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SŁOWO BOŻE.
I  do Tesalończyków 2.13 : „Dziękujemy Bogu bez 

przestanku, ze przy\ąwszy Słowo Boże, któreście sły
szeli od nas, przyjęliście nie jako słowo ludzkie, ale, 
jak  jest naprawdę, jako Słowo Boże, które też sku- ' 
teczne jest w was którzy wierzycie”.

„Niech nie tykają Bożych Słów, naruszyć ich nie damy”, znane te słowa Reformatora 
Lutra od wieców już są wyrazem wewnętrznego przekonania i odwagi wiary wszystkich wie
rzących chrześcijan wyznania ewangelickiego. Źródłem jednak prawdziwej pewności, mocy wewnę
trznej i pociechy stać się może dla nas Słowo Boże tylko wówczas, gdy dozwolimy, aby ono 
w nas jako S ł o w o  B o ż e  żywem się stało i działało.

W I Liście do Tesalończyków, 2 .13  powiada Apostoł Paweł: „ dziękujemy Bogu bez prze
stanku, ze przyjąwszy Słowo Bożey któreście słyszeli od nas, przyjęliście nie jako słowo ludzkie, 
ale jako Słowo B o ż e , które też skuteczne jest w was, którzy wierzycie“ . W Słowie s wo j e m  
działa sam Bóg! O ile Bóg działa w sercu naszem i duszy przez Słowo swoje, o tyle tylko 
staje się dla nas słowo to S ł o w e m  B o ż e  m.

Oczywiście skutkowanie to Boże ma miejsce wówczas, gdy my ludzie ze swej strony nie 
przeciwdziałamy temu skutkowaniu. Wielu jest i dzisiaj jeszcze takich, którzy wierzą, że sa m  Bóg 
mówił wszystkie swe słowa przez Ducha swego. Tak się określa pojęcie „ inspiracji'* Pisma Świę
tego —  Słowa Bożego. Ale wiara ta jest martwą wiarą, wiarą bez żadnej wartości, a nawet 
zwraca się przciwko samemu „ wierzącemu“ i potępia go, jeżeli ten „ wierzącyu nie przyjmuje 
Słowa Bożego jako s k u t k o w a n i a  Bożego i ne doświadcza tego skutkowania na sobie, jeżeli 
każde Słowo Boże nie staje się w nim prawdą i przeżyciem, wolą i czynem. Tak jak  w Chry
stusie Panu odwieczne Słowo ciałem się stało, tak samo staje się i prawdziwie wierzący



w Chrystusa „wiecznem słowem“ , to znaczy Bóg w nim staje się wszystkim. Z  tąd wypływa, że 
wierzący chrześcijanie, którzy nie dozwałają Słowu Bożemu stać się w nich ciałem i krwiQ> 
życiem ich duszy, nie są właściwie wierzącymi i cięższą ponoszą winę i odpowiedzialność od tych, 
dla których tajemnica „ inspiracji“ całkowicie jest niedostępna. Sąd zawsze się od domu Bożego 
zaczyna (1. Piotra 4.17). Ci, którzy do tego domu Bożego należą, którzy żywymi kamieniami 
są onej budowli Bożej, ci nie tylko słuchaczami są Słowa, ale i wykonawcami jego. Wyko
nawcą zaś Słowa, zamieniającym w czyn to, co Słowo nakazuje, innemi słowy człowiekiem, 
W którym Słowo Boże skutecznem się stało w uczynku, jest tylko ten, kto z pełności Chrystu
sowej bierze łąskę za łaskę (Jan 1-16), kto w Chrystusie nowem się stał stworzeniem (2 Kor. 5.17), 
kto się stał „osobowością“ o silnym charakterze, przez Boga prowadzoną, promieniującą z siebie 
przez swój w słowie i uczynku świątobliwy żywot światło i moc Chrzstusową.

O jakże wielkie rzeczy sprawia Słowo Boże! Czem-że są wszystkie potęgi świata tego 
Wobec potęgi Słowa Bożego! Kto ma Słowo Boże, w km się ono żywotem i skutkowaniem 
stało —  ten jest możniejszy nad wszystko na świecie! Jedno „ słówko“ jest w stanie powalić 
księcia tego świata, a z nim i świat cały razem. Słowo Boże jest mieczem Ducha (Efez. 6.17), 
bronią walczenia, mocną przez Boga, ku zburzeniu miejsc obronnych (II Kor. 10.4). Ze słu
chania bowiem Słowa Bożego rodzi się wiara (Rzym. 10.17), która zwycięża świat (I . Jana 
5,4). Słowo prawdy poświęca ludzi (Jan I7 ,17 )9 nasienie Słowa Chrystusowgo przynosi owoc 
stokrotny (Mat. 13.23), jest ono mocą Bożą ku zbawieniu każdemu wierzącemu (Rzym. 1.16). 
Z  niego płynie odpuszczenie grzechów, pokój serca z Bogiem, nauka, abyśmy pfzez cierpliwość 
i przez pociechę Pism nadzieję mieli (Rzym 15.4), aż do onej niewysłowlonej radości w obja
wieniu się Pana naszego Jezusa Chrystusa!

W taki to sposób skutkuje w nas Słowo Boże, o ile je tylko istotnie przyjmujemy i działać 
mu w sercach i sumieniach naszych dozwolimy. Wierzący łakną i pragną słuchania Słów Pań
skich (Amos 8.11), przyjmują je  oni z łagodnością (Jak • E 2 I), przyjmują je  z radością W Duchu 
Świętym nawet i wówczas, gdy je  z wieloma uciskami krzyża przyjmować trzeba (1. Tessal.
1.6). Żyją oni życiem wiecznem z każdego słowa wychodzącego z ust Bożych (Mat. 4.4). 
Słowo Boże jest ich pokarmem w ich pielgrzymce ziemsktej ku niebiańskiemu Kanaan. Szukają 
oni W Słowie Bożem zawsze tylko tego jednego, co jest potrzebne —  Jezusa Chrystusa (Łuk> 
10.42), bowiem walczą cni przez całe życie swoje tylko o jedno, mianowicie o duszy swej zba
wienie. Wszystko inne jest dla nich podrzędnego znaczenia i wartości, nie może całkowicie 
myśli serc ich zaprzątać, ani zbytnio do siebie pociągać. Ile nam Słowo Boże Jezusa ze sobą 
przynosi —  świętego i łaskawego Zbawiciela naszego, tyle jest w niem Boga, łaski jego i prawdy. 
Przyjąwszy takie słowo, idzie potem człowiek u) życie i zachowuje zasłyszane Słowo W sercu 
uprzejmem i dobrem i przynosi owoc w wytrwałości w naśladownictwie Pana Jezusowem, tego 
Pana, klóry powiedział: „z owoców ich poznacie ich<( (Mat. 7.20).

Według tego, co powiedziane, niechże się każdy z nas doświadcza i bada, czy jest w wierze 
w Słowo Boże, czy Jezus Chrystus w nim jest (2 Kor. 13 5), czy Biblja jego jest dla niego 
księgą wielką czy małą, cenną, czy bez wartości, ile ona dla niego zawiera w sobie Słowa 
Bożego, a ile nie? I niech Walczy każdy z nas o to, aby mu się Biblja jego coraz większą 
księgą stawała, coraz więcej dla niego w sobie Słowa Bożego zawięrała, a to Słowo Boże 
coraz skuteczniejszem w nim było! Im więcej moc Boża w nas skutkuje k'a zbawieniu duszy, 
tern więcej Słowo Pisma stawać się nam będzie S ł o w e m  B o ż e m !

—  S  —

ROK I_________________________ JEDNOTA N r N r J^ iJ^
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NAJWIĘKSZEGO GRZESZNIKA BÓG SIŁ NIE POZBAWIA  
TYLKO ZA KARĘ WŁASNYM SIŁOM GO ZOSTAW IA.

A. M ICKIEW ICZ.

♦
♦

♦



Nr Nr 7 i 8 JEDNOTA ROK I

T. k Ob l e r .

P O Ś R Ó D  C I C H Y C H  G O D Z I N  N O C Y .
Pośród cichych godzin nocy —  
O posłuchać chciej! —
Coś kołace, wciąż kołace 
W  głębi piersi twej.
Nie mów, że to serca bicie,
Nie łudź, nie łudź się,
To Zbawicieł stuka, prosi: 
„Wpuść mnie, dziecię me!”

Pomnij, duszo ukochana,
Śmierć nie czeka, nie,
Wśród bogaczy, wśród nędzarzy 
Zbiera żniwo swe.

Lecz Zbawicieł czeka, czaka 
Wciąż u serca drzwi,
Jeśli smutny pójdzie dałej, 
Wówczas biada ci.

Przyjdzie chwila, gdy z kolei 
Staniesz, bracie, sam,
Ręce łamiąc i kołacąc 
U niebieskich bram.
Lecz napróżno, o nieszczęsny 
Skarga twoja brzmi:
Ten, co niegdyś w zyw ał ciebie, 
Nie otworzy ci.

Tłom. K. TOSIO.

D O Z N A N I A
L KONIECZNOŚĆ ZBADANIA DOZNAN 

RELIGIJNYCH.

Europejczyk pewien, cieszący się zaufaniem 
buddyjskiego mnicha, niejednokrotnie omawiał 
z nim podstawowe twierdzenia religijne: o istocie 
człowieka, jego położeniu wobec wszechbytu,
0 możności wyzwolenia się z konieczności stawa- 
nia się. Buddysta, ceniąc w swym towarzyszu 
szczerość, a może nawet odczuwając w nim 
bratnią duszę, nie zamykał się w sobie, lecz spo
wiadał się ze swoich najgłębszych przeżyć
1 ukrytych myśli; gdy pewnego razu europejczyk
postanowił dotrzeć do centrum przez zadanie 
pytania: ,,co to jest nirwana“ ujrzał nagłą 
zmianę na obliczu swego przyjaciela. Oczy jego 
rozszerzyły się, źrenice zdrętwiały, lęk odmalo
wał się na twarzy, a wrargi wyszeptały jeden 
wyraz: ,,milcz“. Mam wrażenie, jakgdyby
w chwili obecnej mnie, zamierzającego mówić
0 istocie doznań religijnych dolatywały żądanie
1 prośba: zamilknij, nie mów o sanctissimum, je- 
dynem może jeszcze pozostałem po przenicowa
niu wartości na targowisku świata. Wszystko dla 
ludzkości dotychczas cenne i drogie zostało zre- 
latywizowane, a wciągnięte w wir przyziemnych 
potrzeb — wyśmiane lub pohańbione. Objek- 
tywne wartości, któremi żył, bo żyć musi czło
wiek, tracą na ważności w oczach gawiedzi, i ra
tują się ucieczką do wnętrza duszy, aby się 
uchronić przed unicestwieniem, a ocalić czło
wieka przed niehybną zagładą.

W tym pochodzie ze świata objektów do wnę
trza ludzkiego wartości religijne kroczą na czele

R E L I G I J N E .
wszystkich innych, ponieważ, jako najstarsze, 
najdawniej uległy bezwzględnej krytyce; jedy- 
nem więc miejscem ich pobytu stało się sanktuar- 
jum duszy ludzkiej. Jak kapłan egipski, po prze
kroczeniu przedsionka i hypostylu swojej świąty
ni, w świętem milczeniu zbliża się do przenaj- 
śwętszego, spowitego w mgłę niedostępnej tajem
nicy, aby otrworzyć oddrzwia kaplicy, zamieszka
nej przez bóstwo jego,—tak i obecnie homo religio- 
sus samotny, bo w skupieniu, z czcią, bo w obli
czu świętego, przekracza progi swej duszy, aby 
się wsłuchać w głosy zaziemne, dolatujące go 
z innej krainy, krainy ,,świętego“. Tylko ucho, 
nastrojone na ton dźwięków, uchwyci je, a dusza 
wrażliwa zrozumie ich mowę; niemniej za przy
kładem wielkich wzorów przeszłości religijnej 
nie wolno zamykać się w sobie, o ile nie zachodzi 
obawa zubożenia istoty jaźni. Pewna psychiczna 
konieczność popycha do wypowiedzenia się, po
słuszna prawu, przed którem ugięli się Paweł, 
Augustyn, Bernard, Bonawentura, Tanler, Suso 
i Eckehard, Towiański, Mickiewicz.

Oprócz praw psychiki przemawiają względy 
pożytku religijnego za wypowiedzeniem się 
w sprawie istoty doznań religijnych; dawna apo- 
logetyka zarówno w jej założeniach i celach, jak 
metodach wreszcie schodzi ze świata; stawiając 
sobie za cel uzgodnić wiarę z rozumem, twier
dzenia religijne z wynikami nauki, opierała się 
apolcgetyka na przesłance o zasadniczej jed
ności kultury z religją. Wykazać możliwość urze
czywistnienia tego procesu asymilacyjnego było 
świadomą lub nieświadomą podstawą zabiegów 
apologetycznych.
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Obecnie zapanowały odmienne tendencje. 
Wyniki pracy kulturalnej, do niedawna napawa
jące serca dumą, poddane zostały surowej kry
tyce, często słusznej, czasami jednak przesad
nej. Ocena dotychczasowej pracy kulturalnej 
i jej dorobku pod aspektem religji stwierdziła 
conajmniej jeden fakt, że religja nie jest zespo
lona na życie i śmierć z kulturą, lecz są to dwie 
odrębne dziedziny ducha ludzkiego, często ku obo
pólnemu pożytkowi się stykające i przenikające, 
niemniej różne; rozgraniczenie pojęciowe, dyso- 
lucja myślowa i rzeczowa może wyjść obu dzie
dzinom na pożytek. Religja niechaj uświadomi 
sobie zakres swego panowania i służenia, skon
centruje swe siły na jednem dążeniu, a odzyska 
pozycje, stracone z powodu zawierania zbędnych 
przymierzy. Wtedy wystąpi religja na widownię 
dziejów ducha w poczuciu swej siły niepożytej 
i misji odwiecznej; w tym celu dusza religijna 
musi przezwyciężyć swój lęk i swą skromność 
i zdobyć się na jasne i dokładne wypowiedzenie 
swej treści. Ścisła analiza psychologiczna ustali 
istotę doznań religijnych, i dzięki temu umożliwi 
zrozumienie i ocenę religji przedmiotowej i pod
miotowej.

II. JEDNOSTRONNOŚĆ PSYCHOLOGIZMU 
I INTELEKTUALIZMU.

Buj nem kwieciem umaiły się i obfity plon wy
dały nauki doświadczalne w XIX stuleciu; z po
śród nich niespodziewanie wybujała psycholo- 
gja, stopniowo wyzbywająca się wspomnień 
z okresu racjonalistycznego, i wzorem innych 
nauk stosująca metody badania eksperymental
nego; od Webera, Fechnera poprzez pracę znoj
nego życia Wundta do Kiilpego i całej plejady 
obecnych pracowników na niwie badań psycho
logicznych nauka ta zdobywa jedną dziedzinę 
ducha indywidualnego i zbiorowego za drugą, 
i w poczuciu swej młodzieńczej mocy rości so
bie pretensję do pierwszeństwa śród nauk o za
gadnieniach ducha, — jako naczelna, wszystkie 
inne uzależniając od siebie. Butnie wkracza psy- 
chologizm do licznych nauk, na razie zdobywając 
umysły świeżością zagadnień i metodą badania. 
Lecz krótkie były dzieje jego panowania; stop
niowo wyzwalają się logika i teorja poznania, 
estetyka i etyka z pod jego przemożnego wpływu; 
religja i teologja stały się od 125 lat dziedziną je
go panowania, co umożliwiło jemu utrwalenie 
swych wpływów, szczególniej po stworzeniu jed
nej z młodszych nauk—psychologji religji. Szkoła 
amerykańska — James, Leruba, Starbubh, fran- 
cusko-szwaj carska: Flournoy, Claparede, nie
miecka: Vorbrodt, Wundt, Girgensohn, Gruehn, 
zmierzają wszystkie w jednym kierunku — za- 
pomocą introspekcji i obserwacji, ankiet i eks
perymentu dotrzeć do istoty doznań religijnych. 
Jedynie tylko pod tym kątem widzenia zaczęto 
badać i oceniać życie religijne w teraźniejszości 
i przeszłości. Wczuwano się w dusze religijne 
wszystkch czasów i ludów; wierzenia, kult i spo

łeczność mają być tylko uzewnętrznieniem, ob
iektywizacją doznań i jako takie posiadają war
tość, wszystkie zaś wierzenia, religje są koniecz- 
nemi objawami wspólnej całej ludzkości świa
domości religijnej; posiadają zaś tylko jedną 
rzeczywistość — psychiczną.

Twierdzenia więc o charakterze religijnym, 
wszelkie formy pobożności i rodzaj uzewnętrz
nienia się są słuszne, wyrastają bowiem wszyst
kie z jednego wspólnego pnia; różnica zaś od
mian jest zależna jedynie od stopnia rozwoju 
kultury. Zwycięski rozwój psychologji stopniowo 
przytłacza, aż wreszcie zabija problemat prawdy 
ważności powszechnej. Cóż jest prawdą? na
suwa się jako piekące pytanie każdemu głębiej 
patrzącemu i odczuwającemu człowiekowi? Od
powiedź udzielana na to pytanie brzmi: jedynie 
tylko forma procesu stawania się i zanikania jest 
przy zmienności treści jednostką stałą; ustalenie 
praw, jako ujęcie pewnego niezłomnego stosun
ku następstwa na tle przyczynowości, będzie sta
nowiło ideał poznania zjawisk religijnych.

Wprawdzie ten kres dociekań, przyświecający 
jako pewien jednostronny ideał badaczom, nie 
jest zwykle tak jaskrawo, jak to uczyniłem, for
mułowany, ani też powszechnie uznany. Dzięki 
swej jednostronności pobudza do krytyki, wy
wołuje reakcję, i otóż obecnie religja i teologja 
wyzwalają się stopniowo z pęt psychologizmu 
i na miejsce pytania o prawie zaistnienia da
nego zjawiska religijnego stawiają żywotniejsze 
zagadnienie — o jego ważności.

Czy szczęśliwie uniknąwszy Charybdy psy
chologizmu statek religji nie zbacza w stronę 
Scylli intelektualizmu? Zawitać więc ma on do 
tej uświęconej przez czas, o gnuśność duchową 
opartą, a bezwładem duszy ochranianej przy
stani poczciwego starego dogmatyzmu? w jego 
równowartości historycznej i tegoczesnej z obo
zu prawicowego i lewicowego?

Myśl religijna jednak nie może przekreślić 
dziejów swych z ostatniego stulecia i gdyby 
była zmuszona uczynić wybór między Scyllą in
telektualizmu i Charybdą psychologizmu religij
nego, raczej ten ostatni uznałaby za słuszny, 
ponieważ on opiera się na dwóch cechach podsta
wowej wagi dla życia religijnego: 1) bezpo
średniości i 2) pierwotności.

