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U PR O G U  N O W EG O  R O K U .
Psalm 136—1. „Wysławiajcież Pana, albowiem jest dobry; albowiem 

na wieki miłosierdzie jego“.

Z łaski Bożej przeżyliśmy znowu rok jeden. Dzisiaj stoimy jeszcze na rubieży dwóch okresów 
czasu, żegnając to, co się już przeszłością stało, i oczekując tego, co faktem i przeżyciem naszem 
w najbliższych już może dniach się stanie.

Jeżeli słusznem jest zdanie, że historja jest wielką mistrzynią życia i że badanie dziejów 
przeszłych pozwala nam niejako przewidzieć dzieje przyszłe i uniknąć wielu błędów w przeszłości 
popełnianych, to słusznem będzie, abyśmy, spoglądając przed siebie w rok 1928, obejrzeli się też 
poza siebie i raz jeszcze rzucili okiem na to, cośmy w r. 1927 przeżyć z woli Bożej mogli. 
Winniśmy to uczynić szczególnie dlatego, że ubiegły rok był pod wieloma względami jednym 
z tych, do których zastosowane być mogą piękne słowa psalmisty: ,»wysławiajcież Pana albowiem 
jest dobry, albowiem na wieki miłosierdzie jego” !

Nas ewangelików-reformowanyeh w Polsce interesują głównie trzy rzeczy rozwój i wzrost 
społeczeństwa i państwa, którego cząstką nierozdzielną, acz obecnie drobną, jesteśmy od wieków,— 
sprawa ewangelicyzmu w Polsce i sprawa ewangelicyzmu w wszechświecie.

Nie ulega wątpliwości, że w każdej z tych trzech najważniejszych dziedzin stało się w roku 
1926 coś, co nas zniewala do wysławiania Boga i dobroci Jego w stosunku do nas.

A więc przedewszystkiem rok 1927 przyniósł nam pierwsze i już niezmiernie bogate 
i piękne owoce nowego układu stosunków w kraju naszym po przewrocie majowym w r. 1926. 
Można powiedzieć bez żadnej przesady, że przeżyliśmy pierwszy rok od chwili zmartwychwstania 
Ojczyzny w atmosferze wiary w przyszłość i zaufania do tych, którym Bóg włożył na barki ciężki 
i odpowiedzialny wielce obowiązek kierowania losami państwa. Nieposzlakowana czystość moralna 
kierownika rządu, chęć ofiarnej i celowej pracy dla dobra ogólnego, zdolności i talent w obej
mowaniu wielorakich dziedzin pracy — sprawiły, że całe społeczeństwo poczuło, iż obecnie żyjemy
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w innych i lepszych warunkach niż te, które nas musiały napełniać trwogą od zarania trwania 
Polski powojennej do maja 1926 r. Tę zasadniczą zmianę sytuacji wewnętrznej wnet dojrzała 
i oceniła opinja społeczeństw obcych, wzmagając w nich wiarę w celowość i konieczność poparcia 
dążeń społeczeńswa naszego do bytu samodzielnego, jaknajszerzej i najtrwalej ugruntowanego. 
Wzrost oszczędności, produkcji i spożycia, rozwój handlu zagranicznego, ogromny spadek liczby 
bezrobotnych, a przeto polepszenie się sytuacji materjalnej tysiącznych mas robotniczych, poprawa 
już zapoczątkowana bytu urzędników państwowych, troska o właściwy stosunek urzędu do 
obywatela, o podniesienie czystości kraju, wreszcie ostatnio uzyskanie pożyczki zagranicznej 
i szczęśliwe uregulowanie pokojowego współżycia z Litwą — eto szereg faktów, które mówią 
same za siebie i pozwalają nam wierzyć, że marzenie o „lepszęm jutrze” w naszem życiu 
społecznem nie jest jedynie bajką lub obiecanką, lecz że zorzę tego jutra dał nam Bóg oglądać już 
w roku ubiegłym. I chociaż jeszcze dużo jest do zrobienia, aby to jutro stało się „dniefn dzisiejszym”, 
to jednak mamy wszelkie prawo, a nawet obowiązek, jako wierni członkowie swego społeczeństwa 
i dobrzy obywatele państwa, dziękować Bogu za Jego ku nam miłość i dobrotliwość!

Pozycja ewangelicyzmu w kraju naszym doznała wzmocnienia tak od wewnątrz, jak i ze 
strony czynników czysto zewnętrznych. Uchwalone na Zjeździe Wileńskim w listopadzie 1926 r. 
utworzenie ,,Rady Kościołów“ było w r. 1927 przedmiotem rozważań wszystkich zainteresowanych 
Kościołów Ewangelickich, uzyskując aorobatę i poparcie wszystkich najwyższych i decydujących 
instancyj kościelnych przez co „Rada” przechodzi ze stanu teorji do sfery praktycznego życia 
i czynu. Oczywiście, że we wszystkich środowiskach kościelnych ewangelickich znaleźć można 
jednostki, a nawet zastępy całe sceptycznie, a nawet wręcz niechętnie i wrogo wobec projektu 
„Rady” usposobione, były one atoli tymi wyjątkami, które w myśl przysłowia potwierdzają tylko 
regułę konieczności bliższego zespolenia się ewangelickich odłamów w jeden, choćby tylko dla 
obrony wspólnych interesów i celów, związek. I nic dziwnego, boć jeżeli każdy ewangelik, 
znający historję ewangelicyzmu w Polsce w wieku XVI bez wahania wymieni jako moment 
najdonioślejszy tych dziejów wiekopomną Ugodę Sandomierską z r. 1570, to chyba jest rzeczą 
jasną, że w sytuacji dzisiejszej, wobec coraz to silniejszych i jawniejszych ataków ze strony 
czynników sobie wrogich, musi ewangelicyzm w Polsce dążyć do tego celu, który wytknęli 
sobie ongiś nasi pradziadowie, a którym była jedność w miłości, wzajemnej ufności i poszanowaniu. 
W tej sferze niestety pole leży zupełnie odłogiem, stosunki pomiędzy oddzielnemi grupami 
ewangelickiemi są często bardzo dalekie od tych, któreby na miano „bratnich” zasłużyć mogły, 
ale mimo to dziękujemy Bogu, iż wiodąc nas do celu jedności w prawdzie Ewangelji Chrystasowej 
popchnął nas słabych i często opornych na drodze wspólnej, a przez to nas wzmocnił wewnętrznie, 
pokrzepił w naszych trudach i bojach, ukazał jutrzenkę wschodzącego „lepszego jutra” dla sprawy 
Ewangelji Chrystusowej w kraju naszym.

Jednocześnie możemy z radością stwierdzić, że sprawa Ewangelji staje się coraz to żywot
niejszą kwestją w życiu poszczególnych grup i odłamów naszego społeczeństwa. Szerzenie się 
ewangelicyzmu pomiędzy Ukraińcami, zamieszkującymi Małopolskę Wschodnią i Wołyń, coraz 
to szersza i intensywniejsza praca i postępy Polskiego Katolickiego Kościoła Narodowego są tego 
najlepszą ilustracją i wymownem świadectwem. A chociaż naród nasz w olbrzymiej swej masie 
tkwi jeszcze w mrokach ciemnoty i zabobonu, a nasza inteligencja, tylko „paszportowo“ religijna, 
obojętnie się zachowuje wobec kwestji przekonania religijnego, to jednak wierzyć chcemy 
i wierzyć będziemy, że miłosierdzie Boże jest wielkie, że trwa istotnie na wieki, dając po wiekach 
upadku czasy powstania nawet z umarłych, po wiekach odrętwienia i snu ducha — czasy głodu 
i pragnienia duchowego.

A wreszcie w życiu ewangelicyzmu czy nawet chrześcijaństwa światowego odbił się 
rok 1927 w sercach ludzi miłujących prawdę Bożą gromkiem echem. Obradująca w Lozannie 
w lipcu 1927, ogólno-światowa konferencja wszystkich Kościołów chrześcijańskich, z wyjątkiem 
oczywiście rzymskiego, pomyślana jako dalszy ciąg pracy rozpoczętej w r. 1926 w Stokholmie, 
była przebłyskiem tego zrozumienia, że tam gdzie jest jeden Bóg, jeden Zbawiciel — Chrystus 
Pan, jedna wiara i jeden chrzest, musi też być wspólna dążność do jednego celu, aby wewnętrznie 
stać się tą owczarnią Chrystusową, nad którą panuje niepodzielnie i którą prowadzi rzeczywiście 
On — Chrystus Król. Jakże słuszną jest rzeczą, abyśmy wielbili dobroć Boga za to, że w czasach,
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kiedy jest tyle do zrobienia i budowania na ruinach po wielkiej wojnie pozostałych, kiedy troski 
materjalne absorbują zda się całkowicie tak jednostki jak i całe narody — On staje na naszych 
drogach i zwraca uwagę naszą na rzeczy i sprawy nie z tego świata. Dziękować Mu winniśmy, 
że idea, którą reprezentuje ewangelicyzm od pierwszych chwil swego istnienia — „jedność 
ducha w różnorodności formy" zatacza coraz to szersze kręgi, ogarnia już i poza ewange* 
licyzmem stojące grupy chrześcijańskie i ukazuje nam w ten sposób pierwsze brzaski tych 
odległych jeszcze dni, kiedy Jednemu Panu za pośrednictwem Jednego Pośrednika oddawać 
będziemy cześć w duchu i prawdzie jako bracia w miłości złączeni. „Wysławiajmyż Pana, 
albowiem jest dobry, albowiem na wieki miłosierdzie jego"!

Ze słowem dziękczynienia chcemy wejść w rok nowy ufając, że będzie on dalszym ciągiem 
tej wielkiej pracy, jaką Bóg Wszechmocny nam ewangel kom w Polsce przekazał. Pracujmyż 
przeto ochoczo, prosząc Boga w modlitwach naszych, aby kraj nasz krzepł wewnętrznie 
i zewnętrznie, aby Ewangelja świeciła nad nim coraz jaśniej, łącząc to, co już dla siebie zdobyła, 
i zyskując dla siebie serca nowe, aby wreszcie Jezus Chrystus mocą swoją zespolił nas 
wszystkich w jedno, w jedności wiary i miłości i w poznaniu zbawiennej prawdy Jego!

Ks. Ludwik Zaunar.

TRZECI ROK.
Numer niniejszy „Jednoty“ rozpoczyna trzeci 

rek istnienia czasopisma naszego. Dwa lata 
żmudnej pracy redakcyjnej leżą za nami. Ten 
ubiegły okres czasu przekonał nas dowodnie, 
w jak ciężkich warunkach pracować zmuszeni 
są u nas ci, którzy podejmują zamiar wydawania 
pisma o treści poważnej, nie goniącego za sensacją 
i nie schlebiającego instynktom tłumu.

Pod względem materjalnym walczyć musieli
śmy z wieloma trudnościami, często paraliżujące- 
mi najlepsze chęci nasze i zamierzenia. Naszym 
współpracownikom, oprócz podzięki, nie mogli
śmy nic innego ofiarować za trudy ich i pracę, 
a jednak pomimo to wydawnictwo nasze nie tylko 
się nie opłaca, ale wymaga od Kolegjum Kościel
nego Parafji naszej, jako wydawcy pisma, znacz
nych dopłat pieniężnych na pokrycie deficytów. 
Wśród szerokich sfer współwyznawców naszych 
mało znajdujemy zrozumienia, uznania i popar
cia materjalnego. Rozumiemy, że w parafjach na
szych prowincjonalnych pismo o takim poziomie 
jak „Jecncta“ nie może liczyć na masowych od
biorców, ale od inteligencji naszej mieliśmy pra
wo oczekiwać żywego zainteresowania się pracą 
i zamierzeniami naszemi a także ich poparcia.

Pomimo to nie upadamy na duchu i dalej pracę 
naszą w trzecim roku prowadzić zamierzamy. Za
chęcają nas do tego i otuchy nam dodają zarów
no słcwa uznania i zachęty licznych przyja
ciół pisma naszego, jak i fakt ponownego rozsze
rzenia się grona współpracowników naszych, któ
rzy widocznie uznają potrzebę istnienia u nas pi
sma o charakterze naszej „Jednoty“ i z całą go
towością i bezinteresownością ofiarowali nam cen
ne współpracownictwo swoje.

I w przyszłości pismo nasze, zachowując cha
rakter organu kościelnego, zabierać będzie głos 
w sprawach społecznych, oświetlając je ze stano
wiska etyki chrześcijańskiej. Zagadnienia kultury 
duchowej, a zwłaszcza szerzenia tej kultury wśród

narodu i społeczeństwa naszego, omawiane będą 
nadal na lamach „Jeonoty". rrzeszłości naszej 
historycznej poświęcimy więcej uwagi w piśmie 
naszem, drukując prace orygmalne, omawiające 
niektóre ważniejsze momenty dziejowe z prze
szłości, lub charakteryzujące wybdmejsze posta
cie działaczy na niwie kościelnej czy społecznej. 
Cały szereg prac, które według zapowiedzi naszej 
przesziorocznej ukazać się miary w „Jednocie ’, 
a które ze względów technicznych ogłoszone je
szcze nie zostały, pomieścimy w roczniku bieżą
cym pisma naszego. INajnowszej Lteraturze naszej, 
zwłaszcza o He porusza ona stosunek pisarza ao 
Boga i religji wogoie, poświęcimy pilną na przy
szłość uwagę i zamieszczać bęaziemy częstsze re
cenzje z rucnu literackiego i wydawniczego u nas.

