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PANIE! P O K A Ż  N A M  OJCA.
Ew, Jana 14%: mPaniel pokaż nam Ojca, i dosyć nam będziel"

Proźba Filipa nie wyraża bynajm niej pragnienia oglądania i zrozum ienia Boga, istoty, 
będącej przyczyną  wszechrzeczy, której rozum  nasz żadnym  sposobem objąć nie może. Po
korny uczeń zdaje sobie sprawę z  tego, że wszechmoc, wszechwiedza i wieczne istnienie 
Boga nie mogą być przezeń  pojęte. Zresztą pozostawia on m ędrkującym  ich czcze wywody 
w tej m ierze, sam zaś czuje potrzebą odczuwania bliskości Boga, Boga, k tóry m ógł darzyć 
go miłością swoją, rozum ieć go i przebaczać mu.

Panie, pokaż nam Ojcal
Ojca! Na ziem i całej, we w szystkich  językach je s t to p ierw sze słowo, jakiego się uczą 

m aleńkie dzieci, i choć nie pojm ują wszystkiego, co w yraz ten w sobie zawiera, mają jed 
nak niejasne odczucie opieki, jaka je  otacza, a której niezawodnie mogą zaufać, pozostawione 
bowiem sobie sam ym , pozbawione tej opieki nie m ogłyby istnieć ani dnia jednego. Nie zdają 
sobie wprawdzie sprawy z  tego, czem je s t istota człowieka, czem je s t życie, lecz całe ich 
istnienie opiera się na wrodzonem im niezachwianem prześw iadczeniu, że Ojciec je s t w szyst-  
kiem  dla nich.

Podobnież i wiedza filozo ficzna  o nieskończoności Boga nie je st niezbędna sercu na
szem u, które natomiast instynktownie pragnie pokładać ufność w Ojcu swoim, na którym  
zawsze polegać może. A  gdy m u te j u fności brak, odczuwa pustkę śmiertelną.

Pewien uczony botanik, wędrując po grzbietach azjatyckich gór, spostrzegł na niedo- 
stępnem urw isku skalnem  rzadki kwiat i zapragnął go posiąść. W ręczył przeto z ło ty  p ie
niądz napotkanemu w górach m ałem u chłopcu, proponując mu, aby ten opuścił się w koszu  
ze ska ły na niebezpieczne urwisko. Chłopiec po nam yśle zgodził się na tę niebezpieczną 
wyprawę pod warunkiem, że zawezwą ojca jego, który będzie trzym a ł sznur. Oto je s t wielka
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prawda, ie  w godzinie najbardziej groźnych niebezpieczeństw serce nasze nie przeiyw atoby  
ani chw ili zwątpienia czy bojaźni, gdybyśm y zawsze pew ni byli, ie  życie nasze je s t w rę 
kach Ojca naszego.

Pewności takiej nabyć nie m ożem y w drodze kształcenia um ysłu ; ona rodzi się z  góry 
w duszy  naszej z  całą wyrazistością. „Panie, p rosi Filip, pokaż nam Ojca, a dosyć nam  
będzie*.

Istotnie, to nam w ystarczy! W ystarczy zarówno m ałym  ja k  i w ielkim , uczonym i pro
staczkom. To jedno słowo rzuca jasne światło na przeszłość i p rzyszło ść  naszą. A ucząc 
nas nazywać Boga Ojcem naszym , Jezus  odsłania nam ta jn iki naszego pochodzenia i war
tość olbrzym ią naszej duszy; odsłania nam także sku tk i grzechu, nasze wykroczenia przeciw  
woli Ojcowskiej i prawom naszego życia, które, oddalając nas od m iłości Jego, wydają nas 
bezbronnych na łup złych mocy; odsłania nam wreszcie w idoki powrotu do Ojca i uzyska
nia przebaczenia, te j jedynej nadziei zbłąkanego dziecka.

Panie, pokaż nam Ojca, a odzyskam y odwagę, a dusza nasza zapom ni o nędzy wygna
nia i samotności, widząc Go w pobliżu. Wówczas wszelkie dowody staną się zbyteczne, 
wszelkie rozumowania zbędne, bo „Ojciec“ je s t blisko!

W szpitalu leżał ranny żołnierz z  obandażowanemi oczyma. Ktoś wchodzi cicho na 
salę, pochyla się nad łóżkiem  chorego i bierze go za rękę. B iedny żołnierz nie prosi, aby 
zdjęto bandaże i odsłonięto okna, czuje bowiem, że to ojciec jego p rzy szed ł go odwiedzić. 
I choć i nam nie o b a  są otchłanie zaślepienia i zwątpienia, w jakie pogrąża nas często po
tęga grzechu naszego, nasze słabe serce i nasz ograniczony rozum, to jednak m im o mroku, 
ja k i duszę naszą otacza, rozpoznać będziem y um ie li Ojca, gdy się ku nam zbliży.

„Panie, pokaż nam Ojca“!
A  jakże b rzm i odpowiedź Jezusa?
„Tak d ług i czas jestem  z  w am i i nie znasz mnie? Kto mnie widzi, w idzi Ojca mego“.

PA U L GOUNELLE. 
tł. z franc. Ks. J. J

P. HULKA-LASKOWSKI.

LIST ALFREDA LOISY
Wyszedł właśnie nakładem księgarni pa

ryskiej Emile Nourry wielki trzytomowy pa
miętnik Alfreda Loisy, ongi kapłana katolickie
go i wodza modernizmu, a następnie profeso
ra College de France i uczonego światowej 
sławy. Loisy urodził się w roku 1857, czyli 
że liczy on obecnie 75 lat życia. Pamiętnik 
jest niesłychanie ciekawy, bo Loisy nie za
sklepiał się nigdy w teologji, ale śledził bar
dzo uważnie całe życie duchowe swej ojczyz
ny i świata. Utrzymywał żywe stosunki z pi
sarzami, uczonymi, teologami ewangelickiemi, 
a przedewszystkiem znał świetnie stosunki wa
tykańskie. Niezwykły ten człowiek ma więc 
do powiedzenia bardzo wiele, i słusznie w 
podtytule Pamiętnika znalazły się słowa: Pour 
servir a Phistoire religieuse de notre temps- 
jako przyczynek do historji religji naszych 
czasów. Ten wspaniały trzytomowy pam ięt
nik jest istotnie pierwszorzędnym przyczyn

kiem do historji religji naszych czasów, a 
zarazem jednym z najciekawszych dokumen
tów życia kościoła rzymskiego. Loisy bardzo 
wcześnie zaczął interesować się chrześcijań-: 
stwem, jego początkami, jego literaturą pier
wotną, organizacją i rozwojem; sięgał do źró
deł, badał je starannie i dochodził do wniosku, 
że legenda rzymsko-katolicka jest tylko le
gendą, która z rzeczywistością historyczną 
niewiele ma wspólnego. Jego liczne pisma 
naukowe bardzo rychło uznane zostały jako 
heretyckie i Loisy miał do wyboru, albo obłud
ną uległość i rezygnację z uczciwej pracy 
naukowej, albo walkę. Próbował lawirować, 
przekonywać wysokich dostojników kościoła, 
zjednywać sobie ich sympatje, ale nie zdało 
się to na nic. Zrozumiał wreszcie, że Rzymo
wi nie chodzi o ścisłość poznania naukowego, 
ale wyłącznie o panowanie i o utrzymanie za 
wszelką cenę fikcji niezmienności doktrynal
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nej, i dlatego poszedł drogą wszystkich wiel
kich badaczy i uczonych, dla których w ło
nie kościoła rzymskiego nigdy miejsca nie 
było i niema.

Oczekiwano, że się „chwalebnie podda” 
dyktaturze duchownej, a gdy to się nie stało, 
zabrano się do nawracania sędziwego starca. 
Podjął się tego proboszcz miejscowości, w 
której Loisy zamieszkał, a mianowicie ks. Le- 
nert Loisy przyjmował go grzecznie i tę grzecz
ność wielkiego uczonego zaczął sobie ks Le- 
nert tłumaczyć zbyt jednostronnie. Aby go 
nie pozostawić w błędzie, Loisy napisał do 
niego list, który jest pierwszorzędnym doku
mentem historji religji naszych czasów. Oto 
treść tego listu w dosłownem i wiernem tłu 
maczeniu:

„Szanowny Księże Proboszczu, 
żałuję, że nie miałem pewności co do inten- 
cyj, jakie skłaniały go do szukania rozmów 
ze mną, lecz mogłem się ich najwyżej domyś
lać. Bo w przeciwnym razie byłbym panu po
wiedział, aby raczył oszczędzać swój cz-.is i 
mój, rezygnując z zabiegów, które ni o zdały 
się na nic. Obecnie zmusza mnie pan, abym 
mu powiedział bez jakichkolwiek ogródek i z 
całą konieczną stanowczością to wszystko, co 
byłbym mógł powiedzieć w sposób bardziej 
dyskretny, gdyby pan sam był się nieco mniej 
angażował.

Stanowisko moje wobec kościoła rzym
skiego zostało uregulowane przez samże koś
ciół dnia 7 marea 1908, gdy urbi et orbi roz
głoszono, iż jestem wyłączony z jego społecz
ności i że w szyscy katolicy w inni mnie un i
kać. Wiem bardzo dobrze, dlaczego pan wy 
łamuje się z pod rygorów tego nakazu, ale co 
do mnie, to uważam, że postępował pan mo
że nietyle naiwnie, ile nieostrożnie, nie dos
tosowując się do tego nakazu. Z ekskomuni
ki, wymierzonej przeciwko mnie imiennie przez 
kościół papieski, wywnioskowałem nietylko to, 
iż j ż do niego nie należę, ale że i on nie ma 
już żadnych do mnie praw i że jestem zwol
niony ze wszystkich wobec niego zobowiązań. 
Tak więc kościół przywrócił mi wolność oso
bistą na resztę moich dni; żyjący czy umarły 
nie podlegam już jego władzy i tak to rozu
miem jeszcze dzisiaj. Nie zgadzam się na to, 
aby przedstawiciel urzędowy tego kościoła 
przybywał do mnie dla omawiania warunków 
ewentualnego pojednania się z tym kościołem, 
który mnie odtrącił. Pojednanie takie uważam 
za niemożliwe: tak z jednej jak z drugiej stro
ny jest ono czemś, co sie urzeczywistnić nie 
daje. Dodam jeszcze, że dla mnie byłoby ono 
hańbiące.

Męczyłem się w kościele straszliwie, 
niemal że od chwili mego wstąpienia do se- 
minarjum, w październiku 1874 roku, aż do 
chwili mego wyzwolenia ostatecznego w roku 
1908. Nie zniósłbym nawet pięciu minut tej

władzy nad umysłami, którą udoskonalił Pius X, 
nawet przy dodatku, jaki wnosi do niej „apo
stolat laicki” Piusa XI. Próbowałem pracować 
dla ludzkości w łonie kościoła.

