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Z  rozważań nad Ewangelją.

„Oto ja was posyłam jako owce między 
wilki: bądźcież tedy mądrymi jako węże, 
a prostymi jako gołębice“.

Mt. r. X, w. 16.

apostołów w świat na trudy ich wielkiego po
słannictwa, nie ukrywa przed nimi prześladowań, z jakiemi się spotkają. 
Przeciwnie, odsłania ich oczom cały bezmiar mąk, upokorzeń, nienawiści. 
Christophori, apostołowie Dobrej Nowiny, głosiciele Wszechmiłości odbio
rą od świata zapłatę nienawiści i wzgardy. Tak świat zwykł nagradzać 
tych, którzy miast pochlebstwa, ośmielają się przeciwstawić jego duchowi 
zakłamania i kompromisu — ducha nieugiętej prawdy.

„I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego". (Mt. X, 
w. 22). Dla Imienia mego! Te trzy proste słowa 'streszczają cały sens mę- 
czeristw pierwszych chrześcijan, one pozwalały im umierać ze spiżowem 
męstwem w obliczu, z hymnem miłości na ustach. I te same słowa, nieu
stannie żywe, widniały poprzez cały ciąg historji na sztandarze wojują
cego i prześladowanego Kościoła.

„Jako owce między wilki"! Bezbronnych jako owce posłał Chry
stus w sam środek ludzkiego stada, między złych, przewrotnych, krwio
żerczych. Zguba grozi im na każdym kroku, niebezpieczeństwo zagłady — 
ale nie poto posyła ich Chrystus; mają oni do spełnienia wzniosłe, trudne 
posłannictwo. Bierne poddanie się grożącej zagładzie — to nie zasada 
religji Chrystusowej. Apostołowie wychodzą na podbój świata, oni wła
śnie jako owce między wilki posłani. Nietylko nie powinni ulec, lecz zwy
ciężyć wilki, zgromadzić „węgle ogniste na ich głowę", rozpłomienić ogień 
święty, aby gorzał. Jakże dokonają podboju świata oni cisi, nędzni piel
grzymi, do rad wydawani, w bóżnicach sądzeni, do starostów i do królów 
wodzeni na świadectwo?

Z jednej strony przyrzeka im Chrystus pomoc z Nieba, pomoc Du
cha Ojca, który będzie mówił przez ich usta, z drugiej zaś poleca im przy
wdziać zbroję Rycerzy Chrystusowych: mądrość wężową i prostotę gołębic.

„Bądźcie mądrymi jako węże, a prostymi jako gołębice". Wąż jest 
w pojęciu naszem symbolem mądrości laickiej, roztropności czysto świec
kiej; staje przed naszemi oczami w postaci węża biblijnego, kusiciela pierw
szych rodziców, wysłannika szatana dla dokonania grzechu pierworodnego. 
Taką rolę odegrał wąż na służbie złego ducha, w której częściej przebywa, 
niż w służbie prawdy.

• "Dynowie tego świata roztropniejsi są w rodzaju swoim nad synów 
światłości . Roztropność, jedna z czterech cnót kardynalnych, jest dziś 
przez katolików niesłusznie wzgardzona, odrzucona i zapoznana. Wydaje 
się, jakoby nie licowała z wielkodusznością i bezkompromisowością kato
licyzmu. Ale porozumiejmy się: nie jest ona kompromisem, ale cnotą, da
rem Ducha św., koniecznym czynnikiem w życiu indywidualnem i życiu 

ościoła. Ona powinna stanowić regulator naszego postępowania i tarczę 
w walce ze złem. Niech mądrość wężowa przestanie być przywilejem sy

nów Ciemności, niech przyobleką się w nią także synowie Prawdy i Światła, 
aby nie dać się pożreć krwiożerczym wilkom! Wydzierajmy złu jego 
oręże! „Bądźcie mądrymi jako węże"! — „a prostymi jako gołębice — 

dorzuca Chrystus.
I o tem nie wolno zapomnieć. Prostota gołębic odróżni naszą mą

drość wężową od przebiegłej, wykrętnej mądrości tego świata. Roztrop
ność katolików zespolić się musi z prostotą, z tą prawdą życia, norą na
kazuje nam Chrystus w słowach: „niechaj mowa wasza beizie: Jtjst, jest; 
nie nie" (Mt. r. V, w. 37). My nie możemy używać zatrutych strzał mą
drości macchiawelskiej; walczymy z odkrytą przyłbicą, z sercem gołębiem. 
Mądrość wężów i prostota gołębic — to cudowne zestawienie, niezmierzo
ną głębię kryjące. W niem się streszcza tajemnica walczącego Kościoła, 
tajemnica postępującego podboju świata, bezmiar miłości, ogarniającej ra
mionami wszystko. Nie pozbawiona wszelkich podstaw etycznych mądrość 
świata, niewidzialną dłonią szatana kierowana, odniesie ostateczne zwy
cięstwo, ale nauka Chrystusowa, ongiś przez ubogich rybaków wsrod prze
śladowań głoszona, przez cały ciąg wieków opromieniona męczeństwem.

Wiele się zmieniło w świecie — ale zawsze pełno wilków, krążących 
dokoła owczarni. Strzeżmy się ich nieuchwytnych sideł. Przywdziejmy

zbroję mądrości i słodyczy. .
1 Irena Sławińska.

Święty Jan Chrzciciel.
I I  Kołu Iuventus Christiana i jego kie

rownikowi Xiędzu Edwardowi Detkensowi.

„Coście wyszli na puszczę widzieć? trzcinę chwiejącą się od wiatru? 
ale coście wyszli widzieć? człowieka w miękie szaty obleczonego?... coście 
wyszli widzieć? proroka? Zaiste powiadam wam i więcej mz proroka. 
Bo ten jest o którym napisano: Oto ja posyłam anioła mego przed obli
czem twojem, który zgotuje drogę twą przed tobą. Zaprawdę powiadam 
wam nie powstał między narodzonymi z niewiast większy nad Jana Chrzci

ciela!" (Mt. 11, 7— 11).
Z tych słów Zbawiciela widzimy, że święty Jan był nieprzeciętną oso

bistością, miał specjalne zadanie Poprzednika Chrystusowego i posiadał 
odpowiedni do tego stopień świętości.

Z powołania wypływał tryb życia świętego. Uświęcony w łonie matki, 
syn kapłańskiej rodziny Zacharjasza i Elżbiety, młodość swą spędził na 
puszczy, oddany modlitwie i pokucie. Na zachodzie od Jerozolimy, w po
bliżu wsi Ain-Karim znajduje się grota, nosząca nazwę groty Jana C j ZC1 
cielą. Dostęp do niej jest bardzo trudny. Wokoło groty rosną nędzne 
krzewy, w pobliżu wypływa źródełko. We wnętrzu pieczary znajdujemy 
ławę kamienną, mającą służyć zarówno za posłanie i siedzenie. Jan Chrzci
ciel, przebywając przez trzydzieści lat na puszczy, zwyczajem dawnych



proroków często zmieniał miejsce pobytu i w takich to pieczarach znajdo
wał schronienie. (X. Fouard).

Gdy nadszedł czas działania, święty Jan ukazał się jako mąż spiżo
wy; „a ten Jan — opowiada św. Mateusz — miał odzienie z sierści wiel- 
błądowej i pas skórzany około biódr swoich, a jadał szarańcze i miód 
leśny". (Mt. 3, 4). Działalność Chrzciciela była, jak mówi Pismo Święte, 
„w duchu i mocy Eljaszowej"; to napozór niezrozumiałe zdanie jest alu
zją do charakterystyki Eljasza proroka, zawartej w księdze Mądrości: 
„I powstał Eljasz prorok jako ogień, a słowo jego jako pochodnia gorzało”, 
(Mądr. vel Eccl. 48, 1)..

