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A SŁOWO CIAŁEM SIĘ STAŁO...
Ew. Jana, rozdz. 1 wiersz 1—14.

Mato kto z lu d z i zdoła ująć i przedstawić w kilku  krótkich słowach takie bogactwo i 
taką głębię m yśli, tak ja k  te uczyn ił apostół Jan w zacytowanym  pow yżej odcinku swej 
Ewangelji. Zawarł on tu w krótkiem , lapidarnem słowie całą wieczność, całe wieki, całe 
ludzkie dzieje, odważnie sięgnąw szy m yślą poza ku lisy  cz.asu i p rzestrzen i, do owego pra- 
początku, k iedy jeszcze nie było ani świata, na którym  m y ludzie ży jem y, ani m iljonów  
tych światów, które kreślą swe orbity w bezkresnej p rzestrzen i kosmosu. Niczego jeszcze  
wtedy nie było, było tylko Słowo u Boga. — Ale czem uż to ap. Chrystusowy nie m ów i pro
ściej i zrozum iałej, że na początku by ł Bóg i w nim  było Jego boskie Słowo? Czemuż m ów i 
on tak dziwnie, że na początku było Słowo i było ono u Boga, a Bogiem było owo Słowo? 
— Oto dlatego, że nie chce on mówić o istnieniu Boga, ale o Jego istocie, nie chce mówić o 
tern czy Bóg jest, czy Oo niema, bo dla niego istnienie Boga nie ulega najm niejsze j nawet 
wątpliwości, ale raczej chce powiedzieć jakim  On je s t w rzeczyw istości i dlatego nie m ów i 
na początku by ł Bóg, ale m ówi en arche en ho logos, na początku było Logos. To w yraże
nie greckie znaczy coś więcej, n iż polskie Słowo, oznacza ono także sens, m yś l lub rozum , 
krótko mówiąc oznacza ono świadomą inteligencję. I  oto w ten sposób ju ż  w pierw szych  
słowach Ewangelji Janowej Bóg je s t przedstaw iony jako myślące i mówiące, świadome sie
bie ja. Bóg nie je st światem, ani świat nie je st Bogiem, ja k  to mówią dziś panteiści, dla 
których Bóg zlewa się ze światem i naturą tak dalece, że nawet mawiają oni Deus sive na
tura, Bóg albo natura. Bóg nie je s t także jakąś istotą bez serca, m y ś li i słowa, istotą g łu 
chą i niemą, zamkniętą w sobie, nieczułą na losy tego świata, żyjącą swojem własnem ży 
ciem w dalekim, niedostępnym świecie, jak  to uczyli starożytn i epikurejczycy lub dzisie jsi 
deiści. Ci ostatni, poważający samych siebie za szczególnie m ądrych i oświeconych, mówią 
dziś, że Bóg sześć dni tw orzył a siódmego odpoczął, nic w nim  nie s tw orzy ł i więcej nie 
tworzy. S tw orzył świat, w yposażył go w ruch i prawa i więcej się nie troszczy, ledwie tu czy

165



ROK VII J E D N O T A Nr. 12

łam coś poprawi i naprzekór sw ym  prawom sięgnie ręką do dziejów świata, co się w ję zy 
ku ludzkim  ma nazywać pono cudem. 1 cóż tu począć z takim  Bogiem? Toć to przecież nie 
je si Bóg m yślący, a w ym yślony, to nie je s t Bóg, który s tw orzy ł człowieka, ale to Bóg, któ
rego stw orzy ł człowiek. Ewangelista Jan m ów i starym  Orekom, wśród których ż y ł  i praco
wał oraz dzisie jszym  deisiom i panteisiom: Bóg to je st Logos. Bóg je st jakby myślącą enie- 
lechją, m yślącym  substraktem , pierw iastkiem , myślącą zasadą świata, je st jego inteligencją, 
jego duszą, m yślą sam ej siebie świadomą, m yślą twórczą i płodną, duchem absolutnym  — 
oto najgłębsza treść i istota Boga.

Lecz ap. Chrystusowy wypowiada tu jeszcze  coś więcej. A by słowo było słowem m usi 
ono być wypowiedziane; owo też przedw ieczne Logos nie mogło pozostać na w ieki u Boga, 
ono musiało być wypowiedziane i rzeczyw iście Bóg je  wypowiedział. Rozum ie się Bóg nie 
posiada ust i nie m ów i tak jak  m y ludzie. Bóg tw orzy—oto Jego mowa, a Jego czyny są Je
go słowami, tak jak nam to przedstawia pierw sza strona Biblji: rzek ł Bóg, niechaj się stanie 
i stało się. To samo m ówi nam Ewangelja Janowa: w szystkie  rzeczy p rzez Słowo się sta ły  
a bez niego nic się nie stało, co się stało. Jowisz, Saturn, Wenus, M ars, słońce i księżyc, — 
niebo w yiskrzone m irjadam i gw iazd z  przecudną harmonją ich ruchów, najdrobniejszy  
pyłek  i atom, zorganizowany człowiek w sw ym  m yślącym  pierw iastku stworzony na obraz 
i podobieństwo Boże — to w szystko czyny Boże, Jego dzieło, Jego słowa, Jego mowa.

Czy zrozum ia ł człowiek tę mowę Bożą? Czy poją ł sens Bożego Słowa? S łysza ł go, a 
nawet brzm ieniem  jego się zachwycił, ale sensu jego pojąć nie zdołał. Stanął zdum iony jak  
król Baltazar p rzed  zagadkowym napisem. Św iat cały s ta ł się dla niego egipskim  herogli- 
fem  czy p ism em  klinowem, o których laik wie, że są one obrazem pew nej m yśli, jeno nie 
wie jakiej. Nie zrozum ia ł również człowiek Słowa Bożego ani w dziejach. Snąć Słowo 
B rże w stworzeniu i w dziejach wyrażone było nadto wielką zagadką, aby ją  m ógł rozum  
lu dzk i rozwiązać. Mogło ją  rozwiązać tylko ludzkie życie, bo choćby i anioł z nieba zstąp ił 
i przem ów ił, n ikłby jego słów  nie zrozum iał. To m usia ł być człowiek, któryby człowiekowi 
po ludzku sens Bożego Słowa wyjaśnił. Oto Słowo ciałem stać się m usiało i m iędzy nam i 
zamieszkać.

M y chrześcijanie w iem y o co tu chodzi. To cud najw yższy, to żłób Betleemski, to jezus. 
Może w innym  świecie Bóg inaczej w yraził swą M yśl, swoje Słowo, ale tu na ziem i pod nie
bem, niem asz innego imienia, któreby było dla nas zrozum ialsze, niż to jedno Jezus, dziecię 
narodzone w Betleemie, m istrz  z  Nazaretu, Syn  człowieczy, konający na krzyżu  — Jeden 
z  dzisiejszych kaznodziejów niemieckich Ł) w yra ził się, że kiedy Bóg objawi swą moc w na
turze, to to może być przekonywujące, kiedy zaś objawi swą sprawiedliwość w dziejach, to 
to je s t bardziej przekonywujące, ale kiedy objawi swą miłość w człowieku, to to je st najbar
dzie j przekonywujące.

A  jednak czy w szystkich  to przekonało?/ Oto p rzy sze d ł Jezus  do swoich, p rzy szed ł  
Syn  B o ży  do dziedzictwa swego, Słowo do swego stworzenia, ale swoi go nie przy ję li. S to i 
Jezus za drzw iam i i daremnie puka  — serce ludzkie  w niepojętej tępocie zam yka się przed  
Nim. A le czyż  Bóg nie m ógłby swoją mocą, swoją jasnością rozproszyć ciemności ludzkiej 
tępoty? Mógłby, ale nie chce. On chce, abyśm y go m y  sam i wiarą serdeczną przy ję li, otwo
rzyw szy  m u swe serca i um ió tłszy  uprzednio izbę sw ej duszy, aby w niej m ógł na stałe za
m ieszkać i obdarzyć nas mocą stania się synam i nie ciemności, a św iatłości — synam i Bo
żym i, k tórzy nie wedle w łasnej woli chodzą jak  wartogłowy, ale wolą Bożą się kierują.

C zyśm y Qo w tych m inionych Świętach przyjęli? Czy zam ieszkał On w naszem sercu? 
Czem były  dla nas te Święta? Czy tylko p ięknym  zwyczajem , który się tradycyjnie rok 
rocznie obchodzić Czy były one dla nas naprawdę radosne, ja k  tego sobie zw ykle nawzajem  
życzym y? Jeżeli jedyną naszą radością w tych m inionych Świętach była tylko choinka, po
darki, i palące się świeczki, tedy zaprawdę m ałośm y w ynieśli tej radości, która ma nam  
starczyć na cały ten nowy rok tysiąc dziewięćset trzydziesty  trzeci, w który obecnie wstępujemy. 
-------------- Ks. E. J.

') Dr. Gerhard Tolzien, ew.-augsb. biskup w Neusireliiz.
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KAZIMIERZ KOSIŃSKI.

Z DZIEJÓW ŚREDNIOWIECZNEJ HYMNOLOGJI
POLSKIEJ.

<d. c.)

III.

HYMNOLOGJA POLSKA PIERWSZEJ POŁOWY XVI WIEKU.
(DO KANCJONAŁU SEKLUCJANA 1547 R.).

Pierwszy z nich odkrył swojego czasu 
Michał Wiszniewski i omówił w t. VI swojej 
literatury (str. 495 i nast.), gdzie nazwał go, 
ze względu na przeważającą w nim ilość pie
śni bożenarodzeniowych—kantyczkami. Ręko
pis stanowił własność hr. Działyńskich. Jak  
przypuszczał M. Wiszniewski rkp. ten przepi
sany został z dawniejszego zbioru pieśni, co 
„sam język i pisownia pokazują”. Pozatem 
rękopis opisał szczegółowo M. Bobowski w 
swoim zbiorze pieśni. I tak: obejmuje on 183 
karty  niepaginowane w 8-e, składa się z kil
ku części, zapisanych przez kopistów różnych, 
przyczem lwia część rękopisu sporządzona zo
stała przez niejakiego Hieronima, który w nim 
dwa razy datę — rok 1551 — wystawił. Dalej 
przypuszcza Bobowski, że przepisywacze rę 
kopisu, a może i autorzy większej ilości pie
śni byli franciszkanami.

Rkp. Puławski, albo inaczej XX. Czarto
ryskich zwany, formatu małej ćwiartki, odna
leziony został przez dr. J. Korzeniowskiego i 
składa się z 97 kart, zapisanych naogół ręką 
jedną; zawiera on kilkadziesiąt tekstów pol
skich pieśni religijnych, jak przypuszcza Bo
bowski, również pochodzenia franciszkańskie
go. Mamy tu 40 pieśni całych, z których 21 
powtarza się w zbiorze Kórnickim. W rezul
tacie przybywa nam w obu rękopisach pokaź
na ilość nowych pozycyj pieśniowych, które- 
mi też kończymy nasz kurs hymnologji pol
skiej średniowiecznej. Pieśni te z obydwu rę
kopisów przedrukow ał Bobowski na stronicy 
179—330 swojego Zbioru.