Teraz pracuję wyłącznie dla ludzkości.
Co do modernizmu, to nigdy nie chodziło 

mi jedynie o wnioski osobiste, które byłbym 
miał podtrzymywać jako niewątpliwe przeciw 
kościołowi, uważającemu je za b łędne—chociaż 
o łych wnioskach wciąż jeszcze jestem  prze
konany, że więcej było w nich prawdy, niż 
kościół dopatryw ał się w nich błędów, ale naj
pierw i zasadniczo chodziło mi o nieodbieral- 
ne prawo badań naukowych i prawo sumie
nia ludzkiego. Byłem zawsze i jestem przeko
nany o zasadniczej sprzeczności między kon
trolą teologiczną, która jest hegem onją trady
cjonalnej ciemnoty, wszelkiej pracy umysłu 
ludzkiego, a prawowitym postępem tej pracy, 
która poza środkami własnemi nie może uzna
wać żadnych istotnych korektywów.

Cokolwiek możnaby o tern sądzić, w mo
jej osobie kościół potępił wolność pracy nau
kowej i szczerość uczonego. Wobec kościoła 
broniłem osobistej godności człowieka w dzie
łach jego umysłu. I tę właśnie godność pra* 
gnąłem zachować wobec niego wbrew wszel
kim potępieniom. Mam nadzieję, że zdołam ją 
zachować wobec kościoła aż do ostatniej chwi
li życia. Nie widzę potrzeby czynienia aktów 
uległości wobec władzy, której wymagania 
wykraczają poza wszelką miarę i wysuwają 
się poza granice absurdu. Nie mam nic do 
odwoływania, bowiem odkąd się znam, nigdy 
nie przestawałem poddawać krytyce swoich 
mniemań i nie przestawałem  poprawiać ich 
według najlepszego rozumienia. Oto jest całe 
możliwe dla mnie odwołanie, i dlatego pojąć 
nie mogę, jak pan mógł się łudzić, że dnia 
pewnego przemienię się w papugę teologicz
ną na mocy takiego czy owakiego ustosun
kowania się do formalistyki kościelnej.

Zdaje mi się, że dość dobrze znam w szyst
ko, czego naucza wasza teologja, znam też po- 
trosze dzieje chrześcijaństwa, a nawet zaczy
nam zdawać sobie dokładnie sprawę z całości 
kwestji biblijnej. 1 właśnie dlatego nie czuję 
najmniejszej potrzeby dyskutowania o tych 
rzeczach z adwokatami kościoła. Wolno mi 
chyba bez próżności powiedzieć, że jeśli zbi
jali mnie oni tak niestrudzenie, to sprawę 
swoją mogą uważać za wygraną, ale mnie 
niewiele już będą mieli do powiedzenia.

Czy mam jeszcze dodać, że dość filozo
ficznie znoszę zniewagi, jakich nie szczędzą 
mi wasi zwierzchnicy i apologeci? Zniewagi 
te nie świadczą ani o nadmiernej zręczności, 
ani o zbytniej rzetelności. Weźmy naprzykład 
taki dekret, którym ostatnio potępiono ks. 
Turmela; św. Oficjum raczyło wyznaczyć mi 
udział w uroczystem zniesławieniu wielkiego 
uczonego, w miejscu, które mówi o surowem
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napomnieniu, udzielonem ks. Turmelowi w r. 
1901 przez Index „z powodu artykułów  here
tyckich“ drukowanych w „Revue d ’histoire et 
de litterature religieuses“ (Przeglądzie historji 
i literatury  religijnej) „redagowanym przez 
nieszczęsnego księdza A. Loisy“. Otóż faktem 
jest nietylko to, że artykuły te nie były po
tępione jako heretyckie, ale zganione za zu
chwalstwo (gravi reprehensione digna, prop
ter audaciam et temeritatem qua scripta sunt), 
ale i to, że nieszczęsny , którego imię zostało 
tu przypomniane z litością tak wzgardliwą, w 
owych czasach nie był redaktorem tego Prze
glądu, bo od r. 1896 do r. 1907 nie miał on re 
daktora wogóle, a wszystkie prace redaktor
skie spełniał sekretarz, którym był ks. Lejay, 
profesor Instytutu katolickiego. A rtykuły Tur- 
mela nie przechodziły więc przez moje ręce, 
ale przez ręce ks. Lejay. Z tego wynika, że św. 
Oficjum nie miało żadnego powodu do wspo
minania mnie w tern miejscu, ale według wy
rażeń gazeciarskich uczyniło to jedynie gwoli 
spraw ienia sobie przyjemności znieważenia 
mnie. Jestem  więc przekonany, że będę znie
ważany i wówczas, gdy mnie już nie będzie. 
Przygotowany na to jestem zgóry, ale pozo
stawiam po sobie dzieło, które świadczyć 
o mnie będzie wobec sędziów bezstronnych.

Ponieważ z pewnym naciskiem mówi pan 
o szacunku dla mnie, powiem panu przed za
kończeniem tego listu, że od kościoła nie żą
dałem nigdy niczego innego prócz jednej rze
czy: uszanowania godności ludzkiej w czło
wieku nauki i że tak samo i dzisiaj nie żą
dam od pana niczego prócz uszanowania pra
cy moich ostatnich dni i cierpień mej ostat
niej godziny, jeśli zaskoczy mnie tutaj. Pro
szę powstrzymać się od wszelkich zabiegów, 
conajmniej zbędnych, a zdaniem mojem nie
właściwych. W środowiskach katolickich zbyt 
łatwo rodzą się legendy, abym miał służyć 
za pretekst do jednej z nich.

Incydent niniejszy uważam za wyczerpa
ny w tym sensie, że nie ma on mieć dalsze
go ciągu i nie powinien być wznawiany. Mó
wię o incydencie, którego pan stał się ini
cjatorem.

Raczy pan przyjąć zapewnienie mego 
wysokiego szacunku. A. Loisy“.

List mówi sam za siebie. Były kapłan 
katolicki skarży się tu, że nie pozwolono mu 
korzystać z wolności badania. Mówi, że w ko
ściele cierpiał straszliwie od chwili, gdy w stą
pił do seminarjum duchownego, aż do chwili, 
gdy klątwa papieska przywróciła mu dosto
jeństwo wolnego człowieka. Ten wielki uczo
ny nie żądał zbyt wiele: chodziło mu o pro
ste prawo badania, gromadzenia przesłanek 
i wysnuwania wniosków zgodnie z wymaga
niami logiki i etyki. Powiedziano mu, że to 
jest herezja. Pozostał w ierny sumieniu i po
znanej prawdzie naukowej, jaka w kościołach 
ewangelickich cieszy się pełnią szacunku i 
uznania. Starzec, stojący nad grobem, spoglą
da wstecz i wie, że będzie znieważany nawet 
wówczas, gdy go już nie będzie. Stoi wobec 
pokusy pojednania się i uczynienia aktu ule
głości. Rozdzwoniłyby się wszystkie dzwon
nice, zagadałyby wszystkie najwyższe ambo
ny, zarzuconoby go dostojeństwami i pochwa
łami, nie szarpanoby po śmierci jego dobre
go imienia. Ale wobec tej pokusy Loisy za
chowuje postawę Husa: nie może i nie chce 
kłamać własnemu sumieniu i Bogu.

Nie jest osamotniony. Możnaby przyto
czyć dziesiątki znakomitych imion, jak Tyr
rell, Houtin, Loyson, Meissas, Turmel, Buona- 
iuti, Schnitzer i t. d. i t. d , aby wskazać na 
zatrważający fakt, że w kościele katolickim 
niema miejsca dla badaczy rzetelnych i ludzi 
nieustraszonych. I dlatego z niepokojem pa
trzymy na panoszenie się klerykalizmu u nas, 
który krajowi naszemu gotuje przejścia trud 
ne i brzemienne w skutki. Przejścia te będą 
o tyle trudniejsze od analogicznych przejść 
francuskich, że kler rzymski w Polsce jest 
wyjątkowo słabo zorjentowany naukowo i 
kulturalnie. Pisarze polscy, którzy krytykują 
jego wystąpienia, łudzą się, sądząc, iż zdoła
ją ominąć drogę, na którą musiał wkroczyć 
Loisy. Nie można zwalczać kleru, który prze
mawia w imieniu Boga, bez podjęcia rewizji 
jego mandatów. A to wymaga wiedzy spe
cjalnej z jednej strony i mocnego charakteru 
z drugiej strony. W interesie ojczyzny naszej 
miejmy nadzieję, że w chwili decydującej nie 
braknie nam ludzi wiedzy i ludzi charakteru.

Za co człowiek na bliźnich tak często uderza,
Jak na dzikie zwierzęta? Bo w nim dusza zwierza.

A. MICKIEWICZ.

20



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

JERZY KURNATOWSKI.

POLSKIE KANDYDATURY NA TRON CZESKI
(Ciąg dalszy).

Jak  słusznie pisze Smoleński w swych 
„Dziejach Narodu Polskiego”, „ruch, jaki po
wstał w Czechach za spraw ą Husa, miał na 
celu reformę kościelną i walkę z germaniz- 
mem. Oba kieruki husytyzmu: kościelny i na
rodowościowy znalazły w społeczeństwie pol- 
skiem grunt dla siebie przyjazny. Polacy ta 
ką samą dla niemców żywili nienawiść jak 
Czesi, nie mniejsze również od nich mieli po
wody do walki z kościołem. Duchowieństwo 
polskie doszło w tych czasach po szczytu 
znaczenia. Wzrosło moralnie opromienione 
zasługą ochrzczenia Litwy i Żmudzi, ujęło 
w swoje ręce sprawy polityczne, mając po
wolnego sobie niewykształconego Jagiełłę. 
Sekretarz królewski, proboszcz od św. Flor- 
jana, Zbigniew Oleśnicki, który jako rycerz w 
bitwie pod Grunwaldem ocalił Królowi życie, 
trząsł dworem i wpływ hierarchji kościelnej na 
tok spraw politycnych ugruntował. Przewaga 
duchowieństwa drażniła ambicję panów świec
kich, obrażała interesy materjalne szlachty. Do
tkliwą była dla ogółu szlacheckiego zamiana 
dziesięciny wolnej na niewolną, pociąganie 
osób świeckich przed sądy duchowne, apela
cje do Rzymu i t. p. Anti-germański i anti- 
kościelny nastrój pewnych warstw społeczeń
stwa szlacheckiego zetknął się z pokrewnemi 
kierunkami w Czechach, z którymi łączyły 
Polskę stosunki umysłowe. Uniwersytet p ra
ski ściągał do siebie tłumy młodzieży. Istnia
ło przy nim założone kosztem królowej Jadwigi 
osobne kolegjum dla Litwinów, później zaś 
Kolegjum polskie, zostające pod opieką Husa. 
Czesi, nawzajem, walczyli w szeregach Jagieł 
ły przeciwko Krzyżakom lub przybywali do 
Polski w celach agitatorskich. Hus z Jagieł
łą korespondował, Hieronim z Pragi osobi
ście w Polsce i na Litwie szerzył naukę Wi- 
kleffa. (Jak wiadomo Hus przyjął częściowo 
swoje poglądy od angielskiego reformatora 
Wikleffa). Śród takich warunków wytworzyło 
się w Polsce stronnictwo husyckie, któremu 
przewodzili panowie: Spytek z Melsztyna, Abra
ham ze Zbąszyna, Dersław z Rytwian i inni. 
żądali husyci reformy religijnej, jak wolności 
kaznodziejstwa, komunji pod dwiema postacia
mi i publicznego kajania grzechów śm iertel
nych, przedewszystkiem jednak mieli na celu 
przekształcenie stosunków polityczno-społecz
nych przez podkopanie powagi hierarchji koś
cielnej. Mając na widoku przeprowadzenie 
swego programu, stronnictwo husyckie skwa
pliwie popierało zabiegi czechów około na
wiązania unji z Polską i Litwą.“

Jak  widać z powyższej cytaty, Czesi mo
gli liczyć na poparcie silnego stronnictw a 
polskiego. Stronnictwo to jednak miało prze
ciwników. Właśnie w początku 1423 roku zmrł 
biskup Krakowski Wojciech Jastrzębiec, który 
odnosił się neutralnie do idei unji polsko-cze
skiej i miejsce jego zajął Zbigniew Oleśnicki, 
zdecydowany wróg Czechów, jako husytów, 
zdecydowany również wróg polskich husytów. 
Polityka a la Richelieu, gnębienia protestan
tów we Francji, ale popieraniu ich w Niem
czech przeciwko Habsburgom — nie była w 
stylu Oleśnickiego. Korzystając z nowej wy
sokiej godności kościelnej, wymógł nietylko 
na W ładysławie Jagielle, ale co dziwniejsze— 
i na Witoldzie zupełną zmianę polityki w sto
sunku do cesarza Zygmunta. Puszczono mu 
w niepamięć popieranie Krzyżaków pod Grun
waldem, zapomniano o nieprzychylnem dla 
Polski wyroku wrocławskim i zawarto z nim 
przyjaźń.