III. BEZPOŚREDNIOŚĆ I PIERWOTNOŚĆ 
DOZNAN RELIGIJNYCH, ICH STRONA 

INTELEKTUALNA.
Świat przyrody i świat historji wpływają na 

człowieka, wywołują w nim reakcję, zależną od 
niego, jako przedstawiciela genus humanum, 
i w zależności od jego indywidualności. Na pod
niety odpowiada człowiek nietylko cząstką swo
jej istoty, lecz poruszeniem tego ośrodka swojej 
jaźni, do którego sprowadza się cały jego byt 
duchowy, i który jednoczy, zespala w sobie, jak 
w soczewce całe jestestwo ludzkie. Swoista nuta 
zaczyna dźwięczeć w tym ośrodku, odzywa się 
ton religji. W tych chwilach, gdy dusza ludzka
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przemawia wyrazami religji, wszelkie pośred
nictwo jest zbędne i szkodliwe; człowiek musi 
być narazie pozostawiony sobie samemu, aby 
odpowiedź była jego niezaprzeczalną własno
ścią, a nie zapożyczeniem się od kogokolwiek in
nego; lecz i ta forma pierwotności jeszcze nie 
wystarcza. Głębiej musi sięgnąć skalpel anali
tyka. Kilkakrotnie powtarzane doznania, wy
twarzają dyspozycję, prowadzą do doświadcze
nia; umysł zaś ludzki, ujmując materjał do
świadczenia w formę kategorjalną, stworzy po
znania. Z tego więc powodu uważać można i na
leży poznanie, a nawet doświadczenie religijne 
za objawy pochodne; najwięcej bezpośrednią 

zaś formą życia religijnego są doznania. Do
świadczenie, a przedewszystkiem poznanie dą
żyć będzie do ustalenia i uchwycenia objektu, 
przedmiotu. Siłą konieczności zmierza ono do 
nawiązania nici, łączących poznawczo człowieka 
poznającego z przedmiotem poznania; doznania 
zaś zwracają się przedewszystkiem w kierunku 
przeżywającego subjektu, jaźni ludzkiej. Ta jaźń, 
jej centrum świadome lub podświadome są zja
wiskiem najpierwotniejszem istnienia ludzkiego. 
Tak więc z doznania religijnego wyłania się ten 
na tle religijnem najważniejszy podział:

Subjekt i objekt, Bóg i człowiek.
Pomimo możliwego sprzeciwu wprowadzony 

został już w tern miejscu — Bóg; w ostatnich 
czasach wymieniony podział zasadniczy został 
o tyle zmieniony, że objekt doznań religijnych 
został skreślony, a pozostał tylko ich podmiot— 
człowiek, czyli posługując się terminologią psy
chologiczną : przedstawienia zostały uznane za 
zbędne, jedynie wzruszenia religijne mają naj
zupełniej wystarczać. Cała więc religja zostaje 
sprowadzona do uczuć. W ten sposób zamie
rzono znaleźć wyjście z trudnego położenia, 
w jakiem znalazła się religja, a właściwie wyo
brażenia i pojęcia religijne. Pewne poglądy na 
świat podkopywały w imię rzekomo nauki gmach 
religji, a więc w celu ocalenia jej poświęcono 
stronę intelektualną, a zachowano tylko emocjo
nalną. Powstała szumnie reklamowana, błędnie 
tak zwana religja uczucia. Wkrótce jednak psy- 
chlogja i religjoznawstwo obaliły cały misternie, 
lecz na bardzo kruchych fundamentach, zbudo
wany gmach, wykazując jego bezpodstawność. 
We wszelkim bowiem akcie psychicznym, nawet 
o naj silniej szem zabarwieniu uczuciowem, wy
kazać można istnienie pewnego przedstawienia, 
którego stopień jasności i dokładności bywa róż
ny, niemniej jednak jego istnienie nie da się za
przeczyć. A więc możliwość istnienia wyłącznie 
tylko w religji uczucia bez wszelkiej przymieszki 
pierwiastku intelektualnego jest niezgodna z rze
czywistością.

Historja i psychologja wreszcie wykazały, że 
nie istniały i nie istnieją religje bez posiadania 
objektu, przedmiotu religijnych doznań. W osta
tecznym więc wyniku t. zw. religja uczucia staje 
się mirażem. Wystrzegając się więc jednostron
ności, należy położyć równy nacisk na stronę 
subjektywną i objektywną doznań religijnych.

IV. TREŚĆ DOZNAŃ RELIGIJNYCH.

Dążenie do wytłumaczenia zjawisk życia re
ligijnego z punktu widzenia psychologj i indywi
dualnej lub zbiorowej jest tak dawne, jak dawną 
jest poznawcza myśl ludzka. Już sofiści greccy 
wskazywali na bojaźń i nadzieję, jako na źródło, 
skąd bierze swój początek życie religijne. Nie
zmiennie wracali myśliciele do tych dwóch pier
wiastków uczuciowych, zabiegając o naturalne 
wytłumaczenie religji.

Istotnie uczuciowość religijna łączy się z wy- 
mienionemi wzruszeniami, lecz się w nich nie 
streszcza, ani z niemi utożsamia. Niejednokrot
nie człowiek przeżywa trwogę i nadzieję, cho
ciażby w chwili fizycznego lub moralnego cier
pienia, jednak z tego powodu zapewne nikt ani 
sobie, ani też innym nie zechce przypisywać po
siadania religji; czuje bowiem, że musi być 
wzięte w rachubę jeszcze pewne plus, nie objęte 
bo jaźnią i nadzieją. Owe plus znajduje się nie- 
tylko po stronie intelektualnej, lecz i uczucio
wej.

Nieskończona ilość zjawisk otacza człowieka 
i wpływa na ukształtowanie jego życia. O ile 
wyszedł z najpierwotniejszego stanu i zastana
wia się nad przebiegiem wypadków, musi z ko
nieczności stwierdzić zmienność świata zew
nętrznego i wewnętrznego; ta stała zmiana na
suwa człowiekowi myśl o istnieniu czegoś sta
łego, niezmiennego. Dlatego babilończycy two
rzą w trzeciem tysiącleciu przed naszą erą swój 
pogląd na kosmos, z wiecznego, niewzruszonego 
spokoju nieba i prawidłowości obiegu ciał nie- 
beskich wnioskując o pozorach i o istocie.

Z pojęciem istotności łączy się niezmiennie 
wartościowanie; wszystko bowiem chwilowe, 
zmienne posiada tylko przemijającą wartość, 
i dlatego do pozorów nie należy przywiązywać 
wagi, tylko z istotą bytu i stawania się łączyć 
należy pojęcie doskonałości; z konieczności 
więc absolut bytu lub stawania się staje się ab
solutną wartością. Człowiek zaś, porwany przez 
wir zmiennych wypadków, jako jednostka chyba 
najmniej może rościć sobie pretensji do nie
zmienności i doskonałości, więc powstaje w nim 
mniej lub więcej wyraźnie występujące uczucie 
tęsknoty za istotnością i doskonałością; tęsknota 
ta zależnie od stopnia kulturalnego rozwoju 
może występować w najdziwaczniejszych lub naj
okrutniejszych formach, może w swych objawach 
pociągać lub odpychać, niemniej istnieje i sta
nowi jedną z zasadniczych cech doznania religij
nego.

Jednak tęsknota jest tylko przedsionkiem, 
nie jest świątynią, jest pragnieniem, lecz nie 
jest spełnieniem. Jak w misterjach okresu helle
nistycznego adept, pożądający poznania od
wiecznej tajemnicy życia, przechodził przez ka
tusze piekła, tak i dusza stęskniona nie ujrzy 
spełnienia swych pragnień, o ile nie przejdzie 
przez cierpienia nietylko bo jaźni, lęku i trwogi — 
wszystkie te wzruszenia muszą być spotęgowane
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do stopnia grozy, strachu, przez greków, pa
nicznym zwanego. Uczucie to nie jest znaną 
obawą o zachowanie swego ,,ja“ ; ono nie jest 
obawą przed upadkiem lub zniweczeniem du
chowej jaźni, lecz wszechogarniającym lękiem 
przed potęgą straszną, nieznaną, w której mocy 
pozostaje człowiek, a która każdej chwili może 
jego unicestwić, obrócić w niwecz.

— ,,Stój! — szepnął pewnego razu stary 
Mongoł — przewodnik, gdyśmy na wielbłądach 
przebiegali stepy około Cagan-Łuka. — Stój! 
Mongoł z jakimś religijnym strachem ześlizgnął 
się ze swego wielbłąda, a ten położył się bez 
żadnego rozkazu. Mongoł złożył ręce przed twa
rzą. Obracając się na cztery strony świata, szyb
ko powtarzał: „Om! Mani padme Hung!“ Resz
ta Mongołów natychmiast zatrzymała swe wiel
błądy i konie i rozpoczęła modlitwę.

— Co się stało? — myślałem ze zdumieniem, 
widząc przed sobą zieloną wiosenną już trawę, 
niebo bez śladu obłoków i powietrze nieruchome, 
jakgdyby śpiące w łagodnych promieniach za
chodzącego słońca.

Mongołowie długo stali zatopieni w modlitwie, 
wreszcie zaczęli do siebie coś szeptać, następ
nie zaś umocnili siodła i wozy i ruszyli dalej.

— Czy widziałeś — spytał mnie. stary prze
wodnik, jak trwożnie strzygły uszami nasze wiel
błądy, jak tabuny koni stały z podniesionemi, 
przerażonemi głowami na wzgórzu i jak, przy
cisnąwszy się do ziemi, leżały stada owiec? Czyś 
zauważył, że nie latały ptaki i nie biegały imura- 
ny i szczury? Wszystko się zatrzymało, wszyst
ko słuchało w trwodze... Powietrze zlekka drga
ło i niosło zdaleka pieśń dźwięczną, a przenika
jącą do duszy człowieka, zwierza i ptaka. Niebo 
i ziemia przestały oddychać. Wiatr ustał nagle 
i słońce zatrzymało się w swym biegu. W ta
kiej chwili zatrzymują się skradające się do sta
da wilk i ryś; przerywa swój szybki bieg stado 
wystraszonych „dżereni“ ; wypada nóż z rąk pa
stucha, zamierzającego zarznąć barana lub wołu, 
świstaki nie ryją swych nor; krwiożerczy gro
nostaj nie napada na śpiącą salgę; nie płyną 
na firmamencie zasłuchane księżyc lub gwiazdy. 
Wszystko w zachwycie i trwodze modli się i ocze
kuje wyroku.

Tak opowiadał mi stary Mongoł, prosty pa
stuch, przewodnik i myśliwy...” A. F. Osendow- 
ski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. str. 333.

Naturalnie wnosi człowiek swe odczucia w 
dziedzinę zjawisk przyrody i wyczytuje z nich 
to, co uprzednio włożył; przeżywa takie stany 
bez widocznego zewnętrznego powodu. Często 
spostrzec można to napozór dziwne przejście, 
w dodatku raptowne, od panicznego strachu do 
stanu najwyższej błogości, radości i szczęścia. 
Człowiek w chwilach przełomowych oddaje się 
z zupełną ufnością w ręce tej ,,wielkiej niezna
nej potęgi“. Tęsknota, lęk i ufność — oto trzy 
zasadnicze cechy uczuciowe doznań religijnych, 
trzy rodzaje wzruszeń, występujące wszędzie 
i po wsze czasy tam, gdzie przemawia dusza 
w doznaniu religijnem.

W swoim czasie Schleiermacher usiłował zna
leźć odpowiednie określenie dla całokształtu 
tych przeżyć, i po pewnych wahaniach ustalił 
je, jako uczucie zupełnej zależności. W tłuma
czeniu na język polski nazwa straciła swój swo
isty irracjonalny odcień; lecz w języku orygi
nału nie wypowiada ściśle treści; dlatego staje 
się w pewnym stopniu zrozumiałą krytyka, w spo
sób bezwzględny wypowiedziana przez Hegla.

Nie tylko zależność, lecz i przywiązanie zna
leźć muszą swój wyraz w wyborze właściwego 
określenia; dlatego wolałbym użyć wyrazu — 
oddanie się.

„Przypominam sobie noc i bodaj to samo 
miejsce na szczucie wzgórza, gdzie dusza moja 
jakby się rozwarła przed Nieskończonością 
i było mi, jakby zachodziło spotkanie dwóch 
światów: wewnętrznego i zewnętrznego. Ot
chłań wołała w otchłań — otchłanie otworzo
nej przez walkę w moim wnętrzu odpowiadała 
nieprzenikniona i poza gwiazdy sięgająca otchłań 
zewnętrzna. Stałem sam na sam z Tym, kto 
stworzył mnie i wszystkie piękności świata 
i miłość i smutek i nawet pokusę. Nie szukałem 
Go, lecz czułem doskonały spółdźwięk mojego 
ducha z Nim. Zbladło zwykłe znaczenie rzeczy 
otaczających i w owej chwili nie pozostało we 
mnie nic prócz radości niewypowiedzianej i unie
sienia. Dokładnie opisać to doświadczenie jest 
rzeczą niemożliwą. Było to coś, jakby wrażenie 
olbrzymiej orkiestry, kiedy wszystkie tony od
dzielne stopiły się w jednym potężnym dźwię
ku, który usuwa w słuchaczu wszystko uboczne 
pozostawiając mu jedynie wrażenie, że unosi 
go jakaś fala i że niemal spala się w swym włas
nym wzruszeniu. W doskonałej ciszy nocnej śpie
wało milczenie jakby jeszcze uroczystsze. W 
ciemności była jakaś obecność tymbardziej od
czuwana, że niewidoczna. Byłem również pew
ny, że On tam jest, jak pewny byłem swej włas
nej obecności. Zaiste powiedziałbym, że z nas 
dwóch sam siebie odczuwałem jako mniej rze
czywistego, jeśli to możliwe. Wówczes naro
dziła się we mnie najwyższa wiara w Boga i naj
prawdziwsza Jego idea. Stawałem jeszcze po
tem w Górze Widzeń i czułem Wiekuistego wo
kół siebie, lecz nigdy nie przyszło już takie 
wstrząśnienie serdeczne. Sądzę, że jeśli kiedy, 
to wówczas stałem twarzą, w twarz wobec Boga 
i powtórnie narodziłem się z Jego Ducha. Jak 
przypominam sobie, nie zaszła wówczas we mnie 
żadna gwałtowna zmiana myśli lub wiary, je
dynie moje dawne, grube pojęcia, jakby rap
tem rozwinęły się w kwiaty. Nic w tym znisz
czenia rzeczy dawnych, lecz szybkie cudowne 
rozwinięcie się. Od tego czasu żadne dowodze
nia nie mogły zachwiać mej wiary w istnienie 
Boga. Raz poczuwszy obecność ducha Bożego, 
nigdym już ducha tego nie utracił. Moja nie
złomna pewność istnienia bożego tkwi korze
niami w tej godzinie widzeń, we wspomnieniu 
tego doświadczenia najwyższego i w zdobytem 
przez czytanie i rozmyślanie przeświadczeniu, że 
coś podobnego zdarzyło się wszystkim, którzy
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znaleźli Boga. Wiem, że doświadczenie to słusz
nie możnaby nazwać mistycznem. Nie jestem 
jednak dostatecznie obyty z filozof ją, aby bronić 
takich lub innych zarzutów. Czuję, że w opisie 
tym raczej zarzuciłem je słowami, niż jasno 
przedstawiłem, dałem jednak opis tak staranny, 
na jaki było mnie stać“ . W. James. Doświad
czenia religijne, tłum. J. Hempel. str. 59.

Wprawdzie między psychologami zawsze bę
dą istniały różnice zapatrywań na pierwiastki 
zasadnicze tych doznań; dokładniejsze pozna
nie wyrówna podstawowe różnice, lecz nie o stro
nę podmiotową religji toczyć się będzie spór. 
Nie psychologja, lecz filozofja religji rozstrzy
gać będzie w ostatniej instancji o istocie doznań 
religijnych, ich wartości i ważności.

Doznania religijne posiadają oprócz tej zana
lizowanej strony uczuciowej też i pierwiastek 
intelektualny; ponieważ ta strona doznań musi 
występować w formach konkretnych, więc po
zostają pewne doświadczenia. Przedstawienia, 
wyraz użyty w znaczeniu ściśle psychologicz- 
nem, przyjmą z konieczności formę wyobra
żeń; wyobrażenia zaś kojarzone ze sobą, pod
dane procesowi logicznego myślenia, na podsta
wie sądów stopniowo przeistaczają się w poję
cia. W wyniku powstaje ten przebogaty świat 
wierzeń, mniemań, twierdzeń i dogmatów o cha
rakterze religijnym, tak różnorodny i różnowar- 
tościowy, że przemawia zarówno do dziecka, jak 
karmi mędrca, jest ojczyzną proroka, ale i te
renem wyzysku dla szarlatana, jest niebem o ile 
się nie staje piekłem.

W tej różnorodności, prawie niedostępnej dla 
systematycznego ujęcia, gubi się umysł ludzki, 
aż wreszcie zniechęcony oświadcza: nie masz 
głupstwa pod słońcem, w któreby gdziekolwiek 
lub kiedykolwiek ludzkość nie wierzyła.

Stwierdzenie tego bogactwa, obfitości wierzeń 
religijnych, pierwszy stopień do sceptycyzmu, 
jest zjawiskiem koniecznem.. Chyba tylko ludzie 
naiwni lub złej woli mogą twierdzić, że przedmiot 
doznań religijnych jest poznawalny w zupeł
ności. On jest i pozostanie tym ,,Wielkim Nie
znanym“ nie do poznania przy pomocy naszego 
rozumowania, jak ocean nie może być wyczer
pany dłonią. Jednak właściwa człowiekowi or
ganizacja psychiczna zmusza clo przedstawiania, 
wyobrażania ,,Świętego“. Więc ież powstają sym
bole myślowe i materjalne, wszelkich form i po
staci, począwszy od semickiego kamienia, a koń
cząc na pięknych posągach bóstw greckich. Sym
bole dążą do uchwycenia i oddania tego, co jest 
w swej istocie nieuchwytne i niewysławialne. Ro
la zaś symbolu sprowadza się do wskazania na 
pewien rys lub na istotę Nieznanego. Wartość 
symbolu, nie mówiąc o pochodzeniu, jest bardzo 
różna; stwierdzić należy tylko istnienie jednego 
prawa — że o wartości symbolu będzie stano
wił stopień jego uduchowienia i siła kierowania 
oczu i duszy od siebie ku Nieznanemu. Jednak 
i najwyższe symbole nie uchwycą przedmiotu, 
ponieważ są, bo muszą być, pochodzenia ziem

skiego, ludzkiego. Nasze bowiem doświadczenie 
codzienne dostarcza materjału, z którego powsta
ją ujęcia przedmiotu doznań religijnych.

Tą niedoskonałością poznania tłumaczyć na
leży zjawisko, na które dopiero w ostatnich cza
sach zwrócono uwagę. Dzieje rozwoju ludzkiego 
wskazują na fakt istnienia we wszystkich re- 
ligjach, stojących na wyższym poziomie, okre
sów t. zw. Scholastyki. Pojęcia religijne tracą 
stopniowo znamię swego pochodzenia i stają się 
pierwiastkami myślenia ścisłego, logicznego, w 
ostatecznym wyniku mają stanowić jedną piękną 
usystematyzowaną całość. Usilnie starają się 
wtłoczyć twierdzenia religijne w te ramki, sto
sując naprzykład z całą ścisłością pewnik lo
giczny sprzeczności. Nie zamierzam poruszać za
gadnienia t. zw. logiki uczuć, logiki emocjonal
nego myślenia lub logiki personalnej, zwrócić 
chciałbym uwagę na fakt istnienia logiki religji. 
Myślenie religijne porusza się w sprzecznościach 
z konieczności, ponieważ w samem podłożu re
ligijnych doznań istnieje sprzeczność. Człowiek 
dąży do uchwycenia w doznaniu religij nem uczu
ciem swojem istoty ponadziemskiej, a intelek
tem zamierza ją pojąć. Wyraźne wypowiedze
nie tych zamierzeń wskazuje na istnienie zasad
niczej sprzeczności: albo ów świat jest tej sa
mej jakości, jak świat nasz ziemski, wtedy 
wprawdzie możemy go uchwycić, lecz on nie bę
dzie tym światem, do którego dąży religja; albo 
też on będzie światem religijnym, w takim ra
zie nie będzie się zgadzał z naszym. Z tej za
sadniczej sprzeczności muszą wynikać inne; 
wprawdzie ze stwierdzenia istnienia tego faktu 
bynajmniej nie wynika, jakoby należało myśleć 
w sprzecznościach, nie dążąc do ich wyrówna
nia ; lecz pomimo wszystkich wysiłków myśl 
ludzka dojdzie i stanie przed granicą, której 
nie może przekroczyć.

