze, i dowiedzieć się
czegoś o Polsce. Jakże chętnie gaworzyłoby się
z miłym duchownym, lecz czas naglił, konie już
czekały.

Rankiem 31 grudnia wybraliśmy się w dal
szą drogę. Z Fedymeszu nad Żytawą aż do No
wych Zamków jechałem jeszcze z przyjacielem,
który teraz musiał mnie opuścić i śpieszyć na
wieczór sylwestrowy do Szarluh, ja zaś jechałem
dalej do Łuczeńca. Było to wprawdzie 130 kim
z drogi, ale ciągnęła mnie tam osoba Ks. prof.
S6rós'a, o którym wiele już przedtem słyszałem.
On to wziął na siebie ciężki obowiązek zorgani
zowania na terenie Republiki Czechosłowackiej
węgierskiego seminarjum teologicznego. Przed
przewrotem reformowani studenci węgierscy ze
Słowaczyzny studjowali teologję na Węgrzech w
Saraspataku, w Papa, w Debrecen, w Nagyenyed
i w Budapeszcie. Po r. 1018 uczelnie te siłą rze
czy zostały dla nich niedostępne. Wytwarzała się
rozpaczliwa sytuacja. Dr. Cairns i Dr. Macdonald Webster z Edynburga radzili Ks. Sórós'owi
przyjąć taki system kształcenia młodych teologów',
jaki stosowano niegdyś w Szkocji (u nas w Polsce
także), t. j. posyłać poprostu młodych ludzi na
naukę do parafij. Ks. Soros zdawał sobie jednak
doskonale sprawę z niedostatków takiej nauki;
użył przeto innego sposobu. Przy zborze swym
w łuczeńcu otworzył stałe seminarjum teolo
giczne. Siły profesorskie zjednał sobie w taki
sposób, że do Łuczeńca zjeżdżali na okres 3— 4
miesięcy zdolniejsi duchowni. Po ukończeniu cy
klu wykładów duchowny taki wracał na swą parafję, a miejsce jego w Łuczeńcu zajmował inny
duchowny, który znowu w ciągu kilku miesięcy
wykładał co innego. Takich przejściowych wykła
dowców bywało czasem w Łuczeńcu naraz kilku.
Stałymi profesorami tej oryginalnej uczelni, nie
pozbawionej pedagogicznych walorów, byli tylko
miejscowi duchowni: Ks. Soros Bela (pracuje
w Łuczenieckim zborze jako I duchowny już 30
lat) wykładał teologję praktyczną i filozofję religji, sprawując jednocześnie obowiązki stałego
kierownika seminarjum, kolega zaś jego Ks. Kóvy
Arpad (od 22 lat, II duchowny Łuczenieckiego
zboru) jest lektorem języka greckiego. W jesieni
1925 r. rozpoczęło studja 22 studentów. Nieba
wem jednak władze czechosłowackie poleciły se
minarjum zamknąć. Na skutek ingerencji Między
narodowej Konferencji Prezbiterjańskiej w Gene
wie prezydent T. G. Masaryk zarządził cofnięcie
decyzji czeskich władz. Dziś studjuje w Łuczeńcu
około 70 studentów. Z seminarjum tego, dotąd
przez państwo nie uznanego, wyszło w ciągu 10
lat jego istnienia przeszło 70 duchownych. Utrzy
muje się ono z ofiar i składek kościelnych: każ
dy członek węgierskiego Kościoła Reformowane
go na Słowaczyźnie płaci rocznie na utrzymanie
tej uczelni oprócz zwykłych składek zborowych
równowartość 1/2 kg żyta.

Po dwugodzinnej dobrej jeźclzie dotarliśmy
do Dolnego Szyleszu, zboru jeszcze mniejszego
niż w Małej Mani (150 dusz). Młody Ks. Ratz
Jeno (Eugenjusz) nie spodziewał się już tej
spóźnionej wizyty; Ks. Vendegh powiadomił go
wprawdzie o naszej wizycie dawno przed tern,
ale nie podał ścisłego jej terminu. Ks. Ratz spospodziewał się nas znacznie wcześniej, to też my
ślał, że już nie przybędziemy. Teraz znalazł się
w niemałym kłopocie. Małżonka odjechała właś
nie na Stary Rok do Łuczeńca do matki, a gospo
dyni w domu nie stało. Przybiegła jednak wnet
z sąsiedztwa Słowaczka Jola i zakrzątnęła się po
gospodarstwie, aby ręką niewieścią przygotować

(dokończenie nast.).
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KONSTANCJA z Grużewskicli KRUPSKA.