\Vszystkim tym zamierzeniom naszym sprostać 
się postaramy przy pomocy grona współpraco
wników naszych, do którego po dawnemu zalicza
my Ks. L. Zaunara, Ks. prof. K. beriniego, pa
nów: prof. Dra K. Kosińskiego, prof. L. kygiera, 
P. Hulkę-Laskowskiego i przygodnych współpra
cowników — pp. Prezesa łosiego i Cnimnga. 
Grono to powiększyli w ostatnich dniach pp.: 
prof. Dr. C. Leśniewski i prof. Dr. R. Balawelaer, 
co tu z wielką radością zaznaczamy.

O pomoc w realizacji zamierzeń naszych zwra
camy się w końcu do czytelników i przyjaciół pi
sma naszego. Prosimy ich serdecznie, aby nam 
i nadal nie odmawiali cennego poparcia swego za
równo moralnego jak i materjalnego. Każdą stra
tę prenumeratora i odbiorcy pisma naszego od
czuwamy dotkliwie, przeciwnie zaś zgłoszenie się 
nowego odbiorcy jest dla nas zachętą w pracy 
i bodźcem na przyszłość. Dlatego prosimy prenu
meratorów i czytelników pisma naszego o wpła
canie możliwie spiesznie prenumeraty i jednanie 
nam nowych przyjaciół, czytelników i odbiorców. 
Gdyby każdy z dotychczasowych prenumeratorów 
naszych postarał się pozyskać jednego tylko no
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wego odbiorcę, byt materjalny pisma naszego był
by już zabezpieczony i moglibyśmy wówczas za
prowadzić nie jedno w wydawnictwie naszem 
ulepszenie.

Cena prenumeraty „Jednoty“ pozostaje nie
zmienioną i wynosi wraz z przesyłką pocztową: 
rocznie 12 zł., półrocznie 6 zł. i kwartalnie 3 zł. 
Niezależnie od prenumeraty przyjmujemy 
z wdzięcznością ofiary na wydawnictwo'. Ofiar ta
kich otrzymaliśmy w roku ubiegłym zł. 517 gr. 45, 
za które szanownym ofiarodawcom raz jeszcze na 
tern miejscu dziękujemy. Prenumeratę i ofiary 
wpłacać można na konto czekowe Pocztowej Ka
sy Oszczędności Nr. 12423 w Warszawie, lub

w administracji pisma w Warszawie (kancelarja 
Zboru Ewang.-Reformowanego), ulica Leszno 20, 
(tel. 46-32), od godziny 9 r. do 4 po południu. Do 
niniejszego numeru dołączamy blankiety nadaw
cze P. K. O., na które zwracamy uwagę szanow
nych czytelników i odbiorców naszych.

Redaktorem odpowiedzialnym czasopisma 
„Jednota“ pozostaje nadal Ks. Stefan Skierski. 
Przyjmuje cn w sprawach redakcyjnych intere
santów codziennie, oprócz Niedziel i Świąt, w go
dzinach urzędowych (10 — 12 w poł.) w kance- 
larji swojej — Leszno 20 m. 3.

REDAKCJA.

DWA JU B IL E U SZ E .
W końcu ubiegłego roku obchodzili uroczystość 

jubileuszową dwaj księża Kościoła Ewangelicko- 
Augsburskiego w Polsce, znani i poważani w sze
rokich sferach nietylko ewangelickiego społeczeń
stwa w Polsce.

W dniu 21 grudnia r. u. obchodzili 25-cio lecie 
pracy pasterskiej — W. Ks. Adolf Rondtaler, 
Dyrektor Gimnazjum im. M. Reja w Warszawie, 
uprzednio Pasterz Zborów ewang. augsburskich 
w Lipnie i Ozorkowie, działacz na niwie kościel
nej i pedagogicznej wielce zasłużony.

O tydzień później, dnia 28 grudnia r. u. obcho
dził w Kaliszu 25-letnią rocznicę urzędowania 
swego w Zborze ewang. augsburskim Kaliskim Pa
sterz tego Zboru P. W. Ks. Senjor Edward Wen- 
de, Superintendent dyecezji ewang. augsburskiej

Kaliskiej, który wszystkie lata swej pracy duszpa
sterskiej, z wyjątkiem paru lat wikarjatu swego 
w Warszawie, poświęcił ukochanemu przez siebie 
Zborowi Kaliskiemu. Ks. Senjor Wende kochany 
jest i poważany nietylko przez swych prafjan, ale 
i przez ogół mieszkańców Kalisza i okolicy, bez 
różnicy narodowości i wyznania, co się między 
innemi wyraziło w powołaniu przez społeczeństwo 
kaliskie Ks. Senjora Wendego jeszcze w czasach 
okupacji niemieckiej na zaszczytne stanowisko 
Przesa pierwszej rady miejskiej miasta Kalisza.

Obu Czcigodnym Jubilatom składa redakcja 
,,Jednoty“ najserdeczniejsze życzenia błogosła
wieństwa Bożego na długie jeszcze lata zbożnej 
i owocnej pracy.

P rof. K. SERINL

PRACA DLA PRZYSZŁOŚCI.
C Z C I G O D N E M U  D Y R E K T O R O W I  G I M N A Z J U M  IM. R E J A  -  
ADOLFOWI RONDTALEROWI NA JUBILEUSZ 25-CIOLECIA ZBOŻNEJ PRACY

Swoiste życie wre w każdym gmachu, przezna
czonym do użytku szkolnego. W czasie, gdy się 
odbywają lekcje, panuje w salach i na koryta
rzach cisza niezmącona, aby uczniowie mogli sku
pić swą uwagę, na przedmiocie zajęć szkolnych. 
Wystarczy jednak podać znak, zwiastujący ukoń
czenie lekcji, aby się obraz szkoły zmienił do nie- 
poznania. Gmach rozbrzmiewa rozgwarem mło
dych głosów, energja młodzieńcza szuka dla sie
bie ujścia i szczęśliwą jest szkoła, posiadająca 
własne boisko dla ćwiczeń gimnastycznych, gier 
i zabaw; wtedy rzesza uczniowska może w swej 
niefrasobliwości użyć koniecznego ruchu, nie rażąc 
oczu i uszu przechodniów, którzy już zdążyli za
pomnieć własne czasy szkolne. Z ich ust padają 
cierpkie uwagi pod adresem kierowników i mło
dzieży, a końcy się monolog czy djalog zwro
tem stereotypowym: „za naszych czasów było 
inaczej“ .

Osoby, stykające się bezpośrednio ze szkołą, 
mają możność i obowiązek spojrzeć wgłąb dusz; 
zmuszeni są poznać ukad życia swych wychowan

ków; wtedy narzucają się czasami spostrzeżenia, 
wobec których młodzieńcza niesforność jest bła
hostką, nie zasługującą na wyolbrzymienie.

Pięć ostatnich lat spokojnej metodycznej pracy 
w szkolnictwie umożliwiły usunięcie wielu bra
ków, pogłębienie pracy pedagogicznej i pozwalają 
z pewną otuchą spoglądać w przyszłość. Inne my
śli snuły się po głowie, inne sądy padały z ust 
kierowników życia młodzieży w tych ciężkich la
tach, gdy wróciła ona z pola bitew do zajęć szkol
nych. Twarda szkoła wojny posiada tą właści
wość, że hartuje charaktery mocne, a paczy, lub 
łamie słabe: trudno spodziewać się po 16 lub 17 
letnim młodzieńcu silnego charakteru, a w tym 
przeważnie wieku zaciągnęła się młódź szkolna 
pod chorągwie ojczyste. Wrócili — lecz wolne 
życie obozowe, trudy ciężkie, niebezpieczeństwa 
liczne wycisnęły swe piętno na usposobieniu, na 
zapatrywaniach, na układzie życia. Nie wolno się 
więc dziwić, że wracająca z pola bitew do swych 
przerwanych zajęć młodzież nie bardzo chciała 
się nagiąć do rygoru szkolnego i nie kwapiła się
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do ciągłej systematycznej pracy. W tych ciężkich 
latach z ust osób powołanych padały skargi, któ
re napawały obawą na przyszłość i świadczyły
0 utracie wiary w skuteczność pracy pedago
gicznej.

Obecnie można wyznać, że w okresie powojen
nym szerzył się defetyzm pedagogiczny, który 
niczem nie różnił się od defetyzmu politycznego, 
społecznego lub nawet narodowego. Beznadziejny 
pesymizm opanował niektóre dusze, czyniąc czło
wieka niezdolnym do twórczej pracy. Owocnie zaś 
pracować może tylko optymista, szczególnie na 
polu pedagogicznem. Optymizm zależy od całego 
szeregu czynników charakteru psychiczengo, ide
owego, moralnego i religijnego. Z wielkiej ich licz
by wybieram tylko trzy, mające podstawowe 
znaczenie dla skuteczności pracy wychowawczej. 
Łączy je, wiąże i zespala — wiara w człowieka.

Na j szczytnie j szy humanitaryzm przyświecał 
twórcom nowoczesnego systemu wychowania; on 
jest podłożem, na którem dojrzewają piękne owo
ce pracy pedagogicznej, chociażby apostołowie ma
sowości i przymusowości w wychowaniu upatry
wali w nim winowajcę rzekomego upadku.

Idealizm pedagogiczny łączy się ściśle z pew- 
nemi zapatrywaniami psychologicznemi na istotę 
człowieka. Gdyby człowiek był tylko wiązanką 
aktów i dyspozycyj psychicznych, to starczyłoby 
dla osiągnięcia doskonałości ludzkiej stworzyć do
datnie waurnki społeczne, aby i gromadę ludzką 
doprowadzić i utrzymać na wrysokim poziomie 
życia zbiorowego. Niestety wiemy, że zło jest nie
rozerwalnie związane z istotą człowieka, zadaniem 
zaś całego życia ludzkiego jest walka wytrwała 
z tym przeciwnikiem przemożnym.

Wprawdzie stworzenie możliwie dobrych wa
runków bytu społecznego ułatwi walkę, lecz zwy
cięstwo jest przedewszystkiem zależne od we
wnętrznej wartości człowieka, od jego charak
teru; dlatego obecna psycholog ja pedago
giczna bada nieltyko pojedyńcze akty, lub dyspo
zycje, lecz stara się poznać ten ośrodek, który je 
łączy w całość nierozerwalną a jest jednocześnie 
podłożem odrębności indywidualnych.

Spójnią, która bezwiednie tkwi w każdem do
znaniu, nie będąc przedmiotem doznań, jest jaźń 
ludzka.

Ona nie jest li tylko stałą formą łączenia pro
cesów psychicznych w jedność, ściśle związaną 
z istotą człowieka normalnego, lecz w każdej jed
nostce nabiera cech indywidualnych. Dzięki pra
wu dziedziczności dziecko przynosi na świat pew
ne dyspozycje psychiczne, które pod wpływem 
otoczenia i wychowania nabierają mocy, wpływają 
na układ życia, nadają jaźni cechy indywidualne. 
Większość ludzi nie zna swej struktury psychicz
nej, nie ma bowiem ani ochoty ani czasu do ana
lizy psychologicznej; niemniej postać jaźni odbija 
się na całokształcie życia człowieka i przez to wyo
drębnia go z pośród innych egzemplarzy tego sa
mego gatunku. Spotkać można cechy indywidual
ne zarówno w świecie ludzkim, jak i w roślinnym
1 zwierzęcym; chociaż tu nie występują tak wy
raźnie i licznie jak u człowieka. Dzięki bogactwu

swej natury człowiek wyróżnia się swą odrębno
ścią psychiczną i staje się indywidualnością.

Badanie i poznanie silnych indywidualności nie- 
tylko dostarcza rozkoszy duchowej, ale jest jed
nocześnie konieczne dla każdego organizatora ży
cia społecznego.

Wybitne indywidualności budzą podziw dla 
swej mocy i bezwzględności, z jaką kształtują 
życie swe zgodnie z założeniami swej jaźni, jednak 
mogą być ujemne i szkodliwe. Okres odrodzenia, 
szczególnie we Włoszech, obfituje w liczny szereg 
silnych indywidualności, które często stoją poza 
dobrem i złem. Rozkwit bujnego życia w tej epo
ce historycznej szedł ręka w rękę z podeptaniem 
wszelkich norm moralnych; bez nich nie może 
się ostać ani jednostka ani społeczeństwo, siłą 
więc konieczności w okresach wybujania indywi
dualizmu następują czasy zbiorowego przymusu, 
a autorytet zewnętrzny, wyposażony w pełnię 
władzy, ma uratować jednostkę i społeczeństwo 
przed niebezpieczeństwem swawoli i zagłady.

W dziejach więc ludzkości występowałby ruch 
wahadłowy między przymusem a swawolą, auto
rytetem a wolnością, indywidualizmem a bol- 
szewizmem komunistycznym. Na szczęście dla 
ludzkości sprawa jej rozwoju nie przedstawia się 
tak prostą jak głoszą zwolennicy teorji rozwoju 
w sprzecznościach. Obok bowiem autorytetu ze
wnętrznego, działającego siłą przymusu w celu 
poskromienia swawoli indywidualnej i zbiorowej, 
instnieje autorytet wenętrzny. Jednostka a przez 
nią zbiorowisko ludzkie uznaje pewne wartości 
moralne za bezwzględnie ważne i obowiązujące, 
stara się ukształtować swe życie zgodnie z norma
mi, płynącemi z tych wartości. Nie przymus, lecz 
własne przekonanie przeistoczą silną indywidual
ność, nie uznającą żadnych więzów, w piękną 
i szlachetną osobowość.

Jaźń, indywidualność, osobowość, charakter są 
to pojęcia często używane a jednak grzeszące 
wieloznacznością. Na jaźń indywidualną składają 
się dyspozycje i procesy psychiczne, które łącznie 
stanowią strukturę psychiczną danej jednostki. 
Ona kształtuje swoje życie zgodnie z nakazem, 
płynącym z rodzaju swej budowy, jednak najgłęb
sza podstawa życia indywidualnego pozostaje na 
tym stopniu rozwoju bezwiedna, dlatego i cel ży
cia nie otrzymuje wyraźnych zarysów. Życie indy
widualne czerpie swa moc z utajonych instynk
tów, działających z siłą nieprzetartą.