O Janie św. powiedział Anioł: „będzie wielkim przed Panem: i wina 
i sycery pić nie będzie: i będzie napełniony Duchem Świętym jeszcze z ży
wota matki swej. A nawróci wielu synów Izraelskich ku Panu Bogu ich". 
(Łk. 1, 15).

Wskazać Zbawiciela i przygotować Mu lud doskonały — oto podwój
ne zadanie Jana. Od zadania tego nie odchyli się ani na włos. Ani bo- 
jażń śmierci, ani pokusa próżności nie zachwieją jego kroków. Żadne 
ludzkie względy nie zdołają go skrępować. „Rodzaju jaszczurczy — od
zywa się do dufnych faryzeuszów—któż wam pokazał, abyście uciekali od 
przyszłego gniewu? — Czyńcie tedy owoc godny pokuty'1.

Tylekroć był poczytywany za Chrystusa, nawet przez najbliższych, 
„lecz wyznał, a nie zaprzał a wyznał, żem ja nie jest Chrystus". (Jan 1, 20).

W chrystjanizmie prawda i dobro utożsamiają się — niema światła 
w umyśle, skoro uczynki są ciemne! To też poprzednik Chrystusowy 
grzech piętnował bez litości, bez kompromisu. Natomiast tam, gdzie była 
zachowana sprawiedliwość, gdzie ani Boskie, ani ludzkie prawo nie było 
naruszone, tam zawsze był pełen wyrozumiałości. „Przyszli też i celnicy, 
aby byli ochrzczeni — opowiada święty Łukasz — i rzekli mu: Nauczy
cielu, co czynić będziemy? A on rzekł do nich: nie pobierajcie nic nad to, 
co wam przepisano. Zapytywali go też i żołnierze, mówiąc: A my co czy
nić mamy? I mówił im: Nikogo nie uciskajcie, ani oszukujcie, ale po
przestawajcie na żołdzie waszym". (Łk. 3, 12—14). Zaprawdę, z taką 
mądrością mógł nauczać tylko Jan, co miał dla siebie pas skórzany i sza
rańczę.

Nauczanie łączyło się z obrzędem chrztu. Chrzest Janowy był to 
symbol oczyszczenia serca, odbywał się wraz z wyznaniem grzechów, wresz
cie była to figura chrztu, jako sakramentu Nowego Przymierza. Chrzest 
Jana różnił się jednak od chrztu Chrystusowego tem, że nie dawał łaski 
Ducha Świętego sam przez się. Jan nie chrzcił ogniem miłości, ani Du
chem Świętym, jak to czynił Chrystus. „Ja was chrzczę wodą, ku poku
cie — tak mówił do faryzeuszy — ale który przyjdzie po mnie, mocniej
szy jest niż ja . .. ten was ochrzci Duchem Świętym i ogniem". (Mt. 3, 11).

Nauczanie świętego Jana, rozpoczęte w 26 roku ery Chrystusowej 
(31—32 po narodzeniu Pana Jezusa, według X. Szczepańskiego) trwało 
przez dwa lata. Męstwo w piętnowaniu grzechu naraziło Poprzednika 
Chrystusowego na konflikt z Herodem Antypasem i śmierć męczeńską. 
„Herod pojmał Jana i związał go w piwnicy dla Herodjady, żony Filipa, 
brata swego, iż ją był pojął. Bo Jan mówił Herodowi: Nie godzi się tobie 
mieć żony brata twego”. (Mr. 5, 17—18). Odpowiedzią na to było żąda

nie wyuzdanej Herodjady: „Daj mi na misie głowę Jana Chrzciciela. . 
Śmierć nie nastąpiła odrazu po uwięzieniu. Herod, jak zaznacza A. rou , 

był zbyt słaby, aby zbrodnią uwolnić się od sędziego swego sumienia, zbyt 
zepsuty, aby pójść drogą obowiązku, ograniczył się do ochrony Chrzciciela 
przed wściekłością Herodjady. Miejscem więzienia był Macheront 
„czarna twierdza". Warownia wznosiła się na jednej z gor, okalających 
zachodni brzeg morza Martwego, otoczona tak głębokiemi jarami, iż wzrok 
mąci się, patrząc w tę bezdeń przepaści. Złowroga sława łączyia się z po- 
nuremi parowami, gdyż zjawiska wulkaniczne podsycały wyobraźnię ludu.

(X. Fouard). . ,
Koniec Jana wszyscy znamy. Rozpalony namiętnością Herod usłu

chał żądania nałożnicy.
Święty Augustyn, rozważając słowa Poprzednika Chrystusowego: „Je

mu należy róść a mnie maleć", powiada, iż przepowiednia ta sprawdziła 
się: Jan umniejszon o głowę — Chrystus wyniesion na K.rzyz.

Spójrzmy jeszcze raz na ziemskie życie świętego Jana. Kogo z nas 
nie boli tak rozpanoszona wszędzie ugodowość, brak silnej wiary, a razem 
z „ i, brak m iSe i dóbr zasadniczych. Trzeba wc.ąz s taw  sob«przed 
oczy życie i naukę Zbawiciela, patrzeć na najwierniejszych Jego heroldow, 
świętego Jana i świętego Pawła, by za tym ostata im  m oc po^orzyc^ znam 
tylko Chrystusa, tego Ukrzyżowanego, głupstwem dla Greków, a zgors 
J em  dla Żydów" i naprawdę Go znać! Trzeba zerwać z ugodowoscią tam, 

gdzie chodzi o Prawdę i Dobro zasadnicze.
Mamy więc pierwszy wniosek: miłość prawdy i mężne jej wyzna-

WEtllC* »
Wiemy jednak, jak często, obok w z g l ę d ó w  oportunistycznych, namięt

ności ludzkie gmatwają i niweczą wszelką szlachetną działalnosa Nie 
trzcina chwiejąca się od wiatru", nie „człowiek w miękie szaty obleczony , 

m ia ł zwiastować przyjście Zbawiciela, lecz Jan, co nie P a ^ i s y g ,  
co opasywał się pasem skórzanym i odziewał się w szatę z siersci wiel 
błądowej! Podobnie też, kto podejmuje się szlachetnej roli herolda Chr> 
stusowego, by zawsze odróżniać Dobro i Prawdę od drobiazgow małej wagi, 
by nawet w karceniu i karaniu płonąć miłością Boga i dusz, by me szukać 
swego powodzenia, lecz chwały Bożej, wmien doskonale opanować J ^ s n e  
namiętności, winien duszę swoją łaską Bożą uswięcic. Życie Ewaryst ją, 
rozważaniem słowa Bożego i umartwienie meporządnych skłonności -  te 
są podstawy wszelkiego apostolstwa. Ktoś powiedział, ze Boga innemu 
można dać nie tyle, ile się chce, lecz ile się Go ma.  ̂ _

Te myśli, a przedewszystkiem słowa Pisma Świętego, niechaj nas 
zbliżą do Tego, którego Wysłańcem i Poprzednikiem był Święty Jan, Je
zusa Chrystusa — Syna Bożego — Zbawiciela Świata.

Ks. Mr. Józef Zawadzki.

I Wilno, przy Ostrej Bramie, w maju 1933 r.



O pełnię miłości.

Największem przykazaniem Zakonu Chrystusowego jest przykazanie 
miłości: „Będziesz miłował Pana Boga Twego.. (Mat. XXII, 34). Słowa 
te objawiają nam istotę religji Chrystusowej, jej piękno i najgłębszą praw
dę. Sercu człowieka miłość jest właściwa i bliska, naturalna, przyjmuje 
więc on chętnie nakaz miłości. Czyż zastanawia się jednak nad konse
kwencjami tego aktu woM, którym otwiera duszę — prawdzie — miłości? 
Prawda — nie znosi kompromisów, ograniczeń; żąda niepodzielnego pano
wania, nie współwładzy. Przyjąć ją — to tem samem oddać jej życie, 
realizować ją w czynie i dążyć do jej pełni. Jest to prawo Prawdy Od
wiecznej, tajemnicę nieskończoności kryjącej, prawo, od którego uchylać 
się nie wolno.