Staraniem Oleśnickiego przyszedł do 
skutku w Marcu 1423 r. zjazd Jagiełły  i Wi
tolda z cesarzem Zygmuntem w Keżmarku 
nad Popradem na Spiżu, na którym Jagiełło 
i Witold zobowiązali się Księcia Zygmunta 
odwołać z Czech, wzamian za co cesarz Zyg
munt obiecywał, że przestanie udzielać po
parcia Krzyżakom. Obietnica dana przez cesa
rza niewielką miała wartość, bo Krzyżacy 
świeżo pobici w nowej wojnie z Litwą i Pol
ską, która trw ała od 1420 roku, byli zmusze
ni podpisać pokój nad jeziorem Melnem, na 
mocy którego zrzekli się Żmudzi na rzecz 
Litwy. Natomiast odwołanie Korybutowicza 
z Czech było ogromnem osłabieniem rewo
lucji czeskiej przez pozbawienie jej pomocy 
polsko-litewskiej.

Teraz ucieczka Korybutowicza z Pragi 
na Boże Narodzenie 1422-go roku staje się 
zrozumiałą. Otrzymał on rozkaz od swoich 
mocodawców opuszczenia Pragi. Z Czech jed 
nak w yjechał dopiero w Marcu 23-go roku, 
kiedy się dowiedział o rezultacie trak tatu  w 
Keżmarku.

W ładysław Jagiełło i kierujący nim Zbi
gniew Oleśnicki czuli jednakże potrzebę ja 
kiegoś załagodzenia fatalnego wrażenia, jakie 
musiało sprawić odwołanie Korybutowicza.

W Maju 23-go roku W ładysław wysyła 
specjalnego posła Mikołaja Siestrzeńca z li
stem adresowanym do wszystkich wsi narodu 
czeskiego, szlachty, prażan i innych miast 
Królewskich.

Ciekawy ten dokument, który znajduje

21



R OK  VII J E D N O  T A Nr. 2

my w dziele prof. Pekara „Żiżka, a jeho do- 
doba“ brzmi, jak następuje:

„Ze smutkiem myślimy o przelewie krwi 
ludzkiej w waszej ziemi, o gromieniu i nisz
czeniu miast, grodów, twierdz i kościołów 
Pańskich, w których niedawno oddawano 
cześć Najwyższemu, o wszystkiem tem, sło
wem, co wywołuje niebezpieczeństwo, że licz
ni królowie i bez mała wszyscy książęta ka
toliccy gotują się iść z bronią w ręku na w a
szą zgubę. Gorąca miłość, jaką żywimy dla 
waszego królestwa i dla waszego narodu sło
wiańskiego, skłoniła nas, abyśmy przysłali 
wam specjalnego posła, dobrze znającego nasz 
sposób myślenia, i prosimy i zaklinamy was, 
abyście, obdarzywszy go zupełnem zaufaniem, 
zrównali się ze świętym kościołem Katolic
kim. Nie dowierzajcie zbytnio wykładom Pis
ma św., jaki mistrze wasi dokonali na świę
tym soborze Konstancjeńskim, gdyż wykład 
ten papież ocenił już należycie i żałośnie roz
dzielony Kościół, dzięki Duchowi św., połączył 
i utrwalił... Duch święty chce jedności myśli 
i wiary, a wasi ludzi nietylko łakną przela
nia krwi cudzoziemców, lecz ustawicznie wal
czą ze sobą, tak że można się obawiać, że 
królestwo wasze dojdzie do zupełnej zguby. 
W zbudziłoby to w nas boleść najokrutniejszą, 
gdybyśmy mieli doczekać się tego, żeby kraj 
naszego języka słowiańskiego, zniszczony przez 
własnych synów, miał być obsadzony przez 
cudzoziemców. A więc zmiłujcie się sami nad 
sobą, zaniechajcie waśni i kłótni, a ukochaj
cie pokój i jedność...”

Z Siestrzeńcem w Pradze dysputowano 
dziewięć dni. — Mistrze prascy wygotowali 
pismo, w którem  upewniają W ładysława Ja 
giełłę, że „niezłomnych prawd, jakie odkryli, 
nie odrzucą i chcą się ich trzymać aż do 
śm ierci”. Ponieważ nie wątpią, że prawdy te 
są niezłomne, więc są pewni, że będą przez 
wszystkich uznane, wobec tego pragną je wy
łożyć cesarzowi Zygmuntowi i jego otoczeniu 
i proszą, aby W ładysław Jagiełło wyjednał 
im ku temu audjencję. Siestrzeniec zawiózł 
ten list Jagielle.

Jego posłannictwo w Pradze miało jed
nak i inny rezultat. Gdy przyjeżdżał, um iarko
wani prażanie byli na stopie wojennej z Ta
borem. W ciągu dziewięciodniowej dysputy 
zwaśnione strony pogodziły się i zdecydowa
no wspólną wyprawę na Morawy w celu ode
brania jej Albrechtowi Habsburgowi, zięciowi 
cesarza Zygmunta. W yprawa ta szybko do
chodzi do skutku i doprowadza do zdobycia 
Kromieryża.

Pogodzenie się Pragi z Taborem nie 
oznacza już jednak obecnie wyrównania fron
tu całej rewolucji czeskiej. Żiżka zerwał z Ta
borem, gdzie wzięły górę hasła umiarkowa
ne i stanął ńa czele groźnego Orebu, jak bi
blijnie przezwało się miasto Hradec Kralove, 
pozostające pod wpływem płomiennego ka

znodziei Księdza Ambrożego. W chwili jakiejś 
szalonej egzaltacji Oreb decyduje się na wal
kę z Pragą, z Taborem, z cesarzem Zygmun
tem, naprawdę z całym światem. Wystąpienie 
Orebu zmusza prażan i taborytów do zakoń
czenia z wyprawą morawską i skłania ich do 
zaproponowania korony cesarzowi Zygmunto
wi, ale jednak z warunkiem wysłuchania 
i uznania 4-ch artykułów. Posłuchanie ma 
odbyć się w Brnie wobec cesarza, panów, ry
cerzy i mieszczan. Mistrze prascy wyłożą 
na nich swe prawdy, słuchacze je przyjmą 
i na tem „ma wszystko przestać“! Z tym orę
dziem Praga wysyła do cesarza Zygmunta 
dwóch drobnych „panoszy” Jana Miesteckie- 
go i Putka z Czastolowic.

Cesarz Zygmunt odrzuca tę propozycję, 
co wywołuje podwójny rezultat, z jednej stro 
ny Oreb przestaje wrogo występować prze
ciwko Pradze, z drugiej — Praga decyduje 
się, mimo wszystko, jeszcze raz powrócić do 
polskiej kandydatury.

15-go Marca 1424-go roku, Praga w ypra
wia nowe uroczyste posestwo, na czele któ
rego stoją pan Hynek z Valdśtejna, panosz 
Jan Vrbata z Orlic i angielski kaznodzieja 
wiklifista, przebywający w Czechach, Englisz. 
25-go Marca poselstwo zastaje W ładysława 
w Wiślicy, ale dyplomatycznie nic nie mówi
0 propozycji kandydatury, a występuje jedy
nie ze skargą na cesarza Zygmunta o odrzu
cenie audjencji, następnie podąża do Witolda, 
którego zastaje 26-go Kwietnia pod Grodnem. 
Z Witoldem posłowie rozmawiają otwarcie
1 proszą o danie Korybutowiczowi pozwole
nia na powrót do Pragi w charakterze na
miestnika Witoldowego, jak poprzednio. Wi
told szostko odmawia:—„Chcieliśmy wam po
móc, abyście się zrównali z Kościołem świę
tym, lecz, widząc że jesteście niepoprawni, że 
chcecie być lepsi niż całe pozostałe chrześci
jaństwo, odwołaliśmy od was Korybutowicza, 
zawarliśmy przyjaźń z Królem Zygmuntem, 
a wam opowiedzieliśmy nieprzyjaźń. W szyst
ko to wiecie — pócóż więc jeszcze przycho
dzicie? Nie potrzeba, abyście do mnie jeszcze 
kiedy jakich postów wysyłali. Gdyby zaś Ksią
że Zygmunt lub ktokolwiek inny od nas po 
szedł do was, mieć go będziemy za swego 
największego nieprzyjaciela“.

Gdy poselstwo pana Hynka z Valdśtejna 
ciągnęło do Grodna, czesi wysłali nowego po
sła Jana Valkouna z Adlaru wprost do Jag ieł
ły, otwarcie stawiając kwestję. Jagiełło mu 
odpowiedział: „Gdyby kto wbrew naszej woli 
chciał iść do was, będziemy go uważać za 
nieprzyjaciela. Z miłości do waszego króle
stwa nie szczędziliśmy pism i starań, aby was 
bez przelewu krwi wprowadzić z powrotem 
na łono Kościoła. Teraz wyjednaliśmy wam 
u Króla Rzymskiego posłuchanie, którego on 
wam podobno odmówił. Ale widzimy, że szu
kacie tylko wybiegów i zwłoki. Zatwardziałe
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trwacie w waszych błędach, sądząc, że—cho
ciaż w porównaniu z całym chrześcijaństwem 
jesteście tylko garstką—macie większą słusz
ność i lepiej wierzycie niż inni. Zostaniemy 
wiernymi świętemu Kościołowi i przyjaźni z 
królem Rzymskim. Niemniej prosimy was, abyś
cie zwrócili swe myśli ku jedności z Kościo
łem świętym, a nam umożliwili przed innymi 
zaszczyt waszego nawrócenia ku niej. Zawia
domcie nas o tern zawcz isu, zanim przyjdzie 
termin ustanowiony dla walki orężnej z wa
mi. Jeżeli chcecie zachować się inaczej, , nie 
potrzeba, abyście dalej ku nam posłów słali“.

