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SZYMON KONARSKI
1808

—

1839
się szerokim strumieniem po całej Litwie i Rusi.
Do sprzysiężenia wciągnął Konarski m. in. rów
nież studentów wileńskiej Akademii MedycznoChirurgicznej z prof. Józefem Mianowskim, póź
niejszym zasłużonym rektorem Szkoły Głównej
w Warszawie. W 1837 opracował Konarski dla
swojej organizacji Ustawę. Jej celem — ,,propa
ganda dla obudzenia myśli w narodzie", a przed
miotem działania — ,.narodowość utrzymywać, du
cha poświęcenia obudzać, oświatę rozkrzewiać,
obyczaje poprawiać, lud rolniczy na synów O j
czyzny sposobić, opinie fałszywe prostować". Na
dalszym widoku miała organizacja sprawę powsta
nia. Tropiony przez carską policję, wpada Ko
narski w 1838 r. w jej ręce i po bohatersku zno
si tortury śledztwa, które jednak nie zmusiły go
do wydania kogokolwiek ze sprzysiężonych, a któ
re zyskały mu u jego głównego kata — przewod
niczącego komisji śledczej Trubeckoja — opinię
,,żelaznego człowieka". Zostaje skazany na roz
strzelanie. Wyrok wykonano w Wilnie 27 lutego
1839 r. na placu publicznym za bramą Trocką.
W ostatnich swych chwilach czerpał Konar
ski harf i pociechę w Piśmie Świętym i w religii chrześcijańskiej, której przez całe życie był
wiernym synem, a jako pisarz i reformator spo
łeczny — gorliwym rzecznikiem.
Stefan Trojanow ski

Konarski urodził się 5 marca 1808 r. we wsi
Dobkiszki (ówcz. woj. Trockie), w wyznaniu
ewangelicko-reformowanym, w atmosferze gorąco
patriotycznego domu, gdzie dziad był generałem
W. Ks. Litewskiego, a ojciec— uczestnikiem wojny
polsko-rosyjskiej 1792 r. To też widzimy Konar
skiego w szeregach wojsk powstańczych 1831 r.
w bitwach pod Wawrem i Orochowem, a nieba
wem— jako odznaczonego krzyżem wojskowym
kapitana i dowódcę batalionu — wśród zmagań
się oddziałów polskich pod Lidą, Wilnem, Poniewierzem i Szawlami. Z upadkiem powstania
rozpoczyna się tułaczka Konarskiego za granicami
kraju. W Szwajcarii, Francji, Anglii, Belgii bie
rze czynny udział w pracach demokratycznej emi
gracji polskiej. Z tego okresu pochodzą jego arty
kuły, piętnujące wady narodowe i błędy naszej
staroszlachetczyzny, w których widział przyczyny
upadku Polski. Zaopatrzony w listy polecające Le
lewela, przybywa w 1835 r. do Krakowa, gdzie
współpracuje z prowadzonym przez poetę Gosz
czyńskiego Stowarzyszeniem Ludu Polskiego, ma
jącym na celu przygotowanie nowego powstania,
uwłaszczenie chłopów i powołanie ich do służby
narodowej. W tymże roku, jako wysłannik Sto
warzyszenia, przekrada się do Kongresówki, a stąd
na Polesie, gdzie wśród bagien i lasów zakłada
główną kwaterę spisku, który niezadługo rozlewa

L’EMISSAIRE SZYMON KONARSKI
noblesse, dans lesquels il voyait la cause du
demembrement de la Pologne.
Pourvu de lettres de recommandation de
Lelewel, Konarski arrive a Cracovie en 1835
ou il collabore avec le poete Goszczyński,
president de la „Societe du Peuple Polonais“.
Cette societe avait pour but la preparation
d’une nouvelle insurrection pour Tindependance du pays, Paffranchissement des paysans
et leur enrolement au service national.
La meme annee, comme delegue da la
sus-dite societe, Konarski penetre dans les
provinces anexees par la Russie, et en Polesie,
parmi les marais et les grandes forets, il etablit le quartier general du complot, qui s’etendit bientot dans toutę la Lithuanie et la Ruthenie. Dans ce complot il y attira les etudiants
de l’Academie de medicine chirurgique de Wil
no, avec le recteur Josephs Mianowski en tete.

Szymon Konarski naquit le 5 m ars au vil
lage de Dobkiszki (anc. departement de Troki)
de religion evangelique — reform ee, dans une
partriarcale atm osphere d’ardent patriotisme.
Son grand-perę fut general du Grand Duche
de Lithuanie en son pere prit part a la guerre
Polono-Russe en 1792.
Le jeune Szymon Konarski s’enrole dans
1’arm ee de 1’insurrection de 1831. Nous le voyons dans les batailles de W awer et de Gro
chów, et, peu apres, comme capitaine et decore de la Croix Militaire, pendant les com
bats de Lida, Wilno, Poniewierze et Szawlv.
Apres la chute de Tinsurrection, Taction
patriotique de Konarski recom m ence hors du
pays. II prend part aux travau x de Pemigration Polonaise en Suisse, France, A ngleterre
et Belgique. II ecrit des articles blamant les
defauts de Polonais et les fautes de notre
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En 1837, Konarski erige des Statuts a son
organisation, son but: La propagandę pour
reveiller l’idee national“. A cet effet il y a
lieu de travailler: „au maintient du nationalisme
reveiller l’idee du sacrifice, repandre l’instruction publique, am eliorer le moeurs, de sim
ples laboureurs en faire de vrais fils de la
patrie, rectifier les fausses opinions“.
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commission d’enquete, le prince Troubecko'i:
„C’est un homme de fe r“.
Konarski fut condamne a etre fusille. La
sentance fut executee le 27 fevrier 1839 a Wil
no sur la place publique derriere la porte de
Troki.
Dans ses derniers instants, il trouva le
courage dans la Sainte Bible et dans la reli
gion chretienne, dont toute sa vie il fut un
fidele fils, et comme ecrivain et reform ateur
public — un ardent intercesseur.

En 1838, traque par la police tsarienne,
Konarski tombe dans ses mains et subit hero'iquement des m artyrs qui ne parvinrent
pas ä lui faire trahir ses complices, ce qui
fit dire a son bourreau, le president de la

A. T.

W ITO LD ŁA SZ C Z Y N SK !

Człowiek żelazny
W setną rocznicą śmierci Szymona Konarskiego, rozstrzelanego 27 lutego 1839 r.
„ Gdyś przybył, ranne kończyłam pacierze,
C hoć piszesz listy, m odlę się za cieb ie;
Francja daleko, więc jakbyś był w n iebie.
Patrzę w twe oczy i swoim nie wierzę!
To ty, Januszu, p ośród m ej kom n aty,')
Czy m am przed sobą jen o tw oją duszę?...
Lecz słyszę g łos tw ój i wierzyć weń m uszę!
Co znaczą jed n ak zegarmistrza szaty
I to nazwisko obce H agelm ana?2)
Mówi, że przyniósł zegarek dla pana! —
R zekła służąca. P rosić wnet kazałam ,
By tu zaczekał na m ego rodzica.
A to ty! C zuję, jak zbladły m i lica ;
D laczego nagle drżąca z lęku całam
I nie przem ieniam iskry mej nadziei
W p łom ień rad ości?“ — „ Jeleń w szedł do kniei,
W której g o m oże N em rod-car u łow i;
D oniosły o tym już szpiegi Paryża
P olicji W iednia, skąd w iadom ość chyża
Zaraz się tajnie d ostała Carow i.
Ty ją, E m ilio, od g ad łaś w tej chw ilfi)
S ercem . D arem nie się dotychczas sili,
By K on arskiego schwytać, sfora gończych
I cała arm ia carskich dojeżdżaczy.
Car się uśm iechnął, ale Kniaź w rozpaczy;4)
C hoć D łu g oręki — w tej szarej opończy
Emisariusza dosięgn ąć nie m oże.
Skryła g o skrom na postać zegarmistrza,
Co duszy ludzkiej werk z brudu oczyszcza,
I cel w skazuje: w olność! W Im ię Boże
Przebiega W ołyń, Ukrainę, Litwę
I niew olników o w olność m odlitw ę
Przekuwa w siłę do walk i zwycięstwa!
Teraz w stolicy tej W ielkiego Księstwa
Na Święto-Turskie kontrakta zjechało
Obywatelstwa z okolic nie m ało...
Tam p o d strzecham i ubogich fu torów

Serca, m iłością wolności płon ące,
Rwą się d o walki, a są ich tysiące!'0)
Czyż m niej ich znajdę w piersiach ludzi z dw orów ?“
— „Jeszcze im krwawią się rany z powstania
I śnieg S yberii zwątpień m głą przesłania
W alki za w olność P olski i ludzkości.
Ale jak posłu ch znalazłeś u ludu,
Może dokonasz i u m ożnych cudu
I z odrętw ienia z pow staniow ej klęski
Porwiesz na nowo do walki zw ycięskiej.
Januszu! Idziesz w b ó j — ja p ó jd ę z to b ą !u
— „O, nie! C hoć zdawna jam tw ój narzeczony,
Innej bym , żyjąc, nie m iał nigdy żony, —
E m ilio, nie kryj lic po m nie ża ło b ą !
Tutaj przy tobie by ło m i jak w niebie,
A tam ja lękałbym się wciąż o cieb ie;
Gdzie oczeku je m nie m oże męczeństwo.
Muszę z żelaza być, m ieć hart i m ęstwo /“
— „G dy iść nie m ogę, weź, Januszu, w drogę
B łogosław ieństw o biedn ej — na zw ycięstw o!“
*

*
*■

Zjeżdża z n ajdalszej szlachta okolicy,
Tłum na Ł u kiszkach; na każdej ulicy
K aroce, kocze i bryczki i wozy,
K onie i w oły, krow y, wieprze, ko zy ;
Żydzi, Cyganie, sprawnicy i szpiegi,
Tłum się przelew a poza ulic brzegi.
Wszyscy zmieszani, jak w ka lejd o sk o p ie:
Jaśn ie pan z dam ą i baba przy chłopie,
Lud w iejski barwny z szarym, miejskim ludem —
Z aledw ie m ogą przecisnąć się z trudem.
G ości już pełn e zajazdy, winiarnie,
Traktiernie, sklepy, składy i księgarnie.
Siódm y tom D ziejów Litwy w yszedł właśnie, G
)
A pon o Narbutt jeszcze dw om a trzaśnie!
Gwar i ruch wielki, układy i pakta,
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Jed zą i p iją, sprzedają, kupują,
K toś ryczy śm iechem , ktoś zwie ko g oś szują—
To S w ięto-Jurskie są w W ilnie kon trakta.1)
Przy lam pce z winem, nie zawsze najczystszym,
Ja k iś zegarmistrz z drugim zegarmistrzem
Snąć pakt zawiera. C hoć w kącie i ciszy,
Tak jed n ak szepcą, ze winiarz nie słyszy.
To p od ejrzan e:.. K toś oknem zagląda:
C złow ieczek m ały, lecz z grzbietem w ielbłąda.
W iniarz dłoń p odn iósł. Drzwi się otw orzyły
I d o winiarni wszedł oto gość nowy.
P ostać dość szpetna, uśmiech jedn ak m iły.
P ociągn ął z lam pki i nuż do rozm ow y:
W spom n iał pow stanie i przeszłość wychwala,
Sarknął na czasy, na rząd i M oskala,
Za język ciągnie oba zegarm istrze...
Jed en zam ilknął, drugi spojrzał bystrze:
„Tak, źle jest, ale tutaj czasu szk od a!“
Za wino brzęknął cełkow ym po sto le :8)
„G onim y ob a j wiatry, chodźm y w p o le !16
/ na ulicę w yw iódł Quasimoda.
—„Czem u m nie ciągniesz?— Z jednego-śm y cechu.
Jest lepszy p taszek!“ — A ten patriota
Zegarm istrz, m ów ią, że w ielki!“ — „ Id iota!
Mam większą szyszkę! C ała rzecz w pośpiechu.
Sam nie p orad zę. Czuwaj przy tej sieni!
Je ś li kaw aler na górze u wdowy —
Ściągnę g o na d ó ł i jest nasz. Gotow y.
Starczy dla 'm o je j i tw ojej kieszeni
Jed n ej nagrody za Em isariusza“ .
— „Masz K on arskieg o?“ — „N iech się waść nie
rusza“
— „Czuwam i czekam !“ ...C hoć do końca świata
Czuwał i czekałbyś tu, szpiegu carski —
Nie tobie suta przypadnie zapłata!
Ju ż Em isariusz, wasz Szymon K onarski,
Przez drugą sień przechodn iej kam ienicy
P rzebiegł i w tłum ie na innej ulicy
Znikł.
*
*
*•

Krzyżówka. Stacja. W ięc z bryki wysiada
Cny obyw atel p o kon ie pocztow e,
W urzędzie toczy się dłu ga narada...
K toś niecierpliw ie wytknął z budy g łow ę
I wnet ją cofn ął. Zdziwiony tym ruchem ,
W krasnym kołnierzu urzędnik na ganku,
G dzie się^ w ygrzew ał w słońcu od poranku,
Niby liść z drzewa za wichru podm uchem
Porw ał się z ław k i: te oczy, te lica,
Ja k w rysopisie! Zaraz tajem nica
Światu się w yda! S koczył, gdzie żandarm i
W oboczn ej izbie. Ju ż ich wieścią karm i...
Ruszyli hurm em . Tak, to wieść nie mylna,
D obrze wypatrzył ten czynownik carski —
Ś ród żandarm erii szpaleru K onarski
Jed z ie pow ózką z pow rotem do W ilna!
*

*

*

Przy Ostrej B ram ie, tuż, u Bazylianów,
K ędy się jeszcze snują -w ielkie cienie,
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W celi Czeczottów , M ickiewiczów, Zanów —■
Znów brzęk łańcucha i znowu w ięzienie.
Nowy m ęczennik przez okienne kraty
S pogląda w bólu, skrwawiony, w zaśw iaty;
Bliskie mu n iebo zda się być dalekiem ...
C hoć duch ja k kryształ, gdy mu obca skaza,
Kat go nazywa ż e l a z n y m c z ł o w i e k i e m , 9)
Przecież on jen o z ciała, nie z żelaza!
„I za co cierpi — i tak cierpi jeszcze,
Schwytany w srogie cierpień ludu kleszcze?
W tej izbie przeżył wszystkich serc katusze,
W idzi, jak P olskę zalało łez m orze;
Nie d b ał o życie tam, tutaj o duszę —
P olskę zbaw, P anie! P olskę wybaw, B oż e!“ 10)
*

*

*

— „ Przyszedłeś, by m i udzielić pociechy,
Ojcze, jam pewien, B óg odpuści grzechy
M ojego życia, bom je przebył w ręce;
Dużom w ycierpiał...“ rzekł do Bernardyna
K onarski, czule ściskając mu ręce
„W ięc jak wyznawcę Krzyża, więc jak syna
Mnie p o b ło g o sła w !...“
.*

*•

*

W m roźny poranek, sanną z W ilna jedzie
K onarski. K onno żandarm i na przedzie,
Z boków i z tyłu. P od g órę nie m ogą
K on ie iść p rędko. A tutaj nad drogą
Tłum . To w ileńskie m atki, córki, żony —
Tak g o żegnają, każda z chustką w ręku,
Zroszoną łzam i. J ę k płynie po jęku !...
W ięc do żyw ego K onarski wzruszony
Serdecznych uczuć rozpaczną żałobą —
W ychylił z sanek nogę i łańcuchem
Dzwoni... „Za chwilę będ ę wolnym duchem !
W y nie nade m ną płaczcie, lecz n ad sobą,
Żeście w niew oli jeszcze!“ grom ko w o ła .11)
Ja d ą ku wzgórzom ... W jechali. Stanęli.
K on arski w ysiadł. S p o jrz a ł: w śniegu bieli
Zaczarowany cały kraj d ok oła,
Od Pohulanki do Ponar — w dolinie
Tam białe W ilno, kra na W illi płynie...
Tylko tu czarno, gdzie się rozstąpiła
Dla niego ziem ia. To jeg o m ogiła.
Czytają wyrok na Em isariusza:
„H erszt... Bunt... Ś m ierć“ . — N ie drgn ął, nic
g o nie porusza,
N ajokropn iejsze przebolał już m ęki,
S toi jak gdyby w zachwyceniu świętem ...
Skończono. P odszedł, wziął papier do ręk i:
„Bladym p od p isał to Car atramentem.
Na niego wyrok krwią pisany b ęd z ie!“ 12)
W yrzekłszy zasię to prorocze słow o,
K onarski skłon ił oficerom głow ą,
A wszyscy, serca posłuszni kom endzie,
Rzucają mu się w ram iona... a Ja k brata
Ż egnali—oni, M oskale — P olaka,
Na śm ierć za w olność ojczyzny i św iata!
Jen erał w ściekły kln ie! S erdeczność taka...
C o pow ie C ar? W tem z uderzeniem p a łek
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W arknęły bębny z muzyką piszczałek,
Trzask karabinów i świst kul darem nie
Pragnąc zagłuszyć. Po-przez dym ów ciem nię
U leciał w n iebo już duch boh atera;
W n iepośw ięcon ej ziem i ciało znika...
Lud przerw ał kordon p olicji i zbiera
Purpurę P olski — krew — krew m ęczennika!
x) Janusz — ulubione zdrobniałe imię Szymona Ko
narskiego. 2) Konarski działał pod nazwiskiem Hagelmana
jako zegarmistrz; rzemiosła tego nauczył się w Szwajcarii.
3) Emilia Michalska, narzeczona Konarskiego. 4) Gdy ksią
żę Dołgorukij, gubernator wileński, zaręczał Mikołajowi I,
iż dobrodziejstwa monarsze zatarły pamięć o spiskach, car

T

A

ROK XIV

poklepał księcia po ramieniu i rzekł z uśmiechem: «Wie
rzę ci, mości książę, z tym wszystkim czynne miej oko,
bo może kiedy to mówisz, Konarski czyha gdzie na mnie!*
5) Spisek Konarskiego objął 3.000 osób; jedno z głównych
ognisk było u Jerzego Brynka, rachmistrza dóbr ‘książąt
Radziwiłłów w Ołyce. 6) „Dzieje Narodu Litewskiego*
Narbutta, 9 tomów, Wilno, 1835— 1841. 7) Od 23 kwietnia
do 15 maja. 8) Cełkowyj czyli rubel, pieniądz rosyjski.
9) Kniaź Trubeckoj, wicegubernator wileński, nie mogąc
od Konarskiego, mimo zadawania mu najokropniejszych
tortur, wydobyć żadnych zeznań o wspólnikach spisku,
uderzony ogromem cierpień i potęgą woli męczennika,
z podziwem powtarzał: „To żelazny człowiek!“ 10) Para
fraza z wiersza, napisanego przez Konarskiego w więzie
niu. n ) Słowa Konarskiego. 12) j. p.