Znany rosyjski powieściopisarz Gorkij lubuje 
$ię w przedstawieniu jednostek, których życie 
stapia się w zupełności z otaczającą ich przyrodą, 
żyją bowiem mocą swych instynktów nieokiełzna
nych.

Osobowość człowieka opiera się również na pe
wnej odrębnej strukturze psychicznej; jej odpo
wiada swoisty sposób odczuwania i reagowania 
na podniety zewnętrzne; ona wyciska swe piętno 
na usposobieniu i układzie myśli jednostki; stop
niowo jednak wyzwala się człowiek z pod prze
możnego wpływu instynktów i zaczyna świado
mie kształtować swe życie, opierając się na swych 
indywidualnych właściwościach. Samowiędzą i $a.
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mostanowieme będą stanowiły cechy zasadnicze 
cscbowcści. Nieodzownym warunkiem ustalania się 
osobowości jest posiadanie uzasadnionych prze
konań, ujętych w zharmonizowaną całość. Na tej 
podstawie opiera się jednolitość, stałość i moc po
stępowania, stanowiących istotę charakteru. 
W wyniku więc — analiza psychologiczna po
twierdza słuszność znanego powiedzenia Goet
hego, że najwyższem szczęściem człowieka jest 
osobowość.

Praca pedagoga jak wszelka czynność ro
zumna zmierza ku wyraźnie wytkniętemu cel owi, 
cel zaś będzie zależny od poglądu na świat i na 
życie ludzkie. W danym wypadku można prze
ciwstawić sobie dwa przeciwne cele; należy tak 
wychować człowieka i ukształtować jego duszę, 
aby się zatarły różnice indywidualne na rzecz 
zbiorowiska, do którego należy dana jednostka; 
wartością więc najwyższą, którą zamierza peda
gog urzeczywistnić, jest dobro pewnej organiza
cji społecznej: politycznej, narodowej, socjalnej, 
kościelnej i t. d. Jednostka ginie w masie, podpo
rządkowując sie w zupełności nakazom organi
zacji, która staje się najwyższym autoryte
tem Społeczeństwo ludzkie, zorganizowane na 
wzór roju pszczół lub mrowiska, może słu
żyć za ideał wychowaczy. W obecnych czasach 
socjalizacji różnych dziedzin żvcia ten jednostron- 
nv ideał pedagogiczny znaiduie licznych zwolen
ników. a oparty na ideologii ściśle materjalistvcz- 
nej szuka swego urzeczywistnienia w państwie 
komunizmu bolszewickigo. Nie wolno mniemać, że 
tvlko komunizm niweczy jednostkę na rzecz spo
łeczności: podobne tendencje, oparte na przeróż
nych światopoglądach, panują w pewnych odła
mach obecnej ludzkości.

W zupełnem przeciwieństwie do scharaktery
zowanego typu pracy pedagogicznej. tvpu komu
nistycznego, stoi kierunek indywidualistyczny. 
Wszechstronny rozwój wszystkich zadatków, po
siadanych przez dana jednostkę, jest celem wy
siłków wychowawcy. Pielęgnowanie i potęgowanie 
własności indywidualnych da w wyniku ostatecz
nym najwyższe bogactwo form i największą moc.

Między komunizmem i indywidualizmem waha 
się myśl i praca pedagogiczna, obawiając się jedno
stronności i wobec tego wypaczenia istoty czło
wieka. Z jednej strony możnaby, pozbawić dziec
ko poczucia społecznego przez podkreślanie war
tości jego jaźni indywidualnej, a z drugiej—dzięki 
niwelacji zniszczyć cenne zadatki jego indywidual
ności. Trudność rozwiązania problematu potęgu
je się przy cbecnem ustroju wychowania, kiedy 
dziecko od wczesnych lat jest kształcone i wycho
wywane w szkołach. Siłą konieczności nie mcże 
wychowawca troszczyć się wobec licznej klasy 
o jednostki, dąży on do postawienia jej na pew
nym poziomie obowiązującym wszystkich uczniów. 
Jednak teorja i praktyka wykazują daleko sięga
jącą rozbieżność tendencyj pedagogicznych. 
Ustrzeżenie się przed jednostronnością, wyjście 
z dylematu pedagogicznego z pominięciem niebez- 
pieczęństwa szkodliwego kompromisu jest możli

we tylko przez pielęgnowanie i kształtowanie oso
bowości.

Ona jest celem i podstawą pracy wychowaw
czej. Osobowość jest ściśle związana z indywi
dualną jaźnią człowieka, wszelkie więc zadatki 
wartościowe, posiadane przez jednostkę, winny 
być pielęgnowane i rozwijane, aby praca człowie- 1 

ka mogła być najowocniejsza. Przez uduchowienie 
i uszlachetnienie jaźń indywidualan staje się oso-, 
bowcścią; żyje cna pełnią życia, lecz pcwstaje 
i utrzymuje się dzięki jednemu czynnikowi—tym 
jest usposobienie moralne.

Bez moralności mogą istnieć potężne indywi
dualności, lecz bez moralności nie może powstać 
i ostać się osobowość. Ona wchłania w siebie nor
my moralne, które stanowić muszą jej integralną 
część; normy te zniewalają jednostkę do posłu
szeństwa sobie, chroniąc ją przed wybrykami swa
woli; one wiążą jednostkę ze społeczeństwem, 
i dzięki temu przeistaczają asocjalnego indywi
dualistę w jednostkę, żyjącą bólem i nadzieją swe
go społeczeństwa, pracą i ofiarą dla swego spo
łeczeństwa Wtedy przymus, stosowanv przez 
antorytet zewnętrzny, traci rację bytu, jest 
bowiem zbędny i szkodliwy; on budzi chęć 
oporu, prowadzi do przestrzegania jedynie pozo
rów. a zachowuje swą moc tylko tak dhłgo jak 
pogada egzekutywę w postaci nagrody lub kary.

Natomiast autorytet normy moralnej, która sta
ła się treścią osobowości, nie posługuje się wzglę
dami na nagrodę, skłama człowieka do ciągłej 
walki ze złem indywidualnem lub zbiorowem, aż 
do ostatniego tchnienia. Osobowość staje się żoł- 
n ier^^ . któ**v świadom swpg^ zadania i rf nżocvch 
niebezpieczeństw na własną odpowiedzialność da- 
żv do wetkniętego mu celu* wraz ze sz-zytnością 
celu uprzytamnia sobie własną nied^sko^ał^ść; 
uzasadriora dr ma idzie ręka w rękę ze skrom- 
noć^a nieobłudną.

Wychowawca, uznający rozwói osobowości 
w swvch wychowankach za swe zadanie, musi po
siadać wiarę że k^żde dziecko może s1*e stać oso
bowością. że każdemu dziecku można wooić zasa
dy moralne i że każde dziecko bidzie starało się 
postępować zgodnie z normami moralnemi Bez 
tei wiary prana wychowawcy stale sio katuszą, 
wiara zaś czym z naiwiecei odTvYtAd°d7 ?al,no<fo 
wodu raiszczvtnieiszv obowiązek Wprawdzie ży
cie bard7 0  często łanve skrzydła nnzhaw’a zapału 
wobec nikłych wyników oracv oed amorficznej ied- 
nak wiaro napawa otuchą i daie pewność że trud 
wychowawcy nie póidzie na marne. Jest to praca 
dla przyszłości, możliwa iedynie na gruncie wia
ry w Boga a przez to i wiary w szlachetne pier
wiastki istoty ludzkiej.

Kochany Kclerfo! 'Wśród osób, składających 
życzenia w dniu Twego jubileuszu, nie widziałem 
kolegów, z którymi spędziłeś czas wspólnych stu- 
djów w ówczesnym uniwersytecie dorpackim. 
Mógłbyś więc spodziewać się, że w swym upomin
ku jubileuszowym, Tobie poświęconym, nawiążę 
do przeszłości nam miłej i drogiej. Ty skłoniłeś 
mnie, naturalnie bezwiednie, do wyłamania się ze
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zwyczaju obowiązującego i spojrzenia w przy
szłość dzięki Twej duszy wrażliwej i żywej po
mimo smutnych doświadczeń, których Tobie nie 
szczędziła ani przeszłość, ani teraźniejszość. Racz 
przyjąć, drogi Jubilacie, od Twego przyjaciela

z ławy uniwersyteckiej tę skromną wiązankę my
śli i uczuć Twoja wytrwała praca dla przyszłości 
niechaj skarbi Tobie serca współpracowników, 
młodzieży, powierzonej Twej pieczy, i osób, chcą
cych uznać cudze zasługi.

TOLERANCJA.
Myśl i sumienie ludzkości obecnej walczą 

uparcie o stwierdzenie i ustalenie sensu rozwoju 
historycznego. Ludzie zawiedzeni w swych oczeki
waniach głoszą, że dążenie do odnalezieneia sensu 
w pochodzie dziejów jest oparte na mrzonce o ce
lowości bytu; przeciwnicy zaś historycznego pozy
tywizmu twierdzą, że w dziejach i przez nie urze
czywistnia się porządek moralny, którego echo 
dźwięczy w duszy każdego człowieka My, Pola
cy, pomimo ciężkich, czasami okrutnych doświad
czeń, których nie szczędził nam okres 150 letniej 
niewoli i tragiczne wypadki czasów wielkiej woj
ny, nie mamy prawa wątpić w istnienie sensu hi- 
storji; wyzwolenie Ojczyzny, i zdobycie niepodle
głości musiało być okupione licznemi ofiarami, 
które Bogu dzięki, nie poszły na marne.

Tej wiary, a przeto pociechy są pozbawione na
rody, którym rozwój dziejowy zgotował porażkę 
lub me urzeczywistnił nadziei. Liczne trudności 
przesłaniają im widok na wyniki osiągnięte i zmu
szają do rozpamiętywania o stratach niepowrot- 
nvch. Istotnie ofiary, złażone na ołtarzu wojny, 
były tak strasznie wielkie i okrutne, że serce 
wzdryga się na samą myśl, iż zorganizowane mor
dowani mogłoby sie powtórzyć. Kieskom przy
szłej wojny ma zapobiec zjednoczenie się państw 
w Lidze Narodów i rozwój tendencyj pacyfistycz
nych wśród społeczeństw. Przez ludzkość całą 
idzie podmuch jedności, chociażby niektóre pań
stwa wyzyskiwały ten ruch uniwersalistyczny dla 
swoich egoistycznych celów partykularnych.

Jeżeli pol:tycy, pouczeni doświadczeniem smut- 
nem, dążą do zgaszenia ognisk waśni miedzy na
rodami i wyrównania przeciwieństw istniejących, 
tern bardziej spoczywa ten obowiązek na kościo
łach i ich przedstawicielach, głoszących bratnią 
miłość Chrystusowa Nie szczędzono im zarzu
tów w czasach walki okrutnej, wvtvkają niemoc 
moralną aż po dzień dzisiejszy; dlatego zerwano 
sie do czynu w dwóch kierunkach: 1) po przez 
Kościoły zbliżyć do siebie narody, w ten sposób 
umocnić słabe podwaliny politycznego zjednocze
nia w Lidze Narodów; 2) w myśl zasady: medice, 
cura te ipsum, zbliżyć powaśnione Kościoły i sku
pić do wspólnej akcji Chrystusowej.
Celowi pierwszemu służy organizacja, stworzona 
na gruncie amerykańskim pod nazwą: „Wszech
światowy związek dla krzewienia przyjaźni pomię
dzy narodami przez KościcłyM. Tendencje dru-( 
giego rodzaju mają być urzeczywistnione przez 
„Konferencję powszechną Kościoła Chrystuso
wego w sprawie życia i pracy" i dalej idącą: 
„Konferencję wszechświatową do spraw wiary 
i ustroju kościelnego".

Etapem w rozwoju tych zamierzeń był sobór 
ekumeniczny w Sztokholmie reku 1925 i w Lo
zannie roku 1927 Kościół Rzymsko-katolicki był 
zaproszony do wzięcia udziału, lecz odmówił, do 
Lozanny zaś wysłał dwóch obserwatorów. Zapo
czątkowany przez wymienione organizacje ruch 
zatacza coraz szersze kręgi, zyskuje zwolenników 
we wszystkich kościołach, nie wyłączając rzym
sko-katolickiego. Z konieczności musiał więc 
papież zająć stanowisko określone względem 
ruchu uniwersalistycznego w łonie chrześcijań
stwa, a uczynił to w encyklice ,,Mortalium ani- 
mes", nie pozostawiającej pod względem dobit
ności treści i ostrości formy nic do życzenia. Z te
go powodu wywołała ona narazie pewne zdziwie
nie, wiadomo bow:em było, że za wiedzą papieża 
toczyły sie u kardynała Mercier pertraktacje mię
dzy przedstawicielami Kościoła anglikańskiego 
i rzymsko-katolickiego w sprawie nawiazania sto
sunków, a następme zbliżenia sie wzajemnego.

Nie były też obce papieżowi usiłowania do po
zyskania Kcścicła wschodniego na rzecz unji 
wzorem istniejącego w Pols°e Kościoła grecko-ka- 
tolickiego. W kurji pap;eskiej ważyły się więc 
dwa k;erunki, aż zwyciężył wpływ nieprzejedna
nego jezu:tyzmu; w wyniku obdarzona została 
też i Polska encykliką, którą skwapliwie rozesła
ła do pism Katolicka Ajencja prasowa w Uchem 
tłumaczeniu pclskiem, dodając do niej komentarz, 
który chce być plus catolique que le papę. Z róż
nych stron napływają już obecnie wiadomości 
o wystąoieniach kaznodziejskich kleru katolic
kiego, dla którego encyklika łącznie z listem 
pasterskim biskupów polskich staje się świetnym 
środkiem akcji przedwyborczej, naturalnie w ra
mach zupełnej apolityczności.