A więc Witold i Jagiełło stoją na stano
wisku zupełnego zapomnienia cesarzowi Zyg
muntowi urazy z powodu popierania Krzyża
ków, przejmują się misją tępienia herezji hu- 
syckiej w imię interesów Kościoła Katolickie
go i grożą czechom wojną w razie, jeżeli ci od 
niej nie odstąpią.

Cóż wobec tego czyni Książe Zygmunt 
Korybutowicz?

A oto Książe Zygmunt w otoczeniu czte
rystu rycerstwa polskiego 29-go czerwca 1424 
roku, przebywszy drogę bez przeszkód, staje 
w Pradze, gdzie wszystkie hram y przed nim 
się otwierają. Zaczyna się tytułować pożąda
nym i wybranym królem w Królestwie cze
skim i margrabstwie morawskiem”.

Praga więc zdobywa się na szolony gest 
rzucenia rękawicy wszystkim: cesarzowi Zyg- 
mutowi, Władysławowi Jagielle, Witoldowi, w 
dodatku sama jest niezmiernie osłabiona, bo 
większość miast przeszła pod władzę groźne
go Orebu, t. j. Hradca Kralove.

Władysław Jagiełło rozsyła na wszyst
kie strony listy, w których zaprzysięga się, 
że Korybutowicz pojechał do Czech bez jego 
wiedzy, przeklina go i konfiskuje majątki jego 
rycerskiej drużynie. Zbigniew Oleśnicki ko
rzysta z gniewu króla i wyjednywa ogłosze
nie ndyktu wieluńskiego, który nakazuje po
lakom, przebywającym w Czechach, wracać do 
kraju i poszlakowanych o husytyzm oddaje 
pod jurysdykcję kościelną. Wreszcie Polska, 
Litwa i Cesarstwo wypowiadają formalną woj
nę, a raczej, według ówc esnej terminologji, 
ogłaszają krucjatę przeciwko Pradze i Kory- 
butowiczowi.

Książe Korybutowicz dziwnie niefrasobli
wie traktuje te wszystkie niebezpieczeństwa i 
radzi przerażonym prażanom, aby również 
zbytnio *ię niemi nie przejmowali

Jednak dochodzi do wyprawy. WPold 
uchylił się od niej, ale W łady-ław Jagiełło 
posyła pięć tysięcy rycerstwa. Mają się oni 
spotkać na Morawach z wojskami Albrechta 
Habsburga, zięcia cesarskiego, margrabi mo

rawskiego, który w imieniu cesarza ma dowo
dzić połączoną armją.

Istotnie rycerstwo polskie spotyka się 
z rycerstwem Albrechta w Ołomuńcu i mają 
iść dalej razem na Pragę. W Ołomuńcu wszak
że zaczynają się dziać rzeczy zupełnie przez 
dyplomację nieprzewidziane, a mianowicie ry 
cerze polscy i niemieccy zamiast gotować się 
do wspólnej wyprawy zaczynają kłócić się ze 
sobą. W ten sposób ci szeczgólniejsi sprzy
mierzeńcy spędzają dwa tygodnie, poczem Po
lacy najspokojniej wracają do domu, Albrecht 
zaś obawia się iść na Pragę sam i wraca rów
nież ze swym rycerstmem z powrotem.

Praga odetchnęła. Pozorna lekkomyśl
ność Księcia Zygmunta Korybutowicza oka
zała się najzupełniej usprawiedliwioną. Poka
zuje się, że on doskonale znał Polskę i wie
dział, że Zbigniew Oleśnicki mógł owładnąć 
umysłem pół-dzikiego Jagiełły, ale nie był 
zdolny do zdobycia opinji publicznej w Pol
sce i do zmuszenia jej do prowadzenia nie
popularnej bratobójczej wojny.

Praga więc była uwolniona na razie od . 
t. zw. całego świata chrześcijańskiego, ale nie 
była uwolniona od przeciwnika daleko nie
bezpieczniejszego, a mianowicie od Orebu. 
Żiżka na czele ludu orebskiego, w imię reli
gijnych i społecznych haseł nader radykał 
nych, ciągnie na Pragę i oblega ją 14-go 
Września 1424 roku.

W tej sytuacji występuje na scenę mło
dy ksiądz, złotousty kaznodzieja, gorący pa- 
tryjota, Jan z Rokycan. Pod wpływem jego 
wymowy mięknie gniew u obydwu stron, sta^ 
je pokój w Libniu pod Prag^ i obydwie stro- 
ny pogodzone, Praga i Oreb z uczuciem pło
miennego pMtryjotyzmu w sercach, ciągną na 
Morawy przeciwko Albrechtowi. Ale tutaj, po 
zdobyciu zamku Przybysław stary Żiżka za- 
chorowywuje i umiera 11 października 1424 
roku.

Zrozpaczony Oreb po stracie wodza u- 
znał za rzecz najważniejszą godnie go pocho
wać Wypr wa zostaje przerwana. Ludzie o- 
rebscy, którzy odtąd po stracie Żiżki, zw;ić 
się będą Sierotkami, odprowadzają ciało Żiż
ki do Hradca Kralove, gdzie zostaje pocho
wany w kościele św. Ducha przed wielkim 
ołtarzem,

Zygmu t Korybutowicz zostaje w Pradze. 
Nie wiemy, kiedy i jak ją opuścił. W każdym 
razie w tej sytuacji, jaka się wytworzy po 
śmierci Żiżki, będzie on grać rolę podrzędną. 
Moralnym dyktatorem  Pragi zostanie Jan z 
Ptokycan, a jego polityka będzie dążyła do 
utrzym ania pokojowych stosunków z Sierot
kami. (Dok n.)
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ROMUALD BALAWELDER.

D U SZ A  PÓŁNOCY.
(Z podróty „Polonią" do Danji, na fjordy Norwegji i Nordkap). 

(Ciąg dalszy).

Była wielka cisza w przyrodzie. Groźny 
Ocean umilkł, skórczył się, wpierając tylko 
wąskie, długie palce między szeregi szkier. 
Po huku niedawnej burzy cisza uderzyła nie
omal że spokojem śmierci. Chwila i oczy do
strzegają inne życie w krainie zmartwiałych 
żywiołów. Bo morze, choć ciche, jest żywio
łem, a góra, choć nieruchoma, jest potęgą.

Zwolna bębenki uszu rozróżniają krzyk 
mocy, który tu jeno słyszalny być może. Gó
ry  i morza, fjordy i szkiery duszy mej w łas
nej, potęgi groźne i mocne, prawie że obce 
mi, wyciągają ramiona jak macki olbrzymiego 
polipa i bratają się z duszą skandynawskiej 
przyrody.

Patrząc na twarze mych współtowarzy
szy, widzę, że u nich dzieje się tosamo. Przy
chodzi wewnętrzne zbratanie. Tylko nie wi
dzą tego cudu i przez to wiele utracą. Ale 
mniejsza z tern. Może, czytając te słowa dzi
siaj, uświadomią sobie to, czego przedtem nie 
widzieli. Dusza jest przebogatą potęgą. Mi- 
krokosmos, wszechświat, w którym jest w szyst
ko w drobinach. Drobina staje się wielkością, 
kiedy się zetknie z przyrodą i gdy się z nią 
zbrata.

Otóż sentencja pedagogiczna: podróżuj
cie z otwartemi oczami i otw artą duszą.

Wjechaliśmy tedy w krainę mocy przy
ciszonych. Skupionych, zwartych w sobie, ta 
jemniczych. Gdzie pod nami, w głębinach, mil- 
jard żyć przesuwa się cicho. Gdzie potężny 
miecz Golfstromu, wydobyty z kraju gorące
go słońca, przebija bezszelestnie lodowatą 
pierś Północy. Gdzie wyrósł wiking, z duszą 
gór, sercem morza, topiącego lody, z cichoś
cią skromną utajonych żywiołów. Gdzie sie
dzi Norweg pobożny, małomówny i mocny.

A paraty fotograficzne pracują. Może nie 
wszystko jest piękne, ale egzotyczne. Skały 
są szare, bezroślinne przeważnie i bezludne. 
Gdzieniegdzie niby kadłub wieloryba wychy
la się szkiera ledwo ponad tonią. Gdzieindziej 
wyspa dumna jest jeszcze, duża, wyrasta gó
ra  ponad przepastne cieśniny.

Podpływają na łodziach motorowych 
dwaj piloci norwescy. Prowadzić będą odtąd 
nasz okręt wzdłuż całej Norwegji. Kosztowna 
pomoc: podobno 1000 zł. dziennie. Ale bez 
ich czujnego i wprawnego oka niełatwo by
łoby potężnej „Polonii44 prześlizgiwać się mię
dzy nieustępliwemi skałami, unikać zdradziec
kich raf podwodnych, znaleść zawsze w ła

ściwą drogę w gmatwaninie fjordów. Zresztą 
możeby nasz dzielny kapitan Stankiewicz dał 
sobie radę. Ale... Utrzymanie szosy fjordowej 
jest chyba kosztowne. Niezliczone boje, la tar
nie morskie, elektrycznie oświetlone... To ko
sztuje i za to trzeba płacić podatek „drogo
wy44.

Minęliśmy Bjórnafjord, Korsfjord, wpa
kowaliśmy się do Byfjordu. Coraz więcej zie
leni traw, skupień drzew, biało-czerwonych 
domków. Przybliżają się wyniosłe skały sta
łego lądu. Wita przybyszów z nad Wisły Ber
gen stary. Dyskretnie ustępuje na lewo Sku- 
deviken, najstarsze przedmieście z ładnie uło- 
żonem paliwem drewnianych domków, zostaje 
na prawo Nordnas, wystawiając na pokaz ra 
tusz i słynne obserwatorjum meteorologiczne. 
Wjeżdżamy w sam środek Bergenu. Przygoto
wano tutaj „Polonii44 miejsce na Skoltegrunns- 
kai, dygnitarzu portowym, który gości i wy
syła w świat jeno wielkie okręty z Hambur
ga, N. Jorku i t. p. Otóż i stopami dotyka
my norweskiego lądu.

*  **

Miasto nieustającego niemal płaczu nie
ba, w którym dzień bez opadów atmosferycz
nych jest rzadkością (200 cm. opadu rocznie).

Gród pożarów, których deszcze obfite 
nie były wstanie gasić.

Centrum handlu rybami, których mięso 
i tłuszcz pobudowały ludziom te piękne gma
chy, ulice, pomniki, urządzenia portowe.

Salon Norwegji w którym najbujniej roz
winęło się jej życie towarzyskie.

Jedno z najpiękniejszych miast Skandy- 
nawji, rozłożone amfiteatralnie nad ponętną 
zatoką Byfjordu u stóp posępnych fjeldów. 
Przypomina pięknością położenia Genuę, Try- 
est i tyle innych miast Południa.

Bergen co do wielkości jest drugim 
miastem Norwegji po Oslo, stolicy państwa. 
Liczy 100.000 mk. i tysiąc lat życia.

Stare to miasto było ongi stolicą w ład
ców Norwegji, rozwijało się szybko, rosło 
w bogactwa. Zwabieni możnością łatwych zys
ków, wdarli się doń Niemcy. W 14 w. wciąg
nęli Bergen do Hanzy, uzyskawszy przywilej 
handlu rybami z całej pn. Norwegji. Zuchwali, 
bezwzględni a chytrzy zdołali wykluczyć 
z handlu wszystkich innych cudzoziemców,— 
ba, nawet samych Norwegów.
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W mieście pobudowali oddzielną dziel
nicę hanzeatycką t. zw. Tyskebryggen (Most 
Niemiecki). Składała się z 16 oddzielnych za
budowań.