Ta dziwna napozór struktura logiczna wierzeń 
religijnych, czyli rozumowej strony doznań reli
gijnych znajduje swe potwierdzenie w t. zw. 
pewności religijnej. Zdawać by się mogło, że 
przeżycia religijne, noszące jako takie w sobie 
zarodek sprzeczności, nie wyjdą ze stadjum wąt
pliwości; w duszy ludzkiej stale będą walczyły 
o swoje prawo istnienia; rzeczywiście walka we
wnętrzna jest konieczna, o ile nie ma nastąpić 
śmierć. Jednak wierzenia religijne posiadają taki 
absolutny stopień pewności, że wobec nich 
wszystko, zdaje się niezaprzeczalne, może być 
podane w wątpliwość, lecz one wyjdą zwycięsko 
z tej walki.

Przed kilkunastu laty toczono bój o prawo 
wprowadzenia do rozwiązań religijnych t. zw. 
sądów wartości. Nie wchodząc w różnice zapa
trywań na te sądy, podkreślić należy ich zna
czenie niezaprzeczalne, oparcie ich na ,,ja“ KL j- 
re dokonywa aktu wartościowania; istotnie ża
den sąd o charakterze religijnym nie może być 
pozbawiony tego pierwiastku wartościowania; za
gorzali przeciwnicy tych sądów natomiast twier
dzili, że istnienie objektu religji zostaje dzięki 
tym sądom sprowadzone do iluzji. W danym
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wypadku zachodził błąd rozumowania, ponie
waż tu łączy się byt z wartością.

Pojęcie, idea, wartość jako takie nie wystar
czają dla człowieka religji, o ile oddaje się on 
w doznaniu cały swemu objektowi; musi czło
wiek być niezłomnie przekonany o jego rzeczy
wistym, a nie urojonym bycie. Ów byt, ku któ
remu zwracają się nasze uczucia religijne, nazy
wamy Bogiem.

Bez pewności Jego istnienia doznania religij
ne istotnie są niemożliwe; w nich jednak nie jest 
zawarty obraz tej rzeczywistości nadziemskiej. 
Stwierdzić jedynie można, że jest ona inna, 
różna od naszego ziemskiego świata.

Ta dla ludzkiego poznania niedostępna ,,in- 
szość“ otrzymuje w różnych religjach pozytywną 
treść zależnie od metafizycznych i metahisto-
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rycznych przesłanek, na których się one opie
rają.

Z tego powodu bywa czasami usunięty na plan 
dalszy czynnik religijny, natomiast może zapano
wać strona intelektualna, obrzędowa religji. Nie
stety religja często zaprzedaje się polityce, 
a w^edy najszczytniejsze poruszenia duszy ludz
kiej — doznania religijne — stają się środkiem 
nieograniczonego panowania.

Dlatego każda religja, nieprzesiąknięta do 
swej istoty najgłębszej treścią moralną, jest lar
wą wstrętną, budzącą odrazę. Doznania religij
ne, które w analizie psychologicznej muszą być 
ściśle odgraniczone od doznań moralnych, 
w rzeczywistości muszą się z niemi zespolić, 
bow iem bez moialności niemasz religji.

P ro f.  K . S e rin i.

a - " ' ----------  a

NIECH PRACA PO ZIARNKU D O KŁAD A D O  ZIARNKA, NIECH
MIERZY I LICZY I WAŻY;

A KIEDY POCZCIWA UZBIERA SIĘ MIARKA, NIECH MIŁOŚĆ
TĄ MIARKĄ SZAFARZY.

W. POL .

P R O F E S O R .
Byliśmy niedawno świadkami ciekawej i za

razem przykrej walki na terenie sejmu, a mia
nowicie o tytuł profesorów dla nauczycieli 
szkół średnich. Sprawę tę z uporem godnym 
lepszej sprawy poruszano kilka razy i kilka razy 
wracała do sejmu. Wreszcie skończyło się zwy
cięstwem tytułu profesorskiego.

Nauczyciel — czy profesor?
Według popularnego rozumienia rzeczy 

nazywa się profesorem tego, który wykłada 
swój przedmiot, nie troszcząc się o nauczanie 
i wychowanie, nauczycielem zaś tego, który 
uczy przedmiotu i nauczając równocześnie wy
chowuje. Oświadczono się za tytułem profesor
skim, a tern samem wzgardzono nazwą nauczy
ciela i, co za tern idzie, powołaniem nauczy
ciela, tego nauczyciela wychowawcy.

Czy słusznie?
Któż z nas, co uczyliśmy się w szkołach śred

nich jeszcze według starych metod, nie pamięta 
tych „profesorów“, którzy swój przedmiot wy
kładali, nie troszcząc się wiele o to, czy uczeń 
rozumie lub nie, albo nieraz wcale nie wykła
dali, tylko metodą „paznokciową“ zadawali 
„stąd dotąd“, a potem z notesem w ręku egze
kwowali zadaną lekcję? I któż z nas nie wspo
mina z wdzięcznością tych „nauczycieli“ , któ
rzy się do nas jako do dzieci zniżali, starali na
prawdę czegoś nauczyć, którzy się każdym 
z osobna interesowali, którzy nam byli przy

jaciółmi i nieraz w różnych opresjach nas ra
towali?

Zdawałoby się, że ten typ starych profesorów, 
tych mamutów zakonserwowanych już dawno 
wymarł, że po tylu dyskusjach na ten temat, 
po potępieniu tego postępowania przez tyle 
powag z dziedziny pedagogji już bezpowrotnie 
należy do przeszłości. Tymczasem często i gę
sto słychać od tych, którzy mają dzieci w pol
skiej szkole średniej, że ten typ jeszcze żyje 
i że jeszcze sroży się nad biedną dziatwą pro
fesor egzekutor i inkwizytor. Debata zaś w sej
mie nad tytułem profesorskim zdaje się dowo
dzić, że to nie są sporadyczne wypadki, lecz 
że duch ten jeszcze panuje w sferach nauczy
cieli szkół średnich.

Może ktoś powiedzieć, że nazwa to rzecz 
obojętna, że wartość nauczyciela nie zależy od 
tego, czy on się nazywa nauczycielem, czy pro
fesorem. W zasadzie słusznie. Toż i na uniwer
sytecie rozróżnialiśmy między profesorami, wy
głaszającymi swoje wykłady mechanicznie — 
bez względu na słuchaczy, a między profeso
rami — ludźmi ,i wychowawcami, u których 
z każdego słowa wypowiedzianego można było 
wyczuć, że dobro słuchaczy, nauczenie ich 
i podniesienie leży im bardzo na sercu. I któż 
z nas nie pamięta, jak chętnie słuchaliśmy tych 
profesorów - wychowawców i jak byliśmy im 
wdzięczni za to osobiste zainteresowanie?! Do
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brym wychowawcą może być nauczyciel bez 
względu na to, czy się nazywa nauczycielem 
czy profesorem. Ale z tej walki o tytuł profe
sorski zdaje się wynikać, że istnieje pewna ka- 
tegorja nauczycieli szkół średnich, którzy nie 
chcą być nauczycielami-wychowawcami.

Dużo się pisze o nowych prądach w szkol
nictwie, dużo się nawet robi, żeby je wprowa
dzić, żeby w szkołę nowego tchnąć ducha. 
Zmienia się ustrój szkół, zmienia się programy, 
podręczniki — ale niestety ludzie zostają ci 
sami. Dlatego szkoła zostaje także ta sama, lub 
żółwim tylko krokiem podąża za wielkiemi 
i pośpiesznemi reformami. Nie pomoże nowe 
wino wlewać do starych statków.

Bo niech mówi kto, co chce, szkoła zależeć 
będzie zawsze od nauczycieli. Nauczyciel zdoła 
uczynić szkołę dziecku przybytkiem radości, 
nauki i szczęśliwego rozwoju, nauczyciel atoli 
może także uczynić szkołę istnem przedpie
klem.

Jest to smutną rzeczą, że w tej debacie sej
mowej wzgardzono nauczycielem. Bo przecież 
nauczający w szkole średniej powinien być
0 wiele więcej nauczycielem-wychowawcą niż 
profesorem. Ma przecież do czynienia z dziećmi
1 chłopięcym wiekiem. Tam nauczania nie mo
żna oddzielić od wychowywania. Było to wiefkim 
błędem, że stworzono instytucję wychowaw
stwa, za które nauczyciel był osobno płatny. 
Wszak w szkole średniej każdy nauczyciel, 
w każdej chwili i na każdej lekcji powinien być 
wychowawcą. A kto wychowawcą nie jest, nie 
powinien być nauczycielem.

Niema zgoła szczytniejszego powołania, chyba 
jedynie z wyjątkiem duszpasterza, nad powoła
nie nauczycielskie. ,,Niema zatem ani chwaleb
niejszego ani pożyteczniejszego powołania, jak 
przyczyniać się do szczęścia, do oświecenia, 
do dobra duszy i ciała, a to nie jednego czło
wieka, ale całych miast, wsi i zgromadzeń. Nau
czyciel, myśląc sobie, że te skutki od jego 
nauki, od jego pracy i gorliwości po większej 
części zawisły, będzie sam swój urząd wielce 
poważał, będzie sam siebie szanował, będzie 
się poczytywał za człowieka bardzo miłego 
Bogu i ludziom“. (Grzegorz Piramowicz. Powin
ności nauczyciela). Nauczyciel otrzymuje od 
rodziców największy ich skarb, dzieci. On ma 
je nietylko różnych pożytecznych rzeczy nau
czyć, ale on ma je wychować, on ma ,,ucznia 
sposobnym ze wszystkich miar uczynić, żeby 
i jemu było dobrze i z nim było dobrze“. (Ustawy 
Komisji Edukacji Narodowej). Nauczyciel jest 
nie tylko rozsiewcą, który wysiewa dobre na
sienie, on jest także ogrodnikiem, który młode 
roślinki pielęgnuje, rozwija, kształtuje. W jego 
rękach dusza dziecka rozwinąć się może, w jego 
rękach może zmarnieć. Każdy człowiek wy
wiera przez swoje słowa i czyny wpływ na 
swoje otoczenie. O ileż więcej wywiera wpływ 
nauczyciel, który z dziećmi tak długo obcuje! 
Dlatego nauczycielem nie każdy człowiek być

powinien i społeczeństwo, rodzice, powinni ba
czyć, by do powołania nauczycielskiego nie 
każdy był dopuszczony. ,,Smutno, że do wycho
wawców młodzieży nie można zastosować tej 
zasady, którą się powinno stosować we wybo
rze książek dla młodzieży, że tylko najlepsze 
są zaledwo dobre“. (Roman Zawiliński — Ży
cie a szkoła). Nauczycielem tern lepszym bę
dziesz, im więcej będziesz człowiekiem. „Czło
wiekiem bądź!“ — takbym z Żeromskim wołał 
do nauczyciela. A że nietylko dorosły człowiek 
wychowuje dziecko, ale odwrotnie dziecko wy
chowuje dorosłego człowieka, o czem każdy 
myślący ojciec wie z doświadczenia, a na co 
i Jezus zwrócił uwagę, gdy pomiędzy dorosłymi 
uczniami, spierającymi się o to, kto z nich jest 
największy, postawił dziecię i rzekł, że muszą 
stać się takimi jak to dziecię, więc tern lepszym 
będzie człowiek nauczycielem, im więcej zro
zumiał duszę dziecka, im więcej od niego się 
nauczył, im więcej przez nie jest wychowany. 
Stąd to pochodzi, że katecheci katoliccy, ma
jąc być nadludźmi, tak często bardzo złymi są 
wychowawcami, czego tak często zastraszające 
słyszy się przykłady.

Ażeby być dobrym nauczycielem, trzeba 
mieć wrodzone do. tego powołanie. Bo właśnie 
w tych zawodach, gdzie o duszę chodzi, naj- 
więcej grozi niebezpieczeństwo rzemiosła. „Tyl
ko w nauczycielu z powołania, stosownie wy
kształconym i do zawodu swego przysposobio
nym można mieć zaufanie, że ciężkim nader 
obowiązkom wydoła, że w postępowaniu z ucz
niami kierować się będzie prawdziwą życzliwo
ścią, płynącą z miłości (gdybym miłości nie 
miał, byłbym jako miedź brząkająca albo cym
bał brzmiący...) a w stosunku do rodziców 
swoich wychowanków zachowa ten takt nie
zbędny, który mu nakaże oszczędzać ambicję, 
a przecież informować dokładnie i sposobić 
sobie rozumnych współpracowników w wiel- 
kiem dziele wychowania młodzieży“. (Roman 
Zawiliński — Życie a szkoła). Zawód to trudny. 
Jest przecież w szkole tyle dzieci, tak różnych, 
tak różnie wychowanych, z tak różnemi tem
peramentami, przywarami! A nauczyciel ma 
w sobie tyle namiętności, tyle wybuchowego 
materjału, tak stargane nerwy! Któż z nas, cośmy 
tego zawodu skosztowali, nie pamięta tych nie
udanych lekcyj, kiedy w poczuciu winy, zmal
tretowani szliśmy do domu, robiąc sobie wy
rzuty: znowu klapa, znowu nie byłeś człowie
kiem, znowu dałeś się unieść temperamen
towi! Nie byliśmy jeszcze rzemieślnikami, któ
rych w szkole nic nie obchodzi, dla których 
to rzeczą zupełnie obojętną, jaka była lekcja, 
grunt, że się już skończyła. Ale ponieważ te 
wszystkie codzienne zdarzenia szkolne tyle razy 
się powtarzają, ponieważ te zajęcia szkolne ta
kie są jednostajne, jakże łatwo do wszystkiego 
się przyzwyczaić, stać się na wszystko oboję
tnym, stać się rzemieślnikiem, bezmyślnie ukła
dającym cegłę na cegle lub z pasją walącym 
w rozpalone żelazo!
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Żeby więc szkołę podnieść, żeby w nią tchnąć 
ducha, trzebaby skończyć z biurokratyczną me
todą wydawania patentów na nauczycieli we
dług zasady, że ,,byle młody adept zdobył grun
towną wiedzę zawodową, będzie dobrym nau
czycielem”, a za to zwrócić uwagę na wro
dzone powołanie i na zalety charakteru. Bo 
dobrym nauczycielem będzie nie ten, co po 
ukończeniu studjów zdobędzie patent na na
uczyciela, ale który wykaże, że ma patent na 
człowieka.

I szkoda, że zamiast debaty nad przyznaniem 
tytułu profesorskiego, nie zastanawiano się ra
czej nad tern, by nauczyciele polskiej szkoły 
mieli naprawdę patent na ludzi. Toby było 
więcej po myśli Komisji Edukacji Narodowej, 
która mówi: „Stanowi temu i przez powołanie 
a posługi jego i przez wybór a doświadczenie 
osób, i przez pożytki, które z nich Ojczyzna 
odbierać ma, wszelką cześć, wysokie poważa
nie i okazanie wdzięczności komisja zaręcza“.

Stilling,

PO KÓ J JEST PRZY SZLEM DOBREM, PR ZY SZLEM SZCZĘŚCIEM MOJEM: 
NIE CHCIAŁBYM BOGA, GD YBY BÓG NIE BYŁ POKOJEM.

A. M ICKIEW ICZ .

AGONJA KULTURY— AGONJĄ CHRZEŚCIJAŃSTWA.
Kiedy przed paru łaty ukazała się książka 

Oswalda Spenglera o upadku kultury zachod
niej, niejeden skłonny był mniemać, że jest to 
dzieło nastroju powojennego, a w dodatku po
wstałe w narodzie, który przegrał wojnę, że 
więc należy traktować je jako skutek przeczu
lenia autora, utożsamiającego klęskę własnego 
narodu z klęską całego świata. Dokoła tego dzie
ła powstała cała literatura za i przeciw i, jak to 
zwykle bywa w takich razach, jedni je przece
niali równie nadmiernie, jak drudzy je lekcewa- 
ważyli.

Kto ma oczy ku patrzeniu, ten widzi atoli, że 
kultura zachodnio-europejska znajduje się w sta
nie ostrego przesilenia. Pokoju i spokoju niema 
nigdzie, życie społeczne, polityczne i gospodar
cze znajduje się w stanie chorobliwego rozdraż
nienia. Mówiono do niedawna, że są to skut
ki wojny, ale dzisiaj takie objaśnianie tych rze
czy nie wystarcza. Wojna światowa była wszak 
także skutkiem jakichś przyczyn godnych po
znania. Raczej należałoby na wojnę światową 
spojrzeć jako na wybuch ostrej choroby, która 
pogrążyła Europę w chaosie najsprzeczniej
szych dążeń. Podczas gdy jednym za mało jest 
najradykalniejszej demokracji, drugim marzy się 
ostra bezwzględna dyktatura jednostki silnej. 
Oscylacja wahadła psychicznego zakreśla w po
lityce amplitudę od despotji do anarchji i dla
tego jesteśmy tak daleko od upragnionego po
koju i spokoju.

Gdzież jest przyczyna tego schaolyzowania 
dusz i umysłów? Jeden z najwybitniejszych 
umysłów Europy dzisiejszej, Miguel Unamuno, 
ofiara dyktatora hiszpańskiego Primo de Rivery, 
wydal na wygnaniu we Francji niewielką ksią
żeczkę pod wiele mówiącym nagłówkiem ,,L‘a- 
gonie du christianisme“ (Agonja chrześcijań
stwa). Znakomity uczony hiszpański, który dzię
ki wygnaniu stał się popularnym w całej myślą

cej Europie, wykazuje, że spenglerowska agonja 
kultury zachodnio-europejskiej jest tylko obja
wem agonji chrześcijaństwa. Między innemi jego 
argumentami znajdujemy przytaczane przez 
niego słowa O. Hjacynta Loysona (1872—1912), 
reformatora katolickiego, który jak wszyscy re
formatorzy katoliccy powiększył tylko glosy 
wołające na pustyni. Ojciec Hjacynt Loyson na
pisał w swoim dzienniku 24 lutego 1911 roku:

„Europa jest skazana, a kto mówi oEuropie, 
ten mówi o chrześcijaństwie. Dla zagłady Euro
py nie potrzeba niebezpieczeństwa żółtego, któ- 
rem się jej grozi, nawet gdyby się je spotęgo
wało niebezpieczeństwem czarnem: nosi ona 
w piersi dwie plagi, które wystarczają na to, aby 
ją zgubić: ultramontanizm i rewolucję Manę, 
tekel fares. Oto dlaczego musimy się zadowo
lić walką obronną bez nadziei zwycięstwa, aby
śmy dla nieznanej przyszłości przechować zdo
łali podwójną pochodnię religji i cywilizacji 
prawdziwej“ .

Jest to tragicznym paradoksem, że to samo 
chrześcijaństwo, które ongi tak cudownie odro
dziło świat, zostawszy spaczone przez ultramon
tanizm, stało się w swojem spaczeniu źródłem 
demoralizcji świata. Przywykliśmy do tych 
wszystkich potworności, których dopuszczano 
się w imię miłości Chrystusowej i straciliśmy 
zupełnie miarę potrzebną do oceny stopnia te
go zbrutalizowania dusz, jakiego dopuścił się 
ultramontanizm. Weźmy jeden tylko przykład 
pierwszy z brzega, jak wyznanie ultramontań- 
skie pasorzytuje na duszach swoich przeciwni
ków i jak całkowicie zrezygnowało z wychowy
wania swoich zwolenników. Małżeństwa miesza
ne i zawierane w kościołach niekatolickich, uwa
żane są przez Rzym za coś złego. Nie będziemy 
z tym poglądem polemizowali, bo to się na nic 
nie zdało, ale zwrócimy tu uwagę na potworny 
w swojej wymowie fakt, że Kościół rzymski za
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to ,,wykroczenie“ przeciwko swojej dyscyplinie 
karze nie swoich synów i córy, aby ich umoral- 
nić, ale mści się na ofiarach katolików, wcho
dzących z nimi w związki małżeńskie. Znaczy 
to tyle, jak gdyby ten Kościół groził wszystkim 
niekatolikom, aby się nie odważyli wstępować 
w związki małżeńskie, bo ich za to surowo uka
rze, gdy nadarzy się mu sposobność po temu. 
Zamiast umoralniać członków własnego Kościo
ła, krzywdzi się ludzi innych wyznań. Typowy 
hegemoniczny imperjalizm, nie mający z du
chem nauki Chrystusowej nic, a nic wspólnego. 
Przykładów takiej demoralizacji świata przez 
instytucjonalizm rzymski możnaby przytoczyć 
bardzo dużo. Demoralizuje się społeczeństwa, 
które emancypując się z pod fatalnego wpływu 
Kościoła rzymskiego, piszą sobie sprawiedliwe 
prawa, a demoralizuje się je w len sposób, że 
się je uczy pogardy dla własnego prawodaw
stwa.