(„Kurier Warszawski1' 26. II. 1939).

KS. LUDW IK ZAUNAR.

Wszystko co wielkie czcijmy i naśladujmy
(Kazanie wygłoszone w Kościele Ew-Ref. w Warszawie w niedzielę 26 lutego 1939 r.)
List d o Ż ydów r. 13 w. 7. „P am iętajcie na w o
dzów waszych, którzy wam m ów ili S łow o B o ż e; których
obcow ania koniec upatrując, naśladujcie wiary ich “ .
Nabożeństwo nasze dzisiejsze nosi charakter
żałoby i głębokiego skupienia; w pierwszą nie
dzielę czasu passyjnego, okresu, w którym Ko
ściół Chrześcijański z większym niż kiedyindziej
naciskiem przypomina światu ogrom i błogosła
wioną moc ofiary Chrystusowej, czcimy pamięć
człowieka, którego życie jest też ofiarą, a śmierć
męczeńska ofiary tej wypełnieniem i przypieczę
towaniem. Lat 100 mija od dnia, kiedy w Wilnie
z ręki ciemiężcy padł na placu kaźni Szymon Ko
narski, kapitan polskich wojsk powstańczych z ro
ku 1831, a następnie emisariusz Stowarzyszenia
Ludu Polskiego na Wołyniu, Polesiu i Wileń
szczyźnie. Pamięć jego — jako bohatera narodowe
go i żołnierza — czci całe społeczeństwo polskie,
a jako ewangelika-reformowanego, czci w szczegól
ności Kościół nasz, jego duchowa rodzina, w tra
dycjach i wierze której urodził się, wychował, żył
i umierał. Czynimy to zaś w myśl wskazań i nauk,
jakie nam daje nieśmiertelne Słowo Pisma Świę
tego, ten fundament i zasada, która tak dla SzySzymona Konarskiego, jak z nim i dla każdego
z nas, jego współwyznawców, jest źródłem i mia
rą wartości największych i najistotniejszych w ca
łokształcie wiary, życia, i postępowania czło
wieka.
W tekście naszym dzisiejszym czytamy przedewszystkim, byśmy pamiętali na wodzów naszych,
którzy nam głoszą Słowo Boże. Apostoł mówi
tutaj przedewszystkim o tych, którzy tak słowem
jak i czynem są głosicielami tych prawd, jakie
z wyżyn niebiańskich przyniósł ludzkości jej Zbaca Jezus Chrystus. Są nimi dla nas, wyznawców
czystego Słowa Bożego, apostołowie Jezusowi,
są z nimi i za nimi ci wszyscy na przestrzeni wie

ków, którzy wskazania Jego przyjęli i wypowia
dali duchem i prawdą swego serca i swego życia.
Stawali się przez to wodzami duchowymi, prze
wodnikami, którzy otoczeniu swemu wskazywali
drogi ku przyszłości. W szeregu takich ludzi mo
żemy niewątpliwie postawić i Szymona Konar
skiego: wspominamy go dziś w stuletnią rocz
nicę jego śmierci jako duchowego wodza, który
obok innych głosił narodowi najpiękniejsze Słowo
Boże: słowo wielkiego ukochania ojczyzny; sło
wo, które wcielił w czyn życia swego tak głęboki
i wielki, że przetrwał on niweczącą wszystko po
tęgę czasu, że nie mogła go zniszczyć moc śmier
ci, że dziś po stu latach żyje i żyć będzie zawsze
w świadomości narodu naszego, jako jego bohater
i wierny a dobrze zasłużony syn.
To ukochanie stwierdził Szymon Konarski już
jako dziecię i młodzieniec, wsłuchany w tradycję
domu rodzinnego, oddanego sprawie ojczyzny w
jej walkach o prawo do bytu w osobach jego
dziada i ojca; — dał jej wyraz, wstępując za ich
przykładem w szeregi armii, by w praktyce twar
dych cnót żołnierza, służyć krajowi; oddał mu
z siebie wszystko, by w ogniu bitew i walk, w nie
wypowiedzianych trudach życia i pracy konspira
cyjnej zespalać tych, którzy jak on ojczyznę i jej
wolność nadewszystko umiłowali. Ta miłość była
wielką ideą, która jak światło niegasnące prowa
dziła Konarskiego, przez całe jego życie, była
źródłem wielkiego hartu jego duszy i stygmatem
wielkości, która pamięć jego we wspomnieniach
narodu opromieniła. Ludzie zaś tego pokroju
stają się wodzami duchowymi swego otoczenia, w
nich bowiem ogniskuje się i wypowiada w spo
sób jasny i piękny wszystko to, co dla każdego
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człowieka jako jego obowiązek i prawo jedno
cześnie, ma być i będzie zawsze najwyższym idea
łem i wyrazem najszczytniejszego powołania ży
ciowego, a nam sprawdzianem jego wartości i le
gitymacją jego użyteczności dla dobra ogólnego.
A przeto gdy czcimy pamięć takich ludzi, gdy dziś
z ich szeregu wysuwamy na plan pierwszy. Szy
mona Konarskiego, to czynimy to w przekonaniu,
że spełniamy jedynie obowiązek, jaki na nas na
kłada wskazanie Słowa Bożego, które przez usta
apostoła Chrystusowego uczy nas: pamiętajcie na
wodzów waszych, którzy wam mówili Słowo Bo
że, słowo wielkiej miłości i ofiary dla idei narodu
i ojczyzny, jako dóbr nieśmiertelnych i wielkich
na tej ziemi.
Słowo Boże każe nam jednak nietylko pa
miętać o nim, nietylko rozpamiętywać to, co w nim
wielkim i drogim jest nam, jako narodu polskie
go dzieciom, — ale uczy nas jednocześnie, byśmy
wyciągnęli i dla siebie dziś właściwe wnioski,
czerpiąc od tych, których czcimy, naukę i mą
drość, przykład i wzór do naszych poczynań i na
szych zadań. Cześć dla tych naszych poprzedni
ków, których pamięć ma nam być. drogą i wielką
ma nam być nietylko łatwą, ale też łatwo przemi
jającą teorią czy formalnością, ale praktyką na
szego własnego życia i światłem naszego serca.
Dlatego też czytamy w Słowie Bożym we
zwanie: naśladujcie wiary ich! Mamy dziś jako
polacy i jako bracia duchowi Szymona Konar
skiego stać w szeregu tych, którzy jak on przed
wiekiem, rozumieją i czynem swoim stwierdzać
pragną, że Polska to wielka rzecz, że służba dla
niej to nietylko trud i obowiązek, ale prawo —
i przywilej, który z dumą nosić i z radością wy
pełniać jest nam dane. Szymon Konarski idąc po
tej drodze stał się pionierem świadomości, która
dla nas współczesnych, jest już pewnikiem nie
kwestionowanym, że tylko ten naród wart jest
wolności i szacunku, którego synowie rozumieją
konieczność ofiary i poświęcenia samego siebie
dla jego sprawy. Ideę tę wyznawał Konarski ser
cem, żołnierskim trudem i ofiarą swego życia w
czasie, gdy Polska trzymana w grobie niewoli, gło
sem, czynem i ofiarą najlepszych swych synów
i córek domagała się prawa życia dla siebie; —
gdy naród, gnębiony przemocą obcą i wrogą, w
krwawych, a jak się wydawać mogło beznadziej
nych porywach zbrojnych stwierdzał wobec całego
świata, że nie umarł, że żyć pragnie i żyć będzie
za wszelką cenę. Szymon Konarski — to piękny
przykład i wyraz tej ceny, która nie ma większej
nad się wartości, a jej wymowa brzmi i wzywa
potężnym głosem do zastanowienia się, co jest
i być musi najświętszym człowieka obowiązkiem
w jego życiu społecznym i narodowym. Dlatego
nakaz Pisma Świętego, nakaz prawdziwie ewange
liczny, a tym samym dla nas — jego braci we wie
rze— ewangelicki, musi być dla każdego z nas
przypomnieniem powinności, jakie przed nami w
wolnej już i potężnej Ojczyźnie stoją, a jakie od
nas wymagają taksamo wytężonej pracy i ofiarne-
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nego wysiłku. ,,Naśladujcie ich" woła do nas
Słowo Boże i w tym naśladowaniu widzi,— a wi
dzi słusznie i mądrze — jedyną prawdziwą cześć
i uznanie ich duchowej wielkości. Cóż pomogą
nam piękne pomniki, czym będą w treści swej naj
piękniejsze nawet obchody i uroczystości, jeśli od
dając cześć wielkości pod względem formalnym,
nie będziemy tego czynili — jak się przepięknie
wyraził Jezus Chrystus — w duchu i prawdzie na
szego serca i naszego życia? Toć wszak ten jedy
ny prawdziwie Wielki wśród ludzi — Zbawiciel
nasz — sam w sobie wielki niezależnie od słów
i czynów— Syn Boży nie pragnął nigdy, ba wzdra
gał się przed tym formalnym kultem dla siebie,
żądając natomiast kategorycznie i nieustępliwie
jedynie ,,naśladowania wiary" czyli kultu czynu
i życia. O tym też nam dziś przed obliczem Bo
żym zgromadzonym nie wolno zapominać ani na
chwilę, jeśli pragniemy oddać cześć prawdziwą
pamięci Szymona Konarskiego, jeśli chcemy wi
dzieć w nim nietylko przebrzmiałą i skończoną
bezpowrotnie przeszłość, ale spostrzedz żywą rze
czywistość naszą aczkolwiek w innych formach
i w innym kształcie.
Czcimy pamięć ofiarnego żołnierza Polski,
który dla niej oddał trud i znój swego młodego
życia: czy dzisiaj inną jest powinność żołnierza
polskiego i innym dla niego w stosunku do O j
czyzny wymaganie i nadzieja?
Czcimy w Szymonie Konarskim pracownika,
który życie swe poświęcił sprawie duchowego i mo
ralnego podniesienia narodu, gdy głosił i pisał,
że należy ,,narodowość utrzymać, ducha poświęce
nia obudzać, oświatę krzewić, obyczaje poprawiać,
opinie fałszywe prostować, lud rolniczy na synów
Ojczyzny sposobić": czyż te naczelne jego wskaza
nia i cele jego pracy nie brzmią w naszych uszach
tak współcześnie i tak aktualnie, iż nam się słusz
nie wydawać może, iż słyszymy je nie z ust czło
wieka, który przed stu laty umierał, ale raczej
z ust człowieka, który umie dziś spojrzeć baczniej
w nurt naszego życia współczesnego i zeń podaje
swemu pokoleniu wskazania mądrości niezbędne
i konieczne. Dlatego to w tej właśnie chwili Słowo
Boże nabiera i nabierać musi dla nas wagi czegoś,
co jako czynnik pierwszorzędnego znaczenia prak
tycznego, życiowego, musi zająć w naszym osobi
stym, społecznym i narodowym życiu miejsce de
cydujące, by wytworzyły się w nas te imponderabilia, bez których nie masz nigdy prawdziwej war
tości.
A szukając dziś dla siebie form i kształtów
najwłaściwszych do tego naśladowania patrzmy na
tych, którzy szli w życiu własnym szlakiem życio
wym Szymona Konarskiego i tylko jedną mieli
dla siebie — jak i on — myśl i ideę przewodnią,
ideę, którą słowo apostoła nazywa pięknie: „gło
szeniem Słowa Bożego". W dziejach naszego na
rodu jest ich szereg długi, a wspólnie tworzą oni
ten porywający i dumny „obłok świadków", na
który my potomni patrzymy i patrzeć możemy
z dumą i radością rzetelną. Byli wśród nich tacy,
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i radosny. Naśladujmy ich przeto całym sercem
i życiem, tego żąda od nas zawsze Słowo Boże,
tego uczy nas i ten, którego pamięć dziś szczegól
nie czcić pragniemy.
Apostoł kończy wezwanie swoje napomina
jąc nas, byśmy cześć oddając temu, co wielkie
w człowieku, na koniec jego życia spoglądali. Ko
niec życia ziemskiego Szymona Konarskiego — to
męczeństwo i ofiara. Krzyż Chrystusowy na wy
żynie Golgoty rękami nieprzyjaciół Jego podnie
siony— stał się nazawsze najpiękniejszym symbo
lem wielkości i wartości człowieka. Ten krzyż po
niósł Szymon Konarski wiernie aż do końca, a je
go brzemię złożył u stóp Zbawiciela swego, któ
remu ufał tak w dobrej jak i ciężkiej doli. Ten
krzyż czynił mu jego ofiarę życiową, celową i po
trzebną dla swego narodu, dla swej ojczyzny. Pod
tym krzyżem i myśmy zgromadzeni, by jako jego
wyznawcy wypełniać wiernie słowo apostoła i te
raz i do końca dni naszych.
A przeto wszystko, co wielkie — czcijmy i na
śladujmy! Amen.

co jak Konarski szlakiem swego życia i krwi dro
gę następcom swym ku nadziei wskazywali; byli
i tacy, co tym samym idąc szlakiem, wieko trumny
zmartwychwstającej ojczyźnie mieczem i zndjem
niewypowiedzianym odrywali. Są tacy, co tej o j
czyzny i je j wolności wskrzesicielami nazwani być
mogą, a na ich czele Ten, który z ciszy Wawel
skiej krypty woła ciągle żywy i zawsze przed wol
nym już narodem naprzód postępujący uczy, że
Polska skazana jest na wielkość, na małość nie
może sobie pozwolić. Są też i ci, którzy łaską da
ru miłości Bożej są dziś dla narodu i państwa
polskiego przewodnikami mądrymi i przewidują
cymi, prowadząc go ku potędze ducha i miecza,
ku gruntowaniu wolności i budowaniu wielkości
wbrew wszelkim wrogim zakusom czy pragnie
niom. Oni są dziś dla nas żywym wskazaniem
i wzorem, ich wezwanie ku jedności wewnętrznej,
ich apel do wysiłku — toć słowo żywe i nakaz
chwili, toć dalszy ciąg tej drogi, po której krwią
broczył 'Szymon Konarski wierząc, że ofiara jego
nie jest daremną i że przyniesie ona plon wielki

Uroczysty obchód 100-letniej rocznicy
śmierci męczeńskiej Szym ona Konarskiego
w Warszawie
Zanim podamy szczegóły samego obchodu,
o którym w kilku krótkich słowach wyraziliśmy
się, w numerze poprzednim, że był wspaniały,
chcemy i mamy prawo rzec sobie i stwierdzić, że
100-letnia rocznica śmierci męczeńskiej naszego
współwyznawcy i dobrego polaka jakim być
umiał Szymon Konarski, została uczczona godnie
tak przez Kościół nasz, jak wespół z nami przez
całe społeczeństwo polskie. Obchód wywarł po
tężne wrażenie na tych, którzy mogli wziąć udział
osobiście w akademii i nabożeństwie, a echem
swym napełnił całą Polskę, która drogą komuni
katów radiowych, licznych notatek prasowych i ar
tykułów dziennikarskich, postawiła przed oczy
naszemu pokoleniu w jego wysiłkach i pracach
ku ugruntowaniu potęgi i mocarstwowego stano
wiska, obraz człowieka, który umiał miłować Ją
całym sercem, pracować dla Niej w ciągu całego
swego życia, oddać dla Niej ze siebie wszystko
bo aż życie swe na ofiarę. Jeśli można się było
obawiać przed obchodem, że pamięć o Szymonie
Konarskim zanikała w świadomości społeczeństwa
polskiego, to gdy obchód już jest przeszłością,
możemy z radością stwierdzić, że pamięć ta jest
żywa i żywą pozostanie.

początkowo poszczególne osoby, następnie grupy
a w końcu tłumy ludzi, które też wypełniły salę
i jej wielkie galerie do ostatniego miejsca. W
pierwszych rzędach foteli zasiedli przedstawiciele
Rządu w osobach JW P P . Ministra W. R. i O. P.
prof. Wojciecha Swiętosławskiego i Wiceministra
Spraw Wojskowych generała Aleksandra Litwinowicza. Obok nich zajęli miejsca przedstawiciele
władz cywilnych i wojskowych w osobach pp. gene
rała Szylinga, generała L. Żeligowskiego, Szefa Ga
binetu Ministra Spraw Wojskowych pułk. W. Ki
lińskiego, Szefa Biura Wyznań Niekatolickich M.
S. Wojsk, podpułk. dr. St. Krawczyka, wielu in
nych generałów i wyższych wojskowych, Dyrekto
ra Departamentu Wyznań Min. W. R. i O. P. hr.
Dunin-Borkowskiego, Dyrektora Biura Prezydium
Rady Ministrów Ołpińskiego. Obok nich przed
stawiciele wyznań a więc NPW. Ks. Biskup Dr.
Juliusz Bursche, NPW. Ks. Biskup Mateusz jako
reprezentant niedysponowanego Jego Eminencji
Ks. Metropolity Dionizego, NPW. Ks. Superin
tendent Stefan Skierski, PW. Ks. Senior Pułkow
nik Kazimierz Szefer, PW. Ks. Senior Pułkownik
Feliks Gloeh, Ks. Zygmunt Michelis, Naczelny
Rabin W. P. Dr. B. Sztejnberg, profesorowie wy
działu teologii ewangelickiej uniwersytetu Józefa
Piłsudskiego, członkowie naszego Konsystorza z
p. Prezesem Gerliczem, przedstawiciele Federacji
Ewangelików Polskich z pp. Władysławem Ever-

Już na godzinę przed wyznaczoną porą po
częły napływać do wielkiej sali Rady Miejskiej
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transmitowana przez Polskie Radio na wszystkie
rozgłośnie, a licznie zgromadzeni przedstawiciele
prasy stołecznej i prowincjonalnej notowali
skrzętnie wrażenia z akademii, uzupełniając je
licznymi zdjęciami fotograficznymi dla swych
pism. Warto zanotować bardzo sympatyczny fakt
przybycia na akademię licznej grupy braci
i sióstr— ewangelików polaków zaolziańskieh, któ
rzy zjechali się tego dnia do Warszawy na zjazd
delegatów polskiej młodzieży ewangelickiej, ak to
rzy pierwsze niejako swe kroki skierowali na aka
demię, by dać widomy dowód łączności, jaka ze
spala duchowo wszystkich, którzy całym sercem
miłują Polskę i sprawę Ewangelii w niej. Mamy
nadzieję, że akademia ta była i dla nich momen
tem pokrzepienia w ich pracy i wysiłkach do ze
spolenia się z Macierzą, do której niedawno wró
cić mogli, na wieki.

tern i pułk. Kliemem na czele. Stawili się licznie
członkowie rodziny Konarskich, zjeżdżając często
z oddalonych miejscowości na zaproszenie Komi
tetu. Podium pięknie udekorowano zielenią oraz
barwami państwowymi i miejskimi, a na nim
portret Szymona Konarskiego, okolony wieńcem
laurowym, otoczyły tłumnie zgromadzone poczty
sztandarowe Związków Federacji Obrońców O j
czyzny oraz drużyn harcerskich męskiej i żeńskiej
im. Szymona Konarskiego. Sala wypełniona do
ostatniego stojącego miejsca robi wrażenie bardzo
podniosłe. Przybywających na akademię witają
członkowie Komitetu z Ks. Zaunarem na czele.
Rozpoczyna, uroczystość krótka przemowa inaugu
racyjna członka Komitetu p. generała Leonarda
Skierskiego, zakończona słowami:
„Żywą jest postać duchowa Szymona Ko
narskiego, — stoi ona przy nas i patronuje nam,
kiedy poruszeni myślą o ofiarnej służbie dla O j
czyzny składamy żołnierski hołd: Najjaśniejsza
Rzeczpospolita Polska, Jej Prezydent, Naczelny
Wódz, Rząd, Sejm 'i Senat, cały Naród i Jego
straż przednia Armia Polska: niech żyją!"