Cechuje może szczególniej współczesnych ludzi, nawet często katoli
ków, eklektyzm, który jest zawsze znamieniem małoduszności i pychy. 
Boimy się konsekwencyj Prawdy, poprzestalibyśmy na jej pierwszem, naj- 
zewnętrzniejszem słowie. Ograniczony umysł człowieka wzdryga się przed 
bezmiarem, chciałby go zamknąć w ciasny horyzont własnych pojęć. Trwo
żliwa małoduszność odsuwa wszelką odpowiedzialność, zamyka oczy na 
niezmierzone otchłanie i szczyty Prawdy, pogrąża się w ciepłem, egoi- 
stycznem bagienku własnej wygody. A z drugiej strony człowieka czuwa 
nieustannie szatan pychy: on to ogłosił światu wszechpotęgę rozumu ludz
kiego, który dogmatem tym zdołał wszystkich oszukać, prócz siebie... nie 
zdołał wyplenić bowiem tego nieuświadomionego może poczucia własnej 
niemocy, która instynktownie każe człowiekowi odrzucać to wszystko, 
czego rozum jego nie może objąć.

W walce o pełnię Prawdy potrzeba nam wielkoduszności i pokory. 
Dopiero głęboka, potężna pokora umie pochylić głowę na przyjęcie Praw
dy i jej wszystkich nakazów. Wielkie męstwo duszy stanie z orężem na 
polu, zaprzysięgnie wierność i wytrwałość w nieustannym boju z kłam
stwem życia. My, którzyśmy się wprzęgli w służbę Chrystusa, odrzućmy 
małoduszną trwogę, zbroję marnych ludzi. Spełnijmy akt odwagi: wiel- 
kodusznem „fiat" przyjmijmy pełnię Prawdy! Odsłońmy jej oblicze — 
spójrzmy w tę otchłań bezkresną — i z nieugiętem sercem stańmy na 
straży jej honoru.

Otchłanie miłości... Czyż je znamy? Mówimy często o przykaza
niu miłości, wypisujemy je na sztandarze życia. Ze słów św. Pawła wie
my, że.,. „cierpliwa jest, łaskawa jest... nie szuka swego, nie wzrusza 
się ku gniewu..

Znamy ją, ale jakże powierzchownie! Ten eklektyzm współczesny,
o którym już mówiłam, oręż małodusznych i pysznych, widzi tylko jedno 
oblicze Miłości, z Ewangelji wybiera tylko niektóre wersety: o nadstawie
niu drugiego policzka, o błogosławieństwie cichym... płaczącym... pokój 
czyniącym. Na podstawie fałszywej interpretacji tych tekstów, Miłość uzy
skuje ckliwy uśmiech cierpliwości, wydaje się słaba, bierna, anemiczna; 
powstaje teorja kwietyzmu religji. W takie argumenty uzbraja się prze
ciętny indyferentyzm, potępiając religję, jako czynnik społecznie szkodli
wy, jako szkołę niewolników.

I jeszcze jeden fałsz: miłość a sprawiedliwość, ich stosunek wza
jemny. Czy nie słyszymy często takiego komentarza: miłosc chrześcijań
ska winna nie liczyć się ze sprawiedliwością, winna pobłażać, ustępowa . 
Nie można tych dwu pojęć: sprawiedliwości i miłości stawiać na osobnych 
płaszczyznach i ustalać ich stosunek podrzędnosci! Są ze sobą nierozer 
walnie sprzężone, tworzą pełnię Prawdy, jedna nie może istnieć bez dru
giej. Jakże uboga, blada byłaby miłość, gdybyśmy ,ą pomniejszyli o spra-

wieclliw > 0blicze Miłości, zapoznane przez trwożliwy umysł ludzki

szczelnie zasłonięte: zaprawdę, nie łzawe ono, ale płomienne, z bronzu 
ukute, symbol Najwyższej Potęgi. Wsłuchajmy się w głos te, M°cy, me 
nokói wieszczącej, ale miecz: „Nie mniemajcie, abym przyszedł pusz
czać pokóf na ziemię‘‘. . .  Są to także słowa Miłości. Chrystus zapowia
da walkę o sprawiedliwość i należny Mu prymat w życiu ludzkiem. Żąda 
pełni Miłości, zupełnie bezwzględny nakaz słyszymy w Jego słowach- „Kto 
miłuje ojca swego albo matkę więcej niż mnie, me jest mnie godzien . 
(Mat X, w. 37). Nie możemy „dwom panom słuzyc !

Miłość prawdziwa obejmuje całokształt życia i przenika do n a jm 
niejszych jego głębin; musi być aktywna, musi się przyoblekać w czyn. Aby 
stać się naprawdę — czynem, winna się łączyc z równie silną i czynną 
nienawiścią zła. Bez niej — zostaje bladym frazesem, kołysanką do snu 
bierności, nie hasłem do czynu, którego istotę stanowi walka zmaganie 
się z oporną bryłą życia. Konsekwencję Miłości streszczają tak proste i la
pidarne słowa Psalmisty: „Qui diligitis Dominum, odite malum •

Miłość i nienawiść... Zestawienie pozornie paradoksalne, tak zna 
mienne dla religji Chrystusowej. Przyzwyczailiśmy się uważać nienawiść 
za siłę wybitnie negatywną, destrukcyjną, wrogą Miłości. A właśnie ona 
jest nieodzowna dla jej pełni: nienawiść zła namiętna, potężna, meustan 
nie czynna i bezwzględna, która nigdy nie sprzymierzy się ze złem i me

pozwoli na żadne ustępstwo w Prawdzie. . . .  . • r
Ernest Hello w głębokiem zrozumieniu tej konieczności pisze w swo

jej książce p. t. „L‘homme'‘: „Zbrodnią XIX wieku jest brak nienawiści zła
i stawianie mu żądań. Jedno tylko żądanie można mu postawie: powinno 
zniknąć. Wszelkie z niem porozumienie nie jest jego częsciowem, ale zu- 
pełnem zwycięstwem, bo zło niezawsze żąda wygnania dobra, ono chc. 
tylko pozwolenia na wspólne z niem panowanie . (str. 96.. ^

Słowa Hello można zastosować w pełni i do obecnych czasów. Współ
czesność zdradza silną tendencję do kompromisu w każdej dziedzinie, tak
że i moralnej. Wszędzie wkrada się ukryta dłoń miernoty i tchorzostwa, 

polecająca t. zw. „złoty środek".
Dziś zło grasuje bardziej, niż kiedykolwiek, bezkarnie, gdyż nie po

trzebuje się lękać trybunału opinji publicznej, podświadomie czując w niej 
sprzymierzeńca. I dlatego chwila obecna woła o czyn odwagi, wzywa do 
walki. Nie wystarczy samoobrona przeciwko kreciej  ̂polityce zła, spro
wadźmy walkę w pełne światło, odrzućmy to bojaźliwe milczenie,, jakie 
jeszcze pokrywa otchłanie zła. Rycerzom Miłości nie przystoi tchórzostwo 
ani bierność: wyjdźmy odważnie na arenę czynu, której nam nie wolno 
opuścić. Przywróćmy trybunał opinji publicznej i pozwijmy zło na sąd 
imieniem sprawiedliwości.



Spełniajmy czynnie obowiązek nienawiści w dążeniu do pełni Mi
łości. Ale nieustannie trzeba czuwać, aby nienawiść ta była dopełnieniem, 
nie przeciwstawieniem Miłości, aby zwracała się tylko przeciwko złu sa
memu, nie człowiekowi. Miłość jest naszym celem ostatecznym, Miłość 
potężna, zwycięska, darząca pokojem po długim znoju dnia codziennego, 
trudzie bojowania.

W walce o pełnię Miłości — zapiszmy w sercach: „Qui diligitis Do
rni num, odite malum".