Religja, która nie chce być niczem więcej, jak 
tylko łącznikiem między Bogiem a człowiekiem, 
staje się dla różnych politykantów ultramon- 
tańskich narzędziem plugawej polityki, a poli
tyka coraz częściej podnoszona jest do znacze
nia religji, szczególniej w różnych bolszewiz- 
mach, zarówno lewicowych, jak i prawicowych. 
Mówiono niegdyś, że Europa będzie albo repu
blikańską, albo kozacką, a nikt nie pomyślał, 
że tymczasem kozacy staną się najliberalniej- 
szymi republikanami, a republikanie przejdą na 
monarchizm i to odrazu despotyczny. Dzisiejsza 
mądrość stanu powtarza w kółko, że świat bę
dzie albo bolszewickim, albo faszystowskim. Od 
przeszłości nie nauczyła się ta mądrość niczego 
i dlatego innych możliwości nie widzi i nawet 
nie zadaje sobie pytania, czy zarówno bolsze- 
wizm jak faszyzm mogą istnieć w nieskończo
ność w swojej dzisiejszej postaci, to jest w po
staci zaprzeczania praw boskich i ludzkich. Bol
szewicy, powołujący się niekiedy na komunizm 
pierwszych chrześcijan, nie mogą życiem tych 
pierwszych chrześcijan, ilustrować swoich metod 
politycznych, faszyzm, jako panowanie gwałtu, 
także nie może być uzasadniony przykazaniami 
ewangelicznemi. Bolszewizm jawnie zrywa 
z chrześcijaństwem jako religją i głosi zupełny 
ateizm i materjalizm, co jest przynajmniej ucz
ciwe; faszyzm, wyparłszy się ducha chrześcijań
skiego, zachowuje jego formy dla celów machjawel- 
skich, jak zresztą dzieje się na całym świecie.

Mamy paradoksalne zainteresowanie się 
chrześcijaństwem politycznem przy zupełnem 
moralnem desinteressement. Ktoś uważa za po
trzebne, aby się ludzie wzajemnie oszukiwali po
zorami. Pdo zawołaniem czynnej i żywej zasady 
Chrystusowej idą malutkie garstki ludzi; pod 
sztanadarami świętej ostentacji gromadzą się
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mil jony. Dokoła widzimy tysiące dowodów zry
wania z duchem chrześcijaństwa, podczas gdy 
jednocześnie roztacza swój przepych, pozór 
i kłamstwo. Świat jest pełen takich sprzeczności, 
że udzielają się one nawet umysłom krytycznym, 
przeczącym sobie, skłóconych z sobą i nie znaj
dujących tej zbawczej syntezy, którą dał światu 
Chrystus, każąc naprzód szukać Królestwa Bo
żego i jego sprawiedliwości. Miguel Unamuno, 
patrząc na dzisiejszy świat katolicki i na pano- 
wane w nim jezuityzmu, powiada, że jezuici sta
rają się powstrzymać agonję chrześcijaństwa 
przez zabijanie go, aby przestało cierpieć. ,p o 
dają mu zabójcze opium swoich ćwiczeń ducho
wnych i swego wychowania. Skończy się na 
tern, że z religji rzymsko-katolickiej zrobią pe
wien rodzaj buddyzmu tybetańskiego“ .

Kultura upada i zamiera, bo wyrzekła się za
sady i ducha dla pozoru i bezduszności. Ludzie 
szukający wolności dla realizowania swoich za
sad chrześcijańskich nie znajdują zrozumienia 
ani w Kościele rzymskim, który na żywe dąże
nia religijne spoglądał zawsze jako na herezję, 
ani u polityków prawicy i lewicy. Niedawno 
jedno z pism radykalnych doniosło, że dziesiąt
ki tysięcy ludzi w Polsce przechodzą na prawo
sławie dla otrzymania rozwodu i że Kościół Naro
dowy chce się do prawosławia tak ustosunko
wać, aby wreszcie otrzymać mógł legalizację,
0 którą od lat daremnie prosi wszystkie rządy 
polskie po kolei, które znowu dla przypodoba
nia się papieżowi uchylają się od spełnienia tego 
elementarnego obowiązku. Przy sposobności 
pismo to dodaje, że Kościół Narodowy może się 
stać czynnikiem polonizującym prawosławie 
w Polsce. Oto religja, która ma być dla ludzi 
arką przymierza, miejscem najświętszem w świą
tyni ducha, staje się dla polityka czynnikiem 
polonizującym prawosławie. Demoralizacja przez 
religję, przez nadużywanie religji dla celów zu
pełnie jej obcych, to obraz dzisiejszego świata.

Mówi się i pisze o odrodzeniu moralnem. Ma 
to być jakieś odrodzenie gremjalne, zbiorowe, 
powszechne, ale nikt nie myśli o tern, że mil- 
jony mogą odrodzić się tylko wtedy, gdy odro
dzą się jednostki, z których te miljony się skła
dają. A te jednostki patrzą i widzą, że nad świa
tem panuje zasada kłamstwa, że nikt nie ma 
odwagi postawić kropkę nad i, i zerwać te pęta, 
któremi świat dzisiejszy sam się omotał. Trzeba 
zabrać się do odbudowy rzetelnej kultury, to 
znaczy do wskrzeszenia chrześcijaństwa. Kto 
chce pominąć chrześcijaństwo jako zasadę mo- 
ralą, ten musi znaleźć coś lepszego od niego, a tego 
nie dokona nikt. Odrodzenie świata dzisiejszego 
jest równoczesnem z oddaleniem się od kłamstwa
1 świętych pozorów, a powrotem do prostych, 
jasnych zasad Chrystusowych. T. Gruda.

JEDNO TA

POMIĘDZY DZIECI BOŻE PRÓ ŻN O  TEN WNIJŚĆ PRAGNIE t 
K TO  SIĘ U DRZW I TAK NISKO , JA K  DZIECIĘ NIE NAGNIE.

A. MICKIEW ICZ.
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Z POLSKI I
Przewrót majowy otworzył niezawodnie nowy 

okres w dziejach współczesnego państwa pol
skiego. Przedwcześnie byłoby charakteryzować 
nowy kierunek, tembardziej, że nie wiemy do
tąd, czy jest jednolity. Jedno zdaje się nie ule
gać wątpliwości, że rządy partji w Rzeczypo
spolitej już się skończyły i że ich miejsce zaj
mą rządy jednostek, lecz nie można jeszcze 
orzec, czy będzie to jedynowładztwo, czy współ- 
rządy kilku ludzi wybitnych.

Sejm czuje się skrępowany stanem rzeczy po 
pizewrocie majowym. ,,Bat“, którym groził mar
szałek Piłsudski, trzeba przyznać, podziałał: 
partje i posłowie są oględniejsi. Obawa wojny 
społecznej po przewrocie majowym minęła od 
chwili, chwili, gdy marszałek Piłsudski poszedł 
własną drogą, nie troszcząc się o polską partję 
socjalistyczną. To sprowadziło przegrupowanie 
stronnictw i krytykę własnych programów i tak
tyki. Polska partja socjalistyczna już po paru 
tygodniach zajęła wyraźne stanowisko: jej 
przedstawiciel w sejmie oświadczył, że do urze
czywistnienia celów partji prowadzi demokra
cja parlamentarna, obalona właśnie przez prze
wrót majowy, lub... rewolucja. Na prawicy mo- 
narchistyczny i ultraklerykalny klub chrześci- 
jańsko-narodowy zaniechał bezwzględnej opo
zycji i zbliżył się do nowego rządu prof. Bartla. 
Wzmocnienie władzy wykonawczej kosztem ciał 
prawodawaczych zdaje się traktować jako przy
gotowanie do monarchji, a marszałka Piłsud
skiego jako jej poprzednika. Związek ludowo- 
narodowy zajął stanowisko nieprzejednane, lecz 
nie krańcowe. Chreścijańska demokracja, 

a szczególnie prasa Wojciecha Korfantego zwal
cza nietyle rząd, ile pewne ministerja i związa
ną z niemi grupę t. zw. piłsudczyków. Inne stron
nictwa i ugrupowania zajmują stanowisko 
chwiejne lub wyczekujące. Widoczne jest, że 
punkt ciężkości przeniósł się od władzy prawo
dawczej do wykonawczej, z sejmu do rządu, od 
partji do jednostek.

System rządów parlamentarnych nie przeżył 
się, bo systemy się nie przeżywają; lecz syste
my polityczne mają swe wymagania, którym 
nie zawsze mogą odpowiedzieć społeczeństwa. 
Rządy parlamentarne mogą się rozwinąć i wy
dać świetne rezultaty tylko w państwach, gdzie 
przynajmniej grupy przodujące narodu stoją na 
wysokim poziomie obywatelskim i moralnym: 
zdanie rozumne łatwo odnosi wówczas przewa
gę nad poglądem nierozsądnym; poczucie odpo
wiedzialności niepozwala bronić twierdzeń 
słabszych; można więc wykrzesać z narodu naj
więcej talentów i sił. Społeczeństwo nasze nie 
stoi tak wysoko. Różnice i antypatje pomiędzy 
dawnemi zaborami, nienaturalny rozwój społe
czeństwa polskiego pod wpływem zaborców, 
liczne w naszem państwie mniejszości narodo
we, podlegające częściowo propagandzie nie-

ZE ŚWIATA.
przyjaznych państw sąsiednich, działalność 
międzynarodowych ruchów jak socjalistycznego 
i klerykalnego, zmierzających do własnych ce
lów, nie pozwoliły narodowi naszemu stanąć na 
poziomie wymaganym dla systemu rządów par
lamentarnych. Francuzi przewyższają nas wie
lokrotnie swą kulturą, złożyli podczas wojny 
światowej dowody męstwa, patriotyzmu i nie
zachwianej wytrwałości, a jednak nie mogą się 
dotąd uporać z rządami parlamentarnemi, zwła
szcza przy zasadzie wyborów proporcjonalnych. 
Gabinet jedności narodowej Poincare‘go zależy 
od wytrwania w zgodzie sprzymierzonych ugru
powań izby.

W prasie naszej spotykamy rozmyślania nad 
zmianą jaka zaszła w Polsce. Jeden z wybitniej- 
szychi publicystów obozu klerykalnego traktu
je ostatnie wydarzenia jako walkę pomiędzy 
dwoma typami psychiki — wschodnim bizantyj
skim i urobionym na kulturze łacińskiej. Twier
dzi on, iż Polska nie może wybierać. Decyzja 
czem mamy być zapadła już dawno. Albo oprze
my twórczość na pierwiastkach cywilizacji ła
cińskiej, albo zatracimy swój warsztat... Zape
wne, że nie poddamy się kulturze wschodniej, 
lecz co do kultury zachodniej trzeba pamiętać, 
że dawny typ, wykształcony na kulturze łaciń
skiej, uległ modyfikacji pod wpływem ruchu re- 
formacyjnego, że właściwie na samym zacho
dzie mamy do czynienia z dwoma typami kultu- 
ralnemi. Wyżej cytowany autor widzi wszyst
kiego tylko dwa typy łaciński i bizantyjski, typu 
stworzonego przez społeczeństwa i narody ewan
gelickie nie dostrzega, a jest to ważne prze
oczenie, bo od czterech set lat typ ewengelicki 
przoduje w dziejach świata. Nawet w tych pań
stwach, gdzie jest w wielkiej mniejszości, jak 
np. we Francji, oddaje poważne usługi swemu 
narodowi dzięki pracowitości i śmiałości w obro
nie prawdy.

Ewangelicyzm w Polsce jest upośledzony. 
Chociaż prześladowania otwartego niema, jed
nak bywa stale lekceważony i potajemnie, a nie
kiedy i jawnie szykanowany. ,,Przegląd Kato
licki“ utrzymuje, iż protestancyzm jest „zje
dzony zginlizną“ . W sprawie małżeństw miesza
nych wyznania ewangelickie nie korzystają 
z równości praw z kościołem katolickim, cho
ciaż stan ten jest w niezgodzie z konstytucją 
marcową, jednakże utrwalił się pod wpływem 
kleru katolickiego. Wpływy są zawsze wygod
niejsze od walki otwartej. W wiekach średnich 
kościół katolicki występował jawnie przeciwko 
tym, co nie chcieli uznać jego autorytetu, od 
czasu powstania zakonu jezuitów częściej wła
da orężem potajemnych wpływów. Najczęściej 
stosował je w ciągu ostatnich stu lat, kiedy 
wzrosła w siłę opinja publiczna może obezwład
nić nawet najbardziej stanowcze zarządzenia 
władz świeckich i duchownych.
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Klasycznym przykładem tej polityki przez 
wpływy była sprawa udziału naszych sokołów 
w zlocie sokołów czechosłowackich w Pradze. 
Jest publiczną tajemnicą, iż kler nie chciał do
puścić do wysłania polskiej drużyny reprezen
tacyjnej na zlot, podczas którego miały się od
być także uroczystości na cześć Jana Husa. 
Stąd był wywarty nacisk na zarząd Sokoła, kie
dy jednak nie pomogło i zarząd chciał wysłać 
swą drużynę z pobudek sportowych, znalazła się 
inna przeszkoda: Min. Spraw Zagranicznych 
odmówiło wydania paszportów ulgowych. Na 
zlocie w Pradze obok wielkich drużyn repre
zentacyjnych jugosłowiańskiej i rosyjskiej-emi- 
granckiej wystąpiło czterech sokołów polskich. 
Sprawa nabrała charakteru skandalicznego. Pra
sa zagraniczna nie krępowała się, wyrażając 
swe oburzenie tembardziej, że pomiędzy Polską 
i Czechosłowacją nastąpiło zbliżenie, a nawet 
są poważni politycy wśród obu narodów, prze
widujący zawarcie między nimi unji politycz
nej. Klerykalna ,,Rzeczpospolita" wówczas 
śmiało przypisała całą winę urzędnikom Min. 
Spr. Zagranicznych o niesłowiańskich nazwi
skach. Sprawa ta wywołała wielkie rozgory
czenie w Czechosłowacji, radość natomiast 
w Niemczech.

Premjer prof. Bartel w expose w sejmie w dn. 
19 lipca oświadczył między innemi, iż rząd będzie

dążył do łagodzenia tarć wyznaniowych. Oby 
uczynił to jak najprędzej, kładąc kres nietylko 
jawnym wystąpieniom nietolerancyjnym, lecz 
i ukrytym wpływom, za które odpowiedzialność 
formalnie przypada władzom świeckm.

Rząd Bartla pomimo krótkiego istnienia od
dał już poważne usługi Polsce przez stabilizację 
zachwianej waluty, owocną pracę nad poprawą 
ogólnego położenia ekonomicznego i szczere dą
żenie do przywrócenia legalności. Uchwalenie 
zmian w konstytucji, dotyczących budżetu, pra
wa rozwiązania sejmu i senatu przez Prezydenta 
na wniosek Rady Ministrów i szerokich pełno
mocnictw do wydania rozporządzeń z mocą usta
wy, aż do ukonstytuowania się następnego sej
mu, daje dostateczna niezależność władzy wy
konawczej od izb prawodawczych. Odpowie
dzialność za losy Polski w ciągu następnego pół- 
torarocza spoczywać będzie na barkach prezy
denta i rządu, w którym tak wydatne stanowi
sko zajął marszałek Piłsudski.

Wypadki z ostatnich dwóch miesięcy dowio
dły, że możliwem jest wyprowadzić Polskę 
z ciężkiego położenia, jednakże tylko za cenę 
zgodnego współdziałania Prezydenta i wszyst
kich ministrów teraźniejszego rządu i przy naj
oględniejszej rozwadze i unikaniu zadrażnień 
w polityce wewnętrznej jak i w zagranicznej.

J w .

Z ZA D Z I E S I Ą T E J  RZEKI.
(KORESPONDENCJA).

G re n o b la  w  lip c u  1926.

Pozostało nam po odległych przodkach tak 
wiele popędu koczowniczego, że do najwięk
szych rozkoszy człowieka osiadłego należy wę
drowanie. Kraje i miasta mają własne fizjogno- 
mje a urok poznawania nieznanego jest i będzie 
zawsze wielki. A gdy jeszcze wędrówka prowa
dzi do Francji, dla której w każdem polskiem 
sercu drzemie tyle sentymentu sympatji, gdy sa
ma nazwa Paryża budzi wielkie obrazy i wywo
łuje największe postaci, aby się przesunęły przed 
okiem ducha, to rozkosz wędrowania potęguje 
się o całą tę różnicę stosunku naszego do Francji 
i do innych krajów. Można Francji nie znać, 
można mieć o niej bardzo fragmentaryczne wia
domości, a jednak sama nazwa kraju brzmi jak 
fanfara, a Paryż to nie nazwa miasta, ale jakaś 
cudowna obietnica i powiedzmy odrazu obietnica 
nie zawodząca. Ulice, place, bulwary ze swojemi 
wspaniałemi budowlami, kościoły, muzea, sale 
wykładowe, Sorbona, bibljoteki, pomniki tych, 
którzy wykreślali drogi cywilizacji współczes
nej, wszystko to przemawia do wyobraźni tak 
potężnie, że trzeba nielada siły umysłowej, aby 
sobie ogrom tych wrażeń jako tako uporządko
wać.

Jakich głębokich i różnorodnych wrażeń do
znaje się na każdym niemal kroku! Oto grobo
wiec wielkiego Napoleona, oto College de Fran
ce, gdzie stała katedra największego poety pol
skiego, Adama Mickiewicza, oto na Montmartrze 
grób Króla-Ducha, Juljusza Słowackiego, dla 
którego nie znalazło się miejsce na Wawelu, bo 
Polska odrodzona politycznie, jeszcze nie jest 
wyzwolona duchowo. Jakie to dziwne, że Polska, 
reprezentowana przez tych największych i naj
szlachetniejszych synów swoich, sięga granicami 
ducha aż tutaj, do tej Francji, która zdaje się 
być starszą siostrzycą Polski. Ten sam instynkt, 
który prowadził ongi wielkich Emigrantów w go
ścinne granice Francji, prowadzi ich potomków 
duchowych z temi samemi uczuciami oczekiwań 
i nadziei.