Ojcze Nasz!
(wiersz)

O d re d a k c ji:

Czekamy tęsknie, by się dokonały
czasy, gdy Twa się obietnica ziści!
Błagamy Ciebie, by Ciałem się stało
Słowo Twe, Ojcze, i znów między nami,
jak w one czasy święte, zamieszkało
dziś, gdy jesteśmy tak tragicznie sami —
Gdy w bezsilności swej dusza człowieka
zeszła w najniższe już materji sfery, —
i ludzkość cała krwią bratnią ocieka —
Dziś, gdy błądzimy wśród myśli bezdroży,
całem czekamy sercem nowej ery:
Przyjdź Twe Królestwo, Wszechmogący Boże!

W numerze niniejszym umieszczamy utwór poetycki p. t. ,, Ojcze nasz", którego
autorką jest nasza współwyznawczyni i ser
cem całem miłująca Kościół swój nasza w Chry
stusie współsiostra — Pani Konstancja z Grużewskich Krupska. Sądzimy, że rodowe nazwisko
autorki wiele powie naszym czytelnikom, jest to
bowiem nazwisko jednej z tych rodzin naszego
wyznania, która, przyjąwszy Ewangelję Chrystu
sową w złotym wieku naszej polskiej Reformacji,
pozostawała jej wierną aż do chwili obecnej,
i służyła jej sercem i czynem. Autorka umiłowa
nie swe dla Chrystusa i Jego Kościoła ugrun
towała w swem sercu na całe swe życie w błogo
sławionej atmosferze prawdziwie i głęboko re
ligijnego wychowania w domu zacnej i świetla
nej pamięci Księdza Senjora Oskara Kurnatow
skiego w Mitawie, który był też jej dziadkiem.
Nic też dziwnego, że z tej atmosfery i z tradycji
swego rodu wyrosła dusza, dla której religijność
Chrystusowa jest sprawą świętą, a Kościół ją
wyznający — drogim i potrzebnym. Niechaj wy
powiedzenie tego przekonania przez autorkę po
budzi naszą wiarę, a jej samej będzie nową za
chętą i pokrzepieniem w jej życiu.

T w o j a , j a k o w n i e b i e , tak i
Niech się Twoja wola stanie
nad nami, dziećmi Twojemi, o Panie,
który odziewasz lii je, — leśne ptaki
karmisz, — i wszystkie istnienia opieką
otaczasz Swoją! Ty, któryś w człowieku
dał podobieństwo i obraz Swój, Boże,
kieruj nas wolą Swoją, Swoją mocą —
I daj nam, łaskę trwania w serc pokorze.
Pokorę serc!... My, buntownicze plemię,
słabe i grzeszne, dźwigające brzemię
własnej swej pychy, tak jesteśmy skorzy
do szemrań, buntów, przeciw Twojej woli —
Daj nam pokorę serc, by to, co boli,
krzyż, co nam zsyłasz, byśmy go z poddaniem
znosili mężnie, win naszych świadomi.
Niechaj się wola Twoja święta stanie!
w tym nieprzebranych łask Twoich ogromie, —
gdyśmy nie łaski Twej, lecz godni kary, —
wznosim ku Tobie serca pełne wiary:
Bądź wola Twoja! Bądź Twa wola, Panie!

Bądź

w ola

na z i e m i !

O j c z e n a sz, k t ó r y j e s t e ś w n ie b ie !... Boże!
Stwórco wszechrzeczy!.., Duchu wzniosły, Święty!...
Nieogarniony myślą... Niepojęty!...
Wszędzie obecny, w każdym Swoim tworze...
I Nieśmiertelny, bez początku, końca!...
Któryś jest Słowem — Myślą — Czynem — Siłą...
I Wolą, mocą której trwają słońca,
Światy olbrzymie i drobnoustroje,
wszystko, co będzie, jest i kiedyś było...

C hleba

naszego

p o w szed n ieg o

daj

nam

— prosimy Cię, Wszechmocny Boże!
W Tobie jest owa siła życiodajna,
bez której żaden twór istnieć nie może.
O chleb powszedni prosimy Cię, Panie,
dla naszych biednych, słabych ciał człowieczych,
które duchowi sprostać nie są w stanie
bez łaski Twojej, ni bez Twojej pieczy.
O chleb powszedni!... Tyś jest Chleb Żywota,
ów święty pokarm dla ciał i dla ducha!...
Ku Tobie wszystka się ludzka tęsknota
serc i dusz wznosi!... O, Panie, wysłuchaj!
dzisiaj

Ojcze nasz, Ojcze! Ś w i ę ć się I m i ę T w o j e !
Imię najświętsze, które zwiemy: Bogiem
w naszym maluczkich języku ubogim —
Imię najświętsze, co zwiemy: Mądrością —
Imię najświętsze, które jest: Miłością!...
Święć się Twe Imię Jedyne w przestrzeni
Kosmosu, pośród gwiazd i słońc Wszechświata.
Święć się na niebie i wśród tworów ziemi,
poprzez czas wszystek, wszystkie wieki, lata —
Imię Twe, które jest Zagadką Bytu,
dla serc pojętą, dla mózgu zakrytą!

