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Do Efezów 220-22.
nJesteście zbudowani na fundamencie Apostołów i Proroków, którego 

kamieniem węgielnym jest sam Jezus, Chrystus, na którym cała budowa 
spojona zgodnie rośnie w Przybytek Święty w Panu; na którym i wy się 
wespół budujecie, abyście byli mieszkaniem Bozem w Duchu Świętym“

Wielka, radosna i nader rzadka w słosunkah naszych uroczystość zgromadziła nas na tem 
miejscu. Za chwilę ma być położony i poświęcony kamień węgiełny pod budowę Świątyni Pańskiej 
dla tutejszego Zboru ewang. reformowanego! Nie jest to tylko sprawa obchodząca wyłącznie 
gromadkę W mieście tutejszym zamieszkałych wyznawców Kościoła Ewang. Reform, którzy dla 
kultu swego religijno-kościelnego obszerniejsze sobie i przystojniejsze miejsce budować zamierzają, 
ale moment doniosły w życiu i dziejach całego polskiego Kościoła ewang. reformowanego 
w Ojczyźnie naszej i fakt wielkiej wagi dla sprawy narodowej ze względu na miejsce i otoczenie, 
wśród którego tutejsza placówka polskiego Ewangelicyzmu istnieje i działa!

Jaką rolę odgrywał i jakie stanowisko zajmował Kościół nasz i wyznanie ewang. 
reformowane w ruchu reformacyjnym w Polsce, wiadomem jest powszechnie i świadczą o tem 
dowodnie dzieje Ewangelicyzmu w kraja  naszym. Zajmując stanowisko kierownicze i przodujące, 
tak ze względu na liczbę wyznawców swoich, jak  i cenne walory ich pod Względem duchowym, 
intelektualnym i społecznym, Kościół ewang. reformowany nadawał charakter rodzimy całemu 
ruchowi reformacyjnemu W  Polsce X V I i X V II wieków, stworzył polski ewangelicyzm i polską 
umysłowość, na duchu wolności opartą. Zmienne koleje losu ewangelicyzmu polskiego, niosąc ze
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sobą zanik bardzo wielu Zborów ewan. reformowanych, wytrąciły może z rąk naszych —  ewange
lików - ref ormowanych—  to kierownictwo, a znaczna przewaga liczebna zaliczających się do wyzna
nia ewangelickiego nadała charakter przodujący innym aniżeli nasza organizacjom kościelnym, 
niemniej jednak Kościół nasz Ewang. Reformowany nie wyparł się dziedzictwa po praojcach 
odziedziczonego i nie sprzeniewierzył się hasłom, przez nich głoszonym, i ideałom, którym oni wiernie 
służyli. Jak  dawniej, tak i dziś, jest on i pozostać pragnie polskim Kościołem Ewangelji, służyć chce 
Ojczyźnie i narodowi polskiemu, w przytłaczającej swej większości obcemu duchowi Ewangelji, 
pragnąc być pośrednikiem w przekazywaniu narodowi i W zaszczepianiu w nim tego, co len duch 
Ewangelji wielkiego na szerokiej arenie świata stworzył i do życia i czynu obudził.

W tych usiłowaniach swoich i dążeniach spotyka się ewangelicyzm polski z przeszkodami 
i przeciwdziałaniem z dwóch stron, ze strony rodaków swoich, z którymi, jako krew z £ru)i 
i k°śó z k°ści polskiej, na wieki złączonym się czuje, a którzy zaślepieni nieświadomością 
i podburzani nierzetelną namową w ogromnej masie wierzą fałszywemu twierdzeniu, że polak 
tylko rzymskim-katolikiem być może, i ze strony przeciwnej, wielkich rzesz ewangelickich, luźno 
jeszcze z Ojczyzną naszą związanych, wśród których powszechnem jest również fałszywe 
i sprzeczne z prawdą mniemanie, że dobry ewangelik jeanocześnie niemcem być musi!

Zbór tutejszy, dzisiejszą obchodzący uroczystość, do Jednoty należy polskiego Kościoła 
Ewang. Reformowanego jako żywa je j cząstka. Ideały, hasła i umiłowania tego Kościoła —  
ideałami są, hasłami i umiłowaniem i Zboru tutejszego. Im chce Zbór ten i w przyszłości służyć, 
zakładając dzisiaj fundamenty pod nową tu w mieście Łodzi Świątynię, która tych haseł i ideałów 
Widomym będzie znakiem. 1 nie bez znaczenia jest ten fakt, że w Łodzi właśnie polski Zbór 
ewangelicki do budowy Świątyni przystępuje, a przez to ze swego usunięcia go poza nawias 
uwagi społeczeństwa Łódzkiego Wychodzi, nie bez znaczenia jest fakt, że do trzech istniejących 
W Łodzi wspaniałych Świątyń ewangelickich, których wielkie gmachy mówiły dotąd patrzącym 
na nie, że niemieckim jest ewangelicyzm tutejszy, przybędzie da Bóg niezadługo czwarta 
Świątynia, nie mniej piękna, choć może nie tak okazała, która wszystkim w Łodzi i w kraju 
całym świadczyć będzie o istnieniu polskiego ewangelicyzmu, o jego dobrem prawie i jego 
godności tu w tern mieście, gdzie wielu jest takich, którym się zdaje, że im wolno polską mową 
i polską godnością pomiatać, a polaka ewangelika za coś niższego od siebie uważać!

Niechaj tu, w teji mającej bąć zbudowaną Świątyni, rozbrzmiewa cudna mowa Rejów, 
Węgierskich i Kochanowskich, niechaj głosi niemniej cudną „ dobrą nowinę 9 —  Ewangelję
0 Chrystusie, Synu Bożym i Zbawicielu świata, wybawicielu każdej zemdlałej w niewoli duchowej 
duszy polskiej!

Uroczystość dzisiejsza jest świętem radosnem dla całego Kościoła naszego Ewangelicko- 
Reformowanego w kraju. Cała Jednota Kościoła naszego bierze w niem udział, wespół z tutejszymi 
domownikami wiary raduje się i dzięki Bogu Najwyższemu składa. Fakt podjęcia przez Zbór 
tutejszy budowy własnej Świątyni jest dowodem, że Zbór tutejszy rośnie i k rz e Pnle i mężnieje 
wewnętrznie i zdrowym jest członkiem tego organizmu, który Kościół nasz stanowi. Zdrowie 
ednego członka organizmu pomnaża zdrowie całości, zmężnienie poszczególnych członków przydaje 
mocy całej społeczności. To też Jednota Kościoła naszego dziękuje Bogu za widoczny postęp 
W życiu Zboru tutejszego i życzy Zborowi temu serdecznie, aby miłosierny Bóg dozwolił mu 
dokończyć niezadługo rozpoczętego dzisiaj dzieła!

Wreszcie do Ciebie, Zborze Łódzki, zwracam się szczególnie w ostatnich słowach swoich. 
Chyba nie wątpicie, umiłowani w Panu, że jako wasz były długoletni duszpasterz odczuwam 
podwójnie radość waszą i mam prawo dzień dzisiejszy nazwać jednym z najpiękniejszych 
W życiu mem dni. Pragnienia i nadzieje nasze wspólne, wasze i moje, jeszcze z przed lat 
przeszło dwudziestu, zaczynają się zamieniać w rzeczywistość. Gdy myślą cofam się w przeszłość, 
nanowo przeżywać poczynam wszystko, cośmy tu, ukochany Zborze Łódzki, wspólnie przeżyli. 
A przeżywaliśmy z łaski Bożej chwile piękne i świetlane, chwile przebudzenia duchowego, podniesienia 
ducha wiary i religijności. Nie mogliśmy wprawdzie zakładać wówczas jeszcze fundamentów pod 
widzialne i ziemskie budowanie, ale tern gorliwiej i serdeczniej budowaliśmy się wewnętrznie na 
fundamencie Apostołów i Proroków, którego ^a/men/em węgielnym jest sam Jezus Chrystus.
1 rosła wówczas duchowa budowa Zboru w Chrystusie Panu w Przybytek święty Pański, aby
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w sercach waszych przygotować mieszkanie Boga żywego. Dozwolił nam też Pan dobrotliwy 
częściowo realizować zamiary i projekty Zboru całego przez zakupno placu, na którym stoimy 
i budowę domu, który Wprost mam przed oczyma swemu Gdyśmy salę domu tego przed I9~tu 
lały do użytku na nabożeństwa Zborowe poświęcali, dziękowaliśmy Bogu, że nam widocznie błogosławi, 
i błagaliśmy go o dalszą pomoc dla Zboru, iżby wzrósł i zmężniał i mógł sobie na pożytek 
a Bogu na chwałę i Kościół k^dyś wybudować. Przeżywaliśmy też i smutne i bolesne chwile 
wspólnie, zwłaszcza czasu wojny światowej, gdy gromadka zborowników rozbitą została 
i rozpierzchnąć się musiała, ale i te smutne chwile Wreszcie minęły, a Bóg miłosierny sprawić raczył, 
że i one ku umocnieniu i utwierdzeniu was w wierze i cierpliwości posłużyć musiały. Cała ta 
przeszłość waszego życia zborowego, drodzy moi, była kadzeniem fundamentów pod przyszłość, 
i znowu dzięki składać musimy Najwyższemu, że wam i waszemu dzisiejszemu duszpasterzowi 
dozwolił już nieco z tej przyszłości k °sztować. Życzę wam, z całego serca wam życzę, aby 
jej dalszy ciąg był błogosławiony, aby ją  opromieniała łaska, miłość i dobrotliwość naszego Boga 
i Ojca w Niebie, czyniąc was zdolnymi do wszelkiej sprawy dobrej, do pracy i poświęcenia, 
a przedewszystkiem do „ budowania się w on dom duchowy, W kapłaństwo święte, ofiarowaniu 
duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa *, iżbyście potrafili 9opowiadać 
cnoty lego, który was powołał z ciemności ku cudnej swej światłości” .

Wówczas, drodzy moi, będziecie mogli, i to w czasie niedługim, dokończyć rozpoczynającej 
się dzisiaj budowy Świątyni Pańskiej! Oby nam Bóg dobrotliwy dozwolił zejść się tutaj znowu 
ku poświęceniu dokończonego na chwałę Boga, w Trójcy św. jedynego, Przybytku Pańskiego. 
Oby Opatrzność Boża czuwała nad tern miejscem budowy, strzegła pracujących od wypadków 
nieszczęśliwych, Wzmacniała ręce pomocne, budziła serca ochotnie i ofiarne. Oby się wszystko 
przy budowie działo w duchu zgody, jedności i miłości, w ciągłem wzywaniu pomocy 
i błogosławieństwa Bożego, szukaniu twarzy oblicza Jego i uniżaniu się przed Nim, w myśl 
słów Psalmisty Pańskiego: „Jeśli Pan domu nie buduje, próżno pracują ci, którzy go budują, 
jeśli Pan miasta nie strzeże, próżno czuwają ci, którzy go strzegą. Próżno macie rano wstawać, 
długo wysiadywać i jeść chleb boleści, ponieważ P a n  u m i ł o w a n e m u  s w e m u  we ś n i e  
d a j e 9! Amen!

P. Hulka-Laskowskk

E P O K A  S Y N T E Z Y .
Reformacja była czemś więcej, niż reprysty- 

nacją ducha pierwotnego chrześcijaństwa. Była 
ona wielką i mężną proklamacją praw człowie
ka, przywróceniem mu wolnej woli, którą obda
rzył go sam Bóg. Wieki średnie zapomniały zu
pełnie, że Chrystus nikogo do niczego nie przy
muszał, ale nauczał, przekonywał, niekiedy 
prosił. Była to wiara miłująca i poświęcająca 
się, którą On budził. W wiekach średnich na
stała wiara nakazana, panująca. Władza prze
pisywała poddanym w co i jak mają wierzyć, 
a każde odchylenie cd wiary przepisanej ka
rała więzieniem, konfiskatą majątku lub śmier
cią w postaci najokrutniejszej. Działo się to nie 
w imię królestwa Bożego, ale dla utrwalenia 
wpływów porządku politycznego, przekazanego 
światu przez starożytność pogańską. Ludy były 
pozbawione wolności, a wolnemi były tylko 
jednostki. Reformatorzy, proklamując wolncść 
sumienia, stwarzali nowy świat i zdawali sobie 
sprawę z tego, że wiara w imię której występo

wali i której bronili jako dobra najwyższego, 
zostanie przez wielu porzucona, ale słusznie ro
zumowali, że Chrystus może mieć tylko dobro
wolnych uczni, nigdy zaś niewolników, działa
jących pod przymusem.

Odrodzenie wiary starożytnej było jedną 
z postaci nowej wolności, tylko, że odrodzenie 
było ruchem arystokratycznym, sprawą uczo
nych humanistów, artystów i magnatów, pod
czas gdy reformacja była potężnym ruchem de
mokratycznym, sprawą miljonowych rzesz. W 
wiekach średnich wiedza mierzona była prze
pisami wiary, filozof ja była a n c i l l a  t h e o  lo 
gi  a e, a oo się nie zgadzało z wiarą, było tern 
samem godnem potępienia. W sposób barba
rzyńsko naiwny wyobrażano sobie, że wiara na
kazana jest podkreśleniem pierwiastka boskie
go, redukcją grzesznego człowieczeństwa. Re
akcją był tu humanizm, który z całym naci
skiem, demonstracyjnie podkreślał stronę czy
sto ludzką, naturalną, popędową. Wolność ba
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dania stwarzała powoli i systematycznie wie
dzę współczesną, która olśniewała prostotą 
przesłanek i swobodą wniosków, aż stała się tą 
miarą, którą zaczęto mierzyć wartość wiary re
ligijnej. Dawniej wiara legitymowała wiedzę, te
raz wiedza zaczęła kontrolować i legitymować 
wiarę. Teza wiary spotkała się z ostrą antytezą 
wiedzy. Przeciwieństwa były ostre, szorstkie, 
nieprzejednane.