Nieraz myślałam, dlaczego to potomcy emi
grantów polskich nie wracają do wolnej Ojczyz
ny, i nie znajdowałam na to odpowiedzi, dopóki 
nie znalazłam się w Paryżu. Dopiero tutaj stało 
mi się jasnem, jak łatwo przywiązać się do tego 
kraju wolności, gdzie sumienie jest tak wolnem, 
jak je stworzył Bóg, a myśl i jej forma tak swo
bodną, że duch tchnie tu kędy chce, bez obawy 
iż jaki prałat sutanną czarną zagrodzi mu drogę. 
Nie, na obczyźnie nie mieszkają tylko bogacze,
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szukający dla sieb ie przyjem ności, ale i ludzie  
ubodzy, k tórzy  cenią sobie przedew szystk iem  
i n ad ew szystk o  w olność ducha, jakiej m y sobie  
w w yzw olonej O jczyźnie w zajem nie nie życzym y. 
Takie m yśli naw iedzały  mnie podczas pogrzebu  
ś. p. W ładysław a M ickiewicza, który pielęgnu
jąc z p ietyzm em  spuściznę sw ego w ielk iego  Ojca, 
zachow ał sob ie m łodość duszy i serca do o sta t
niej chwili długiego i pracow itego życia. Żywiej 
od w ielu  m łodych interesow ał się  spraw am i oj- 
czystem i i zachow ał sobie n ieza leżność zdania, 
jakiego nie spotyka się u nas zbyt często. Na kilka  
dni przed śm iercią w niew ielu słow ach ocenił 
sytuację, w  jakiej znalazł się nasz kraj skutkiem  
przerostu interesów  partyjnych nad interesem  
ogółu i w yraził radość, że part ja zosta ła  usu
nięta na stronę i że na czoło w ysunęli się ludzie, 
m iłujący przedew szystkiem  Polskę i m ający na 
widoku ty lko  jej szczęście.

G łęboki żal budził się w  sercu na m yśl, że  
z tym  w ybitnym  człow iekiem  znika jedno z w i
dom ych ogniw, które łą czy ły  dzisiejszość z da
leką przeszłością. M yśli o przeszłości i przy
szłości narodu skupiały się dokoła trumny w ie l
k iego Pracow nika i Strażnika najszlachetniej
szej tradycji, ale rozpraszał je skutecznie cere- 
m onjał pogrzebowy. Trudno, ale tak już jest na 
św iec ie , że  gdy uczucie zostaje ujęte w  okre
ślone formy, gdy na przykład żal, który jest dla 
żałobników  czem ś spontanicznem  i im prowizo- 
wanem  przez uczucia najgłębsze, zostaje ujęty  
w pompę funebre, to doznaje się uczuć zgoła  
osobliwych. Jest to niew ątpliw ie jeden z ty się
cy  objawów naszej kultury, że i żal u jęty  jest 
w reguły, aby uczucie irracjonalne nie w yra
żało się chaotycznie. N ie i nie, pompę funebre 
nie daje się skoordynować z uczuciem , które po
konane w łasną żyw iołow ością, pozostaw ia rozu
mowi tylko ty le  wolności, aby b ył świadkiem  
bólu, który bywa jak wicher i jak powódź, albo 
jak to osob liw e m ilczen ie, gdy w  k ośc ie le  urw ie  
się nagle potężne fortissim o organów, ale nigdy  
nie m oże być w tłoczony w ciasne ram y estetyki 
savoir-vivre‘u.

To też na cm entarzu w M ontm orency, nad 
grobem, w którym przed laty  spoczyw ały  zw ło 
ki w ielk iego Polaka, nie słuchałam  przem ówień, 
przeznaczonych dla słuchaczy naszej zm alałej 
dzisiej szóści, ale przepow iadałam  sobie w  du
chu mowę Sew eryna G oszczyńskiego, w yg łoszo 
ną nad tym  sam ym  grobem 21 m aja 1867 pod
czas pośw ięcenia pomnika A dam a M ickiewicza. 
Jakże dawno temu, gdy nad grobem Polaka  
przem aw iał Polak słow y tak n iezw ykłem i dla  
dzisiejszości! S tw ierdził G oszczyński, że  ,»Mi
ck iew icz był katolikiem , jak lud jego, z wiarą  
w e w szystk ie dogmata, z częścią dla w szystkich  
obrzędów, jako środków budzenia ducha do ży 
cia i podnoszenia go ku Bogu; jeżeli w yszed ł 
z koła nieruchom ości religijnej, pobożności 
m artwej, w iary ślepej tam nawet, gdzie Bóg po
zw ala  otw orzyć oczy, to dlatego, że słuchał 
w ięcej głosu  Boga, jak ustanow ień ludzkich, że 
w dziele Chrystusa odnosił się w ięcej do jego

Ducha, jak do martwej litery i jej wykładaczy. 
Człowiek słabszy, zamiłowany więcej w spokoju, 
oglądający się więcej na ludzi, niż na Boga, je- 
dnem słowem mniej silny uczuciem religijnem, 
jak był Adam Mickiewicz, nie byłby zdolny do 
podobnego czynu, bo ta przyszłość katolicyzmu, 
którą przyjął za swoją, obarcza człowieka tru
dniej szemi obowiązkami i wzywa do większej 
miłości Boga i ludzi... do bliższego naśladowa
nia Chrystusa, do ściślejszego pełnienia praw 
Jego i życia w ich duchu. Nie uląkł się jednak 
tych trudności, bo, przeniknąwszy istotę religji, 
widział, że jeżeli co, to religja jako naczelni
czka i podstawa wszelkich ludzkich instytucji 
powinna mieć życie, a tego niema bez ruchu 
i postępu...“ .

Te słowa z przed lat sześćdziesięciu brzmiały 
mi w duszy podczas przemówień oficjalnych. 
Zdawałam sobie sprawę, że dla słów takich 
Goszczyńskich dzisiaj niema w Polsce i nad 
grobem Polaka rezonansu, że dzisiaj nikt nie 
odczuwa potrzeby mówienia o rzeczach wiel
kich w duchu i w prawdzie i że niejeden czułby 
się dotknięty w swoich uczuciach religijnych, 
jak się zwykło nazywać indyferentyzm, gdyby 
ktoś mówił o martwocie życia religijnego i o ko
nieczności ruchu i postępu w żywej religji. 
A nad grobem świętej zaiste pamięci Włady
sława Mickiewicza powinny były odezwać się 
takie i podobne słowa, bo zachowując sobie nie
zależność sądu o wydarzeniach majowych, nie
mal bezpośrednio przed zgonem powiedział, iż 
,,to dobrze, że Piłsudski rządzi, a nie kto inny. 
On bowiem pomyśli o wszystkiem innem, tylko 
nie o własnym zysku, czego o jego przeciwni
kach nie można powiedzieć“ . Na tydzień przed 
śmiercią w liście do senatora Posnera napisał 
ten dziewięćdziesięcioletni starzec słowa, które 
są niezrozumiałemi dla tylu naszych młodzień
ców: „Oby prędko nowi ludzie otworzyli nam 
nowe drogi...!“ Syn wielkiego twórcy „Ody do 
młodości“ pozostał cudownie młodym do 
ostatka.

Myśli te szły za mną, gdy na wspólnej mogile 
na cmentarzu w Montmorency odczytywałam 
nazwiska: Tomasz Olizarowski, Jan Sowicki... 
Cyprjan Norwid. Na tern nazwisku poety poło
żyła się niby cudowny ornament wielka szkar
łatna róża. Przypomniały mi się słowa tego nie
zrozumiałego i mało znanego w Polsce poety, 
że „Syn minie pismo, lecz ty spomnisz, wnuku...!“ 
Niestety, i wnuk nie spomniał, bo jest „w Oj
czyźnie laurowo i ciemno“, przedewszystkiem 
ciemno. Szkarłatna róża na zapomnianem imie
niu oto wszystko. A na Montmartrze, niedaleko 
stąd, leżą prochy jednego z największych sy
nów Polski, który skarżył się Bogu: „Ty bę
dziesz widział moje białe kości w straż nie od
dane kolumnowym czołom...” Dla kardynała 
rzymskiego, rządzącego Polską, niedość jest być 
wielkim poetą polskim, ale trzeba być przykła
dnie uległym poddanym papieża.

W Paryżu i okolicach jest się bardzo blisko 
Polski. Pomyślałam tedy, że takie smutne re
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fleksje nie będą mnie nawiedzały zdała od Pa
ryża, w Grenobli, gdzie odbywa się bardzo cie
kawy kurs języka i literatury francuskiej pod
czas wakacji. Gdy się przybywa z wielkiego 
Paryża do zacisznego miasta iak Grenobla, to 
zrazu nie można nacieszyć się tą swobodą, jaką 
się tu odczuwa na każdym kroku, a następnie 
temi pięknościami, których tak wiele jest 
w Dauphine. Cudowna dolina Gresivaudan ma 
tyle uroków, że aż żal się robi, iż trochę tego 
piękna nie można przenieść na nasze mono
tonne Mazowsze. Tuż koło dworca kolejowego 
rozbudowała się bardzo ładna dzielnica tego 
miasta, liczącego 80 tysięcy mieszkańców i, nie
stety, wyzywającego do porównań. Mamy wszak 
w kraju dużo miast o ludności dość znacznej, 
ale jak wiele każde z nich miałoby do pozazdro
szczenia niewielkiej Grenobli! Ileż tu pięknych 
budowli, jak np. pałac sprawiedliwości, ładny 
nowoczesny gmach prefektury przy placu de la 
Constitution, Szkoła artylerji, stary kościół św 
Wawrzyńca z kryptą z 6 stulecia itd. Nie brak 
też pięknych pomników, jak np. pomnik Bayar- 
da, pomnik na pamiątką wielkiej Rewolucji, 
wzniesiony w setną rocznicę, to jest w 1899 roku; 
pomnik Doudarta de Lagree, założyciela ko
lon j i Tonkińskiej i wiele innych. Jardin de Yille, 
ogród miejski, jest miejscem, gdzie miło jest 
pospacerować i odpocząć po pracy, a z czte
rech mostów na Izerze roztacza się piękny wi
dok, sięgający daleko, bo przy pogodnym dniu 
aż po Mont Blanc. Tuż koło miasta wznosi się 
Mont Rachais, góra mająca przeszło 1.000 me* 
trów wysokości, a u jej stóp ciągną się ładne 
ulice z widokami na dalekie białe szczyty gór.

Uniwersytet ma dużą bibljotekę liczącą około 
200.000 tomów, w czem kilka set inkunabułów 
i około 2.000 rękopisów. W mieście i okolicy 
kwitnie znany od dawna w tych okolicach prze
mysł rękawiczarski, który bezpośrednio przy 
wyrobie rękawiczek i przy przygotowywaniu 
skór zatrudnia około 40.000 ludzi. Izera ujęta 
jest w piękne nabrzeża, miasto ma liczne lin je 
tramwajowe i wszelkie nowoczesne udogodnie
nia. Na wakacyjny kurs literatury i języka fran
cuskiego zjechało tu około 800 cudzoziemców 
ze wszystkich stron świata, bo aż z Ameryki 
i z kolonj i afrykańskich. Jest dużo Anglików, 
Amerykan, sporo Czechów, kilkunastu Pola
ków. I znowuż musiałam zadawać sobie pytanie, 
kiedy to cudzoziemcy zaczną tak tłumnie zjeż
dżać do Polski, aby się od niej uczyć?

Z podziwem i szacunkiem spoglądam na Fran
cuzów, jak bardzo dbają o to, aby naród swój 
przedstawić cudzoziemcowi w świetle jak naj- 
korzystniejszem. Profesorowie wykładają o po
szczególnych pisarzach z takim entuzjazmem 
i zapałem, że słuchacze dostają wypieków i jeśli 
nawet zapomną kiedyś o treści wykładu, to nigdy 
nie zapomną tego entuzjazmu i zapału, który 
udziela się tak łatwo. Niema tu miejsca na takie 
głupie i partyjne stanowisko, jakie zajmują wo
bec wielkich pisarzy niektórzy krytycy i histo

rycy literatury u nas. Na przykład takie hanie
bne zachowanie się pewnych działaczy wzglę
dem pisarzy zasłużonych, jakie ujawniło się 
u nas względem Żeromskiego, byłoby tu wprost 
nie do pomyślenia. Zdaje się tedy, że nie prę
dzej zaczną zjeżdżać do nas cudzoziemcy na 
naukę, aż sami będziemy umieli uczyć się od 
swoich wielkich nauczycieli i aż skończy się ta 
dyktatura ciemnoty, która nie pozwala pogrze
bać zwłok wielkiego poety polskiego na Wawelu, 
jedynie dlatego, że miłość dla narodu wzięła 
w nim górę nad uległością względem polityki pa
pieskiej.

Jak dużo musimy jeszcze uczyć się od Fran
cuzów i nietylko od Francuzów! I nie ulega wąt
pliwości, że nauczylibyśmy się niedługo, gdy
byśmy się uczyć chcieli, ale nieraz ma się wra
żenie, że wielkość Francji polega na jej cudow
nej odwadze, która nie zlękła się wolności. U nas 
i przy poznawaniu dziejów przeszłych i w chwili 
obecnej miewa się wrażenie, że teorja wolności 
drży przed jej praktyką. Stosunek nasz do naro
dowych i wyznaniowych mniejszości zdaje się 
mówić, że nie mamy tyle zaufania do swojej kul
tury, na ile ona w pełni zasługuje. Powiedziała
bym, że narodowość panująca zawsze darzy wol
nością mniejszości dopiero wtedy, gdy zapano
wała nad samą sobą i poznała swoją siłę 
i wartość. Tak będzie i u nas. Gdy nacjonaliści 
zrozumieją, że siła jednego narodu nie polega na 
słabości narodów innych, wówczas sprawa mniej
szości zostanie rozstrzygnięta w duchu najpię
kniejszych tradycji polskich. I wówczas kultura 
polska zacznie promieniować dokoła, jak promie
niowała przed wiekami.

Kościół ewangelicko-refermowany jest tu bar
dzo miły, dla mnie daleko milszy niż paryski 
Tempie d Oratoire. Nabożeństwo zaczyna się 
o 1 0 1/2. Na nabożeństwo przyszło dużo cudzo
ziemców z kursów: Amerykanie, Anglicy, Niem
cy, Skandynawowie, nawet murzyni z kolonji 
afrykańskich. Przed nabożeństwem bardzo miły, 
starszy już ksiądz, podchodzi do każdego, wita 
się, dopytuje o narodowość, a przy tej sposobno
ści każdemu mówi coś serdecznego, dobrego. 
Usposobiło to wszystkich tak wyjątkowo dobrze, 
a podczas nabożeństwa wytworzył się nastrój tak 
serdeczny, jak między ludźmi, którzy zaprawdę 
zbratani są z sobą w Chrystusie bliżej, niż mogą 
być zbratani związkami krwi. Przed nabożeń
stwem każdy z uczestników otrzymał karteczkę 
drukowaną z porządkiem nabożeństwa i wska
zówkami, kiedy siedzieć, kiedy trzeba wstać, 
a kiedy należy uklęknąć. Nigdy jeszcze nie wi
działam tylu młodych ludzi biorących w nabo
żeństwie tak serdeczny, bezpośredni i żarliwy 
udział. Ksiądz zawiadomił jeszcze uczestników 
nabożeństwa, że przyjmuje w poniedziałki w pe
wnych godzinach, gdyby ktoś potrzebował jego 
duszpasterskiej opieki, czem schwycił mnie mo
cno za serce, jak dobry troskliwy ojciec. Nabo
żeństwa tego nie zapomnę i miłego pasterza hu- 
genockiego także nie zapomnę nigdy.
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Francuzi umieją wytrwale pracować, ale umią 
też bawić się przy nadarzonej sposobności i lubią 
się bawić, jak to widziałam w dniu 14 lipca, któ
ry jest świętem narodowem. Grenobla jako 
twierdza ma wielką załogę wojskową, a więc 
przedewszystkiem wielka parada wojskowa. Już 
w wigilję święta zawieszają chorągwie i czynią 
przygotowania. O dziewiątej wieczorem w wigilję 
święta pochód wojska z pochodniami przy dźwię
kach fanfar wygrywanych z entuzjazmem iście 
francuskim przez strzelców alpejskich. Całe mia
sto wyległo na ulice, które stały się własnością 
rozradowanego i roztańczonego ludu. Muzyka 
i tańce trwają do późnej nocy. Nazajutrz, dnia 
14 lipca ogromny przegląd wojska, zaczynany

i kończony salw am i arm atniem i. Po południu  
koncerty publiczne, przedstaw ienia gratisowe, 
tańce. O 8-ej w ieczorem  znowu salw a armatnia 
a o 10-tej wobec n ieprzejrzanych tłum ów  w sp a
n iałe ognie sztuczne na Izerze. A  potem  tańce  
ludu, osob liw ie robotników  h iszpańskich  i w ło 
skich, aż do rana, gdy prosto z zabaw y trzeba iść 
do pracy. M ieszczanie bawią się po restaura
cjach, ale niemniej hałaśliw ie od ludu.

Francja jest piękna, a południe francuskie i lud  
południow y bardzo miłe. D la m iłych C zytelników  
,,Jed n oty“ i dla S zanow nego księdza  R edaktora  
pozdrow ienia  serdeczn e załączam .

Elżbieta Hulkówna.

FATALNE O D O SO B N IEN IE .
Gdy się czyta na jednej stronnicy dziennika 

o współpracy intelektualnej narodów Europy, 
a na dalszych stronnicach otrzymuje się masę 
dowodów moralnego rozdwojenia tych narodów, 
to ma się bolesne wrażenie, że biblijna opowieść
0 budowaniu wieży Babel dzisiaj i na naszych 
oczach się dokonywa. Nieporozumień jest tak 
wiele, że możnaby niemi obdzielić kilka Europ
1 Ameryk z przyległościami. Oto w protestanc
kiej Ameryce odbył się kongres eucharystycz
ny, w tej Ameryce, która została zbudowana 
przez ewangelików i w której panuje szczytna 
zasada ewangelicznej wolności ducha, dlatego, 
że katolików jest tam zaledwie kilkanaście pro
cent. Ks. Kneblewski w ,,Kurjerze Warszaw
skim“, rozpisując się o tej świętej ostentacji 
rzymskiej w protestanckiej Ameryce, dostrzega 
jakiś blask majestatu i pisze, że blaskiem maje
statu jaśniało w Ameryce ewangelickiej... pa
piestwo. Blask musiał być zbyt duży i dlatego 
ks. K. nie dostrzegł, że to jaśniał blask kultury 
ewangelicko-amerykańskiej, jaki nie może ja
śnieć ani w Madrycie, ani w Rzymie, a w Pary
żu już dawno jaśnieć przestał dla rzymskiej 
ostentacji politycznej. Niechże sobie ktoś wy
obrazi, jak zachowałyby się masy madryckie 
i władze królewskie, gdyby tam doszło do kon
gresu ewangelickiego. Tam blask majestatu pa
pieskiego zajaśniałby w zgoła odmienny sposób, 
niż w heretyckiej Ameryce. Gdy w swoim cza
sie na czele rządu holenderskiego stał katolik 
rzymski, nasz Kurj erek rozczulał się nad tern 
także i także dostrzegał blask jakiegoś majesta
tu, tylko nie dostrzegł majestatu tej kuituiy kal
wińskiej, która małe Niderlandy wyniosła wy
soko ponad wielką Hiszpanję i właśnie w walce 
z tą Hiszpan ją, która nie uznawała prawa Ho
lendrów do wolności ducha.