W drugiej połowie 16 w. została potęga 
Hanzy złamana. W 1764 ostatni dom hanze- 
atycki wykupiony został przez Norwega. Na 
miejscu zabudowań drewnianych Hanzy stoją 
dziś wielkie składy; postawione z kamienia 
stroją się w szaty starego stylu.

Zostawiono jednak dom jeden w stanie 
pierwotnym, w takim, w jakim zostawił go 
początek 18 wieku. Tworzy on naturalne 
„Hanzeatyckie muzeum“, największą osobli
wość Bergenu.

Wyruszamy na zdobycie miasta. Trzeba 
się spieszyć. W przeciągu kilkunastu godzin 
zwiedzić musimy miasto i okolice, napełnić 
parokrotnie żołądek, wyspać się, załatwić ko
respondencję.

Panika pośpiechu ogarnęła podróżnych. 
Drobne grupki rozbiegły się, jak myszy, wę
sząc za najłatwiejszą zdobyczą. Najpierw za
opatrują się w pamiątki.

— Panie doktorze! — woła p. Nataija — 
ja muszę kupić tę foczkę.

— Dobrze, dobrze — aprobuje dr. Anto
ni — niech pani kupuje, co się pani podoba.

— Panie — zwraca się do mnie, gdy 
p. Nataija zniknęła w sklepie. — Uciekajmy 
w boczną uliczkę.

Ale p. Nataija znać podejrzewała uciecz
kę. Wychyliła główkę ze sklepu i widząc na
sze przyspieszone kroki i trwożliwie ogląda
jące się głowy, zrezygnowała chwilowo 
z kupna.

— Idzie — szepnąłem.
— Jezu — westchnął towarzysz. — Wie 

pan co? Ta pańska znajoma wczoraj mi się 
oświadczyła.

W ybuchnąłem śmiechem.
— Panu łatwo się śmiać. Poco pan mnie 

z nią zapoznawał?
— Z czego panowie się śmieją? — po

deszła wdzięcznie p. Nataija.
— Widziała pani tego komicznego re 

daktora? Kupił sobie eskimoskie pantofle — 
zagadałem.

— Hal ha! ha! — śmiała się razem p. 
Nataija.

Przed w ystawą sklepową w pobliżu sta
ła panna Lila.

— O! panna Lila — rzekłem, odchodząc 
szybko.

— Panie! — zgrzytnął dr. Antoni, wi
dząc moją ucieczkę.

Poczem najweselszy człowiek świata ba
wić począł p. Natalję. A ja z panną Lilą za
braliśmy się do intensywnego zwiedzania 
Bergenu.

Niewiele zostało w mieście z dawnych 
budowli drewnianych. Kamień w ypiera drze
wo. Szerokie, nowoczesne ulice panoszą się, 
wypierając w kąt to, co miłem może jest 
historykowi, ale co okazało się niepraktyczne, 
niewygodne w życiu codziennem.

Dziwnie czuć się muszą w tern europej- 
skiem mieście te niezgrabne ogromne składy 
nadmorskie, którym niewiele nowoczesności 
dodają barwy białe, czarne czy żółte. Jak  
niedźwiedzie, które z dzikiej puszczy wyjęto 
i wtłoczono między nowe, eleganckie klatki.

Włazimy w zaułki starej dzielnicy. Coś, 
niby uryw ek odwiecznego miasta greckiego, 
włoskiego czy mahometańskiego. Tylko okna 
są tutaj wielkie. Zwisają z nich grube sznury 
dla spuszczania towarów — i ludzi na wypa
dek pożaru.

Pożar—pożar. Ci ludzie żyli pod wiecz
ną grozą ognia. Piece odgradzali w najod
leglejszym kącie, aby, Boże broń, składy... 
Ognisko domówe było symbolem wiecznie 
grożącego nieszczęścia, nie ciepła rodzinnego.

Otóż i „Muzeum Hanzeatyckie“. Niepo
zorna rudera, ponura, pospolita. Kilku współ
pasażerów wyłazi z bramy.

— Wstęp 1 Korona. Zaco? Szkoda pie
niędzy. Jakieś stare garnki, łańcuchy. Odcho
dzą.

Idziemy oglądać. Nie wszystko ciekawe, 
co ładne.

(d. c. n.)

Prosimy naszych przyjaciół i czytelników o wpła
canie prenumeraty i jednanie nam nowych prenu

meratorów.
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KAZIMIERZ KOSIŃSKI.

Z DZIEJÓW ŚREDNIOWIECZNEJ HYMNOLOGJI
POLSKIEJ

Zaczyna się hymnoiogja polska w w. XIII, 
w dobie podziałów, walk dynastycznych w ro
dzinie Piastów*, w wieku upadku polityczne
go Polski, gdy jednocześnie wzmagało się 
i rosło poczucie jedności państwa, spotęgo
wane przez kanonizację Stanisława, za którą 
przyszła tęsknota do odnowionego Królestwa 
Polskiego. Przy tern rzecz dziwna, zaczyna się 
ta hymnoiogja polska pieśnią, która posiada 
już walory estetyczne i świadczy o swoim 
twórcy, jako znawczy wersyfikacji ówczesnej 
łacińskiej. O Bogurodzicy, owej najstarszej 
pieśni polskiej, mamy całą literaturę, a bo
daj czy wszystkie związane z nią kwestje zo
stały wyczerpane w dostatecznej mierze? 
W r. 1506 wydrukował ją po raz pierwszy 
Jan Łaski w swoim statucie p. t. Commune 
incliti Polonie Regni privilegium constitutio- 
num — przyczem on pierwszy przyznał jej 
autorstwo św. Wojciechowi, co świadczy, że 
wtedy już na początku wieku XVI, pieśń mia
ła na sobie patynę wieków. Pr/edtem  wspo
minał ją w swojej Kronice Długosz w opisie 
bitwy grunwaldzkiej pod r. 1410, nie powo
łując się na żadnego jej autora, nazywając 
ją wszakże, już wtedy, pieśnią ojczystą.

Najdawniejszy odpis Bogurodzicy pocho
dzi z początku w. XV-go; znajduje się w rkp. 
Jagiellońskim (Nr. 1619), zawierającym zbiór 
kazań łacińskich, księdza Macieja z Grochp- 
wa, wikarjusza w Kcyni, pisanych w r. 1407. 
Na wewnętrznej stronie okładki przylepiono 
tu kartę ze wspomnianym tekstem  pieśni, 
składającym się z dwóch tylko strofek. Odpis 
pochodzi z lat 1408—1420 i uznany został za 
tekst właściwy Bogarodzicy (dwustrofowy).

Bogurodzica dochowała się też w szere
gu odpisów innych, różnych co do ilości strof 
i brzmienia poszczególnych wierszy. Ilość 
strofek waha się tutaj aż do dwudziestu kil
ku a).

Sama obfita ilość odpisów w różnych * i

0 Rkp. krak. II. (Nr. 408) z pocz. XV. w. — 13 str.
Rkp. d. petersb. (I. q. 89) — stamtąd przedruko

wał Bogurodzicę W. A. Maciejowski w t III Piśmien
nictwa polskiego str. 40—41, dając nadto facsimile ory
ginału.

Kkp. t zw częstochowski z końca XV albo pocz 
XVI w. — posiada nadto modlitwę za króla polskiego
i za jego brata króla węgierskiego, oraz za królowę 
Zofję, zmarłą w 1461 r.

Rkp krak. III. zawiera Bogurodzicę złożoną z 22 
strofek.

redakcjach świadczy, do jakiego stopnia pieśń 
była popularną w Polsce, zanim w w. XVII 
przeszła do repertuaru dziadowskiego. Jak 
przekonamy się, skupiała się przy niej cała 
pierwotna hymnoiogja polska.

Za tekst właściwy Bogurodzicy uznano 
Krakowski I, dwustrofowy, w odpisie z XV w.:

I Bogurodzic*, dziewica, Bogiem sławiena
Maryja,

U twego syna gospodzina, Matko zwo-
lena Maryja,

Zyszczy nam, spuści nam—Kirjelejson.
II Twego dzieła Krzciciela, bożyce,

Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze,
Słysz modlitwę, jąź nosimy,
A dać raczy, jegoż prosimy:
A na świecie zbożny pobyt,
Po żywocie ra/j/ski przebyt—Kirjeelejson.

Zdaniem prof. Brucknera 2) ten najdaw
niejszy odpis pieśni nie jest jej tekstem pier
wotnym, który do wieku XV-go mógł się od
mienić i rozszerzyć. Próbuje też prof. Bruck
ner odtworzyć tekst pierwotny pieśni, który 
w jego ujęciu brzmiałby tak:

Bogurodzica, dziewica, Bogiem sławiena
Maryja,

Twego syna gospodzina, Maci zwolena
Maryja,

Zyszczy nam, spuści nam —Kirjeelejson.
Twego dzieła krześciciela, bożyce,
Słyszy głosy, pełni myśli człowiecze Kir

jelejson.

Pod innym kątem widzenia rozpatrzył 
Bogurodzicę prof. Jan Łoś. Za tekst pierwot-

T*»kst, wydrukowany w r. 1543 w książce Mate
usza z Kościana p. t. Cohortatio Sarmaticarum Eccle- 
siarum ad antiquam et avite religion's observationem — 
15 str.

W r. 1570 wydrukował Bogurodzicę Herburt w swo
ich Statutach i Przywilejach Koronnych — 15 str.

Nadto Skarga w Żywotach Św. w. 1579 r 15 str,
Rkp. krak. IV. (2119) zawiera tekst polski Bogu

rodzicy, zgodny z tekstem Herburta i tłomaczenie ła 
cińskie Pieśni.

Rkp. sandomierski z w XVI. — 18 str.
Rkp. cieszyński (Łopacińskiego) z podobną mo

dlitwą za króla polskiego, jak w rkp. częstochowskim 
i t. d.

2) Ali Bruckner: Średniowieczna pieśń religijna 
polska. Bibj. Nar. Nr. 65 s. I. r. 1923 str. 59—65
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ny pieśni uznał ten sam krakowski I. S trof
ka pierwsza składa się 11  z wierszy trzech, 
a druga z sześciu. W pierwszej są dwa wier
sze dłuższe, jeden krótki, w drugiej również 
dwa wiersze dłuższe i cztery krótsze. Pierw
sze części takich zwrotek nazywcją się ver
sus, a trzecia repetitio 1). Mamy tu więc trój
dzielną budowę zwrotek, przyczem obydwa 
V winny być w zasadzie jednakowe, co w Bo
gurodzicy nie da się wszakże całkowicie stwier 
dzić. I tak: wiersz pierwszy strofki pierw 
szej składa się z 16 zgłosek, następny zaś 
z 17-u; wiersz pierwszy strofki drugiej jest 
l()-o zgłoskowy, a drugi ll-o . Prof. Łoś robi 
tu przypuszczenie, że przepisywacze pieśni 
błędnie znak V wciągnęli do tekstu. Gdyby 
nie to czytalibyśmy tak:

Twego Syna gospodzina...
Słysz głosy... i t. d.

i\!ożnaby tu również przyjąć formę gospodna, 
starszą, którą spotykam y w Psałterzu flor
iańskim.