Przewaga wiedzy nad wiarą była wielka. 
Wiara mówiła o niewidzialnym, chociaż ogrom
nie realnym porządku świata, wiedza miała 
każdorazowo do dyspozycji świat widzialny 
i mogła się poszczycić doraźnemi, widomemi 
i wymiernemi zdobyczami. Nawet teologja, nie
gdyś władczyni i pani nauk, zaczęła zapożyczać 
się u wiedzy i to tak bardzo, iż z systemu wiary 
przemieniła się rychło w system metodycznego 
i wszechstronnego wątpienia. Wiara, która 
dawniej była żywiołem duszy, stawała się ja
kimś cichym układem korporacyjnym, czemś 
zgoła konwencjonalnem, dla wielu nawet świa
domą iluzją. Oczywiście, stan taki był niezno
śny. Nauka uzbrajała człowieka wobec przyro
dy, rozbrajała go coraz bardziej wobec samego 
faktu życia, które w mechanistycznym po
rządku świata traciło całkowicie sens, stawało 
się fatalnym przypadkiem, okrutną igraszką na 
nieobliczalnej przestrzeni między dwiema chwi
lami wieczności: narodzin i zgonu. Ludzie po
zbawieni wiary w Boga i w sens życia, spoglą
dali wstecz, w jasne dni dzieciństwa i spostrze
gali, jak wiele stracili.

Ale powrót do wiary przez mosty zniszczone 
dynamitem krytyki był niemożliwy. Trzeba by
ło szukać nowych dróg ko opuszczonym świą
tyniom. Jedno jest jasnem ponad wszelką wątpli
wość: człowiek m u s i  wiedzieć. A ponieważ 
nie może wiedzieć wszystkiego i to najważniej
szego, przeto m u s i  wierzyć. Niemniej wszak
że jest jasnem, że wiedza nie może kłócić się 
z wiarą, a wiara nie może się upierać przy po
stulatach, które przez wiedzę zostały ponad 
wszelką wątpliwość zlikwidowane. Przedmio
tem wiary jest zawsze tylko to, co nie może 
być przedmiotem wiedzy. Co wiem, w to wie
rzyć nie potrzebuję, bo akt wiery jest przede- 
wszystkiem aktem dobrej woli, przyjęciem na 
siebie pewnych obowiązków wobec moralnego 
porządku świata. Ale jak nie wszystko wiem, 
tak też nie we wszystko mogę wierzyć. Wiara 
ma takie same niezłomne i wiekuiste prawa, 
jak wiedza, a jej najgłębszem uzasadnieniem 
jest instynkt duszy. Wiedza wyrosła z wiary 
i ku niej powraca.

Zrozumienie tej elementarnej prawdy jest 
wielką zdobyczą czasów naszych. Jeszcze w fi
lozof ji ubiegłego stulecia badawczy umysł prze
ciwstawiał się naturze jako coś różniącego się 
od niej i wyższego, religja wydawała się czemś 
przygodnem, naiwnem, dowolnem. Dzisiaj wie
my już, że tak nie jest. Każde najdrobniejsze 
zjawisko, czy to będzie listek drobnej roślinki, 
czy wiew wiatru, ciemne czucie dżdżownicy,

czy skromniutka mądrość korzonka kiełkujące
go grochu, —  wszystko to jest punktem wyjścia, 
który drogą prostą nieuniknienie prowadzi ku 
całości wszechświata i poza wszechświat. Żadne 
z filozoficznych dzieł świata dzisiejszego nie 
poucza o tern tak dobitnie, jak „Welterlebnis“ 
(Doznawanie świata) Rudolfa Marji Holzapfla*), 
twórcy wielkiej koncepcji filozoficznej „Pan- 
ideal“ (Wszechideał). Cierpliwą wnikliwą ana
lizą udostępnia rozumieniu zjawiska najprost
sze i najbardziej złożone, prowadzi od nich krok 
7 a krokiem ku zjawiskom i rzeczom coraz wyż
szym, aż dociera tam, „gdzie graniczą Stwórca 
i natura“.

Używamy tysiąca słów, nie zdając sobie 
sprawy z ich znaczenia i nawet nie próbując ich 
zrozumieć. Dopóki powtarzamy symbole fone
tyczne, wszystko jest w porządku, ale gdy 
chcemy zrozumieć treść takiego jednego poję
cia, jak np. „popęd', stajemy wobec jednej z ty
siąca tajemnic. Cóż to jest popęd? Jest to wy
dzieranie się mrokom i niemocy w dążeniu ku 
światłu, sile, doskonałości. Ale dlaczego kieru
nek dążenia jest właśnie taki, a nie odwrotny? 
Socjologja przeszłych dziesięcioleci mówiła nam 
np., że sumienie jest atawistycznem zsumowa
niem nałogów niezliczonych pokoleń, ale nie 
umiała nam powiedzieć, dlaczego w duszach 
rozwinęły się wyobrażenia konkretne dobra i zła, 
piękna i brzydoty, moralnej wysokości i nis- 
kości. Dlaczego dusza człowieka domaga się 
koniecznie, aby życie miało sens? Dlaczego tak 
łatwo zgodzić się bohaterowi na ofiarę z życia, 
gdy ofiara ma sens, a tak trudno wyżyć nawet 
na tronie, gdy się straciło wiarę w sens życia? 
To są pytania, na które odpowiedź jest trudna, 
ale samo ich istnienie obala twierdzenia zbyt 
dufnej negacji.

Filozof ja Holzapfla nie rozszczepia życia, jak 
dawne filozofje czyniły, na dwoje i na troje, ale 
rozszczepione łącz\ i spaja w całość nieroz- 
dzielną. Nie tkwimy gdzieś za życiem, ale w sa
mem życiu, przenikamy je i ono przenika nas 
Nie na podstawie wniosków logicznych, ale głę
bokim instynktem duszy wiemy, że ma ono sens 
i że nasze cierpienia prostują drogę przyszłemu 
wielkiemu i pięknemu życiu, a nasza wiedza jest 
cząstką wszechwiedzy. W Holzapflu dokonywa 
się wspaniała synteza naszej rozdwojonej kul
tury duchowej, Wiara i wiedza, takie do nie
dawna skłócone, stają się jednią o dwóch obli
czach: jedno zwrócone jest ku rzeczywistości 
Ggraniczonej czasem i przestrzenią, drugie ku 
rzeczywistości wiekuistej, ku bezmiarowi ide
ału. Co jest wyższe? Oczywiście, pierwiastek 
twórczy musi być uważany za wyższy od ma- 
Lerjalego tworzywa, w które wciela swoją ideę.

Tymczasem przekrój umysłowy rozumuje ina
czej. Materja i wszystkie jej postaci, to sprawy 
i rzeczy realne, zaś duch to coś, co towarzyszy 
przemianom materji i razem z jej formami zni

*) Rudolf Maria Holzapfel. Welterlebnis. Das religiöse 
Leben und seine Neugestaltung. Eugen Diederichs. Jena 
1928. Dwa tomy. Str. 270 i 390.
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ka. Jest to rozumowanie pozornie ogromnie ści
słe i nie znoszące objekcji, a jednak powstaje 
pytanie, skąd w organizowanej materji brałby 
się duch, gdyby zjawisko było formą znikomą 
i gdyby razem z nią przepadł pierwiastek 
twórczy i organizujący? Jeśli wszystko jest tylko 
materją, to materja jest żywą siłą, zawierającą 
i emanującą ducha, albo też iest ona tą szatą, 
w którą odziewa się duch. Filozoficznie rzecz 
jest jasna: wszystko, co jest, musiało powstać, 
zrodzić się i rozwinąć. W materji nie było wię
cej tego, co widzimy i podziwiamy, a co ma 
bezmierne możliwości rozwojowe, ale też nie 
mogło być mniei, niż jest. Wniosek jest prosty: 
uczucia, myśli, idee. wiedza, religia, to sprawy, 
które w łonie prawieków drzemały czekając na 
przebudzenie i rozwinięcie sie. Religja nie jest 
przypadkiem, ale taką samą koniecznością kos
miczną, jak powietrze w naszym układzie pla
netarnym i eter w przestworach światowych. 
I postać jei dzisiejsza nie jest ostatniem słowem 
rozwoju. Wszystko, co religję wiąże ze zjawi
skiem przemijającem, zniknie razem z niem, 
wiekuista treść będzie trwała tak długo, aż sło
wo wiary ciałem się stanie, aż duszy objawi się 
najwyższe i otatnie już objawienie.

,,Królestwo Boże jest w was" — rzekł Chry
stus. Moglibyśmy na podstawie wiedzy swojej i na 
podstawie najgłębszych wyczuwań prawdy po
wiedzieć. że „Wieczność jest w nas, nie poza 
nami". Jakże silnym jest popęd samozacho
wawczy, a jednak silniejszą od niego jest mi
łość. I już dzisiaj widzimy w perspektywie, że 
pooęd śleny i głuchy bedzie maleć, a twórcza 
miłość będzie róść, aż sooirzy oko w oko wie
kuistemu ideałowi, dla którego żyje i cierpi.

Metoda Holzaofla jest bardzo prosta. Zaczyna 
on od poznawania najdrobniejszego przejawu 
świadomości, analizuje wszystkie jei stopnie 
rozwojowe i wybiega w daleka przyszłość, gdy 
święty Pański nie bedzie gardził wiedzą, sztuką 
i mądrością, wypływającą z jednej i z drugiej 
i gdy sztuka, wiedza i wiara tworzyć będą trój- 
dźwiek najczystszej harmonji, która dzisiaj jest 
zaledwie przeczuciem duszy. Ta filozof ja syn
tezy była wyczekiwana i upragniona i dlatego 
została» przyjęta tak skwapliwie. Romain Rol
land powitał filozofję Holzapfla jako ncwą na
dzieję, przyniesioną światu przez myśliciela 
wielkiego i ducha szlachetnego. Z pragnieniem

syntezy spotykaliśmy się i spotykamy ciągle. 
Polityczna synteza przejawia się dzisiaj w mi
lionach serc, spragnionych realizacji ideału 
Chrystusowego i w dążeniu kościołów do krze
wienia międzynarodowej przyjaźni. Modernizm 
katolicki, który został zakazany, ale bynajmniej 
nie zlikwidowany w sercach i sumieniach, zato
czył szeroki krąg i włączył w siebie wszystko, 
w co ludzkość kiedykolwiek i gdziekolwiek 
wierzyła. W stosunkach międzywyznaniowych 
postacią wysoce charakterystyczną i bynaj
mniej nie jedyną, jest Fr. Heiler, znakomity teo
log ewangelicki, eks-jezuita, który marzy o ka
tolicyzmie ewangelickim, jednoczącym w sobie 
ewangelicką wolność badania i katolicką mi
stykę liturgiczną. Gdziekolwiek rzucić okiem, 
wszędzie to samo zjawisko: pragnienie twórczej 
syntezy, łączności, jedności. Trudno jest prze
widzieć, ile z tych wielkich tęsknot zostanie 
urzeczywistnionych, ale czasy nasze możemy 
śmiało nazwać epoką syntezy.

Wielki syntehrk. Rudolf Maria Holzaofel, uro
dził sie w Krakowie fr. 1874) jako syn 
austrjackiego lekarza powiatowego. Przez lat 
kilka mieszkał iako chłopiec w Dąbrowie pod 
Krakowem, gdzie oiciec jego pracował. Polskę 
opuścił jako dziecko, ale Romain Rolland po
wiada o nim, że „Holzaofel jest synem prasta
rego Krakowa, metropolji królów, miasta pa
miątek. Wyczuwa się w nim tego miasta po
szepty. Ziemia polska już jako dziecko napoiła 
go swoim oszałamiaiacym mistycyzmem, a cho
ciaż oderwał się od niei i chociaż niepodle
głość jego ducha powiodła go na dobro
wolne wygnanie, to jednak ziemia ojczysta 
wiąże go ku sobie tęsknotą. Jei zawdzięcza on 
woń religijną swojej wolnej i głębokiej duszy". 
Holzapfel sam z wielka serdecznością wspomi
na o swoich latach chłopięcych przeżytych w 
Dąbrowie i o ludziach, którzy go otaczali.

Dzieło Holzapfla należy do najlepszych 
współczesnych dzieł filozoficznych, ale niestety 
człowiek powojenny ma za mało czasu na czy
tanie wielkich dzieł filozoficznych. U nas jest 
pod tym względem gorzej, niż gdzieindziej. Nie
bawem ma się ukazać tłumaczenie „Panidealu" 
(Dra St. Vincenza) i filozofja Holzapfla stanie 
się dostępną także czytelnikowi polskiemu, od
dzielonemu od książki niemieckiej bardzo wyso- 
kiemi cenami.

p r o f . Dr. K. Kosiński.

SZTUKA W UTOPJI SPOŁECZNEJ W. MORRISA.
Dokończenie.

Wszyscy są sobie równi wobec życia, niema tu możemy żądać od życia?" — mówi jeden z bo- 
bogactwa i biedy, bo, jak mówię, niema własno- haterów utworu, stary Hammond. Urzeczywistni- 
ści. „Żyjemy wśród piękna, bez obawy zniewie- ły się tu wszystkie marzenia o człowieku przy- 
ściałości, mamy dosyć zajęcia i, naogół biorąc, szłym, społeczeństwo to bowiem nie tyle ma urzą- 
znajdujemy w pracy zadowolenie. Czegóż więcej dzenia inne, ile składa się z ludzi innych, całko-
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wicie przerodzonych w kierunku miłości i dobrej 
woli. Mówi Hammond: „Łatwo jest nam żyć bez 
wzajemnego obdzierania się nawzajem, ale to 
przyszłoby nam z większą trudnością niż wstrzy
mać się od walki i rabunku. To jest podstawa na
szego życia i naszego szczęścia“ — tak, ale to już 
jest całkiem nowy człowiek. Ten sam Hammond, 
dalej, powiada do Wiljama: „Pamiętaj, że Chry
stus odpuścił najpierw karę prawną, a potem do
piero rzekł: Idź i nie grzesz więcei. Bądź pan 
pewny, że w społeczeństwie równych nie znaj
dziesz pan nikogo, ktoby chciał pełnić rolę drę
czyciela czy kata, choć wielu będizie pełnić rolę 
opiekuna lub doktora“ — to też w społeczeń
stwie tern brak jest sądów i więzień, ale bo i nie
ma w niem przestępców kryminalnych, skoro nie 
istnieje klasa bogatych, a wszyscy muszą praco
wać, aby żyć szczęśliwie. W tern społeczeństwie 
dzieje się wszystko drogą zgody; niema tu stron
nictw politycznych — istnieją różnice poglądów 
w sprawach technicznych i w okolicznościach 
przypadkowych, ale niema w tern pajęczyny móz
gowej, niema oderwanych programów partyjnych. 
To społeczeństwo nie ma żadnej polityki wobec 
zbratania się ludów, wobec równości istotnej lu
dzi w życiu.