/ nasze w in y o d p u ś ć n a m , jako i

I P r z y j d ź K r ó l e s t w o T w o j e Wszechmogący!
0 przyjdź Królestwo Twoje, Wielki Boże!
Ratuj w obłędzie grzechu świat ginący,
co się podźwignąc z grzechu — sam nie może.
Przyjdź Twe Królestwo Miłości, o Panie,
dzisiaj, gdy ludzkość tonie w nienawiści,
1 gorycz żółci świat zalewa cały —
Usłysz ludzkości odwieczne błaganie!

my

o d p u szcza m y naszym

w inow ajcom !

Niech serca nasze łaska Twa uzbroi
w miłość bliźniego i dar przebaczenia.
W Synu Swym, który siepaczom i zdrajcom
największą zbrodnię odpuścił na krzyżu,
największy świata grzech... O, Mocny Boże!
Tyś nam dał przykład grzechów odpuszczenia!
Miłosiernemi uczyń serca nasze. —
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Niech w miłosierdziu do Zbawcy się zbliżą,
i za Twą łaską przebaczać umieją.
Wszechmocny Boże! Odpuść nasze winy!
Rozświetlij mroki serc naszych nadzieją:
że nam odpuścisz kainowe czyny,
i dźwigniesz Ludzkość z materji otchłani
w przeczyste sfery Ducha Twego, Panie!

Nie wwódź nas w pokus zachłanne odmęty •
Zbaw nas od złego! Zbaw od księcia ziemi!.,
Daj łaskę woli... Uczyń nas mocnymi!
Zahartuj ducha... Dźwignij nas z otchłani
grzechu i pokus, tych władców ciemności. Ty, Miłosierdzie świata! Bóg Miłości!
Ty, Miłosierdzie świata, przyjm błaganie:
Strzeż nas od pokus! Połóż złemu tamę!

I n ie w w ó d ź n a s na p o k u s z e n i e , ale
o d z ł e g o ! Duchu wzniosły, święty!
Wszechmocny Boże w wiekuistej chwale!

nas z b a w

A lb o w iem
i m oc,

T w o je

jest

K rólestw o,

i c h w a ł a na w i e k

w ieków

Panie,
— A m en,

ROMUALD BALAW ELDER.