Dalej. Prof. Łoś rozpatruje kwestję Bo
gurodzicy pod kątem wersyfikacji, zwraca u~ 
wagę na samo rozłożenie rymów, właściwie 
asonansów. Na tenczas utwór przedstawi się 
nam dość skomplikowany:

Bogurodzica dziewica, Bogiem sławiena 
U twego syna  gospodżina, Matko zwolena... 
Twego dzieła Krzciciela bo życzę  
Usłysz glosy  napełń m yśli człowiecze.

Podobny rozkład rymów był dość zwyczajny 
w hymnologji średniowiecznej łacińskiej, co 
świadczy, że autor pieśni musiał być z nią 
dobrze obeznany. Pozatem pierwsze dwa w ier
sze Bogurodzicy tworzyłyby wyraźny dystych 
s/eściostopówy pod warunkiem, że formę go
spodzina zastąpimy przez gospodna:

Bogu ro/dzica dzie/wica / Bogiem sła/wiena
Ma/ria

Twego / syna go/spodna / matko zwo/lena
Ma/ria.

Te artystyczne walory pieśni przenoszą ją, 
jak przypuszcza prof. Łoś, na koniec w. XIII 
lub na początek XIV go, (to czasów panowa
nia w Polsce Wacława II czeskiego, króla 
minnesen^era.

Przechodzimy do historji pieśni. Wersję 
Łaskiego pomijamy zrozumiałem milczeniem, 
zatrzymamy się natom iast przy hypotezach 
prof. Briicknera i Łosia.

J) Jan Łoś. Początki piśnr vctwa polskiego 
(przegląd zabytków językowych) Wyd II. Lwów-War- 
szawa-Kraków 1922 str. 527. O Bogurodzicy 348—381.

Prof. Brückner zabierał w tej sprawie 
głos wielokrotnie. W r. 1901 ogłosił w Bi- 
bljotece warszawskiej artvkuł populrny p t. 
Bogurodzica, rozwiąz inie zagadki, poświęcony 
genezie pieśni, którą wiąże z postacią Kró
lowej Kingi. Pogląd swój rozwinął następnie 
w literaturze re lig ijn e j1) i w Dziejach języka 
po lsk iego* 2). Z właściwą sobie wnikliwość ą 
i głębią w ujmowaniu rzeczy, przy imponują
cej znajomości przedmiotu snuje prof. Brück
ner barwną nić swojej hipotezy na tle XIII 
wieku w Polsce, o którym powie, iż „w ca- 
łem średniowieczu wyróżnia się skupieniem 
ducha, egzaltacją religijną, nie wylewającą 
się, jak dawniej, w wyprawach krzyżowych 
przeciw Saracenom, Prusom i Słowianom (po
gańskim), nie ograniczoną, jak dawniej, nie
mal wyłącznie do ludów romańskich...“ i że 
nowa religijność opanowała ludzi z całą bez
pośredniością doznań, emocjonałna, która „ze
strzela się w niezliczonych szeregach ludzi, 
od tronów aż do izb kurnych, prowadzących 
żywot świątobliwy, czysty, oddsny.modlitwom, 
postom, jałmużnie, poświęcających mienie swe 
albo życie Bogu, kościołom i klasztorom. 
Straszne klęski, nawiedzające Europę w po
łowie wieku, tatarska i morowa, spotęgowały 
tylko tę egzaltację, to stronienie od świata, 
jego rozkoszy i omamień“ (1—149).

Uosobieniem t^j religijności nowej, eg
zaltowanej, rozmodlonej w ucieczce od świa
ta, była Kinga. Dziecko jeszcze upatrzyła ją 
Salomea na dworze węgierskim na przyszłą 
żonę dla Bolesława Wstydliwego, wcześnie 
też, nie bez podstępu, wyprawiła ją do K ra- 
kowa, aby tam rosła i całko wic e wrosła 
w grunt polski. Prof. Brückner kładzie nacisk 
na ówczesne stosunki polsko-węgierskie, tw ier
dząc, że „na najświetniejszych kartach dzie
jów polskich spotykamy się stale z W ęgra
mi“ i dalej: „współzawo dniczyły oba narody 
w szlachetnym wysiłku: jeśli Polacy Węgrom 
wypominać mogą królów i wojowników, od 
Zawiszy i W arneńczyka aż po czasy Bema 
i Jegjonu polskiego, to i w dziejach polskich 
wyryły ślady niezatarte, przejmują nas głę- 
bokiem wzruszeniem postacie węgierskie, 
a imiona ich zapisane złotem ijzgłoskam i“: to 
królowe Kinga, Jadwiga i Stefan Batory. 
(I 145). Pochodziła Kinga z dynastji Arpadów, 
której związki z Piastami sięgały X wieku, 
odbiły się też głośnem echem w historji Bo
lesława Śmiałego. Teraz Kinga zasiada na 
tronie krakowskim, przynosząc bogaty po^asr 
40.000 grzywien, który tak bardzo p rz /da ł 
się w czasie napadów tatarskich. Postać Kin

0 Ai. Brückner: Literatura religijna w P d (ce 
średniowiecznej — tom I — II — Warszawa 1902. O Bo
gurodzicy w tomie I str. 148—168.

2) Al Brückner: Dzieje języka polskiego Lwów 
1906 — ostatnie wyd III w r. 1925 nakł. instytutu wy
dawniczego Bibljoteka polska.
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gi z jej wianem, pierścieniem i solą, owiała 
legenda obok nimbu świętości „uroku i mi
stycznego św iatła“. (I. 148).

Cechowała ją przez całe życie wiara 
emocjonalna w zapatrzeniu się w ideał asce
tyczny aż do samozaparcia się w Bogu. Po 
śmierci Bolesława Wstydliwego znalazła się 
Kinga w klasztorze Staro-sądeckim (1280 — 
1292), co wiąże się z genezą pieśni Boguro
dzica. W żywocie j e j*) zapisano szczegół, że 
królowa przed wyjściem z kościoła odmawia- 
ła 10 psalmów po polsku. Zaprowadziła w swoim 
klasztorze sądeckim zwyczaj, że co niedziela 
witała pierwszą napotykaną siostrę słowami: 
„Chrystus zmartwychwstał jest zaw ierne“. 
Przytoczone powyżej świadectwo źywociarza 
Kingi dowodzi, że musiał istnieć wtedy już 
jakiś przekład polski psałterza. Powołał się 
nadto prof. Brückner na świadectwo Juszyń- 
skiego, który we wstępie do swego Dykcjo- 
narza zaznaczył, że: „w trzynastym wieku 
akta klasztoru Starosądeckiego świadczą: iż 
za czasów S. Kunegundy, od założenia k lasz
toru był zwyczaj śpiewania wieczornych p ie
śni w ojczystym języku na chwałę Najświęt
szej Panny (Vespere Patrii cantus ad laudem 
beata Virginis Mariae a Diva Regina et Ma- 
tre  ̂ instituti), ale jakie to były pieśni i czyli 
która z nich zmieniona i poprawiona doszła 
nas, niewiadomo“ * 2),

I oto właśnie: za jedną z tych pieśni, 
a właściwie jedyną z tego czasu, uważa prof. 
Brückner Bogurodzicę. Hipotezę swoją popie
ra argumentami, zaczerpniętemi również z ży
ciorysu Kingi, która ślubowała Bogu dziewic
two w małżeństwie, w czem jej dopomagał św. 
Jan Chrzciciel, za co darzyła go kultem i na
bożeństwem szczególnem obok Matki boskiej. 
Kult Maryjny w w. XIII nie zataczał jeszcze 
późniejszych szerokich kręgów w narodzie, 
nie obejmował jeszcze mas, ograniczając się 
do murów klasztornych i niewiast wybranych. 
Podwójny ten kult królowej Kingi miał się 
wyrazić w Bogurodzicy, w prośbie o w sta
wiennictwo do Chrystusa matki zwolonej Ma
ryi i Jana Krzciciela.

Nie idzie tu jednak zasadniczo o samą 
postać Kingi, ważnem jest dla nas to, że prof. 
Brückner wiąże 1ę pieśń z nowym wówczas ru 
chem franciszkańskim w Poise tak dalece, że na
wet autorem jej czyni franciszkanina Bogufała, 
spowiednika królowej, który miałby ułożyć dla 
niej pieśń po śmierci Bolesława Wstydliwego ok. 
r. 1280. Do kwestji tej wraca Brückner po la
tach w swoich Dziejach języka polskiego (1906).

!) Vita e t  rniracula S. KyDgae ducissae Cracovien- 
sis Wyd. W. Kętrzyński. Mon. Pol. hist. IV.

2) Dykcjonarz poetów polskich przez X. M. Hie- 
ronyma Juszyńskiego t. I—II Kraków 1820 str. 21 wstę
pu (niepaginowana).

Nie tak jnż wprawdzie mocno, ale częściowo 
i tu obstaje przy swojej dawnej tezie, nie po
mijając też spowiednika, którego tym razem 
Bogusławem nazywa. Pisze tu prof. Brückner 
co następuje: „Kinga nie potrzebowała dla 
siebie bynajmiej języka narodowego, ponie
waż umiała od dziecka po łacinie, lepiej niż 
własny jej mąż, więc modliła się i śpiewała 
po łacinie. Pieśni narodowej i psałterza na
rodowego wymagała dla tych pań i dziewic, 
co się około niej w klasztorze skupiały, któ
re modłów i pieśni łacińskich nie rozumiejąc, 
niby papugi, mechanicznie z brewjarza je od
czytywały...“ (str. 98). Zasadniczy nacisk k ła
dzie tutaj prof. Brückner na oryginalność 
pieśni, dla której nie odnalazł wzoru w całej 
obszernej hymnologji średniowiecznej łaciń
skiej. W wyd. III Dziejów języka polskiego 
z r. 1925, przytaczając te sim ę wywody, 
obstając w zasadzie przy swojem, nie upiera 
się już Brückner przy postaci Kingi i okolicz
nościach, któreby genezę pieśni z nią wiąza
ły. Nie rozstrzyga tu ani jej kult do Matki 
Boskiej i Jana Chrzciciela, ani też dane źród
łowe, dotyczące życiorysu Kingi z Psalmami 
i pieśniami poskiemi w klasztorze Starosą
deckim, rozstrzyga natomiast język, który ka
że mu pieśń umieścić w w. XIII.