Irena Sławińska.

Problem techniki.
. W I E L K I  G Ł Ó D “  -  J. Bojera.

Są to dzieje inżyniera-twórcy, który wraz ze swymi kolegami po łachu galopadzie 
współczesnego świata do opanowania sił przyrody zapomocą techniki nadaje znaczenie 
metafizyczne: walki prometejskiej z Bogiem. Niechęć do Boga, w którym widzi tylko 
potężnego władcę, robiącego sobie z ludzi zabawkę, tkwi w nim przez całe życie, a ge
nezą swoją sięga wczesnej młodości. Per Holm, awanturniczy chłopak, wychowany bez 
rodziców w wiosce rybackiej w Norwegji, ma wybitne poczucie piękna i potrzebę sil
nych wzruszeń. Tymczasem smutne życie protestanckiej wioski szarością swoją ciężko 
przytłacza ludzi. Wszelkie silniejsze impulsy pełnej inicjatywy natury przyjmowane 
są ze zgrozą i paraliżowane spostrzeżeniem o piekle. „Wszystko było grzechem, oprócz 
śpiewania hymnów". To też, gdy w wyprawach na morze lub w pracy w kuźni wyłado
wuje Per ujarzmione strachem złoża energji — zdobywa się na śmiałe marzenia: „Chciał 
zostać proboszczem, ale nie takim obżartym, z grubym brzuchem i okularami, nie, tylko 
rodzajem syna niebios w białej szacie i twarzą, jak stonce. Tak, może osiągnie kiedyś 
to, że będzie mógł zstąpić w miejsce udręki swej matki, by wydobyć ją stamtąd i oca
lić. I gdy w wieczory jesienne, jako siwy biskup, stać będzie na swej stolicy biskupiej, 
wtedy podniesie palec do nieba i wprawi wszystkie gwiazdy w śpiew".

Marzenia te przeobrażają się w konkretne plany na przyszłość, gdy poznaje Ber 
swego ojca, ujmującego wielkokwiatowego gentlemana, który obiecuje mu materjalną po
moc, gdy dorośnie i zostanie konfirmowany. Niestety, śmierć ojca i nieuczciwość nau
czyciela, który był wykonawcą woli zmarłego, uniemożliwia chłopcu realizację jego pla
nów. Nadarza się okazja pracy w warsztatach i stopniowej karjery do szczebla inżynie
ra, W czasie studjów umiera mu jedyna bliska istota, jego siostra Lowisa. Bakt ten 
stawia Pera w opozycji w stosunku do Boga. Buntuje się przeciw bezmyślności śmierci 
i tyranii nieba.

Odtąd cały swój zapał poświęca już tylko pracy; podróżuje na Wschód i do Ame
ryki dla śmiałych przedsięwzięć technicznych, w których widzi broń w walce człowieka 
z Bogiem: „Uważam (mówi Ferdynand Holm), że technik nowoczesny jest na swój spo
sób... potomkiem Prometeusza... umysł ludzki przez każde zwycięstwo, odniesione nad 
przyrodą, wydziera Bogom cząstkę ich wszechmocy. Mam wrażenie, że używamy stali 
i ognia i siły i myśli poto, by wzniecić bunt przeciw tyranji nieba".

Lecz kilkunastoletnia praca twórcza na kolonjach nie daje mu zadowolenia, bo 
w rozwoju techniki europejskiej na Wschodzie widzi tylko tendencje kapitalistyczne 
bankierskiej Europy. Więc „dopóki Europa przez swe cuda techniczne, przez swe chrze
ścijaństwo i ulepszenia polityczne nie wytworzy wyższego typu człowieka, niż ta hołota, 
którą teraz mamy, dopóty powinniśmy siedzieć w domu i „stulić pysk".

Bo nie widzi, by inowacje techniczne przyczyniły się do udoskonalenia człowieka, 
raczę) odwrotnie — szybkie tempo życia uniemożliwia poprostu życie duchowe i głębszą
refleksję........Sądzę, że ogień i stal czynią człowieka stopniowo zwierzęciem. Maszyna
zabuja coraz więcej to, co nazywamy w sobie boskiem. Czyż mimo to, nie możemy być 
nrześcijanami? — Chrześcijanami tak. Ale czas, byśmy coś więcej ubóstwiali, niż ascetę

na krzyżu. Przecież, na miły Bóg, nie możemy po całą wiecznosc śpiewać alleluja, ze 
ktoś inny cierpiał za nas i wkręcać się mimo to szachrajstwem do nieba

Bez uznania więc dla chrześcijaństwa (którego praktykę znał w Norwegu a tue 
doktrynę) i już bez entuzjazmu dla techniki wraca Per do ojczyzny, łuta) spotyka go

miłość, która daje mu przeczucie Boga. .
W miłości i sielance na wsi znajduje wiele szczęscia. Lecz tkwiące w mm siły 

twórcze nie dają mu rozpłynąć się w spokoju i pchają go naprzód: „Czy to spoczywa
nie w sobie to dosyć?” — budzi się refleksja. Wyczuwa tendencje w dwóch kierun
kach: 1) by dojść do konkretnych zdobyczy metafizycznych; 2) by me stłumić ducha

twórczego w dziedzinie swego fachu. ........
Męczy go poczucie „nieposiadania ojczyzny w religji . Kazem z Merlą czują po 

trzebę Boga któryby „mógł przyjąć modlitwę ich, nie jakąś tam żebraninę o łaskę, lecz 
podziękowanie, radość z powodu życia”. Nie może Go znaleśc. Bo •■a“ eta ^  krzyzu 
fest bogiem dla starców i chorych. A my inni? Kiedyż dia nowoczesnego s lnego, nau 
kowo myślącego człowieka zbudowana zostanie świątynia dla dźwięku psalmu i tonu

wieczności u  sielanka rodzinna. Przyjeżdżają ze Wschodu przyjaciele

Pera, którzy są wyrazem woli świata.
Zadza produkcji skłania ich do wyrwania Pera z sielanki rodzinnej, „by się nie 

dał zahamować". Nie wolno mu tego w imię jego talentu. „Wola świata idzie swoją 
drogą i nie możemy jej się opierać. Nikt nie pyta o nasze szczęscie Wola nieskończo
ności pyta, kogo może użyć, a kto jest bezużyteczny . „Sta me chce pokoju. 1 Bro 
meteusz go nie chce. Duch ludzki musi przebyć jeszcze wiele stopni, zanim stanie na 
szczycie. Nie, mój przyjacielu, o tem decudują potęgi, ktoremi me władasz ani ty,

ani ja". .
Ulega więc Per woli świata, woli stali. Wyjeżdża z domu i podejmuje się ryzy

kownych przedsiębiorstw... Tutaj spotyka go zawód. Wskutek rozstroju nerwowego 
dokonał wielu niedopatrzeń... stracił majątek. Zrujnowany, chory, żyje dale, w ubóst
wie na wsi, utrzymywany przez rodzinę żony. Oddać musi bogate) ciotce dwoje dzieci, 
których utrzymać nie potrafi. Popada w zupełną apatję, a w głowie czuje nieustannie 
wiercący świder — zadumy nad życiem i bunt przeciw zimnej tyranji nieba. Ana ogja 
swojej sytuacji z losami Hioba, obudzą w nim pragnienie „by złączyć się z wszystkimi 
nieszczęśliwymi, których zmiażdżył ślepy los, skupić ich dokoła siebie me dla wspólnego 
jęczenia lecz dla wspólnego zwycięstwa. Nie dla zemsty, lecz dla pieśni nad pieśniami. 
Spójrz, wszechmocy wieczysta, jak odpłacamy ci twoje okrucieństwo, sławimy życie -  

czyż my nie bardziej boscy, niż ty?
Per czuje że przerasta swe pojęcie Boga. „A my czy i  nie jesteśmy lepsi od Jehowy? 