L is ty z B e lg ji
(ciąg dalszy)
Brugja, w sierpniu...
Kochany Zdzichu! Istnieje wśród ludzi szla
chetny zwyczaj strojenia nieboszczyków, którzy za
życia byli naszymi najbliższymi, w eleganckie wie
czorowe szaty. Trumna jest ładnie rzeźbiona
i kosztowniejsza od łóżka, na którem za życia śpi
my. Jazda na cmentarz odbywa się z większą pa
radą, niż jazda na wielkie uroczystości. Jednem
słowem — żywi lubią oddawać ziemi umarłych z
szykiem salonowym.
Bruges ,,miasto umarłe'" — wystrojone jest
także cudownemi cackami, jakich mało na świecie
w miastach, kipiących życiem. Ta jedynie między
Brugją umarłą, a zwykłymi nieboszczykami zacho
dzi różnica, że Brugja sama ustroiła siebie przed
śmiercią w swęje kosztowne szaty, zachwycające
po dziś dzień oczy podróżnika. Albowiem umarła
młodo, w okresie największego swego rozkwitu,
nie dożywszy starości ruin. Dlatego też to miasto
umarłe jest przedziwną mumją, przechowującą
nietylko ciało, ale także duszę czcigodnej zmarłej
z przed kilkuset lat.
Różne państwa posiadają cudowne grobowce
minionej przeszłości, świetnej, bogatej, — gro
bowce, które nęcą turystów, lubiących pomarzyć
od czasu do czasu nad świadkami przepadłych
wieków, popłynąć gondolą wspomnień po tajemniczem morzu przeszłości. Pamiętasz, Zdzichu,
nasze niezapomniane noce na ruinach antycznego
Rzymu, na gruzach Pompei, na fantastycznym
klejnocie Akropolu, w zaułkach Norymbergji, czy
na dostojnych, a tak kochanych zabytkach Krako
wa? Błądzą tam niebezpieczne ogniki, ciągnące
nas w topiele umiłowania rzeczy, które przeszły,
rozkochiwania się w łupach śmierci. Nauczyliśmy
się dobrze czytać tajemnicze pismo zabytków.
Wiem tedy, że i w tern mieście umarłem nie moż
na patrzeć na życie współczesnych, jeżeli się pra
gnie poznać istotę wartości Brugji. Należy oto
czyć się gronem widm, wywoływanych z historji;
na czarnej wodzie kanałów szukać trzeba ludzi
żywych, którzy ongi snuli się po wodnych dro
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gach swojego miasta, — miasta, którego war
tość i uroda związane są nieodłącznie z urodą
minionych blasków.
Ktoś mówił mi kiedyś, że gdy zostanie emery
tem, zamieszka blisko cmentarza. Będzie gapił się
codzień na pogrzeby, przechadzki poobiednie od
bywać będzie między grobami, aby zwolna zżywać
się ze śmiercią. Przypomniały mi się te słowa,
gdym patrzał na ludzi, którzy dzisiaj mieszkają
w Brugji. Coś jednak ma w sobie ich nastrój
podobnego do nastroju człowieka, mieszkającego
przy cmentarzu. Specjalne nastawienie psychiczne
udziela się także przybyszowi. Kogo wyrzuci na
ulice umarłego miasta pociąg, autobus, czy pry
watne auto, robi minę uroczystą, jak w kaplicy
dla umarłych, otwiera przewodnik niby książkę do
nabożeństwa i z pietyzmem ogląda zabytki. Po
kilku godzinach, syt wzniosłych wrażeń, ucieka
z uczuciem ulgi na dobry obiad do Ostendy,
Blankenberge, czy innego miłego ustronia, dale
kiego od nastroju śmierci.
Ponieważ ja lubię cmentarze, jeśli są istotnie
ładne, przypadła mi Brugja odrazu do serca.
Wystarczyło, żem doliczył sobie jakie pięćset lat
wieku wstecz i że jako starowina, z duszą brodatą
i okiem ciekawego gapia wśliznąłem się w dzieje
i między mury miasta, — a z ,,um arłej" Brugji
wyjrzała wytworna dama i przyjęła mnie go
ścinnie.
— Rozumiem ciebie, dostojna pani — rze
kłem — że nie tęsknisz do przywdziania stro
jów nowoczesnego miasta. Czcigodnym starcom
należy się szacunek ciszy i powagi. Kto pragnie
cię pozdrowić i poznać, niech przyjedzie do twe
go pałacu, zostawiwszy wprzódy zęby zdrowego
człowieka w młodych miastach i podjadłszy so
bie trochę bezzębnemi usty z miski historji. Przy
jeżdżam właśnie z Brukseli. Tam jest również za
kątek stary, czcigodny, piękny i napełniony po
brzegi wspomnieniami. A wokół niego rozpano
szyło się nowe miasto butne, ruchliwe, krzykliwe,
nieustannie rozgonione. Gotycki starzec Brukseli
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siedzi w swoim kącie jak niedźwiedź w klatce,