Gdy na akademii czciło pamięć Konarskie
go całe społeczeństwo polskie, to w niedzielę 26
lutego czcił pamięć jego w pierwszym rzędzie
Kościół Ewangelicko-Reformowany, duchowa ro
dzina wielkiego polaka, której wiernym synem był
Szymon Konarski od kolebki do mogiły męczeń
skiej. Ale i w tym uczczeniu wzięło udział żywy.
i czynny całe społeczeństwo, poczynając od przed
stawicieli władz cywilnych i wojskowych, kończąc
na tłumach tych szarych obywateli, którzy wyczy
tawszy z żałobnych klepsydr rozwieszonych po
mieście zaproszenie na nabożeństwo, przybyli do
naszego Kościoła, by tu przed obliczem Bożym
oddać hołd jednemu z braci-polaków! Nic też
dziwnego, że Kościół nasz wypełnił się do ostat
niego miejsca, że wiało zeń na wchodzących wra
żenie podniosłe i niezatarte. Presbyterium otoczy
ły znów tłumnie poczty sztandarowe, przejścia
między rzędami ławek wypełniła młódź harcerska
żeńska i męska, a oczy zebranych kierowały się
ku Stołowi Pańskiemu, ozdobionemu zielenią
i białym kwieciem, na tle pięknie udrapowanych
barw narodowych. Wchodzących do Kościoła wi
tali członkowie Komitetu, wręczając każdemu spe
cjalnie wydrukowany porządek nabożeństwa wraz
z tekstami pieśni, oraz portretem Szymona Konar
skiego i jego życiorysem opracowanym przez
p. mgr. Stefana Trojanowskiego.
Potężnie
brzmiały śpiewy zgromadzenia, ułożone na tak
znane każdemu polakowi melodie „Roty" i „Z dy
mem pożarów", w skupieniu wysłuchiwano słów
modlitwy i Ewangelii, odczytywanych przez NPW.
Ks. Superintendenta Skierskiego, a następnie ka
zania okolicznościowego, wygłoszonego przez Ks.
Zaunara. A kiedy zabrzmiały tony hymnu „Boże
coś Polskę" to wydawać się mogło, że śpiewa cała
Polska, która czcząc pamięć syna swego, dobrze
dla jej sprawy zasłużonego, wielbi imię Pańskie
w serdecznej podzięce, że jego ofiara nie poszła
na marne i owoc błogosławiony, jak ziarno dobre
i zdrowe przyniosła. Nabożeństwo uświetnił w
wielkim stopniu Chór Wydziału Nauczycielskiego
Państw. Konserwatorium Muzycznego, który pod

Ten okrzyk podejmują trzykrotnie wszyscy
obecni a następnie wysłuchują w skupieniu dźwię
ki hymnu państwowego, odegranego przez or
kiestrę 30 pułku piechoty. Na mównicę wchodzi
teraz p. prof. Flenryk Mościcki by w pięknej, peł
nej wartościowej treści prelekcji, wygłoszonej z
pamięci, zobrazować sylwetkę Szymona Konarskie
go i odmalować tło, na którym jego wielkość tak
mocno się zarysowała. Słuchało się tej prelekcji
jak pięknej opowieści o czymś, co wielkie i pory
wające, wiecznie żywe i aktualne, rozpłomienia
wyobraźnię i każe chylić czoło w kornym hołdzie
dla serca, co umiało miłować Wielką Sprawę aż
.do męczeńskiej śmierci i najwyższej ofiary. Pre
legent oddał hołd Szymonowi Konarskiemu i ja 
ko polakowi i jako ewangelikowi-reformowanemu,
co na tym miejscu z prawdziwą radością podkre
ślamy. Nic też dziwnego, że długo niemilknące
oklaski żegnały świetnego prelegenta, gdy scho
dził. z mównicy.
Dalszą część programu wypełniły utwory ar
tystyczne, wykonane pierwszorzędnie przez zapro
szonych przez Komitet artystów. A więc p. Alina
Janiszewska odegrała na fortepianie utwory Szo
pena, Paderewskiego i Szymanowskiego, — p. Aniela Szlemińska odśpiewała pięknie pieśni Mo
niuszki, Friemanna i Niewiadomskiego, p. dy
rektor Karol Adwentowicz porywał słuchaczów
deklamacją wiersza Goszczyńskiego oraz fragmen
tu z „Kordiana" J. Słowackiego, a wreszcie Chór
.Wydziału Nauczycielskiego Państw. Konserwato
rium Muzycznego w Warszawie pod wytrawną
batutą p. prof. Stanisława Kazury wykonał frag
menty z oratorium „Morze", którego autorem jest
dyrygent. Występy te były przyjmowane bez wy
jątku z wielkim uznaniem.
Pierwsza część akademii była jednocześnie
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kierunkiem p. prof. St. Kazury odśpiewał prze
pięknie utwory mistrza Palestriny.
*

*
«

Jak się dowiadujemy, obchody ku czci Szy
mona Konarskiego odbyły się również w Zborze
Ewangelicko-Reformowanym Wileńskim, gdzie w
Kościele przy ul. Zawalnej odprawił uroczyste na
bożeństwo i wygłosił podniosłe kazanie NPW.
Ks. Superintendent Generalny Jędnoty Wileńskiej
Dr. Konstanty Kurnatowski, składając następnie,
w obecności władz państwowych z p. Wojewodą
Wileńskim na czele, wieniec na pomniku postawio
nym na miejscu stracenia męczennika przez Jednotę Wileńską Ewangelicko-Reformowaną. Jed
nocześnie i nasze Zbory prowincjonalne a głów
nie Łódzki i Zelowski uczciły specjalnymi obcho
dami pamięć Konarskiego, a mianowicie Zbór
Łódzki w niedzielę 26 lutego, Zbór zaś Zelow
ski dopiero 19 marca ze względu na brak na m iej
scu stałego duchownego. Administrator dojazdo

O

T

A

ROK XIV

wy tego zboru Ks. Roman Mazierski pisze nam
o tym obchodzie co następuje: ,,Zbór Zelowski
obchodził 19 marca r.b. dwie wielkie pamiątki:
rocznicę bohaterskiej śmierci Szymona Konarskie
go oraz rocznicę uchodźctwa Braci Czeskich, prze
śladowanych przez niemców-Habsburgów za wiarę.
Obchód odbył się wieczorem w miejscowym Ko
ściele ewangelicko-reformowanym i zgromadził
liczne rzesze zborowników. Program obchodu wy
pełniły: wspólna modlitwa, referat Ks. Mazierskiego o Szymonie Konarskim, referat p. W. No
waka o uchodźctwie Braci Czeskich, deklamacja
p. Ł. Słamówny, która z uczuciem wygłosiła
wiersz Seweryna Goszczyńskiego ,,Na śmierć Ko
narskiego", deklamacje pp. Pospiszyłówny i Mundiłówny oraz okolicznościowe pieśni wykonane
przez chóry zborowe żeński i mieszany pod dy
rekcją niestrudzonego p. kantora K. Jersaka. Z
uznaniem podkreślić należy, że urządzeniem tych
uroczystości zajęło się zborowe Stowarzyszenie
Młodzieży, które skupia w swych licznych szere
gach najwartościowsze jednostki".

Solennites a Varsovie pour le centenaire
de Szymon Konarski
Le centenaire de la m ort-m artyre de notre
coreligionnaire et d’ardent patriotę que fut
Szymon Konarski, a ete celebre tant par Eglise
Evangelique-Reform ee en Pologne que par
toute la nation polonaise.
L ’echo de cette anniversaire retentit dans
la Pologne entiere. Les communiques de li
radio et les articles de la presse presenterent
a notre generation l’illustre portrait d’un
homme qui sut cherir de toute son ame sa
patrie, lui offrir tout, jusqu’au sacrifice de
sa ■vie.
Samedi 25 fevrier a. c. toutes les places
de la grande salle de reception du Conseil
Municipal de Varsovie etaient archibondees
de monde.
Dans les fauteuils reserves prirent place
les representants du Gouvernement: Mrs. le
Ministre de l’lnstruction Publique et des Cultes
prof. W. Swiętosławski et le Vice-ministre de
la Guerre, general A. Litwinowicz. A cote
d’eux, on rem arquait le general Szilling, le
general L. Żeligowski; le chef du Cabinet du
Ministre de la Guerre, colonel W. Kiliński;
le chef du Bureau des Cultes non Catholiques
pres le Ministre de la Guerre, ltd. colonel dr.
St. Krawczyk; ainsi que plusieurs autres generaux et officiers superieurs, Mr. le chef du
departam ent aupres du Ministre des Cultes
com te Dunin Borkowski; le directeur du Bu
reau de la Presidence du Conseil des Mini-

stres, Mr. Ołpiński; S. Ex. l’Eveque Ev.-Augsb.,
dr. Jules Bursche; S. Ex. l’Eveque Matheus
representant S. Emin, le Metropolitę Dionis
souffrant; S. E x. le Super-intendant Ev.-Ref.
S. Skierski; les Pasteurs-aum oniers, colonels
K. Szefer et H. Gloeh; le Pasteur Z. Michelis;
le Rabin en Chef de l’Armee Polonaise, dr.
B. Sztejnberg; Mrs. les Professeurs en theologie Evangelique de l’Universite de Varsovie;
les membres du Consistoire Evangelique-Re
formee avec Mr. le President Gerlicz en tete,
les representants de la Federation des Evangeliques Polonais avec Mrs. W. Ew ert et le
colonel J. Kliem; ainsi que plusieurs membres
de la familie des Konarski.
L ’estrade richement fleurie, enguirlandee
et pavoisee aux couleurs nationales et municipales etait entouree des delegations d’Anciens Combattants, ainsi que des eclaireurs
du bataillon „Szymon K onarski*. Les membres
du Comite organisateur de l’Academie, avec
Mr. le Pasteur L. Zaunar en tete, recevaient
les invites.
L ’Academie commenca par une cóurte
allocution de Mr. le general Leonard Skierski,
qui, en terniinant, s’exprim a ainsi: „L’image
de Szymon Konarski vit! — il est parmi nous
et nous patronne lorsque, emu de patriotisme,
nous deposons nos hommages a l’autel de la
Patrie et poussons le cri de: Vive la Republique de Pologne, son President, le Chef de
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Tout le monde se leve et cri trois fois:
„Qu’ils vivent!“
Puis la fanfare de 30-me rgt. d’inf. entonna l’hymne national.

La prem iere partie du program m e fut
transm ise par la Radio Polonaise.
Les delegues de la jeunesse Evangelique
de la. Silesie de Cieszyn en leur pittoresque
costume regional prirent egalement part a
cette Academie.

Nr. 6

Dimanche le 26 fevrier, une ceremonie
religieuse eut lieu au temple EvangeliqueReforme de la capitale, ä laquelle assistaient
les representants du Gouvernement et une
foule de citoyens.
Le temple, de meme que l’Academie, etait
archi plein. Autour du presbytere enguirlande
et recouvert de flammes au couleurs nationa
les, plusieurs delegations avec leurs drapeaux
prirent postes.
A l’entree du temple, les
membres du Comite accueillaient les fervents
et les invites en leur rem ettant le programme
de l’Office Divin avec le portrait et la biographie de Szymon Konarski.

1’Armee, le Gouvernement, la Nation et son
avant-garde 1’Armee polonaise!“

L ’eminent professeur d’histoire, Henryk
Mościcki, dans son eloquant discours a releve
la vie pleine de sacrifices et le m artyr de
Szymon Konarski, lui rendant hommage comme
ä un ardent patriotę Polonais ainsi qu’Evangelique reforme. Dans la deuxieme p «rtie du
program m e, Mile A. Janiszewska executa quel
ques oeuvres de Chopin, Paderewski et Szy
manowski — Mme A. Szlemińska chanta des
airs de Moniuszko, Friem an et Niewiadomski —
Mr. K. Adwentowicz declama des vers de Go
szczyński et Słowacki, et pour finir, le choeur
du prof. S. Kazuro executa des fragments de
1’oratorio „La Mer“, dont le dit professeur
en est 1’auteur.

A

Les paroles de l’Evangile et les prieres
lues par S. E x. le Super-intendant Stefan
Skierski, ainsi que le sermon du Pasteur Lu
dwik Zaunar, etaient ecoutees avec recueillement, et tous les fideles chanterent avec ferveur nos belles hymnes religieuses pleines
de profond patriotisme. Le choeur du Con
servatoire National de Musique, sous la dire
ction du prof. S. Kazuro executa les oeuvres
du m aitre Palestrino.
Le sublime hymne „Boże coś Polskę“,
suppliant la benediction du Tout Puissant
ä notre Patrie, termina le Service Divin.

Andrzej Trojanowski

STEFAN TRO JAN OW SKI.