Oburzamy się ńa naukę odkupienia, która oparta jest na grzechu pierwszych rodzicow 
i boskiej żądzy krwi, wzruszamy ramionami, wszystko wywołuje w nas uśmiech lub 
wstręt. Nie jesteśmy wprawdzie aniołami, ale jesteśmy za dobrzy na to, by wielbić 

takiego Boga". . '
Nie dziwi się więc, że teraz na wsi kościół świeci pustkami, chłop nie ma wła

ściwie niedzieli, której końca nie może się doczekać, siedząc przy stole ze zwieszoną gło
wą. „Wielka idea ciągłego rozwoju, stal i cuda techniki, będą prawdopodobnie konty
nuować swój pochód zwycięski, który zmienia oblicze ziemi, każe żywiej bic jej pulsowi. 
Cóż jednak z tego, że chłop pewnego dnia będzie mógł na taczkach ufzleciec w powie
trze kiedy nie ma już ani świątyni, ani święta? Co ma do szukania w chmurach, gdy 
żadne niebo nie sklepi się nad jego duszą? Sądzę, że wszędzie potrzebny /est metylko 
odnowiciel religijny, nietylko nowy prorok, ale i nowy Bóg'...

„Świątyni, świątyni dla dzisiejszego, wieczności głodnego człowieka, nie dla jęku 
modlitewnego, lecz dla hymnu, który człowiek marnotrawnie ciska ku niebu!

Doprowadzony do krańców cierpienia, gdy stracił nietylko majątek i zdrowie, ale 
1 ostatnie dziecko, które mu podstępnie jego konkurent zamordował  ̂ zdobywa się na 
niebywały wysiłek: skrzesania w sobie Boga przez heroiczny czyn: zasiewa w nocy (by 
nikł nie widział) pole swego wroga, który przez zawiść swoją dla Pera stracił powszech
ną sympatję i doszedł do nędzy, W ten sposób wznosi się na wyżyny duchowe i czuje 
„nieskończoną odpowiedzialność" za człowieka. „Człowiek musi się wznieść i być lepszy, 
niż ślepe moce, które kierują jego drogami; pośród nieszczęścia musi dbać o to, by to, 

co boskie, nie zmarło.



Znowu iskra wieczności we mnie rozpłonęła i rozkazała: niech się stanie świa
tłość. I poznawałem coraz bardziej, że człowiek musi stwarzać boskość w niebie i na 
ziemi, przez to właśnie triumfuje nad martwą wszechmocą w wszechświecie. / ażeby 
Bóg żył, poszedłem na pole i zasiałem ziarno". Czyn ten wypełnia go radością, pozwa
la mu śpiewać pełne poezji hymny na cześć niepokonanego ducha ludzkiego i wszyst
kich jego przejawów, nie wyłączając techniki, w służbie której sam się rozbił.

*  • •

Wśród powieści, poruszających problem techniki, książka Bojera zajmuje poważ
ną pozycję. Nie narzuca nam ona tendencji, ani wrogiej technice, ani też reklamującej 
tę wytwórczość. Niema tu naiwności np. Bensona, który w „Panu świata" widząc, że 
życie wielkomiejskie z szalonym wzrostem urządzeń technicznych nietylko nie przynosi 
ludziom szczęścia, ale przeciwnie — człowieka oddaje produkcji w niewolę i jest powo
dem albo wielu cierpień, przesytu i znużenia życiem, albo zupełnej bezmyślności w ko
łowrocie zmaterializowania — proklamuje powrót do prymitywu. Bojer zdaje sobie 
sprawę z naiwności takiego rozwiązania problemu. „Stal prze naprzód, toczy swe fale 
poprzez cały świat". Wola świata idzie swoją drogą. Idź za nią, albo będziesz, jak 
nieużytek wyrzucony z pokładu”. Nie może więc być mowy o jakiemś przeciwstawieniu 
się tej żelaznej woli świata. Tembardziej, że ono właściwie obejmuje nas wszystkich. 
Tą „wolą świata" jesteśmy my sami. I drogi uszczęśliwienia współczesnego człowieka, 
może już przesyconego zdobyczami materjalnemi, a jednak zawsze żądnego nowych, nie 
sposób szukać w realizacji marzenia na tle przeszłości. Anachronizmy nigdy nie są 
właściwem rozwiązaniem zagadnień, choćby w przeszłości zawarte były skarby ducha. 
Świadomi dodatnich stron przeszłości patrzymy jasno i śmiało w teraźniejszość, od któ
rej zawrócić niepodobna, gdy się stoi zaledwie za progiem rozwoju procesu. Duch 
ludzki pcha niezmożona siła, by możliwości, które mu w zarodku są dane, wyczerpać 
do końca.

Per nie może się oprzeć tej woli stali. Idzie za nią... porzuca swe szczęście w mi
łości i spokój. „Szczęście? Spokój? Nie! Nagromadzone wiadomości i doświadczenia 
stają się pewnego dnia złemi mocami, które biczem popędzają cię naprzód".

Czemu jednak, pytamy, spotkała Pera katastrofa? Bo to nie pionek, który może 
tylko ulegać nieznanym a silnym nurtom współczesności. To świadomy twórca, którego 
krótkowzroczność samej pracy nie zadawalnia. On nie może ulec tylko woli świata, on 
musi świadomością swoją opanować ruch świata, nadać mu swą wolę, świadomą sensu 
życia i racji śmierci. Silną, zdrową intuicją chłopa wiejskiego wiedziony, czuje, że jest 
w świecie rozsypany jakiś objektywny, pełen wartości sens (dobro), zbliżanie się do 
którego całą siłą życia (a więc i środków technicznych), mogłoby stanowić jego wyraźną 
linję rozwoju. Czuje, że jest Bóg. Lecz ten jego zdrowy instynkt nie pozwala mu wi
dzieć Go w takiej religji, jaką poznał w swojej norweskiej wiosce. I to wywołuje jego 
katastrofę, jego silne wstrząsy duchowe. Jego psychika religijna nie może utonąć 
w „preoccupation du jour”, a jednocześnie nie może się umiejscowić w religji, która mo
głaby zdobyć jego zaufanie. „Kiedyż dla nowoczesnego, silnego, naukowo myślącego 
człowieka, zbudowana zostanie świątynia dla dźwięku psalmu i tonu wieczności w jego 
duszy?" Zdaje sobie sprawę, że w miarę rozwoju techniki postęp duchowy musi tię 
stale wzmagać, by duch narzucał rozwojowi świata swą wolę, by ożywić wielki typ człó- 
wieczy. Tymczasem w okresie najbardziej intensywnej twórczości technicznej rozwói 
duchowy Pera nie posuwa się dalej, stoi w tem samem miejscu, w jakiem się znalazł po 
śmierci Lowisy: buntu przeciw zimnej tyranji Wszechmocy.

Ten niewspółmierny rozwój zdolności intelektualnych, produkujących się gwał
townie w wynalazkach inżyniera — przy równoczesnym zastoju jego sił duchowych, 
zmierzających ku metafizyce w instynktownem przeczuciu Boga — nie może się długo 
utrzymać. W braku harmoniji coś musi upaść. Głód metafizyczny okazuje się silniejszy. 
Upada jego zdolność wytwórcza, Per wraca do prymitywu, gubi jakby wszelkie wartości 
życiowe. Melancholja — apatja — niezaradność — zdawałoby się, że jest u końca. 
„Człowiek nie spodziewa się, że pewnego dnia może być lepiej, nie, nie spodziewa się 
już, nie ma już żadnych marzeń, żadnej wiary, żadnych złudzeń — czyż wtedy nie jest 
się już u końca? Nie, wtedy pozostaje jeszcze ostatni osad swej istoty, ;,to, co jest na
prawdę wartościowe".