na którego rozbawieni mieszkańcy przychodzą po
patrzeć ku rozrywce i nauce. Nie zazdrość Bruk
selskiemu starcowi życia, które go otacza. Ono
jest płynne, zmienne i śmiertelne. Do ciebie przy
bywa jedynie ten, kto kocha nieśmiertelność pięk
na, zastygłego w bezruchu. Przeto ty, Brugjo,
panujesz nad mieszkańcami i .przybyszami, pod
czas gdy mieszkańcy takich miast, jak Bruksela,
czy Antwerpja panują nad pięknem przeszłości.
Przy wymawianiu wyrazu ,,Antwerpja" ugryzłem się w język. Niestety zapóźno. Spostrze
głem, że czcigodna Brugja nastroszyła gotyckie
łuki brwi i mocno sposępniała. Zrozumiałem nie
takt. Antwerpja rozbudziła w damie przykre
wspomnienia...
Cóż dziwnego? Przecież to właśnie Antwer
pja zdarła z wspaniałej głowy Brugji koronę
królowej mórz, koronę niezmiernie bogatą, iskrzą
cą się od klejnotów, pereł, bursztynów. Przy
pomniała może leciwa pani własne dzieje. Jakto
ongi, jako parowiekowa zaledwie dziewczynka zo
stała już: wyróżniona przez margrabiego Baldwina I, założyciela możnej dynastji hrabiów flandryjskich. Onto ozdobił ją pysznym zamkiem w
miejsce dawnego, skromnego, otoczonego wodą
i palisadami. W tym nowym zamku urządzono
już nie tylko apartamenta dla margrabiego i mie
szkanie dla jego dworzan. Stanął tam bogaty ko
ściół, poświęcony Pannie Marji, — pomyślano
także o solidnem więzieniu. W pobliżu rezyden
cji margrabiowskiej wykombinowano odpowiednie
miejsce dla sądów i piękny plac dla egzekucyj.
Pańskie to były czasy. Duma mieszkała w Bru
gji, panoszył się przepych, spiżem dźwięczała ry
cerskość. Oto naprzykład, kiedy w początkach
XII wieku po zamordowaniu Karola Dobrego
obrali sobie brugijscy mieszkańcy Dietricha Al
zackiego hrabią flandryjskim i kiedy król fran
cuski Ludwik VI przysłał do miasta posła z
oznajmieniem, że Brugji wyznaczył jako pana
lennego hrabiego Wilhelma z Normandji, od
rzekli obywatele Brugji królewskiemu wysłańcowi:
,,Jedynie my, lud i szlachta Flandrji mamy pra
wo wybrania sobie władcy".
Dostateczne dawszy dowody, że dojrzała do
zrozumienia ceny wolności, miała Brugja słuszne
prawo do postawienia symbolu niezależności:
,,Beffrei" i w ten sposób zamknęła okres wła
dzy zamku, władzy feodalnej. Rosła Brugja, roz
wijała się szybko, nabierała pełni sił. W trzyna
stym wieku stała się najbogatszą i najpotężniejszą
władczynią z pośród władczych miast Zachodu.
W światowym handlu jedynie Wenecja mogła się
z nią równać.
Kwitnąc bogactwy, nie zaniedbywała Brugja
rozwoju charakteru. Gdy trzeba było bronić ho
noru, czy wolności, umiała dawać wrogom od
powiednią odprawę. Nie dopuszczała, by wpełzał
w piękne jej ulice wąż strachu czy podłości. Odwaga, godność, duma rycerska przechadzały się
po mieście wśród przepychu, jak za dawnych,
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skromniejszych czasów. Niezapomnianym po dziś
dzień pozostaje w pamięci całej Belgji dzień 18
maja 1302 roku: ,,Les matines Brugeois". God
ną odpowiedź dali wonczas Brugijczycy Filipowi
Pięknemu za zabór Flandrji i skasowanie przywi
lejów miejskich. Cztery tysiące francuskich na
jeźdźców legło trupem. Hasło do powstania, wy
krzyknięte z piersi i rzucone z dłoni dzieci Bru
gji, zapaliło cały kraj...
O,
matrono Brugijska! Warto przeżyć takie
chwile. Jakże możną i potężną byłaś wówczas
jako pierwsza w gronie Hanzy flandryjskiej w
Londynie, gdy trzęsłaś handlem Anglji z konty
nentem, gdy wszystkie miasta związku Hanzeatyckiego Niemiec do składów twoich znosiły to
wary, płacąc zato należyty okup. Wymieniałaś to
wary z dalekich Indyj, z Włoch, Bałtyku.
Bogactw swoich niezmierzonych chroniłaś
przez niezdobyty pancerz murów, długich na sie
dem kilometrów. Rzesza twoich mieszkańców się
gała zawrotnej wówczas liczby dwustu tysięcy,
W bogatych pałacach twoich; obok bezcennych
skrzyń, pełnych złota, drogich kamieni oraz słyn
nych na cały świat tkanin jedwabnych, aksamitów,
dywanów, pojawiały się coraz liczniejsze i zna