Szczęście tego społeczeństwa płynie jednakże 
nietylko z miłości, źródłem tego szczęścia jest 
także praca. Zagadnienie pracy w Morrisa W i e- 
ś c i a c h  z N i k ą d  jest jednem z najważniej
szych, albowiem rozwiązany problemat pracy da
je rozwiązanie kwestji społecznej. Otóż u Mor
risa zmienia się zasadniczo stosunek człowieka do 
pracy, która przestaje być zmorą, duszącą ludz
kość. Przedewszystldem podstawą życia nie jest 
tu utylitaryzm, p o d s t a w ą  s t a j e  s i ę  e s t e -  
t y z m  t. j. p o t r z e b a  t w o r z e n i a ,  jakoż 
ćzłowiek pracuje tu nie dla zysku i nie dla po
żytku, jedynie dla zaspokojenia swojej namiętno
ści twórczej.

Okropne współczesne widmo pracy, udręki 
człowieka, pracy dla podtrzymania nędznej we
getacji istnienia, a odbierającej radość i szczę
ście, wysysającej z duszy moc, przygniatającej 
do ziemi, znika u Morrisa zupełnie. W tern społe
czeństwie niema fabryk, każdy czyni to, co czy
nić lubi i czynić chce. w s z y s t k o  t u j e s t  
s z t u k ą ,  bo  w s z y s t k o  c z y n i  s i ę  w s w o 
b o d z i e  p o c z y n a ń ,  z s a m e g o  p ę d u  du
szy,  z k o n i e c z n o ś c i  w e w n ę t r z n e j  
t w o r z e n i a  w p r a c y ,  w u m i ł o w a n i u  
t e g o  l u b  i n n e g o  t e j  p r a c y  r o d z a j u .  
Dlatego praca jest tu przyjemnością. Ta praca 
nie jest opłacana, nagrodę za nią stanowi samo 
życie: wolne i twórcze, a jest to ogromna nagro
da, jak mówi stary Hammond, ta możność two
rzenia. Praca nie jest tu więc cierpieniem, ale jest 
radością istnienia. Niema tu przymusu do pracy, 
każdy ma możność czynienia tego, co umie czy
nić najlepiej, w tern przekonaniu, że wie, co mu 
istotnie czynić potrzeba. Pracą nie Rządzi tu ry
nek światowy, który był zmorą dawnych lat, tu 
niema nadprodukcji, niema kapitalizmu, tu rządzi 
życie z iistotnemi potrzebami, tu niema kupna-

sprzedaży, na wytwarzanie rzeczy niezbędnych 
do życia patrzy się jak na przyjemność i każdy 
chce pracę swoją podnieść do doskonałości przez 
to, że sam ją sobie wybiera, że uczestniczy w niej 
myśl, wyobraźnia i serce człowieka, a to jest ar
tyzm, tak, że wreszcie Sztuka przestała być czemś 
samem w sobie, czemś odrębnem, bo stała się 
niezbędną w każdej pracy, bo pnzeniknęła po- 
prcstu życie. Ta „sztuka, czyli przyjemność pra
cy, jakby ją można nazwać, pojawiła się niemal 
samorzutnie, biorąc początek w jakimś instynkcie 
ludzi, nieztmuszanych więcej do strasznego i bo
lesnego przepracowywania się, instynkcie możli
wie najlepszego wykonywania pracy, aby stała 
się doskonałą w swoim rodzaju“ — mówi starv 
Hammond.

Do tej rozkoszy pracy przyczynia się również 
samo p i ę k n o  p r a c y :  powrót społeczeństwa 
na rolę, zamiana miast cuchnących dzisiejszych 
na ogrody; jakoż do świętych prac tego społe
czeństwa należy praca w czasie żniw, sianokosy 
i t. p. w których biorą udział wszyscy zbiorowo, 
a po których potem święci się gody w świątyniach 
pracy, jakby na cześć matki Demetery w staro
żytnej Helladzie. Jeżeli się do tego doda barwne 
i malownicze stroje tych ludzi, wzorowane 
na średniowieczu, barwne... jedwabie i atłasy, 
złoto i perły, których tu pełno, zieleń drzew 
i łąk pachnących, poszumy zbóż, a nad tern 
słońce, do tego radość, dzwoniąca w szcze
rym uśmiechu ludzi, dźwięki kos albo sierpów, 
samą upojną wesołość życia, wtedy wyobra
zimy sobie istotne piękno tej pracy. Poeta dalej 
w wędrówce swojej, tym razem w towarzystwie 
młodej zakochanej pary, przyczem i on i ona są 
piękni, bo zresztą wsz^jcy tutaj są piękni w roz
kwicie swobody i radości życia, przybywa do 
miejsca, zwanego Runnymede i poznaje tam mło
dą dziewczynę, piękną dziką iakąś pięknością, 
niekrępowana w swoim rozwoju, młodą Ellen, 
uroczą, przybraną w jedwabie, strojną, jak zre
sztą wszyscy tu są strojni, bo to stanowi część 
niezbędną samego życia. Otóż ta dziewczyna 
młoda, jej dom i ogród, pełen kwiatów, dalei łą- 
kS, rzeka, do tego wczesny, cudowny ranek w bry
lantowych połyskach rosy, dają nam istotnie 
obraz prawdziwego piękna, a przecież był to 
dzień powszedni tych ludzi, był to czas sianoko
su, a więc zwykły dzień roboczy. Opowiada po
eta, jak to było: po przebudzeniu się wczesnym 
rankiem w Runnymede, w demu E1lenv i i ej ojca, 
wyszedł poeta przed dom, do ogrodu pełnego 
kwiatów, a potem dalej za ogród, nad rzekę i na 
łąki, ,,poszedłem nieco w górę wody, patrząc na 
lekkie obłoki mgły, unoszącej się nad rzeka, aż 
słońce odniosło nad nią Zwycięstwo i zupełnie i a 
rozpędziło: widziałem klenie, uwijające się w wo
dzie pod gałęziami wierzb, gdzie upadały nrriady 
drobnych muszek, które klenie pożerały chciwie: 
słyszałem wielkiego jelca, pluskającego tu i ów
dzie za jakąś spóźniona ćmą i poczułem sio nie
mal zftowu w swym chłopięcym wieku... Łąka po 
której szedłem nie była jeszcze gotowa do siano
kosu; ale szereg płotków biegł w górę po stoku
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niedaleko po obydwóch stronach, a w polu, w ten 
sposób od naszego oddzielonem, zbierano pilnie 
siano w taki sam prosty sposób, jak za dni mo
jego dzieciństwa. Poszedłem do opłotków i pa
trzyłem na łąkę, stojąc blisko końca długiej linji 
kosiarzy, rozrzucających dolne warstwy siana dla 
obsuszenia ich z rannej rosy. Większość zbierają
cych siano stanowiły kobiety, ubrane, jak Ellen 
zeszłego wieczora, jakkolwiek przeważnie nie w 
jedwab, lecz w jasną wełnę, pięknie haftowaną; 
mężczyźni zaś mieli na sobie ubrania z flaneli, 
wyhaftowanej ładnymi kolorami. Z tego powodu 
cała łąka wyglądała jak olbrzymia grządka tuli
panów. Wszyscy pracowali rozważnie, ale dobrze 
i ciągle, a przytem nieustannie prowadzili że so
bą wesołe rozmowy. Pół tuzina głów, mężczyzn 
i kobiet, podeszło do mnile i przywitało się"...

Przyszli potem Dick i piękna Klara, towarzysze 
podróży Wiljama i wszystko troje udali się do 
łodzi, na której odbywali podróż, aby ją, łódź, 
obejrzeć przed dalszą podróżą—szli tak, mówiąc
0 wszystkiem i niczem, a gdy wracali potem do 
domu, w ogrodzie ujrzeli cudną postać Elleny: 
,,Spój rżałem i poprzez niski płot ujrzałem Ellen, 
zasłaniającą oczy od słońca, aby mogła spojrzeć 
wygodnie na łąkę; leciuchny wietrzyk pląsał w 
jej kasztanowatych włosach, oczy błyszczały jak 
drogie kamienie na słońcem spalonej twarzy, któ
ra takie czyniła wrażenie, jak gdyby promienio
wała z siebie ciepło słoneczne". — Oto jest zwy
kły powszedni dzień tych ludzi z nieustaiącem 
świętem w duszy, pełnej miłości i piękna, w umi
łowaniu pracy, wolnej, nie zabijającej ducha.

Mamy tu istotnie do czynienia z jakiemś świę
tem ludzkości, ale bo też jest to epoka spoczyn
ku po minionej bezpowrotnie nędzy istnienia, po 
triumfie zła po rozpanoszeniu się głupstwa, po 
niedoli i łzach cierpnienia, po nienawiści, po 
śmierci z głodu, po zabijaniu się ludzi, po oszu- 
kaństwach. po wyzysku i krzywdach: ustąpił 
człowiek dawny, a przyszedł człowiek miłości i 
pracy,

Tu mimowoli narzuciła s'ę Morrisowi bolesna
1 druzgocąca krytyka teraźniejszości, która w 
utworze stała się iuż minioną przeszłością. Wszy
stko służyło wtedy, a właściwie służy teraz, in
teresom klas wyższych; sam ustrój parlamentarny 
służy tu jedynie za pozór, za sposób wprowadza
nia w błąd ludu, że bierze jakiś udział w rządzie. 
Kiedy lud upomina sie o przyznane mu prawa, 
wtedy występuje przeciw niemu prawo rządzące, 
które stwierdza, że to jest bunt i rewolta, a po
tem zabija sie i morduje ludzi. Mówi Hammond: 
,,rząd stanowiły sady, popierane orzez władzę 
wykonawczą, posiadające w ręku brutalną siłę, 
której otumaniony lud pozwalał władzy wyko
nawczej używać w jej własnych celach: mam tu 
na myśli armję, flotę i policję". Człowiek ubogi 
nie ma widoku obronienia w sądzie swojego mie
nia i osoby, rząd ochrania bogatego przed bied
nym, ,,Kiedy nawet dwa narody toczyły ze sobą 
wojnę, to bogacze obydwóch narodów szalbierzyli 
między sobą jak zwykle, sprzedając sobie nawet 
nawzajem broń dla mordowania swych własnych

współobywateli" — mówi Hammond o tej prze
szłości, a teraźniej szóści dla Morrisa i dla nas»' 
Nienawiść była tu prawem, — opowiada śtaty 
Hammond o tern, jaki był wtedy stosunek cywili
zacji albo zorganizowanej nędzy do niecywiliza- 
cji, zaś jak rząd brytański posyłał rozmyślnie za
każone ospą kołdry, jako cenne podarunki dla nie
wygodnych dla siebie plemion czerwonoskórych. 
Nad życiem cięży choroba próżniactwa, jedni 
drugich zmuszają do pracy dla siebie. Mówi o tej 
przeszłości piękna Ellen: ,,w epoce nierówności 
istotnym warunkiem życia bogatych ludzi było to, 
że nie robili sami rzeczy potrzebnych im do ozdo
by życia, lecz zmuszali do roboty tych, których 
zniewalali do prowadzenia niedostatecznego i 
marnego żywota, stąd przerażająca bezpłodność 
tych zrujnowanych żywotów, przerobionych na 
ozdobę życia ludzi bogatych"... Ludzi tych policja 
pałkuje przy sposobności buntu z ich strony, nad
to pałkowanych pakuje do więzień. Jeden z bo
haterów' mówi o więzieniach, że są hańbą dla 
społeczeństwa, że prowadzą ku najgorszym wa
runkom życia i do najgorszego typu człowieka. 
Mówi: „czy nie zwracałeś mojej szczególnej uwa
gi na to, że ludzie, spotykani na drogach i uli
cach, mają wejrzenie szczęśliwych? a jakże mo
gliby czuć się szczęśliwi ze świadomością, że są- 
siedzi ich są pozamykani w więzieniach, a oni 
znoszą to SDokojnie... Wiezienia. O nie, nie, nie“ . 
Morris zbrodnie uważa za chorobę duszy, albo 
za szaleństwo, kara tu nie przyda się na nic, ra
czej pociecha i pomoc; izbrodnia wypływa także 
z obecnego systemu życia, oi^zedewszystkiem z 
nędzy, fizycznej i moralnej. Niedola i nędza zja
daj a przedewszystkiem dzielnice robotnicze w 
miastach, nazywa ie Morris miejscem tortur dla 
niewinnych kobiet i mężczyzn, przyczem tortury 
te sa ..naturalnem i zwyczajnem życiem" tych lu
dzi. Teraz szczęśliwcy rt eooki spoczynku raz w 
rok, w dzień majowy, święcą uroczysta ućzte na 
oamiątke zniesienia nędzy, przyczem śpiewa się 
dawne pieśni rewolucyjne.

Do tej Wielkiej Przemiany, jak ją Morris na
zywa, doszłn w jego utworze nie drogą ewolucji 
choć sam Morris bvł przeciwnikiem poćzynań re
wolucyjnych, ale drogą buntu i walki, o której 
opowiada stary Hammond, a opowiadanie jego 
dyszy burzą i krwią. Do tei Wielkiej Przemiany 
doprowadziły ludzi: wiedza, niezadowolenie, 
zdrada, zawód, ruina, nędza, rozpacz, strzelanie 
wojska do ludu, mordowanie tłumów, stręjki po- 
wszchne, jednem słowem rewolucja. Przedtem 
wyłaniały się tu różne problematy: choćby pro
blemat p o d r o ż e n i a  p r a c y ,  przyczem pewna 
część klasy robotniczej byłaby istotnie poprawiła 
swój byt, ale niżej tej części zostałaby masa nę
dzy jeszcze większej, wtedy oparł się temu in
stynkt klas pracujących i rozpoczęła się walka ze 
starym światem, aż świat doczekał się swych dru
gich narodzin. Duch zaś nowej epoki ma polegać 
na rozkoszowaniu się życiem tego świata, na mi
łości potężnej, ogarniającej skorupę i powierzch
nię ziemi, zamieszkiwanej przez człowieka. Ma to
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być miłość, jaką kochanek ogarnia kształty uko
chanej przez siebie kobiety, takim ma być nowy 
duch ludzkości. Ludzie nauczą się uważać samo 
życie za przyjemność, zadowolenie zwyczajnych 
potrzeb ludzkich, „ach, jak ja kocham ziemię, 
pory roku, blask słońca, deszcze, wszystko, co 
rośnie na ziemi, całe jej życie. Ach, gdybym mo
gła tylko wypowiedzieć, jak ja to kocham*' — 
mówi urocza Ellen.