Najliczniejszą grupą w obydwóch zbio
rach są pieśni bożenarodzeniowe. Cechuje te 
pieśni najpierw tkliwość uczuć w stosunku do 
Chrystusa-dziecka, a także użycie kontrastów  
dla tem mocniejszego podkreślenia bóstwa no
wonarodzonego Chrystusa.

Mamy tu najpierw Pieśń o dzieciństwie 
Pana Jezusow ym , radując się i weseląc z  je 
go narodzenia (tylko w rkp. Puławskim), za
czynającą się od słów:

Witaj Jezu malutki,
Zbawicieli nasz miły,

Królu niebieski,
Stworzycielu wszytkich rzeczy,

w której mamy szereg naiwnych i tkliwych 
określeń Chrystusa, jak—miłe dzieciątko, mi
łe paniątko i t. p. Pieśń cała składa się z 54 
wierszy, rozbitych na sześć strofek.

W pieśni innej, znajdującej się w oby
dwóch zbiorach: W itaj Jezu  przenasłodszy, 
po całym szeregu wezwań i epitetów, pełnych 
umiłowania, jak:

Panieńskie porodzenie,
Kwiatku polny naśliczniejszy,
Nabożnych pocieszenie,
Lilja samych pokornych,
Serdeczne zakwitnienie,

a dalej:— kochanie angielskie, pociecho ludz
ko, podarzenie boskie, światło niebieskie, won
ności serdeczna, następują strofy przeciwstaw
ne, w których czytamy:

Witaj studnico niebieska,
Boży synu jedyny,
Zawitaj mądrości boska,
Zawitaj skarbie zamkniony,
Samym dobrym, które ty  znasz, 
Prawdziwie otworzony,
Zawitaj straszliwy panie,
W bóstwie nieprzebadany...
W narodzeniu naśliczniejszy,
Na krzyżu zekrwawiony.

Tę samą tkliwość i przeciwstawienie ma
my też w pieśni: W itajże dziecię rozkoszne , 
gdzie autor woła do Jezusa:

Jezusku, dzisia cie witam 
I tobie nabożnie śpiewam...
O kwiatku śliczny różany,
Cudniejszy niż malowany,
W yszedłeś dzisia z lilijej...

i uwielbia sam fakt narodzenia Chrystusa w 
słowach prostych a naiwnych, przy użyciu 
wielu wyrazów zdrobniałych.
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I t. d. Niepodobna omawiać wszystkich 
poszczególnych pieśni, które w rezultacie dają 
efekt wspólny: naiwności średniowiecznej w 
umiłowaniu Chrystusa-dziecka. Możemy tu do
dać jeszcze, że to umiłowanie przejawia się 
także w całym szeregu zestawień i porównań 
kwietnych, że porównanie z kwiatem zjawia 
się tu narówni z użyciem wyrazów zdrobnia
łych, co mogliśmy już zauważyć w przytoczo
nych ustępach pieśni. W pieśni innej: Stała 
się nam nowina powiada np. autor:

Iż zawoniał nam syn boży,
Jako kwiat ślicznej róży,

które to zestawienia kwietne spotykamy też 
jako motywy i w pieśniach maryjnych.

Dalszą cechą tych pieśni boźenarodzenio- 
wych jest wyrażane w nich wesele. Jako jego 
wyraz zjawiają się pokrzykiwania obok oży
wionej rytmiki samego wiersza. Dla przykła
du przytoczymy kilka strof z pieśni różnych. 
I tak w obydwóch rękopisach mamy pieśń O 
dzieciątku nasłotszem  Jezusku  nam ilejszym :

Narodził sie nam zbawiciel,
Wszelkiej dusze pocieszyciel,
Śpiewajmy wszyscy wesele:
Alleluja, alleluja,

którem kończy się każda strofa, przyczem sa
mo to „alleluja” staje się „uciesznem pieniem 
niebieskiem ”. (Pieśń długa, 66 wierszy, po
dzielonych na 17 strofek).

Toż samo w pieśni innej, z rkp. Puław
skiego (80 wierszy, 20 strof), widzimy radość, 
ponieważ

Nie ma świat skarbu takiego,
Też niebo nic droższego 
Nad dary, które malutki 
Jezus rozdawa namilszy.
Przeto śpiewajmy wesiele,
Weselmy się barzo mile,
Boć nam słońce już weszło jest 
Jezus gdy się narodził jest...

Pieśń o charakterze zupełnie jeszcze średnio
wiecznym, co przejawia się i w używaniu cza
sów pozaprzeszłych.

W innej pieśni, z rkp. Puławskiego, po
wiada autor na początku:

Ze wszech nam stron smutki giną,
Bo wdzięczne nowiny słyną,
Że prorockie pismo wszystko 
Już ku swemu skutku przyszło...

Byłoby też dziwnem, gdyby w tych pie
śniach na Boże Narodzenie zabrakło motywów 
ściśle kolendowych i apokryficznych, pogłę
biających ich prostotę w ujęciu tematu, co

nadaje tym pieśniom swoisty, odrębny ton w 
ich ludowości. W rkp. Puławskim mamy pieśń: 
Śpiew ajm y dziś wesele, Ejay eja w kościele, 
o narodzeniu i dzieciństwie Chrystusa aż do 
lat dwunastu t. j. do dysputy w kościele z dok
torami (72 wiersze, 24 strofki), gdzie radość 
przejawia się w pokrzykiwaniach, podobnie 
jak w pieśni innej (tylko w rkp. Kórnickim):

Przywitajmy Jezusa,,
Iż k nam raczył przyci,
Raczył się narodzić 
I z nami bydlici. O hej, o hej.

Bardzo ładną pieśnią o nastrojach kolen
dowych, dłuższą, składającą się z 59 strof trzy
wierszowych (tylko w rkp. Kórnickim) z uży
ciem wielu szczegółów apokryficznych jest, 
zaczynająca się od słów:

Bogu Ojcu chwałę dajmy,
Synu Bożemu śpiewajmy,
Ducha świętego wzywajmy...

napisana z dużą swobodą i opanowaniem sty
lu, co przejawia się między innemi w samym 
doborze porównań:

Józef—towarzysz angielski,
Józef—podskarbi niebieski,
Osobny miłośnik boski.

W pieśni tej mamy szereg szczegółów apo
kryficznych, jak Józef z Marją nie mogli zna- 
leść pomieszczenia w Betleem, dokąd przybyli 
z wołem i osłem i nigdzie ich na gospodę 
przyjąć nie chciano,

Rzekąc: juże mamy pani,
Książęta a i ziemiani,
A już się weselą z nami.
Józef, gdy gospody prosił,
Brzemiątko przed panną nosił,
Bo to z łaski czynić musił...

W stajni, gdzie się ulokowano nareszcie, mia
ła Matka Boska widzenie, iż zeszedł z nieba 
archanioł i oznajmił jej bliskie narodzenie 
Chrystusa, że nadchodzi godzina, k tórą zapo
wiadały Sybille. Dużo w tej pieśni czułości 
serdecznej w tern, co mówi autor o matce 
Chrystusa po urodzeniu syna, jak go witała, 
całowała i tuliła. Nie pozbawiona pieśń ta 
jest mocy i cudowności, gdy opowiada o sa
mem narodzeniu Chrystusa:

W ciemnościach święci prorocy 
Widzieli światłość tej nocy,
A piekielne drżały mocy.
Sybilla prorokowała,
Iż pannę w niebie widziała,
Dzieciątko w ręku trzymała...
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Typową kolendą, śpiewaną do dzisiaj w zmie
nionej postaci jest w rkp. Kórnickim: Angelus  
pasłoribus d ix it vigilantibus (7 strof 5-owier- 
szowych):

Angioł pasterzom mówił,
Chrystus sie nam narodził 
W Beetleem niebarzo podłem mieście, 
Narodził się w ubóstwie 
Pan wszego stworzenia...

W pieśni tej dla pogłębienia kontrastu mię
dzy narodzeniem Boga, a jego ubóstwem zwy
kła kolendowa stajenka staje się poprostu 
„chlewem”. Chwilami pieśń ta przechodzi w 
zupełną prozę, np. w strofie, w której pole
mizuje autor z Żydami:

Nuż' wy, przeklęci żydzi,
Mówcie, co się wam widzi,

Zowiecie Jezusa synem cieśle,
W czym się barzo mylicie,
Przeuczyliście sie...

Są te pieśni na Boże Narodzenie najbardziej 
może polskiemi w swoim charakterze raso
wym. Chrystus staje się tu polskiem dziec
kiem, jak polskiem jest jego otoczenie, pól- 
skiem tło, nie pomijając wołu, a nawet osła. 
W pieśni na Trzy Króle (z rkp. Puławskiego) 
zmieniają się nawet imiona egzotycznych kró 
lów na rodzime, rasowo polskie:

Gdy sie Pan Jezus narodził,
Trzem królom sie jest objawił:
Kasprowi i Malchrowi 
I trzeciemu Balcerowi...

(pieśń dłuższa 32 strofki 4-owiersz.).

Ks. EMIL JELINEK.

AUGUST CIESZKOWSKI
(ŻYWOT I DZIEŁA).

(d. c.)

Rok owego zdarzenia w Grębkowie jest 
nieznany. Z samego jednak przedśmiertnego 
wyznania autora Ojczenasza wynika, że mu
siało to być lato roku 1836. Pozatem właśnie 
ta data jest umieszczona przy wykładzie koń
cowego słowa modlitwy Pańskiej—Amen. Do
znanie grębkowskie pono nie ma być jedynem 
w życiu Cieszkowskiego. Pierwsza myśl Pro
legomenów według zeznań samego ich auto
ra, jak to podaje bp. Likowski, miała się tak 
że zrodzić w duszy Cieszkowskiego w koście
le 1). Młody Cieszkowski, bawiąc w Krakowie, 
znalazł się w kościele Panny Marji na paster
ce i wtedy to miał mu się przedstawić Chry
stus Pan jako oś dziejów ludzkości, co miało 
go później natchnąć do napisania Prolegome
nów.

Młody autor, acz przejął się dialektyką 
Hegla, owego „półboga filozofji”, jak go sam 
w Prolegomenach nazywa i acz w swych Pro
legomenach ją zastosował, nie został jednak 
niewolnikiem filozofji mistrza. Już w tem ma- 
łem co do objętości dziełku przeciwstawia się 
w niejednem mistrzowi, upatrując w jego sy- 
stemacie luki, które sam wypełnić pragnął. 
W tej pierwszej swej pracy zgodnie z duchem

1) Ile w tej wersji jest prawdy sprawdzić nie 
mogłem. Podaje to tylko bp. Likowski w swej mowie 
pogrzebowej (Roczniki T. P. N,, jak wyżej), o czem miał 
mu sam Cieszkowski w rozmowie powiedzieć.

filozofji polskiej przeciwstawił myśli, podnie
sionej na najwyższy szczyt przez filozofję He
gla, czyn. Filozofja myśli, tłumaczy Cieszkow
ski, spełniła swe zadanie przez Hegla; teraz 
zaś przyszedł czas na filozofję woli i świado
mego czynu. Jak  sztuka, osiągnąwszy swój 
kształt klasyczny, wyszła poza Siebie i roz
wiązała się w formie romantycznej, a jedno
cześnie swoje wszechświatowe władztwo od
stąpiła filozofji, tak  i filozofja z kolei znaj
duje się na tym szczeblu swego rozwoju, na 
którym samą siebie przekroczyć musi i ustą
pić panującego miejsca życiu społecznemu. 
Myśl powinna ucieleśnić się w czyn, prze
kształcając całą ludzkość. Minęły epoki uczu- 
ucia i wiedzy, nastaje epoka świadomego czy
nu, która będzie zamknięciem wielkiego sylo- 
gizmu dziejów.