Przez instynktowne zbliżenie się czynem do Boga zdołał Per skrzesać przepojoną 
melamcholją natury iskrę radości, która go rozpłomienia i doprowadza do właściwego

wieka, „inow j p H ■ niezachwianą pewność istnienia Boga przez,
we w swoich metodach, ktoreby, mając niezacnwKiiKł . . • ■ k Koże;

wszelkie p rze tóę^ęc ia  żyoowe,. ^  hebraizra w przeciwstawieniu do po

w y ż s z e g o ^  hellenizmu) C

aio Wszechmocnego tyrana, robiącego z lu_dzi

zabawkę. Pera to ożywienie Boga w duszy, wyraz zrozumienia

Go zespolenia się z Nim ścisłego, co wiedzie do jasnego, pełnego siły, słonecznego po- 
^ ą d u T  w t  ęTego współczesnemu człowiekowi trzeba. To mu da,e do znudzenia

może powtarzane hasło: „Więcej radości!

„Iwuentus” w Wilnie.
#

Zaczęło się, jak to zawsze, nieśmiało, a z a r a z e m  buńczucznie. Juwentusowy Apo
stoł Piotr przybywa z Warszawy płoszyć heretyków wileńskich — zaczyna więc za m-
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Był to czerwiec 1931 r.
Z początkiem nowego roku akademickiego zaczęło się w luventus robl^  J ^ r“ - 

Nowoobrana prezeska H. Wierzbicka zakrzątnęła się z ogromną pasją. Goście, dobre ko 

mentarze, płomienna dyskusja każe nam zapomnieć o zbo2nym tr^ mf  ®
mądz" i pozwala nam szczodrze trwonić „pieniądze : zebrania kończą się niemal o poi

Wytwarza się serdeczna atmosfera zażartej „walki o zasady (nieraz b. wolno 
myślne) ze szczerem nastawieniem dobrej woli w szukaniu prawdy, więc goście odrazu 
.wsiąkają" i czują się bardzo dobrze. Zżycie się koleżanek ugruntowują wspólne zam 

knięte rekolekcje wielkopostne w Czarnym Borze, co dla wielu było wprost rewelacją 

i wyryło niezniszczalny ślad na całą przyszłość.
Herbatki (z tych jedna z goszczącym w Wilnie ks. Hektorem Szwejmcem), wilja, 

wspólne wycieczki, częste fotografje, przynoszą wogóle zżycie się wzajemne, ez po 
działu na klany męskie i żeńskie. Z wiosną przychodzi jednak osłabienie tempa życia, 
widocznie wskutek tęsknot już nietyle metafizycznych, ile raczej do zielonej trawki, uo 
pilniejsze typy, zawzięcie kujące do egzaminów, utną sobie od czasu do czasu na ze ra 
niu jakąś drzemkę, z której przebudzić ich mogą tylko czerwone hasła, zerującej na 
śpiączce, radykalnej grupy społecznej, rekrutującej się przeważnie z gości. . . . .

Juwentusowe Zielone Święta spędzamy w Ponarach wraz z wycieczką o onis o 
z Poznania, między którymi byli bywalcy Iuventus poznańskiego.

Nowy rok akademicki 1932/33 wnosi atmosferę spokoju (ale me zastoju) w życie 
organizacyjne. Reprezentantką tych tendencyj jest nasza nowa prezeska 1. Stawińska. 
Kłopotu dostarczają zmiany w kierownictwie: opuszcza nas ks. Hlebowicz, więc też na 
„Mikołaju” próbujemy go do nas przywiązać ,,złotym" łańcuchem:



„Przywiązaćbyśmy Cię radzi, Ten łańcuch to nie są kajdany,
Gdy od nas uciekać chcesz, Uczucia naszego to znak —
Bo coraz widzimy Cię rzadziej, Bądź zawsze nim z nami związany,
Ze smutno nam bardzo — to wiesz. Bo bardzo nam Ciebie dziś brak.

Wogóle „Mikołaj", który się odbył dn. 15 grudnia 1932 r. przy wydatnej pomo
cy kol. Wandy Leszczyńskiej i kol. Pawełka Dziemidowicza, udaje się wprost wspaniale. 
Błyszczący humor jest wyrazem, że mimo adwentowych przesileń wskutek tak zasadni
czych wątpliwości, jak dociekanie „sensu” luventus i szukanie „ratio distinctiva” od in
nych organizacyj katolickch — mamy wielkie złoża energji i „nie zginiemy". Może nie
które wierszyki w karykaturalnym skrócie przedstawią szerszym kołom juwentusowym 
w Polsce choć część naszego „pobożnego" stadka.

Ks. Józefowi Szastalskiemu, który mimo nawału pracy, objął po ks. Hlebowiczu 
kierownictwo, Iuventus ofiarowało willę „Pod świętym Spokojem" i zegar o 36 godzinach:

W prezencie Ci dajemy A że masz zajęć bez liku,
Willę „pod świętym spokojem" Aż się rozrywasz w kawały,
W  nagrodę za Twe trudy. Zeby Ci czasu nie zbrakło
Dom zajmiem sercem swojem — (To jest Twych zmartwień przyczyna),
Zamieszkasz sobie w kąciku, Dajemyć zegar o całych
Dla nas zaś oddasz dom cały; Trzydziestu sześciu godzinach.

Zaś pełnemu erudycji koledze obficie dyskutującemu na zebraniach, Alfonsowi 
Proboszczyńskiemu, wręczono laurkę ze Swiętemi Pańskiemi, ozdobioną gwiazdkami, 
z życzeniem:

Czego Ci potrzeba, » Nie chwycą Cię szopny,
Miej szczęście słodycze, A z subjektywizmu
Oraz dostąp nieba! Będziesz wyzwolony.
Niech rozwój Twej duszy Wystrzegaj się obu
Wszelkie więzy skruszy, Do samego grobu,
Idzie objektywnie Bo te sine dubio
Nunquam subjektywnie, Animam Twą zgubią.
Semper konsekwentnie Si vis vivere in pace
Atque immanentnie Ora, labora et TACE.
Niech materjalizmu

Ale clou wieczoru stanowiła ballada, Aldonie z Łapcapanowskich Społecznikow
skiej poświęcona:

Prężąc bicepsy, wiodąc przyj acioły, Nie chce, by cele były wciąż odległe,
Aldona do walki huf wiedzie Wysiłki długie i żmudne.
I do młodości nucąc hymn wesoły, Ziemia w obrotach zbyt wolno się kręci,
Z sztandarem kroczy na przedzie. Zbyt wolno się zbliża do nieba,
Jej się sprzykrzyły już prawa przyrody Ludzie zbyt wolno stają się święci,
Stałe, niezmienne i nudne, Wtedy, gdy zaraz ich trzeba!

Itd., itd., itd.

Po ferjach Bożego Narodzenia i rekolekcjach zamkniętych w Czarnym Borze, 
wchodzimy ,jakby w nowy okres pracy z cyklem referatów o charakterze raczej informa
cyjnym, niż dyskusyjnym — o innych wyznaniach. Niezbyt szczęśliwie wybrany program 
i stanowczo zbyt wiele różnych kłopotów z nieustannemi zmianami księży kierowników 
wpływają przygnębiająco na członków. Spoistość organizacyjna rozprzęga się, wszyscy 
chodzą samopas, wykręcają się od roboty, więc kierownictwo ima się stanowczych środ
ków: wprowadzenia przymusu organizacyjnego i specjalnego rodzaju „obowiązkowości". 

Dopiero „wypowiadania" w poł. maja r. b. wyjaśniają wątpliwości i przynoszą 
wyładowanie nagromadzonych i nieco „podkwaśniałych" energii — wytwarza się znów 
spokojny zapał dla Iuventus, który ma okazję zdobycia konkretnego wyrazu w organizo
waniu na Wileńszczyźnie obozu ogólno-juwentusowego i wypełnienia niniejszego numeru 
pisma. Oczywiście, sezon ogórkowo-egzaminacyjny zasadniczo rozproszkowuje życie or

ganizacyjne lecz mimo to, trzymamy się teraz mocno i spoiście, pełni gorącej i spokojnej 
zarazem wiary w Rozwój Iuyentus w Wilnie i konkretnych planów na rok następny.