Tu zawołają czytelnicy: utopja. Jakoż istotnie, 
utopijnym jest stan błogości w W i e ś c i a c h  z 
N i k ą d  społeczeństwa przyszłego, utopijną jest 
jego szczęśliwość niezakłócona niczem, bez orlich 
lotów niepokoju duszy, bez wstrząśnień, utopijną 
jest ta sielanka bez rządu i sądu, utopijną jest ta 
absolutna równość wszystkich i wzajemna sprzy- 
jaźność dla siebie — ale nie jest utopją miłość 
w duszy ludzkiej, nie jest utopją ewolucja mi
łości, która może potęgować się w człowieku, nie 
są utopją dobre instynkty ludzkie, jak nie jest 
utopją praca twórcza, heroiczna w swoim wysił
ku, na której można i trzeba oprzeć wartość bytu 
ludzkiego. A gdyby miłość, dobro i praca w swo
bodzie poazynań, oraz wynikające z nich piękno 
życia, były same w sobie utopją, to nauka Chry
stusa byłaby smutn‘ą fikcją, a modlitwa w Ogro
dzie Oliwnym byłaby szmerem słów bez znacze
nia i echa, a cały żywot św. Franciszka z Assy- 
ży i wszelkie dobrze - czynienie byłyby zgoła 
niemądre i niepotrzebne. Szczęśliwie, że tak nie 
jest. Tęsknota serca ludzkiego do ideału, miłość 
i dobro istnieją w nas realnie i temu nie zaprze
czy nile i nikt, by nie wiem jak silny w czynieniu 
zła, by nie wiem jak triumfował w danym mo
mencie życia. Że praca dziś meczy i przybija do 
ziemi — to fakt, ale że człowiek przez pracę wy

zwala istotną część bytu, że go uwzniaśla i uwe- 
sela, że rozwija przez nią potężny orli lot ludz
kiego ducha, że Wzmaga siły ramienia ludzkiego - 
to również prawda. Zło i nienawiść są i żyją w 
człowieku, ale mu nie wystarczają, bo człowiek 
pragnie ukochania. Środowisko ludzkie kłębi się 
dziś, iak wężowisko zła, ale dusza ludzka, czują
ca i głęboka, sama nie wiedząca o tern, zareaguje 
zawsze na piękno, chociażby piękno widzialne 
przyrody, zasłucha się w odwiecznym, świętym 
szumie drzew, utonie w modlitewnej ciszy gór, 
poleci na skrzydłach wiary, gdy wpatrzy się czło
wiek w niebo usiane gwiazdami, a człowiekowi 
choremu lub spragnionemu albo głodnemu dłoń 
litosna innego człowieka usłuży i pomoże, a czło
wieka smutnego lub strapionego inny człowiek 
pocieszy i uweseli. To wszystko prawda.

Jakoż Morris wierzył w uskutecznienie się mi
łości i dobra. W zakończeniu utworu żałobne 
spojrzenie Elleny zdawało się doń powiadać: 
„Wracaj, skoroś nas widział, a oczy twe dowie
działy się, że pomimo wszystkie niezbite maksy
my twoich czasów czeka jeszcze ten świat epoka 
spoczynku, gdy nastanie prawdziwe braterstwo— 
ale nie wcześniej. Wracaj, a póki żyw będziesz, 
będziesz widział wokoło siebie ludzi zajętych 
zmuszaniem innych do takiego życia, jakiem nie 
żyją sami; nie troszdząc się o swe własne ży- 
c:e — ludzi nienawidzących życia, jakkolwiek 
obawiają się śmierci. Wracaj i czui się szczęśli
wym z tego powodu, żeś nas widział i poznał, żeś 
zaczerpnął nadziei do walki. Żyj jak długo mo
żesz, walcz i staraj się, chociażby z bólem i wy
siłkiem stworzyć zwolna eookę braterstwa, spo
czynku i szczęśliwości*'- Przypomina to zakoń
czenie Irydj ona Krasińskiego.

ROMUALD BALAWELDER.

KARTKI Z PODROŻY DO AFRYKI.
D. c.

II. WGŁĄB CZARNEGO LĄDU.
Jak to w kolonji. — Spotkanie z rodakiem. — Kraj zbóż, wina i owiec. — Przez ponure skały Atlasów. — 
W Afryce o Polsce. — Szukajcie duszy kraju. — Przyszłe lotnisko Europy. — Batna. — Afrykańska 

Pompeji. — Ku wnętrzu^rozpalonej pustyni. — Dzieci Atlasów i Sahary, — Biskra.

—  „Proszę o bilet 3-ej klasy do Biskry".
„Kasjer spojrzał na mnie niedowierzająco*'
—  „Niech pan zobaczy naprzód, czy w 3 -ej 

klasie są miejsca*'.
Wyszedłem na peron. Panował tutaj już wiel

ki ruch, mimo, że do odejścia pociągu brakowa
ło jeszcze półtorej godziny. Na kilku torach 
stały żelazną blachą opancerzone skrzynie wa
gonów, świeżo pomalowane, eleganckie. Obok 
nich grupy tubylców, w bezładzie rozrzucone, 
czekające.

—  „Który pociąg w stronę Biskry?*' —  zapy
tałem jakiegoś funkcjonarjusza kolejowego.

—  „Tamten** —  wskazał uprzejmie ręką.

—  „Czy w III-ej klasie są miejsca?'*
—  „Narazie są, ale —  niech pan spojrzy." 
Obok wagonów III--ej klasy gromadziły się

coraz większe tłumy tubylców. Stały, oczy wle
piając raz poraź w drzwi wagonów, jakby go
tując się do ataku.

—  „Czemu nie wsiadają?*'
—  ,, Nie wejdą, dopóki nie dam znaku pozwo

lenia**.
Spojrzał na zegarek.
—  „No, mogą już". — Podszedł do pociągu —  

„Wsiadać!" —  krzyknął.
Efekt był doskonały i natychmiastowy. Ru

nęła lawina brudnobiała na wagony. Wtłaczali
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się  w otw ory w ąsk ie  tu by lcy  —  robotn icy , o b 
ciążeni workami, wytarzanym i w kurzu, z ło- 
oatam i, o sk ard am i w zaciśn iętych  garściach . 
Sp ieszy li się  do w nętrz, ab y  za iąć  tam  m ieisce 
w  jak im ś k ąc ie  i zm artw ieć w bezruchu. T w a 
rzom  tych ludzi, w  m esk iej tężyźn ie zw artym , 
skupionym , czy  erozją w ieku  w fan tasty czn e  
b rózdy pociętym , jedno było w soólne. J a k a ś  ż e 
lazn a m iotła w y tarła , w y sk ro b a ła  bezlitośn ie  
w sze lk ą  rad ość , pogodę, prom ienność. D zieci 
te słonecznej A fryki pod niebem cudownie błę- 
kitnem zapom niały o uśm iechu słońca. S p ró 
bow ałem  w ejść do w n ętrza w agonu III-ej kl. 
O brzydliw y zaduch  u derzy ł p ierś, oczy, ca łe  
ciało  łap ą  cuchnącą, w yziew ów  pełn ą  i go rącą . 
T łoczno było, p rze jśc ia  b agażam i z a ta ra so w a 
ne. P odnoszono na gw ałt tłum oki, by  mi w e jśc ie  
um ożliw ić. J a k iś  s ta ry  k ab y l podn iósł na w idok 
mój zmęczony blok c iała z siedzenia i usunął się 
w k ąt. Z oburzeniem  i w strętem  do sw ojej eu ro
pe jsk o śc i, z w ielk iem  w spółczu ciem  dla tych 
sponiew ieranych , w yszedłem  z w agonu. C hciało  
mi się  jech ać z nimi na p rzek ó r m ojej eu rope j
sk ie j w ygodności i dum ie.

—  „N iech i ja  pom ęczę się trochę z wami. L e 
piej w as poznam " —  postanaw iałem .

Po drodze skusiłem się na zajrzenie do prze
działów Ii-ej klasy. Były prawie puste. Wy
godne siedzenia, pluszem obite, czyściutkie. 
Szerokie rzemienie zwisały nad siedzeniami — 
doskonały spopsób na oparcie ramienia w cza
sie snu ,,na siedząco".

J a k ż e  cudow nie byłoby  tak  jech ać !
N iepew ny: III-cia czy  I l- a ?  —  poszed łem  do 

k asy .
—  „I cóż —  zagadnął z uśmiechem kasjer. —  

Przekonał się pan? Trzecią klasą nie jeżdżą Eu
ropejczycy w tym kraju. 125 franków — sięgnął 
po bilet Ii-ej klasy. —  ,.Jeszcze muszę pana 
uprzedzić, że w lecie pociągi kursują normal
nie jedynie do Batny. Dalej tylko w razie po
trzeby"-

—  .»Wszystko jedno. Zaczekam w Batnie. Pro
szę trzecią klasę". —  Kasjer wytrzeszczył oczy,

—  „Jakto mimo wszystko?... A  zresztą pań
ska wola. No, no, ciekaw jestem, jak się podróż 
spodoba. To 630 km. Jazda w nocy... I przesia
dania. Na każdej stacji ruch, gwar, tłok. W każ
dym razie bez pasożytów nie wylezie pan z tej 
afery. Więc trzecia klasa?"

—  „T ak  je st" .
—  ,,Jeden bilet?"
—  „Je d en ".
—  „Sam  pan jed z ie?  Pewnie kogoś od w iedzić?"
—  „N ie. Chcę Sah arę choć trochę obejrzeć."
—  „Teraz n ajgorsza pcra, okres najw iększych 

u pałów  na S ah arze . T rz eb a  było przy jech ać  
w  zim ie. T łum y z obu pó łku l z jeżd ża ją  do n as 
w tedy. O dchodzą p ociąg i luksusow e, w agony 
re stau racy jn e  i syp ialn e. K u rsu ją  sam olo ty  do 
B iskry . W re życie, aż  k ip i od cudzoziem ców . 
M odna sta ła  się Sah ara , każdy , k to  m oże, chce

się pochwalić, że bvł na pustyni, w ojczyźnie 
palm y dakty low ej. A le w lec ie  —  m ęk a  to i ry 
zyko".

—  „Sad ze, że nie ja  jeden jadę w letniej porze 
na S a h a rę ? "

—  „Z d a rz a ją  się am atorzy. Tylko nie trzecią 
k la są . M niej w ięcej tydzień  tem u p o jech ał do 
B isk ry  iak iś A nglik . T a k ż e  sam otny. P arę  dni 
przed nim kupow ało b1’letv  do B atny kilku A m e
rykanów. To sa zawodowi w łóczędzy".

—  „N ależe  także do narodu w łóczęgów " —  
rzekłem  z uśmiechem. —  „Je s te m  Polak. My 
lubim y przyrodę i p rzygody  w dobrym  stylu. 
J a k  zobaczyć  Sah arę , to w łaśn ie  w lecie , gdy 
ona je st  sobą , n ajbard zie j so bą , tą  potężną, n ie
ubłaganą".

—  . P o lak ? Czekai pan! K linow ał do Sefitu  bi
let ro d ak  pań sk i, k tó ry  p rzy jeżd ża  dość często  
do A lgieru . B ęd zie  pan  m iał to w arzy sza  p o d ró
ży chociaż przez noc. Niech pan go poszuka. 
Ogromny m ężczyzna, brunet szpakow aty z su 
m iastym i w ąsam i".

U cieszy łem  się.
—  „A le... jeździ zaw sze druga k la są "  —  

dodał k asjer.
—  „No, w takim razie jad ę  d ru g ą !"  U ścisn ą

łem na pożegnan ie ręk ę  ooczciw ego  k a s je ra .
W yszedłem  na p oszu k iw an ie  ro d ak a . W ści- 

białem  nos do kilku przedziałów  K ażd y  svm- 
oaty czn ie  w y gląd a jący  w y d aw ał mi się  P o la 
kiem . A h! —  to chvba ten. O czy poczciw ca, 
tw arz m arsow a. K to b y  nie poznał, nie w yczuł 
słow iań sk ie i k rw i! D ubeltów k ę trzym ał w g a r
ści i o g lad a ł sie. gdzie ją u lokow ać. W szed łem  
do przed ziału . B y ły  dw a m ie jsca  w olne. U m ie
ściłem  na s ia tc e  skrom n ą w alizeczk ę  i ro zgo śc i
łem  się  w ygodnie.

B rak o w ało  je szcze  oko ło  godziny do od ejśc ia  
pociągu. Pasażerow ie naoływ ali ciągle. W  pew 
nym momencie w szedł do naszego przedziału  ja 
kiś tubylec. W idać było, że to ktoś z inteligenci! 
arab sk ie j: ruchy wytworne, burnus czysty n ieska
lanie.

S k in ą ł głow ą uprzjem ie i z ap y ta ł o m iejsce.
—  „W olne" —  zachęciłem.
—  „N iem a m ie jsca !"  —  krzykiem  oznajm ił 

F ran cu z, sie d zący  obok.
—  „Z a ję te ? "  —  zapytał A rab  u przejm ie?
—  „Z ajęte , n iezajęte —  niema m ie jsca  i ko-• Hmec .
A rab  sp o jrza ł na mnie p y ta jąco .
—  „Z d a je  Sfię, że m iejsce wolne. A  zresztą.... 