komitsze klejnoty natchnień twoich obywateli.
Na szarych płótnach zakwitały coraz do
skonalsze dzieła malarstwa, które rozniosły wresz
cie w piętnastym wieku sławę ,,Szkoły Brugijskiej" na cały świat. Cenniejszemi od pereł oka
zały się prace artystów takich, jak braci Van
Eycków, H. V. Goesa, H. Memlinga, Alb. Cornelis'a, Pierre'a Cristus'a, Gerarda Davida, G.
V. Meerena, J. Prevost'a, Lanceloota Blondeela
i innych. Piękne to wojsko, — cudowni zdobyw
cy nieśmiertelności.
Godną oprawę znalazły bogactwa artystów
twoich i kupców w znakomitych dziełach archi
tektów i rzeźbiarzy twórców twoich szat. Ka
mień zamieniał się pod-dłutem w misterne, a nie
zniszczalne koronki, uwysmuklał się w kolumny,
Mistrze wyginali głazy w czarodziejskie wieńce
arkad, wspierali na nich masywne galerje, a u gó
ry zdobili budowle łańcuchami wesołych facjat,
strojnych w czołganki, kwiatony, rzeźby, pi
nakle...
Architekt-artysta umiał znaleźć dla dzieł
swoich odpowiednie tła. Z wielu gmachów wy
prowadził pyszne wstęgi ulic. Z ulic i placów
utworzył wielki poemat miasta. Teren równy, po
spolity wystylizował w czarodziejski ogród ka
miennych kwiatów. Rozliczne strumyki, płynące
przedtem niesfornie wśród pól, wkomponował
w subtelne dzieło miasta. Kamienne budowle Bru
gji kipią po dziś dzień bujnem życiem pomysłów,
wcielonych w kształty, — wiecznem życiem sztuki.
Daleko po świecie rozszedł się wykwintny,
pełen poezji i wytworności ,,styl Brugijski".
Piękne to były czasy, Brugjo! Monarchowie
zazdrościli tobie świetności. Pamiętasz zapewne,
damo Brugijska, jakto naprzykład dumna Joanna
z Nawarry, przyjechawszy do twego miasta, rze50
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kła, przechadzając się po ulicach do swego męża,
francuskiego króla Filipa Pięknego:
— ,,Sądziłam, że ja jedna jestem królową;
tutaj widzę setki równych sobie".
Tak to przepych strojów i mieszkań obywa
telek brugijskich równał się świetności królew
skiej. A cóż mówić o dworze książąt Burgundzkich, którzy w pierwszej połowie XV wieku w
obrębie murów twojego miasta zamieszkali. Prze
żywałaś wtedy szczytowy okres wystawności, bo
gactw, smaku artystycznego.
Cóż, kiedy fortuna jest zmienna. Morze, — to
morze, które dało ci tyle bogactw, — zamknęło
się przed tobą szerokim wałem piasków. Zostałaś
odcięta od krajów handlowych. Nic dziwnego,
że cesarz Maksymiljan Austrjacki odwrócił wtedy
łaskę swoją w inną stronę. Nic dziwnego, że
potężna Hanza niemiecka opuściła twoje miasto,
a nowoodkryta Ameryka oddawać poczęła swoje
bogactwa portom Hiszpanji i Portugalji. Nadobitek nieszczęsne walki religijne pozbawiły cię naj
lepszych obywateli. Antwerpja rozpoczęła wtedy
swój rozkwit.
Upadła potęga twoja, Brugjo, zniknęły we
sołe zabawy z przepięknych twoich placów. Prze
niosły się do miast innych; w nadmorskich gro
dach zamieszkały szczęście, vprzepych i sława.
Ale wspaniałe twoje szaty przetrwały wieki.
Dzisiaj jesteś jeszcze, chociaż umarłą, ale zawsze
królową. W nowe życie dzisiejsze, w życie zmian
nieustannych niesiesz powagę trwałości i dumę
czasów świetnych, których odblask żyje jak świa
tło gwiazdy niezmiernie dalekiej. Oszczędzały
twoje szaty pośmiertne pożogi wojen, które wie
lokrotnie w ciągu wieków nawiedzały kraj cały.
Nawet srogi but niemiecki, który zaciężył na Belgji w ciągu czterech lat okupacji, nie ośmielił się
dotknąć twoich gmachów. Pozostałaś nietknięta.
Na spokój twój targnęli się jedynie wielbi
ciele twoi, którzy pragną w twoje zastygłe mury
tchnąć życie nowe. Oni to rozkazali rozerwać mu
ry, otaczające twoje wnętrze, wpuszczając w nie
tramwaje elektryczne i samochody. Oni to pra
gną wskrzesić wśród czcigodnych zabytków chaos
ruchu handlowego, oni w majestat twojej ciszy
wprowadzają hałaśliwe zakłady przemysłowe, oni
wreszcie obok arcydzieł sztuki wznoszą nowe, bez
wstydnie szablonowe budowle. Wątpliwej wartości
są ci przyjaciele. Życie jednak ma swoje prawa