Prasa w hołdzie Konarskiemu
Z okazji warszawskich i wileńskich obchodów pisze z goryczą:
ku czci Konarskiego prawie cała prasa, bez różnicy
,,Wdzięczny lud" o Szymonie Konarskim nie
odcieni politycznych i wyznaniowych, dała wyraz
wie, bo to heretyk. Ale światła Polska? Ta,
hołdu pamięci Bohatera szeregiem artykułów oraz
która czci swoich bohaterów? Czyliż zapomni
niezliczonymi wzmiankami, informującymi społe
o jednym z najszlachetniejszych synów swo
czeństwo polskie zarówno o postaci i dziele Ko
ich, Szymonie Konarskim? Upływa niedługo
narskiego, jak i o poszczególnych momentach uro
sto lat od chwili, gdy padł pod salwą car
czystości obchodowych. Tę jednomyślną patrio- ^
skich żołnierzy. Czy będzie o nim kto pamię
tyczną manifestację prasową zapoczątkował jeszcze
tał? Czy postawią mu pomnik, przepowia
w grudniu ubiegłego roku PIELG RZYM POL
dany przez Goszczyńskiego? Jeszcze przed
SKI — organ Polaków-metodystów — artykułem
laty kilkunastu możnaby było sądzić, że to
T . Grudy p. t. Zmiany nieorganiczne:
się stanie. Dzisiaj pozachodziły zmiany..."
Nawiązując do słów wiersza Seweryna Gosz
Inicjatywę PIELGRZYM A poparł organ wi
czyńskiego: Cześć pośmiertna Szymonowi Ko leńskiego Kościoła Ewangelicko - Reformowane
narskiemu: ,,On za lud umarł. Cześć Jego pa go — SZLAKIEM REFO RM A C JI — w nume
mięci! Wdzięczny lud wiecznie w sercu ją prze rze grudniowym r. ub. wezwaniem do ,,wszyst
chowa"... autor artykułu, stwierdziwszy niepoko kich bez różnicy wyznania", zatytułowanym: Uczjący fakt przemilczania u nas obecnie wszystkiego cijm y pam ięć bohatera n arodow ego!, przedruko
co ewangelickie, jak np. kiedy, to niedawno:
wanym przez ewangelicko-refrmowaną warszawską
,,pewne czynniki robiły, co mogły, aby nie JED N O TĘ (styczeń r. b.). Już w następnym nu
wyszło na jaw, że Witold 'Reger to ewange merze (luty r. b.) JEDN O TA sygnalizuje .w ko
lik, bowiem obowiązuje komunał, że Polak munikacie, będącym odpowiedzią bratniemu orga
nowi wileńskiemu, zatytułowanym: Czcimy p a 
to katolik" —
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m ięć bohatera narodow ego i współwyznawcy na
szego, że wezwanie do uczczenia Konarskiego:
„znalazło bardzo gromkie echo nietylko wśród
naszych zborowników i współwyznawców, ale
w szerokim kole tych współobywateli, innych
wyznań, dla których sprawa Polski jest świę
tą, a cześć dla jej synów konieczną i oczywi
stą. To też uczczenie pamięci Szymona Ko
narskiego w stuletnią rocznicę jego śmierci
posunęło się szybko naprzód i obecnie je 
steśmy w toku prac nad tym, żeby obchód
wypadł jaknajbardziej uroczyście i podniośle
oraz by ogarnął on szerokie sfery społeczeń
stwa polskiego0 ...
po czym następuje sprawozdanie z dotychczaso
wych kroków oraz najbliższych zamierzeń obcho
dowych powołanego przez warszawski Zbór Ewangelicko-Reformowany — ,,Komitetu Uczczenia
Pamięci Szymona Konarskiego0.
Od tych pierwszych jaskółek prasowych w
związku z rocznicą Konarskiego, zaczynają się
mnożyć wzmianki biograficzne, komunikaty, arty
kuły, podobizny Emisariusza i. t. p., już nie tylko
w prasie ewangelickiej, lecz i w czasopismach
i periodykach polskich wogóle. Poniżej przyta
czamy wyjątki artykułów, i to nie wszystkich —
dla szczupłości ram naszego dzisiejszego numeru
pamiątkowego — które, bądź poprzedziły obchody
25 i 26 lutego, bądź pojawiły się w tych pa
miętnych dniach. Dalsze artykuły ukazują się.
Dłuższe, lub krótsże życiorysy Konarskiego
opublikowały m. im:
EPOKA (5. II.): Artykuł Zygmunta J a r o 
sza p. t. Szym on K onarski w stulecie stracenia —
zakończony wezwaniem:
...Niechże ta bohaterska postać zmartwych
wstanie dziś w naszych sercach i myślach!
Konarski zasłużył na więcej, o wiele więcej,
niż skromny pomniczek za Trocką Bramą
w Wilnie0.
NA STRAŻY (Nr. 2 .): 100-lecie zgonu Szy
m ona K on arskieg o.
NARÓD I W O JSKO (15. II.) — p. t.
W setną rocznicę stracenia Szym ona K on arskie
go — do użytku świetlic. — Artykuł stanowią wy
jątki z książki Stanisława Szpotańskiego: „Konarszczyzna — przygotowania powstańcze w Pol
sce w 1835— 1839 roku° (Kraków. Sp. Nakł.
„Książka"). Wspominamy tutaj to dziełko, jako
zasługujące na przeczytanie w całości.~
DZIEŃ DOBRY (24. I I )— Radom: Z. Ziw liń ski: Szymon K onarski — nieustraszony rycerz,
nieugięty szermierz w olności i braterstwa.
K U RIER PORANNY (25. I I ) : Artykuł p. t.
Nieustraszony P olak — napisał H. Musz.
POLSKA (25. I I ) : H enryk M ościcki: Szy
m on K onarski — w setną rocznicę stracenia, z re
produkcją starego drzeworytu: „Szymon Konarski
na śledztwie", (w powiększeniu — również w Ty
godniku Ilustrowanym z 5. III.).
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GON IEC NADWIŚLAŃSKI — GLOS PO
M ORSKI (25. II) — Grudziądz: Szymon K o 
narski m ęczennik o w olność P olski — w 100-letnią
rocznicę m ęczeńskiej śm ierci bohater a-patrioty.
DZIEN N IK POM ORSKI (25. II) — Choj
nice: Szymon K onarski m ęczennik o w olność P ol
ski.
NA POSTERUN KU (26. I I ) : Szymon K o 
narski i konarszczyzna — w setną rocznicę stra
cenia bojow nika o P olskę i lud.
GŁOS PORANNY (26. II) — Łódź: J . K .
U rbach: Szymon K onarski — w setną rocznicę
stracenia boh atera.
GAZETA OLSZTYŃSKA (26. I I )— Olsztyn:
Szym on K onarski m ęczennik o w olność P olski w
100 rocznicę śm ierci bohatera-patrioty.
JUNAK (26. I I ) : Szymon K onarski w ielki
m ęczennik za P olskę i lud.
KU RIER ŁÓDZKI (27. II) — Łódź: Zwia
stun P olski Zm artw ychw stałej — w setną roczni
cę śm ierci Szym ona K on arskiego nieustraszonego
bojow n ika o wolność.
GODZINA (G ŁO SY KO ŚCIELN E) — (Nr.
2) — Cieszyn: Szymon K onarski m ęczennik.
DZIEŃ POLSKI (28. II) — Kowno: Szy
mon K on arski.
ROBOTN IK (1. I I I ) : A. K. M-ler: Ostatnie
chwile życia Szym ona K on arskiego.
D ZIEN N IK POW SZECHN Y (1. I I I ) : Z bi
gniew Szreniaw a: Szym on K onarski — z pow odu
100 rocznicy śm ierci.
ŻOŁNIERZ POLSKI (L I I I ) : H. Janczew 
ski: S pisek Szym ona K on arskiego — w setną rocz
nicę stracenia w W iln ie.
PODCHORĄŻY (1. I I I ) : H enryk Janczew 
ski: C złow iek żelazny — w 100-letnią rocznicę
stracenia. Artykuł zawiera reprodukcję „Anonsu"
o mającym się ukazać w Paryżu, w styczniu 1835
roku, czasopiśmie ,,Północ", skreślonego własno
ręcznie przez Konarskiego.
DZIEN N IK BERLIŃ SKI (L III) — Berlin:
Szymon K onarski — m ęczennik o w olność P ol
ski — w 100-ą rocznicę m ęczeńskiej śm ierci b o h a 
tera-patrioty.
NARODOW IEC (1. III) — Lens: Er. E r.:
Pam ięci n iezłom nego patrioty i bohatera — stu
lecie m ęczeńskiej śm ierci Szymona K onarskiego.
W IARUS POLSKI (2. III) — Lille: Id em :
Szymon K onarski — w setną rocznicę śm ierci.
ŚW IATOW ID (4. I I I ) : P am ięci m ęczennika
n arodow ego. Zawiera reprodukcje: litografii Baeslera według obrazu Postempskiego: „Ostatnie
chwile kpt. Szymona Konarskiego przed egzeku
cją", współczesnego rysunku: „Szymon Konarski
w więzieniu" i fotografii z Akademii w Warsza
wie w dniu 25. II.
PRAKTYCZNA PANI (4. I I I ) : Z, O .: Ż e
lazny człow iek — w stulecie m ęczeńskiej śm ierci
Szym ona K on arskiego. Autorka podkreśla:
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stoją na straży niepodległości i godności naro
...Konarski i jemu podobni rzucali ziarna,
które dzisiaj w oczach naszych owoce wydały. * dowej :
Im zawdzięczamy, że wielka chwila dziejowa
,,Czcimy właśnie pamięć mieszkańca jednego
nie zastała nas nieprzygotowanych".
z tych świętych mogił: żołnierza niezbyt wy
sokiej rangi, ale jakże wysokiego pojęcia
UKRAIŃSKI W ISTI (4. III): Ja k zginuw
0 ofierze dla Ojczyzny. To Szymon Konar
p olskij rew olucjoner. Wzmianka.
sk
i— jedna z pierwszych czujek straży przed
TYGO D N IK ILUSTROW ANY (5. U l ) : Ma
niej
walk o niepodległość — symbol bezgra
rek P takow ski: Śm ierć Szym ona K on arskiego —
nicznego ukochania Wielkiej Rzeczy, jaką jest
w setną rocznicę stracenia hphatera. Przy artykule
Polska. I oto wypełniły się czasy, nabrały
współczesna rycina śledztwa i wątpliwy, zdaniem
niezaprzeczonej
prawdy słowa wielkiej poetki
naszym, portret Konarskiego.
polskiej: — Ha! myślicie, że kto kocha
W IADOMOŚCI LITERA C K IE (5. I I I ) : H ul1 umiera — ten juz ginie! Dla ócz naszych,
ka L askow ski: Ks. Otto i Szymon K on arski.
dla ócz z procha, lecz nie sobie, nie wszechCZAS (5. I I I ): Barbara B eau p re: Sprawa
życiu! Kto w poświęceń zmarł godzinie, ten
K on arskiego — w setną roczn icę. Cz. II. (Część
się przelał w drugich tylko! Mieszka w ludz
pierwsza w CZA SIE z 25. II. Wyjątek podaje
kich serc ukryciu, i z dniem każdym, z każdą
my dalej).
chwilą żywy rośnie w swej mogile!..!"
ROBOTNIK POLSKI (5. I I I ) : E L : W set
Pisząc o odbywającym się równocześnie z
ną rocznicę stracenia Szym ona K on arskieg o.
obchodami ku czci Konarskiego ,,Zjeździe PolaCZARNO NA BIAŁEM (5. I I I ) : Zygmunt ków-Ewangelików w Warszawie"— celem uczczenia
Ja r o s z : O Szym onie K onarskim .
Ks. Leopolda Otto i innych dla sprawy polskoPRZEGLĄD EW ANGELICKI (5. III) —
ewangelickiej zasłużonych mężów: Ks. Manitiusa,
.Bydgoszcz: W setną rocznicę śm ierci Szymona
Ks. Machlejda, Lindego, Malcza, Gersona, JeniK onarskiego.
kiego, Geislera, podnosi bydgoski PRZEGLĄD
ISK RY (9. I I I ): O m .: Święto Bohaterstw a— -EWANGELICKI (26. II) w artykule P. H ulki
Francesco Nullo i Szymon K on arski. Reprodukcja L askow skieg o: Ewangelicyzm jako czynnik reli
gijny i kulturalny w P olsce:
portretu Konarskiego (?).
...Dwie rocznice zbiegły się jednocześnie...
,,W tej zbieżności rocznic jest dostojny sym
bol. Z jednej strony widzimy sługę Chrystu
wiążą się one z sobą ściśle. Jest to chwila,
sowego, który pełni powinności swego po
w której Polska pochyliła czoło przed boha
terstwem dwóch ludzi: jednego, który nie za
wołania z krzyżem w ręku i ani chwili nie
zapomina o obowiązkach względem Ojczyzny.
wahał się oddać swęj krwi dla bratniego na
Z drugiej strony widzimy młodego bojowni
rodu, . i drugiego, który wielkością serca,
ogromem uczucia i polotem myśli pragnął
ka, który w siedemnastym roku zaciąga się
do wojska, walczy z najeźdźcą, organizuje
przebudować swój naród, wskazując mu dro
gę do wolności drogą przebudowy społecz
powstanie i w trzydziestym roku życia spra
nej. Czyż synteza tych dwóch uroczystości nie
cowany ciężko i zakatowany na śmierć, ginie
z wiarą w sercu, że przyjdą po nim innL
nabiera symbolu walki orężnej i pracy we
szczęśliwsi, i dokonają dzieła -wyzwolenia...
wnętrznej ?".
Jest w tym symbolu jeszcze jeden moment
STR Z ELEC (12. III) : Szym on K onarski —
godny podkreślenia: Ks. Otto jest przedsta
w. setną rocznicę stracenia.
wicielem Kościoła ewangelicko-augsburskiego,
GŁOS STARO-KATOLICKI (12. III) —
Szymon Konarski należy do Kościoła ewan
Płock: F .: W setną rocznicę stracenia Szym ona
gelicko-reformowanego. Ta zbieżność rocz
K onarskiego bohatera walk o n iepodległość P olski.
nic niechże będzie programem wspólnej pra
GAZETA OLSZTYŃSKA (12. III)— Olsztyn
cy naszej dla dobra Polski. W czasach bło
wraz z D ZIEN N IKIEM BERLIŃ SKIM (9. Ili) —
gosławionego pokoju czyńmy wszyscy, co
Berlin: Artykuł p. t. W setną rocznicę stracenia
czynił Ks. Otto, a jeżeli przyjdzie chwila
Szym ona K onarskiego — nic dla. siebie — wszyst
ciężkiej próby, bądźmy gotowi, jak był go
ko dla Ojczyzny.
towy Szymon Konarski, oddać swej ojczyźnie
mienie, siły i życie".
PRZEGLĄD EW ANGELICKI (26. III.) —
Z. M .: „Żelazny emisari.uszu — w stulecie śm ierci
K onarskiego.
JEDN OTA (15. III) — podaje szczegółowe
sprawozdanie p. t. Uroczysty obch ód 100-letniej
rocznicy śm ierci m ęczeńskiej Szymona K onarskiego
w W arszaw ie, zawierające pełny tekst przemowie-'
nia inauguracyjnego na Akademii 25. II. gene
rała Leonarda Skierskiego. Mówca wspomina
Wielkich Powstańców naszych,, których mogiły
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W stołecznym ZW IA STUN IE EW ANGE
LICZNYM (26. II.) tenże autor, w artykule p .t.
W im ię w ielkości — Szymon K onarski, dodaje r
,,Szymonowi Konarskiemu należy się pamięć
nasza, tześć i miłość. Gdyby był katolikiem
jego współwyznawcy byliby go przypominali
ogółowi przy każdej sposobności i byliby
się nim słusznie chlubili. Ewangelicy polscy
powinni nie tylko pamiętać o takich bohate-
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wschodnich i południowych zaboru rosyj
skiego. I tam, w zetknięciu się z życiem na
rodu, przekonał się, że niemożliwe jest stoso
wanie haseł politycznych bez poprzedniego
ujęcia drogi życia narodowego. Konarski od
rzuca wszystko, by stworzyć program działa
nia swego narodu. Niepospolity dar słowa
i niemal magnetyczny wpływ Konarskiego
powodował, że słuchały go jednakowo wszyst
kie warstwy narodu. Od Kijowa po Wilno
niestrudzony emisariusz uczy, przekonywa
i organizuje.
W swych przepięknych listach zawarł wy
znanie swej wiary i plan działania dla roda
ków. I te wskazania, które posiadały wartość
bezcenną w przeszłości, posiadają ją i dziś.
Góruje wśród nich ponad wszystko wartość
tradycji polskiej opromienionej świetnymi
imionami. Konarski zdawał sobie sprawę, że
dawna Polska posiadała niewyczerpane skar
by miłości, ofiary i tych cnót, które stano
wią o wartości człowieka. Głębokie i wszech
stronne jest jego ujęcie zadań wszystkich sta
nów. Konarski wskazuje niezbędną koniecz
ność posiadania przez naród czystej, wolnej
od wszystkich brudów literatury, ’ sztuki,
teatru. Wskazuje na doniosłość mrówczej pra
cy kobiety polskiej, którą podnosi na wyso
ki piedestał, pociągając ją przy tym do naro
dowego obowiązku służby. Głęboko ujął spra
wę ludu rolniczego, który chciał widzieć nie
tylko pracującym w dobrych warunkach ma
terialnych, ale i oświeconym obywatelem. Na
kreślił program w sprawie żydowskiej, w
sprawie ukraińskiej. Wreszcie niezwykle sil
nie podkreślił wskazanie, które do dnia dzi
siejszego nie utraciło na aktualności, prze
ciwnie, winno stanowić fundament programu:
że każdy naród może i powinien liczyć tylko
na własne siły, opierać przyszłość tylko na
własnej pracy i ofierze.
Szymon Konarski stoi niemal pośrodku
epoki porozbiorowej. Działa w latach najwięk
szego przygnębienia, największego rozbicia,
które charakteryzowały straszne słowa pieśni:
„Zgasły dla nas nadziei promienie..." On
przeciwstawiał im pieśń dźwięczącą zwycięsko
na polach Grochowa, był spadkobiercą idei
filareckich, a jakby zwiastunem tego wysiłku,
jaki naród podjął w 1863.
Dlatego jego imię powinno jaśnieć w wiecz
nym Panteonie naszej Ojczyzny. A trud jego
życia opromieniony męczeństwem, winien na
brać dla Polski Niepodległej charakteru przy
kładu'1.
Na tle ogólno narodowego podłoża konarszczyzny jej kresowość podkreśla Barbara Beaupre
w CZA SIE (25. II) w artykule p. t. Spraw a K o 
n arskiego:

racli, jak Szymon Konarski, ale uczyć się
od nich i przypominać ich przy każdej spo
sobności ogółowi polskiemu. Ileż to razy. sły
szymy, że Polak to koniecznie katolik, a nie
raz mówią nam wprost, że kto nie katolik, ten
nie Polak. W dziejach Polski jest cały szereg
świadków takich właśnie jak Konarski, którzy
ofiarą z życia zadokumentowali, że Polska ma
wiernych synów także wśród ewangelików".
Oprócz pięknego wiersza W itolda Łaszczyńskiego p. t. C złow iek Żelazny, który podajemy w
tym numerze na innym miejscu, zamieścił KU
R IER W ARSZAW SKI (26. II) w sprawozdaniu
z Akademii ku czci Konarskiego w dniu 25. II.
w sali warszawskiej Rady Miejskiej, zatytułowa
nym: W setną rocznicę śm ierci Szymona K on arskieg oy świetne streszczenie prelekcji wygłoszonej
przez Prof. Henryka Mościckiego — pióra Z. Z .:
...Imię Szymona Konarskiego odzywało się
przez wiek przeszło jeno głuchym dźwiękiem
tajnym. Było symbolem polskiego męczeń
stwa, polskiej tragedii dziejowej.
Jednak
wciąż niedoceniana jest wielkość posiewu,
jaki z trudów Szymona Konarskiego spłynął
na naród. Pamięć o męce przesłoniła zasięg
idei, której służył i za którą życie położył.
Urodzony na granicy Korony i Litwy brał
z Warszawy i Wilna promienie natchnień...
W bitwach pod Wawrem, Grochowem i w wy
prawie Chłapowskiego na Litwę zdobywa
awans aż do stopnia kapitana i krzyż, a jed
nocześnie głęboką naukę życia i doświadcze
nia w zetknięciu się z różnymi warstwami
społeczeństwa.
Na tułaczce emigracyjnej w nędzy, w zma
ganiu się o chleb powszedni, a wśród stokroć
gorszych od nich starć i sporów politycznych,
Konarski wyrasta jako niepospolity konspira
tor, świetny organizator, niezrównany znaw
ca polskiej rzeczywistości. Po licznych roz
terkach odnajduje drogę swoją w programie,
stworzonym przez Józefa Mazziniego, które
go hasła rozeszły się po całej Europie, znaj
dując oddźwięk w zakładanych wówczach or
ganizacjach młodzieży francuskiej, niemiec
kiej, polskiej. Hasła Mazziniego były dwo
jakie: przedewszystkim były domaganiem się
sprawiedliwości społecznej, zrównania stanów
wobec praw i obowiązków, a jednocześnie
zawierały głębokie akcenty narodowe, zasto
sowane do narodu włoskiego, znajdującego
się wówczas w analogicznych jak polski, wa; runkach. Konarski w swym piśmie ,,Północ"
rozwinął szeroko radykalne hasła, z zapamię
tałą niechęcią odnosząc si-ę do dawnych form
życia i pragnąc stworzyć nowe. Ta papiero
wa walka jednak nie wystarczała mu, przeno
si się do kraju, by na miejscu szerzyć swoje
_ idee i stworzyć warunki dla przewrotu.
Nie ustali się Galicji, pociągnęła go walka
tajna na najtrudniejszym terenie: na ziemiach