M oże pan gdzieindziej p o szu k a?".
A rab  p o szed ł na p oszu k iw an ie . N ieuprzejm y 

F ran cu z  w yciągn ął na p lusz w olnego sied zen ia  
roskosznie rękę i zapalił wonne cygaro. Dobrze 
mu było. Czuł się  zw ycięscą, w ład cą  św iata .

N ie ste ty  po dłuższych  poszu k iw an iach  A rab  
w rócił.

—  „N igdzie niema m ie jsca " —  rzekł potulnie, 
on, jak  patrjarch a dostojny. F rancuz nic nie od
pow iedzia ł. Z atop ił się  w czytan iu  g aze ty  i ręk ę
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przypadkiem znowu położył na sąsiednie sie
dzenie. Arab stanął w korytarzu.

Duszno w wagonie się zrobiło. Wstałem i 
wyjrzałem przez okno. Algier, wyniosły, pięk
ny, stubarwny, kąpał się w ostatnich promie
niach zachodzącego słońca. Wspaniale i dumnie 
wyglądała rezydencja letnia gubernatora Al- 
gierji, dokoła pyszniły się bogate pałace dygni
tarzy europejskich i kupców. Aleje drzew róż
norakich kłaniały się pokornie pięknym, a mar
twym murom. Zdała odbijały się blaski znika
jącego słońca od wież Notre-Dame‘u d‘Afrique.

—  ,,Nctre Damę d‘Afrique.“ —  spojrzałem na 
Francuza i zapytałem:

—  „Czy istotnie zajęte?“
—  ,,Gdzie tam“ —  odparł uprzejmie i z uśmie

chem.
—  ,.Niech pan siada“ —  rzekłem do Araba su

rowo.
Arab stanął obok miejsca wolnego, prosząc 

nieśmiało o wzięcie ręki z siedzenia. Francuz 
ani drgnął.

Długą chwilę stał Arab, Nareszcie usiadł na 
końcu siedzenia tak, żeby nie dotknąć — Boże 
broń! —  reki sąsiada* Francuz porwał się 
z miejsca jak oparzony.

—  „Animal!“ —  wrzasnął i Araba za drzwi 
wypchnął, a za nim bagaż jego wyrzucił.

—  „Czemu pan tak postąpił?“ — zapytałem, 
hamujac gniew i ból.

—  „Hołota rozwydrzyła się. Mają trzecią kla
sę“ —  objaśnił i machnał ręką.

Inni pasażerowie zgodnym chórem przywtó- 
rzyli słowom jego. Wysypało się śmietnisko 
lekceważących słów o tubylcach.

Spojrzałem na rodaka. Twarz poczciwca 
miała wyraz srogości i mocy. Potakiwał lekki
mi ruchami głowy słowom pasażerów. Więc 
i on. Widocznie tak trzeba. Twarda walka o byt 
przemówiła złowrogo i twardo.

Cóż ty na to? — Notre Damę d‘Afrique?
Tymczasem noc zapadła szybko, bez 

zmierzchu. Ks;ężyc wypłynął na niebo i obie
cywał widoki niesamowitej piękności. Wielka 
Niedźwiedzica nisko żarzyła swoje złociste 
gwiazdy. 0  godzinie 8.18 pociąg ruszył. Algier 
błysnął tysiącem świateł, wesoło i dumnie 
w europejskich dzielnicach, smutnym migotem 
w ponurej Kasbie. Wzdłuż brzegu morza tu 
i ówdzie zajaśniało światełko. Ciężka, wzdycha
jąca fala tłukła sie o brzegi. Powoli oddalaliśmy 
sie od morza. Czarne, nieubłagane masywy 
skalne zamykały widok wodnej otchłani. Z głu
chym hukiem przewalił sie pociąg przez 2  wia
dukty. A potem biegł dalej spokojniej, miarowo 
postukując.

Sen ogarniał ziemię i ludzi. Blisko toru widzia
łeś białe plamy, rozrzucone bezładnie na ziemi: 
dzieci Afryki odpoczywały po trudach upalnego 
dnia. Tu i ówdzie namiot, rozpięty, jak parasol 
olbrzyma, zapraszał do czarnego wnętrza Be- 
duinów, siedzących obok dokoła ogniska.

Minęliśmy Ronibę, słynną z wyrobu dosko
nałego wina szampańskiego i niedaleko Mener-

ville podjechaliśmy bezpośrednio pod pierś po
nurą Atlasu. W świetle księżyca góry wywoły
wały efekty pełne tajemniczego piękna i grozy. 
Wpadaliśmy raz po raz w lochy czarne tuneli, 
aby nagle zobaczyć, wychynąwszy się z nich, 
nowy dziwoląg kształtów skał i cieni. Góry czy
niły wrażenie olbrzymich ruin, resztek jakichś 
niebotycznych zamków. Tu i ówdzie bruzda 
wyschniętej rzeki, albo wąwóz o ścianach stro
mych, wysokich, podobny lufie gigantycznej ar
maty.

Czyż dziwić się można, że w takie krajobra
zy wtuleni, wierzą tubylcy w drinny, złe duchy, 
demony, harcujące po ziemi?

Niedługo mogłem rozkoszować się widokami 
osrebrzanemi przez światło księżyca. Niedale
ko Bordj Boniry, stacji wyjściowej dla wycieczek 
w grupę górską Djurdjura, zagasła lampa księ
życa. Odwróciłem głowę od okna.

*¥ *
W przedziale wszyscy smacznie już spali. 

I mój rodak także. O! głupi ja! Czemużem go 
przedtem nie zagadnął! Ale i tak nie ujdzie mi. 
Potrząsnąłem go za ramię! Otworzył jedno oko 
i prędko przymknął znowu.

A jeśli się mylę? Gotów mi zrobić awanturę.
Ale nie dałem za wygraną.
—  „Proszę pana“ — szarpnąłem go znowu 

energicznie.
Otworzył oczy.
—  „Comment? Comment?“ —  zapytał wpół- 

sennie.
— „Zdaje mi się, że pan Polak?“—zagadnąłem
Rodak wytrzeźwiał odrazu.
—  „O! jak Boga kocham! —  A pan tu skąd?“
— „Właśnie z Polski“ .
Kochany olbrzym wtłoczył obie moje ręce 

w dłoń potężną, cd żaru słonecznego zbronzo- 
wiałą, od pracy twardą i mocną.

—  „A to ci spotkanie! Prosto z Polski? A ga
daj mi pan o Polsce, panie pan“.

—  „Później, później“ —  wykręcałem się. — 
Niech pan o sobie mówi. Od dawna pan tutaj?“

—  „Będzie lat chyba 15. A przedtem 2  lata 
w Ameryce. Ale pan pozwoli, że się przedsta
wię. Jestem Andrzej Kalecki. Dzierżawiłem kilka 
ferm. Teraz chcę kupić coś na własność.“

Zaczął wymieniać różne strony, w którychby 
ziemię chciał nabyć.

— „Koniecznie w Algierii?“ —  zapytałem.
—  „Przyzwyczaiłem się* Słuchaj pan. Dwa lata 

byłem w Chicago. Trochę grosza nazbierałem. 
I w nogi! Tam nie dla nas. Chcesz coś zarobić, 
musisz stać się maszyną. Maszyna, maszyna 
i maszyna. Ludzie także są jak maszyny. Cały 
świat się wydaje maszyną. A do djabła! Tęskno 
mi było za powietrzem, za przestrzenią. Pozna
łem Hiszpana, co w tych stronach rodzinę ma 
i zaczął mi cuda opowiadać. Przyjechałem. Nie 
żałuję. Cudowny kraj, panie pan. Jak  na kre
sach u nas. Sadzisz, siejesz, zbierasz, pracować 
możesz do woli: A. spodoba ci się, to fuzja na 
ramię i —  w góry. Zawsze coś upolujesz“ .

(D c. n.).
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P. Hulka Laskowski.

Z PIŚMIENNICTWA POLSKO-EWANGELICKIEGO.
Jan Kubisz. — Pamiętnik starego nauczy

ciela. — Garść wspomnień z życia śląskiego 
w okresie budzącego się ruchu narodowego w b. 
Księstwie Cieszyńskiem. Cieszyn 1928. Wy
dawnictwo Towarzystwa Ewangelickiego w 
Cieszynie. Str. 313.

Chciałbym tu pokrótce zwrócić uwagę czy
telników „Jednoty“ na książkę wyjątkowo sym
patyczną, która wyszła z pod pióra człowieka 
utalentowanego, a jako świadka naocznego 
wielkich wydarzeń, godnego bacznej uwagi. Ma 
on wiele do powiedzenia, a powiedzieć umie 
pięknie: niektóre jego stronice zdradzają duży 
talent pisarski. Jan Kubisz jest poetą śląskim, 
autorem zbiorku poezyj „Z niwy śląskiej'*, to 
też z głębokiem odczuciem piękna mowy ludo
wej wprowadza do swego pamiętnika piękne 
zwroty i wyrazy prowincjonalne ludu śląskiego. 
Pamiętnik jego zawiera dużo interesujących 
szczegółów folklorystycznych, obyczajowych 
i zwyczajowych. Opisy te zainteresują z pewno
ścią nietylko ewangelików, ale wszystkich 
oświeconych Polaków, osobliwie specjalistów 
badaczy tej dziedziny życia.

Najważniejszą częścią jego wysoce ciekawej 
książki jest kronika życia śląskiego w okresie, 
gdy ta, przez Warszawę, a nawet przez bliski 
Kraków zapomniana dzielnica budziła się do 
samodzielnego życia narodowego. Dzielny lud 
cieszyński, polski z pochodzenia, a z wiary 
ewangelicki, zabiera się do pracy nad samym 
sobą, nad odbudową swej polskości zagrożonej 
przez wpływy potężne niemczyzny i czeszczy- 
zny. Czesi, doskonale zorganizowani gospodar
czo, dawniej już przebudzeni do życia narodo
wego, oddziaływali na śląski lud cieszyński po
krewieństwem języka, podobieństwem obycza
jowo i t. d. Germanizacja była potężniejsza 
i bezwzględniejsza, czechizacja była w wyrazie 
słabsza, w dążeniu nie taka energiczna, ale nie
bezpieczniejsza, bo przejście od polskości ku 
ozeskości było na pograniczu obu szczepów sło
wiańskich prawie niedostrzegalne. Tern większy 
podziw budzi ta dziwna czujność gromadki lu
dowej, pozostawionej samej sobie, a niezłomnie 
przywiązanej d i macierzy polskiej.

Dla każdego ewangelika ogromnie interesu
jącym jest fakt, że odrodzenie narodowe na 
Śląsku zaczęło się właśnie w łonie ewangelików 
i z natury rzeczy porwało za sobą także Cieszy- 
niaków wyznania katolickiego. Samo życie i dą
żenie Cieszyńskiego w czasach najgroźniejszych 
dla niego, to dowód, że ewangelicyzm a pol
skość nietylko, że nie wykluczają się wzajem
nie, ale owszem doskonale się uzupełniają, 
a gdzie warunki są tak osobliwe, jak były w 
Cieszyńskiem w połowie ubiegłego stulecia, tam 
polskość znajduje w ewangelicyzmie oparcie 
i odskocznię do odrodzenia. Odrodzenie Śląska 
pod względem narodowym polskim jest samo

rzutnym i samodzielnym czynem ludu cieszyń
skiego, a nie, jak to bywa w podobnych razach, 
robotą inteligencką. Lud cieszyński sam wy
łonił z siebie potrzebną_inteligencję i to trzeba 
zapisać na jego dobro kulturalne.

Na grube podkreślenie zasługuje praca du
chownych ewangelickich na Śląsku. Ci czcigodni 
księża Heczkowie, Badurowie, Pindorowie, Mi
chejdowie oraz ich pomocnicy, dzielni działacze 
kościelno-społeczni, wywodzący się z rzemieśl
ników i rolników cieszyńskich, to szlachta 
w najpiękniejszem znaczeniu słowa, szlachta 
dobrowolnego obowiązku i wielkiej zacności 
obyczajów. Osobliwie piękną kartę ma w dzie
jach Cieszyńskiego ks. pastor Otto, który za 
działalność polityczną w Królestwie zmuszony 
był wyemigrować za kordon i znalazł wdzięczne 
pole pracy w Cieszynie, gdzie otoczyła go głę
boka miłość i szacunek jego zborowników.

Książka Kubisza godna jest uważnego prze
czytania. Z pierwszych jej stronic wieje sielan- 
kowość i zaciszność wiosek i miasteczek ewan
gelickich, ukrytych wśród gór Beskidu. Wre tu 
stateczna, nieustępliwa praca, przestrzegany 
jest wiernie obyczaj ojców, panuje rzetelność 
i uczciwość wzorowa. Stosunki są patrjarchal- 
ne, gospodarz jest pater familias, parobcy 
i dziewki (nazwy te nie miały nic obraźliwego) 
byli traktowani jako członkowie rodziny i wy
chodzili z gospodarzem jak z ojcem rodzonym. 
Parobek wyjeżdżał np. z końmi gospodarza na 
całe miesiące, przewędrowywał w poprzek ca
łą monarchię austrjacką, docierając aż do mo
rza i wracał z końmi, o których mawiał „nasze 
konie“ i ze sporą sumą zarobionych pieniędzy, 
które rzetelnie oddawał gospodarzowi.

Temu życiu patrjarchalnemu towarzyszyły 
skromne i przystojne rozrywki. Karczma była 
gospoda, w której sąsiedzi zbierali się na poga
wędkę i na naradę i gdzie wszyscy przestrzegali 
ściśle przystojności. Życiu towarzyskiemu czy
niły zadość „prządki“ , to jest zbieranie się go
spodyń i dziewcząt podczas długich wieczorów 
zimowych na przędzenie. Kołowrotki furkotały, 
nić się snuła w zręcznych pracowitych palcach, 
a jednocześnie opowiadały się „godki“ , o któ
rych nietylko Kubisz, ale każdy, kto je słyszał 
w dzieciństwie, wspominać musi z rozrzewnie
niem. Przędza była na przyodziewek ciała, 
godki były sukienką dla duszy, powiada pięknie 
i obrazowo autor pamiętnika.