W życiu katolickiem na U. S. B. zogniskowanem w PAK.S le luverntus brało od 
początku i bierze nadal czynny udział. Ostatnio w cyklu referatów na 
nych PAKSu na temat kwestji żydowskiej Iuventus opracowało kwestię bojkotu towa 
rzyskiego Żydów, stojąc na stanowisku, że bojkot taki la raczej stała izolacja) j 
etycznie dopuszczalny, a ze względu na niebezpieczeństwo penetracji wpływów moral

ności żydowskiej — ze wszech miar wskazany. jazz"

Metoda pracy juwentusowej 
w opracowaniu kola instruktorów.

METODA OPRACOWYWANIA REFERATÓW.

Koło Instruktorów omawiało metody opracowywania referatów na te
renie wyłącznie juwentusowym, biorąc pod uwagę nasze specyficzne wa
runki i cele pracy. Wszelkie tedy uwagi swoje i wnioski opierało na do
tychczasowej praktyce juwentusowej, a przedewszystkiem na zaobserwo
wanych już brakach tej praktyki. O ile bowiem rozważania nad hwangelją 
są, że tak powiem, naszą specjalnością i tu już wyrobiły się wcale snne, 
trwałe i wartościowe tradycje metod pracy, o tyle z referatami jest pod 
tym względem znacznie gorzej; to też nic dziwnego, że wyniki są tu bar
dzo nierówne, w całkowitej zależności od indywidualnego poziomu refe
renta, a często w dodatku niewspółmierne do włożonych w tę pracę wy
siłków. A jednak — jeśli komentarz jest najlepszą i wypróbowaną me- 
todą wychowywania juwentusiaków — to dopiero druga część zebrań, czyli 
właśnie referaty mogą w sposób planowy, logiczny i systematyczny roz
szerzyć, sprecyzować, uzupełnić i ugrupować w należytym porządku i ca
łości wiadomości nasze z różnych dziedzin wiary; słowem, one dopiero 
organizują, porządkują i ustalają ostatecznie nasze wykształcenie religijne. 

Od ich poziomu więc dużo zależy.
Mówiąc o warunkach 'specyficznie juwentusowych, trzeba wziąć pod 

uwagę: l-o niefachowość referentów, z których normalnie żaden nie jest 
ścisłym specjalistą w tej dziedzinie, którą porusza jego referat, 2-o nie- 
zmierną różnorodność stopni wykształcenia religijnego, ogólnego przygo
towania i zainteresowań słuchaczy i 3-o powszechny w kołach zwyczaj 
umieszczania referatów w II części zebrań, kiedy całe grono jest już nieco 
znużone, a godzina późna. Te okoliczności nasuwają niewątpliwie poważ
ne utrudnienia, ale i ciekawe możliwości.

Trudną i bardzo poważną sprawą jest przedewszystkiem sani wybór 
cyklu referatów na cały rok akademicki zgóry. Pierwszym i niezbędnym 
warunkiem dobrego wyboru jest istotne, szczere zainteresowanie przynaj
mniej większości koła dla danych tematów oraz jego potrzeby. Podsta
wową zasadą nowoczesnej pedagogiki jest fakt, że bez pewnej dozy zaui- 
łeresowania prawdziwe poznanie jest nie do pomyślenia. Jeśli tedy in
struktor np. widzi, że kołu 'szczególnie brak wiadomości z jednei jakiejś



dziedziny wiary, większości jednak sprawy te nie interesują w owej chwili, 
ma przed sobą jedną tylko racjonalną drogę: nie narzucać poprostu kołu 
odpowiedniego cyklu, bo prawie zawsze będzie z tego wynik marny, ale 
dołożyć wszelkich starań, aby to właściwe zainteresowanie w ludziach 
rozbudzić, co z łatwością nieraz się udaje, zwłaszcza w kołach mniej wy
robionych, o zainteresowaniach chwiejnych i powierzchownych, mało prze
myślanych, a więc właśnie najbardziej potrzebujących pewnego kierownic
twa. Cykl wybrany nie powinien być za długi, bo zawsze w końcu zacznie 
nużyć, a przytem musi zostać miejsce na parę tematów luźnych, nie zwią
zanych z cyklem, a to ze względu na te jednostki w kole, którym dany 
cykl nie dogadza (a zawsze parę takich wyjątków się znajdzie); uratuje to 
je od niechętnego i opornego stosunku do całej drugiej części zebrań, 
a większości nie popsuje cyklu, nawet przyjemnie od czasu do czasu pasmo 
pracy urozmaici. Kierownictwo koła powinno też dbać o to, by nie obra
cać się kilka razy z rzędu w sferze tych samych mniej więcej zagadnień, 
a natomiast żeby w ciągu paru lat praca koła objęła choć w przybliżeniu 
całość wiedzy religijnej, która jest niezbędna dla juwentusiaka.

Referentów wybierać trzeba przedewszystkiem zawczasu, zaraz po 
wyborze cyklu, aby mieli dłuższy czas do porządnego przygotowania się. 
Należy kierować się tutaj także zainteresowaniem członków (niema nic 
cięższego nad referat, opracowany przez człowieka, znudzonego swym te
matem), ich zdolnościami, a o ile możności nawet ich wykształceniem fa- 
chowem, styczność bowiem tematu z tą dziedziną wiedzy, w której referent 
stale pracuje, wpływa ogromnie na poziom i pogłębienie referatu. Wy
maga to oczywiście taktu, subtelności i doskonałej znajomości wszystkich 
członków ze strony kierownictwa koła, które zwykle w tych sprawach de
cyduje ostatecznie.

Przygotowującemu się już do referatu członkowi koła, zwłaszcza mło
demu, należy zapewnić dobrą pomoc w wyszukaniu odpowiedniego ma- 
terjału książkowego, aby nie tracił napróżno czasu i wysiłków; nieocenione 
usługi oddać tu może projektowana oddawna, obecnie już opracowywana 
„Bibljografja juwentusiaka", zawsze jednak uzupełnić ją powinien ksiądz 
kierownik, ewentualnie ściślejszy jeszcze specjalista w tej dziedzinie.

Wobec braku czasu i w większości wypadków głębszej znajomości 
rzeczy u referenta nie może on korzystać z nazbyt wielu książek, ale zato 
muszą już one być gruntowne i pierwszorzędne; szczególną uwagę zwrócić 
tu trzeba na literaturę najnowszą, a nie należy też pomijać dzieł niekato
lickich, aby młodą inteligencję katolicką oswoić z poglądami obozów prze
ciwnych i uzbroić ją w argumenty przeciwko wrogom jej ideałów. Obok 
należytego wykorzystania lektury, musi jednak referat pogłębić i ożywić 
własne przemyślenie referenta, jego osobisty sąd i myśl żywa; jeśli zaś 
w czasie przygotowań do referatu nasuną się zbyt wielkie trudności, lepiej, 
żeby referent spróbował najpierw jeszcze pocichu przedyskutować tę spra
wę z instruktorem lub jakimkolwiek bardziej wyrobionym członkiem, a nie 
przedstawiał ją mgliście, bez należytego zrozumienia.

Są w „Iuventus" podzielone zdania na temat, czy referat powinien być 
czytany, czy wygłaszany. Dokładny, drobiazgowy nawet plan, jakieś no
tatki cytat, czy trudniejszych argumentów, a dla członków mniej wyrobio
nych czy uzdolnionych nawet cały referat napisany są niezbędną pomocą,

ale w zasadzie lepiej mówić, niż czytać; wówczas bowiem referat staje się 
żywszy, bardziej porusza słuchaczy, a nawet samego referenta, który tym 
sposobem jeszcze w chwili wygłaszania do pewnego stopnia tworzy swoją 
pracę. Lepiej jednak naturalnie zrezygnować z tych plusów w wypadku 
specjalnych trudności wysławiania się jakiegoś referenta. Od czasu do 
czasu zresztą wogóle dobrze robi jeden referat odczytany, całkowicie wy
kończony i o starannie wygładzonej formie, uczy to bowiem koło wyrażać 
się prawidłowo i estetycznie, co stanowi także wielką zaletę każdego refe
ratu. Czytać referat trzeba koniecznie powoli, wyraźnie, inaczej wiele 
z jego treści ginie dla słuchaczy.