„Sprawa Konarskiego, to sprawa wybitnie
kresowa. — Tam, na Kresach rozegrał się

53

ROK XIV

J

E

D N O

tragiczny jej epilog, a liczne ofiary, jakie za
sobą pociągnęła, należały prawie wyłącznie
do społeczeństwa kresowego. To też imię Ko
narskiego związane jest nierozłącznie z histo
r i ą rtichu patriotycznego, który w lat kilka
po upadku powstania listopadowego ogarnął
wszystkie województwa kresowe, świadcząc
wymownie o przynależności ich do Polski
i o związku duchowym, jaki łączył tamtejsze
społeczeństwo z resztą polskich ziem. Ruch
ten nie był zresztą czymś odosobnionym,
lecz jednym z ogniw całego szeregu podob
nych wystąpień, które wybuchały sporadycz
nie w różnych prowincjach Polski, jako echa
minionego powstania i kończyły się prawie
zawsze tragicznie. Podnieta do nich przycho
dziła prawie zawsze z emigracji i nie pozo
stawała bez związku z podziemnym ruchem
wolnościowym, nurtującym kraje zachodniej
Europy, który wyładować się miał następnie
jako ,,wiosna ludów" w 1848 r.
To też przybywszy na Kresy Konarski za
stał grunt przygotowany, ęo więcej... zetknął
się na Wołyniu z istniejącym już tam tajnym
związkiem patriotycznym, mającym na celu
jak wszystkie podobne spiski przyszłe wy
zwolenie Ojczyzny... z Towarzystwem Patrio
tycznym, założonym przez Kaspra Maszkowskiego...
. Konarski przyjął ustawy Towarzystwa, a
wzamian członkowie jego zgodzili się zmie
nić nazwę stowarzyszenia na tą, jaką przy
wiózł z sobą Konarski t.j. nazwali się Sto
warzyszeniem Ludu Polskiego...
,,Sekreta
rzem" (przewodniczącym) Wołynia został z
ramienia Towarzystwa Dr. Antoni Beaupre,
sekretarzem Podola — ziemianin podolski
!F. Michalski, z którego córką zaręczył się
Konarski, sekretarz Ukrainy zdaje się — Krechowiecki. Po zlaniu obu związków działal
ność ich ożywiła się znacznie, tym bardziej,
że Konarski wprowadził inowację, jaką było
przyjmowanie kobiet do sprzysiężenia...
Działalność sprzysiężenia w imię którego
jego członkowie narażali mienie i życie po
legała m. in. na tym, że... łożono hojnie na
oświatę, a że nie wolno było zakładać jawnie
szkół polskich, nauka odbywała się tajnie
pod pretekstem różnych instytucyj dobroczyn
nych, jak ochrony, przytułki, nawet zakłady
krawieckie. Dr. Antoni Beaupre założył cza
sopismo miesięczne ,,Przyjaciel Prawdy", którę rozpowszechniano potajemnie. Sprowadza
no i rozdawano odpowiednie książki. Jeden
z zamożnych członków związku założył w
Berdyczowie fabrykę'wyrobów żelaznych, któ
ra w razie potrzeby zmienić się miała na
fabrykę broni, lecz ponad wszystkim górował
najdroższy sercu Konarskiemu i wielu innych
związkowych cel uwolnienia i uwłaszczenia
włościan. Inicjatywa miała wyjść od szlachty,
od właścicieli, ziemskich, którzy sami powin
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ni byli zgodnie jednomyślnie przeprowadzić
reformę. Myśl podjęta, jak wiemy, później
przez powstańców 1863 r....
Młody, ognisty, wymowny, fanatyk honoru
i ’miłości Ojczyzny, szczery entuzjasta, Ko
narski płonął jak pochodnia. Był stuprocen
towym romantykiem w najpiękniejszym ujęciu
tego słowa. Nie dziw też, iż jego płomień
wewnętrzny udzielał się otoczeniu, że wszę
dzie, gdzie się pojawił, zyskiwał namiętnych
zwolenników wielbicieli".
0 tym uwielbieniu, jakie powszechnie budził
Konarski podaje szczegóły w GA ZECIE POL
S K IE J (26. II.) Stefan M ękarski, w artykule:
Szymon K onarski — w setną rocznicę śm ierci:
,,Chlubę Polski widział w nim Lelewel.
,,Aniołem chwały narodowej" mienił go w
potężnym epitafium Seweryn Goszczyński.
Arcybiskup warszawski Szczęsny Feliński pi
sał o nim w pamiętnikach: ,,Uwielbienie mo
je dla jego osoby było tak wielkie, że gdy
mnie raz wysyłał do miasta w jakimś pilnym
interesie i dla pośpiechu podał mi własną
czapkę, to myśl noszenia jej na mej głowie
napełniła mnie taką dumą, jakiej nie poczuł
bym zapewne, gdyby najpotężniejszy nawet
z monarchów uwieńczył me czoło własną ko
roną". A Lucjan Siemieński na ,,bolesnym
tułaczów polskich zgromadzeniu" w Strassburgu, odbytym w miesiąc po kaźni Konar
skiego, tak inwokował do polskiego Winkelrieda: ,,0 młodociane drzewo wyższego ży
wota tak rychle podcięte! Podźwigniem cię
wspólnymi ramiony, gałązkami bluszczu powiniem cię ku twoim szczytom, oby tylko
z tego błota niedowiarstwa, obojętności, osty
głych uczuć, sofistycznych rozumowań, wy
nieść cię wysoko i twoim przykładem bo
gactwo życzeń w czyn, mgłę systematów w
słońce prawdy, a krew naszą w kwiat odro
dzonej ludzkości zamienić...".
Jeżeli wśród najmędrszych w narodzie
współcześników taką egzaltację uczuć budził...
to cóż dopiero działo się w ówczesnych ,p o 
łach społecznych", gdy na plac tracenia...
prowadzono młodego emisariusza, lub gdy
w długich nocnych rozmowach rodaków wy
mieniono jego imię? Sam Konarski idąc na
śmierć patrzył na potęgę uroku własnej oso
bistości i na wielkość idei, którą czynem
swym przedstawiał, gdy nieobjęte okiem tłu
my przeciągłym jękiem żegnały skazańca.
Mógł wówczas z uśmiechem powiedzieć do
towarzyszącego mu ks. pastora Lipińskiego:
,,Jak widzę, niejeden monarcha pozazdrościć
by mi mógł tak wspaniałego pogrzebu",
1 przeżył jeszcze tuż przed salwą karabinową
triumf zaiste największy: oto oficerowie ro
syjscy obecni przy kaźni, ,,rzucili mu się w
ramiona — pisze naoczny świadek — i w obli
czu komendanta śmieli zbrodniarza stanu że
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latom, które nastąpiły po zdławieniu powsta
gnać jako brata, jako męczennika za naszą
nia roku 1831, a poprzedziły wielkie ruchy
i waszą wolność..." A tuż po salwie, tłum,
wolnościowe roku 1846— 48. Sprzeczność in
przełamując szeregi żołnierzy, walił zewsząd:
teresów klasowych, współpraca feodałów z
jedni obrywali z trupa kawałki odzieży na
najeźdźcą, rzekomy patriotyzm tych, którzy
relikwie, owi chustki we krwi maczali, a choć
zapominają o wszystkim, gdy w grę wchodzi
policja odganiała natrętnych kijami i pięścia
ich własny interes, ich własne „prawo" do
mi, któryś z śmiałej młodzieży uniwersytec
wyzyskiwania, oto cechy społeczne, które w
kiej wydarł budnikowi czapeczkę Konarskie
ciągu tych lat kilkunastu ujawniły się
go, drugi — płaszcz szaraczkowy. Chciano ła
pać patriotycznych złodziejów, lecz tłum ze
szczególnie jaskrawo, tak jak ujawnił się z
drugiej strony szczery, rzetelny patriotyzm
sunąwszy się, zamknął ich nieprzebytym muszerokich rzesz ludu polskiego. Dlatego właś"
rem..." Za granicą stracenie Konarskiego wy
nie poznanie tego zwłaszcza okresu jest dla
warło głębokie wrażenie. Ledwo wieść żałob
na dotarła do rozproszonych po Europie tu
nas szczególnie ważne.
łaczy, jeden obchód za drugim czcił w Ko
Do wciąż jeszcze ubogiej literatury naszej
narskim tego, co ,,wszystko spełnił, jak ów
omawiającej owe lata, przybyła książka..;
Bóg-człowiek, męczennik na Golgocie". Na
Wincentego Banasia: „Z dziejów demokracji
uroczystościach zostawiano opróżnione krze
w Polsce", którą autor poświęcił w lwiej
sło przewodniczącego duchowi Konarskiego,
mierze sprawie ruchów chłopskich w tamtym
spowijano je kirem i kwieciem, krzyżem zna
okresie, udziałowi chłopów w ówczesnych
czono... Uderzającym też się staje zgodny
bojach o Polskę przyszłości...
akord żalu cudzoziemców, prasy francuskiej,
W twardym jarzmie pańszczyźnianych sto
niemieckiej, szwajcarskiej, a nawet amerykań
sunków wiodła nędzny żywot większość
skiej, dostrzegającej w Konarskim ,,jedno
mieszkańców Królestwa. Chłopi pańszczyź
imię więcej na czele długiego szeregu mę
niani, zwłaszcza zaś średniorolna i małorolna
czenników, na którym car Mikołaj zdaje się
ich część, jak i ludzie bez roli, zmuszeni za
mieć ufundowaną nadzieję sławy..."
lichą opłatą do pracy na pańskim polu, poI,
kończy P. Mękarski swój artykuł nastę prostu głodowali...
pującym „kluczem" do zrozumienia Konarskiego
A jednak ten ciemny na pozór chłop pol
i jego dzieła:
ski z owych lat dostarczał wielu bojowników
„Konarski — żołnierz, Konarski — organi
o wolność Polski, którą chciał widzieć ludo
zator i Konarski — myśliciel polityczny oraz
wą. Ale idąc do powstania chłop nie chciał
reformator społeczny, to obraz harmonii i syn
samej tylko walki z przemocą carską, chłop
tezy tak rzadko spotykanej w czołowych po
liczył na to, że w nowej Polsce nie będzie
staciach naszych dziejów. Wielki emisariusz
ucisku własnego, szlacheckiego, że wywal
gotów był w każdej chwili do ofiary z życia
czona chłopskimi rękami Ojczyzna będzie
za ideę i prawdę moralną, którą posiadał
matką swoim dzieciom, nie da ich wyzyskiwać
i którą głosił. I w tym właśnie leży tajem
ani ciemiężyć".
nica tego potężnego, natychmiast po zgonie
To chciał również zapewnić chłopu polskie
w życiotwórczą legendę zamienionego kultu, mu Konarski, który, jak pisze Zygmunt J a 
jaki dla siebie w myśli i w wyobraźni roda rosz w NOWYM ŻYCIU (15. II) p. t. Gdzie
ków, walczących o nową wewnętrznie Polskę walka za w olność tam walka za nas — w .(setną
zbudował Konarski. W życiu jego bowiem rocznicę stracenia Szym ona K on arskieg o:
dojrzeli świadectwo, dane prawdzie, że wiel
„pokładał całą nadzieję w siłach samego lu
ką ideę nie tylko należy głosić i wyznawać,
du,
w jego zdolności do zbrojnej walki z
ale, że musi się ją praktykować i dla niej'
istniejącym klasowym porządkiem rzeczy. Co
życie poświęcać".
więcej głosił ideę międzynarodowej solidar
H. H leb-Koszańska w K U RIERZE W ILEŃ 
ności wszystkich walczących o wolność. „Oka
SKIM (28. II) p. t. L elew el o Szym onie K on arzujmy — pisał, — że tylko narody, los nasz
skini — podaje przedruk z „Orła białego" Nr. 33
podzielające, są sprzymierzeńcami naszymi, że
z 28. I. 1848 r., wydawanego w Brukseli.
ich rewolucyjne działania są cząstką sprawy
„Ludowość" programu Konarskiego i ko
naszej, że G D Z IE WALKA ZA WOLNOŚĆ,
nieczność poznania prądów
demokratycznych
TAM WALKA ZA NAS".
wśród sprzysiężonych oraz patriotycznych działaBezkompromisowym był również Konarski
czów okresu konarszczyzny zaznacza ROBOTNIK
w tępieniu waśni narodościowych... instynk
(26. II) artykułem W iktora G rosza: Z D ziejów
townie odgradzał się od wszystkiego, co mo
d em okracji w P olsce — Szymon K onarski i w sp ół
gło szkodzić solidarnej akcji wszystkich ujarz
cześni, pisząc:
mionych... Wśród żydostwa polecał propa
„Setna rocznica zgonu bohatera znów kie
gować ideologię wyzwoleńczą. Żydzi byli
ruje naszą myśl ku niezwykle interesującemu
też... przyjmowani do Związku Ludu Pol
i pouczającemu okresowi dziejów Polski, ku
skiego.
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Szymon K on arski, m ęczennik o w olność Polskiy
podając równocześnie szczegółowe wiadomości o
,,inicjatywie stołecznego Zboru Ewangelicko-Re
formowanego uczczenia Konarskiego":
...Wśród pięknych postaci naszej porozbiorowej historii Szymon Konarski jest jednym
z najpiękniejszych wcieleń idei doskonalenia
ludzkości...,
zaś A. B .C . — NOWINY CODZIENNE (27. II)
w artykule T. K ur.: Szymon K onarski — w stulet
nią rocznicę bohaterskiej śm ierci:
„Dziś naród cały składa hołd pamięci mę
czennika i powtarza za słowami Wyspiań
skiego :
„Krwi przelanej nie zmamię, krwią pola,
a role użyźnię. I z krwi tej synów dam kiedyś
Ojczyźnie".

Eisenblater — student Akademii Medycznej,
którego, jak podaje Szpotański („Konarszczyzna",
str. 81) ze wszystkich uwięzionych'' spotkał los
najstraszniejszy", za uczynioną mu słowną obelgę
spoliczkował kata Konarskiego — Trubeckoja, za
co skazany na kije, z połamanymi kośćmi i po
szarpanym ciałem wśród uderzeń skończył. Nie
mniej straszny wyrok groził szlachetnemu Rosja
ninowi, czy Rusinowi — kapitanowi Korowajewowi, który, wraz z oficerami rosyjskimi I-go kor
pusu generała Heismara postanowić ocalić Konar
skiego i jego towarzyszy przez ułatwienie im
ucieczki. Spisek się wydał. Korowajewa i oficerów
zasądzono na śmierć przez rozćwiartowanie, na
stępnie jednak wyrok ten złagodzono, (ibid. str.
82).
Tak budził Konarski sumienia, ducha szla
chetnej solidarności, zarówno wśród swoich, jak
i między obcymi. Budził też w tych ostatnich mi
łość i szacunek dla Polski. I ta zasługa nie jest
najmniejsza wśród olbrzymich zasług, jakie po
łożył dla Ojczyzny. Słusznie więc pisze KATOLIK
(27. II) — Katowice w ,,Kąciku dla dzieci" p. t.

Ani słowem nie wspomniało o Konarskim
SŁOWO wileńskie i WARSZAWSKI DZIEN N IK
NARODOWY.

Przem ów ienie
Prezydenta Rz. P. P ro f Igna cego M ościckiego
w Polskim Radio w DNIU IMIENIN MARSZALKA JÓ ZEFA PIŁSUDSKIEGO
19 marca 1939 r.
„są ludzie i są prace ludzkie tak silne, tak potęż
ne, że śmierć przezwyciężają, że żyją. i obcują
między nami", miał Józef Piłsudski na myśli Króla-Ducha naszej romantycznej poezji, ale w zda
niu tym sformułował też i prawdę o sobie. Dziś
bowiem Piłsudski jest dla nas nie. dalszy, lecz
bliższy, bardziej bezpośredni i bardziej zrozumia
ły. Rok 1938 to przecie rok triumfu dla Józefa
Piłsudskiego. To jego szkoła myśli, szkoła dzia
łania, to jego praca organizacyjna w państwie,
jego nauka o decyzji i odpowiedzialności świę
ciły w tym roku wielkie zwycięstwo.
Mówił przed laty Józef Piłsudski o Polsce,
że bez silnej armii przez długie jeszcze lata byt
jej zabezpieczony być nie może. Ale do żołnierzy
swoich w czasie wojny mówił: „Kraj, co w dwk
lata potrafił wytworzyć takiego żołnierza, jakimi
wy jesteście, może spokojnie patrzeć w przyszłość".
Nie zeszliśmy z tej drogi budowania siły
narodowej zawartej w naszej armii. Pod kierow
nictwem Naczelnego Wodza Marszałka Śmigłego
Rydza siły obronne P olski potężnieją i doskonalą
się z roku na rok, z miesiąca na miesiąc.
Dopełnia się i tu wielki testament Piłsud
skiego. Armia stała się przedmiotem podziwu i mi
łości całej Polski, przedmiotem szacunku obcych.