Książka jest piękna, bogato ilustrowana. Za
czyna się od słów: „Urodziłem się w Końskiej 
w roku 1848“ . Oczywiście, autor pamiętnika 
sięga miejscami poza te lata na podstawie tego, 
co znał z opowieści. Można ją polecić czytel
nictwu z dobrem sumieniem, a nawet polecić 
należy. Co też chętnie czynię w przekonaniu, 
że każdy znajdzie w niej dużo ciekawego i cen
nego.
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EWANGELICKIE POLSKIE BIURO PRASOWE.
Dnia 5 czerwca r« b. odbyło się w Warszawie 

zebranie organizacyjne Ewangelickiego Polskiego 
Biura Prasowego. Sprawa polskiej prasowej pla
cówki ewangelickiej uznana została jednomyślnie 
za aktualną. Ustalono, że ma się ona nazywać 
,,Ewangelickie Polskie Biuro Prasowe“. Skrót 
nazwy: EWPOL.

D o Z arządu tym czasowego wybrani zostali: 
K s. B iskuo Ju l iu sz  Bursche, Suoerintendent G e
neralny K ościo ła  Ew .-Augsburskiego, jako P re
zes, K s. Stefan  Skierski, R adca K on systorza Ew .-

Reformowanego, jako Wice-Prezes, pan Senator 
Józef Evert, Prezes Kolegjum Ew.-Augsburskiego 
w Warszawie, jako Skarbnik, Ks. Zygmunt Mi- 
chelis. Redaktor „Zwiastuna Ewangelickiego“ , 
jako Sekretarz, Paweł Hulka-Laskowski, literat, 
jako Kierownik Biura. W zebraniu uczestniczyli 
pan Sędzia Jakób Glass, Prezes Konsystorza 
Ew-Augsbrskiego i pan Profesor Henryk Sachs, 
Prezes Konsystorza Ew. Reformowanego.

Została uchwalona ustawa Biura.

WIADOMOŚCI Z KOŚCIOŁA I O KOŚCIELE.
Synod Kościoła Ewangelicko - deformowanego 

w Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 1 0 .VI. r- b. po uroczystym nabożeń
stwie w Kościele naszym na Lesznie, odprawio- 
nem przez Przewielebnego Ks. Superintendenta 
W. Semadeniego, rozpoczęły się obrady tegorocz
nego Synodu Kościoła naszego, jak zwykle w sali 
posiedzeń Zboru naszego Warszawskiego. Obra
dy zagaił stały Wice-Prezes Synodu, Ks. Super
intendent Semadeni, który po odmówieniu sto
sownej modlitwy powołał tymczasowe biuro sy
nodalne i zarządził sporządzenie listy obecnych. 
Na Synod przybyli wszyscy nasi Duchowni, dele
gaci wszystkich nasztych Zborów prowincjonal
nych, bardzo liczny zastęp członków stołecznego 
Zboru Warszawskiego, wreszcie goście, z pośród 
których Wymieniamy JWPana Prezesa Konsy
storza Ewang. Reformowanego w Wilnie, Broni
sława Iżyckiego-Hermana, jako delegata Jednoty 
Wileńskiej, P. W. Ks. Senjora P. Royera z Jo- 
zefsbergu pod Kołomyją, jako przedstawiciela 
ewangelików-reformowanych, należących do Ko
ścioła A. i H  wyznania w Małopolsce. i W. Ks. 
Buczaka, przedstawiciela Ukraińców wyznania 
ewang. reformowanego we Wschodniej Małopol
sce.

Po odczytaniu reskryptu Pana Ministra W. R. 
i O. P., zezwalającego na zebranie się Synodu, 
przystąpiono do wyboru Prezesa Synodu. Przez 
głosowanie kartkami powołano znaczną więk
szością głosów na zaszczytne to stanowisko JW. 
Pana Leona Błaszkowskiego senjora, Sędziego Są
du Najwyższego. Pan Prezes, po objęciu przezeń 
przewodnictwa, wygłosił przemówienie powitalne, 
w którem zobrazował stanowisko Kościoła nasze
go w kraju w stosunku do władz krajowych i 
społeczeństwa całego i nakreślił zadania jego na 
przyszłość, poczem nastąpił wybór stałego biura 
Synodalnego w cscbach Notarjusża Synodu —* 
Ks« St. Skierskiego i Sekretarza Synodu —  p. 
Stanisława Bretscha. Po ukonstytuowaniu się 
Prezydjum Synodu pan Prezes zarządził wysła
nie do Pana Ministra W. R. i O. P. zawiadomie

nia o zebraniu się Synodu i składzie jego Prezy
djum, oraz odczytanie nadesłanych życzeń i po
zdrowień, na czem urzędowe przedwstępne czyn
ności Synodu zakończone zostały.

Jako pierwszy punkt programu obrad przed
stawione zostało przez Konsvstorz sprawozdanie 
z czynność Konsystorza za 1927 rok i stanu Zbo
rów za tenże okres czasu. Sprawozdanie to-, wy
kazujące żywa i intensywna działalność Konsv- 
storza. wywołało dłuższa dyskusję i spowodo
wało uchwalenie kilku wniosków, po przyjęciu 
których wysłuchano dalszvch sprawozdań z od
bytych w r. 1927 wizytacyi Zborów, z zarządzeń 
Konsystorza co do snomvch spraw rnaiatkowych, 
t. s. poszczególnych własności parafialnych wre
szcie przedstawienia Konsystorza w sorawie bu
dowy świątyni w Zborze Łódzkim- w związku 
z ostatniem przedstawieniem zarządzono doraźna 
na Synodzie zbiórkę na zasilenie funduszu budo
wy w Łodzi nowej Świątyni ewangelicko-reformo
wane u

Po wysłuchaniu pierwszej części sprawozdań 
przystąpiono do wyboru dru^ietfo członka świec
kiego Konsystorza na lata 1928 —  1931, wobec 
kcńczacei sie kadencji urzędowania na tern sta
nowisku WP. Radcy Augusta Deloffa. Ogromną 
większością głosów wybrany został p. Radca De- 
Icff ponownie. Po wyborach Konsystorz złożył 
Synodowi sprawozdanie z działalności Komisji 
Synodalnej, powołanej w swoim czasie przez 
Synod dla ostatecznego opracowania Ustawy we- 
wętrznej dla Kościoła naszego, która to Komisja, 
działając na prawach Synodu, miała opracowaną 
jprzez siebie Ustawę przedstawić władzom rządo
wym. Synod przyjął sprawozdanie powyższe do 
wiadomości, zatwierdzając przedstawienie opra
cowanej Ustawy właściwej władzy rządowej.

Wreszcie przedstawione zostały Synodowi spra
wozdania w przedmiocie wykładu nauki religji 
w szkołach państwowych i prywatnych, ze stanu 
szkół niedzielnych, ze stanu misji wewnętrznej 
w poszczególnych środowiskach wyznaniowych 
z odbytych w roku synodalnym konferencyj Du
chownych i nakoniec odczytano zatwierdzony
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przez Konsystorz regulamin dla stypendystów 
Synodu, który przez Synod do wiadomości został 
przyjęty. Na tern zakończono obrady dnia pierw
szego.

W drugim dniu, t. j. w Poniedziałek dn. 1 1 -go 
czerwca o godzinie 4 p.p. odprawione zostało w 
Kościele na Olesznie nabożeństwo synodalne przez 
Ks. W. hibicha, Pasterza Zboru Zelowskiego. 
Po nabożeństwie nastąpił dalszy ciąg obrad sy
nodalnych. Wysłuchano przedstawienia Konsy- 
storza, dotyczącego statystyki współwyznawców 
naszych na terenie Państwa Polskiego, potwier
dzono uchwały poprzedich Synodów w sprawie 
wzmożenia imansów Kościoła naszego i udziału 
Zborów w powiększeniu dochodów Funduszu 
Ogólnego Kościoła, wysłuchano przedstawienia 
w sprawie Parafii Sieleckiej, przyjęto projekt 
Konsystorza w sprawie zorganizowania opieki 
nad grobami współwyznawców naszych, rozpro
szonymi po całym kraju, wreszcie wysłuchano 
bardzo interesujących sprawozdań: Ks. Superin- 
tendenta Semademego ze Zjazdu Wszechświato*- 
wego Związku Kościołów Prezbytorjańskich w 
Budapeszcie w jesieni roku ubiegłego, i pana 
Radcy Konsystorza Deloffa, w związku z zapisem 
stypendjalnym Davisona w Gdańsku. Pan Radca 
Delotf, przygotowując na zasadzie uchwały Kon
systorza materjały, potrzebne do wyegzekwowa
nia od kuratorów zapisu zalegających od 1928 
roku procentów od zapisu, zmuszony był przestu- 
djować cały foljał starych akt i dokumentów, co 
pozwoliło mu zapoznać się z iłem historycznem 
czasów i stosunków w cnwili powstania zapisu. 
Usłyszeliśmy więc ciekawe szczegóły o osobie sa
mego zapisodawcy — Szkota L)avisona, który dla 
kilku stypendystów, pochodzącycn z małopolski 
a cucącycn studjowac teologję, zapis swój uczy
nił, jak i nieco szczegółów z dziejów osadnictwa 
szkockiego w Polsce AVlll wieku. Niestety ci 
osadnicy szkoci, wskutek niesprzyjających dla 
nich warunków w Polsce porozbiorowej, opuścili 
prawie zupełnie Polskę i oziś pozostało po nich 
tylko wspomnienie.

Na ostatku Synod zajmował się rozpoznaniem 
i zatwierdzaniem budżetu Konsystorza na rok 
1928; oraz zatwierdzeniem sprawozdań rachunko
wych poszczególnych Zborów i ich instytucyj do
broczynnych, oraz budżetów ich na rok 1928-y. 
Przed zakończeniem obrad synodalnych Ks. Bu- 
czak z Kołomyi zapoznał zebranych z obecnym 
stanem ruchu ewangelizacyjnego wśród Ukraiń
ców we Wschodniej Małopolsce i perspektywami 
rozwoju jego w najbliższej przyszłości, która to 
przyszłość, według słów sprawozdawcy, pomimo 
bardzo ciężkich warunków pracy i gwałtownego 
przeciwdziałania ze- strony duchowieństwa greko- 
katolickiego, cieszącego się daleko idącem popar
ciem miejscowych władz administracyjnych i po
licyjnych, przedstawia się dosyć pomyślnie. Po 
wysłuchaniu tego interesującego sprawozdania 
obecni członkowie Synodu udali się do Kościoła, 
gdzie nastąpiło zamknięcie obrad tegorocznego 
Synodu.

Była już prawie godzina 1 1  w nocy, gdyśmy 
z przepełnionych wdzięcznością serc sławili Pana 
nieba i ziemi i dziękowali Mu za błogosławień
stwo dla prac Synodu. A praca to była znaczna 
i wyczerpująca, jednak ożywiał ją duch miłości 
dla Kościoła i wyznania i chęć budowania coraz 
trwalszych podstaw dla społeczności naszej ko
ścielnej, która dziedzicząc po ojcach tak piękne 
tradycje, uświadamiać sobie pragnie coraz więcej 
również piękne i ważkie zadania swoje i obowiąz
ki w odrodzonej Ojczyźnie tak w chwili obecnej, 
jak i w dalszej przyszłości. Oby Pan i Głowa 
Kościoła swego zamierzeniom tym i poczynaniom 
błogosławić raczył! * *

*

Uroczystość położenia kamienia węgielnego 
pod budowę nowego Kościoła ewangelicko- 
reformowanego w Łodzi. W niedzieię dnia 
17.VI. r. b. obchodził Zbór nasz Łódzki podniosłą 
i radosną uroczystość położenia kamienia węgiel
nego pod nowy Kościół ewangelicko-reformowany 
w tern mieście. Długletnie nadzieje i pragnienia 
współwyznawców naszych Łódzkich zaczynają 
przybierać kształty realne, i należy się spodzie
wać, że dotychczasowa energja Komitetu budo
wlanego, mogącego poszczycić się bardzo już wy
datnymi rezultatami swej pracy i usiłowań, w 
krótkim czasie doprowadzi rozpoczęte dzieło do 
końca i da nam możność powtórnego zjazdu w 
Łodzi, w celu poświęcenia nowowybudowanej 
Świątyni.

bama uroczyistość odbyła się z całą powagą i 
nabożeństwem, przy prześlicznej pogodzie i bar
dzo licznym współudziale zborowmków, przy
jezdnych gości ze wszystkich nieomal Zborów na
szych, oraz członków bratniego polskiego Zboru 
ewangelicko-augsburskiego w Łodzi. Uroczystość 
uświetnili obecnością swoją przedstawiciele władz 
państwowych i miejskich, oraz władz naszych ko
ścielnych w osobach JW.PP. Prezesa tegoroczne
go Synodu i Prezesa Konsystorza. Obecni byli 
wszyscy Księża nasi, a także Ks. prof. Edmund 
Bursche z Warszawy i Ks. Karol Kotula z Łodzi.

Przebieg uroczystości był następujący: O go
dzinie 11 rano w Sali Zborowej przy ulicy Rad
wańskiej Nr. 33, w której Zbór Łódzki odbywa 
dotychczas swe nabożeństwa i która na ten dzień 
odświętnie kwiatami przybraną została, zebrali 
się wszyscy księża, zaproszeni goście i miejscowi 
Zborownicy. Oczywiście szczupła sala mogła po
mieścić zaledwie małą część uczestników uroczy
stości, inni zalegali przedsionek, podwórze, lub 
zgromadzili się już na przylegającym placu, na 
którym wzniesioną zostanie nowa Świątynia. 
Zwykłe niedzielnie nabożeństwo rozpoczęło się 
odśpiewaniem przez całe Zgromadzenie pieśni 
,,Kiedy ranne wstają zorze“, poczem Ks. płk
K. Szefer, Naczelny Kapelan wojskowy wyznania 
naszego, po krótkiej przemowie odczytał Ewenge- 
lję niedzielną i odmówił modlitwę. W dalszym 
ciągu odśpiewane zostały przez Zbór trzy zwrot
ki pieśni ,,Głowo Kościoła, nasz Zbawco i Panie", 
a po ukończonym śpiewie miejscowy Pasterz

93 —



JEDNOTAROK 111

Zboru, Ks. L. Zaunar wygłosił krótkie przemó
wienie powitalne, zapraszając obecnych do udania 
się na miejsce założenia kamienia węgielnego.