T A

R O K XI

nieubłagane. Niedaleka może już jest chwila, gdy
dusić się będziesz, czcigodna damo, wśród huczą
cej fali burzliwej współczesności. Nowi apostoło
wie pojawiają się wśród twoich obywateli coraz
liczniej, — apostołowie pracy, postępu, wykorzy
stania każdej piędzi ziemi. Oto widzę, że wparto
już w pierś twoją kanał nowoczesny, wiodący aż
do Zee-Brugge. Kanał ten znowu łączy ciebie z
morzem życiodajną arterją, dwanaście kilometrów
długą, osiem metrów głęboką, siedemdziesiąt me
trów na powierzchni szeroką, zdolną przenosić w
twoje wnętrze statki-olbrzymy do sześciedziesięciu
tysięcy ton pojemności. Setki tysięcy ton towarów
przenika rocznie do twoich składów. Życie młode
zalewa powoli, nieubłaganie twoją śmierć. Zanim
pochłonie cię ostatecznie, stara Brugjo, prąd ob
cego zabytkom twoim życia, pragnę oddać hołd
twojej wielkiej, doskonałej i mało skalanej do
tąd piękności.
*
*

*

,,Gare Principale". — Dobrze uczynił ar
chitekt J. Schadde, że nadał temu dworcowi
oblicze w stylu staro-brugijskim, skasowawszy
dawny plac targowy. Niestety — jak to wszędzie
prawie bywa po miastach — dokoła dworca wy
rosły ze wszech stron gruboskórne, pospolite ho
tele i restauracje.
Wchodzę w wąską szyję ulicy ,,Rue Sud
du Sablon". Sredniowiecczyznę połatano nowo
czesnością. Tu i ówdzie wyłażą z nowych murów
niby na pokaz stare fasady, uczczone nazwami
i datami. Naraz obnaża się moja głowa: przedemną kościół św. Zbawiciela, od 1834 roku pełnią
cy doniosłą rolę katedry.
Sędziwa ta budowla pochodzi z połowy siód
mego wieku. Trzykrotnie trawiły ognie ciało
świątyni, — trzykrotnie była odbudowywaną.
Z pierwotnego kościoła pozostały jeno tu i ów
dzie fragmenty romańskie. Pozatem gotyk roz
piera się władczo. Ostry ten pan nadał solidne
mu, zgiętemu w kabłąk niedźwiedziowi romańskie
mu rysy wytworne, wysmukłe. Czar kolosa szyb
ko pryska, gdy zanurzymy się w jego wnętrze.
Mimo potężnych rozmiarów, a to: stu metrów
długości i pięćdziesięciu trzech metrów szeroko
ści, mimo nagromadzonego w świątyni bogactwa,
katedrę można bez żalu ominąć.
(d. c. n.).

WIADOMOŚCI Z KOŚCIOŁA I O KOŚCIELE
ogólne Zarządu Przytułków Zboru za 1935 r.,
sprawozdanie rachunkowe Przytułku dla Sierot
i Domu Starców i Kalek za 1935 r., sprawozda
nie z działalności misji wewnętrznej i djakonatu,
Stowarzyszenia Młodzieży, szkółki niedzielnej
i wreszcie sprawozdanie komisji dochodów nie
stałych.

WARSZAWA.
W dniu 28.IV. b. r. odbyło się ogólne
kwartalne Zgromadzenie członków stołecznego
Zboru naszego, na którem odczytane i przyjęte
zostały: sprawozdanie rachunkowe i bilans fun
duszów Zboru na dz. 31.XII.35 r., sprawozdanie
51
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Najważniejszym jednak punktem programu
Tej sprawie poświęcamy Zjazd, który się roz
obrad Zgromadzenia, który spowodował niebywa pocznie dnia 15 maja b. r. o godzinie 8 wieczo
le liczne przybycie członków Zboru, był wybór rem w kościele Ewangelicko-Reformowanym w
2-go Pasterza Zboru. Kandydatów na to stano Warszawie, Leszno 16.
wisko zgłosiło się trzech: Ksiądz W. Fibich, Ks.
Zapraszamy Was, Bracia i Siostry w Chry
L. Zaunar i Ks. J. Jeleń. Wybrany został ogrom
stusie,
na zebrania modlitewne i ewangelizacyjne,
ną większością głosów Ks. L. Zaunar, do nie
które się odbywać będą w kościele Ewangelickodawna proboszcz Zboru naszego w Łodzi.
Elektowi życzy Redakcja na nowem jego Reformowanym a zakończą się dnia 19 maja w
stanowisku wytrwania i w pracy możnego bło kościele Ewangelicko-Augsburgskim w Warszawie.
gosławieństwa Bożego!
PROGRAM:
*
*

*

ZJAZD DLA POGŁĘBIENIA ŻYCIA DUCHO
WEGO.
Jak to już w marcowym numerze „Jednoty"
było ogłoszone — Komitet Zjednoczenia Chrze
ścijan Ewangelickich w Polsce urządza w dniach
od 15—19 maja r. b. II Zjazd religijny dla
pogłębienia życia duchowego.
Słowo Boże na zebraniach głosić będą: Ks.
Rektor E. L. Langston, delegat z Keswick w
Anglji, Ks. prof. Jan Szeruda, Ks. Karol Ko
tula z Łodzi, Ks. Kapelan Jan Potocki z To
runia i Prezbyter Wojskowy Pr. Węckiewicz.
Poniżej podajemy treść odezwy Komitetu
i program zebrań modlitewnych i ewangeliza
cyjnych.
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie Jezusie!
W dniach od 15 do 19 maja b. r. odbędzie
się w Warszawie II. Zjazd, poświęcony sprawie
pogłębienia życia religijnego.
Głębokie przemiany duchowe, zachodzące
dzisiaj w życiu jednostek i narodów, każą wie
rzącym skupiać się koło Tego, który jest prawdą,
drogą i żywotem. Dla wielu ludzi Bóg, religja
i wiara stały się pustemi dźwiękami, życie ich
jest bez treści i celu. Jesteśmy świadkami nawet
jeszcze gorszego stanu, odzywają się bowiem gło
sy: precz z Bogiem, nie chcemy religji! Są tacy,
co chcą, by ludy żyły bez Boga na świecie.
Lecz Chrześcijanie, którzy wierzą w Chry
stusa Zbawcę świata, oddawać będą cześć, moc
i uwielbienie Ukrzyżowanemu i spoglądać na
krzyż, skąd płynie pokój, moc, uzdrawiająca scho
rzałe dusze ludzkie.
I my chcemy na zebraniach w modlitwie
i słuchaniu Słowa prosić Boga o zasilenie i po
głębienie wiary i o uświęcenie do dalszej pracy.