Inaczej genezę pieśni ujmuje prof. Łoś 
w swoich Zabytkach do r. 1543. Jego zdaniem 
niełatwo rozstrzygnąć wątpliwości, czy pieśń 
powstała w drugiej połowie XIII w., czy pod 
sam koniec stulecia, czy też w zaraniu w. XIV- 
go. Samą genezę pieśni wiąże prof. Łoś 
z dworem Wacława czeskiego, gdzie szczegól
nym rozgłosem cieszył się Heinrich von Mei
ssen, zwany Frauenlob, który pisał leichy 
i pieśni, złożone również ze zwrotek trójdziel
nych. Wpływ minnesengerów silnie odbijał się 
w Czechach XIII i XIV wieku, atoli „wcześ
niej wpływ ich twórczości poetyckiej mógł 
się odbić na pieśniach kościelnych, zarówno 
w Czechach, jak i w Polsce“ (str. 372). Do
puszcza tu prof. Łoś chociażby tylko wpływ 
pośredni, pobudzający do naśladowania ich 
wierszy i muzyki, że mogli oni dawać pobud
kę do tworzenia w języku ojczystym, przy- 
czem w zakresie hymnologji mogły tu służyć 
i wzory łacińskie. Bliżej jednak przy postaci 
W acława i jego dworze prof. Łoś bynajmiej 
się nie upiera. Bogurodzica mogła [też pow
stać wcześniej na dworze którego z książąt 
śląskich, albo w którem z ognisk żywszej 
kultury duchowej polskiej, w Krakowie czy 
Gnieźnie. Słowem zostaje tu kwestja otwarta. 
Uwzględnia też prof. Łoś cały dotychczasowy 
stan badań nad Bogurodzicą, co prof. Brück
ner całkowicie pomijał. Badac/.y pieśni po
dzielił Łoś na dwie grupy: tych, którzy s ta 
rali się restytuować tekst pierwotny, nie uzna
jąc żadnego z dochowanych za poprawny, 
i tych, którzy ograniczają się do komentować
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nia jedynie przytoczonego tekstu krakowskie
go I. (1619), będącego dla nich m iarodajnym .*) 

Uwzględnimy tu jeszcze Bobowskiego, 
który w swoim zbiorze pieśni * 2) sporo miejs
ca poświęca Bogurodzicy (str. 24-36). Prze- 
dewszystkiem skłania się on do w. XIV, acz
kolwiek nie kusi się o znalezienie dokład
niejszej daty powstania pieśni. Podnosi jesz
cze raz kwestję autorstwa św. Wojciecha i po
nownie ją zbija wobec chęci wznowienia jej 
przez współczesnych (ks. Surzycki w Pozn. 
Tow. Przyj. Nauk r. 1889). Zaczyna całą spra
wę od początku od tezy Łaskiego z r. 1506, 
która brzmiała: „Prim a omnium devotissima, 
et tamąuam vates regni Poloniae cancio seu 
canticum Boga Rodzicza manibus et oraculo 
Sti Adalberti scripta” — jak widzimy, bez 
żadnych dowodów w tej mierze. Ostatecznie 
Bobowski wysuwa domysł, chociaż „dla sła
bego umotywowania“, nie przywiązuje doń 
wielkiej wagi, że do ułożenia pierwszej zwrot
ki pieśni mogła dać powód pieśń niemiecka 
bojowa: Sant Marei Muoter unde maid, którą

*) Машу ta  poglądy: Nehringa, Piłata, Bobow
skiego, Franka, Jagic’a, Bruchnalskiego etc.

2) Mikołaj Bobowski. Polskie pieśni katolickie 
od najdawniejszych czasów do końca XVI wieku str. 
475. (Rozprawy Ak. Um. tom XIX wydz. filol. 1893).

Niemcy śpiewali na polach Morawy w r. 1278, 
a którą Polacy poznać mogli na wyprawach 
Łokietka przeciw Krzyżakom. Druga zwrotka 
Bogurodzicy byłaby natomiast przeróbką 
z pieśni czeskiej: _

Hospodine, pomiluj ny.
Jezu Christe pomiluj ny,
Ty spasę vśeho mira,
Spasiż ny i uslysyż,
Hospodine, hlasz naśe.
Daj nam vśem, Hospodine,
Żizn a mir v zemi. Krleś.

Powstanie polskiej przeróbki przytoczonej 
pieśni czeskiej możnaby odnieść do wieku 
Wacława lub Kazimierza Wielkiego, czyli wy
łącznie do w. XIV-go. Pozatem Bobowski nie 
uznaje pierwotnej Bogurodzicy dwustrofowej, 
traktując ją łącznie z dodatkami późniejszemi, 
aczkolwiek wydziela tu kilka pieśni różnych, 
przyczem kompilację tych pieśni wyznacza 
również na w. XIV.

(d. c. n.)

WIADOMOŚCI Z KOŚCIOŁA I O KOŚCIELE
Ze Z b o ru  s to łe c z n e g o  w  W arszaw ie .

Dnia 26 stycznia odbyło się Ogólne kw ar
talne Zgromadzenie członków Zboru, na któ- 
rem zatwierdzone zostały budżety adm inistra
cyjny, instytucyj dobroczynnych, domu docho
dowego i wydawnictwa „Jednoty”—wszystkie 
na rok 1932.

Instalacja centralnego ogrzewania w ko 
ściele naszym funkcjonuje jak dotąd bez za
rzutu. Tem peratura w kościele podczas nabo
żeństw dochodzi do 10—11 stopni. Oddawna 
wyczekiwane ogrzewanie kościoła wymagało 
jednak znacznego wydatku, na pokrycie k tó 
rego brak funduszów, o które Kolegjum Ko
ścielne zabiegać musi, zwracając się do współ
wyznawców naszych, ludzi dobrej woli, z proś
bą, aby ofiarami swemi lub pożyczką zechcieli 
przyjść Zborowi z pomocą.

Wiele troski przyczyniają również Kole
gjum Kościelnemu zobowiązania, jakie na sie

bie przyjęło w związku z wydawnictwem no
wego śpiewnika kościelnego. Rozsprzedaż 
śpiewnika idzie bardzo powoli i opornie, a 
należności za druk śpiewnika muszą być w te r
minie regulowane. I w tej sprawie zwraca 
się Kolegjum Kościelne do parafjan naszych 
z prośbą o nabywanie śpiewnika.

** *

Ze Z b o ru  w  Ł odzi.

Dowiadujemy się, że budowana w Łodzi 
dla tamtejszego Zboru ewang. reformowanego 
nowa Świątynia ma być już w tym roku od
dana do użytku, aczkolwiek do jej całkowi
tego wykończenia brak jeszcze bardzo wiele. 
Wobec jednak kryzysu u nas panującego nie 
można się spodziewać rychłego zgromadzenia 
potrzebnych na wykończenie funduszów.
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Ze Zboru w  Zelowie.
W dnia 30 grudnia r. ub. zmarła w Ze

lowie po długich cierpieniach, w 24 wiośnie 
życia, ś. p Hanna Halina z Zdrojewskich Pia
secka, małżonka Księdza O. Piaseckiego, Pa
sterza Zboru Zelowskiego, b. studentka Wy
działu teologji ewangelickiej Uniwersytetu 
Warszawskiego, pozostawiając w nieutulonym 
żalu męża, matkę, brata, siostrę, teściową, o- 
raz dalszą rodzinę i licznych przyjaciół w Ło
dzi i Zelowie.

Zmarła pochowaną została w dniu 2.1 
r. b. na cmentarzu paratjalnym w Zelowie

„Nie bój się! bom Ja z tobą, nie lękaj 
się! bom Ja Bogiem twoim”. (Jezajasz 41 ]0).

** *

Odkrycie rękopisów biblijnych.
W zbiorach pewnego antykwarjusza, zbie

racza starych rękopisów w Londynie, znale
ziono m anuskrypty biblijne, po hodzące z bi- 
bljoteki klasztornej w Egipcie. O dkr\te  karty 
w liczbie 190, zapisane obustronnie, zawierają 
tekst 19 ksiąg biblijnych Slarego Testamentu 
w przekładzie greckim i Nowego Testamentu 
w oryginale. Najstarsze rękopisy pochodzą 
z II wieku ery chrześcijańskiej. Ew. Pol.

*
*  *

Kościoły ewangelickie w budżecie na
r. 1932/33.
Preliminarz budżetowy na rok 1932/33 

zawiera w budżecie wszystkich Kościołów 
ewangelickich w Polsce kwotę zł. 186.400 
(w roku 1931/32 — zł. 364.497), to znaczy, że 
dotacje Skarbu Państwa dla Kościołów ewan
gelickich zostały obniżone o 495 , podczas gdy 
dotacje dla Kościoła rzymsko-katolickiego ob
niżono tylko o 5;,. Na fundusz budowlany 
przeznaczono zł. 5.000, a warto zaznaczyć, że 
ustawa z r. 1849, do dziś dnia obowiązująca, 
przewidywała dla samego tylko Kościoła e- 
wang. augsburskiego przed wojną, jako fun
dusz budowlany 3.000 rubli rocznie. Tak się 
przedstawia u nas w świetle cyfr zasada rów
nouprawnienia wyznań. Ew. Pol.

** *

Ewangelicy mowy francuskiej we Francji, 
Belgji, Szwajcarji, będący w 90% wyznania 
ewangelicko reformowanego, wydają 363 cza
sopism, w tern kilka literackich i naukowych.

Ew. Pol.
** *

Na posiedzeniu egzekutywy „W szechświa
towego Związku krzewienia przyjaźni między

narodami przez Kościoły“ w Paryżu wybrano 
p. M. Henriod na Generalnego Sekretarza 
Zwić^zku na miejsce Lorda Dickinsona, który 
objął obowiązki Prezesa Związku. Ew Pol.

** *

W myśl noworocznego orędzia króla 
szwedzkiego dzień 6 listopada 1932 r. ma być 
uroczyście obchodzony w Szwecji na pam iąt
kę 300-lecia śmierci bohaterskiego króla Gu
stawa Adolfa. Ew. Pol.

** *

XXV-lecie ordynacji.
Dnia 10 lutego r. b. upłynęło 25 lat od 

chwili ordynacji Ks. Ks. Edmunda Burschego, 
profesora Wydziału Teologji Ewangelickiej 
U. W., Ks. Manitiusa w Poznanju i Ks. Buse- 
go w Aleksandrowie pod Łodzią.

Obchód jubileuszowy w Warszawie od
był się w sposób następujący. W mieszkaniu 
prywatnem jubilata Ks. profesora Dr. E. Bur
schego zebrali się jego koledzy i przyjaciele, 
aby mu złożyć życzenia i dać wyraz uznania 
jego zasług dla Kościoła i nauki teologicznej 
w Polsce. Przybyli m. in. NPW. Ks. Biskup 
Dr. J. Bursche, prof. Dr. J. Łukasiewicz, rek 
tor Uniwersytetu Warszawskiego, Ks. Radca 
A. Loth, Ks. Superintendent St. Skierski, Ks. 
Senjor K. Szefer, Ks, Dziekan J. Szeruda, 
Ks. Ks. profesorowie A. Suess i K. Michejda, 
Ks. Senjor F. Gloeh, senator .1. Ewert oraz 
szereg księży-kolegów i uczniów jubilata. Ks. 
Biskup J. Bursche odczytał pismo Konsysto- 
rza Ewangelicko-Augsburskiego do jubilata, 
Ks. Radca Loth przemówił w imieniu Ks. Ks. 
kolegów, wręczając Ks. prof. Burschemu pierś
cień jubileuszowy, Ks. uziekan Szeruda skła
dał życzenia od Wydziału Teologji Ewange
lickiej, na którym jubilat pracuje z poświęce
niem i powodzeniem od 4 stycznia 1921 roku, 
Ks. Superintendent Skierski przemówił w im ie
niu Konsystorza Ewangelicko-Reformowanego 
i Ks. Ks. Pasterzy tego wyznania, senator J. 
Ewert podkreślił zasługi jubilata dla Zboru 
polsko-ewangelickiego w Moskwie w czasie 
wojny światowej, wreszcie Ks Senjor F. Gloeh 
złożył jubilatawi życzenia od duszpasterstwa 
wojskowego i redakcji „Głosu Ewangelickie
go^. Wzruszony dowodami życzliwości i przy
jaźni dziękował jubilat zebranym, składając 
celem upamiętnienia dnia na ręce Ks. Dzie
kana J. Szerudy do dyspozycji Rady Wydzia
łu Teologji Ewangelickiej obligacje 5% pols
kiej pożyczki konwersyjnej wartości 2000 zł. 
na fundusz wydawniczy Wydziału.