Przysługuje papieżowi prawo zwracać się bez
pośrednio do swych wiernych w Polsce zgodnie 
z konkordatem, i my, ewangelicy, nie mielibyśmy 
pcwodu, ani się temu dziwić, tern mniej zajmować 
się encyklikami papieskiemi, gdyby one dotyczyły 
jedynie Kościoła katolickiego. Skoro jednak w sto
sunku do nas, ewangelików, posługują się nazwa
mi jak: fałsz, odszczepieństwo, herezja, heretycy, 
skoro encyklika jest wymierzona przeciw całemu 
światu chrześcijańskiemu, nie uznającemu władzy 
papieża rzymsko-katolickiego, nie wolno ostatnie
go wystąpienia pominąć milczeniem; nakazem po
czucia godności własnej jest zająć zdecydowa
ne stanowisko i odeprzeć urcszczenia. Spodzie
wamy się znaleźć zrozumienie u tych, którym fa
natyzm nie przeżarł mózgu i serca, a poczucie re
ligijne dyktuje jeden wyraz: Chrystus.
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W roku 313 Konstantyn wspólnie z Licinjuszem 
wydali znany edykt Medjolański, mocą którego 
przyznano chrześcijanom prawo wyznawania swej 
religji i zrównano w prawach i obowiązkach z wy
znawcami uznanych przez państwo religij. Za
kończyła się wreszcie krwawa walka między pań
stwem rzymskiem a Kościołem chrześcijańskim 
przez ogłoszenie edyktu tolerancji. Zdawaćby się 
mogło, że kierownicy steru .rządów w państwie 
i kościele, pouczeni smutnem doświadczeniem, za
niechają stosowania przymusu w sprawach wiary; 
niestety wkrótce zapomniano o nauce niedawnej 
przeszłości krwawej i wrócono do dawnych nało
gów, zmieniając jedynie role prześladowcy i prze
śladowanego; możliwość po temu była dana w ze
spoleniu państwa z kościołem. Pod tym znakiem 
miały się potoczyć dalsze dzieje ludzkości w za
leżności od zasadniczej różnicy między zachodnią 
i wschodnią połową dawnego imperium romanum. 
Na wschodzie państwo podporządkowało sobie 
kościół, czyniąc z niego narzędzie swej polityki; 
casareopapizm panował aż do 20 stulecia w ko
ściołach wschodnich. Jedynie wobec konieczności 
historycznej przyznawano stopniowo i wielce nie
chętnie wolność sumienia osobom, które zerwały 
z kościołem urzędowym, i wolność wyznania in
nym kościołom; w imię jedności państwa i ko
ścioła zachowywano stanowisko uprzywilejowane 
kościoła państwowego i ograniczano wolność sta
nowienia o sobie innych kościołów. Praktyka ro
syjskiego casareopapizmu dała się debrze we zna
ki tej nieszczęśliwej ludności, która nie chciała 
czerpać swego natchnienia z Moskwy: na Litwie 
i na Podlasiu. Casareopapizm odżył na gruncie 
rosyjskim w mocno swoistej postaci; powstał no
wy kościół, wyposażony we wszystkie charaktery
styczne cechy dawnego — kościół historycznego 
materjalizmu, a obecne państwo rosyjskie zespo
liło się z nim na życie i na śmierć. Tolerancja 
należy do t. zw. zabobonów burżuazyjnych, cho
ciażby konstytucja związku sowieckiego inaczej 
głosiła.

Odmiennym torem potoczyły się sprawy na 
Zachodzie. Pod naporem barbarzyńskich hord 
z Północy runęła organizacja państwa; na jej gru
zach nie wzniesiono w ciągu stuleci trwałej bu
dowli państwowej, z konieczności więc nici ów
czesnego życia zbiegały się w ręku papieża, który 
staje się następcą cezarów — jako pontifex ma- 
ximus, kościół zaś rzymski wchłania w siebie tra
dycje dawnego imperium. Znów się najściślej łą
czą państwo z kościołem, lecz w tej charaktery
stycznej postaci, że nie państwo opanowuje koś
ciół, lecz naodwrót kościół podporządkowuje so
bie państwo. Z biegiem czasu nowopowstałe pań
stwa nie chcą uznać roszczeń kościoła i dlatego 
wywiązuje się walka wiekowa między cesar
stwem i papiestwem, która kończy się zwycię
stwem papieża, usankcjonowanem ostatecznie 
bullą Bonifacego VIII Unam sanctam z roku 
1302.

Wielka schizma zachodnia a jednocześnie 
wzrost siły i powagi państw, organizujących się 
na za^dach narodowych, podkopały znaczenie

mocarstwowe papiestwa i pozbawiły dawnej wła
dzy państwowej, lecz nie zmieniły zasadniczych 
jego żądań; jeżeli się one z biegiem czasu zmniej
szyły, to tylko twarda konieczność życiowa zmu
siła do niewysuwania dawnych roszczeń. I na Za
chodzie więc tolerancja, o ile istniała, nie wy
pływała ze zmiany stanowiska zasadniczego pa
pieża, lecz wbrew jego woli zaistniała i rozwijała 
się aż do zasady równouprawnienia kościołów 
i wyznań w państwie neutralnem. Papiestwo zaś 
pozostało na tern samem stanowisku nieprzejed- 
nanem, gdy potępiło zawarcie pokoju Westfal
skiego roku 1648 po 30 letniej rzezi z tego powo
du, że zawarowane zostały równe prawa trzem ko
ściołom: rzymsko-katolickiemu, ewangelicko-augs
burskiemu i ewangelicko reformowanemu. Wpraw
dzie historja przeszła nad tym protestem do po
rządku dziennego i pogłębiła zawarte w powyż
szym układzie pokojowym pierwociny rów
nouprawnienia dzięki zdobyczom myśli europej
skiej w wieku XVIII, dzięki hasłom wielkiej re
wolucji francuskiej, dzięki rozwojowi konstytu
cjonalizmu w wieku XIX; jednak papiestwo nie 
cofnęło się z zajmowanego przez się stanowiska; 
papież Pius IX potępił wyniki rozwoju, idącego 
po linji równouprawnienia kościołów a znajdują
cego swój wyraz w pojęciu państwa nowoczesne
go, w znanym „Syllabusie“ z roku 1864.

Poco odświeżać dzieje smutnej przeszłości, za
pyta czytelnik, skoro ona minęła i nie wróci? 
Miejmy nadzieję, że krwawy tuman, sprowadzo
ny przez nietolerancję i fanatyzm rozwiał się bez
powrotnie i niema siły, która mogłaby cofnąć ko
ło historji wstecz do przebrzmiałych czasów 
okrutnego średniowiecza. Trudno jednak rozstrzy
gnąć, czy istnieją siły, lecz nie ulega wątpliwości, 
że znajdą się chęci a dowodem po temu jest cały 
ruch, wywołany przez ostatnią encyklikę pa
pieską.

Wychodzi ona z założenia, że istnieje tylko je
den kościół Chrystusowy, którym jest kościół 
rzymsko-katolicki; do tego kościoła, który jest 
tak widzialny jak ,,królestwo Galji lub rzeczpo
spolita Wenetów“ należą wszyscy ochrzczeni 
w tym kościele, korzystający z jego łask i uzna
jący jego naukę; każdego schizmatyka lub here
tyka oczekuje wiekuiste potępienie, ponieważ po
za kościołem scl. rzymsko-katolickim niema zba
wienia. Wszystkie więc kościoły, nie stojące na 
gruncie opoki Piotrowej, są oparte na fałszu, nie
mniej chrzest, dokonany przez heretyka jest waż
ny, i z tego powodu wszyscy ochrzczeni podpa
dają pod jurysdykcję papieską.

Nietclerancyjne stanowisko kościoła rzymsko
katolickiego względem innych kościołów i wy
znań zostało tylokrotnie podkreślone i głoszone 
przez czynniki miarodajne, że w tym punkcie 
ostatnia encyklika nie odbiega od swych wzorów; 
tern mniej można się dziwić stanowisku przez nią 
zajętemu, ponieważ i różne inne organizacje reli
gijne, mniej lub więcej liczne, odmawiają zba
wienia wszystkim, kto się z nimi nie łączy; a jed
nak urcszczenia te nie spędzają nam snu z po
wiek; więc i nietolerancja religijna kościoła
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rzymsko-katolickiego mogłaby dla nas być zu
pełnie obojętna, gdyby dotyczyła jedynie spraw 
religijnc-kościelnych

Niestety chętnie korzysta ona z pomocy „bra- 
chium saeculare“ władzy państwowej, aby wzmoc
nić stanowisko i władzę kościoła rzymsko-katolic
kiego z uszczerbkiem dla innych kościołów. Nie 
mogąc bezpośrednio oddziaływać na władzę wy
konawczą w państwie, zabiega obecnie kościół 
rzymsko-katolicki w Polsce o pozyskanie miaro
dajnego wpływu na władzę ustawodawczą przez 
tworzenie partyj o charakterze bojowo-katolic- 
kim, Tendencje są skierowane przeciwko pojęciu 
państwa nowoczesnego, które w polskiej konsty
tucji orzekło: ,,wyznanie rzymsko-katolickie, bę* 
dące religją przeważającej większości narodu, 
zajmuje w Państwie naczelne stanowisko wśród 
równouprawnionych wyznań“ art. 114. Dowodem 
zaś nieliczenia się nie tylko z innemi wyznaniami, 
lecz nawet z niezaprzeczalnemi ustawami pań
stwo wemi jest praktyka unieważniania przez ko
ściół rzymsko-katolicki małżeństw mieszanych, 
zawieranych w kościołach niekatolickich. Niechaj 
podług nauki kościoła rzymsko-katolickiego mał
żeństwo należy do „articuli mixti“ i przez to pod
lega jurysdykcji kościelnej, to jednak państwo nie 
może się wyzbyć swej władzy na rzecz Kościoła 
i zamiast własnych ustaw uznawać przepisy „cor
poris juris canonici“ ; jednak władze sądowe nie 
mają odwagi wystąpić przeciwko uroszczeniom, 
rzekomo opartym na brzmieniu art. 1 konkordatu

Jeden ten przykład świadczy, że nietolerancja 
religijna przekracza ramy kościelne i staje się nie
tolerancją państwową, a któż może obecnie prze
widzieć, dokąd ostatecznie doprowadzi droga, je
żeli się nadal będziemy staczali po pochyłej linji

nietolerancji w zamierzeniach i czynach. Twórcy 
wiekopomnej Konfederacji Warszawskiej z roku 
1573, ustalając pokój między dissidentes in reli- 
gione, nie przypuszczali, że ich potomkowie zosta
ną pozbawieni prawa wznoszenia własnych świą
tyń, pozbawieni prawa zajmowania urzędów 
ziemskich i koronnych, wykluczeni z Izby posel
skiej i Senatu. Jednak pod wpływem fanatyzmu, 
umiejętnie szerzonego przez jezuitów, wolność su
mienia i wyznania, zdobyte w złotym wieku, sta
ły się jedynie bolesnem wspomnieniem w wieku 
ogólnego upadku. Mogła runąć Polska, lecz trium
fować winna była nietolerancja religijna, aż wre
szcie przejrzał naród i zrzucił z siebie jarzmo fa
natyzmu, wtłoczone sztucznie na jego barki.

Jednocześnie oświadczyć możemy, że my, 
ewangelicy polscy, nie pójdziemy śladami owych 
zrozpaczonych niedobitków reformacji w wieku 
XVIII, którzy szukali pomocy i ratunku u dwo
rów ościennych. Byli oni nieodrodnemi dziećmi 
owych czasów, kiedy najwyżsi dostojnicy pań
stwowi wysługiwali się obcym rządom, aż za
skrzypiały szubienice, wystawione przez gniew 
ludu, a wiadomo kto na nich zawisł. Nie na ob- 
cem forum walczyć będziemy o wolność sumienia 
i równouprawnienie kościołów, lecz wszelkiemi 
godziwemi środkami bronić się będziemy we wła
snej Ojczyźnie, aby cudzy fanatyzm nie zburzył 
dzieła Wolności i Niepodległości, zdobytego mę
ką i krwią najlepszych synów Narodu.

Oto nasze wyznanie wiary obywatelskiej pol
skiej; jako ewangelicy zaś oświadczyć możemy, że 
istnieje tylko jeden Kościół prawdziwy, którego 
głową jest Chrystus, członkami zaś jego wszyscy, 
którzy łączą się z Nim w prawdziwej wierze i mi
łości.

P. H U L K A - L A S K O  WS K I .

N I E S K U T E C Z N E  M ETODY.
Pisarze poważniejsi coraz częściej alarmują 

społeczeństwo, że z kulturą naszą duchową jest 
źle. W stosunku do Niemiec, Francji a nawet 
Rosji i Czechosłowacji, wydajemy książek od kil
kunastu do kilkudziesięciu razy mniej, niż wymie
nione kraje, a nasze miesięczniki, tygodniki i pra
sa codzienna są efemerydami, które zamiast ży
wić i odziewać swoich pracowników, obciążają 
kasy partyj politycznych albo szkatuły bogatszych 
jednostek. Wspaniale redagowany miesięcznik, 
jakich gdzieindziej wychodzą dziesiątki, u nas ma 
300 prenumeratorów i musi wreszcie zniknąć, bo 
w dwudziestoparomiljonowem społeczeństwie jest 
tylko trzystu obywateli, którzy odczuwają jego 
potrzebę. Tak jest z całym szeregiem pism perjo- 
dycznych. Im lepiej redagowane, im poważniej
sze, tern mniej zainteresowania zbudzić są w sta
nie. Na powodzenie może liczyć tylko przecięt
ność, płycizna, krzykliwa sensacja.