Piątek dnia 15 maja o godzinie 8 wieczorem otwarcie Zjazdu w kościele Ewangel.-Refor
mowanym, Leszno 16.
Sobota dnia 16 maja o godz. 9 rano Godzina
modlitwy w sali Ewang.-Reform., Leszno 20.
o godz. 11 rano Zebranie w kościele Ewangelicko-Reform., Leszno 16.
o godz. 4 popoł. Zebranie w kościele Ewangelicko-Reform., Leszno 16.
o godz. 8 wiecz. Zebranie w kościele Ewangelicko-Reform., Leszno 16.
Niedziela dnia. 17 maja regularne Nabożeństwa
w kościołach.
o godz. 4 popoł. Zebranie dla Niemców, w
sali Społ. Chrześcijańskiej, Nowolipie 72.
o godz. 4 popoł. Zebranie dla młodzieży w
kościele Ewang.-Reformow.
o godz. 6 wiecz. Zebranie dla pracowników
w kościele Ewang.-Reformow., Leszno 16.
o godz. 8 wiecz. Zebranie w kościele Ewangelicko-Reform., Leszno 16.
Poniedziałek dnia 18 maja, Zebrania jak w so
botę dnia 16 maja.
Wtorek dnia 19 maja ostatni dzień Zjazdu od
będzie się w kościele Ewangelicko-Augsburg
skim przy ul. Królewskiej 19, plac Mała
chowskiego 1.
o godz. 9 rano Godzina modlitwy, w sali
Konfirmacyjnej.
o godz. 11 rano Zebranie w sali Konfirm.
o godz. 4 popoł. Zebranie w kościele Ewan
gelicko-Augsburgskim.
o godz. 8 wiecz. Zebranie w kościele Ewan
gelicko-Augsburgskim.
U wa g a . Uczestnicy Zjazdu w drodze po
wrotnej otrzymają zniżkę kolejową na podstawie
imiennych kart, wydanych przez komitet Zjazdu.

Administracja „JEDNOTY“ uprasza Szan. Prenumeratorów
i Czytelników o w p ł a c e n i e z a l e g ł e j p r e n u m e r a t y .
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Na wydawnictwo „Jednoły"

O prócz p r e n u m e r a ty w p ła c ili na w y d a w n ic tw o :

1.
2.
3.
4.

W-na
i Prez. Jadwiga Gayer
W-ny pan Gen. Leonard Skierski
W-ny
Dr. Antoni Fiumel
W-ny
Wiktor Voit

—
Łódź
—
zt.8.00
—- Warszawa — zt. 5.00
—
Warszawa —
zt.4.00
—
Warszawa —
zt.5.00
S e r d e c z n e d z ię k i!

PORZĄDEK

NABOŻEŃSTW

W W a r sz a w sk im K o ś c ie le E w a n g e lic k o -R e fo r m o w a n y m na m ie s ią c maj 1936 r.
N a b o ż e ń s tw a r o z p o c z y n a ją s ię o g o d z . 11"15 przed poł.. o ile nie je s t p o d a n a in n a g o d zin a .

1. Niedziela, dn. 5. V. Święto Narodowe, Nabożeństwo o godz. 9 rano

Ks. L. Zaunar.

2. Niedziela, dn. 5. V. (III N. po Zm. Pańsk.)

Ks. St. Skierski.

3. Niedziela, dn. 10. V. (IV N. po Zm. Pańsk.) z Komunją Ś-tą i bezpośredniem do niej przygotowaniem
.
.
.
.
.
.

Ks. L. Zaunar.

4. Wtorek, dn. 12. V. Nabożeństwo żałobne w rocznicę zgonu ś. p. Marszalka
Józefa Piłsudskiego o godz. 10 rano
.
.
.
.
.

Ks. St. Skierski i
Ks. L. Zaunar.

5. Niedziela, dn. 17. V. (V N. po Zm. Pańsk.)

Ks. L. Zaunar.

6. Czwartek, dn. 21. V. (Wnieb. Pańskie)

Ks. L. Zaunar.

7. Niedziela, dn. 24. V. (VI N. po Zm. Pańsk.) z Komunją Ś-tą i bezpośredniem do niej przygotowaniem
.
.
.
.
.
.
8

Ks. St^Skierski

8. Niedziela, dn. 51. V. (I Święto Zesłania Ducha Ś-go)

Ks. L. Zaunar

Z a k ła d y D r u k a r sk ie „ S te r o “ E le k to r a ln a 10,