Dzięki takim złudzeniom optycznym, gdy blask 
kultury ewangelickiej bierze się za jaśnienie ma
jestatu papieskiego, nie widzi się tego, co się 
dzieje tuż o miedzę od protestanckich Stanów

Zjednoczonych, w Meksyku, w kraju par exce
llence katolickim. Gdyby biskupi katoliccy 
i przedstawiciel Watykanu byli zjechali do sto
licy tego kraju, albo do Vera Cruz, to ks. Kne
blewski z Kur j erka byłby się naocznie przekonał, 
że blask majestatu papieskiego może jaśnieć już 
tylko w kraju protestanckim, bo Meksyk wy
gnał przedstawicieli kleru rzymskiego, chcącego 
panować nad narodem i państwem. Publiczność 
czytająca gazety o tern, co się dzieje w Meksyku, 
powtarza sobie za Kurjerkami, że jest tam prze
śladowane chrześcijaństwo, podczas gdy napraw
dę Meksyk otrząsa z siebie ultramontanizm, któ
ry z chrześcijaństwem nie ma nic wspólnego. 
Walka między władzami państwowemi a klery
kalizmem wre w Meksyku nie od dzisiaj. Jak 
do wszystkich kolonji hiszpańskich, tak i tu na- 
pchało się przedewszystkiem mnóstwo księży 

i zakonników, którzy bardzo długo byli rzeczy
wistymi panami kraju. Dążenia wyzwoleńcze 

z pod panowania reakcyjnej Hiszpanji znalazły 
kler w obozie wrogów wolnego Meksyku. Kle
rykalizm dał się Meksykowi tak we znaki, że w 
walce z nim już w połowie minionego stulecia 
przeprowadzone zostało oddzielenie kościoła od 
państwa z konsekwencjami daleko ostrzejszemi, 
niż w dzisiejszej Francji. Ponieważ ultramonta
nizm nigdzie nie rezygnuje ze swoich pretensji 
i ostatniemi czasy znowuż sięgał po władzę, 
więc władze meksykańskie wygnały z kraju 
uzurpatorów klerykalnych, pozostawiając księ
żom tyle swobody, ile jej potrzeba do sprawo
wania urzędu duszpasterskiego, aby jej nie zby
wało na agitację polityczną. Sposób, w jaki pa
nuje Primo do Rivera nad Hiszpanją, świadczy 
dość wymownie o tern, że ten kraj, podobnie 
jak Meksyk, niedługo otrząśnie z siebie jarzmo 
ducha, aby po wyzbyciu się pęt ultramontani- 
zmu zajaśnieć dawnym blaskiem swego genju- 
szu. Dzisiaj, niestety, najlepsi Hiszpanie muszą 
się tułać poza granicami swej ojczyzny, albo 
milczeć.
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Nawet na małej Litwie, tak często traktowa
nej u nas wzgardliwie i z pańską dufnością, za
nosi się na przeprowadzenie europeizacji usta
wodawstwa w wielkim stylu. Czytamy, że rząd 
zamierza zaprowadzić nietylko cywilne ustawo
dawstwo małżeńskie, ale nawet częściowe od
dzielenie kościoła od państwa. Gdyby to doszło 
do skutku, to Litwa zyskałaby na tern bardzo 
wiele pod względem kulturalnym, jak zyskały 
wszystkie kraje, które wyemancypowały się z pod 
supremacji ultramontańskiej. Tak więc kraj za 
krajem staje w szeregach ludzkości dążącej na
przód.

A u nas? Dość wskazać na tchórzliwy stosunek 
do Kościoła Narodowego, aby przerazić się sto
pniem zależności od Rzymu i stopniem bezmyśl
ności zarazem. Oczywiście, u nas, jak nigdzie 
na świecie, uważa się, że bez katolicyzmu pol
skość musiałaby zginąć. Większego lekceważenia 
i większej pogardy dla kultury ojczystej wy
obrazić sobie niepodobna. W pewnych mózgach 
pokutuje jakaś głupia średniowieczna myśl o bez
granicznej wszechwładzy papiestwa, tego same
go papiestwa, które bardzo łatwo kumało się 
z prawosławnym carem i protestanckim kajze-

ROK I

rem, gdy chodziło o pognębienie Polski, które 
wyklinało powstańców polskich i drwiło z pa- 
trjotów polskich, dążących do niepodległości. 
Dlatego najchętniej katoliczyłoby się wszystko 
i wszystkich. Dlatego też z taką radością donosi 
się o każdem przejściu prawosławnych na kato
licyzm, a przemilcza się fakt, że potem ci ,,na
wróceni“ przy zastosowaniu wielkiego ceremon- 
jału pokutnego wracają do opuszczonego pra
wosławia.

Z uczuciem głębokiego zawstydzenia dowia
dujemy się, że polski ,,Sokół“ , wzorowany prze
cież na ,,Sokole“ czeskim, nie był reprezento
wany na wspaniałym zlocie w Pradze, bo.... cze
ski ,,Sokół“ czci wielkiego syna Czech, Husa, 
spalonego przez Rzym jako heretyka. Przybywa 
Polsce tedy jeszcze jedno bractwo różańcowe, 
a Europa patrzy i dziwuje się. Wszystkie drogi 
postępu prowadzą dzisiaj od Rzymu, tylko Pol
ska na złość i na szkodę samej sobie uparła się 
przy Rzymie i w sposób fatalny odcina sę od 
dróg, któremi kroczy cała cywilizacja współ
czesna. Dokąd nas to zaprowadzi?

L e c to r.
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B O G  SAM  MOZĘ ŚW IA T ZNISZCZYĆ I DRUGI WYSTAWIĆ, 
A BEZ NASZEJ PO M O CY NIE MOŻE N A S ZBAWIĆ.

A. MICKIEW ICZ.
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JEDNOTA

N I E D Z I E L A .
Między sprawami a słowami istnieje tajemna 

więź. Nazwa oddziaływa na duszę i to ma swoje 
skutki. Słowo „niedziela” należy bezwarunkowo 
do słów niefortunnych. Dla pierwszych chrześci
jan niedziela była „dniem Pańskim“ (w świecie 
łaąińskim dies Dominica) i dzień ten był odpo
wiednio spędzany jako własność Boża, dana 
wierzącym dla ich radości i szczęścia.

Później u różnych ludów dzień ten otrzymał 
różne nazwy. Jeszcze w połowie drugiego stu
lecia po Chrystusie Justyn Męczennik nazwał 
niedzielę „dniem słońca”, dopatrując się w słońcu 
symbolu Chrystusa. Od owego czasu niedziela 
jest dla jednych „dniem słońca” dla innych 
„dniem zmartwychwstania”, a dla wielu tylko 
niedzielą, to jest dniem, w którym nic się nie 
robi.

Powiedział Arystoteles, że człowiek to istota 
społeczna. Dobrze, ale z równą racją możnaby 
powiedzieć, że człowiek jest „istotą działającą”. 
Dla człowieka niema niedzieli w filologicznem 
znaczeniu słowa. W niedzielę człowiek nie robi 
tylko tego, co robi przez cały tydzień, chociaż 
i to w społeczeństwie dzisiejszem nie jest by

najmniej regułą. Pracują kolejarze, pracują pocz
towcy, robotnicy w elektrowniach i wodocią
gach i t. d.

Oczywiście, że ogromna większość ludzi pracy 
w niedzielę nie pracuje, ale niedziela nie jest 
dla nich bynajmniej dniem nie działania. Prze
ciwnie, działa się i to bardzo intensywnie. To, 
czego dla pracy powszedniej nie można zrobić 
w tygodniu, to zostawia się zazwyczaj na nie
dzielę. Możnaby rzec, że podczas gdy w tygo
dniu człowiek działa pośrednio dla społeczeń
stwa, w niedzielę działa dla siebie wyłącznie, 
a często przeciwko społeczeństwu.

Przeciwko społeczeństwu? Niedziela jest dniem 
„wielkich zabaw tanecznych”. Podczas zabaw 
tanecznych pije się dużo, a po pijanemu nie 
robi się rzeczy mądrych. To, co człowiek robi 
w stanie odurzenia alkoholowego, jest antispo- 
łeczne, bo po pierwsze wymusza na społeczeń
stwie utrzymywanie policji, więzień i szpitali, 
a po wtóre wstrzymuje społeczeństwo w natu
ralnym rozwoju i postępie. Gdyby podczas tych 
wielkich zabaw tanecznych nie dochodziło do 
niczego gorszego, jak liczne zaziębienia i ich
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skutki fatalne, to już niedziela, jako dzień tych 
zabaw, musiałaby być zdyskredytowana. Staty
stycy zaś powiadają, że najwięcej wypadków 
nieszczęśliwych po fabrykach, katastrof kolejo
wych i t. p. zdarza się po niedzieli, czyli po dniu, 
w którym najwięcej ludzi się upija. Możnaby 
tedy dzień Pański i dzień słońca ze zgrozą na
zwać dniem panowania alkoholu i, niestety, nie 
byłoby w tern przesady.

W różnych krajach miałem sposobność rado
wania się w niedzielę na różny sposób. Gdzie 
dzień ten jest dniem słońca, tam bywa dziw
nie słoneczno nawet w dni pochmurne i bez- 
słoneczne. Zdaje się, jakby ludzie z przybytków 
swoich wynosili słońce na ulice. Po mieszka

niach słychać radosne pieśni chwalące Boga, 
na ulicy spotyka się ludzi z odświętnemi uśmie
chami, którymi pozdrawiają się bracia i siostry 
w Chrystusie, niby tajemnym znakiem porozu
mienia i wezwania do radości.

I u nas niedziela wbrew złej tradycji zaczyna 
się nieraz jako dzień Pański i dzień słońca, ale 
po południu pojawiają się na ulicach ludzie pi
jani, wieczorem zaś rozpoczynają się tańce 
i pijaństwo. Nie, niedziela nie jest dniem nie 
działania. Jest to dzień w którym powinno się 
działać wiele dla duszy i serca, a niestety, w tym 
dniu działa s!ę tak wiele na szkodę duszy.

Uczyńmyż niedzielę dniem Pańskim i dniem 
słońca! 7\ G ru d a .

WIADOMOŚCI Z KOŚCIOŁA I O KOŚCIELE.
Odłożona na miesiąc wrzesień tegoroczna kon

ferencja Duchownych ewangelicko-reformowa
nych w Polsce odbędzie się w Lesznie poznań- 
skiem w terminie od 14—16 września roku bie
żącego.

Program powyższej konferencji jest następu
jący:

W e w to re k , dnia 14 września konferencja roz
pocznie się godzinie 83/4 rano krótkiem nabożeń
stwem, odprawionem przez Ks. Seniora Haenischa 
z Poznania.

Powitanie gości przez miejscowego Ks. Paste
rza, Dra teol. Bickericha.

Ogólne obrady konferencji.
O godzinie 12 w południe uroczyste nabożeń

stwo w języku polskim w miejscowym Kościele 
ew. reformowanym Ś-go Jana, w czasie którego 
kazanie wygłosi Ks. St. Skierski z Warszawy.

O godzinie 1-ej wspólny obiad.
O godzinie 3—7 po południu — obrady i dys

kusje.
O godzinie 8 w. wieczorek Zborowy.
Ś roda , dn. 15 września:
O g. 8:!/4 rano krótkie nabożeństwo, odpra

wione przez Ks. Seniora Semadeniego z War
szawy.

O g. 9—10 r. Zwiedzenie archiwum historycz
nego i cmentarza parafialnego.

O g. 10—12t Odczyt Ks. Dra Bickericha pod 
tytułem: znaczenie Leszna dla Kościoła Ewange
licko-Reformowanego w Polsce”. Po odczycie 
dyskusja.

O g. 1-ej wspólny obad.
O g. 3 wycieczka do Witosławia i Bocian.
C z w a rte k , dn. 16 września:
Og. 83/4 rano krótkie nabożeństwo, odprawio

ne przez Ks. Seniora Royera z Józefogóry w Ma- 
łopolsce.

O g. 9—12 Obrady i dyskusje.
O g. 12-ej krótkie nabożeństwo na zakończe

nie zjazdu.

Mamy nadzieję, że projektowana na wrzesień 
II Ogólna Konferencja Duchownych ewangelicko- 
reformowanych w Polsce będzie rniiała równie 
szczęśliwy przebieg, jak I, odbyta w 1925 roku 
w Warszawie. Oby Bóg błogosławić raczył obra
dom konferencji i owocnemi je uczynił dla spra
wy konsolidacji naszej wyznanionej i kościelnej.

*
* ¥

Synod tegoroczny Wileńskiej Jednoty 
Ewangelicko-Reformowanej.

W lipcu roku bieżącego, cd dnia 9—13 obra
dowała tegoroczna 387-a z kolei sesja Synodu 
,,Jednoty Litewskiej“. Obrady synodalne rozpo
częły się w dniu 9-ym lipca o godzinie 11-ej przed 
południem od uroczystego nabożeństwa w Koś
ciele Wileńskim, odprawionego przez Ks. Se
niora M. Jastrzębskiego, podczas którego kaza
nie wygłosił Ks. Jan Kurnatowski, kaznodzieja 
Wileński. Po kazaniu nastąpiło odsłonięcie tabli
cy pamiątkowej ku czci Mikołaja Czarnego księ
cia Radziwiłła założyciela Zboru Wileńskiego 
i pierwszego Dyrektora Synodu ,, Jednoty Litew
skiej“, odbytego w roku 1557-ym. Odsłonięcia 
tablicy dopełnił po stosownem przemówieniu Ks. 
Senior M. Jastrzębski. Tablica, pomysłu p. kura
tora Synodu Czarnockiego, bardzo ozdobna, z od
powiednim napisem i podobizną Biblji Brzeskiej 
u góry tablicy, umieszczoną została na wprost 
wejścia do Kościoła za Stołem Pańskim. Po skoń- 
czonem nabożeństwie zebrani zgromadzili się w 
sili obrad, gdzie Ks. Sen jor M. Jastrzębski otwo
rzył sesję, poczem nastąpiły wybory prezydjum 
Synodu. Na Dyrektora (Prezesa) Synodu powo
łano p. mecenasa Eugenjusza Falkowskiego, na 
Cenzora — Księdza Seniora Jastrzębskiego i na 
Notarjusza — p. kuratora Mieszkowskiego. Na 
sesji obecny był delegat naszej Jednoty w osobie 
Ks. Kazimierza Ostachiewicza, który też po do
konanych wyborach powitał Synod Wileński 
w imieniu Synodu Warszawskiego, życząc obra
dom owocnej i błogosławionej pracy. Po zała
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twieniu przedwstępnych formalności członkowie 
Synodu udali się w autobusach do grobu bohate
ra narodowego — Szymona Konarskiego, na któ
ry po stosownem przemówieniu Ks. Seniora Ja 
strzębskiego i modlitwie złożono piękny wieniec.

Właściwe obrady synodalne rozpoczęły się na
zajutrz dn. 10 lipca o godzinie 5-ej popołudniu. 
Na sesji synodalnej omawiano kilka purktów 
porządku obrad, między innemi omawiano spra
wozdanie komisji p ra w n ic z e j, opracowującej pro
jekt ustawy zewnętrznej (stosunek do państwa), 
który jednak na plenum Synodu nie był rozwa
żany ani w ogólnych zarysach, ani w szczegó
łach. Podobno w wyniku narad synodalnych 
w ciaśniejszym zespole (Synedrjum) postano
wiono upoważnić Kolegjum Wileńskie do zawar
cia konkordatu z Państwem w myśl art. 115 Kon
stytucji. W związku z sprawozdaniem komisji wy
daw niczej zastanawiano się przez dłuższy 
czazs nad potrzebą wydawania pisma perjodycz- 
nego, poświęconego omawianiu spraw Kościoła 
Ewangelicko-Reformowanego; w rezultacie pro
jekt wydawania pisma został przyjęty i na ten cel 
wyasygnowano parę tysięcy złotych.

Nas interesują bardzo szczegóły powyższego 
projektu. Nie wiemy, czy to ma być pismo co
dzienne, stworzenie którego uważamy za konie
czne, o czem pisaliśmy kilkakrotnie w „Jednc- 
cie“, czy też miesięcznik, dwutygodnik lub tygo
dnik? Pierwszemu przypuszczeniu zdaje się prze
czyć wzmianka, że ,,pismo ma być poświęcone 
sprawom Kościoła Ewangelicko-Reformowanego“ 
ma to być więc organ ściśle konfesyjny, a takim 
,,dziennik“ być nie może, bowiem stać on może 
t y l k o  na gruncie ogólno-ewangelickim; w dru
gim wypadku byłby to organ wyłącznie Jednoty 
Wileńskiej, gdyż pismo poświęcone sprawom pol
skiego Kościoła ewangelicko-reformowanego już 
jest wydawane w łonie naszej Jednoty, i jest nim 
nasza ,,Jednota“.

W dalszym ciągu obrad synodalnych wysłu
chano sprawozdania o stanie bibljoteki, z którego 
dowiedziano się, że porządkowanie bibljoteki i ar
chiwum posuwa się naprzód, a to dzięki usilnej 
pracy pp. Kuratorów Kadera i Studnickiego.

W dniu następnym, tj. w Niedzelę obradowało 
od godziny 5-ej po południu tylko ,,Synedrjum“ 
Synodu; przy tych obradach delegat Synodi na
szego oczywiście obecnym być nie mógł. Nabo
żeństwo przedpołudniowe w Kościele odprawił 
Ksiądz Sen jor Felicjan Kurnatowski, Pasterz 
Zboru Izabelińskiego. W dniu 12-ym lipca obra
dowało znowu Synedrjum od 5 po poł. do g. 9 w. 
Po przerwie zaczęły się dalsze obrady synodalne, 
na których omawiano sprawę wydawnictwa no
wego śpiewnika i wyznaczono termin Zjazdu 
ogólno-ewangelickiego w Wilnie na październik 
roku bieżącego, jednakże bliższe szczegóły tego 
Zjazdu, dotyczące jego celowości, programu prac 
i charakteru uchwał, wcale na plenum Synodu 
omawiane nie były. Pod koniec sesji dokonano 
wyborów kuratorów Synodu w osobach pp. ar- 
chiwarjusza Wacława Gizbert-Studnickiego,

K. Przewłockiego i mec. B. Szyszkowskiego. 
W ostatnim dniu obrad przyjęto ręsztę,,kanonów”, 
czyli uchwał, opracowanych i dyskutowanych 
w Synedrjum, a przedstawianych plenum Synodu 
jedynie do zatwierdzenia. Między innemi przy
jęto projekt zmiany nazwy Synodu na „Synod Ko
ścioła ewangelicko-reformowanego na ziemiach 
wschodnich Rzpltej Polskiej” , oraz „Kolegjum” 
na „Konsystorz”. Na zakończenie obrad synodal
nych odczytano list Ludwiki Karoliny ks. Radziwił
łówny, margrabiny Magdeburskiej do Jednoty 
Litewkiej, zawierający streszczenie zasad Kościoła 
ewangelicko-reformowanego. Jednocześnie uchwa 
łono „kanon“, polecający odczytywanie listu po
wyższego corocznie na każdej sesji Synodu. Wre
szcie o godz. 7 i pół. Synod zakończył obrady 
swe nabożeńswem w miejscowym Kościele, pod
czas którego kazanie wygłosił delegat Synodfl na
szego, Ks. K. Ostachiewcz.

Opis powyższy przebiegu obrad Synodalnych 
w Wilnie opieramy na sprawozdaniu, przesłanem 
Konsystorzowi naszemu przez Ks. K. Ostachie- 
wicza.

W związku z Synodem Jednoty Wileńskiej 
ogłoszony został w numerze 169 „Nowego Kur- 
jera Polskiego“ z dnia 22 lipca r. b. „wywiad te
goż Kur jera u dyrektora synodu ewangelicko-re
formowanego w Wilnie, mec. Eugenjusza Falkow
skiego“, w którym to wywiadzie p. Dyrektor Sy
nodu podaje pewne szczegóły, wymagające z na
szej strony sprostowania.