Historyczne życie ludzkości nie jest dla 
Hegla absolutną manifestacją ducha, ale ra
czej tylko jedną z jego licznych linij rozwo
jowych. Temu przeciwstawił się Cieszkowski. 
Dla niego dzieje ludzkości są w łaśnie szczy
towym, absolutnym procesem ducha. I to s ta 
nowi punkt wyjścia Prolegomenów. Dla Hegla 
życie ducha jest ustawiczną walką z samym 
sobą. Duch w swym procesie rozwojowym Wy
twarza sam sobie przeciwieństwa, które stale 
pokonuje i tą drogą wznosi się na coraz wyż
sze stanowiska, przechodząc kolejno różne
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stopnie przeciwieństw i dążąc ku stanowisku 
trzeciemu, do syntezy dwóch poprzedzających 
ją antytez. Są też różne kategorje ducha. 
Duch *każdego poszczególnego człowieka, to 
duch subjektywny, który manifestując się w 
ludzkich instytucjach i w tern wszystkiem co 
znamionuje życie ludzkie jako jednego gatun
ku, staje się duchem ogólnym, objektywnym. 
Duch subjektywny i objektywny są jednak 
w gruncie rzeczy duchami ograniczonymi, są 
niejako tylko momentami ducha całego Uni
versum, ducha absolutnego. Historja zaś, czyli 
życie ducha w swej dziejowej ciągłości jest 
dla Hegla nie czem innem jeno urzeczywist
nianiem! się ducha objektywnego; natomiast 
objawami ducha absolutnego w dziejach są 
tylko sztuka, religja i filozofja. Życie histo
ryczne ludzkości nie jest zatem dla Hegla ab
solutną manifestacją ducha, lecz tylko jedną 
z jego licznych linij rozwojowych, spływają
cych w duchu absolutnym i w nim się do
piero wzajemnie dopełniających. Inaczej u 
Cieszkowskiego. Dla niego właśnie dzieje ludz
kości są owym szczytowym, absolutnym pro
cesem ducha. Filozofja zaś, czyli myślenie du
cha o sobie samym, jest tylko momentem tego 
procesu urzeczywistniania się ducha. W dzie
jach przejawia się nie tylko duch subjektyw 
ny i objektywny, jak to jest u Hegla, ale sam 
duch absolutny znajduje swój wyraz. Jeżeli 
u Hegla można mówić jeszcze o transcenden- 
tyzmie ducha absolutnego, to u Cieszkow
skiego widzimy bezwzględny immanentyzm, 
który, mówiąc nawiasem, jeśli o religję cho
dzi, poważnem jest dla niej niebezpieczeń
stwem, albowiem prowadzi na tory relatyw iz
mu, a ten zaś w dalszej swej konsekwencji 
do zupełnej niewiary.

Wiadomo, że Cieszkowski sam uważał 
się za ucznia Hegla, lub ściślej powiedziaw
szy za powołanego, by luki pozostałe w sy- 
stemacie Hegla wypełnić. Ale choć „sam (He
gel) nie zdołał wyciągnąć wszystkich konse- 
kwencyj swego stanowiska, nie czyni to naj
mniejszej ujmy jego zasłudze; a kto dojrzaną 
w jego systemacie lukę wypełni, choćby na
wet postęp wysnuł z tego stanowiska, ten 
niewątpliwie genjuszowi Hegla o wiele wyż
szą- cześć odda, aniżeli kto o nic innego nie 
dba jedno o ślepe przechowanie nienaru
szalnej jego spuścizny”. Tak oto charakte
ryzuje Cieszkowski w Prolegomenach (str. 
6) swój stosunek do „półboga filozofji”. Nie 
mniej jednak, wypełniając luki Heglowego 
systemu i wyciągając zeń odpowiednie kon
sekwencje, ani się spostrzega, jak to w pięk
nej rozprawie wykazuje Sobeski l), że sam 
dochodzi do częściowego zerwania z syste- 
matem berlińskiego mistrza. Ponieważ jednak 
zachował metodę Hegla, a w dialektyce na
wet samego mistrza prześcignął, będąc w niej 
niezrównanym szermierzem, czyni to wszyst

ko wrażenie, jakgdyby istota filozofji Hegla 
i Cieszkowskiego były jednakie. Sam Ciesz
kowski uważa się za zdecydowanego hegli- 
stę, ale jest nim tylko poniekąd, gdyż uzu
pełnia wprawdzie luki systematu Hegla, ale 
nie w duchu Hegla.

Nie mógł się też Cieszkowski pogodzić 
z Heglem, który ze swojego system atu histo
riozoficznego wykluczył wieki przyszłe, jako 
niedostępne dla ludzkiego poznania. Dzieje 
jeszcze się nie skończyły, przed nami leży 
jeszcze cały szmat faktów i wypadków dzie- 
iowych, których filozofja dziejów, zdaniem 
Cieszkowskiego, jeśli ma ująć cały organizm 
dziejowy, wykluczyć i zapoznać w systemacie 
swoim nie może. „Sam półbóg najnowszej fi
lozofji... Hegel — wyrzuca swemu mistrzowi 
Cieszkowski — nie doszedł do pojęcia orga
nicznej i idealnej całości Historji, ani do jej 
spekulatywnego rozczłonkowania, ani do jej 
skończonej architektoniki”. (Prolegomena, str. 
2). W samej rzeczy sam Hegel sprzeniewie
rzył się swej trychotomicznej zasadzie dzie
jów, dzieląc je na cztery epoki: wschodnią, 
grecką, rzymską, no i... chrześcijańsko - ger
mańską! Poprawia tu mistrza uczeń i tw ier
dzi, że epoka grecka i rzymska w swej isto
cie o tyle się różnią od siebie, ile Wschód 
od Grecji. Zresztą historja nie kończy się na 
czwartym okresie: ludzkość nie osiągnęła je- 
sze bynajmniej w epoce germańskiej swego 
najwyższego szczebla rozwojowego! Jakżeż 
można z filozofji dziejów wyłączać wieki przy
szłe?! „Co do nas—woła Cieszkowski—zgóry 
powiedzieć musimy i uważamy, że bez pozna- 
walności przyszłych czasów t. j. nie uznając 
przyszłości za integralną część historji, któ- 
raby urzeczywistnienie przeznaczeń ludzkości 
zawierała, ani mowy być nie może o pozna
niu organicznego idealnego całokształtu ani 
apodyktycznego procesu dziejów”. (Prolego
mena, str. 7).

To co jest istotne, to musi się objawić. 
Mniejsza o to w jakiej formie, bo sposoby tego 
objawienia mogą być różne. W spekulatywnem 
poznaniu przyszłości nie chodzi o odgadywa
nie zagadek i tajemnic przyszłości w szcze
gółach, bo to rzecz przepowiedni, właściwych 
pierwszej epoce dziejów, wiekom starożytnym. 
Cieszkowskiemu natom iast chodzi o poznanie 
natury ludzkiej, o przejawy postępu ludzkości 
w dziejach i ujęcie praw tego postępu. Ująć 
dzieje w okresy, określić ich wzajemny do 
siebie stosunek, wykryć właściwe znamiona 
ich treści — oto według Cieszkowskiego za
danie filozofji dziejów. (Por. Prolegomena str. 
9 i 10).

Takie poznanie dziejów, mniema Ciesz-

*) Michał Sobeski: Cieszkowskiego Prolegomena 
do historjozofji, o dbitka z Biblioteki Warszawskiej, r. 
1910,
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kowski, dla umysłu ludzkiego nie jest zada
niem ani trudnem, ani nieosiągalnem, albo
wiem dzieje stanowią pewien skończony w 
sobie organizm, w którym podobnie jak w 
każdym żywym organizmie zachodzi cuvierow- 
ski korrelatywizm poszczególnych jego czło
nów. Tak jak Cuvier na podstawie jednego 
tylko zęba określał cały organizm przedpoto
powego stworzenia, tak samo zdaniem autora 
Prolegomenów filozof dziejów może ująć cały 
organizm dziejów, mając jeden ich człon, któ
ry jest korelatyw ną częścią całości. (Por. Pro
legomena str. 10 i 11). „Czyny przeszłości,— 
powiada Cieszkowski—oto nasze fossylia, na
sze szczątki przedpotopowe, z których ogól
ne zadanie życia ludzkiego zbudować mamy”. 
Dzieje rozpadają się na trzy okresy: wieki 
starożytne, wieki obecne i wieki przyszłe, al
bo też na trzy epoki: myśli, słowa i czynu, 
lub jeszcze inaczej na epoki: Ojca Syna i Du
cha Św.; nie powinniśmy bowiem zapominać, 
że dzieje są manifestacją ducha absolutnego, 
czyli urzeczywistnianiem się Trójcy Św. w 
dziejach ludzkości. Stąd staje się jasne, że 
mając dwa wyrazy wielkiego sylogizmu dzie
jów, łatwo odgadnąć trzeci — wieki przyszłe. 
Droga, prowadząca do poznania przyszłości, 
jest potrójna: przyszłość poznać można uczu
ciem, co jest właściwością jasnowidzów i pro
roków pierwszej epoki dziejów, — myślą, co 
czynią w obecnej epoce filozofowie historji 
i wreszcie — wolą, co stanowi poznanie, „de- 
tarm inację” praktyczną i obejmuje dziedzinę 
czynu, a należy już do wykonawców historji 
trzeciej epoki dziejów.

Takie ujęcie dziejów i ich podział są 
bądź co bądź ciekawe i oryginalne, ale nie
mniej jednak nieco przedwczesne. Przyznać 
trzeba za ks. Krupińskim *), że stosowanie do

x) Ks. K(rupiński Franciszek): Filozofja w Pol
sce, dodatek do przekładu Historji filozofji w zarysie 
Schweglera, Warszawa, 1863. str. 453.

dziejów przez młodego autora Prolegomenów 
kategorji myślenia i narzucanie dziejom nie
jako a priori drogi jest trochę za śmiałe. 
Dzieje jako wykwit pulsującego życia ludz
kiego nigdy nie będą się oglądały za wska
zaniami ludzkiej myśli, a historjozofja wbrew 
przekonaniu Cieszkowskiego w odniesieniu do 
przyszłych wieków nigdy nie zdoła wyjść p o 
za krąg conajwyźej hypotez i przypuszczeń.