JEw. Pol.

*# *
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Bratysława.
Dnia 5.II. r. b. obchodził w Bratysławie 

(Słowaczyzna) znany w Polsce uczony i teo
log prof. Dr. J. Kvaćala 70-letnie urodziny. 
Czcigodnemu profesorowi b. Uniwersytetu 
w Dorpacie, przyjacielowi Polski i polaków, 
zasłużonemu badaczowi w dziedzinie historji 
protestantyzm u, w szczególności dzieła J. A. 
Komeńskiego składamy najserdeczniejsze ży
czenia błogosławieństwa Bożego do dalszej 
zbożnej pracy. Ew. Pol.

** *

Genewa.
Znany w całym świecie chrześcijańskim 

uczony i działacz społeczny, właściwy kie
rownik dzieła ekumenicznego w Genewie, za
początkowanego przez konferencję w Sztok
holmie, prof. Dr. A. Keller obchodził dnia 
7.II. r. b. 60-letnie urodziny. Zasłużonemu 
pracownikowi w chrześcijańskim ruchu eku
menicznym, życzliwemu przyjacielowi akcji 
społecznej i religijnej w Polsce, życzymy bło
gosławieństwa Bożego w niezwykle ważnej 
pracy, której się podjął z zupełnem poświę
ceniem. Ew. Pol.

WSPOMNIENIE POŚMIERTNE
W dniu 30 grudnia r. ub. zmarła w Ze

lowie po długiej chorobie ś. p. Pastorowa 
Hanna Halina z Zdrojewskich Piasecka.

Zmarła urodziła się w Łodzi dn. 10.VII1 
1907 roku Jako dziewięcioletnia dzieweczka 
wstąpiła do gimnazjum żeńskiego p. Rajskiej, 
obecnie Skrzypkowskiej, w Łodzi, które ukoń
czyła w roku 1928. Już na ławie szkolnej 
doszła do poznania prawdy Bożej i w roku
1927 była konfirmowana w Zborze Łódzkim. 
Ważki ten w życiu jej krok naraził ją na wie
le przykrości i prześladowań, które znosić 
musiała w szkole, co też nadwątliło już wów
czas jej i bez tego słabe zdrowie. W roku
1928 wstąpiła na Wydział teologji ewangelic
kiej Uniwersytetu Warszawskiego jako sty
pendystka Konsystorza Ewangelicko-Reformo
wanego i była zwyczajną słuchaczką na tym 
Wydziale aż do połowy 1930 roku. Pragnęła 
po ukończeniu studjów służyć Kościołowi ja
ko katechetka i pracownica misyjna wśród 
kobiet. Niestety stan jej zdrowia nie pozwa
lał jej oddać się intensywnie studjom teolo
gicznym, bowiem w tym krótkim okresie cza
su przebyła dwie poważne choroby, które jej 
przyczyniały wiele cierpień i jeszcze bardziej 
osłabiły organizm.

W czerwcu 1930 zawarła związek mał
żeński z Ks. O. A. Piaseckim, delegowanym 
przez Konsystorz do parafji w Zelowie. Mło
dzi małżonkowie jechali na tę placówkę wspól
nej pracy pełni nadziei i radości, z sercami peł- 
nemi zapału i gorliwości dla sprawy Pańskiej.

W Zelowie przeżyła zmarła 1V2 roku. 
Jakże inną okazała się rzeczywistość, jakże 
odmienną od tych nadziei, z któremi do Ze
lowa spieszyła! Młodziutkiej Pastorowej da- 
nem było poznać nietylko co to jest brzemię 
choroby cielesnej, ale czem są znoje, zawody 
i przykrości życia. Zmarła pomimo tych licz
nych i ciężkich przykrości nie traciła otuchy, 
nie skarżyła się i nie narzekała, ale wiernie 
trw ała przy boku męża, pełniąc swoją część

pracy w Zborze, czy to w Stowarzyszeniu 
upieki nad ubogimi, Czy to w odwiedzaniu 
chorych, którym niosła pociechę i pomoc mo
ralną i materjalną. Niestety przykrości mo
ralne i nieomal niedostatek m aterjalny osta
tecznie wyczerpały osłabiony organizm, na 
który z zajadłością rzucił się straszny wróg 
ludzkości-gruźlica. Chora rwała się do życia, 
wierząc, że wspólna z mężem praca i wspólne 
cierpienia wydadzą owoc lepszej i jaśniejszej 
przyszłości. Niestety, nie danem jej było do
czekać tu na ziemi tej lepszej przyszłości 
Czując swój bliski koniec, poruczała duszę 
swą i duszę męża swego Ojcu w Niebie! Ci
cho też zasnęła w Panu i w Nim znalazła 
odpocznienie po krótkiem ale pełnem znoju 
życiu.

„Nie trwóż się daremnie! z tobą zawsze
Bóg“.

W dniu 1.1. b. r. o g. 3 pp. odbyła się 
eksportacja zwłok zmarłej z plebanji do ko
ścioła parafialnego, dopełniona przez Ks. Ma
jora W. Fibicha. Nazajutrz z kościoła, wyp ł- 
nionego po brzegi mrowiem ludzkiem, w któ- 
rem Ks Superintendent Skierski wygłosił rno- 
wę pogrzebową i odprawił ostalnie modły, 
ciało zmarłej poniesiono na mogiłki. Białą 
trumnę ponieśli na własnych barkach para
fianie Zelowscy, a otaczały ją niezmierne rze
sze, chcących oddać zmarłej cześć i ostatnią 
usługę. Przed trum ną kroczyli trzej duchow
ni, oprócz Ks. Skierskiego—Ks. Zaunar i Ks. 
Wojak z Łodzi, którzy obydwaj żegnali zmar
łą na cmentarzu. Trum na/pokryta kwieciem 
złożona została w pierwszym grobie na no
wej części cmentarza Zelowskiego. Było już 
prawie ciemno, gdy przy dźwiękach pieśni 
chóru kościelnego zasypywano tą białą tru 
mienkę ziemią. W ziemi Zelowskiej znalazła 
zmarła spokój i ukojenie po ciężkiej i znoj
nej, pełnej udręki i cierpień, choć tak bardzo 
krótkiej wędrówce życiowej. Niechże ta zie
mia lekką jej będzie!
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PODZIĘKOWANIE
Wszystkim, którzy raczyli wziąć udział 

w pogrzebie ś. p. żony mej Hanny Haliny 
z Zdrojewskich Piaseckiej i raczyli dać wy
raz współczucia i żalu z powodu tego tak 
bolesnego dla mnie wypadku śmierci, a w 
szczególności Przewielebnemu Księdzu Senjo- 
rowi Skierskiemu, Księżom Zaunarowi, Fibi- 
chowi i Wojakowi za słowa pociechy religij
nej, wypowiedziane w domu, kościele i na 
cmentarzu, Wysokiemu Konsystorzowi, W. Pa
nu Radcy Deloffowi i kolegom za listownie 
i telegraficznie przesłane mi wyrazy w spół
czucia, W. Panu Sędziemu Pospiszyłowi, pp. 
W łodzimierzostwu Pospiszył, paniom Rut- 
kównie i Frezew itt za dowody przywiązania 
i uczuć serdecznych, wreszcie organizacjom 
Zborowym i chórowi kościelnemu za w spół
udział w uroczystościach pogrzebowych, pa- 
rafjanom Zelowskim i Kucowskim, tak  licz
nie przybyłym  na pogrzeb, a zwłaszcza tym, 
którzy na własnych barkach ponieśli drogie 
mi szczątki na miejsce ostatniego spoczynku, 
składam  tą drogą gorące i z głębi serca p ły
nące podziękowanie.

Ks. O. Piasecki.
Zelów, w lutym.

O F I A R Y .
I. O fiary na w y d a w n ic tw o  „JEDNOTY“ 

O prócz p ren u m era ty  w p łac ili na w ydaw nictw o:

1 . W-bny Ks. Ludwik Zaunar—Łódź . . . Zł. 9 30
2. W-na p. Anna Daabowa—Warszawa . . „ 4.00
3. W-ny p. Karol Sander— „ . . „ 4.00
4. W-na p. D-wa Eugenja Schoeneichowa

Warszawa „ 5.00
5. W-ny p Dr. Antoni Fiumel— ,, „ 8.00
6. W-ny p. Konstanty Walta—Łódź . . „ 8 00

11. O fiary na F undusz Ż elazn y  „ J e d n o ty “

1 . W-na p. D wa Eugenja Schoeneichowa—
Warszawa Zł. 5.00

2 W ny p. Karol Sander—Warszawa , . . „ 12.00
S erd eczn e  d z ięk i!

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
w  W arszaw sk im  K o śc ie le  E w an gelick o-R eform ow an ym  na m isiąc  m a rzec  1932 r. 

N ab ożeń stw a  rozp oczyn ają  s ię  o g o d z in ie  11.15 przed  p oi., o i le  n ie  j e s t  podana inna godzina .

1. Niedziela, dn. 6 III (N. IV postu- Środopostną) z Komunją Ś-tą i bezpośredniem
do niej przygotow aniem ....................................................................................................Ks. St. Skierski.

2. Niedziela dn. 13.111 (N. V p o s tu -C z a rn a ) ....................................................................Ks. J. JeleD

3. Sobota, dn. 19.111 — Przygotowanie do Komunji Ś-tej o g. 6 pp ............................ Ks. St. Skierski.

4. Niedziela dn. 20.III (N. VI postu—Palmowa) z Komunją Ś - t ą ............................. Ks St Skierski,

5. Czwartek Wielki, dn 24.111. Nabożeństwo w ie c z o r n e  z Komunją Ś-tą o g . 7 w . Ks. J. Jeleń.

6. Piątek Wielki, dn. 25.III. Komunją Ś-ta o godz 11 p rzed  p o i ........................... Ks. St. Skierski.

Uroczyste nabożeństwo Wielkopiątkowe o godz. 3 pp .............................................Ks. St. Skierski.

7. Niedziela, dn. 27 III (I Święto Zmartwychwstania P a ń sk ie g o ) ............................ Ks. J. Jeleń.

8. Poniedziałek, dn. 28.111 (II Święto Zmartwychwstania P a ń s k ie g o ) ................... Ks. St. Skierski.

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 !|8 sir. bez względu ua stronę — zł. 20.

STKONY ZWYKŁE cała strona — zł. ICO, !/2 str. -  50; V4 str. — 30; ł/8 — zł. 20 Przy ogłoszeniach kombinacyjnych
i z kliszami do cen powyższych dolicza się 30°/o*

Drukarnia Matematyczna Warszawa, Miedziana 3.