Przedewszystkiem nie zupełnie ścisłem jest 
zdanie Szanownego Pana Dyrektora, brzmiące 
w wywiadzie dosłownie.; „pozwoli pan, że wspom
nę kilka dat i faktów z historji naszego kościoła, 
jako najs ta rszego  kościoła ewangelicko-reformo
wanego w Polsce. “ Mowa tu jest oczywiście o „Je- 
dnocie Litewskiej“ . Otóż w rzeczywistości „Je- 
dnota Litewska“ nie b y ła  na js ta rszą  organizacją 
kościelną ewangelicko-ieformowaną. Równocze
śnie z nią, jeżeli nie wcześniej, powstawały inne 
„Jednoty“ — Wielkopolska i Małopolska, a ta 
ostatnia była właściwie co do czasu powstania — 
najstarszą. Jako taka dzisiaj już wprawdzie nie 
istnieje, ale jej sukcesorką w prostej linji jest 
dzisiejsza Jednota Warszawska — po przyłącze
niu do Synodu Warszawskiego ostatnich Zborów 
Małopolskich, wraz z ich funduszami i staremi 
aktami. Jeżeli zaś chodzi o datę powstawania 
oddzielnych Zborów, to wprawdzie Zbór Wileń
ski istniał już w roku 1553 przy dworze Ks. Mi
kołaja Czarnego Radziwiłła, ale cały szereg Zbo
rów Małopolskich również ĵuż w tym czasie istniał, 
a wiele z nich erygowanych było nawet znacznie 
wcześniej, jak np. Dubiecko w r. 1846, Jasłowiec 
w r. 1549, Kazimierza Wielka 15Jl, Kraków i inne. 
Wyrażenie więc „najstarszy” w zastosowaniu czv 
Jo „Jednoty Litewskiej”, czy do Zboru Wileń
skiego — jest nieścisłe. Dalej w wywiadzie 
z przedstawicielem „Nowego Kurjera“ pan Dy
rektor oświadcza, iż członki wie Synodu W ileń- 
kiego, „za główny cel zjazdu (ogólno-ewangelic
kiego, nasz przyp.) uważają p o w o ła n ie  do życ ia
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e w a n g e lic k ie j ra d y  m ię d z yw yzn a n io w e j i ujedno
stajnienie polityki kościołów ewangelickich w sto
sunku do państwa, oraz usta len ie  ta k ty k i i poW  
t y k i K o ś c io łó w  ew ange lick ich  w  Polsce na z ja z 
dach m iędzyna rodow ych  “.

Odnośnie do tego oświadczenia p na Dyrek
tora Synodu zaznaczamy, że projekt powołania do 
życia ewangelickiej rady międzywyznaniowej zo
stał przez nasz K o n s y s to rz  w związku z odezwą 
Zboru Lwowskiego jeszcze w  p ie rw szych  m ie s ią 
cach ro k u  bieżącego w y s u n ię ty  i na zasadzie man
datu Oddziału ,,Polska“ wszechświatowego 
Związku przyjaznej pracy Kościołów w  szczegó
ła ch  opracow any. Projekt statutu owej ,,rady“ zo
stał przed dniem 1.5 r. b. przez Konsystorz nasz 
wszystkim poszczególnym organizacjom Kościel
nym ewangelickim w Polce, a więc i Kolegjum Wi
leńskiemu, przesłany. Co się zaś tyczy ,»ustalenia 
taktyki i polityki K a ś c io łó w  e w a n g e lick ich  w P o lsce  
na zjazdach międzynarodowych“, to zdaniem na- 
szem do takiego ,,ustalania“ powołany jest jedy
nie i wyłącznie „Oddział,,Polska“, wszechświato
wego Związku przyjaznej pracy między naroda
mi przez Kościoły“. Wreszcie ostatni interesujący 
nas ustęp ,,wywiadu“ brzmi w sposób następują
cy: ,,w końcu rozmowy dyr. synodu wileńskiego 
mec. Falkowski wspomniał, że dotychczasowa 
,,Jednota Litewska“ — obejmująca tereny wo
jewództw : wileńskiego, nowogródzkiego, pole
skiego, wołyńskiego i część województwa biało
stockiego, t. j. dawniejszą ziemię grodzieńską, 
była jedynie w pewnym kontakcie z ró ż n y m , co 
do obrządku Synodem  W a rsza w sk im , czego ostat
nim wyrazem był udział w obrzędach przedsta
wiciela tegoż Synodu Ks. Ostachiewicza“. Od
nośnie do wyliczonych terenów, wchodzących 
w skład dotychczasowej ,,Jednoty Wileńskiej“, 
zaznaczyć musimy, że dzisiejsze ,,województwo 
wołyńskie” włączone zostało do ,,Jednoty Wi
leńskiej” przez zaborcze Władze rosyjskie, które 
na żadne stosunki Wołynia z Warszawą nie po
zwalały, bowiem w Polsce przedrozbiorowej Wo
łyń należał zawsze do ,,Korony“, a nie do ,,Li
twy“. Obie ,,Jednoty“ — Wileńska i Warszaw
ska znajdują się istotnie tylko w ,,pewnym kon
takcie“ ze sobą, ale że te Jednoty są różne co do 
o b rz ą d k u , o tern się dopero z ,,wywiadu“ dowia
dujemy. Różnią się one jedynie u s tro je m  koś
c ie ln ym , który w Winie jest ,,synodalny“, a w 
Warszawie ,,prezbyterjalno-synodalny“, ale dog
maty, wierzenia religijne i obrządki kościelne 
są zupełnie identyczne tak w Wilnie, jak i w 
Warszawie. I nas tutaj obowiązuje, jak i Wilno 
,,Agenda albo forma porządku usługi świętej 
w Zborach ewangelickich K o ro n n ych  i Wielkiego 
Księstwa Litewskiego“ z r. 1637, z tą tylko róż
nicą, że Synod Wileński załatwia sprawy rozwo
dowe na podstawie tej Agendy, nasz zaś Sąd 
Konsystorski stosować się musi do ,,prawa mał
żeńskiego“, będącego składową cząstką ,»Kodeksu 
Cywilnego“, obowiązującego na ziemiach byłej 
Kongresówki

Synod litewskiego Kościoła 
Ewangelicko-Roformowanego.

W numerze 31 pisma „Reformierte Kircheijzei- 
tung“ z dnia 1 sierpnia r. b. pomieszczone zo
stało sprawozdanie Ks. F. Barnehla, Pasterza 
Serejskiego, z odbytego w roku bieżącym Synodu 
Kościoła ewangelicko-reformownego na Litwie 
Kowieńskiej. Ze sprawozdania tego podajemy 
poniżej kilka szczegółów, mogących interesować 
czytelników ,,Jednoty“,

Sesja Synodu Litewskiego Kościoła ewange- 
licko-Reformowanego w roku bieżącym „odpra
wioną” została w Birżach, w dniach 24 do 27 
lipca. Kościół ewang.-reformowany Litewski 
liczy w danej chwili 10 Zborów i 11000 człon
ków. Na Synod zjechało się: 17 delegatów od 
Zborów, 30 kuratorów i wszyscy Ks. Ks. Pasterze, 
w liczbie 5-ciu.

Obrady Synodu rozpoczęto od uroczystego na
bożeństwa, odprawionego w zastępstwie chorego 
jeszcze w pierwszym dniu Synodu Ks. Superin- 
tendenta P. Jakubenasa przez Ks. J. Szepiatysa, 
a po skończonem nabożeństwie przystąpiono do 
wyborów Dyrektora Synodu, Cenzora i Notarju- 
sza. Na Dyrektora Synodu powołano p. War- 
jakoisa, na Cenzora — Ks. Szepiatysa, a na 
Notarjusza — Ks. Szarnasa. W ciągu kilku
dniowych obrad synodalnych poruszono wiele 
dla Kościoła Litewskiego żywotnych spraw, 
a przedewszystkiem sprawę stosunku Kościoła 
do Państwa. Po wyczerpujących debatach Sy
nod postanowił przedstawić Sejmowi projekt 
„statutu litewskiego Kościoła Reformowanego”. 
Statut ten przewiduje uznanie przez Państwo 
Litewskie Związku litewskiego ewangelicko- 
reformowanego Synodu, samodzielnie regulują
cego wszelkie sprawy duchowne Kościoła i wy
łaniającego z siebie do załatwiania spraw bie
żących tak zwane „Kolegjum” (Konsystorz), 
składające się z świeckiego Prezesa, duchownego 
Wice-Prezesa, trzech świeckich i trzech duchow
nych członków i odpowiedniej liczby urzędników 
kancelaryjnych. Wszyscy członkowie Kolegjum 
i urzędnicy kancelaryjni mają posiadać prawa 
służby państwowej. Również doniosłą jak ure
gulowanie stosunku do państwa, jest dla Kościoła 
Litewskiego sprawa uniwersyteckiego fakultetu 
teologicznego. Jak wiadomo rząd litewski zgo
dził się w swoim czasie na otworzenie w Kownie 
przy Uniwersytecie ewangelickiego fakultetu teo- 
logiaznego. Kościół Reformowany w zrozumieniu, 
że od istnienia i rozwoju tego fakultetu zależy 
możność zapewnienia Kościołowi stałego dopły
wu młodych sił na stanowiska duszpasterzy, de
legował ze swej strony na docentów przedsta
wicieli swoich w osobach Ks. Superintendenta 
Jakubensa i Ks. Dra K. Kurnatowskiego, którzy 
też przystąpili natychmiast z całą energją do 
zorganizowania fakultetu i rozpoczęcia wykła
dów. Oczywiście, że i Kościół Luterski, zarówno 
niemiecki, jak i łotewski, miał możność podjęcia 
współpracy w organizacji fakultetu w duchu 
ogólno ewangelickim, lecz dla różnych powodów
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tego nie uczynił. Gdy pomimo to dwaj wyżej wy
mienieni docenci rozpoczęli wykłady uniwersy
teckie, wówczas obydwa odłamy Kościoła Lu- 
terskiego ogłosiły bojkot fakultetu, motywując 
to tern, że fakultet jest czysto „kalwiński“ , a więc 
nie może być wychowawcą studentów ,,luteran“. 
Uchwalony przez Synod etat Kościoła wyraża się 
w kwocie 96.000 litów (około 85.000 zł.). Połowę 
tej sumy t. j. 48.000 litów daje skarb państwa, 
jako dotację dla Kościoła, drugą połowę wpła
cić muszą Zbory i Kuratorowie Synodu.

Charakterystycznym na Synodzie był moment 
udzielenia przez Ks. Superintendenta publicz
nej nagany jednemu z kuratorów Synodu, który 
zachowaniem się swojem w własnym procesie 
rozwodowym „ubliżył godności zarówno starego 
szlacheckiego swego nazwiska jak i stanowiska 
kuratora Synodu“. Jednocześnie zagrożono mu, 
że o ile postępowania swego nie zmieni — poz
bawiony będzie godności kuratora Synodu. Sy
nod Litewski w obradach swoich nie ograniczał 
się do załatwiania bezpośrednio swoich własnych 
spraw kościelno-administracyjnych. Starał się on 
obejmować szersze horyzonty. Wyraziło się to 
w odczytaniu w Kościele „wezwania światowego 
Kongresu w Sztokholm iei wygłoszeniu także 
w Kościele odczytu, podającego obszerne spra
wozdanie z Kongresu. I w czasie obrad synodal
nych wygłoszone były trzy odczyty, a mianowi
cie a) historyczny — profesora Dra I. Itszasa p 
t. „Historja Kościoła ewangelicko-reformowane
go na Litwie, b) apologetyczny — Ks. Superin
tendenta Jakubenasa p. t. „Co nas dzieli od 
Rzymu? ‘ i c) praktyczny — Ks. Dra K. Kurna
towskiego p. t. „Co to jest żywy Zbór“ ?

*
¥ *

Ksiądz Huszno i unja z Cerkwią Prawosławną.

W ostatnich czasach dużo hałasu w prasie i spo
łeczeństwie wywołał fakt przejścia na prawo
sławie Ks. Huszny, proboszcza jedynej parafji 
tak zwanego „Polsko-Katolickiego Kościoła Na
rodowego“ w Dąbrowie Górniczej. Fakt ten, roz
maicie w prasie i społeczeństwie oświetlany 
i oceniany, jest prcstem następstwem polityki 
naszych sfer rządowych, które, pozostając pod 
zupełnym wpływem kleru rzymskiego, na wszel
ki możliwy sposób zatruwają życie tym, którzy 
od Rzymu odchodzą i własne organizacje swoje 
kościelne tworzyć sobie pragną. Przedwczesne^ 
jednak są przypuszczenia i nadzieje niektórych 
publicystów, twierdzących, że zjednoczenie z pra
wosławiem polskiego Kościoła Narodowego spo
woduje niechybnie spolszczenie Kościoła Prawo
sławnego w Polsce, gdyż, po pierwsze, Ks. Husz
no, łącząc się z prawosławiem, przysporzył temu 
ostatniemu zaledwie jakieś półtora tysiąca wier
nych, dotychczasowych parafian obecnie już 
prawosławnej polsko-narodowej parafji św. Mi
chała Archanioła w Dąbrowie Górniczej, a po- 
wtóre — biskupi prawosławni, przyjmując „na 
łono Cerkwi Prawosławnej“ , jak się urzędowe 
pismo Kościoła Prawosławnego „Woskresnoje

Cztenje“ wyraża, Ks. Andrzeja Husznę i Ks. J a 
na Pietruszkę i ich półtora tysiąca osób liczących 
zwolenników, zastrzegli sobie wyraźnie w art. 12 
ugody, że Ks. Husznie wolno jest prowadzić pro
pagandę wyłącznie wśród Polaków.

Z aktem Ks. Ks. Huszny i Pietruszki nie ma 
nic wspólnego Kościół Narodowy, którego bisku
pem jest Ks. Bończak i który dzisiaj liczy już 
w Polsce kilkadziesiąt tysięcy wyznawców 
i o wiele, wiele więcej sympatyków. Przeciwnie, 
Ks, Huszno walczy namiętnie z tym Kościołem 
i jego przedstawicielem Ks. Bończakiem, a wyra
zem tej walki jest polemika, w bardzo ostrej for
mie i dosadnych wyrażeniach prowadzona z obu 
stron w organach stron walczących — „Polski 
Kościół Narodowy“ dawniej „Głos Ziemowida“ 
(Ks. Huszny) i „Polska Odrodzona” (Ks. Boń
czaka) .

Ks. Huszno, łącząc się z Kościołem Prawo
sławnym, miał zostać z ramienia tegoż pierw
szym biskupem „Polskiego Kościoła Narodowe
go“. Tymczasem po dokonaniu aktu złączenia 
władze Kościoła Prawosławnego oświadczyły, 
że kreowanie Ks. Huszny na biskupa odłożone 
zostało na czas nieograniczony. Na razie zamiano
wany został Ks. Huszno pismem Metropolity 
Djoilizego z dnia 9 sierpnia 1926 r. Nr. 991 — 
Administratorem Polsko-Narodowego Kościoła 
Prawosławnego. Już więc odrazu w pierwszych 
dniach współżycia wynikają pomiędzy łączący
mi się stronami jakieś nieporozumienia. Nieporo
zumienia te dotyczą i nazwy Kościoła Ks. Husz
ny. Oficjalne enuncjacje Duchownych Władz Ko
ścioła Prawosławnego nazywają Kościół Ks. 
Huszny „Polsko-Narodowy Kościół Prawosław
ny“, sam zaś Ks. Huszno odżegnywa się ener
gicznie od przydomku „prawosławny” i podpisuje 
się jako Administrator „Polskiego Katolickiego 
Kościoła Narodowego“. Dziwne też światło rzuca 
na cały akt zjednoczenia wyrażenie się samego 
Ks. Huszny w artykule „Fałszywym patrjotom“ 
w Nr. 34 jego pisma, w którym to zjednoczenie 
nazwane jest „rozpaczliwym — lecz taktycznym 
krokiem“. Chodziło Ks. Husznie przez przyłą
czenie się do prawosławia o uratowanie kaplicy, 
którą w Dąbrowie Górniczej pobudował, a którą 
mu na zasadzie wyroku Sądu Najwyższego zam
knąć miano. I inne jeszcze korzyści przynieść 
miało to zjednoczenie, i korzyści te, widocznie 
aby uspokoić i pozyskać dla tej idei parafian 
i przyjaciół swoich, wylicza Ks. Huszno w Nr. 32 
swego pisma, gdy w artykuliku: „co nam dało 
zjednoczenie z Pols. Kość. Prawosławnym“ po
wiada: „obecnie dzięki zjednoczeniu zdobyliśmy 
wszelkie prawa, jakie przysługują wyznaniom, 
uznanym przez Państwo, słowem wolno nam dzi
siaj budować Kościoły, otwierać szkoły, fundo
wać ochronki i schroniska, wolno nam chrzcić, 
śluby udzielać, umarłych grzebać i akta tych 
czynności sporządzać, wolno nam nawet przepro
wadzać procesy w sprawach rozwodowych (pod
kreślenie nasze), wolno nam urządzać publiczne 
procesje pochody i wszelkiego rodzaju obchody re
ligijne, pododbnie jak czynią Rzymianie”. To
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prawo przeprowadzania procesów w sprawach 
rozwodowych skwapliwie jest zdaje się wyzy
skiwane, jak świadczą o tern odpowiedzi Redak
cji w tymże numerze pism i pod adresem jedne
go pana w Kielcach, któremu się obiecuje w ra
zie posiadania separacji rzymsko-katolickiej 
przeprowadzenie rozwodu w ciągu miesiąca, o ile 
się zgłosi do Kościoła Ks. Huszny jeden z współ
małżonków, a jeszcze prędzej, o ile oboje mał
żonkowie staną się jego plebanami. Podobnego 
charakteru jest odpowiedź pod adresem pewnej 
mężatki w Łodzi, którą się wzywa do zgłosze
nia się osobistego.

Wreszcie na zokończenie dodajemy, że w poło
wie czerwca r. b., w czasie obradowania Synodu 
naszego, zgłosił się do nas Ks. Huszno z propo
zycją, abyśmy go z całą jego parafią w Dąbrowie 
Górniczej do Kościoła naszego w ciągu trzech 
tygodni przyjęli. Motywował swój krok wówczas 
sympatjami dla zasad wyznania naszego, a po
śpiech tłomaczył koniecznością ratowania pod 
firmą naszą kaplicy, którą mu zamknąć miano. 
Odpowiedzieliśmy mu, że przejśca na wyznanie 
nasze mogą być tylko indywidualne, a nigdy ma
sowe, bo nie moglibyśmy przyjąć do Kościoła 
naszego ludzi, którychśmy nigdy na oc2 y nie wi
dzieli i z nimi słówka nie zamienili; po za tern 
przyjęty być może u nas tylko ten, kto się z za
sadami wyznania naszego należycie zapoznał 
i takowe za słuszne uznał, co nie tylko w ciągu 
kilku tygodni, ale nawet kilku miesięcy, nastą
pić nie może. Widocznie, że Ks. Huszno doczy
tał się słusznie w tej odpowiedzi naszej odmowy 
na swoją propozycję i chyba wprost od nas udał 
się do kancelarji Metropolity Prawosławnego, 
gdyż już 1-go lipca zjednoczenie się jego i pa
rafii jego z prawosławiem postanowione i fak
tycznie uskutecznione zostało.

*
¥ ¥

Ks. Lic. W. Bickerich w Lesznie 
Doktorem Teologji.

Fakultet teologiczny Uniwersytetu w Wrocła
wiu przyznał jednogłośnie w reku bieżącym 
godność i prawa Doktora Teologji hon. c. Księ
dzu Lic. teol. Wilhelmowi Bickerichowi, probo
szczowi parafji ewangelicko-reformowanej w Lesz
nie Poznańskiem. Zaszczytne to wyróżnienie 
spotkało naszego miłego kolegę w uznaniu za- 
sług jego na polu naukowego badania dziejów 
Kościoła ewangelickiego w Polsce i popierania 
życia kościelnego w dzielnicy poznańskiej. Ks. 
Dr. Bickierich znany jest też jako autor wielu źród
łowych prac, dotyczących życia i działalności* 
w Lesznie Amosa Kommenjusza, to też wyrazem 
uznania dla tych prac było wyrażenie przez 
Wrocławski fakultet teologiczny życzenia, aby 
wręczenie odznaczonemu dyplomu Doktora Te
ologji odbyć się mogło w sam dzień urodzin Amo
sa Kommenjusza. W zastosowaniu się do tego ży
czenia udali się na dzień 20 lipca do Leszna 
Ks. Generalny Superintendent Dr. Blau i Ks. 
Senior Jednoty reformowanej Haenisch i wrę

czyli Ks. Bickierichowi w imieniu fakultetu ozdo
bny dyplom doktorski.