To małe co do objętości dziełko wywo
łało też wśród współczesnych różny oddźwięk. 
Naogół zostało ono przyjęte przychylnie, a 
bodaj Mickiewicz pierwszy wyróżnił je w sw o
ich prelekcjach uniwersyteckich. Uderzył go 
przedewszystkiem młody i potężny umysł 
Cieszkowskiego, którem u nie szczędził zachę
ty do dalszej pracy, nazywając młodego auto
ra wielkim i przepowiadając mu wielką przy
szłość. Ale nie brakło i głosów ostrzejszych. 
Między innymi Fr. H. Lewestam, omawiając na 
łamach Dzwonu literackiego (rok 1846) prace 
Cieszkowskiego, dość ostro skrytykow ał jego 
Prolegomena, szczególnie ich historjozoficzne 
pojęcie fizycznego świata, które w swej pono 
mistyczności ma przypominać wpływ mądro
ści średniowiecznego adepta. Nas w Prolego
menach uderza co innego, a mianowicie jasna 
i ściśle sprecyzowana myśl, od której autor 
do końca życia ani na krok nie odstąpił. Rzad
ko pojawiają się ludzie, którzy w młodym 
wieku wyrobiwszy sobie poglądy twarde jak 
stal, jak granit nieugięte, żelazną logiką my
śli w system at spojone, pozostają im wierni 
całe życie. Takim człowiekiem był Cieszkow
ski, Jego system at zaokrąglony i przem yśla
ny do końca wyłonił się z głowy, powiada 
w wspomnianej już wyżej rozprawie Sobeski, 
jak Pallada z głowy Zeusa i od pierwotnej 
jego koncepcji z żelazną konsekwencją do 
końca życia nie odstąpił: wszystko co pisał, 
to cegiełki z mrówczą pilnością składane na 
fundamentach, zarysowanych w Prolegom e
nach.

T. GRUDA.

KRYZYS SUMIENIA
System kryzysów współczesnych ustala 

się powoli jako coś trwałego. Ludzie patrzą
cy głębiej dochodzą do wniosku, że poza kry
zysami gospodarczemi, politycznemi i społecz- 
nemi istnieje źródło wszystkich kryzysów w 
zachwianej moralności człowieka dzisiejszego. 
Jeszcze początek stulecia XX-go upłynął ludz
kości na poszukiwaniu prawdy i na poddawa
niu się jej, ale tu i owdzie rodziły się spra-

WSPÓŁCZESNEGO.
wy, które musiały głęboko niepokoić każdego 
zwolennika prawdy i prawdziwości. Jedną z 
takich spraw był modernizm katolicki. Młody 
kler katolicki, osobliwie ten, który rozporzą
dzał wyższem wykształceniem, powziął śmia
łą myśl uzgodnienia katolicyzmu rzymskiego 
z kulturą współczesną i zabrał się do dzieła 
przedewszystkiem od naukowej strony zagad
nienia. Zdaniem modernistów nie można było
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wierzyć w coś, czemu jawnie przeczyły nie
dwuznacznie jasne zdobycze wiedzy. Najważ
niejszą i najczęściej omawianą sprawą był sto
sunek do Biblji. Krytyka tekstów biblijnych, 
zapoczątkowana przez protestantów , stworzy
ła wiedzę specjalną, nad której wynikami nie 
można było przejść tak łatwo do porządku 
dziennego. Moderniści zainteresowali się bar
dzo żywo tą krytyką, niejednokrotnie posu
wając się znacznie dalej od najbardziej rady
kalnego skrzydła protestantyzm u liberalnego. 
Powstało zagadnienie, jak należy rozumieć 
Pismo święte: czy jako inspirowane dosłow
nie, czy też inspirowane jedynie w ogólniej- 
szem znaczeniu słowa. Jeden z najwybitniej
szych uczonych modernistów, Alfred Loisy, 
podniósł i podkreślił mocno paradoks, że ka
toliccy autorowie kościelni uważają Biblję za 
Słowo Boże, o tyle prawdziwe, o ile jest ono 
przez tych autorów komentowane. Oczywiście, 
że komentatorzy stawali ponad tekstam i i u- 
ważali, że każde słowo tekstów świętych na
leży brać w takiem znaczeniu, jakie oni mu 
nadają. Paradoks był jawny i moderniści mieli 
zadanie bardzo łatwe.

Ale, niestety, moderniści nie mieli ambi- 
cyj reformatorów. Ich erudycja była czysto 
akademicka. Z modernizmu nie byłoby się 
przedostało zgoła nic do rzesz wierzących, 
gdyż poza przesłankam i i wnioskami logicz- 
nemi, czyli ściśle naukowemi, nic ich w grun
cie rzeczy nie interesowało. Protestantyzm 
jako religja sumienia, jako kategoryczny im
peratyw poznania, był im obcy, a nawet nie
miły. Namiętność, z jaką Loisy zwalczał książ
kę Harnacka o istocie chrześcijaństwa (Das 
Wesen des Christentums), jeszcze dzisiaj bu
dzi zdumienie. Harnack słusznie wskazywał 
na fakt, że w kościele katolickim tak zwana 
tradycja wzięła górę nad pisanem Słowem Bo- 
żem, przesłaniając je i zaciemniając, Loisy na
tomiast wywodził, że w kościele wszystko jest 
w największym porządku i że to nie Biblja 
stworzyła kościół, ale rodzący się kościół stwo
rzył sobie kanon Nowego Testamentu. Innemi 
słowy instytucja, która powstając stworzyła 
sobie księgi święte, nie może być uważana 
za coś, co w pewnej chwili zostało w rozwoju 
powstrzymane, czy zakończone. Zarzut, który 
Loisy uczynił tu Harnackowi i protestantyz
mowi, można było bardzo łatwo i z daleko 
większem uzasadnieniem uczynić kościołowi 
rzymskiemu, który w systemacie dogmatyki 
swojej zamknął się przed możliwemi wpły
wami wiedzy i czynnikami rozwoju.

Ale niedość na tem. Śród najżarliwszych 
obrońców kościoła rzymskiego, jakich nie brak
ło między modernistami, dużo było takich, któ
rzy nie wierzyli ani w kościół, ani w Boga, 
ale pomimo to nie myśleli opuszczać kościo
ła. Pamiętamy jeszcze wrażenie, jakie wywar
ło na wszystkich zdemaskowanie ks. Jerzego

Turmela. Przez lat czterdzieści podkopywał 
systematycznie autorytet kościoła, którego był 
księdzem i niweczył wiarę w Boga przy po
mocy swojej rozległej wiedzy, wydając jedno 
dzieło za drugiem i nie przestając dowodzić, 
że wszystkie religje świata, nie wyłączając 
katolickiej, są czczym wymysłem ludzkim. Ale 
i ten zaciekły wróg kościoła nie chciał opu
ścić instytucji, którą nienawidził z całej du
szy. Nie miał w sobie nic z Husa, czy Savo- 
naroli, którzy głosząc poznaną prawdę, nie 
troszczyli się o to, jakie to będzie miało dla 
nich skutki.

Takim samym niezdecydowanym i nie
wyraźnym człowiekiem był i pozostał do tej 
chwili Alfred Loisy. Podczas gdy publicznie 
bronił kościoła, wydając swoje dzieło wy
mierzone przeciwko Harnackowi, prywatnie pi
sał w swoim pamiętniku takie słowa: „10 ma
ja 1904. Dzisiaj rano odmawiając modlitwy 
mszalne miałem poprostu pragnienie, aby to 
było poraź ostatni. Czy mam jeszcze dość wia
ry, bym mógł uważać się za katolika, a to, 
w co wierzę, jest-że jeszcze katolickie? Pozo
staję w kościele dla względów, które nie są 
wyrazem wiary, ale wyrazem oportunizmu mo
ralnego”. -„12 maja. Cierpię bardzo. Zdarzają 
się chwile, w których zaczynam pragnąć, aby 
się zdarzyło coś, co zmusiłoby mnie do wy
stąpienia z kościoła. Zdaje mi się, że nic ta 
kiego się nie zdarzy i że skazany jestem na 
galery dożywotnie... Pozostaję w kościele, aby 
nie zamącać pokoju pewnych dusz, ale jakże 
strasznie zamącam pokój własny! A wreszcie 
czyż to nie straszne przyczyniać się do utrzy
mania pewnych wpływów, które nie są prze
cie wyłącznie zbawienne? Katolicyzm istotny 
nie jest bynajmniej czynnikiem postępu mo
ralnego, którego wartość miałaby być nie
zrównana, i to tak dalece, iż braki jego nie 
padałyby na wagę. Jest on przeszkodą bar
dzo wielką dla postępu umysłowego i dla 
prawdziwej moralności świata współczesne
go... Kościół chciałby panować nad w szyst
kimi, ale wychowawcą jest lichym. Czem-że 
jest dzisiaj dla ludzi prawdziwie moralnych 
jeden lub drugi artykuł wyznania wiary, czy 
to apostolskiego, czy nicejskiego, czy wresz
cie wyznania Piusa IV, uzupełnionego przez 
Piusa IX? Stworzenie świata w sensie wyzna
nia wiary jest dzieciństwem. A Jezus, był-że 
jedynym synem Boźzm? Czy począł się z Du
cha świętego? Czy wstał z martwych? Czy 
zstąpił do piekła? Czy wstąpił do nieba? Czy 
przyjdzie sądzić żywych i umarłych? Czy Duch 
święty widomie kieruje kościołem katolickim? 
Co ma oznaczać ciała zmartwychwstanie?

„Wydaje mi się dość jasnem, że jeśli wo- 
góle wierzę w cokolwiek, to nie wierzę w to, 
czego naucza kościół, i że kościół nie jest by
najmniej skłonny do nauczania tego, w co 
wierzę ja. Czy uczciwą jest rzeczą pozostawać
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w nim?... Śród tych dwuznaczności będę się 
wlókł aż do mogiły....”

Straszna jest ta rezygnacja z moralnej 
wolności, i to człowieka, który z racji swego 
powołania kapłańskiego i duszpasterskiego po
winien był poczuwać się do obowiązku praw 
dziwości wobec Boga i wobec własnego su
mienia. Niedość na tern, że zaczął pow ątpie
wać. Z biegiem lat doszedł do wniosków, k tó
re jawnie świadczyły, że z chrześcijaństwem 
rozszedł się na dobre, ale i wtedy jeszcze nie 
miał dość odwagi i siły moralnej, aby postę
powanie swoje uzgodnić z przekonaniami. W 
czasie wojny światowej wydał dziełko „Mors 
et V ita”, a w niem wypowiedział się, że nie 
wierzy w nieśmiertelność duszy Przy innych 
sposobnościach mówił, że ani osobowy Bóg, 
ani nieśmiertelność duszy nie należały dlań 
do zagadnień, które byłyby mu zamącały spo
kój. Niejednokrotnie mówił, że Bóg, wyobra
żany na obraz i podobieństwo naszych wie
rzeń, jest mitem, a na kartach jego wielkie
go pam iętnika wciąż jest mowa o „mitologii 
chrześcijańskiej”.