Przebyliśmy znowu rok pełny historycznej
treści, rok wielkich zmagań i wielkiej pracy. To,
co w tym dniu rozmyślania zwraca obecnie naj
większą uwagę na siebie, to dwa fakty następu
jące: Weszliśmy w 21 rok naszej odrodzonej nie
podległości państwowej, tyleż lat dzieli nas od
ukończenia wielkiej wojny światowej.
Mogłoby się wydawać, że po takim wyłado
waniu burz historii, które tak głębokie przemiany
polityczne wywołały w Europie, nastąpi okres
spokoju, arbitrażów, ciszy. W rzeczywistości każ
dy rok, miesiąc i bodaj nawet i dzień, oddala
jące nas od końca wielkich zmagań światowych,
są coraz bardziej brzem ienne w treść historyczną.
Fakt ten nie może pozostać bez refleksyj społe
czeństw dojrzałych politycznie, musi on pogłębiać
rozwagę poczynań, musi utrwalać wewnętrzną
zwartość narodu, musi stale niecić wyższą zdolność
do ofiar.
Równocześnie dopełnia się czwarty rok od
chwili, gdy z wyroków Opatrzności zostaliśmy
pozbawieni genialnego kierownictwa Wielkiego
Marszałka Polski, Józefa Piłsudskiego. Ale wydaje
mi się, że oddalając się w czasie od chwili jego
zgonu, zbliżamy się coraz bardziej do jego ducha.
Mówiąc przed 12 laty u bram Wawelu, że
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Ten wielki i najbardziej niepodległy człowiek, ja 
kiego wydało pokolenie Polski w zaborach, posta
wił już przed wielu laty głęboki dylemat.
„Przed Polską — mówił on — stoi pyta
nie, czy ma być państwem równorzędnym z wiel
kimi potęgami świata, czy ma być państwem ma
łym, potrzebującym opieki możnych. Zadanie
pierwsze wymaga wytrwałej pracy całych pokoleń,
pracy wydatnej, planowej i zorganizowanej, uni
kającej wszelkich zbędnych spraw, wynikających
z niepotrzebnych tarć". Uczyniliśmy w tej dzie
dzinie niezaprzeczone postępy i nie wątpię, że rok
1939 zaznaczy się dalszym poważnym dorobkiem
Polski w tej dziedzinie.
Zadanie drugie, zadanie samodzielności my
ślenia politycznego, liczenie w trudnościach na
własne siły, a przede wszystkim baczenie na naka
zy godności i honoru narodowego stały się nie
zmiennym fundamentem polskiej polityki. Nie wią
żemy naszej przyszłości i naszego losu z niczyją
opieką, wiedząc, że wolność jest produktem cią
głej ofiary walki narodu.
Wreszcie jakże żywotnie brzmią słowa
Pierwszego Naczelnika państwa, wypowiedziane
przy obejmowaniu urzędu: „Stworzymy Polskę
wolną i niepodległą". Polska tęskni do ostatniego
słowa, które w tym testamencie stoi, do P olski
istotnie zjed n oczon ej.
Kroczymy na tej drodze dalej, zarówno w
znaczeniu zewnętrzno-politycznym, łącząc się z ro
dakami z Zaolzia, jak i w znaczeniu wewnętrznopolitycznym, usuwając stopniowo zapory myślowe
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i zadawnione przedziały grupowe, które tyle szkód
w złączeniu polskiego społeczeństwa zdziałały.
Rok 1938 to rok realizacji wielu wskazań
myśli i ducha, pracy i decyzji Józefa Piłsudskie
go. Testament tak nam drogiego Komendanta
i twórcy czynu legionowego formułowany w cią
gu dziesiątek lat w błyskawicach jego myśli co
raz widoczniej staje się wskazaniem, prowadzą
cym ku Polsce zwycięskiej.
Czy testament ten jest już spełniony i zreali
zowany w pełni? — Nie. Prawie 20 lat temu
powiedział Józef Piłsudski w Lublinie: „Wskrze
sić Polskę i tak ją postawić w sile, zwartości,
potędze ducha i wielkości kultury musimy, aby się
mogła ostać w tych wielkich być może, walkach,
które ludzkość czekają".
Przetworzyliśmy Polskę rozbitą i podzielo
ną na Polskę zjednoczoną, przetworzyliśmy Polskę
zależną na samodzielną, przetworzyliśmy Polskę
słabą na Polskę silną i tej siły świadomą, prze
twarzamy Polskę biedną na Polskę bogatą i zdol
ną do zabezpieczenia bytu wszystkich obywateli
zgrupowanych pod sztandarem pracy.
Ale mamy za zadanie przetworzyć Polskę
tak, aby zwyciężała w przyszłości nie tylko siłą
i przewagą swojego bogactwa, ale i potęgą du
cha i mocą własnej narodowej kultury.
Wtedy dopiero zwycięstwo myśli Józefa P ił
sudskiego będzie całkowite i ostateczne, a naród
polski w aureoli swej zawsze młodej i nigdy, nie
spożytej mocy będzie mógł podsumować bilans wy
siłków, który historia wypisała na sztandarach
naszej armii: „Honor i Ojczyzna!"

KS. AN DRZEJ BUZEK

Druga „Biała Góra”
Podajemy czytelnikom naszym bardzo aktualny i ciekawy
artykuł Ks. Andrzeja Buzka z Cieszyna, wydrukowany w Nr.
13 tygodnika „Ewangelicki. Poseł Cieszyński" oraz w Nr. 13
tygodnika „Głos Ewangelicki". Artykuł ten jest trafnym zo
brazowaniem tej tragedii, jaką niedawno przeżył naród czeski,
a która nam polakom a szczególnie polakom-ewąngelikom napewno nie jest obojętną.
REDAKCJA.

Po raz drugi w dziejach traci naród czeski
niepodległość. Pierwszy raz zadecydowała o jego
tragedii bitwa na Białej Górze w listopadzie
1620 r., drugi raz niedawne wypadki, które do
prowadziły do zajęcia ziem czeskich przez wojska
Hitlera.
Stojąc wobec drugiej klęski dziejowej narodu
czeskiego, wobec drugiej „Białej Góry", wspomi
namy pierwszą. Były to czasy wojen religijnych,
pierwsze lata wojny trzydziestoletniej. W obronie
wiary ewangelickiej ogłosił naród czeski detroni
zację Habsburgów, ówczesnych protektorów akcji
przeciwreformacyjnej w Europie i gnębicieli ewangelicyzmu na ziemiach czeskich, a oddał koronę

czeską naczelnikowi Unii ewangelickiej, elektorowi
Palatynatu, Fryderykowi V. Wobec tego zdetro
nizowany cesarz Ferdynand II, wysłał z Wiednia
do Czech wielką armię, która pobiła wojsko cze
skie na białej Górze w pobliżu Pragi. Czesi stra
cili zarówno wolność religijną, jak i narodową.
Przed rokiem 1620 byli narodem niemal zupełnie
ewangelickim, w następnych dziesięcioleciach uda
ło się akcji przeciwreformacyjnej, kierowanej przez
Jezuitów przy gorliwym poparciu władz państwo
wych, odwrócić stosunek wyznaniowy na ziemiach
czeskich na korzyść katolicyzmu. Zaledwie 10°/0
ludności wytrwało ostatecznie wbrew srogim prze
śladowaniom w wierze ewangelickiej. Ale rekato-
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lizacja nie przywróciła niepodległości Czechom1.
Przez blisko 300 lat byli narodem politycznie
ujarzmionym. Doszło w 18 wieku do tego, że
język czeski utrzymywał się jedynie wśród ludu;
cała szlachta i mieszczaństwo się zniemczyły. Że
zaś lud nie posiadał aż do połowy. X IX wieku
żadnych praw politycznych, więc i narodu cze
skiego nie było. Była tylko najniższa warstwa spo
łeczna w Czechach i na Morawach, mówiąca po
czesku.
Od połowy X IX wieku zaczyna się przebu
dzenie i odrodzenie narodowe Czechów. Wbrew
tendencjom germanizacyjnym rządów austriackich
wzmaga się ono coraz więcej; z chwilą wybuchu
wojny światowej w r. 1914 jest już naród czeski
całkowicie skonsolidowany, posiada pełne uświa
domienie narodowe, we wszystkich swych war
stwach społecznych. Dzięki temu powstaje w 1918
roku niepodległa Republika Czeskosłowacka.
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tę przemianę dziejów. Wtedy Habsburg, dziś znów
Austriak, Hitler, staje się panem Hradczyna. Wte
dy chodziło o zdławienie reformacji czeskiej, dziś
o podbój narodu słowiańskiego dla niemieckich
celów imperialistycznych.
Siła kusi człowieka. Jest rzeczą arcytrudną
mieć siłę, a nie nadużyć jej. Hitler nie oparł się
tej pokusie; zajął ziemie czeskie bez wszelkiego
moralnego uzasadnienia. Słowa o tysiącletniej
przynależności ziem czeskich do ,,św. Cesarstwa
Rzymskiego Narodu Niemieckiego" to puste echo
martwej oddawna przeszłości; nie może ono wcho
dzić w grę, gdzie chodzi o żyjącą rzeczywistość
naszych czasów, nie może łamać praw żywego
narodu do niepodległego bytu na własnej ziemi.

Była ona od samego początku zbyt obar
czona mniejszościami narodowymi, a je j kształt
geograficzny, niewspółmiernie wydłużony w kie
runku wschodnim, zawsze budził zastrzeżenia są
siadów. Również polityka czeska zarówno we
wnętrzna jak i zagraniczna nie była szczęśliwa.
To też w jesieni ubiegłego roku nikt się zbyt
tym nie przejmował, że Niemcy, Polska i Węgry
zajęły części swych ziem etnograficznych, niesłusz
nie w r. 1919 przydzielonych Państwu Czeskosłowackiemu. Nie mniej jednak ma naród czeski
niezaprzeczalne prawo do niepodległego bytu pań
stwowego w swych granicach etnograficznych
i wcielenie ziem etnograficznie czesidch do Rze
szy Niemieckiej jest zbrodnią i jest niesłychaną
tragedią, jaka spotkała wysoko ucywilizowany na
ród czeski.

Zresztą sposób wcielenia Czech i Moraw do
Rzeszy to w stosunkach europejskich coś nowego.
Nie traktuje się już ludności tych terenów jako
nieodłącznej całości prawnej, ale dzieli się ją
na Niemców, którym przysługuje obywatelstwo
Rzeszy i na Czechów, obywateli ,,protektoratu";
jedni i drudzy mają być osobno rządzeni według
odrębnych praw, przy czym oczywiście Niemcy
będą uprzywilejowani, Czesi zaś upośledzeni. Nie
tylko tedy będą Czesi narodem politycznie ujarz
mionym, jak my byliśmy przed wojną, ale i na
rodem zdeklasowanym, bo na ich ojczystej ziemi
inny naród posiadać będzie więcej praw, niźli oni
sami. Protektorat niemiecki nad Czechami i Mo
rawami przypomina kraj kast, Indie, gdzie tu
bylcy maharadżowie rządzą krajem według woli
brytyjskich mężów stanu i gdzie Anglicy zaży
wają specjalnych przywilejów w stosunku do tu
bylczej ludności. Stan ten oddawna istnieje w
Indiach, ale jest zbrodnią wprowadzać go w X X
wieku do centrum Europy.

Nas podwójnie dotyka ta tragedia: jako Po
laków i jako ewangelików. Czesi to naród po
Słowakach najbliższy nam językowo, kulturalnie,
geograficznie i historycznie. Jak niegdyś przed
wojną Niemiec z Rzeszy mógł się czuć w byłej
Austrii jako w drugiej ojczyźnie, tak Polak w cza
sach zbliżenia polsko-czeskiego (1 9 2 6 — 1933) ni
gdzie indziej poza Polską nie mógł się 'Czuć
tak swojsko jak" właśnie w Czechosłowacji. A do
tego Czesi to naród, który wydał Husa, to jedy
ny naród słowiański, który wydał własną refor
mację i w je j obronie utracił na Białej Górze
swoją niepodległość. To też gdy powtarza się:
,,Biała G óra" po raz drugi w dziejach czeskich,
nie może Polak-ewangelik obojętnie patrzeć na

W ciągu jednego roku zajął Hitler Austrię,
Sudety i wreszcie rdzenne Czechy i Morawy;
Austria jest czysto niemiecka, co do niej nie mie
liśmy zastrzeżeń. Sudety, część historycznych Czech
ale już oddawna zgermanizowaną, z pewnym wa
haniem również uznajemy za ziemię niemiecką.
Ale na zabór rdzennej ziemi czeskiej sumienie mil
czeć nie pozwala. Naród wolny, został zakuty w
kajdany. W pochodzie wyzwoleńczym narodów
europejskich, który, odbywał się w X IX wieku,
a po ostatniej wojnie został szczęśliwie ukończo
ny, tak że w Europie nie było już narodu ujarz
mionego, nastąpił tragiczny zwrot wstecz. Dy
plomacja niech mówi , co chce, sumienie X X
wieku podnosi protest.

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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KS. BISK U P D. D. DR. WŁADYSŁ. RAVASZ.

Znaczenie ewangelicyzmu w dziejach W ągier
Tłum . Ks. Dr. Jd in e k .
Od połowy bieżącego miesiąca Polska sta
ła się bezpośrednim sąsiadem Węgier, a szczyty
Karpat linią graniczną węgiersko-polską tak, jak
to bywało od wieków wówczas, gdy oba narody
Polski i Węgierski żyły obok siebie jako wolne
i silne. Spełniło się więc i faktem radosnym sta
ło wieloletnie marzenie i gorące pragnienie obu
naszych narodów, dla których Karpaty były
wprawdzie linią graniczną, ale o tej rzadkiej w
dziejach państw i nąrodów właściwości, że linia
ta dzieląc je formalnie łączyła je faktycznie ftak
silnie i głęboko, że trudno znaleźć analogię dla te
go zjawiska u innych. Ten stan rzeczy pięknie
i wiernie odzwierciadlił w opinii obu państw fakt
serdecznego braterstwa armij węgierskiej i pol
skiej, braterstwa żywiołowego i będącego widocz
nie potrzebą oczywistą z obu stron, a za nim
braterstwa narodów i społeczeństw po obu stro
nach Karpat. Łącząc się w uczuciach serdecznej
radości z tego powodu z całym narodem naszym
ślemy braciom-węgrom wogóle, a węgrom ewangelikom-reformowanym jako naszym współbra
ciom we wierze w szczególności, jaknajserdeczniejsze wyrazy i życzenia łaski i pomocy Bożej w dal
szym ich pochodzie do ugruntowania i rozwinięcia
ich państwa wolnego, budującego prawdziwy po
kój, i szczęśliwego wewnątrz, a mocnego nazewnątrz.
Naszym czytelnikom podajemy kilka wiado
mości o życiu współczesnych Węgier i ich histo
rii z punktu widzenia roli i pracy na Węgrzech
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, wielce ży
wotnego i silnego liczebnie. Wiadomości te znaj
dą czytelnicy w poniżej podanych artykułach pi
sanych przez wybitnych działaczy ewangelicko-re
formowanych węgierskich."
R edakcja
»
*
*
Węgry dzielą swój los łącznie z zachodnim
chrześcijaństwem i kulturą Europy Środkowej. Te
mu faktowi niewątpliwie w dalszej konsekwencji
przypisać należy wewnętrzne trudności w łonie
narodu węgierskiego i tu i owdzie rozproszone
ziarno jego dziejowego tragizmu. Wspólność kul
turalna, do której się Węgrzy, same przyznały, w
znacznej mierze zawierała pierwiastki niemieckie,
przejawiające pod względem zarówno językowym
jak i kulturalnym w ogóle wybitnie silne tenden
cje asymilacyjne. Węgry stanęły niebawem przed
dylematem, albo uledz wpływom zachodu i po
stradać swój węgierski charakter narodowy, albo
też zachować swą węgierską indywidualność, ale
zatracić kontakt z kulturą. Na przestrzeni pierw
szych 500 lat kraj nie zdawał sobie jeszcze spra

wy z ważkości tego problemu, z jednej bowiem
strony tendencje narodowe nie były jeszcze w
owym czasie zbyt silne, z drugiej zaś strony nieza
leżność polityczna podlegała ciągłym zmianom.
Z chwilą jednak, gdy głowa cesarstwa rzymskiego
narodu niemieckiego została również królem Wę
gier, zwiększyło się jednocześnie niebezpieczeństwo
asymilacji i zaniku w ogromnej masie Niemców,
albowiem prawie trzecia część podzielonego kraju
popadła w bezpośrednią zależność od cesarza.
W łonie cesarstwa rzymskiego Węgrzy byli zawsze
traktowani jako obce ciało tkwiące we wnętrzu
olbrzymiego organizmu. W interesie jedności ce
sarstwa czynione były nawet wysiłki zmierzające
do sparaliżowania żywotności i odrębności wę
gierskiej. Ostatecznym celem tych poczynań miała
być jedność wiary, która stworzyć miała jedność
nastawienia, ta zaś z kolei — jedność woli. Plan
ten jednak zawiódł całkowicie, albowiem znaczna
część Węgrów była ewangelicka. Ewangelicyzm
sprawił, że Węgrzy czuli się duchowo związani
nie z Habsburgami, lecz raczej z tymi krajami,
które były zaprzysiężonymi wrogami tej dynastii.
Tak więc problem religijny nabrał cech problemu
politycznego, i odtąd związany był z zagadnienia
mi natury politycznej. Zawierał on w sobie poję
cie narodowej suwerenności tak dalece, że z cza
sem ewangelicyzm i niezależność narodowa stały
się nieledwie jednym i tym samym pojęciem. Pro
blem religijny zawierał w sobie ponadto wskaza
nia polityki zagranicznej, albowiem jedność i agre
sywna siła cesarstwa zależały w dużej mierze od
tego, jak dalece silna była spójnia religijna i poli
tyczna w tej doniosłej części cesarstwa, jaką nie
wątpliwie były Węgry, przez których terytorium
biegła linia dzieląca Zachód od Wschodu, niemiecko-rzymskie cesarstwo od cesarstwa ottomańskiego. Dlatego też zagadnienie jedności wiary
znaczyło na Węgrzech tyle, co zagadnienie losu,
przeznaczenia i przyszłości narodu węgierskiego,
znaczyło tyle, co pchnąć życie z jednej orbity
wpływów w drugą, orbity sił rywalizujących ze
sobą na terenie cesarstwa, sił odśrodkowych
i dośrodkowych. Taką była sytuacja, w której na
przestrzeni 400 lat wzmagało się parcie do nieza
leżności i samostanowienia Węgier, będące dzie
łem ewangelicyzmu, lul> conajmniej stojące pod
przemożnym jego wpływem. Nie dziw więc, że
prześladowania kierowały się w pierwszym rzędzie
w stronę ewangelików. Z biegiem czasu ustaliło
się nawet przekonanie, że być ewangelikiem zna
czy tyle, co być Węgrem, a być rzymskim kato
likiem znaczy tyle, co być Niemcem, lub ściślej
powiedziawszy; 6yć ewangelikiem znaczyło obsta
wać przy sprawie wolności narodu, być rzymskim
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katolikiem znaczyło zaś godzić się na wynarodo
wienie i rezygnować z wolności. Tym się tłuma
czy fakt; że ideały narodowe, które przyświecały
wszystkim węgierskim wojnom o niepodległość,
były inspirowane motywami religijnymi. Wojny
te były zwycięskie, jeśli były jednocześnie wojna
mi o wolność religijną, innymi słowy, jak długo
małe ewangelickie państewko Transylwanii odgry
wało w nich rolę przewodnią. Po upadku Transyl
wanii i utracie niepodległości ewangelicyzm brał
udział* w wojnach o niepodległość tylko za po
średnictwem swoich poszczególnych adherentów,
nie zaś w swojej integralnej całości. Franciszek
Rakóczi II, sam rzymski katolik, dowodzi armią,
która w 90 procentach składała się z żołnierzy
ewangelików, ale ostatnie powstanie pod wodzą

A
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Kossuth'a w r. 1848— 49, acz w znacznym stop
niu wywołane i podtrzymywane przez ewangeli
ków, nie posiadało już charakteru religijnego.
Z powyższego wypływa wniosek, że ewange
licyzm spłacił swój dług wobec narodu węgier
skiego ofiarą krwi w walkach o wyzwolenie i za
chowanie wolności w trojaki sposób. Po pierwsze
ewangelicyzm stworzył narodową, czysto węgier
ską kulturę, po wtóre parł do szeregu zwycięskich
wojen o narodową niezależność Węgier i po trze
cie swoim uniwersalizmem, mocą i prawdą prze
niknął cały naród ideałami wolnościowymi i na
rodowymi, wspierając go nawet w tych wojnach
o wolność, które były prowadzone już nie z mo
tywów religijnych, lecz czysto politycznych.