I z lewicy i z prawicy płyną przestrogi i rady, 
jak złu zapobiedz. Obie strony wskazują zgodnie 
na to, te poczynania kulturalno-artystyczne i na
ukowe nie rozporządzają dostatecznemi środkami,

że subwencje państwowe i społeczne są w porów
naniu z innemi państwami u nas zbyt nikłe. Skut
kiem tego poważnym artystą, uczonym, publicy
stą może być tylko człowiek, który zgóry zgadza 
się na nędzę, a takich bywa nie wielu. Z takiej 
przesłanki wynikałoby, że gdyby się tylko znala
zło dość pieniędzy, to ruch wydawniczy i kultu
ralny poprawiłby się gruntownie.

Oczywiście, że takie rozumowanie jest błędne. 
Cóż to jest ruch wydawniczy? Jest to pod wzglę
dem duchowym mniej lub więcej bogata twór
czość naukowo-ar ty styczna, a pod względem tech
nicznym wymiana tych wytworów ducha między 
wytwórcami a spożywcami. Literat pisze książkę, 
księgarz ją wydaje, publiczność kupuje. Literat 
otrzymuje środki do żyica i pogłębiania swojego 
talentu i swojej wiedzy, a ogół otrzymuje jego 
myśli i doświadczenia, przedstawiające określo
ną wartość. Zapotrzebowanie wytwarza podaż, 
czyli im większe zapotrzebowanie, tern bogatszy 
rynek. U nas niema zapotrzebowania odpowied
nio dużego i to jest zło, na które ani mil jony ani 
nawet mil jardy pomódzby nie zdołały.
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Mam pod ręką dwa kapitalne dzieła niemieckie: 
sławny komentarz Bartha do Listu do Rzymian 
i dwutomowe wielkie dzieło Spenglera o upadku 
kultury zachodniej. Pierwsze wychodzi w czter
nastym tysiącu, drugie ma pięćdziesiąt i kilka 
wydań. Są tam gdzieś ludzie, którzy myślą, ba
dają, szukają prawdy w każdej dostępnej postaci. 
U nas Bartha rozeszłoby się egzemplarzy 15 — 
20, a Spenglera jeszcze mniej. Cóż więc pomo
głyby nam, gdybyśmy mieli jakiego polskiego 
Camegiego, który rzucałby na rynek setki tysięcy 
najlepszych książek, kiedy nie mielibyśmy czy
telników? Żeromskiego wydaje się u nas w paru 
wydaniach do 10 tysięcy egzemplarzy, w Rosji 
biją „Przedwiośnia“ egzemplarzy 600 tysięcy. Po
nieważ nas jest pięć razy mniej, niż Rosjan, więc 
Żeromskiego powinnoby się rozchodzić po 120 
tysięcy egzemplarzy. Oczywiście, jesteśmy od 
tych liczb niesłychanie daleko.

Zostało powiedziane i tysiąc razy powtórzone, 
że Polska stała nie instytucjami, ale ludźmi. 
Obronne wojny prowadzili genjalni wodzowie 
wbrew ogółowi, a często przy użyciu własnych 
środków materjalnych, o naprawę Rzeczypospo
litej troszczyły się jednostki przy obojętności 
ogółu, dc reform koniecznych zabierali się szla
chetni obywatele narażając życie, jak Konarski 
i oddając swoje środki materjalne, jak Staszic. 
Polska ludźmi stała — powiada historyk, spoglą
dając wstecz. W czasach saskich brakło nawet 
jednostek, na których byłaby się mogła oprzeć 
Rzeczpospolita, i Polska nierządem stała. Dzi
siaj ofiarne jednostki rzucają się do pracy na 
ugorach życia narodowego, lecz szeroki ogół albo 
milczy, albo wręcz przeszkadza.

Stajemy wobec wyborów do sejmu i senatu. 
Zdawałoby sio. że jak zwykle w takich okolicz
nościach powstanie dyskusja na tematy politycz
no-społeczne, że będzie mowa o programach, 
o ludziach kandydujących, o przyszłych zada
niach sejmu i t. d Tymczasem toczy się licyta
cja o to. kto jest lepszy katolik, bo katolicyzm 
jest w Polsce jedyną legitymacją na wszystkie 
strony. Ale jednocześnie w najbardziej katolic
kim dzienniku katolicki dziennikarz omawiając 
pewna książkę przypomina słowa Brzozowskiego 
o polskim indyferentyzmie wobec katolicyzmu, 
który z ust nie dostał się jeszcze do serc a stam
tąd dr umysłów.

Historycy nie przestają nas ostrzegać przed 
powtórzeniem błędów czasów saskich które me- 
tvlko z gubi ły Polskę, ale spaczyły do gruntu du
cha polskiego, a przecie wiemy wszvscv. ż<> nigdy 
Polska nie bvła taką prawowierną i katolicka, jak 
właśnie wtedv Zdawałoby się. że trzeba koniecz
nie zadać sobie pytanie, co to jest katolicyzm, 
czem wyraża sie katolickość narodu polskiego, 
lub czem wyrażać sie powinna Najwięksi syno
wie Pobki to najwięksi buntownicy przeciwko 
temu ślirrakcwatemu istnieniu, i akie naród pro
wadzi w skorupie zmartwiałego katolicyzmu. Oto 
wyszła ciekawa książką Kolbuszewskiego o W y
spiańskim. a w niej czytamy m w. i : „Według 
Wyspiańskiego ustroili kaznodzieje swe orać je

w emblematy narodowe i fałszywym patrioty
zmem zniekształcają Chrystusową naukę. Nie 
o moralność troskają się, nie o zbawienie duszy 
ludzkiej, o wyrwanie jej naprawdę z grzechu, ale
0 zachowanie autorytetu i o podwyższenie swej 
godności do wyżyn proroczych... Odmawiają war
tości życiu, bo przez to sami urastają; ludzie lę
kają się śmierci, życia zagrobowego, i wierząc, że 
ksiądz otworzy im wrota do raju, słuchają jego 
mów. Tymczasem główną sprawą dla Prymam i 
jest autorytet własny. Chce poniżyć, upokorzyć 
naród, aby sam przez to zcgromniał.. Atak na 
Kościół oficjalny, podjęty przez Mickiewicza 
w imię nauki mesjanicznej, przez Słowackiego 
w imię prawdy Ducha, podtrzymuje Wyspiański 
w imię prawa Żywota. Stanowisko zaś Wyspiań
skiego, walczscego z fałszowaniem nauki Chry
stusa przez Kościół, jest analogiczne do stano
wiska Szczepanowskiego..." (Str. 158).

Histcrja polskiej literatury, to historja herezji 
wytrwałej i stałej, osiągającej szczyt w Mickie
wiczu i dzieciach jego ducha Ale nie przeszkadza 
to politykom w rodzaju Dmowskiego powtarzać 
zdarte komunały, że poza katolicyzmem niemasz 
Polski. Oto kwiatuszek jego rozumowania: K a 
t o l i c y z m  ni e  j e s t  d o d a t k i e m  do p o 1- 
skośc. i ,  z a b a r w i e n i e m  j e j  na  p e w i e n  
s p o s ó b ,  a l e  t k w i  w j e j  i s t o c i e ,  
w z n a c z n e j ,  m i e r z e  s t a n o w i  j e j  
i s t ot ę . . . “ Należałoby oczekiwać, że zk^lei po
wie, co to właściwie jest katolicyzm, ale gdzie 
tam! Tc już wiadomo. Dla jednego jest to wilja 
spożywana na sianku, dla drugiego strzelanie 
podczas procesji, dla trzeciego woda święcona
1 Częstochowa, ale w umysłach typu Dmowskich 
ani na chwilę nie zrodzi sie myśl wielkiego kato
lickiego pisarza Tvrrella który oracą całego ży
cia usiłuiac zgłębić katolicyzm, doszedł do wnio
sku: „Nigdy nie będziemy dokładnie wiedzieli, 
czem katolicyzm właściwie jest“ . Nam wystarcza 
słowo, które może znaczyć, co się komu podoba.
I trzeba dodać, że ten sam Dmowski w chwili 
większej rzetelności pisał dosłownie: „Nasz patrjo_ 
tyzm p^letfa na tern, żebv być uważanymi za do
brych Polaków, nasza religijność — żeby wyglą
dać na dobrych katolików. ., nie zadaiac s^bto na
wet pytania, dla czego i poco się to robi“ . (Upadek 
myśli konserwatywnej w Polsce, str. 150) Otóż 
to, „żeby wyglądać na dobrych katolików. .“

Oczywiście Dmowski powiada, że droga do 
polskości prowadzi przez katolicyzm i że katoli
cyzm ;est jednvm z rysów istotnych polskości, 
czv nawet rysem najistotniejszym Ale nie brak 
u nas ludzi, którzy wvpowiadaia się iaśniej cd 
Dmowskiego. Dla tych ostatnich polskość jest 
niczem. katolicyzm wszystkiem. Był przecie 
w swoim czasie taki ksiedz Golian. który kazał 
zapomnieć o narodowości dla katolicyzmu, czem 
uprdohnił się do Piotra Skargi, który radził da
wać pierwszeństwo Kościołowi przed ojczyzną. 
W kntfcu reku ubiegłego wyszedł pamiętnik Pa
wła Popiela, zaciętego w swoim czasie przeciwni
ka cbu powstań i konserwatysty, który także łą
czył katolicyzm z polskością nierozerwalnie. Aby
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jednak nie pozostawić nikogo w błędzie co do 
właściwej swej postawy, powiada on: „Żleby 
mnie jednak rozumiał, ktcby mniemał, że osta
tecznym celem moim była sprawa narodowa, 
a środkiem wiara. Odwrotnie: wiara, Kościół, ja
ko odnoszące się do ostatniego przeznaczenia 
człowieka irają pierwszeństwo, i itemu celowi 
całe moje poświęcałem życie i pracę. Naród, Oj
czyzna są środkiem, zapcmocą którego człowiek 
w wierze i w Kościele żyć może bezpiecznie, dla
tego je kochać, za nie walczyć i umierać należy". 
(Pamiętniki Pawła Popiela str. 80).

Ale nie to jest złe, że są ludzie, którzy jedy
ne szczęście i jedyna rację bytu Polski widzą 
w tern, aby była wielką paraf ją rzymsko-katoli
cką Bieda jest w tym chaosie umysłowym i mo
ralnym, z którego nikt nie szuka wyjścia. Używa 
się słów, które znaczą za wiele, albo za mało, 
albo nawet zgoła nic, robi się z tych nic nie zna
czących słów programy dla całego narodu 
i w gründe rzeczy publicystyka notuje fakt za
straszający, że w czasie niewoli ruch umysłowy 
i życie kulturalne były bogatsze, niż obecnie. 
Gdzież sa ludzie, czerniący ze źródła myśli naro
dowej, gdzie czytelnicy myślicieli polskich?

Gdy biskupi rzymscy wydali swój list przed
wyborczy, nie znalazł się ani jeden publicysta 
polski, który byłby przypomniał słowo Mickie
wicza napisane właśnie dla religijnych wyborców, 
którzy staja sie w czasie wyborów łupem polity
ków duchownych i świeckich Największy Polak 
i ieden z największych poetów, jacy żyli kiedy
kolwiek. pisze dosłownie, jakby pisał o tvm oko
licznościowym katolicyzmie, który jest siedą do 
łowienia naiwnych: ..Radzimy więc każdemu re
ligijnemu chłopu, żeby nie ufał ludziom mówią
cym mu w czasie wyborów o religji. a zwłaszcza, 
jeśli ich słowom religijnym towarzyszyć będą pe
wne akcenty, pewne gesty, które chłop zna dosko

nale, gdyż obserwował je u handlarzy koni i agen
tów handlowych, a które najlepiej określimy, na
zywając je jezuickiemi. Radzimy mu również nie 
dowierzać książkom, broszurom i wydawnictwom 
dozwolonym przez rząd i duchowieństwo, a kol
portowanym przez ludzi religijnych z urzędu. 
Znamy, mówiąc ze stanowiska literackiego, naj
sławniejszych autorów tych książek i broszur; 
możemy zapewnić, że jedynie tylko ruch wybor
czy posiada moc dać im zrozumieć na chwilę waż
ność kwestyj religijnych".

Jeśli zaś chodzi o religijność przedwyborczą 
wielkich dostojników rzymskich, to i dla nich 
ma Mickiewicz słowo odpowiednie: „Lud, który 
walczy o swoją niepodległość albo o rozszerzenie 
swoich swobód, ma prawo uważać za swoich przy
rodzonych wrogów wszystkie stare dynastje 
i wszystkich członków dynastyj, choćby zresztą 
godni byli szacunku w swem życiu prywatnem. 
Ten lud powinien nie ufać wysokim dostojnikom 
Kościoła, którzy wszyscy jednakowo są przywią
zani do kultu absolutyzmu bez względu na to, czy 
ten absolutyzm jest mahometański, czy heretycki, 
czy nawet ateistyczny".

Droga do podniesienia kultury polskiej prowa
dzi prosto przez przyswojenie sobie tego wszyst
kiego, co stworzył genjusz polski. Do Mickiewi
cza, Słowackiego, Goszczyńskiego, Wyspiańskiego 
i innych nie można ustosunkować się jedynie ja
ko do ludzi, którzy pisali wiersze, bo w ich wier
szach jest myśl i tę trzeba przyjąć za swoją, albo 
odrzucić od siebie. Augurskie mruganie oczkami 
i mydłkowanie, „żeby wyglądać na dobrych kato
lików", jest postacią tchórzliwości i nędzy ducho
wej, które uczucia szacunku w nikim zbudzić nie 
mogą. Nie wolno wznosić pomników wielkim Mę
żom, aby następnie w imię nakazów Rzymu gar
dzić ich duchem!