Od czasów Pawła chrześcijaństwo jest 
wiarą w życie wieczne i w Boga osobowego. 
Człowiek, który nie chce lub nie może wie
rzyć w Boga, wysłuchującego modlitwy ludz
kie, i w duszę nieśmiertelną, mającą przed 
sobą zbawienie lub potępienie wieczne, nie 
może uważać się za chrześcijanina. Niegdyś 
prawdziwi i rzetelni przeciwnicy dogmatu ka
tolickiego za samą możność powiedzenia pra
wdy gotowi byli zapłacić życiem i wstąpić 
na stos inkwizycji, a tu raptem taki straszli
wy przewrót w umysłach i duszach, że gdy 
wszyscy mają zapewnioną wolność sumienia, 
kapłan, duszpasterz i uczony nie chce z tej 
elementarnej wolności korzystać i przytem 
narzeka sobie, że w takiej sytuacji dwuznacz
nej będzie się wlókł aż do grobu. Jest to dla 
przeciętnego rzetelnego człowieka zupełnie 
niezrozumiałe. Tyrrell, m odernista angielski, 
wypowiadał się, że katolicyzm jest starszy od 
Chrystusa i że w nim jest wszystko, w co 
ludzkość gdziekolwiek i kiedykolwiek wierzy
ła. Takiemi twierdzeniami przeciwnicy kato
licyzmu chcieli zdyskredytować kościół rzym
ski, a tu ksiądz tego kościoła używa takiego 
aigum entu dla podniesienia wartości kościoła 
w oczach jego przeciwników! Gdy zaś zapada 
na ciężką chorobę, przyjaciele jego i on sam 
czynią wszelkie możliwe starania, aby, acz 
ekskomunikowany, otrzymał sakramenty ko
ścielne i aby miał pogrzeb katolicki. Kto zdo
ła pojąć takie grube sprzeczności?

Buonaiuti uczony erudyta i modernistycz
ny ksiądz włoski, wyrażał się o instytucjach ko
ścielnych rzymsko-katolickich z jawną wzgar
dą, wywodząc, że na ich czele stoją ludzie sta
rzy i ciemni, a więc zarówno dla swej staro
ści jak i dla swej ignorancji zgoła konserw a

tywni. Podkreślał fakt, że tacy właśnie ciem
ni i zacofani dygnitarze mają przy nominacjach 
wszelkie szanse pierwszeństwa, ale pomimo to 
nie uważał za swpj obowiązek wystąpić z ko
ścioła, który zdaniem jego był instytucją tak 
wybitnie zacofaną. Co więcej, gdy władze k o 
ścielne domagały się od włoskich władz świec
kich, aby go pozbawiły katedry i sutanny, Buo
naiuti ani myślał ustąpić. Chciał zachować i 
sutannę i tytuł księdza, pomimo, że według 
jego własnych wierzeń sprawamirkościoła rzą
dzi ostatecznie papież i ci, którzy są w cał
kowitej z nim zgodzie.

Modernizm został [zlikwidowany mecha
nicznie. Papież wydał odpowiednie orędzie i 
przysięgę antymodernistyczną, która jest is t
nym traktatem  scholastycznym, i zdawało się, 
że gdy Rzym przemówił, sprawa modernizmu 
istnieć przestała. Okazało się w następstwie, 
że ci, co ową przysięgę podpisywali, nie za
wsze gotowi byli dotrzymać wiary papiestwu. 
I oto dzisiaj okazuje się, że modernizmu wpraw
dzie niema, ale moderniści są. Mechaniczne 
załatwianie sprawy wiary i niewiary wytwo
rzyło w duszach ludzkich stany i sytuacje, 
które w ikłają niezliczone kryzysy współczes
ne. Wszyscy patrzymy na bezwzględność i nie- 
ludzkość postępowania współczesnego kapita
lizmu. Dziesiątki miljonów bezrobotnych z jed
nej strony i miljonowe pensje dyrektorskie 
z drugiej to sprawy powszechnie znane i wy
soce niepokojące. Gdy trzeba zaoszczędzić 
kilkaset tysięcy w jednem ze współczesnych 
przedsiębiorstw  przemysłowych, to się nie 
zwalnia jednego ze zbędnych dyrektorów, ale 
posyła się na ulicę kilkuset robotników, któ
rzy odrazu stają się żebrakami. Ale gdy prze
ciw takiemu stanowi rzeczy odezwie się np. 
arcybiskup rzymsko-katolicki Kordać, to nie
bawem potem musi opuścić swoje stanowi
sko. Jeśli zaś głos w tych sprawach zabie
rają laicy katoliccy, to powstają incydenty, 
które do ostatecznego rozstrzygnięcia przed
kłada się tym ludziom, o których Buonaiuti 
powiedział, że są zbyt starzy i zbyt ciemni, 
aby wogóle mogli zdawać sobie sprawę z po
trzeb i dążeń świata współczesnego.

Faktem jest, że radykalizm etyczny, któ
ry jeszcze na początku tego stulecia domagał 
się od człowieka prawdziwości, przestał obo
wiązywać. W systemacie cywilizacji naszej 
zbyt wiele nagromadziło się sprzeczności. Fi
lozof niemiecki, Vaihinger, napisał nawet dzie
ło o filozofji „na niby” (Die Philosodhie des 
ais ob). Wywodzi on, że w wiele rzeczy już 
nie wierzymy i nie uważamy ich za prawdzi
we, ale udajemy, że są one dla nas nieza
chwianą prawdą. W takim stanie umysłów i 
sumień czyliż może być poważne dążenie do 
rozwiązania powikłanych zagadnień współcze
snego świata? Jakiż to szczęśliwy był świat, 
gdy człowiek z równem przekonaniem wyzna-
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wał swą wiarę, albo niewiarę, ale był rzetel- dziwości i to jest największem nieszczęściem 
ny wobec samego siebie i wobec Boga! Dzi- świata, 
siaj zapanowała rezygnacja z prawdy i praw-

JERZY KURNATOWSKI.

OKRESY HISTORJI POLSKIEJ.
(O NAUCZANIU HISTORJI POLSKIEJ).

Stoję dość daleko od szkolnictwa śred
niego i o jego rezultatach mogę sądzić jedy
nie z tych wiadomości, jakie wykazują abitu- 
rjenci szkół średnich na egzaminach w wyż
szych uczelniach. Ponieważ wykładam histo- 
rję społeczno-gospodarczą, więc z konieczno
ści rzeczy muszę zdać sobie sprawę z tego, 
co umie wychowaniec szkoły średniej z hi- 
storji i geografji.

Mógłbym przytoczyć dziesiątki przykła
dów, stwierdzających nieznajomość geografji 
p >wszechnej i historji powszechnej. Pewien 
młodzieniec z Lizbony do Kalkuty zamierzał 
dostać się przez Alaskę; o znaczeniu Odro
dzenia, tym bardziej o znaczeniu reformacji, 
o różnicy pomiędzy arystokratyczno - monar- 
chicznym luteranizmem, a demokratyczno-re- 
publikańskim kalwinizmem, o roli Niderlan
dów i t. d. i t. d. prawie nikt nie ma pojęcia.

Ale — prima charitas ab ego; przede- 
wszystkiem chodzi mi o Polskę do której 
niestety również stosuje się ta nieznajomość. 
Historja Polski traktowana jest głównie z 
punktu widzenia batalistycznego: wygrane bi
twy, bohaterskie porywy powstańców, katu
sze ofiar rewolucji i t. p. — oto jedyne pra
wie fakty znane przeciętnemu „skończonemu” 
młodzieńcowi.

Bynajmniej nie twierdzę, aby znajomość 
tego rodzaju faktów nie była potrzebna, lecz 
— jeżeli na nich cała znajomość historji koń
czy się, to niema się prawie żadnego przygo
towania do słuchania historji społeczno-go
spodarczej, a nawet nie jest się w stanie zro
zumieć dlaczego jedne wojny są wygrane, in
ne przegrane, boć jasną jest przecież rzeczą, 
że wynik wojny zależy w lwiej części od jej 
przygotowania, a na tym przygotowaniu od
bija się wysiłek społeczno-kulturalno-ekono- 
nomiczno-dyplomatyczny całego narodu lub 
przynajmniej jego kierującej warstwy. Jest to 
ważne zwłaszcza w historji Polski, która nie
jednokrotnie osiągała ogromne rezultaty po
lityczne przy niewielkim wysiłku militarnym, 
dzięki intensywnej pracy kulturalno-dyploma- 
tycznej.

Następnie historja ma być magistra vi
tae. Aby historja mogła spełnić to zadanie,

należy z szczególną troskliwością uwypuklać 
te momenty i te sytuacje, które przypominają 
współczesną sytuację lub ściśle wiążą się z 
pewnemi procesami szczególnie doniosłemi te
raz, mniejszą zaś wagę przywiązywać do ta 
kich okresów, które słabo przypominają obec
ny. Niesłychanie doniosłe jest to zwłaszcza 
w historji Polski, która obecnie jest wielkiem 
państwem, a więc musi szukać wskazań w 
tych okresach, kiedy również była wielkiem 
państwem, nie zaś w tych, gdy politycznie 
nie istniała.

Mamy więc dwa zagadnienia: danie pod
łoża społeczno-kulturalno ekonomicznego hi
storji tryumfów i porażek, oraz nawiązanie 
nici pomiędzy chwilą obecną, a tymi okresa
mi, w których objektywna sytuacja państwa 
najbardziej ją przypominała.

Zdawaćby się mogło, że pokuszenie się 
na odpowiedź na te dwa pytania w ramach 
kilku stronnic jest rzeczą niemożliwą. Jeżeli 
jednak przypomnimy sobie jak wyglądają 
skrócone i rzeczowe artykuły o dziejach róż
nych narodów w wielkich encyklopedjach to 
zadanie wydaje się całkiem wykonalne.

Historję Polski przedrozbiorowej można 
podzielić na okresy, które można nazwać: Pol
ska rycerska, Polska feodalna, Polska królew
ska, Polska szlachecka, Polska magnacka.

Polska rycerska  rozpoczyna się w po- 
mroce przedhistorycznej. Już Mieszko jest ab
solutnym monarchą, opartym o rycerską dru
żynę. Drużyna Mieszka liczyła koło 3.000 ry 
cerzy, drużyna Bolesława Chrobrego wzrosła 
do 20.000. Drużyny były skoszarowane w gro
dach, zawsze gotowe na skinienie władcy. Pa
nujący dba o wyżywienie rycerzy, o utrzym a
nie ich rodzin, o wyposażenie dzieci. Pienię
dzy niema. Wolni kmiecie przynoszą w natu
rze produkty do grodów, potrzebne do wyży
wienia rycerstwa.

Kulturalną siłą tego okresu jest ducho
wieństwo katolickie, zwłaszcza zakonne, któ
re zakłada wzorowe gospodarki rolne. Polska 
ma dość zmysłu samozachowawczego, aby 
sprowadzać duchowieństwo z Czech i z F ran
cji (Cystersi), pomijając Niemcy i zdając so
bie sprawę z tego, że niemieckie duchowień

— 174 —



Nr. )2 J E D N O T A ROK VII

stwo katolickie jest narzędziem eksterm ina
cyjnej polityki germańskiej.