KS. DR. G A BRIEL INCZE.

DEBR E C Z Y N
Tłum. K s. Dr. Jelin ek.
. Debreczyn jest czymś więcej, niż tylko jed
nym z pośród wielu większych miast niziny wę
gierskiej. Na przestrzeni długich dziejów węgier
skich był on nie tylko miastem największym, ale
też i pozostał wierny duchowi i kulturze węgier
skiej w czasach ciężkich zmagań i doświadczeń.
W wieku XVI i XV był on centrum narodowego
rozwoju. Dzieje tego miasta świadczą o duchowej
jego energii, zrodzonej przez Reformację, i du
chowym wkładzie cywilizacyjnym w tym zakątku
świata.
Nie znajdziemy w tym mieście obronnych
murów, fotyfikacyj i twierdz, któreby początkami
swymi sięgały w mroczną przeszłość, ale ziemia,
na której stoi i to niebo nad nim zdają się być
naładowane opowiadaniami o bohaterskich bo
jach, cierpieniach i prześladowaniach.
W sercu miasta wznosi się reformowana świą
tynia, zwana ,,Wielkim Kościołem“ . Obie jej wie
że, niby bliźniacze siostry-olbrzymki, strzegą duszy
całych Węgier. W jednej z tych wież kołysze się
dzwon starego Rakoczy/ego (księcia Transylwa
nii) z r. 1638, dostojny świadek wspaniałomyśl
ności księcia. Dzwon odlany jest z moździerzy
zdobytych na Niemcach.
W tym to. kościele w r. 1849 Ludwik Kossuth
na czele parlamentu zdetronizował dynastię Hab
sburgów. Przed kościołem stoi pomnik Kossuth'a
r jego politycznych towarzyszy.
Za kościołem rozpościera się najświętszy gaj
węgierskiej ziemi. Są w nim pomniki takich mę
żów jak Bocskay'a, księcia Transylwanii, wodza
węgierskiej wojny o niepodległość i sygnatariusza
'pokoju wiedeńskiego (1606), admirała de Ruyter
z Holandii,, który uwolnił węgierskich kaznodziei
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i nauczycieli zesłanych przez cesarza Leopolda na
galery. Obaj oni są nieószacowanymi osobistościa
mi w historii narodu węgierskiego ł Kościoła
ewangelickiego.
W północnej stronie tego prześlicznego par
ku wznosi się Kolegium zbudowane w pierwszych
latach X IX wieku. Jest to imponująca budowla
0 okazałym frontonie i przestronnych korytarzach.
Najwybitniejsze osobistości studiowały w tych murach, względnie w tych, które niegdyś stały, na
tym miejscu, a które padły pastwą żywiołu.
Dumą Kolegium jest biblioteka z jej bezcen
nymi zbiorami. W pierwszych dwóch wiekach
okresu reformacyjnego pisarze reformowani napi
sali blisko dwa razy tyle książek w języku wę
gierskim, co pisarze katoliccy. W bibliotece znaj
duje się światowej sławy rzeźba Michała Zichy
„Chrystus i papież“ . Każdy może obejrzeć to
wspaniałe dzieło ilustrujące zwycięstwo skromne
go Chrystusa nad kosztownie i pysznie przystro
jonym arcykapłanem.
Przy wejściu do Kolegium obok posągów obu
sławnych Reformatorów, Jana Kalwina i Ulryka
Zwingliusza, znajdują się również posągi sław
nych pisarzy i poetów węgierskich: Jana Arany,
Franciszka Kólosey (twórcy hymnu narodowego)
1 Michała Vitez de Csakonai.
Dery-Muzeum jest nową budowlą. Oprócz
zbiorów z życia starych wieśniaków węgierskich
w muzeum tym znajduje się obraz Munkacsy'a
„Ecce Homo“ . Słowami trudno opisać ten obraz.
Trzeba go samemu długie chwile oglądać i pod
dać się jego przemożnemu działaniu.
Wśród wielu kościołów reformowanych w
Debreczynie wyróżnia się szczególnie t. zw. „Mały;
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ło i dziś jeszcze uznaje wszystkie te zasługi De
breczynu, jego reformowanej kultury i szkół ko
ścielnych.
Była to zaiste przewidująca wola Boża, gdy
w r. 1938 (w roku św. Stefana, pierwszego króla
Węgier) nadarzyła się sposobność zorganizowania
uroczystego jubileuszu nie tylko naszej 900-letniej
przynależności do chrześcijaństwa, ale i 400-lecia
reformowanego Kolegium. Wrześniowe i paździer
nikowe wypadki, polityczne nie pozwoliły odbyć
uroczystości jubileuszowych w określonym termi
nie, lecz żywimy nadzieję, że odbędą się one bez
przeszkód pod koniec czerwca 1939 r.
Węgry wydały serię jubileuszowych znacz
ków pocztowych: na jednym z nich jest budynek
Uniwersytetu, na drugim Kolegium z X V II wie
ku, na trzecim Kolegium w stanie dzisiejszym.
Czwarty znaczek przedstawia trzech studentów w
malowniczych starych strojach, a piąty i szósty
znaczek z tej jubileuszowej serii przedstawiają
dwóch sławnych'profesorów uczelni z X V II wieku.
Spodziewamy się wielu przyjaciół w Debre
czynie na czerwcowym jubileuszu. Wszystkie uni
wersytety i wyższe uczelnie zostały zaproszone na
tę uroczystość i będą w Debreczynie serdecznie
przyjęte.

Kościół/'. W nim to odegrała się następująca sce
na: razu pewnego pułkownik cesarski kazał skie
rować na kościół, w którym odbywał się właśnie
synod Kościoła Reformowanego, lufy armatnie
z pogróżką, że każe strzelać, o ile się Synod nie
rozejdzie. ,,W imię cesarza rozkazuję" — rzekł
pułkownik. ,,W imię wszechmocnego Boga — od
parł na to superintendent — będziemy tu konty
nuować swoje obrady". I zawstydzony pułkownik
ustąpił.
Jest w Debreczynie i inny jeszcze nie mniej
ciekawy kościół, kościół szpitalny. Instytucja ta
była założona na samym początku Reformacji,
i od tych to-starych czasów nieprzerwanie nastrę
cza ona chorym i biednym chleb i dach nad
głową.
Od początku ubiegłego stulecia na utrzyma
nie Kolegium łożył Kościół Reformowany wraz
z miejskimi władzami Debreczynu. Z czasem jed
nak Kościół swą wyższą uczelnię z jej trzema wy
działami, teologicznym, humanistycznym i praw
nym przekazał Państwu Węgierskiemu. I tak z tej
wolnej wszechnicy kościelnej powstał uniwersytet
państwowy im. Stefana Tiszy z czterema wy (dzia
łam i: teologii reformowanej, prawa, humanistyki
i medycyny. Państwo Węgierskie zawsze uznawa

PRO F, DR. M AURICE N EESER.

Jak pseudo-katolik przechodzi na protestantyzm
(Fragment z francuskiego, tłumaczył Mgr. T. O.)
(ciąg dalszy).
W rodzinie Eugeniusza Deverii panował naogół indyferentyzm religijny. Mimo to Eugeniu
sza wychowano w religii katolickiej; jako mały
chłopiec był bardzo pobożnym, uczęszczał dość
często do kościoła, pościł wigilie większych uro
czystości, a kiedy spotykał kapłana, spieszącego
do chorego, zawsze mu towarzyszył. W wielkim
miał poszanowaniu osoby i rzeczy poświęcone
Bogu, spełniał bardzo gorliwie wszystkie prakty
ki religijne...
Mniej więcej w 20 roku życia przyszło roz
czarowanie: widział, jakto niejeden duchowny
dawał zgorszenie pijaństwem, jak niejedna ple
bania podobniejszą była do szynku, niż do miesz
kania kapłanla Chrystusowego. Zauważył przy
tym, że władze kościelne z obojętnością patrzały
na taki upadek życia pasterskiego, nic też dziw
nego, że t. zw. „herezja" robiła tu szybkie postę
py, a ludzie zaczęli się odwracać od kapłanów ka
tolickich... Już wtedy młody Deveria zaczął po
woli rozróżniać tę wielką przepaść, jaka dzieliła
religię Chrystusa od jego niemoralnych sług,
którzy opowiadając Słowo Boże — sami żyli
gorzej’ nieraz niż poganie...

Pastor ewangelicki Emilien Frossard, kiedy
dowiedział się, że Eugeniusz Deveria przy schył
ku swej kariery malarskiej zerwał umowę z,arcy
biskupem w Awinionie w sprawie wymalowania
wnętrza katedry, wyraził się: „Całe nawrócenie
się jest cudem, — jeśli ten oto człowiek nawró
ci się, będzie to podwójny cud..."
Zbliżenie się Deverii do protestantyzmu n a 
stąpiło dzięki specjalnemu zbiegowi wypadków:
oto w sąsiedztwie zmarła pewna niewiasta, nie
ciesząca się za życia zbyt moralnym prowadze
niem się, i żaden ksiądz katolicki lnie chciał
wzi-ąć udziału w jej pogrzebie. Wtedy rodzina
owej niewiasty poprosiła na pogrzeb .pastora pro
testanckiego w mieście Pau, M. Buscarlefa, któ
ry uchodził w okolicy za świetnego mówcę. Sło^
wa wypowiedziane przez tego pastora nad gro
bem zmarłej wywarły na malarzu głębokie wra
żenie... W pamiętniku swoim podaje Eugeniusz
Deveria następujący wyjątek z mowy wspomnia
nego pastora Buscarlefa: — „Stojąc mad otwar
tym grobem, my żywi poznajemy dopiero nicość
wszystkich ziemskich spraw — mówił on — wi
cher losu gna nas przez (scenę życia. Nasze skłon
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mogli zgodzić, ale coraz więcej i więcej jeszcze
między sobą się dzielą, coraz to nowe ustanawiają
dogmaty, a im się bardziej oddalają od swego
źródła, tym więcej zacierają prawdę, brnąc w no
we przesądy i błędy tak, że Pliniusz ma przecież
słuszność, gdy mówi: ,,co do religii i po dziś
dzień błąka się rodzaj ludzki i chodzi omackiem". Niepodobna przecież — mówiłem dalej—
wszystkich religij wyliczyć, ani spamiętać, ani na
wet znać... Śmiało powiem, że co człowiek, to in
na religia; gdzież bowiem znajdziemy choćby dwu
ludzi jednego i tego samego wyznania, czyli re
ligii, którzyby — mimo wspólne swe imię i jednostajność głównych zasad wiary — nie różnili
się między sobą w pewnych względach i każdy
po swojemu nie patrzał inaczej na jeden i ten
sam dogmat, na jedną i tęż samą rzecz? jeden
całkiem nie odrzucał, a przynajmniej nie wątpił
o tym, w co drugi najmocniej wierzy, i nie ro
bił sobie żarcików z tego, co dla drugiego jest
przedmiotem najgłębszej czci? Gdzież wreszcie
znajdziemy chociażby jednego takiego, któryby
0 wszystkich prawdach, czyli dogmatach swego
wyznania, jednostajne miał zawsze przekonanie,
nie wątpił dziś o tym, w co wczoraj niezachwia
nie wierzył? Z latami każdy niemal myślący zmie
nia i swoje religijne przekonanie... Dziecko i pod
lotek wierzy w to wszystko, w co mu wierzyć
kazali rodzice. Młodzieniec i wąsal porwany w
wir świata stając się wyznawcą materializmu za
czyna o wszystkim powątpiewać i w oiic nie
wierzyć, jak tylko we własne siły i swój rozum.
Dojrzały mąż zajęty jest zdobywaniem dla siebie
przyzwoitego stanowiska w społeczeństwie i za
bezpieczeniem swego losu i bytu swej rodziny,
zaprzątnięty głównie materialną stroną, ograni
cza się małym bardzo kółkiem religijnych dogma
tów. Starzec nakoniec wraca prawie do początku
1 strwożony zbliżającą się przyszłością wierzy
znowu prawie we 'wszystko. O prostych ludziach
niema co i mówić, jasnego i czystego pojęcia
0 wierze i religii nigdy oni nie mają, nad ich
credo zalega gruba pomroka i otacza ich wiecz
na, nierozwiana ciemność. Jedni więc znajdują
1 widzą Boga, aniołów i świętych, na metalu,
drzewie, płótnie ,papierze, ba — nawet na kamie
niach i przy zdrojach ,drudzy widzą Boga tylko
oczyma swego rozumu, i — jak mówią — znajdują
Go jedynie w swej duszy i sercu. Jedni przy
żywej wierze tylko umartwieniem, pokutą, postem
i jałmużną spodziewają się osiągnąć Królestwo
Niebieskie, drudzy każą Chrystusowi siebie zba
wić już za to jedno, że weń raczą wierzyć. Jed
ni na potwierdzenie słów swoich nigdy nie wzy
wając boskiego imienia, szczerą zawsze mówią
prawdę, — dla drugich zaklinania się, przysięga
są chlebem powszednim. Jedni, przeniknięci uczu
ciem chrześćjańskiej, braterskiej miłości i mar
nością dóbr tego świata, zdejmują z siebie suknię,
by okryć nią nagiego, i ostatni grosz oddają cier
piącej ludzkości, — drudzy jedną i tą samą ręką
odzierają bliźniego, a nawet łupią kościoły i ołta