Referat nie może być tylko szkicem, lekkiem zagajeniem dyskusji; 
powinien jednak zawierać 'spory zasób myśli, a przynajmniej informacyj 
dla koła, być możliwie pełnem wyczerpaniem danej kwestji (oczywiście, 
powinien przy końcu dążyć do zagajenia żywszej dyskusji przez świadome 
wysunięcie do niej pewnych zagadnień nierozstrzygniętych całkowicie, ale 
referent musi zawsze o ile możności panować nad całą sprawą, którą opra

cował).
Ze względu zarówno na krótki czas, przeznaczony na wygłaszanie re

feratu i na jego efekt, jak też na słabe nieraz przygotowanie słuchaczy do 
tematu, referat musi mieć koniecznie formę zwięzłą, a bardzo jasną i pla
nową.

Wszystkie te sprawy należą do samego referenta, ale warto wspom
nieć jeszcze o tych danych, które ze strony koła mogą znacznie przyczynić 
do podniesienia lub obniżenia pożytku, płynącego z tej pracy. Koło więc 
powinno być zawczasu uprzedzone o tem, kiedy ma być dany referat, aby 
członkowie mogli się choć cokolwiek także do niego przygotować. Dobrze 
jest rozdać przed referatem kilka odpisów jego planu między słuchaczy. 
Jeśli dyskusja ogranicza się poprostu do paru zapytań i prostych wy
jaśnień referenta, lepiej odbyć ją jeszcze tego samego wieczoru; jeśli wy
pływają zagadnienia trudniejsze i sporne, lepiej odłożyć ją na zebranie 
następne, by móc sprawę wyczerpać, ale zacząć to zebranie od odczytania 
planu referatu i wysuniętych poprzednio zagadnień, a nawet krótkiego ko- 
referatu. Dobrze jest też, jeśli słuchacze robią notatki w czasie wygła
szania referatu.

Na referaty, ciekawsze tematem lub opracowywane przez wybitniej
szych członków koła, należałoby zapraszać gości z innych kół, dawać je 
na zebrania wspólne, proponować powtórzenie ich na innych, chętnych do 
tego kołach. W ten sposób wzbogaca się dyskusja, wyzyskuje się w spo
sób jak najbardziej ekonomiczny czas i umiejętność referenta dla .jak naj
większej ilości osób, a także pobudza się szlachetną emulację, co przyczy
nia się bardzo do podniesienia poziomu pracy. Oczywiście, te wskazówki 
zresztą, jestem pewna, przez wielu instruktorów już oddawna stosowane, 
nie uczynią wszystkich referatów świetnemi, bo zawsze sedno rzeczy za
leży od osoby referenta; ale można przy ich pomocy uniknąć wielu bardzo 
powszechnych, a stosunkowo łatwych do usunięcia elementarnych błędów, 
zarówno ze strony jakiegoś początkującego referenta, jak też i kierownic
twa koła. To samo zaś już podniosłoby nieraz znacznie poziom pracy re
feratowej w kołach.

Irena Józefowiczowa.
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K r o n i k a .

Da. 4 czerwca r. b. w dniu Zesłania L)ucha Sw. „luventus" obchodziło sv, oje do- 
roczne Święto. Uroczystość tę poprzedziły rekolekcje w kościele akademickim, prowa
dzone przez ks. prałata Węglewicza. Czcigodny pr»’egent w ciągu trzech konterency] 
rozwinął trudny i głęboki temat, a mianowicie tajemnicę Trójcy Przenajświętszej.

W pierwszy dzień Zielonych Świątek — po Mszy św., odprawionej przez ks. St. 
Piotrowskiego, w czasie której wspólnie przystąpiliśmy wszyscy do Komunji iw., i po 
wysłuchaniu knrania, wygłoszonego przez ks. dr. Z. Kamińskiego — udaliśmy s:« razem 
na śniadanie do lokalu gimnazjum im. św. Stanisława Kostki. J u l o godzinie 10 m. 10 
wyruszyliśmy kolejką wilanowską do Powsina. Tam, na leśnej polanie, odJbyło się przy
rzeczenie licznej tym razem (około 30 osób) grupy młodych członków. Po przemówie
niach prezesa Zarządu Gh, kol. E. Paprzyckiego i prezesa Zw. Sen jorów, kol. W. Iryliń- 
skiego, zabrał głos ks. Rektor E. Szwej nic. W gorących, mocnych słowach starał się obu
dzić we wszystkich słuchaczach, a zwłaszcza w tej nowej gromadce, mającej powięk
szyć szeregi juwentusowe, poczucie odpowiedzialności za istnienie i dalszy rozwój orga
nizacji, którą w roku przyszłym czeka wielka próba — ze względu na wchodzącą obec
nie w życie nową ustawę akademicką. Od przyrzekających serdecznie przemówił kol. K. 
Kalicki. Zarówno w czasie tej ■uroczystości, jak i w ciągu całej wycieczki — pomimo 
miłego, wesołego nastroju — wszyscy odczuwaliśmy brak nieobecnego ks. t .  Detkensa. 
który bodaj pierwszy raz był zmuszony opuścić Święte juwentusowe.

Dział Związku S e n j o r ó w .

i

O MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACE 4iA POLU F1LOZOFJ1 KATOLICKIEJ.

Przed kilku tygodniami o. Metody Haban, dominikanin, wręczył Papieżowi akt* 
pierwszego katolickiego kongresu filozofów, który odbył się w roku ubiegłym w Pradze. 
O. Haban jest założycielem wielkiego ozecho-słowackiego czasopisma filozofji katolic
kiej „Filosofickć Revue" (Ołomuniec, Sowenska 14). W czasie pobytu swego w Rzymie 
udzielił on przedstawicielowi „Osservatore Romano” interesujących wyjaśnień w spra
wie odrodzenia filozofji katolickiej w Czechosłowacji i podkreślił konieczność między
narodowego współdziałania filozofów katolickich.

Pierwszą próbą takiej współpracy duchowej był właśnie wspomniany kongres pra
ski, w którym oprócz Czechów wzięli udział reprezentanci Uelgji, Francji, Jugosławii, 
Niemiec i Polski. Uczestnicy kongresu dali zgodnie wyraz przekonaniu, że obecnie bar
dziej niż kiedykolwiek od czasu zburzenia duchowej jedności średniowiecza katolic
kiego, daje się odczuwać potrzeba nowej syntezy filozoficznej, która byłaby przezwy
ciężeniem przeciwieństw między idealizmem i realizmem. Tomizm, który, jak żaden inny 
system, przedziwnie łączy w sobie oba te nastawienia i wskutek tego umożliwia najbar
dziej rozległe spojrzenie na życie, w szczególniejszy sposób nadaje się do tej roli. W i
doki międzynarodowego renesansu flozofji tomistycznej są tem większe, że dziś ma 
ona przedstawicieli wśród wybitnych uczonych we wszystkich przodujących pod wzglę
dem kulturalnym krajach. Następny kongres filozofów katolickich odbędzie się w roku 
przyszłym w Poznaniu.

SPROSTOWANIE.

W poprzednim numerze pisma na. str. 16, w w. 18 od góry, był mylnie wydru
kowany werset z Ewangelji św. Mat. X, 34, który powinien brzmieć: ,„.,nie przyszedłem 
puszczać pokoju, ale miecz".
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