W okresie tym mamy więc absolutnego 
monarchę, rozporządzającego siłą fizyczną ry 
cerstwa i kulturalną siłą duchowieństwa. Oby
dwa te czynniki są ściśle podporządkowane 
władzy monarszej.

Z całego tego okresu, jako wskazanie na 
dziś można przyjąć chyba tylko to, że Polska 
powinna przejmować nowe prądy z Zachodu, 
lecz bezpośrednio z Zachodu—z pominięciem 
Niem, gdyż każda kulturalna ekspansja Nie
miec jest uzupełnieniem, nieraz mimowolnem, 
ich ekspansji politycznej.

Okres ten kończy się w r. 1138-ym ze 
śmiercią Bolesława Krzywoustego, podziałem 
Polski pomiędzy jego synów i ustanowieniem 
Wielko-Książęcego senioratu krakowskiego.

Rozpoczyna się okres Polski feodalnej, 
który trwać będzie do roku 1279-go, do chwili 
przywrócenia tytułu i władzy królewskiej przez 
Przemysława Wielkopolskiego.

Aby zrozumieć pewien przełom histo
ryczny należy nie spuszczać z uwagi wielkich 
praw socjologicznych, jak prawo podziału p ra
cy i prawo wzrastającej komplikacji organi
zacji socjalnej w miarę wzrostu ludności.

Przez pierwsze sto lat tego okresu jest 
pokój. Polsce nikt z zewnątrz nie zagraża. 
Rycerstwo skoszarowane dotąd w grodach o- 
trzymuje ziemię; wodzowie dostają większe 
posiadłości, staną się oni magnatami, „baro
nami” według ówczesnej terminologji, zwykli 
szeregowcy dostaną mniejsze włości, utworzy 
się z nich szlaczta. Osadzone na ziemi rycer
stwo teoretycznie ma być gotowe do wojny 
na każde skinienie księcia; praktycznie jest 
raczej zajęte organizowaniem swych włości, 
przyczem dawni wolni kmiecie stają się pod
danymi panów i tracą wszelki związek z naj
wyższą władzą. Powstaje gospodarka feodal- 
na, k tóra — jako organizacja produkcji — stoi 
daleko wyżej od dawnej gospodarki kmiecej. 
Struktura socjalna komplikuje się. Zamiast 
dawnej prostej hierarchji: Król—rycerz—kmieć 
powstaje drabina feodalna: wielki książę ,— 
książęta,—baronowie,—szlachta,—chłopi. Kler 
„prałaci” według ówczesnej terminologji unie
zależnia się od tej luźnej organizacji socjal
nej. Staje się on potęgą z jednej strony kie
rowaną przez Rzym, z drugiej — wywalcza 
sobie stanowisko równe baronom, z trzeciej 
wreszcie otrzymując ogromne dobra i dobrze 
na nich gospodarując staje się największą po
tęgą gospodarczą. Książęta liczą się tylko z 
„baronami” i „prałatam i”. Szlachcie oddano 
na pastwę kmieci, którzy teraz już są chło
pami, lecz nie przyznano jej żadnych praw 
politycznych.

W tym to czasie, kiedy nieomal zatraci
ło się pojęcie całości, wyższa poniekąd—kul
tura niemiecka robi kolosalne bezkrwawe pod

boje. Książęta i baronowie śląscy dobrowolnie 
germanizują się, a Konrad mazowiecki osadza 
Zakon Krzyżowy (1230), naiwnie sądząc, że 
będzie on wykonawcą jego woli.

Gdy na to krystalizujące się społeczeń
stwo nadciągnie nawała tatarska, opór będzie 
bardzo słaby i nieprzyjaciel zostanie odparty 
dopiero po zniszczeniu całego kraju (bitwa 
pod Lignicą 1241).

Potrzeba odbudowy wywoła niesłychanie 
doniosłe zmiany strukturalne. Książęta spro
wadzają do miast cechowe niemieckie m iesz
czaństwo, oraz żydów, udzielając im daleko 
idącej autonomji. Na wsi powstają kolonje, 
złożone z przybyszów niemieckich, albo i z 
rdzennej ludności, zakładane na prawie nie
mieckim. Powstaje zupełnie nowy typ drob
nego rolnika, czynszow nik, który ma zupełną 
swobodę ruchów na swej gospodarce z wa
runkiem opłacania panu pewnego czynszu w 
gotówce, gdyż pieniądz wchodzi w powszech
ne użycie.

Ta nowa Polska powstała po najeździe 
tatarskim  jest tak silnie przesycona wpływa
mi niemieckimi, że chwilami zachodzi obawa, 
że stanie się całkiem niemiecka (Henryk Pro- 
bus wyniesiony na tron wielkoksiążęcy przez 
cech rzeźników Krakowskich, bunt mieszczan 
Krakowskich pod wodzą wójta Alberta).

Polsce Królewskiej udaje się jednak 
zgnieść separatystyczne tendencje mieszczań
stwa niemieckiego, a następnie zasymilować 
je i zrobić zeń najsilniejszą podporę tronu. 
Zebranie Polski z powrotem w całość i 
zgniecenie supremacji mieszczaństwa niemiec
kiego jest dziełem W ładysława Łokietka. W 
interesie szlachty, pozbawionej kłopotów rol
niczych wskutek rozwoju czynszownictwa, le
ży teraz silna władza centralna i chętnie sku
pi się ona koło księcia, który ją zechce zor
ganizować. Asymilacja mieszczaństwa jest 
dziełem Kazimierza Wielkiego. Właściwie tyl
ko panowanie Kazimierza Wielkiego jest cha
rakterystyczne dla okresu Polski Królewskiej. 
Król oparty o mieszczaństwo, popierający chło
pów, zwrócony przeciwko magnatom świec
kim i duchownym i usiłujący rządzić krajem 
za pomocą uzależnionej od siebie wyspecja
lizowanej biuiokracji. Słynna Akademja Kra
kowska właśnie poto powstaje, aby kształcić 
urzędników królewskich. Tworzą się dwie 
drabiny hierarchiczne wzajemnie się sobie 
przeciwstawiające: z jednej strony Król-urzęd- 
nicy-mieszczaństwo-chłopi (czynszownicy), z 
drugiej baronowie, prałaci, szlachta. Schemat 
czysto zachodnio - europejski, czysto naprzy- 
kład francuski z czasów Henryka IV-go. Mie
szczaństwo wzrasta, jak na drożdżach. Polska 
jest na wielkim szlaku handlowym Konstan- 
tynopol-Lwów, albo Trebizonda-Kaffa na Kry
mie Lwów - Kraków - Praga - Norymburga, albo 
Kraków-Wrocław-Lipsk. Linja Kraków-Lwów
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to coś w rodzaju dzisiejszej Hamburg-New- 
York. Kulturalne centrum świata wówczas to 
przecież świat bizantyjski i arabski.

Ale za cenę jakich strat dochodzi Polska 
Królewska do tej świetności. Stracone Pomo
rze, stracony-i to na zawsze-Śląsk. Zyskana 
zato Ruś halicka i nabyty rozpęd na wschód. 
Zresztą krótki jest ten okres Króla rządzące
go przez urzędników i opartego na miesz
czaństwie.

Jeżeli przyjęliśmy datę jego powstania 
r. 1279, koronację Przemysława Wielkopol
skiego na Króla, co może jest zbyt wczesne, 
to data jego zakończenia rok 1374, nadanie 
praw politycznych szlachcie, może będzie zbyt 
późna. Jakkolwiek jest—wiek XI\M y upływa 
pod znakiem silnej władzy królewskiej i sil
nego mieszczaństwa, a główną siłą kultural
ną stają się świeccy profesorowie akademji 
Krakowskiej i świeccy urzędnicy.

Okres P olsk i Szlacheckiej, najświetniej
szy i najdłuższy w historji polskiej, można 
zamknąć w latach 1374— 1607, od paktu Ko
szyckiego do bitwy pod Guzowem, kiedy ma
gnaci popierani przez króla, działającego 
zresztą wbrew najżywotniejszym interesom 
władzy królewskiej, rozbili ostatnie, szlachec
kie stronnictwo polityczne o państwowym 
programie, stronnictwo Лапа Zamoyskiego. 
Szlachta nadaje ton temu okresowi, jednak 
przez cały czas nie jest klasą rządzącą.

Przedewszystkiem na samym początku 
tego okresu wysuwają się na pierwszy plan 
panowie małopolscy, ci genialni dyplomaci, 
którzy aranżując małżeństwo Jadwigi z Ja 
giełłą („świętej z niedźwiedziem” — według 
wyrażenia spółczesnej kroniki) nawracają Li
twę, przygotowują Unję polsko-litewską i do
prowadzają do zwycięstwa pod Grunwaldem. 
Duchowieństwo i szlachta wiernie im sekun
dują w tych wszystkich ryzykownych, a jed
nak udanych przedsięwzięciach.

Przedsięwzięcia były istotnie ryzykowne, 
bo już wówczas powstawało pytanie, czy Pol
ska, pozbawiona dwóch rdzennie polskich pro
wincji Śląska i Pomorza, już mając do zasy
milowania Ruś halicką, może jeszcze pokusić 
się o asymilację Litwy, tej ogromnej ówczes
nej Litwy, której drugą stolicą po Wilnie był 
przecież czysto ruski Kijów.

Pytanie to zresztą w nieco odmiennej for

mie, stanęło na porządku dziennym zaraz po 
Grunwaldzie, kiedy władza z rąk panów ma
łopolskich dostała się do rąk duchowieństwa 
katolickiego, które-zgodnie z poglądami Stoli
cy apostojskiej — uważało wojnę katolickiej 
Polski z katolickim Zakonem Krzyżackim za 
przejściowe nieporozumienie, ostatecznie „na 
w ieki” zakończone traktatam i, jakie nastąpi
ły po bitwie grunwaldzkiej, i całego swego 
wpływu użyło, aby zrobić z Polski narzędzie 
do uwolnienia Bizancjum od Turków, a aby 
dojść do tego celu należało przeprowadzić 
unję Polski z Węgrami, dla których Turcy 
naprawdę mogli być groźni.

A działo się to właśnie w tym samym 
czasie, kiedy katolicyzm stawał się znów, jak 
w X-ym wieku, ekspozyturą wojującego ger- 
manizmu, kiedy Czechy zareagowały na to 
rewolucją husycką i kiedy szlachecki program 
polski (zresztą podzielany przez wielu magna
tów: przecież jednym z leaderów husytyzmu 
polskiego był Spytko z Melsztyna, rodzony 
syn tego Spytka z Melsztyna, który był jed
nym z głównych aranżerów małżeństwa Jad 
wigi z Jagiełłą) stawiał sobie za zadanie unję 
Polski z Czechami, oraz wspólną walkę z dwo
ma wzajemnie wspierającemi się potęgami nie* 
mieckiemi: Cesarstwem i Zakonem, co—oczy
wiście—już zapoczątkowaną unję polsko-litew
ską tylko wzmocnić mogło.

Na razie kler katolicki, a raczej jego 
symbol biskup Zbigniew Oleśnicki, jeden z 
najsmutniejszej pamięci dyktatorów Polski, 
zwycięża i husyci polscy są rozbici, unja z 
Czechami nie dochodzi do skutku, młodziutki 
W ładysław III zostaje królem węgierskim, 
idzie pod W arnę i ginie (1444).