Przy dźwiękach pieśni „Śpiewajcie Wszech
mocnemu Panu“, śpiewanej przez ustawiony na 
miejscu budowy mięszany chór kościelny Łódz
kiego Zboru ewang.-reformowanego, całe Zgro
madzenie, z Duchownymi na czele, wyszło z sali 
i ulicą Radwańską przeszło przez nową bramę 
na plac budowy i miejsce założenia kamienia wę
gielnego. Cały ten plac przybrany był wysokiemi 
masztami z flagami narodowemi, między maszta
mi zwisały girlandy z zieleni i żywego kwiecia, 
a przed miejscem założenia kamienia węgielnego 
przygotowaną została z jednej strony wysoka 
obszerna estrada, z drugiej zaś ustawiono dwa fo
tele i za nimi kilka rzędów krzeseł i ławic dla 
zaproszonych gości. Na estradzie, na której usta
wiono tymczasem prowizoryczną ambonę i szereg 
krzeseł w półkole, zajęli miejsca wszyscy Du
chowni, a za nimi po obu stronach ustawiły się 
dwa chóry kościelne —  Zboru naszego i mięszany 
chór polskiego Zboru ewang.-augsburskiego w Ło
dzi. Na fotelach naprzeciw estrady zasiedli pan 
Wojewoda Łódzki —  W. Jaszczołt i pan Prezes 
Konsystorza naszego H. Sachs- Za nimi zajęli 
miejsca między innymi Kurator Łódzkiego Okrę
gu Szkolnego —  Dr Antoni Ryniewicz, Naczelnik 
Wydziału Szkół średnich Dr T. Czapczyński, Na
czelnik Wydziału Szkół powszechnych __ Dr
Szulc, Inspektor Armji, Generał Dywizji —  L. 
Skierski, Dowódca D. O. K. IV Łódź —  Generał 
Małachowski, Dowódca X Dywizji Piechoty —  
Generał Olszyna Wilczyński, Komendant Mia
sta —  Pułkownik Walicki, Reprezentant Miasta, 
Dyrektor Biura Rady Miejskiej —  p. Rundo, 
przedstawiciele Policji Państwowej, reprezentan
ci instytucyj społecznych i Zborów, wreszcie go
ście i członkowie polskiego Zboru ewangelicko- 
augsburskiego. Tłumy uczestników uroczystości 
z braku miejsc siedzących otaczały zwartą masą 
estradę i plac przed nią.

Po skończonej przez chór pieśni wstąpił na 
ambonę Ks. Radca Konsystorza —  St. Skierski 
i wygłosił okolicznościowe kazanie na tekst: List 
do Efezów 2 . 2 0  —  2 2 . Pc kazaniu chór kościelny 
polskiego Zboru ewangelicko-augsburskiego od
śpiewał pieśń „Kto się w opiekę odda Panu 
swemu“, poczem Przewielebny Ks- Superinten
dent —  W. Semadeni odczytał akt erekcyjny i 
dopełnił poświęcenia kamienia węgiełnego, we
dług formy przez Agendę naszą przepisanej. 
Akt erekcyjny, włożony do specjalnej puszki 
wraz z monetami, kurs w kraju mającemi, i paru 
egzemplarzami pism codziennych, brzmi jak na
stępuje:

„Roku 1928 dnia 17 czerwca, kiedy Prezyden
tem Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej był 
Profesor Dr Ignacy Mościcki, położony został 
kamień węgiełny pod budowę niniejszego Kościo
ła na chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego i 
na pożytek duchowy Zboru Łódzkiego Ewenge- 
licko-Reformowanego.

W tym czasie byli:

Ńr 6

Prezesem Rady Ministrów —  p. Marszałek 
Wojsk Polskich Józef Piłsudski.

Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego —  p. Dr Gustaw Dobrucki.

Ministrem Spraw Wewnętrznych —  p. Generał 
Felicjan Sławoj-Składkowski 

Dyrektorem Departamentu Wyznań Religij
nych —  p. Bogdański.

Wojewodą Łódzkim —  p. Władysław Jaszczołt 
Starostą Grodzkim m. Łodzi —  p. Ignacy Strze

miński.
Prezydentem Miasta Łodzi —  p. Bronisław 

Ziemięcki, poseł na Sejm.
Prezesem Rady Miejskiej Miasta Łodzi —  

p. Inżynier Jan Holcgreber.
Konsystorz Ewangelicko-Reformowany w Rze

czypospolitej Polskiej składał się z:
Prezesa —  Profesora Henryka Sachsa, 
Wice-Prezesa —  Ks. Supermtendenta Włady

sława Semadeniego,
Radcy Duchownego —  Ks. Stefana Skierskiego, 
Kadcy Prawnego —  Prof. Jerzego Kurnatow

skiego,
Kaacy Finansowego —  p. Augusta Deloffa, 
Sekretarza —  p- Stanisława Bretscha. 
Pasterzem Z.boru ŁódzKiego był Es. Ludwik 

Zaunar, a członkami Kolegjum Kościelnego byli: 
Prezes Jozef Hajek, Waciaw Davison, Karol łlo- 
worka, Edward Duszek, Władysław Kc*ersdorf, 
Wiktor Wagner.

Komitet budowy Kościoła składał się: z Preze
sa —  JW-nej Pani Eugenjuszowej Geyerowej, 
Ks. Pasterza Zboru, członków Kolegjum Kościel
nego, oraz W-nych pp. D-ra Aleksandra Kum- 
manta, inż, Wiktora Janiszewskiego, Alfreda 
Eckersdorfa, Stefana Filipkowskiego, Kazimierza 
Monitza, Józefa Landaua, Oskara Gerlicza, Lu
dwika Rajcherta, Ignacego Bieleckiego, Jana 
Raj na, Leona Tochtermana i Karola Szrajbra.

Kościół niniejszy jest wznoszony podług pla
nów sporządzonych przez p. inżyniera-architekta 
Wiktora Janiszewskiego i pod kierunkiem tegoż 
stawiany.

Roboty budowlane wykonywuje przedsiębior
stwo budowlane —  Karol Klause w Łodzi. 

Komitet honorowy składał się: 
z 1) JW. P. Ministra Spraw Wewnętrznych —  

Generała Felicjana Sławoj-Składkowskiego.
2 ) Wojewody Łódzkiego —  Władysława Ja- 

szczołta,
3) Inspektora Armji —  Generała Leonarda 

Skierskiego,
4) Prezesa Zarządu Tow- Akc. „Ludwik Ge- 

yer ' —  Eugenjusza Geyera,
5) Prezesa Konsystorza Ew. Reformowanego w 

Rzeczypospolitej Polskiej —  Henryka Sachsa,
6 ) Księdza Superintendenta —  Władysława 

Semadeniego,
7) Radcy Konsystorza —  Księdza Stefana 

Skierskiego.
Po dopełnionej ceremonji poświęcenia Ks. Su

perintendent przystąpił do symbolicznego trzy
krotnego uderzenia młotkiem kamienia, zamyka
jącego otwór z puszką i aktem erekcyjnym we-
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wnątrz niej, oddając następnie młotek JWPanu 
Prezesowi Konsystorza, który takowy wręczył 
JWPanu Wojewodzie Jaszczołtowi. Każdy z na
stępnych przedstawicieli władz cywilnych i woj- 
skowyc h, oraz instytucyj społecznych składał 
życzenia w imieniu reprezentowanych przez siebie 
instytucyj. Serdeczne przemówienie wygłosił przy 
tej sposobności JWPan Prezes Synodu naszego 
i Sędzia Sądu Najwyższego .— Leon Błaszkowski. 
Ks. Prof. Edmund Bursche w dłuższem i pięknem 
przemówieniu składał życzenia Zborowi Łódzkie
mu w imieniu Warszawskiego Fakultetu teologji 
ewangelickiej, Ks. Karol Kotula przemawiał w 
imieniu polskiego Zbóru ewangelicko-augsburskie
go. Wszyscy nasi Duchowni przemawiali po kolei 
w imieniu swych Zborów, wreszcie życzenia i po
zdrowienia od współwyznawców naszych czechów 
na Wołyniu wypowiedział p. Wacław Baloun. Po 
skończonej ceremonji uderzania młotkiem połą
czone chóry kościelne odśpiewały pieśń reforma- 
cyjną „Warownym grodem jest nasz Bóg“, po
czerń miejscowy Pasterz Zboru —  Ks- L. Zaunar 
podziękował wszystkim obecnym za udział ich 
w tej pięknej i tak rzadkiej uroczystości. Błogo
sławieństwo udzielone przez Ks. Superinteneden- 
ta i ogólna pieśń Zboru zakończyły uroczystość, 
po czem zebrani goście i uczestnicy zaproszeni 
zostali do podpisania spisanego w „Złotej Księ
dze“ Zboru protokółu z odbytej ceremonji.

W parę godzin później zebrali się uczestnicy 
uroczystości na bankiet w jednej z sal Grand- 
Hotelu, urządzony przez Komitet Budowy dla 
przedstawicieli władz świeckich, wojskowych 
i duchownych oraz zaproszonych gości. Podczas 
uczty wygłoszony został toast na cześć Pana Pre
zydenta Rzeczypospolitej i Szefa R ządu__Mar
szałka Polski i cały szereg toastów na cześć po
szczególnych przedstawicieli władz świeckich, 
wojskowych i duchownych, Pasterza Zboru Łódz
kiego, nieobecnej z powodu wyjazdu na kurację 
pani Eugenjuszowej Geyerowej, jako przewodni
czącej w Komitecie Budowy i innych osób, dla 
sprawy budowy Świątyni zasłużonych. Zredago
wano też i wysłano telegramy z wyrazami czci i 
hołdu do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 
i Szefa Rządu —  Marszałka Piłsudskiego, craz 
odczytano szereg nadesłanych telegramów z ży
czeniami, między innymi od pp. Ministrów Skład- 
kowskiego i Dobruckiego, Ks. Generalnego Super- 
intendenta J . Burschego, Senatora Ewerta, pań
stwa Eugenjuszostwa Geyer z Marienbadu, Rad
cy Deloffa z żoną z Krynicy, Księży __ Hoeni-
scha, Bickericha, Kaczera, Royera, Lotha, Toch- 
termana, Niemczyka, Wojaka, Faltzmana, Patze- 
ra, księży profesorów Szerudy i Michejdy, p, Hul- 
ki Laskowskiego i wielu innych osób.

Cała wyżej opisana uroczystość wywarła na 
uczestnikach, zwłaszcza gościach innych wyznań, 
podniosłe i niezatarte wrażenie. Żaden zgrzyt nie 
zamącił uroczystego nastroju, co w tak różnorod- 
nem pod względem językowym i narodowościo
wym mieście jak Łódź łatwo mogło się zdarzyć. 
Szczególna wdzięczność należy się Komendzie 
Policji Państwowej na miasto Łódź, której za

rządzenia .sprawiły, że zarówno przy przejściu 
pochodu przez ulicę Radwańską, jak i na placu 
budowy, dostęp do którego dla każdego był wol
ny, żadne wybryki bezkrytycznego tłumu nie za
kłóciły powagi uroczystości i nie obrażały uczuć 
religijnych zgromadzonych-

* *
S y n o d  je d n o t y  iLw angeliC K o - R e fo rm o w a n e j

W  AAC l l S K .l t j .

W Niedzielę arna ź4.Vl. r. b. rozpoczął swe 
ooiacty tegoroczny Synod Jednoty ewangelicko- 
reformowane j Wileńskiej. iNa synoa ten delego
wani zostali przez nasz synod, jako reprezentanci 
jednoty Warszawskiej, j W. ran Prezes Konsy- 
siorza naszego, proiesor Henryk sacns i Radca 
Duchowny ivonsystorza, As. stelan Skierski. 
Oprócz nich, jako goście, ooecni Dyli na Synodzie 
w Wilnie Wielebni Księża Zaunar z Lodzi i Fibich 
z Zelowa.

Przed uroczystem nabożeństwem odbyło się 
poświęcenie dwóch nowych dzwonów, które Pa
raf ja Wileńska zakupiła w Warszawie na miejsce 
wywiezionych przez Rosjan starych dzwonów, 
a które umieszczone w Kościele ewangelicko-re
formowanym w Moskwie dotychczas tam sie 
znajdują, gdyż rząd bolszewicki stanowczo odmó
wił zwrotu takowych. Nabożeństwo synodalne 
odprawił Ks. Superintendent Generalny M- J a 
strzębski, podczas którego kazanie wygłosił ka
znodzieja Wileński, Ks. Jan Kurnatowski.

Bezpośrednio po nabożeństwie nastąpiło otwar
cie sesji Synodu, na Dyrektora którego powołany 
został pan Mecenas Eugenjusz Falkowski, od kil
ku lat powoływany stale na ten zaszczytny urząd. 
W pierwszym dniu Synodu, poza wyborem Dy
rektora Synodu, Cenzora w osobie Ks. Superin- 
tendenta-Generalnegc, Notarjusza Kanonów i Me- 
morjałów i Komisji Rozwodowej w składzie pp. 
Mecenasa Kulikowskiego, Ks. Jana Kurnatow
skiego i Generała Siestrzeńcewicza, żadne inne 
obrady się już nie odbywały, natomiast całe Zgro
madzenie Synodalne udało się samochodami i 
autobusami na miejsce stracenia bohatera narodo
wego, Szymona Konarskiego, w celu złożenia 
wieńca u stóp kamienia pamiątkowego, oraz na 
cmentarz dla zwiedzenia grobów zmarłych a za
służonych Duchownych Jednoty i świeckich współ
wyznawców.

Po powrocie z cmentarza zebrali się wszyscy 
na wspólny obiad w sali Tow. im. Jana Łaskiego, 
a wieczorem w tejże sali pan Kurator Studnicki 
wygłosił odczyt, po którym odbył się koncert 
amatorski.