Niech i nam wolno będzie na tern miejscu 
żłożyć Czcigodnemu pracownikowi na niwie ko- 
ścielno-naukowej w imieniu Duchowieństwa Ko
ścioła Ewangelicko-Reformowanego Rzeczypospo
litej Polskiej, jako też Redakcji naszej „Jednoty”, 
wyrazy szczerej radości z powodu honorowego 
Jego odznaczenia, a także serdeczne życzenia 
dalszej i owocnej pracy na długie jeszcze lata.

** ¥
Dymisja pana Dra St. Piekarskiego.

Jak prasa codzienna doniosła zwolniony zo- 
stł ze służby państwowej dekretem Pana Prezy
denta Rzeczypospolitej długoletni dotychczaso
wy Dyrektor Departamentu Wyznań w Minister
stwie W. R. i O. P. — pan Dr. Stanisław Pie
karski. Nam ewangelikom znany był p. Piekar
ski ze swego wojowniczego klerykalizmu i słu
żalczości w stosunku do wyższych przedstawi
cieli kleru rzymskiego, dlatego nie mamy za
iste powodu smucić się z ustąpienia jego z zaj
mowanego dotychczas ku niezbyt wielkiemu po
żytkowi polskiego ewangielicyzmu stanowiska. 
Następcą p. Piekarskingo został mianowany 
p. Okulicz.

*

¥ ¥

Oświadczenie.
W Nr. 16 ,,Polski Odrodzonej“ wydrukowane 

zostało „oświadczenie“ Ks. Bp. Fr. Bończaka, 
które poniżej w całości podajemy:

„Wobec rozpuszczanej przez Ks. A. Husznę 
pogłoski, jakobym dwukrotnie zabiegał o po
łączenie Kościoła narodowego z prawosławiem, 
oświadczam, iż jest to kłamstwo. Byłem raz 
u Metropolity Djonizego z zapytaniem, czy by
łoby możliwem wydzierżawienie nieczynnych 
cerkwi przez parafie narodowe?. Przy tej spo
sobności postawiono mi propozycję połączenia 
się z Kościołem prawosławnym. Odpwiedziałem, 
że w takich sprawach jedynie decydującą wła
dzą w Kościele naszym jest Synod, złożony 
z przedstawicieli całego Kościoła. Podkreśliłem 
przyiem, że dążeniem Kościoła narodowego jest 
usamodzielnienie polskiego narodu pod wzglę
dem religijnym i że jeżeli kiedykolwiek kwestja 
łączenia się Kościołów przyjdzie pod rozwagę, to 
może być traktowana wyłącznie na płaszczyźnie 
równości; żadna propozycja zawierająca zależ
ność Kościoła narodowego od innego Kościoła 
nie może być braną w rachubę. Ponieważ z wy
dzierżawieniem budynków cerkiewnych na uży
tek Kościoła narodowego łączono unję z pra
wosławiem, rozmowa moja z metropolitą na tern 
się skończyła. Nieprawdą jest także twierdze
nie Ks. Huszny, jakoby moje usiłowania wejścia 
w unię z prawosławiem się nieudały, żadnych 
bowiem usiłowań w tym kierunku nie robiłem. 
Przeciwnie, mnie tę unię pi oponowano kilka
krotnie. Jeszcze dnia 29 lipca r. b., a więc po 
podpisaniu już przez Ks. Husznę aktu przyję
cia prawosławia, oświadczył mi sekretarz Syno
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du praw osław nego, z którym  się  przypadkow o  
spotkałem  w  W arszaw ie, iż Synod w ola łb y  
w ejść w  zw iązek  k ościeln y  ze mną i, jeżeli się  
na to zgodzę, um ow a z Ks. H uszną będzie co f
niętą, O św iadczen ie to było zrobiono w ob ec  
kilku pow ażnych  św iadków ,

(podpisane) Ks. Bp. Fr. B ończak.

Z Francji.

Tegoroczny kongres chrześćjańsko-społeczny 
w Bergerac zajmuje się wielkiemi zagadnienia
mi protestantyzmu francuskiego. W centrum 
obrad znajduje się „Kryzys zborów wiejskich 
i środki pomocy”, od lat bowiem kilkunastu zwra
ca się tu baczną uwagę na kwestję duchowego 
i społecznego odrodzenia zborów wiejskich. Zbo
ry te — pisze „Evangile et Liberte” — stanowią 
u nas znaczną większość i są niejako rezerwą 
protestantyzmu francuskiego. I chociaż w nie
których z nich żyje jeszcze silnie duch tra
dycji hugenotów, to jednak olbrzymia wię
kszość znajduje się w stanie snu duchowego, 
albo też z powodu wyprowadzania się do miast 
i strasznego zmniejszenia się liczby urodzin stop
niały i grożą upadkiem zupełnym.

Dalej zajmował się kongres całym szeregiem 
kwestji międzykościelnych, a więc pastor Je- 
seąuel mówił o pracy „Związku światowego przy
jaznej pracy kościołów”, pastor D. Doumergue 
(brat prezydenta) o „stosunku prasy fran
cuskiej do prasy międzynarodowej” . W związku 
z tą kwestją planowane jest założenie „Ewan
gelickiego Związku Prasowego we Francji”. Jak 
„Evangile et Liberte” podkreśla z naciskiem pod
dano dyskusji bardzo dyskutowane w całej pra
sie ewangelickiej zagadnienie pojęcia królestwa 
Bożego. Referował pastor Wilfred Monod. Fran
cuski punkt widzenia zajmuje tutaj miejsce po
średnie pomiędzy niemieckim negującym moż
ność zbudowania Kr. Bożego na ziemi z powodu 
grzechu ludzkiego, a angielskim, bardzo optymi
stycznym pod tym względem.

Z Węgier.

Sekretarz generalny protestanckiego komitetu 
pomocy na Europę, duchowny miasta Zurychu 
Dr. Adolf Keller bawił przez dwa dni w Buda
peszcie i naradzał się z kierownikami Kościoła 
ew.-ref. co do pomocy materjalnej dla prote
stantów węgierskich z t. zw. funduszu Rocke
fellera.

Z pomocą holenderskich przyjaciół szkoły 
chrześcijańskiej powiodło się założyć i zabezpie
czyć utrzymanie szkoły chrześcijańskjej w Buda
peszcie. Pomieszczenie znalazło się w budynku 
ofiarowanym na ten cel przez Zbór reformowany 
do chwili wykończenia na placu Kalwina w cen
trum miasta własnego domu, który będzie sta
nowił część wielkiego kompleksu budynków t.

zw. „Kalwineum”, będącego  siedzibą zarządu  
K ościoła reform ow anego na W ęgrzech . Państw o  
ze swej strony przyrzekło poparcie m aterjalne.

Na biskupa węgierskiego Kościoła reformo
wanego w Transylwanji, części Siedmiogrodu 
należącej po wojnie do Rumunji, został wybrany 
profesor Dr. Aleksander Makkai, który piasto
wał dotychczas godność profesora na uniwersy
tecie w Koloszwar Prof. Makkai był dawniej 
teologiem szkoły liberalnej, niedawno jednak od
stąpił od szkoły liberalnej i stał się gorącym 
zwolennikiem niefałszowanego kalwinizmu.

Alzacja.

Dnia 6 czerwca r. b. uczczono przez uroczy
sty obchód 100 letnią rocznicę śmierci Jana- 
Fryderyka Oberlina w Steintal w Alzacji. Ober- 
lin urodził się w Strasburgu r. 1740 i tam 
też odbył studja teologiczne. 1767 został powo
łany jako duszpasterz do Steintal, gdzie ludność 
ewangelicka po 30-letniej wojnie prawie że wy
marła, a nowo-osiadła zostawała w stanie zu
pełnej ciemnoty. Tutaj to wykazał Oberlin 
ogromne zrozumienie życia na podstawie prze
konania religijnego. Dzięki ogromnej chęci słu
żenia bliźniemu i silnej woli zjednał sobie szyb
ko serca zborowników i otoczenia. Jednocze
śnie pilnie śledził rozwój współczesnej myśli 
w filozofji Rousseau, Voltaire‘a, Basedowa, 
a z entuzjazmem witał rewolucję francuską. 
Obok działalności praktycznej umiał być wizjo
nerem i mistykiem, czcił Swedenborga i rozwi
jał w jego duchu teorje o losie człowieka, ży
ciu pozagrobowem i przeznaczeniu duszy ludz
kiej. Ogromne zasługi położył Oberlin dla spo
łecznego podźwignięcia ludności Steintalu. Za
prowadził szkołę ludową, budował szkoły, po
zyskiwał i kształcił nauczycieli. Założył kasę po- 
życzkowo-oszczędnościową, uczył szczepić 
drzewa owocowe i zakładać ogrody warzywne, 
dbać o dobre drogi etc. Pamięć Oberlina żyje 
żywo między mieszkańcami Steintalu jako ideał 
i przykład dla każdego, kto pragnie w imię swych 
przekonań, pracować dla swego otoczenia.

*
¥ ¥

Religja a polityka.

W  jednym z kantonów  szw ajcarskich  m iała  
m iejsce konferencja d elegatów  zborów  ew an ge
lickich, na której obradow ano na tem at stosunku  
m iędzy religią a polityką. Przyjęto rezolucję, 
w której nakazuje się w szystk im  ew angielikom  
kantonu, aby starali się zaw sze zajm ow ać pe w 
ne stanow isko w kw estjach  społecznych , gosp o
darczych i politycznych  zgodne z przekonaniem  
religijnem w sensie rozwoju dem okracji i za
chow ania ładu i porządku.
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Statystyka wyznaniowa w Niemczech.
W ostatnich czasach często słyszy się zdanie, 

że kościół rzymsko-katolicki w Niemczech po
zyskał sporo ewangelików, którzy przeszli na 
katolicyzm. Ze zdanie to jest gołosłownem wy
nika to ze statystyki, jaką czasopismo „Ewan- 
gelisches Deutschland” podaje z ramienia ko
ścielnego urzędu statystycznego ewangelickiego 
Związku Kościelnego. Według tej statystyki 
w okresie 1920 — 24 przeszło z katolicyzmu 
na ewangelicyzm w Niemczech ogółem 53.074 
osób, odwrotnie zaś 39.987 osób. W roku 
1920 zyskał Kościół ewangelicki „netto” 2.452 
osób, w 1924 zaś 3.927 osób. Co się tyczy 
poszczególnych krajów, t. np. w Bawarji prze- 
stśpiło z katolicyzmu na ewangelizm w 1924 
dwa razy więcej, na .Śląsku zaś trzy razy 
więcej osób niż odwrotnie. Stałe straty zanoto-. 
wać zaś musi ewangelicyzm w Nadrenji i w Badenji 
Na rok 1925 oczekuje się w wyniku obliczeń 
dalszy wzrost przejść na ewangelicyzm, a to głów
nie z powodu stanowiska Kościoła rzymskiego
v/ sprawie małżeństw mieszanych.

*
¥  ¥

Jugosławja.
„Reformierte Kirchenzeitung” z 23 maja r. b. 

a za nią „Semaine religieuse” z 5 czerwca 
przynosi następujące pocieszające wieści z życia 
Kościoła ew. ref. w Jugosławji. Zbory, które ten 
kościół stanowią, należały przed wojną do Wę
gier i Kroacji. W obecnych warunkach wspól
ność wiary jest silniejszą niż różnice narodowo
ściowe, dzięki czemu kościół ten stanowi całość 
silną i spoistą. Pod przewodnictwem swego se
niora M. P. Kleppa nietylko się utrzymuje, ale 
zdradza nawet tendencje wzrostu.

Pomimo trudnych warunków materjalnych 
i braku dobrej woli ze strony państwa, Kościół 
reformowany zdołał otworzyć w miejscowości 
Feketik nowy sierociniec; następnie sprowa
dził z Węgier pastora — kobietę dla duszpaster
skiej pracy w środowiskach kobiecych i założył 
dom djakonis. Związki młodych chrześcijan 
i chrześcijanek rozwijają się doskonale, a szkoły 
niedzielne funkcjonują wszędzie. W dniach 3—4 
marca r. b. odbyła się konferencja ogólna w miej
scowości Crocuka, gdzie rozpatrywano prace do
konane i nakreślono program na lata najbliższe. 
Pvościół reformowany w Jugosławji, będący 
ostatnim bastjonem kalwinizmu na południu 
Europy, przyłączył się do Światowego Związku 
Kościołów Reformowanych i mimo swego ubó
stwa wniósł do wspólnej kasy sumę 5.000 dina
rów. Kościół wydaje wreszcie pismo p. t. ,,Siew
ca“, które jest wyrazem jedności i siły wiary, 
jaka go ożywia.

*

Książe a czarny duchowny.
W swej ostaniej podróży po Południowej 

Afryce następca tronu angielskiego, książę 
Walji, przyjmował Komunję Świętą z rąk czar
nego duchownego, rodowitego negra afrykań
skiego. ** *

Nowe wydanie dzieł Kalwina.
Wielkie wydanie dzieł Kalwina w 59 tomach, 

stanowiących część wydawnictwa ,,Corpus Re- 
formatorum“ jest wyczerpane już od kilku lat, 
a wydanie ponowne kosztowałoby zbyt drogo. 
Uznano jednak konieczność wydania z nich przy
najmniej tego, co jest rzeczywiście koniecznem 
do wiadomości, w ten sposób, aby wydawnictwo 
zachowując charakter naukowy nie było jednak 
zbyt drogie. Pracy w tej mierze podjął się pastor 
Piotr Barth z Madishil (kantonu Bern), kierując 
opracowaniem nowego wydawnictwa z poda
niem początkowego tekstu (łacińskiego i fran
cuskiego). Pierwszy tom nowego wydawnictwa 
wydany będzie jeszcze w roku bieżącym przez 
firmę Kaiser w Monachjum. (Semaine religieuse).

Od Zarządu Zboru Warszawskiego.
W związku z przypadającym w roku bieżą

cym 150-cio letnim jubileuszem istnienia Zboru 
Fwangelicko-Refoi mowanego Warszawskiego 
Kolegju.m Kościelne tegoż Zboru przystąpiło do 
gruntownego remontu Kościoła naszego, a prze- 
dewszystkiem do odświeżenia wewnętrznego 
ścian i sklepień, bardzo już przez czas zniszczo
nych, i zaprowadzenia w Kościele oświetlenia 
elektrycznego,

Roboty te połączone są z bardzo znacznemi 
kosztami, które pochłonęły już całkowicie po
zostające w rozporządzeniu Kolegjum fundusze, 
a tymczasem remont Kościoła nie jest ukoń
czony.

Wobec tego zwracamy się do współwyznaw
ców naszych i ogółu parafian Warszawskich 
z gorącą prośbą i wezwaniem o umożliwienie 
Kolegjum Kościelnemu doprowadzenia do skut
ku rozpoczętych prac przez składanie na ten 
cel specjalnych ofiar. Parafianom Warszawskim 
nie powinen być obojętnym estetyczny wygląd 
ich Świątyni, zwłaszcza gdy tak rzadką obcho
dzić w niej będziemy uroczystość, niechże więc 
ofiary ich, na remont Kościoła składane, będą 
uczczeniem z ich strony tej pamiętnej i doniosłej 
dla Zboru rocznicy jubileuszowej.

Ofiary przyjmuje kancelarja Zboru (Leszno 20) 
codziennie w godzinach urzędowych od 
9 — 4 pp., lub wpłacane one być mogą na kon
to czekowe Pocztowej Kasy Oszczędności 
Nr. 3457.

CENY OGŁOSZEŃ: IV str okładki — zł 150; II str. — 100; III str. — zł 75; U str. — zł 75, 50, 35; V4 str. — zł 40,
30, 20, i V8 str. bez względu na sronę — zł 20.

STRONY ZWYKŁE: cała strona — zł 100; 1/2 str. — 50; \  str. — 30; V8 — zł 20.— Przy ogłoszeniach kombinacyj
nych i z kliszami do cen powyższych dolicza się 30°/0.

Drukarnia M. S. Wojsk. Przejazd 10.
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OD A D M I N I S T R A C J I .
Tak znaczne opóźnienie wydania niniejszego 

numeru pisma naszego spowodowane zostało 
między innemi i trudnościami natury finansowej.

Koszty wydawnicze nasze są bardzo znaczne, 
tymczasem wpływy z opłacanej prenumeraty 
nawet w połowie kosztów tych nie pokrywają. 
Bardzo wielu czytelników naszych nie wpłaciło 
nam jeszcze nic na poczet prenumeraty, inni opła
cili prenumeratę za kwartał I.i tylko bardzo nie
wielu jest takich, którzy nam nic nie są dłużni, 
a jeszcze mniej jest takich, którzy opłacili pre
numeratę do końca roku bieżącego. »

Nie wątpimy, że współwyznawcy nasi odczu
wają potrzebę wydawania pisma takiego, ja

kiem jest nasze, i że wobec tego nie pozwolą 
„Jednocie" upaść dla braku poparcia mate
rialnego. Dlatego pozwalamy sobie zwrócić się 
na tern miejscu do ogółu czytelników naszych 
z serdeczną i gorącą prośbą o poparcie ciężkiej 
i bezinteresownej pracy naszej przez wpłacenie 
zaległej prenumeraty i składanie ofiar na wy
dawnictwo nasze.

Prenumeratę i ofiary na wydawnictwo przyj
muje Administracja pisma naszego w Warsza
wie, ulica Leszno Nr. 20 (Kancelarja Zboru E. 
R.) w godzinach urzędowych od 9 r. — 4 pp., 
a także wpłacane być mogą na konto nasze 
w P. K. O. wfc Warszawę Nr. 12423.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
w Warszawskim Kościele Ewangelicko-Reformowanym 

na miesiąc wrzesień 1926 r.

nabożeństwa rozpoczynają się o godzinie 11*15 przedpok 
o ile nie jest podana inna godzina.

1) Niedziela, dnia 5. IX (14 N. po Tr. Ś-ej) . . . . . . . — Ks. St. Skierski.
2) Niedziela, dnia 12. IX (15 N. po Tr. Ś - e j ) .......................... — Ks. W. Semadeni.
3) Niedziela, dnia 19. XI (16 N. po Tr. Św.)

a) w języku francuskim z Kom. S-tą o godz. 9\ r. . . — Ks. W. Semadeni.
b) w języku polskim — o godz. 11.15 przed poł. . . — Ks. K. Szefer.

4) Niedziela, dnia 26. IX (17 N. po Tr. Ś-ej) z Kom. S-tą
i bezpośredniem do niej przygotowaniem.................. — Ks. W. Semadeni.

oooooooocoooooooooooooooooooooooooooo



D R U K A R N I A
MINISTERSTW A SPRAW  W O JSK O W YC H

WARSZAWA, PRZEJAZD 10
T E L E F O N Y :  51-25, 272-51 , 2 8 2 -6 6 .

D Z I A Ł Y :

DRUKARNIA bogato zaopatrzona w czcionki. 
Maszyny pospieszne. — Maszyna rotacyjna.— 

Stereotypia. — Linotypy.

vvvv

LITOGRAFJA: Maszyny najnowszego systemu 
do formatu 90X125. — Materjał pomocniczy.

vvvv

I NTR O LI G AT O R N I A: Najnowsze maszyny do 
falcowania, szycia nićmi i drutem. Duży wybór 
materjałów i ozdób do najwykwintniejszych robót 

w zakres introligatorstwa wchodzących.

vvvv

WARSZTATY MECHANICZNE:  Urządzenia 
pierwszorzędne. Maszyny precyzyjne. Specjalna 
maszyna do ostrzenia noży introligatorskich do

długości 1.6Ó m.

WYKONANIE WSZELKICH ROBÓT Z WSZYSTKICH 
D Z I A Ł Ó W P I E R W S Z O R Z Ę D N E  I SZYBKIE.