T. BAUM.
PRACA MŁODZIEŻY ZBORU 

EWANGELICKO-REFORMOWANEGO W WARSZAWIE.
Organizowanie młodzieży naszego Zboru rozpo

czął w roku 1918 Ks. Tomasz Tosio. Pamiętam 
pracę tego pedagoga z Bożej łaski, gdy odwie
dzał rodziny zborowników, nawiązując kontakt 
osobisty z każdym, jednając sobie młodzież za
pałem, szczerością i prostotą. Te osobiste węzły, 
które potrafił z każdym nawiązać, stały się pod
stawą pracy zbiorowej. Powstałe wówczas „Zrze
szenie Młodzieży Chrześcijańskiej Zboru Ewan
gelicko-Reformowanego w Warszawie" miało 
charakter religijny; grupowało ono także wielu 
starszych wiekiem.

Po tragicznej śmierci Ks. Tesiego w roku 
1919-ym, pracę przez niego rozpoczętą prowadził 
wytrwale wśród wielkich czasem trudności — Ks. 
St Skierski. Musiano się ograniczyć do tygodnio
wych zebrań biblijnych, na które stopniowo za
częło przychodzić stosunkowo coraz więcej star

szych. W roku 1921/22 prowadził kółko biblijne 
Ks. Kaz. Ostachiewicz. „Kółko biblijne" istnieje 
dotychczas, lecz zarówno ono jak i „Kółko robót- 
kowe Pań", czy „kółko pomocy samarytańskiej" 
nie jest istotną i samodzielną placówką pracy 
młodzieży. Lepiej już pod względem liczebnym 
przedstawia sie pomoc starszej młodzieży w pro
wadzeniu szkółki niedzielnej.

Z prób ożywienia pracy młodych najleoiej 
udało się stworzenie chóru kościelnego, który 
obecnie prowadzony jest przez prof. L. Heintzego.

Już w zeszłym roku młodzież zgrupowana 
w chórze próbowała zorganizować się w celu za
spokojenia potrzeb życia towarzyskiego. Próba ta 
jednak nie osiągnęła skutku. Młodzież, która nie 
znalazła na gruncie Zboru możności zaspokojenia 
swych potrzeb, chociaż nie specjalnie kościelnych 
czy religijnych, rozproszyła się jeszcze bardziej.
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Tem energiczniej podjęto w tym roku szkolnym 
na jesieni inicjatywę nanowo.

Na zebraniu organizacyjnem w dn. 1 paździer
nika 1927 r. ustalono jako cel pracy nietylko 
współżycie towarzyskie, ale i rozwój kulturalny 
człcnków. Ograniczono się do liczby członków 
założycieli (niecałe 30 osób), chcąc wytworzyć 
najpierw ścisły zespół dobrze pracujący. Podzie
lono się na dwie sekcje: literacko-dramatyczną 
i towarzyską. Kierownictwo fachowe objęła osoba 
przygotowana do tego w pracy t. zw. świetlic ro
botniczych, które z ramienia miasta czy też róż
nych instytucyj prowadzą pracę kuluralną i sa
mokształceniową w różnych dzielnicach miasta 
Warszawy.

Sekcja literacko-dramatyczna naszego Stowa
rzyszenia przygotowała już na jedno z towarzys
kich zebrań zborowników kilku scenek pojedyn
czych. Obecnie opracowuje „Łobzowian“ Anczy- 
ca, — sztuka ta ma być wystawiona dwukrot
nie — 2 i 5 lutego.

Sekcja towarzyska urządza zabawy i gry towa
rzyskie, lub chodzi wspólnie do teatru Dnia 19.XI 
odbył się wieczorek z tańcami. Pozatem sekcja 
organizuje od czasu do czasu zabawy dla dzieci 
ze szkoły i Przytułku dla Sierot.

Co tydzień odbywają się ogólne zebrania Sto
warzyszenia, na których omawia się sprawy orga
nizacyjne, np. statut, co miesiąc zaś lub dwa 
członkowie wysuwają projekty pracy na przy
szłość, które potem opracowywane są szczegółowo 
przez Zarząd. Na tych wspólnych zebraniach od
bywają się także pogadanki, najczęściej z prze
zroczami, z dziedziny literatury, sztuki, historji 
czy krajoznawstwą. Ważnym czynnikiem pracy 
jest biblioteka, która jednak składa się przeważ
nie z przypadkowych darów i ma pewne luki.

To są początki. Na przyszłość, po zatwierdze
niu naszego statutu przez Kolegjum Kościelne,

będziemy mogli rozszerzyć i usprawnić naszą pra
cę, tworząc np. dwie grupy — starszą i młodszą. 
Ważną jest także rzeczą wyszkolenie obok ist
niejącej instruktorki sił pomocniczych, mogących 
w przyszłości prowadzić pracę dalej.

Zasadniczą myślą Stowarzyszenia jest stwo
rzenie przy Zborze placówki pracy kulturalnej, 
która rozpoczynając od uświadomionych już po- 
tizeb młodzieży, budziłaby w niej coraz więcej 
zainteresowań. Zainteresowania te powinny na
stępnie znaleźć wyraz w zakładaniu różnych kó
łek czy sekcyj, np. etycznej, religijnej, spo
łecznej.

Podstawą i gwarancją ciągłości takiej pracy 
jest umiejętne i stałe jej kierownictwo przez oso
bę młodą, fachowo przygotowaną i odpowiedzial
na, znającą współczesne metody społeczne i pe
dagogiczne takiej pracy w podobnych środowis
kach, a przedewszystkiem będącą pedagogiem 
i kierownikiem młodzieży z powołania, z talentu. 
To ostatnie okazuje się zawsze najważniejszym 
czynnikiem w pracy.

Wierzymy, że Bóg da nam takiego człowieka. 
Należy jednak uświadomić sobie jego potrzebę 
i należy go szukać. Wierzymy także, iż praca na
sza — o ile zostanie zrozumiana i poparta przez 
starszych, a podjęta i rozwijana przez coraz to 
nowe młode siły — spełni swój obowiązek: wyra
biać będzie młodzież na ludzi świadomych swych 
celów osobistych i zbiorowych Celem tym winna 
być indywidualnie pojęta służba Bogu.

Tak zrozumiana służba społeczna ma w naszym 
Zborze tradycję. Przykładem jej była szkoła zbo
rowa przed wojną, gdzie tyle młodzieży, nietylko 
naszego wyznania, czerpało wiedzę i więcej je
szcze: przekonanie, że własne stanowisko należy 
opierać na sumieniu i osobistej odpowiedzialności 
wobec Boga; to jest podstawą tolerancji wzglę
dem poglądów innych.

LEON RYGIER.

UCHO
Odchodzącego dnia chwała codzienna 
Ma siłą twórczą w widnej na błękicie 
Nadziei Jutra, która jest niezmienna 
I w Bogu wiecznie rozpoczyna życie.

Przygasa chwila pogodna zachodu.
Na nieskalanie czystem tle lazuru 
Jedyny obłok lśni, równy od spodu,
W górze kłębiący się falą konturu,

Jak marmurowy kształt śpiącego Boga,
Który, w lenistwie błogiego znużenia,
W nieskończoności modrego rozłoga 
Spoczął po sześciu żmudnych dniach Stworzenia.

Do Niego modlę się. Niedosięg nieba 
1 cisza zmierzchu, który wszystko złoci,
Każą mi mówić tylko to, co trzeba,
W obliczu śmierci i Boga dobroci.

Takiemi prostemi, a dostojnemi, religijną poe
zję Kochanowskiego i Mickiewicza przypomina-

*) Leopold Staff: „Ucho igielne“. Pod znakiem poe
tów. Serja nowa. Warszawa 1927. J. Mortkowicz.

IGIELNE*).
jącemi strofami rozpoczyna najświetniejszy z ży
jących poetów Młodej Polski, Leopold Staff, 
nowy tom swych liryków, odznaczony tak słusz
nie w .końcu ubiegłego roku literacką nagrodą 
państwową.

Wielbiciele prawdziwej poezji pamiętają jeszcze 
dziś potężne wrażenie, jakie uczyniły na nich 
wydane w r. 1901 „Sny o potędze“ młodego 
wówczas poety, noszące na sobie dostojne piętno 
obcowania z wielkiemi duchami, jak Słowacki 
i Nietzche (którego dzieł Staff był później nie
porównanym tłumaczem). Od pierwszego zaraz 
wystąpienia cechowało młodego liryka dążenie 
do życia jak najbardziej wytężonego i bujnego, 
lecz otamowanego przez głęboki kult dla czys
tości etycznej, przez miłość dla wzniosłości bo
haterstwa. Siła, której wówczas hołdował, nie była 
rozpętanym żywiołem namiętności, lecz napiętą 
jak cięciwa na łuku wolą mocy i zwycięstwa. 
A zwycięstwo to należało przedewszystkiem od-
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nieść nad sobą, trzeba było w sobie wykuć 
„serce hartowne, mężne, dumne, silne“ — i nadać 
tkwiącej w duszy nieujętej nieskończoności po
stać skończoną: piękna czynu. Bronisław Chle
bowski słusznie pisał o twórcy „Gałęzi kwitną
cej“ (r. 1908), że „monistyczno - panteistyczna 
wizja świata nęciła poetę do zespolenia się z nie
skończonością i skoncentrowania jej we własnej 
duszy“. Na tym poziomie poezja stała się dla 
Staffa właśnie czynem, który miał uświęcić ży
cie przez odciśnięcie na niem piętna najwyższej 
estetycznej i etycznej piękności. Zadaniem poezji 
jest, według niego, walka o te wartości irracjo
nalne, które nadają sens życiu, a które znosi się 
na poziomy z najwyższych, samotnych szczytów 
obcowania z nieskończonością:

Królestwo moje nie jest z tego świata,
Bo je wyśniła w gwiazdach myśl skrzydlata,
Lecz z tego świata jest mój miecz żelazny.
Niech lśni dobyty, pochwie nieprzyjazny!
Bo najpiękniejsza rzekła myśl człowiecza:
„Raj mój spoczywa w cieniu mego miecza”. *)

Ale przez długi czas „nieskończoność” i „kró
lestwo nie z tego świata” były dla poety tylko 
symbolami wzniosłego dążenia, podróżą ku Wiel
kości przeczuwanej, lecz nieznanej. Wyraźnie 
mówi o tern Staff w swojej tragedji „Skarb”, 
wydanej w 1904 r., w której mieszkańcy Gradu 
dopóty żyją wzniosłem i bohaterskiem życiem, 
dopóki wierzą w jakiś legendarny skarb, w ja
kąś tajemniczą świętość, której bronią Strażnik 
Niezłomny i Dziwna. Z chwilą, gdy lud wyzwo
lił się z pod czaru tej świętości, która mu cią
żyć zaczęła swą niewidzialną potęgą moralną, 
popadł pod władzę „kręcącego się z wiatrem” 
kurka, „ducha elastycznego, kameleona, który 
ogromnym cieszy się w narodzie mirem”.

Wydany obecnie tom liryków: „Ucho igielne” 
jest spowiedzią z ostatniego etapu wędrówki 
poety w Nieznane, uwieńczonej niespodziewa
nym triumfem najradośniejszego odkrycia.

Wyszedłem szukać Ciebie o świcie i w trwodze,
Nie znajdując, myślałem, żem szedł drogą kłamną;
1 spotkałem Cię, kiedym odwrócił się w drodze, 
Bowiem przez całe życie krok w krok szedłeś za mną. 
Wędrowałem dzień cały pod cienia ciężarem, 
Wchłodziem południe minął, by oto u końca 
Płonąć Tobą, o zmierzchu mym, czerwonym żarem, 
[ako wieczorna rzeka o zachodzie słońca.

Tak to właśnie bywa. Kto ukochał Ideał — 
mniejsza z tern, że nie posiadający tymczasem 
kształtu i imienia, — kto wytrwale, beztrwożnie, 
odtrącając od siebie pokusę spoczynku i rosko- 
szy, idzie ku niemu w tęsknocie i znoju, — ten 
prowadzi za sobą Boga. I musi przyjść chwila 
łaski, kiedy odwrócą się znużone niewidzeniem 
źrenice — i Bóg spojrzeniem, pełnem dobroci, 
napełni radością duszę, bliską już zwątpienia.

Przyszła ta chwila i dla naszego poety:
Zachodnia zorza nieboskłonu 
Ozłaca pola, drogi, rowy,
Jakby śpiżowy odgłos dzwonu 
Oblekał ziemię w blask śpiżowy.

*) „W cieniu miecza” — 1911 r.

Na wzgórzu, kędy do połowy 
Cień objął z dołu ścierń zagonu,
Świecą ognistą sierścią krowy,
Jak jiuże, rude liście klonu.

)ak słodka cisza z niebios spływa! 
jak świat jest prosty w świetle Twojem,
Panie, jak koi i ośmiela!

Z wielką ufnością i spokojem 
Serce me w Tobie odpoczywa,
Jako dłoń w dłoni przyjaciela,

Zyskawszy ten spokój dla siebie, Staff nie po
grążył się jednak w cichej, łagodnej ekstazie; 
przeciwnie, został znowu bojownikiem sprawy 
bożej. Przeraża go dzisiejszy, powojenny świat, 
dzisiejsza ludzkość, zdemoralizowana i upodlona 
przeżytemi tak niedawno straszliwemi zbrodniami.

Zbyt,wiele było krwi i gromu huków,
Świat zbiegł na pochyłość.

Może dopiero wnuki naszych wnuków 
Poczują, co to Miłość!