Obrady Synodu podjęte zostały w Poniedziałek 
po południu i znowu odroczone na Środę, gdyż 
we Wtorek obradować miało Synedrjurn. We 
wtorek przed południem delegaci nasi obrado
wali wspólnie z prezydjum Synodu nad sprawą 
opracowania i wydania małego modlitewnika i po
żegnali się z członkami Synodu, nie mogąc wobec 
obowiązków swoich we własnych Zborach pozo
stawać w Wilnie aż do ukończenia obrad syno
dalnych. *
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Ew. Pol. Wyznaniowa Komisja Parlamentarna.
W łonie Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rzą
dem (Jedynki) utworzyła się Komisja parlamen
tarna dla spraw kościelnych i wyznaniowych. 
Przewodniczącym tej Komisji jest senator p, Jó- 
zei Evert, \V sprawach dotyczących życia ko
ścielnego i wyznaniowego prosimy zwracać się 
do p. Józefa Everta za pośrednictwem redakcji 
Ew, Biura inf.-Prasowego.

** •
Ew. Pol. Głos z Anglji. Jeden z najwybit

niejszych działaczy ewangelicyzmu światowego, 
ks, Principal Dr. Alfred E; Garvie, syn Piotra 
Garvie, organizatora Tkalni Zakładów Żyrardow
skich i brat Tomasza Garvie, długoletniego dyrek-' 
tora tejże Tkalni i b. prezesa zboru ew.-reformo- 
wanego w Żyrardowie, zmarłego w drodze z Rosji 
do Anglji podczas wojny, pisze do nas po otrzy- 
maiu naszych pierwszych komunikatów praso
wych:

„Chociaż z pochodzenia jestem Szkot, to jed
nak jako urodzony w Polsce i członek rodziny, 
która z Polskim Kościołem Ew.-Reformowanym 
ściśle była związana, doznaję żywej radości, że 
mogę współwyznawcom moim przesłać te kilka 
słów serdecznego pozdrowienia* Jako dziecko pa
miętam ks. Superintendenta Spleszyńskiego, jako 
chłopiec znałem ks. Superintendenta Diełila, ja
ko młodzieniec wychodziłem na dworzec kolejo
wy na spotkanie ks. Superintendenta Jelena i 
uczestniczyłem w nabożeństwach, które on co 
miesiąc odprawiał w Żyrardowie* Czy zostałem 
ochrzczony w kościele reformowanym czy w lu- 
terskim, tego dokładnie nie wiem: rodzina moja 
utrzymywała stosunki także z kościołem luter- 
skim w Wiskitkach i bywała tam na nabożeń
stwach. Te wspomnienia młodości zachowują w 
mojem sercu żywe zainteresowanie dla Polskich 
Kościołów Ewangelickich. Cieszyłem się serdecz
nie, że na światowych konferencjach w Stockhol- 
mie i Lozannie znaleźli się także przedstawiciele 
ewangelików polskich. Kościół katolicki jest je
den: kościoły ewangelickie muszą zjednoczyć się 
z sobą. Kościoły wielkie, które w krajach swoich 
tworzą większości wyznaniowe, jak w Anglji i 
Szkocji, winny wspierać te kościoły, które są 
mniejszościami śród katolików, aby się nie czuły 
osamotnione, lecz by widziały w sobie część wiel
kich zastępów Żywego Boga. Osobliwie ewangeli
cy w Polsce winni zachowywać jedność, czy mó_ 
wią po polsku czy po niemiecku, bo wiara w 
Chrystusa ma przewyższać wszystkie różnice, 
aby jedność dawała świadectwo światu o mocy 
Chrystusa. W światowym związku krzewienia 
przyjaźni przez kościoły połączą się wszyscy 
wierni, aby głosić ewangelję, łagodzić niedole, 
zwalczać niesprawiedliwość, a Chrystusa uczynić 
Księciem Pokoju całego świata* W Imieniu, które 
przewyższa wszystkie imiona, albowiem w Niem 
jedynie nasze zbawienie, ośmielam się kreślić te 
słowa bratniego wezwania.

Alfred E. Garvie.

Ew. Poi. Italja. Poświęcenie bazyliki ewan
gelickiej w Tryjeście. W niedzielę dnia 9 maja 
została w Tryjeście poświęcona mała bazylika 
św. Sylwestra, istna perła budownictwa XIV wie
ku, zręcznie odrestaurowana kosztem zboru hel- 
weckiego. Na inauguracyjnem nabożeństwie po- 
rannem byli: prefekt, wice-podesta, generał bry
gady, prezes sądu apelacyjnego, kurator zboru 
nelwckiego i sekretarz zboru waldeńskiego. Nabo
żeństwo» to zostało odprawione przez pastora Co- 
stabela z Medjolanu, wice-moderatora Kościoła 
waldeńskiego, w asystencji pastorów G. del Pesco 
i J. H. Meillle. Pastor del Pesco został zainstalo
wany jako duchowny kierownik obu zborów zjed
noczonych: helweckiego i waldeńskiego. Nabo
żeństwo wieczorowe było piękną chrześcijańską 
manifestacją między wy znamową w duchu Stock- 
holmu i Lozanny. Siedmiu duchownych (angli
kański, luterski, metodystyczny, prawosławny i 
6 waldeńskich kolejno zabierało głos i zbiorowo 
udzieliło zebranym błogosławieństwa.

**  *
Ew. poi. Francja. Kościół a „Action franęaise.

Matin’ i ,,Le Temps’ donoszą: ,,W wykonaniu 
rozporządzeń papieskich co do zwolenników 
,,Action iranęaise', uważanych za buntowników 
przeciw Kościołowi, proboszcz w Bizeneuille od
mówił ostatnich sakramentów i pogrzebu w ziemi 
poświęcanej hr* de Marcilly, b. olicerowi z r. 1870, 
gorliwemu chrześcijaninowi, który umarł na zam
ku dela Mauvaisiniere. Zwłoki jego pogrzebano 
w zakątku łąki należącej do ziemi, oliarowanej 
ongi rodzinie hr. Marcilly przez króla Francji. 
Orszak pogrzebowy prowadziła córka zmarłego, 
doktorka, i pewna zakonnica sekuiaryzowana. 
Zakonnica ta, klęcząc nad grobem, wezwała 
uczestników pogrzebu do modlitwy, aby „się 
otworzyły dla sprawiedliwości oczy tych, Którzy 
postępują tylko po ludzku’ i aby nie słabła wiara 
wobec bolesnego widoku pierwszego od lat bardzo 
dawnych pogrzebu cywilnego w Bizeneuille.

*
*  *

Ew. Pol. Papież a nacjonalizm. „Journal de 
Geneve“ i „La Depeche" w interesujący sposób 
omawiają potępienie przez papieża nacjonalizmu 
francuskiego i włoskiego. Nacjonalizm francuski, 
którego wodzem jest Maurras, głoszący katoli
cyzm ateistyczny, był zawsze i jest nieprzejedna
nie katolicki. Taki sam jest faszyzm. Potępienie 
więc takich wiernych synów Kościoła z diunie wa 
i zastanawia. Maurras którego antysemityzm 
ogarnia nienawiścią rasową nawet Jezusa i ewan
gelję, a w katolicyzmie sławi jedynie kontynuację 
Rzymu antycznego, mógł był oczywiście zasłużyć 
na potępienie jako heretyk. Ale działalność jego 
jest już dawna i dobrze znana całemu światu. 
Dlaczego więc zostaje potępiony dopiero obec
nie? Oba wymienione pisma zgadzają się w jed- 
nem, że światły papież Pius XI, jako głowa ko
ścioła uniwersalnego, nie może aprobować party
kularyzmu nacjonalistyczego w łonie kościoła, 
którego ideałem jest jedna owczarnia i jeden 
pasterz. Potężna akcja kościołów ewangelickich,
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zdążających do pojednania narodów przez kościo
ły, akcja uniwersalna w całem znaczeniu słowa, 
odpowiadająca tęsknotom i pragnieniom narodów, 
nie będzie obojętną dla kościoła powszechnego, 
którego dążności uniwersalistyczne rozbija nacjo
nalizm. Papież trafnie ocenia ducha czasu i widzi 
w nacjonaliźmie przestarzałą zaporę, przeciwsta
wiającą się prądom nowym i uniwersalnym. Gdy 
masy ludowe całego świata stają na gruncie ewan- 
gelji, papież nie może aprobować pogańskiej dok
tryny egoizmu narodowego, budzącego nienawiść 
i przygotowującego przyszłe wojny. Autorem 
świetnych wywdów w „La Depeche“ jest sławny 
socjolog włoski, Guglielmo Ferrero.

* **
Ew. Pol. Obecny stan zjednoczenia świata 

chrześciańskiego. Na heidelberskim zjeździe 
Światowego związku krzewienia międzynarodo
wej przyjaźni przez kościoły, wypowiedział się 
o stanie obecnym tych usiłowań prałat Schöll ze 
Stuttgartu, jak następuje: „Stadjum początkowe 
jest już przekroczone. Zostały należycie wyja
śnione motywy i cele tego ruchu. Ostatecznie cho
dzi tu o tęsknotę za chrzęścijańską jednością i 
braterstwem, pragnienie, aby duch Chrystusa 
przejawiał się w życiu całego świata. Chodzi o 
pokrzepienie uczucia chrześcijańskiej jedności o 
moralne i materjalne wspieranie kościołów cier
piących niedostatek, o wspólną akcję przeciw an
ty chrześcijańskim mocom i sprawom, a wreszcie
0 uzdrowienie atmosfery współżycia narodów. 
Horyzonty kościołów rozszerzyły się, zbliżenie 
wewnętrzne poczyniło postępy. Konferencja w 
Stockholmie ustaliła podstawy jednolitego postę
powania kościołów“ w sprawach społecznych. W 
Lozannie zrobiono dobry i udatny krok początko
wy w kierunku bratniego porozumienia się co do 
spraw wspólnych i różnic w wierze i organizacji. 
Międzynarodowa konferencja misyjna w Jerozo^ 
limie posunęła naprzód sprawę współpracy w 
dziele misyjnem. Światowy związek krzewienia 
przyjaźni przez kościoły pracuje nad oczyszcze
niem życia narodów z jadu nienawiści. Najbliższe 
usiłowania konieczne muszą pójść w kierunku 
rozszerzenia pracy nad pozyskaniem opinji pu
blicznej dla sprawy ekumenicznej, teologicznego
1 kościelnego uzasadnienia łączności kościołów 
oraz solidarnego występowania w poszczególnych 
przypadkach.

* • —S.—*
! 7. żałobnej karty.

Ś. p* Superintendent Wilhelm Angerstein, Pa
sterz parafji św. Jana w Łodzi, który zmarł 
niedawno, był Nestorem duchowieństwa ew.-

augsburskiego w Polsce. Urodził się 22 lutego 
1848 reku, studja teologiczne odbywał m. in. w 
sławnym ongi uniwersytecie bawarskim, Erlangen, 
pod kierunkiem jednego z najznakomitszych teo
logów, F. H. R. Franka. Ordynowany został dnia 
29 listopada 1874 roku, był więc najstarszym 
duszpasterzem ewangelickim w Polsce* Jako du
chowny odznaczał się wyrazistością i czystością 
charakteru. Był to pasterz czujny i wierny swohn 
obowiązkom, które spełniał z gorliwością biblij
nych proroków. Surowy dla siebie, nie znał kom
promisu wobec nikogo i niczego, gdy chodziło o 
zasadę wiary i jej realizowanie w życiu. Do grobu 
odprowadziły go nietylko żal wszystkich, których 
osierocił, ale i cześć dla tych wysokich lat, które 
dojrzewały i sędziwiały w wiernej służbie Bożej;

Z PIŚMIENNICTWA.
Nakładem Ewangelickiego Towarzystwa w Cie

szynie (Księgarnia B. Kotuli) ukazały się cenne 
wspomnienia Jana Kubisza „Pamiętnik starego 
nauczyciela“. Autor urodzony w roku 1848 opi
suje z dużym wrodzonym talentem życie polskie
go ludu ewangelickiego na Śląsku Cieszyńskim 
w czasach odradzającego się ducha polskiego. 
Jako świadek naoczny podaje Kubisz mnóstwo 
mater jału, posiadającego wartość historyczną. 
Liczne szczegóły etnograficzne i bogata: ikonogra- 
fja cztynią z tego Pamiętnika książkę wielkiej 
wartości, wartości. Polecamy gorąco.

Reformacja w Polsce* Organ Towarzystwa do 
badania dziejów reformacji w Polsce. Pod redak
cją Stanisława Kota, prof. Uniw. Jag iell.__War
szawa 1928. Wydano częściowo z zasiłku M. W. 
R. i O. P. Skład główny w Księgami Trzaska, 
Evert i Michalski. Str. 80 Treśę Nru 19: Marja 
Czapska, Polemika religijna pierwszego okresu 
reformacji w Polsce. Stanisław Bodniak, Sprawa 
wygnania arjan w roku 1566. Wacław Sobieski, 
,,A nie o wiarę“ (Spór o konfederację warszaw
ską 1573 roku). Marjan Heitzman, Stanisław 
Krzysztanowicz i jego polemika z Baconem We- 
rulamskim. —  Materjały: Aleksander Kossowski, 
Z życia arjan polskich w Lublinie.

Towarzystwo walczy z dużemi trudnościami 
materjalnemi. Polecamy je uwadze życzliwych 
ewangelików. Adres: Warszawa, Plac Małachow
skiego Nr. 1, Gimnazjum imienia Mikołaja Reja.

O F I A R Y
Ofiary na wydawnictwo:

Oprócz prenumeraty wpłacili na wydawnictwo: i
Pan Maksymiljan Brandt — Warszawa . . $ 1. zł. 8.80
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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
T E L E F O N Y :  51-25, 272-51, 282-66.

D Z I A Ł Y :

DRUKARNIA bogato zaopatrzona w czcionki. 
Maszyny pośpieszne. — M a sz y n a rotacyjna.— 

Stereotypja. — Linotypy.
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LITOGRAFJA: Maszyny najnowszego systemu 
do formatu 90Xt25. — Materjał pomocniczy.
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INTROLIQATOR N I A: Najnowsze maszyny do 
faloowanla, szycia nlómi i drutem. Duży wybór 
materjałów i ozdób do najwykwintniejszych robót 

w zakres introligatorstwa wchodzących.

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

długości 1.60 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.