ności, nasza wola i namiętności wykreślają nam
kierunek... I dla naszych to namiętności zapomi
namy najczęściej o najpewniejszym kompasie na
szych przeznaczeń, którego wskazówka niezmien
nie skierowana jest ku biegunowi wszechrzeczy:
ku Bogu. O ileż inaczej ułożyło by się życie
człowieka, gdyby nie poprzestawał on tylko na
tej religii zewnętrznej, opartej tylko na ceremo
niach i praktykach kościelnych, ale opartej
0 Ewangelię Jezusa Chrystusa — i służył Bogu
w duchu i prawdzie! Jakże inaczej ukształtował
by się los niejednego człowieka, (gdyby miał
wciąż przed oczyma postać naszego Zbawiciela,
gdyby zdawał sobie sprawę z tego, że życie jest
tylko krótką, wspólną wędrówką po .szerokim
gościńcu, prowadzącym do wiecznego pokoju
1 wiecznej ciszy..." Ze wspomnianym wyżej pa
storem Buscarlet'em nawiązał Deveria bliższe sto
sunki towarzyskie, zapraszał go do siebie, przy
czyni w rozmowie poruszano przeważnie tematy
religijne, a malarz miał sposobność zapoznać
się bliżej z Biblią, którą miu pastor podarował.
,,Wprawdzie rodzina moja — pisze Euge
niusz Deveria w swym pamiętniku — była naogół indyferentna, ale wielu zpośród jej człon
ków (nie wyłączając mej żony i córki) pozosta
wało w fałszywym ale miłym przekonaniu, że
gdy uczczą statuę lub obraz św. Krzysztofa, lub
tylko nań spojrzą, w ten dzień nic złego im się
nie stanie, — albo gdy, (przepisaną modlitwą
uwielbią rzeźbiony obraz św. Barbary, spotka ich
tego dnia wielkie szczęście, — lub gdy w pewne
dni, przy pewnych modlitwach, pewną ilość
świec zapalą przed ołtarzem św. Erazma, wkrót
ce się zbogacą...
Sumienie ich zasypiało spokojnie w słod
kiej wierze w zmyślone odpusty, które długość
kar czyścowych, jakby jaką klepsydrą, chrono
metrem lub astronomicznym zegarem, z logarytmowych — że tak powiem — tablic bez najm niej
szej określają pomyłki, wyliczając lata, miesiące,
dni i godziny... Niektórzy z moich krewnych
polegali na przypiętych do swej szyi jakichś ma
gicznych talizmanach i amuletach lub na todszeptywaniu pewnych modlitewek, które bądź dla
zabawy, bądź dla wyłudzenia od nich miłego
grosiwa, pobożny jakiś powymyślał oszust../' —
,,Pastor Buscarlet z miasta Pau, który od czasu
owego pogrzebu był u nas częstym gościem, zwra
cał nieraz uwagę delikatnie mej żonie i córce, że
ich obawy i życzenia muszą niewątpliwie zada
wać wiele trudu i kłopotu świętym, a dalej, że
taki rodzaj pobożności względnie nabożeństwa,
który p om ija C hrystusa9 bardzo jest bliski zabo
bonu pogan, którzy dziesiątą część dóbr swoich
oddawali Herkulesowi, by się zbogacić, lub ko
guta przynosili w ofierze Eskulapowi, aby zdro
wie odzyskać..." — ,,Biorąc udział w dyskusji
z pastorem Buscarlet'em — pisze Deveria —
zauważyłem skromnie, przesiąknięty jeszcze du
chem indyferentyzmu, że przecież chrześćjanie do
tąd, przez przeciąg 19 wieków, nietylko się nie
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rze, rzucając równocześnie grosz do skarbonki
i stawiając świętym świece../' — „Tak — od
powiadał mi na to pastor Buscarlet — ma pan
rację: wiele przesądów i zabobonów wkradło się
do religii chrześćjańskiej. Jedni, oddani praw dzi
wej pobożności i rozmyślaniu czczą Boga w du
chu i w prawdzie, drudzy zaś całą pobożność
zasadzają na dzwonach i pokłonach, żegnaniu
się na każdym kroku i za każdym słowem, a po
pełniają jednocześnie kradzieże, ździerstwa, roz
boje i topią zabójcze żelazo w piersi bliźniego.
Jedni obwieszeni rozmaitymi amuletami, krzyżem
zalegają stopnie ołtarzy i zimne marmury, tłu
ką głowami o posadzki kościelne, od świtu do
zmroku klepią koronki, godzinki, różańce, codzień
się spowiadają i poszczą, ale w życiu codzien
nym postępują niemoralnie, — drudzy, uważa
jąc te wszystkie praktyki kościelne za ludzkie wy
mysły, całym życiem swoim starają się naślado
wać mistrza swego Jezusa Chrystusa oraz życie
świętych, a nie modlić się tylko ustami do ich
obrazów! Ach, gdybyż ci ludzie tylko zewnętrz
nie religijni zajrzeli choćby raz jeden do Ewan
gelii Chrystusa! — Mógłbym panu wskazać ta
kich teoretyków katolickich — mówił dalej pa
stor Buscarlet — co już zgórą 80 lat przeżywszy,
tyle wieku strwonili na różne brednie, a nigdy
nie zajrzeli do Ewangelii i — jak słyszałem— sami
się później do tego przyznawali! Prawdziwą naukę
Chrystusa można czerpać itylko z samego źródła:
z Ew angelii, i znam wielu teologów katolickich,
z którymi rozmawiałem nieraz szczerze i otwar
cie, a którzy ubolewają nad świeżo wprowadzo
nym na świecie rodzajem teologii i pragną przy
wrócenia pierwotnego chrześćjaństwa... Ta bo
wiem ich teologia tak jest skażona ludzkimi wy
mysłami i czysto świeckimi ustawami, że nie
tchnie ona czystym i prawdziwym Chrystusem.
Bywa bowiem tak zawsze, że kto się zbytnio za
puszcza w ludzkie tradycje, ten się też bardzo
oddala od pierwowzoru. Stąd też teologowie ka
toliccy są niejako zmuszeni inaczej mówić do lu
du, niż sami myślą czy mówią wobec przyja
ciół, a częstokroć zapytywani, nie umieją dać
odpowiedzi, widzą bowiem sami, że czego innego
nauczał Chrystus, a czego innego każą nauczać
tradycje ludzkie. Prawda że niektóre rzeczy po
winny być badane, niektóre zdecydowane, ,nie
przeczę. Ale też przeciwnie wiele jest takich, które
rozumniej jest przemilczeć niż badać, wiele ta
kich, o których lepiej powątpiewać niż wyroko
wać. Jeśli zaś w końcu wyrokować trzeba, to po
winno to być czynione bez pychy i zuchwalstwa
i to na podstawie ksiąg świętych, a nie wedle
ludzkich mniemań i rozumowań... W urzędowym
kościele katolickim do tego doszło, że los sprawy
zależy nietyle od przepisów Chrystusowych, ile
od scholastycznych definicyj i zdania teologówkapłanów. Oni to wytworzyli taką gmatwaninę
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pojęć, że nie ma nawet nadziei, by przez ich
gąszcz można było dojść do chrześćjaństwa praw
dziwego.
Te i bardzo wiele innych rzeczy wicfzą
i opłakują najświętsi i najuczeńsi mężowie, a ja 
ko sprawczynię tego wszystkiego obwiniają
szczególnie tę zuchwałą i bezczelną zgraję t. zw.
teologów kościoła urzędowego. Oni to stawiają
nam przed oczy szczególną powagę soborów, oni
to zwiększają grożące niebezpieczeństwo wierze
i kościołowi, a tym sposobem bałamucą ciem
ny i przesądny tłum, u którego nie chcieliby tej
opinii utracić. Boją się, aby — kiedy niedokład
nie przytaczają PLmo Święte, jak się to często
dzieje — nie cisnął im kto w oczy powagą grec
kiego lub hebrajskiego tekstu, i aby się nie oka
zało fantazją ich to, co przytaczają jako wyrok.
Czyż nie byłoby lepiej, zaniechawszy wszelkich
jałowych sporów, powrócić znów do źródeł chrze
ścijaństwa?".
Te i tym podobne rozmowy prowadzone
z pastorami M. Buscarlet'em i Frossard'em wpły
nęły u Eugeniusza Deverii na zainteresowanie
się głębszym życiem religijnym. Zaczyna on grun
townie czytać Pismo Święte, a w jego sercu za
czyna się budzić miłość i wdzięczność ku Chry
stusowi, że pozwolił mu poznać nie strachem
i grozą przejmującego Boga, ale Ojca p ełn eg o
m iłości, pokazanej w całym ziemskim życiu Chry
stusa, a potwierdzonej cierpieniem i przelaniem
krwi na krzyżu Golgoty. — „Kiedy podczas cięż
kiej choroby — pisze Deveria w swym pamiętni
ku — modliłem się gorąco do mego Zbawiciela
prosząc Go o zdrowie, jakaś wielka jasność wstą
piła do mej duszy i poczułem się nawróconym,..
Przypominam sobie, jak z wielką pobożnością
odczytywałem podczas tej choroby Psalm 22, a je 
go słowa „choćbym też chodził w pośród cienia
śmierci nie będę się bał złego, albowiem Tyś jest
ze m ną...", głęboko wnikały do mej duszy".
W gruncie rzeczy jednak to nawrócenie
Eugeniusza Deverii było właściwie nawróceniem
wyznaniowym, spowodowanym następującymi po
budkami: 1) jego rozczarowaniem w swej karie
rze malarskiej, 2) niepokojem sumienia w pracy
zawodowej, 3) ciężką chorobą i perspektywą cze
kającej go śmierci, 4) pierwszą szybką i po
wierzchowną lekturą Biblii.
Faktem nieulegającym żadnej wątpliwości
jest, że w sercu jego nie było jakiejś głębszej,
żywszej wiary i napróżnobyśmy szukali u tego
człowieka w tym czasie ducha ofiary, i poświęce
nia siebie dla wyższych celów. Porównanie jed
nego z analogicznych wypadków lecz wprost prze
ciwnego, a mianowicie przejścia z protestantyzmu
na katolicyzm, pozwoli nam wysnuć o wiele
szczegółowsze wnioski.
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Federacja Ewangelików Polskich
Tymczasowy Zarząd Główny
Federacji
Ewangelików Polskich na Nadzwyczajnym Po
siedzeniu odbytym w dn. 28 marca r. b. uchwalił
jednogłośnie zwrócić się do
OGOŁU EW A N GELICKIEGO
z podaną niżej ODEZW Ą:
W dniach pow szechnego n apięcia, w dniach,
gdy św iadom ość przeżywania dni ważkich i d e
cydujących, m oże o przyszłości i losie polskiego
Państwa i p olskiego N arodu dociera do wszyst
kich serc i um ysłów, R ząd P olski rozpisał

żliwości, subskrypcją obligacyj, czy bonów P O 
Ż YC Z K I
O BRONY
P R Z E C IW L O T N IC Z E J,
wzięli udział w budow ie sił obronnych Polski.
W ierzym y g łęb o k o , wierzymy n ajg łębiej, że
tak sam o jak niegdyś przodkow ie nasi krwią i m ie
niem służyli um iłow anej Ojczyźnie, jak my .myślą
i pracą budujem y J e j w olność w dniach p ok oju ,
jak nie zabraknie z nas n ikog o, gdy przyjdzie J e j
służyć ofiarą krw i i życia — tak nie usunie się
nikt, by dla Wzmocnienia polskich sił zbrojnych,
złożyć ofiarę m ienia.
Zarząd G łów ny F. E. P.
Prezes: W ładysław Ludwik Evert.
Sekretarz: A. Czerewski.

PO ŻYCZKĘ OBRONY P R Z E C IW L O T N IC Z E J.
W świetle wydarzeń współczesnych niczym
nie zachw ianego waloru nabierają prorocze słow a
ś. p. W ielkiego M arszalka, kierow ane do P olaków ,
a ostrzegające, iż naród P olski sam wykazać musi
m oc twórczą, bow iem żadna siła zzewnątrz w tym
mu nie pom oże, — w obliczu przeżywanych wy
darzeń nie m a już chyba n ikogo, kto by w ątpił,
że jedynie własne sity, własna wola i m oc w łasne
g o ducha n arodow ego są osnow ą i op orą niezależ
nego i n iep od leg łeg o bytu. Jeż eli nastąpią dni
p rób y , N aród P olski wyjdzie z nich zw ycięsko,
dając należny o d p ó r każdej sile zzewnątrz, która
kusiła by się naruszyć w czym kolw iek w olność
czy granice Ojczyzny. W obliczu takiej próby je d 
nom yślność polska jest poza sferą wątpliw ości, jak
poza sferą wątpliw ości jest gotow ość każdego z nas
oddania Ojczyźnie daniny krw i i życia.

*

*

*

Zarząd Główny Federacji Ewangelików Pol
skich po ogłoszeniu subskrypcji na Pożyczkę
Obrony Przeciwlotniczej wysłał do Naczelnego
Wodza, Marszałka Polski, Edwarda Śmigłego Ry
dza, poniżej podaną depeszę:
Warszawa — Klonowa
Marszałek Polski
Edward, Śmigły Rydz
W dniach podjętego przez społeczeństwo pol
skie wysiłku finansowego na rozbudowę obrony
przeciwlotniczej Zarząd Główny Federacji Ewan
gelików Polskich spieszy zameldować posłusznie
Panu Marszałkowi, iż ewangelicy polscy złożą dań
mienia z tą samą radosną gotow/ością z jaką na
rozkaz Naczelnego Wodza oddadzą Ojczyźnie
krew i życie. Poczytując za swój najwuększy skarb
ziemski potęgę i majestat Rzeczypospolitej, Po
lacy Ewangelicy stają posłuszni bez zastrzeżeń na
rozkazy umiłowanego Naczelnego Wodza.

Jeż eli nastąpią czasy, w których wyścig pracy
ustąpi znowu wyścigowi krwi i żelaza — w. wy
ścigu tym nikt nie zepchnie nas z pierw szego m iej
sca. To wiemy wszyscy i wszyscy jesteśm y na to
gotow i.
Ale wola polska i polska m oc musi być uzbro
jon ą. Św iadom a sił obcych, budow ać 1musijpiy
równą im silę własną i oto

Zarząd Główny Federacji
Prezes: W ładysław Ludw ik Evert
Sekretarz:
A. Czerew ski

PO ŻYCZKA OBRONY P R Z E C IW L O T N IC Z E J
*

jest budow ą obron n ej siły n arodow ej, jest jedyną
odpow iedzią godn ą polskiego narodu w obliczu
cudzej przew agi, odpow iedzią tych, co po cudze
nie sięgając, sw ojego bronić um ieją i bronić będą.

*

*

Delegacja Zarządu Głównego Federacji
Ewangelików Polskich w osobach W. L. Everta,
ks. pastora Z. Michelisa i ppłk. s. s. J. Kliema
wpisała się do książek audencjonalnych u Pana
Prezydenta Rzeczypospolitej prof. I. Mościckiego,
Naczelnego Wodza Marszałka E. Śmigłego Ry
dza i p. Premiera gen. F. Sławoj - Składkowskiego
.

Przeświadczeni o całkow itej jednom yślności
wszystkich polskich współw yznaw ców , m y, Z a
rząd G łów ny F ed eracji Ew angelików Polskich,
wzywamy członków F ed eracji, zwracamy się do
wszystkich ew angelików i apelujem y do lojaln ości
w obec państwa naszych współwyznawców nie P o 
laków , by grem ialną, w edług najwyższej sw ej m o 
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D elegacja Zarządu G łów nego F ed era cji
Ew angelików P olskich w osobach Prezesa F ede
racji r e d . W ładysław a Ludw ika Everta, ks. p a
stora Zygmunta M ichelisa i p p łk. s. s. Jan a K lie
nta, przyjęta została we w torek ,dn. 28 b. m.
przez Pana Ministra Wyznań R eligijnych i Oświe
cenia P ublicznego, p rof. W . S w iętosław skiego,
którem u zreferow ała genezę, zasięg, cele i zadania
F ed era cji.
W trakcie godzin n ej blisko rozm ow y p. Mi
nister W . Sw iętosław ski wykazał żywe — bardzo
przyjazne zainteresow anie dla planów i poczynań
F ed eracji, przyczem , przy omawianiu je j m ożli
wości, poruszottym został szereg spraw i zagad
nień związanych z dylem atem wyznaniowych i na
rodowych m niejszości w P olsce.
•

*

*
Zawiązana dnia 12 stycznia r. b. Federacja
Ewangelików Polskich wykazuje wzrastającą ży
wotność. Federacja zorganizowała dotychczas pra
wie całkowicie Okręg Warszawski, do którego po
za Warszawą należą wszystkie powiaty wojewódz
twa Warszawskiego, oraz organizuje w szybkim
tempie 29 ośrodków swej akcji na terenie całej
Rzeczypospolitej. Za bardzo poważny sukces w
dziele organizowania się i rozszerzania się Fede
racji należy uznać fakt gremialnego przystąpienia
do Federacji ewangelików Śląska Cieszyńskiego
wraz z Zaolziem na czele z Ks. Seniorem Niko

demem i Ks. posłem Bergerem. Uchwała o przy
łączeniu się została powzięta na konferencji działaczów ewangelickich Śląska Cieszyńskiego w dru
giej połowie bieżącego miesiąca. Misję zorgani
zowania Okręgu Cieszyńskiego Federacji przy
ją ł Ks. poseł Berger, który też wszedł jednocześ
nie do Zarządu Tymczasowego Głównego.
W swym rozwoju Federacja przekroczyła ra
my wyznania ewangeliko-augsburskiego a to w wy
niku masowego przystępowania do niej ewangelików-reformowanych oraz członków Związku Sło
wiańskich Zborów Ewangelicznych Chrześcijan.
W związku z tym Tymczasowy Zarząd Głów
ny F. E. P. na ostatnim swym posiedzzeniu w dniu
13 b. m. postanowił jednogłośnie dokooptować
do swego grona pp. generała dywizji s. s. Leonar
da Skierskiego, Ks. posła Bergera, Ks. pastora
Zaunara, inżyniera J. Szenderowskiego, oraz za
prosił na wszystkie swoje posiedzenia Ks. pastora
Z. Michelisa z udzieleniem mu głosu stanowczego.
W niedzielę dnia 26 b. m. staraniem F.E .P.
Okręgu Warszawskiego odbył się odczyt Ks. posła
Bergera pod tytułem: „Kto zdobył Zaolzie". Od
czyt ten wypełnił po brzegi salę Towarzystwa Hi
gienicznego przy ul. Karowej, a zgromadzeni po
wysłuchaniu bardzo ciekawego odczytu, obrazują
cego historię walki o polskość Zaolzia uwieńczo
ną jego przyłączeniem do Macierzy, dziękowali
prelegentowi długo niemilknącymi oklaskami.

Wiadomości z Kościoła i o Kościele
formatora Jana Kalwina. Na program zebrania
złożyły się referat o życiu Kalwina opracowany
1.
W niedzielę dn. 19 marca r.b. jako w dzień
i wygłoszony przez Zbyszka Błaszkowskiego,
imienin Wielkiego Marszałka oba nasze nabożeń przewodniczącego Kolegium Zboru Szkolnego,
stwa a więc dla młodzieży szkolnej i nabożeństwo oraz referat o zasadach nauki Kalwina, opracowa
główne były poświęcone uczczeniu pamięci W iel ny przez członka Zboru Andrzeja Skarżyńskiego.
kiego Wodza Narodu, Szczególnie uroczyście wy Po referatach wygłosił bardzo pięknie słynny
padło nabożeństwo dla młodzieży, która bardzo wiersz Marii Konopnickiej „Hus przed sądem"
licznie stawiła się do Kościoła, wysłuchując w sku Stefek Popoff. Po części oficjalnej odbyła się
pieniu okolicznościowego kazania i kończąc nabo wspólna herbatka towarzyska. W obchodzie wzięli
udział Ks. Ks. Zaunar i Mazierski jako opiekuno
żeństwo hymnem „Boże coś Polskę".1
wie Zboru. Mamy nadzieję, że tego rodzaju ze
1.
W niedzielę dnia 26 marca r. b. odbyło
brania będą się odbywały częściej, przyczyniając
się w sali naszej zborowej zebranie Zboru Szkol się wydatnie do zespalania się naszej młodzieży
nego poświęcone uczczeniu pamięci wielkiego re szkolnej na terenie naszego Zboru.
ZE ZBORU W ARSZAW SKIEGO

Zakłady Drukarskie „Stero“ Baum i W olfram, Elektoralna 10.

Tel. 2-31-25.