Nie dożyjemy już — o biada, biada!
Ni ciszy, ni pogody!

Co dzisiaj żyje, jak trup się rozkłada 
I niema żadnej szkody.

Będziemy z tych, o których się nie pomni,
Za których się nie modli!

Na samą o nas myśl krzykną potomni:
O podli, podli, podli!..

Nie rozpacza jednak świeży najemnik boży — 
i czując w sobie nowy pęd do czynu, śniąc 
nowy, chrześcijański już sen o potędze, woła:

O ciężkie i zawiłe,
O życie, daj mi siłę 
Ująć cię w karb i w ryzę,
Głazy z twych dróg uprzątać, —
O daj mi się rozplątać,
Lub cię, jak głaz, rozgryzę.

Tłumacz Michała Anioła, który kilka lat obco
wał z płomienną, upartą, nieustępliwą religijno
ścią tego szturmującego niebo Tytana, nauczył 
się od niego nieznużonej wytrwałości w walce:

Jest czas ogromnych prób, wciąż tylko prób! 
Dosięgaj, padaj, odnajduj, znów gub!
Cokolwiek stracisz, tern się zbogacisz,
Lecz wszystko sobą, własnem życiem kup!

Młoda poezja nasza, której racjonalizm formy 
przesłania nieraz duszę słowa, powinna nachy
lić się ze czcią najgłębszą nad czystą krynicą 
tego przedziwnego piękna, jaką jest ostatni tom 
lirycznych utworów Staffa.

Ten wielki artysta, którego wiersz, doskonały 
w swej zwartej ścisłości i zawsze z treścią orga
nicznie zespolonym rytmie, jest przykładem, jak 
świetnie może połączyć rzemiosło z objawieniem 
ten, który w wielkiej pokorze spowiada się przed 
nami:

Próżno, zaiste, mówię do was mową,
Co jest uboższa, niż głazu milczenie,
Gdyż każde moje najgłośniejsze słowo,
To jeno treści najcichszej więzienie.

Daremnie chciałbym wołać do was krzykiem,
Gdy moc jest we mnie natchnieniem opilcza,
Bo serce moje jest Boga językiem,
Który nim we mnie sam siebie przemilcza.
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WIADOMOŚCI Z KOŚCIOŁA I O KOŚCIELE.
RADA KOŚCIOŁÓW EWANGELICKICH 

W POLSCE.
W dniu 24 stycznia b. r., na zaproszenie Kon

systorza Ewangelicko-Reformowanego w Wilnie, 
cdbyło się w Warszawie zgromadzenie reprezen
tantów Kościołów Ewangelickich w Polsce, na 
którem została ukonstytuowana „Rada Kościołów 
Ewangelickich w Polsce“, powołana na Zjeździe 
Ewangelików w Wilnie, dnia 11 listopada 1926 
roku.

Do składu „Rady“ powołani zostali z 6 Kościo
łów przez najwyższe władze tychże Kościołów na
stępujący członkowie:

I z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
w Polsce:

1) Superintendent Generalny Ks. J . Bursche 
(Warszawa);

2) Prezes Kclegjum Kościelnego Zboru E. A. 
Warszawskiego — p. Józef Everth (Warszawa);

3) Radca Konsystorza Ks. J. Dietrich (Łódź);
4) Ks. Pasterz Wł. Krusche (Tuczyn — Wo

łyń)«
II. z Kościoła Ewangelicko-Unijnego w Wielko- 

polsce:
1) Superintendent Generalny Ks. Dr. P. Blau 

(Poznań);
2) Radca Konsystorza Sen jor Kościoła Refor

mowanego — Ks. G. Haenisch (Poznań);
3) Radca Konsystorza p. Nehring (Poznań);
4) Superintendent Ks. HJdt (Wągrowiec).

III. z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego
w Rzeczypospolitej Polskiej:

1) Superintendent Ks. W. Semadeni (Warsza
wa);

2) Prezes Konsystorza — p. Henryk Sachs 
(Warszawa).

IV z Kościoła Ewagelicko-Reformowanego 
w Wilnie:

1) Superintendent Generalny — Ks. M. J a 
strzębski (Wilno);

2) Prezydent Konsystorza — p. B. Iżycki Her
man (Wilno).

V. z Kościoła Ewagelickiego A. i H. wyznania 
w Małopclsce:

1) Superintendent Ks. Dr. T. Zóckler (Stani
sławów) ;

2) Kurator Zboru Ewangelickiego we Lwowie, 
p. J . Stromenger (Lwów).

VI. z Kościoła Ewang. Unijnego na Górnym 
Śląsku::

l.)Kśi Prezydent D. Voss (Katowice)
2) Hr Hankel von Donnersmark (Pszczyna).
Zgodnie z przyjętym na Zgromadzeniu w Wil- 

tatutem Rady — tymczasowe przewodnic- 
na tem pierwszem plenarnem posiedzeniu 
objął najstarszy wiekiem z obecnych człon- 

— p. Kurator Stromenger, który po sto
rn przemówieniu nawiązując do odbytych 
ilnie tak doinosłych i, co daj Boże, obfi- 
w błogosławione dla sprawy skutki, — na- 
>olecił najmłodszemu z obecnych —1 Ks.

Kruschemu prowadzenie protokółu zgromadzenia 
i ułożenie listy obecnych, przyczem w miejsce 
nieobecnych na zebraniu członków Rady zapisani 
zostali jako ich zastępcy, a mianowicie w miejsce 
Prezydetna Iżyckiego — Hermana — kurator 
Synodu, Mecenas Falkowski, i w miejsce Hr. 
Hänkel — Dcnnersmarka — Ks. Radca Drabek 
z Pszczyny.

Po ukonstytuowaniu się „Rady“ zaproszony 
został jednogłośnie na Przewodniczącego Ks. Su- 
perünt. Generalny J . Bursche, który rozpoczął 
sesję stosowną modlitwą w języku polskim, a Ks. 
Superint. Generalny Dr Blau odmówił takąż mo
dlitwę w języku niemieckim.

frzecewszystkiem przystąpiono, w myśl art. 
8 i 9 Statutu do wyboru W y d z i a ł u  W y k o 
n a w c z e g o ,  do którego powołani zostań Re
prezentanci sześciu Kościołów: 1) Ks. Gen. Sup.
J . Bursche, 2) Ks. Gen. Sup. Dr. P. Blau, 3) 
Ks. Sup. Dr. Zóckler, 4) Ks. Prez. D. Voss, 5) 
Ks. Gen. Sup. M. Jastrzębski i 6) Ks. Sup. W. 
Semadeni.

Ponieważ porządek dzienny tego pierwszego 
zgromadzenia „Rady“ nie mógł być naprzód uło
żony, przeto przewodniczący zwrócił się do obec
nych o zgłaszanie wniosków. Pierwszy wniosek 
złożył Mecenas Falkowski w imieniu Konsysto
rza Wileńskiego w sprawie, która już na przed- 
wstępnem zebraniu przedstawicieli Kościołów 
przez Prezydenta Konsystorza Wileńskiego — 
Iżyckiego była zaproponowana, aby ukonstytuo
wana „Rada“ postanowiła wydać do ludności 
ewangelickiej całego państwa o d e z w ę ,  nawo
łującą do jednomyślności przy nadchodzących 
wyborach do Sejmu i Senatu i do obrony rów
nych praw, zagwarantowanych w Konstytucji. 
Wnioskodawca odczytał projekt odezwy, zreda
gowany w Wilnie, wraz z tłcmaczeniem na ję
zyk niemiecki. Wywiązała się nad wnioskiem 
ożywiona dyskusja, w której zabierali głos nie
omal wszyscy obecni, poczem na wniosek Ks. Di- 
tricha postanowiono: o d e z w ę  do l u d n o ś c i  
e w a n g e l i c k i e j ,  j a k o  n i e z b ę d n y  z n a k  
ż y c i a  i u d z i a ł u  w s p r a w a c h  P a ń s t w a ,  
w y d a ć  i o g ł o s i ć .  Tekst odezwy, który wo
bec pewnej rozbieżności zdań ze względów naro
dowościowych musi być ściślej i dokładniej omó
wiony, przekazano do opracowania Ks. D-wi 
Zócklerowi w formie projektu i do ostatecznego 
przyjęcia przez wybranych ad hoc—Ks. Bursche- 
go, Ks. Blaua i Ks. Semadeniego. Ponieważ 
brzmienie ostateczne odezwy nie zostało przez 
wszystkich zaaprobowane, przeto sprawa ta od
łożona być musiała, aczkolwiek tylko na jaknaj- 
krótszy czas.

Następnie „Rada“ wybrała referentów i korefe
rentów do opracowania na najbliższem posiedze
niu Wydziału Wykonawczego spraw następują
cych: 1) o u n i e w a ż n i a n i u  m a ł ż e ń s t w ,  
z a w a r t y c h  w K o,ś,c i o ł a c h  e w a n g e l i c 
k i c h  — ref. mec. Falkowski, 2) o n i e p r a w -  
n e m o g ł  a s z a n i u  z a p o w i e d z i  (w M.P.)—
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ref. Dr Zóckler, 3) o p r a ć  o.w a n i e  r e g u l a 
mi n u  d l a  R ą d y i W y d z .  W y k o n a w c z e 
go — ref. mec. Falkowski i Radca Nehring, i 4J 
s p r a w a  ś w i ą t  p a ń s t w o w y c h  — ref. Dr. 
Zóckler.

Po ukończeniu obrad, które były dowodem, jak 
potrzebne i coraz więcej konieczne okazuje się 
takie zbliżenie i jednoczenie się na jednym grun
cie Ewangelji pomimo różnic, bądź wyznanio
wych bądź narodowościowych, zamknięto posie
dzenie krótkiem westchnieniem do Boga i Mo
dlitwą Pańską. Sem.

* **

ZE ZBORU ŁÓDZKIEGO.
W Niedzielę dn. 28 listopada r. ub. dopełnił 

wizytacji Zboru Przewielebny Ksiądz Superinten
dent W. Semadeni, przybyły do Łodzi w towa
rzystwie W. Prezesa Konsystorza, p. profesora 
Henryka Sachsa, i Sekretarza Konsystorza p. 
St. Bretscha. W przepełnionej sali Zborowej od
prawił nabożeństwo Ks. Superintendent, zwraca
jąc się następnie do zgromadzonych zborowników 
ze słowami serdecznego pozdróWienia i zachęty 
w pracy dla dobra Zboru i Kościoła. Po nabo
żeństwie odbyło się specjalne posiedzenie Łódz
kiego Kolegjum Kościelnego z udziałem gości. 
Po szczegóiowem przedstawieniu przez miejsco
wego Pasterza — Ks. Zaunara sytuacji finanso
wej Zboru, pan Prezes Konsystorza poruszył 
sprawę budowy Kościoła, występując z inicjaty
wą zbierania ofiar na ten cel drogą dobrowolnych 
deklaracyj. Pan Prezes dał sam dobry przykład, 
deklarując od siebie stałą roczną składkę w wy
sokości 100 zł. i wpłacając takowe jednocześnie 
na ręce miejscowego Księdza Pasterza.

Kolegjum Kościelne podjęło inicjatywę Pana 
Prezesa, gdyż jak się dowiadujemy, wystąpiło 
ono do Zgromadzenia Zboru z konkretnym wnios
kiem podjęcia budowy w Łodzi naszej świątyni, 
uzyskało na to całkowitą aprobatę zborowników, 
przeprowadziło powołanie do życia specjalnego 
komitetu budowy i przystąpiło z całą energją do 
prac przedwstępnych.

Powołany do życia komitet budowlany, skła
dający się z kilkunastu członków — wybitniej
szych mieszkańców Łodzi, zaprosił na Przewod
niczącą w komitecie JW. Panią Eugenjuszową 
Gayerową, która wybór przyjęła, obiecując ko
mitetowi swoje najdalej idące poparcie. Pani 
Gayerowa złożyła na budowę Kościoła jednora
zową swoją ofiarę w kwocie zł. 5000, deklarując 
jednocześnie stałą składkę roczną w wysokości 
600 zł. rocznie. Niezależnie od apelu do współ
wyznawców, komitet zwrócił się do Magistratu 
m Łodzi i Prezydjum Łódzkiej Rady Miejskiej 
z prośbą o subsydjum na budowę Kościoła i uzy
skał podobno zapewnienie udzielenia pomocy. 
Wreszcie przygotowano tekst odezwy i deklara
cji, które rozesłane zostaną do ogółu współ
wyznawców naszych w kraju z prośbą o składa
nie ofiar. Sporządzenia projektu Kościoła i planu 
budowy podjął się łaskawie pan inżynier-archi- 
tekt W. Janiszewski w Łodzi. Przewidywaną jest

budowa Świątyni w stylu starogreckim bez wieży, 
z kolumnadą na froncie.

Energicznym poczynaniom Kolegjum Kościel
nego i Komitetu budowlanego życzymy z całego 
serca błogosławieństwa Bożego i jaknajpomyśl- 
niej szych wyników.

* **

ZE ZBORU ZELOWSKIEGO.
W czasie ostatniej wojny światowej okupanci 

niemieccy, a za nimi i austrjacy, pozabierali nie
omal ze wszystkich Kościołów w Polsce dzwony, 
zostawiając tylko tu i owdzie po jednym. Losu 
tego nie uniknął i Kościół w Zelowie, z którego 
wieży zdjęto większy z dwóch wiszących tam 
dzwonów. Rozbijano go publicznie na ulicy ku 
wielkiemu bólowi i żalowi parafian, z goryczą pa
trzących na rabunek kochanego dzwonu, tak dłu
gie lata zwołującego ich samych, ojców ich i dzia
dów na służby Boże do Kościoła, wydzwaniają
cego im smutne i radosne chwile życia. Wobec 
jawnej przemocy pruskiego żołdaetwa nie star
czyło im sił i odwagi, aby za przykładem braci 
swych Kucowskich niedopuścić do rabunku. 
W Zborze Kucowskim, znajdującym się na tere
nie okupacji austrjackiej, zgromadzone niewiasty 
ze Zboru obstąpiły przybyłych po dzwony wo
jaków i groźbą i prośbą wymogły pozostawienie 
na podziurawionej przez kule armatnie wieży ko
ścielnej obu wiszących tam dzwonów.