Ale szlachta ma tego dosyć. Przyjmuje 
tw arde warunki Kazimierza Jagielończyka, 
który każe koronować się królem bez żad
nych zobowiązań względem kogokolwiek; hu
syci polscy z więzień i wygnań dostają się 
na najwyższe urzędy w państwie, a jeżeli nie 
propagują husytyzmu, to tylko dlatego, że 
im samym raczej humanizm zaczyna przem a
wiać do przekonania. Kanclerzem państwa 
zostaje wiekopomny Jan Ostroróg, którem u 
Długosz, apologeta Zbigniewa Oleśnickiego, 
robi zarzut, że jego „Monumentum pro repu- 
blicae ordinatione congestum ” jest całe prze
siąknięte idejami husyckiemi. d. c. n.

Gdy pełnisz cnotą,, cierpisz trudy i kłopoty, 
Jeszczes nie jest cnotliwym, tylko szukasz cnoty.
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ROMUALD BALA WELDER.

DUSZA PÓŁNOCY.
(Z podróty «Polonią' do Danji, 

(Ciąg

Znajdowaliśmy się w Vestfjordzie. Jestto 
basen wspaniały, jeden z najwspanialszych 
na świecie. Przypływają doń rokrocznie nie
zmierne ilości ryb, a głównie dorsze i śle
dzie. Teren niezwykły żniw dla ubogich ry
baków norweskiego wybrzeża.

Jak wytłumaczyć sprawę pojawiania się 
ryb? Cudowny ciepły Golfstrom z południa, 
z drugiej zaś strony prądy zimne przyprowa
dzają ich tutaj miljardy. Lokują się na ławach, 
płytach podwodnych, na których składają 
ikry. Z powodu płytkości morza w tych miej
scach, zmuszone są podpływać pod powierz
chnię wody. W płytkich fjordach, na platfor
mie przybrzeżnej *)> między szkierami nagro
madzają się w takiej ilości, że czynią wraże
nie ławicy, zwartej masy mięsa, która wysa
dza miljony ryb aż nad powierzchnię wody.

W Vestfjordzie łowi się głównie wątłu
sze (dorsze, sztokfisze), w pogardzie mając 
drobiazg śledziowy. Połów odbywa się w zi
mie, w czasie paromiesięcznej nocy polarnej. 
W styczniu przypływają olbrzymie ilości wątłu
szów z północy, z wysp Niedźwiedzich i Szpic- 
bergenu. Z dalekiej północy i dalekiego po
łudnia, z całej Norwegji fjordowej zjeżdżają 
się na łodziach rybacy. 8 tysięcy łodzi przypły
wa, 20 tys. mężczyzn zaludnia wtedy dzikie ska
ły dokoła Fjordu Zachodniego. Chatki drewnia
ne, zczerniałe, cały rok prawie niezamieszkałe, 
teraz stają sią przytuliskiem chwilowem dla 
zmoczonych, zgodniałych, zmarzniętych przy
byszów. Kilku lub kilkunastu rybaków, braci 
z jednej łodzi, zajmuje izbę kurną. Oczyszcza
ją stary, zeszłorocznym tłuszczem oblepiony 
kocioł, palą drzazgi, mech zeschły. O ogrza
niu izby mowy niema, dobrze, jeśli gorąca 
kawa rozgrzeje skostniałe ciało. Przemarznię
ci, mocno otuleni, kładą się przy ścianach na 
spoczynek* 2).

Groza i radość oczekiwania pożerają móz
gi, palą serca.

— Dobry będzie połów?
Jeśli nie, zawiozą dalekim rodzinom smu

tek i głód. Zawód zdarza się często.
Naraz przychodzi wiadomość: są! Na dany 

sygnał rzucają się sześciowiosłówki namorze.
Hej! Niesamowity to wyścig! Wyścig o 

nagrodę życia, o zdobycie pokarmu dla sie
bie i rodzin.

!) T. zw. szelf.
2) Por. Bojer „Ostatni Wikingowie“ i in..

na fjordy Norwegji i Nordkap). 
dalszy).

Kiedy rybak dopływa do wyznaczonego 
miejsca, umocowuje łódź, rozciąga sieci i za
puszcza gruntówki, na których czatuje tysiące 
wędek. Wyciąganie sieci i gruntówek jest 
niezmiernie ciężką pracą. Ale niechtam! Im 
ciężej tern lepiej. Byle nie za lekko, bo wte
dy pusto. W dobre lata wydobędzie łódź je
dna w ciągu trzech zimowych miesięcy 5 — 6 
tys. wątłuszów. Ogólny połów daje wtedy do 
40 milj. sztuk.

Po powrocie z połowu następuje na brze
gu rzeź ryb. Ręce, mokre jeszcze od wody mor
skiej kąpią się w krwi. Z wielką wprawą od
cinają rybacy ofiarom głowy, rozpruwają brzu
chy. Nic się nie marnuje. Głowy suszone 
i mielone idą na nawóz lub na pokarm dla 
bydła. Z wątroby topi się smakowity tran. 
Mięso soli się lub suszy (sztokfisze) na ru
sztowaniach z żerdzi, umieszczonych na prze
wiewnych skałach. W połowie czerwca wy
suszone ryby wędrują do Bergenu. Nawet pę
cherz przyda się na klej, a ikra do połowu sar
dynek l).

Trochę inaczej wygląda połów śledzi. 
Odbywa się dwa razy w roku: z końcem zimy 
i w lecie. Każdemu wiadome, w jakich to ma
sach niezmierzonych przypływają śledzie do 
Norwegji dla złożenia ikry przy brzegu. Ulu
bionym terenem jest wejście do Stavanger- 
fjordu i Ranenfjord (obok Koła Podb.).

Niby archanioły, zwiastujące wielką no
winę zbliżania się pożądanego żywego mięsa, 
pojawiają się naprzód wieloryby, rekiny i wąt
łusze, najwięksi na świecie amatorzy śledzi 
na surowo. Rybakom wystarczały dawniej ta 
kie zwiastowania, obecnie wolą sygnały te- 
tegraficzne, gdyż krnąbrne śledzie zmieniają 
często upodobania i lubią pojawiać się w łaś
nie tam, gdzie ich rybacy nie oczekują. Obec
nie telegraf nie pozwala na takie wybryki.

— Halo! śledzie  idą!...
Hurra! Armja zorganizowana z 20 tysię

cy rybaków pcha w błyskawicznem tempie 
łodzie na spotkanie gości. Głębokie sieci od
cinają ze wszech stron sporą część ławicy 
śledziowej, małe zaś sieci w zdradliwe oczka 
chwytają i wygarniają na świeże powietrze 
co większe sztuki. Oczywiście najwygodniej 
idzie rzecz cała, gdy śledzie zawitają do wą
skiego ramienia fjordu, którego wyjście zasła
nia się pięknymi welonami sieci. Wtedy raj
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na ziemi! Rybacy nie mogą nadążyć, mnóstwo 
ryb ginie z uduszenia.

Biada jednak, gdy wieloryb znajduje się 
wśród zamkniętej gromady. Rwie sieci i po
łów przepada. Śledzie odzyskują wolność, ale 
rybak przymiera głodem.

Jaki los czeka śledzie po wyciągnięciu 
z wody? Kupuje je zacny kupiec i wiezie stat
kiem do Bergen. Tutaj specjaliści delikatnie 
podrzynają im główki, wyciągają haczykami 
wnętrzności, kąpią i układają w beczkach, 
dodając na pociechę trochę soli, do której 
przyzwyczaiły się w morzu.

Nie tylko wątłusze i śledzie kochają fjor- 
dy Norwegji. Nie gardzi niemi łosoś, pstrąg, 
(Porsangerfjord) homar, foka, nawet poczciwy 
olbrzym wieloryb. Cóż, kiedy wielorybów co
raz mniej i trzeba im chwilowo dać spokój. 
Ogółem 100—150 tysięcy Norwegów trudni 
się rybołówstwem 1).

Rybacy są prawdziwymi bohaterami fjor- 
dów i godnymi następcami Wikingów. Histo- 
rja każdego rybaka jest historją nieskończonej 
ilości zmagań, walk, bohaterstw. Na ciężkim, 
niebespiecznym froncie życia walczy rybak 
o skromną egzystencję.

Kto w lecie podróżuje okrętem po fjor- 
dach, nie łatwo domyśli się, czem jest ta dro- 
dla łodzi rybackiej w czasie nocy zimowej. 
Jest nadludzkim wysiłkiem, walką z burzą, 
prądami, śnieżycą, ciemnością, mrozem, gło
dem. Tutaj znienacka rafa podwodna łódź 
ubodzie, tam trąci ją mocny bałwan na ska
ły. Łile jest płynąć zbyt blisko przy brzegu. 
Więc może się nieco oddalić? Biada śmiałko
wi, coby tego próbował. Niedaleko od skał 
czyha na łódź prąd nieubłagany: Malstrom 2), 
z którego objęć morderczych jedna idzie tylko 
droga: w otchłań wodną.

O! nie taki djabeł spokojny tutaj, jak na 
łagodnej mazowieckiej nizinie. Ale dobrze na- 
biedzi się śmierć, zanim jaką ofiarę pochłonie. 
Rybacy walczą do upadłego. W imię Chry
stusa wynoszą łódź już tonącą na powierz
chnię, stadu djabłów po łbach płyną, z fali 
na falę skaczą, jakby łódź była ich nogami; 
cuda czynią, o jakich ludom południa ani się 
nie śniło. „Rybak lofocki jest więcej, niż czło
wiekiem, posiada oczy, uszy, i rozmaite zmysły, 
których nie ma nikt inny”.

Gdy nareszcie po zwalczeniu wszystkich 
przeszkód rybak znajdzie się w Vestfjordzie, 
gdy nałowi ryb mnóstwo, zdarza się często, 
że złapie go na morzu burza, idąca z zacho
du. Nadzieja stracona. Szalony huragan odcina

*) Wartość połowu ok. 250.000,000 koron rocznie, 
najwięcej w Europie.

2) Młyn morski.

drogę do brzegów. Łódź wywraca się dnem 
do góry. Ludzi i cały dobytek porywają roz
szalałe bałwany. Rybak jeszcze próbuje ra
tunku. Wbija nóż do dna wywróconej łodzi 
i płynie z nią, trzymając się rękojeści. Noc 
długa, Vestfjord beznadziejnie szeroki. Ręce 
omdlewają ze zmęczenia. Rybak puszcza trzo
nek noża, zdrętwiałe ciało idzie na pokarm 
rekinom. Gdy minie wreszcie burza i blady, 
krótki dzień odsłoni groźne pobojowisko, liczą 
pozostali rybacy łodzie i noże, głęboko w nich 
tkwiące. Każdy nóż oznacza śmierć jednego 
rybaka. A jest takich noży czasem kilkaset.

Postęp poczynił w ostatnich latach i tu 
taj głębokie zmiany. Obecnie kutry rybackie 
coraz rzadziej płyną na dalekie połowy, za
stępują je wielkie łodzie motorowe.