Długie lata Zbór Zelowski obywać się musiał 
jednym mniejszym dzwonem i dopiero przy koń
cu roku ubiegłego zdołał z pomocą Bożą zastą
pić nareszcie zabrany dzwon nowym. Nowy ten 
dzwon odlany został w odlewni Karola Schwabe 
w Białej pod Bielskiem. Waży on 29972 kg., 
a z okuciem 413 kg. Kosztuje 3525 zł. 12 gr.

Niedziela dn. 20 listopada r. ub. była dniem 
radości dla całego Zboru. Przybyli w tym dniu 
do Świątyni Pańskiej ujrzeli w pobliżu Stołu 
Pańskiego nowy piękny dzwon, na którym wid
niał napis: ,,Zbór Ewangelicko - Reformowany 
w Zelowie ku czci Bożej — 1927“ i drugi: ,.Bło
gosławiony wszelki, który się boi Pana, który 
chodzi drogami Jego“ . Psalm 128.1. Po drugiej 
stronie dzwonu rzuca się w oczy wielki kielich, 
stary symbol Husytów, a wokół niego napis! 
,,Pravda vitezi“ . Okolicznościowe kazanie wygło
sił miejscowy Proboszcz, Ks. W. Fibich na tekst: 
Psalm 344: ,,Wielbijcie Pana ze mną, a wywyż
szajmy imię jego społecznie“. Po kazaniu nowy 
dzwon został Słowem Bożem i modlitwą poświę
cony i w ten sposób na cel właściwy do użytku 
oddany. Zbór cały cieszy się i dziękuje Bogu, że 
odtąd miłe ich sercu dźwięki potężne dwóch 
dzwonów zwoływać będą starych i młodych k~ 
braterskiemu obcowaniu do Świątyni Pańskiej.

* **

JUBILEUSZ PRACY NAUKOWEJ.
W dniu 25 stycznia r. b. ochodził w Berlir 

pięćdziesięciolecie swojej pracy naukowej prof 
sor tamtejszego Uniwersytetu, jeden z najzn

ROK Ul
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komitszych uczonych polskich, językoznawca i hi
storyk literatury, pełen niepożytej zasługi na obu 
tych polach, nieznużony dotychczas, pomimo 
swych 72 lat żywota, badacz i pracownik A le k- 
s a n d e r  B r ü c k n e r .

Do licznych życzeń z całego kraju, przesyła
nych na ręce Pana Posła Rzeczypospolitej w Ber
linie, dołączył i Konsystorz nasz swoje życzenia, 
przesyłając Czcigodnemu Jubilatowi wyrazy hoł
du i czci.

* **

Z BELGJI.

Według 85-go sprawozdania rocznego. Kościół 
Chrystusowy Misyjny w Belgji liczy 30 pasto
rów, 15 ewangelistów i kolporterów, 26 parafij, 
15 stacyj kaznodziejskich, 5 punktów ewangeli
zacyjnych. W całym kraju 74 miejscowości są re
gularnie ewangelizowane, 94 mniej regularnie. 
Kościół posiada 61 szkółek niedzielnych z 1422 
uczniami. Wydatki wynosiły w roku 1926: 891703 
franków belgijskich, dochody zaś tylko 782321, 
rok ten więc zamknięto znacznym deficytem w su
mie 109482 fr. belg. — S —

Z RUCHU WYDAWNICZEGO.
Z pod pióra znanego krytyka i publicysty 

p. Pawła Hulki — Laskowskiego wyszła ostatnio 
powieść p. t. ,,Porucznik Regier“ . Ukazanie się 
tej książki specjalnie zasługuje na uwagę ze 
względu na to, iż jest to pierwszy polski utwór 
belletrystyczny, którego treść została zaczerpnię
ta ze środowiska ewangelickiego. Na tle przeżyć 
polskiej rodziny ewangelickiej w dobie powojen
nej, autor porusza całokształt zagadnień aktual
nych społeczeństwa ewangelickiego w zmartwych- 
stałej i wolnej naszej ojczyźnie. Poruszone za
gadnienia i bolączki ewangelicyzmu polskiego po
służyć by mogły za temat do poważnej rozpra
wy, sądzę jednak, że autor rozmyślnie obrał for
mę powieściową, aby tą drogą trafić do jaknaj- 
szerszego ogółu czytelników. Pism codziennych, 
któreby zechciały sprawy ewangelickie w Polsce 
poruszyć, czy też użyczyć gościny na swych ła
mach dla tych celów, nie mamy; pisma perjodycz- 
ne ewangelickie do społeczeństwa katolickiego nie 
przenikają.

Powieść jest społeczną i wybitnie tendencyjną— 
autor pragnie przedewszystkiem obudzić rzesze 
dotychczas obojętnych ewangelików polskich. 
Wzywa ich do jednoczenia się i wzięcia udziału 
w życiu zborowem i religijnem, wskazuje na rolę 
ewangeliczyzmu w Polsce — gdzie jeszcze popu
larną jest tak wybitnie szkodliwa dla naszej

ojczyzny zasada ,,że polskość i katolicyzm to jed
no i to samo“. Autor wykazuje błędność tego 
twierdzenia, przytaczając znane fakty z naszych 
dziejów ojczystych, kiedy to Rzym występował 
na arenie wszechświatowej wręcz przeciwko Pol
sce. Autor gorąco występujee przeciwko wciąga
niu religji w sferę walk politycznych, wykazując 
jak szkodliwe to jest w swych następstwach dla 
kraju.

W treść fabuły bardzo zręcznie zostały wple
cione autentyczne fakty: jak to szykanowanie 
obywateli wyznań protestanckich przez pewien od
łam naszego społeczeństwa; przypomniana jest 
historja naganki na ,,IMCA“ , oraz poruszona naj
bardziej boląca kwest ja unieważnienia małżeń
stwa mieszanego przez władze kościelne katolic
kie, co jest wręcz niezgodne z Konstytucją, oraz 
obowiązuj ącem u nas prawem.

Ujawnienie przytoczonych faktów budzi w czy
telniku te same uczucie głębokiego i bolesnego 
rozczarowania, które ogarnia porucznika Regiera, 
że ukochana i wyśniona — wolna nasza ojczy
zna — tak po macoszemu może traktować kilka
set tysięcy swoich obywateli, tylko dlatego, iż nie 
należą do wyznania panującego. A przecież ofiar
ności ich, czy to na polu walki, czy na polu każ
dej pracy społecznej, nikt zaprzeczyć nie potrafi.. 
I, przychodzą na myśl słowa autora: ,,Inni za Pol
skę cierpieli — i umierali, inni ją budowali i dla 
niej pracowali, a oto ludzie obcy jej duchem, 
mający swoją ojczyznę w Rzymie i dla Rzymu 
pracujący w „prowincji polskiej“ , zagarniają wła
dzę w swoje nienasycone ręce, których nigdy nie 
przyłożyli do dzieła czynionego dla Polski. Biorą 
w posiadanie miasta wielkie i dobre, których nie 
budowali, przy których budowaniu raczej prze
szkadzali w imię interesu obcego“.

A jednak trzeba wierzyć Wraz z niezłomną bo
haterką powieści Ludką, że zwycięstwo spra

wiedliwości w naszej ojczyźnie przyjdzie. Trzeba 
tylko wiary głębokiej i czynów. Jeszcze raz przy
toczę słowa p. Hulki Laskowskiego: „Słowo potę
pienia jeste strasznie nędznem i slabem w porów
naniu z twórczym czynem potępienia. Jedni bę
dą budowali drudzy będą potępiali słowami. Sło
wo przebrzmię je i rowie je się jak dym, kamienne 
gmachy zostaną“ .

Powieść pomimo charakteru tendencyjnego na
pisana jest żywo i czyta się z zainteresowaniem.

Trzeba życzyć, aby książka p. Hulki-Laskow- 
skiego przedostała się do szerokich mas czyta
jących i zdołała wywołać wśród czytelników zain
teresowanie temi doniosłemi dla życia naszego za
gadnieniami, koło których obecnie większość prze
chodzi obojętnie.

C. ff.

CENY OGŁOSZEŃ: IV str. okładki — zł 150; II str. — 100; III str. -  zł 75; k str. — zł 75, 50, 35; V4 str. — zł 40
30, 20, i 1/8 str. bez względu na stronę — zł 20.

STRONY ZWYKŁE: cała strona — zł 100; V2 str. — 50; V4 str. — 30; V8 — zł 20.— Przy ogłoszeniach kombinacyj
nych i z kliszami do cen powyższych dolicza się 30 %.

Drukarnia M. S. Wojsk., Przejazd 10.



OD REDAKCJI I ADMINISTRACJI.
Pierwszy numer „Jednoty” w nowym roku wy

chodzi z opóźnieniem. Stało się to z powodów od 
nas niezależnych. Niemniej przepraszamy za to 
szanownych czytelników i odbiorców naszych. 
W  przyszłości postaramy się o regularne wyda
wanie pisma. Jednocześnie zawiadamiamy, że 
„Spis rzeczy” do I i II rocznika „Jednoty” dołą
czony zostanie do numeru drugiego, gdyż nawał 
pracy nie pozwolił nam spisu wykończyć na czas.

Administracja „Jednoty” zwraca się do wszyst
kich szanownych odbiorców pisma naszego z usil
ną prośbą o wpłacanie należnej prenumeraty. 
Zwracamy uwagę na załączone do niniejszego nu
meru blankiety nadawcze P. K. O., których pro
simy użyć przy. przesyłaniu nam prenumeraty. 
Zwracamy uwagę na nasze konto czekowe P. K. O. 
w Warszawie Nr 12423.

O G Ł O S Z E N I E .
Zawiadamiamy, że przez redaktora „Jednoty” 

wydany został kalendarz biblijny ścienny na 
rok 1928 p. t. „Chleb powszedni” .

Kalendarz ten składa się z 6-ciu kart, które 
można odwracać. Na każdej stronicy kart po
dany jest kolejno miesiąc roku i wszystkie 
dni miesiąca wraz z wersetem biblijnym na 
każdy dzień.

Cena kalendarza wynosi tylko groszy 50; przy 
zamawianiu większej ilości dajemy odpowiedni 
rabat.

Zamawiać i otrzymać można kalendarz u re
daktora „Jednoty”, w kancelarji Zboru Ew. 
Ref. Warszewskiego i u zakrystjana kościelnego 
(ul. Leszno 20).

OFIARY NA WYDAWNICTWO
Oprócz prenumeraty wpłacili na wydawnictwo:

1. Pan Radca August Deloff — Warszawa . . .zł. 6.00
2. Pan Sędzia Leon Błaszkowski — Warszawa . „ 8.00
3. Pani Wilma Morgan — P a r y ż ...........................„ 3.00
4. Pan Maksymiljan Russocki — Suliszowa . . . „ 4.00
5. Pani D-wa Marja Kellerowa — Warszawa . . v 4.00

6. Pani D-wa Melanja Diehlowa — Warszawa . zł. 12.00
7. Pan Stanisław Mszczonowski— Warszawa . . „ 8.00
8. Pan Wiktor Voit — Warszawa ....................... .... 5.00
9. Pan porucznik Bolesław Sikora — Warszawa . „ 4.00

Serdeczne dzięki!

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
w Warszawskim Kościele Ewangelicko-Reformowanym na miesiąc luty 1928 r. 

Nabożeństwa rozpoczynają się o godzinie 11*15 przed poł., o ile nie jest podana inna godzina.

1. Niedziela, dnia 5.11 (N. Starozapustna) , . . . ...................................... — Ks. St. Skierski

2. Niedziela, dnia 12.11 (N. Mięsopustna) z Komunją S-tą i bezpośredniem
przygotowaniem ......................................................................................................... — Ks. W. Semadeni

3. Niedziela, dnia 19,11 (N. Zapustna) ........................................................................ — Ks. Pułk. K. Szefer

4. Niedziela, dnia 26.11 (N. Wstępna — I Postu) z Komunją S-tą i bezpośredniem
przygotowaniem................... ......................................................................................— Ks. W. Semadeni



D R U K A R N I A
M IN IS T E R S T W A  S P R A W  W O J S K O W Y C H

WARSZAWA, PRZEJAZD 10
TELEFONY: 51-25, 272-51, 282-66.

D Z I A Ł Y :

D R U K A R N I A  bogato zaopatrzona w czcionki. 
M aszyny pośpieszne. — M a s z y  n a r o t a c y j n a . — 

Stereotypja. — Linotypy.

vvvv

L I T O G R A F J A :  M aszyny najnow szego systemu 
do formatu 90X125. — M a t e r j a ł  p o m o c n i c z y .

vvvv

I N T R  O LI G AT O R N IA : Najnow sze m aszyny do 
falcowania, szycia nićmi i drutem. Duży wybór 
m aterjałów i ozdób do najwykwintniejszych robót 

w zakres introligatorstwa w chodzących.

w w

W A R S Z T A T Y  M E C H A N I C Z N E :  U rządzenia  
pierwszorzędne. M aszyny precyzyjne. Specja lna  
m aszyna do ostrzenia noży introligatorskich do

długości 1.60 m.

W YKO NANIE W S Z E L K I C H  R O B Ó T  Z W SZYSTK IC H  
D Z I A Ł Ó W  P I E R W S Z O R Z Ę D N E  I S Z Y B K I E .