*  * *

Teraz dopiero, po ukłonie myśli dla tru
dów rybaka i rolnika norweskiego, wolno 
wspomnieć o literaturze Norwegji. Czem sta
ła się ona od lat kilkudziesięciu dla świata, 
każdy dobrze wie. Stała się poprostu obja
wieniem. Ibsen ( f  1906) i Bj. Bjornson (f  1910) 
budzili długie lata zachwyt i grozę, sami wy
szedłszy z zachwytu i grozy ojczystej przy
rody. Roznieśli po świecie wizję tajemniczej 
Duszy Północy. Bjornson, z nią pogodzony, 
natchniony jej wielkością i głębią, stał się 
jasnym duchem Norwegji. Ibsen wypił z niej 
trunek czarny goryczy, napełnił nią własną 
moc i lał genjalny pessynizm; stał się grozą 
przyrody ojczystej.

Nie odrazu oczywiście na wyjałowionych 
skałach północy wyrosły dostojne drzewa po
ezji. Cały zastęp bojowników literatury użyź
niał glebę literacką w pierwszej poł. 19 w.. 
Toż od kilkuset lat panowała w twórczości 
norw. martwa cisza. Mitologiczne i bohater
skie pieśni Eddy, one słynne poematy o Zyg
frydzie, Nibelungach itp. uciekły na niedostęp
ne fjeldy. Za niemi uszły w dzikie ustronia 
pieśni Skaldów, wojowników-poetów z 8—13 
w., wśród ludu ukryły się pieśni i ballady lu
dowe oraz sagi mityczne i historyczne. Inte
ligencja norweska pisała po duńsku.

Trzeba było więc wszystko zaczynać od 
podstaw. Ci, co pierwsi dostrzegli niedolę du
szy Norwega, rzucali się od sposobu do spo
sobu, aby rozbudzić patrjotyzm. A więc pod
nosili płacz głośny, to znów wybuchali śmie
chem ironji; odkrywali rany serca, to znów 
grali na kobzie sentymentalnej; wykrzykiwali 
z patosem romantycznym lub wiedli w ciche 
ustronia wiejskie. (M K. Hansen i in.). Po
marli ci pierwsi, niewiele wskórawszy, mocni 
tylko celem, który im przyświecał. Następcy 
ich (1830—1845 r.) poszli już do walki o od
rodzenie duszy norweskiej z wielką pewno
ścią siebie, zasobni w broń zaczepną i od
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porną. Precz z wszystkiem, co obce w formie 
i treści! Niech zmartwychwstanie język nor
weski! Ale nie łatwo język odgrzebać, bo ile 
fjordów, tyle różnych narzeczy. Trzeba język 
poprostu stworzyć. Takim językiem (Lands- 
maal) próbowano pisać o rzeczach norwe
skich, o pięknie krajobrazu, o rybaku i chło
pie, (H. Wergeland). Nie wszystkim odpo
wiadał radykalizm, próbowali kompromisu 
w języku. Językiem norwesko-duńskim piszą 
Ibsen, Björnson i in.; ale Norwegja stała się 
dla wszyskich tematem twórczości.

Rzucono się do odkrywania zaczarowa
nego kraju fjordów. J. Lie ( f  1908), H Aan- 
drud, J. Bojer, A. Haukland, N. C. Vogt, O. 
Duun i in. wydobyli na jaw niezwykły żywot 
rybaków norw.; T. Krogh, H. Hinck i in. od
dali przepych fjordów. Byli i tacy, którzy 
krytycznie patrzali na apoteozowanie wszyst
kiego, co norwerskie. Najostrzej występował 
najlepszy naturalista Norwegji A. Garborg 
( t  1924), podkreślając tępotę chłopów norw. 
i t. p.; później jednak i on zmienił się w mi
styka, chcącego naród wieść do czystej nau
ki Chrystusa.

Ponad wszystkich pisarzy współczesnych 
Norwegji wybili się: Knut Hamsun i Sygryda 
Undset. K. Hamsun jest wcieleniem wieczno
ści przyrody swojego kraju, powiedzmy „geo- 
logiczności”, prostoty, głębi i mądrości wie
czystej ch łopa*). S. Undset otworzyła przed 
oczami współczesności duszę kobiety północ
nej i porywający świat S ag i* 2).

Sagi wywarły ogromny wpływ na lite
raturę Norwegji i całej Europy współczesnej, 
Nieprzytomna z bólu, osłabła, ale pamiętająca 
gigantyczne wysiłki Wielkiej Wojny dusza 
Europejczyka chwyta się w powodzi zagmat
wanej literatury jak deski ratunku zaharto
wanej duszy Norwega. Sagi stały się modne; 
ożyły, nabrały krwi dostojne, zapomniane por
trety  bohaterów. Tłumaczy się je na różne ję

J) „Błogosławieństwo Ziemi“ i in..
2) „Krystyna córka Lawransa“.

zyk i1), podziwia, naśladuje. Światowej sławy 
pisarze uczynili z nich swoje wzory. To te- 
same Sagi, które uciekać musiały z Norwegji 
przed chrześcijańską pogodą i kryć się na 
niedostępnych pustkowiach Islandji. To Sagi, 
które w chwilach wolnych od wypraw pisali 
w długie zimowe wieczory wojownicy, czer
piąc natchnienie z czynów własnych lub przod
ków swoich. Gdzie niema blagi wyszukaności 
stylu, gdzie życie tworzy litery, nie odwrotnie. 
Gdzie bezdenna, głęboka a cicha, pusta, po
zornie martwa Dusza Północy najdoskonalej 
pojęła i kultywuje idee szlachetne ludzkości.

I na wszystkich innych polach twórczo
ści zajęła Norwegja wybitne miejsce.

Wieczną pieśń przyrody i duszy ludu 
wygrał światu Edward Grieg, pełen świeżo
ści, prostoty, melancholji, subtelności „Cho
pin Północy”.

Najwznioślejszy trud twórczy wyśpie
wał Roald Amundsen, którego naród czci ja
ko swego bohatera, a ludzkość może go śmia
ło postawić wśród świeczników w Kościele 
poświęceń dla ideałów.

*
*  *

Noc dnia „lofockiego” przyniosła znowu 
deszcz i mgły. Ludziska zabawili się w ma
skaradę. Miał być to dalszy ciąg uroczystości 
Neptunowskich. Niestety sen walił tępym mło
tem po czaszkach, że wszyscy byli jak odu
rzeni. Nogi plątały się w tańcu, oczy mętniały, 
oberek wolniał w tango, tango wyglądało jak 
pijackie zataczanie się. Dowcip czynił wraże
nie wypluwania nieczystości, śmiech wyrod
niał na twarzy w jakieś bezmyślne otwarcie 
ust przy plombowaniu zębów. Napróżno cu' 
dów dokazywał lekarz z Leszna, który przy
był na uroczystość jako ambasador Neptuna, 
udekorowany orderem z etykietą „Pilzner”. 
Wkrótce wszyscy powywracali się na opusz
czone od dawna łóżka.

!) I w polskim jęz. „Saga o Gislim i inne Sagi 
islandzkie“ przekł. i posłowie Art. Górskiego. Dom Ks. 
Pol. 1931 r.

Administracja „Jednoty” prosi Szanownych Czytelników o wpłacenie

zaległej prenumeraty.
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WIADOMOŚCI Z KOŚCIOŁA I 0 KOŚCIELE.
„ M an ifes t” d u ch o w n y ch  an g lo k a to lic -

k ick .

K. A. P. podaje za prasą katolicką za
graniczną, że kiikuset pastorów anglikańskich 
podpisało „manifest,, na rzecz połączenia z 
kościołem katolickim i że „Osservatore Ro
mano” przypisuje wielką wagę do tej deklara
cji”. Prasa katolicka pisze o wielkich zmia
nach w kościele anglikańskim. Na podstawie 
danych należy tę wiadomość — jak podobne 
informacje K. A. P ’a — uważać za mocno 
przesadzoną i nieodpowiadającą rzeczywisto
ści. Kościół anglikański od początków swego 
istnienia ma kierunek rytualistyczny, zbiiźony 
do katolicyzmu, który wśród szeregu ducho
wnych ma zwolenników zbliżenia do Rzymu.

Z początkiem listopada r. b. grupa ducho
wnych t. zw. anglokatolickich sympatyzują
cych z Rzymem, nie odgrywających zresztą 
w kościele anglikańskim ważniejszej roli wy
dała „manifest” w sprawie połączenia z ko
ściołem katolickim. Przed 3 tygodniami poja
wiło się w „Times” oświadczenie dziekanów 
Chichesteru, W inchestera i Rochesteru, w k tó
rym wybitni przedstawiciele kościoła angli
kańskiego stwierdzają, że „manifest” jest wy
razem osobistych poglądów grupy ducho
wnych i w żadnym wypadku nie reprezentu
je opinji przeważającej większości duchownych 
anglikańskich i parafjan. Zdecydowana więk
szość członków kościoła anglikańskiego jest 
przeciwna myśli połączenia z Rzymem.

Ew. Pol.

Wszystkim Szanownym \Czytelnikom i 

przyjaciołom „Jednoty“ życzy pomyśl

nego Nowego Roku
Redakcja.

O F I A R Y .

I. Na w yd aw n ictw o  „JEDNOTY*.
O prócz p ren u m era ty  w p łacili na w ydaw nictw o:

JW-y pan Karol Sander — Warszawa Zł. 10.00

S erd eczn e  dzięk i!

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

w W arszaw skim  K o śc ie le  E w a n g e lick o -R efo rm o w a n y m  na m iesią c  s ty c z e ń  1933 r. 
N ab ożeń stw a  rozp oczyn ają  s ię  o g o d zin ie  11.15 przed  p oi., o i le  n ie  j e s t  podana inna godzina .

1. Niedziela, dn. 1 I (Nowy Rok) z Komunją Ś tą o godzinie 10 ra n o ...........................Ks. E. Jelinek.

2. Niedziela, dn. 8.1 (I N. po Objaw. Pańsk .).................................................................... Ks. St. Skierski.

3. Niedziela, dn. 15.1 (II N po Objaw. Pańsk.) . ...............................................Ks. J. Jeleń.

4. Niedziela, dn. 22.1 (III N. po Objaw. Pańsk.) z Komunją Ś-tą i bezpośredniem
do niej przygotow aniem .................................................................................................... Ks. E Jelinek.

5. Niedziela, dn 29.1 (IV N. po Objaw. Pańskiem )...............................................................Ks. J. Jeleń.

CENY OGŁOSZEŃ: IV str. okładki — zł. 150; II str. — 100; III str. — zł. 75; \  str. — zł. 75, 50, 35; V4 str. —
zł. 40, 30, 20, i % str. bez względu ua stronę — zł. 20.

STRONY ZWYKŁE cała strona — zł. 100, * / 2  str.— 50; V4 str.— 30; 7«— zł. 20. Przy ogłoszeniach kombinacyjnych
i z kliszami do cen powyższych dolicza się 30%.

Drukarnia Matematyczna Warszawa, Miedziana 3.


