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MOC KU ODRODZENIU.
D zieje A postolskie r. 2 w . 4.

„1 napełnieni zostali w szyscy Duchem Świętym i poczęli m ó
wić innemi językam i, ja k  Duch daw ał im w ym awiać".

rzeżyliśmy z łasili Bożej okres wielkich Świąt, związanych z życiem i działal
ni I § kością Zbawiciela naszego, od nizin żłobka Betlehemskiego, poprzez strome a pełne
ii! P  l § znoju ścieżki męki Wielkiego Piątka, wzwyż do tryumfu Zmartwychwstania i glorj i 
jf| jj Boskiej Wniebowstąpienia, a obecnie stoimy przed świętem, które podaje nam i głosi

jg potężny fakt, będący logiczną i konlecznct k onsekWenciQ świąt poprzednich —  
zesłanie na Apostołów mocy Ducha Świętego, albo — mówiąc językiem potocz

nym — przeistoczenie tych pierwszych uczniów Jezusa, dotychczas tylko chwiejnych, słabych 
a często tchórzliwych prostaczków — w tytanów przekonania i wiary. Jak  wszystkie fakty  
życia Jezusowego, tak też i fakt Zesłania Ducha Świętego stanowi nierozwiązalne zagadnienie 
dla naszych możności krytycznych i żadna teorja, żadne rozumowanie, żadna psychologja nie 
zdoła Wyjaśnić nam faktu tego w jego genezie i przebiegu. Natomiast dla wiary naszej fakt  
ten jest jasnym i £omeczm/7i, niezmiernie logicznie pomyślanym z chwilą, gdy się w głębi duszy 
ma mocne przekonanie o roli i misji Tego, który Ducha Swego udziela wszystkim wiernym 
i oddanym sobie uczniom swym.

Sam fakt opisany w Dziejach Apostolskich, a tak dobrze znany k azdemu z nas z lekcji 
religii, albo opowieści z domu rodzicielskiego, stwierdza niezbicie, że byl to moment rozstrzyga
jący o powstaniu Kościoła Chrześcijańskiego, jako społeczności ś v ;$tych, społeczności, która 
u) układzie ówczesnego stanu stosunków politycznych, narodowościow jch, społecznych, religijnych 
i umysłowych wywołała bardzo głębokie zmiany, k°ócząc wielki okres historji i otwierając nowy, 
Po dziś dzień jeszcze w rozwoju będący. Potężne działanie Ducha Świętego przez Apostołów
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i ich następców nabiera jeszcze bardziej znamiennego i plastycznego wyrazu, gdy spojrzymy 
na nie na tle ówczesnych tendencyj i haseł. Były to czasy kolosalnej potęgi — a jednocześnie 
bezdennej nędzy, oszałamiających bogactw — obok niesłychanej biedy, wzniosłych idei filozo>- 
ficzno-moralnych — obok bezdennej głupoty i demoralizacji bezprzykładnej, dążności synkre~ 
tystycznych i tęsknoty do idei Jednego Boga — obok najdzikszych przesądów i najgłupszych 
zabobonów. Świat stanął na rozdrożu i szukał nowej drogi dla dalszego rozwoju, przesycony 
i zesłabły w Wyniku wytworzonej kultury, pozbawionej żywego ducha i pierwiastka idealizmu, 
szukał też siły, któraby go pchnęła na tę drogę choćby wbrew wszelkim pozorom, choćby zar 
cenę k rlVi i wstrząsu. Umysły głębsze umiały przynajmniej w pewnym stopniu zrozumieć groźną 
sytuację i szukały z niej wyjścia, lecz nie umiały znaleźć źródła mocy, któraby dała im możność 
uskutecznienia swych nieraz bardzo mądrych i wzniosłych myśli. Trudno wszak odmówić mądrości 
hasłom Seneki, Epikteta, Epikura lub Plotyna, lecz równie trudno dopatrzeć się w nich chara
kterów silnych i władczych, które porywają i ujarzmiają świadome celu i pełne poczucia swej 
mocy i środków.

I oto rola, do której nie dorośli mędrcy, wodzowie i politycy, przypada w udziale prostym 
rybakom galilejskim, członkom ujarzmionego ludu, wyklętym i odtrąconym przez własne społe
czeństwo. Hasło, ale nietylko hasło, bo jednocześnie i moc ku istotnemu odrodzeniu niesie 
światu Paweł, a za nim Piotr i Jan, Marek i Łukasz, a za nimi szereg ludzi, których jedyną 
mądrością jest Jezus Ukrzyżowany, a jedyną siłą — moc Ducha Świętego. I  jeżeli wartość 
hasła i mocy mierzymy zawsze wynikami, to wszak każdy przyznać musi, że wyniki ich pracy 
przerosły o niebo najbardzej ryzykowne przypuszczenia, a temsamem, że moc, którą rozporzą
dzali, była o niebo potężniejszą od tych mocy, które reprezentowało ówczesne państwo, wiedza 
i technika życiowa, choćby nawet W swych najwyższych formach i zdobyczach. W  imię Jezusa 
Chrystusa, uzbrojeni mocą Ducha Świętego, przemówili pierwsi chrześcijanie do świata swego 
nieznanym mu dotychczas, obcym dlań językiem, mową wiary i miłości, jako im Duch Święty 
dał wymawiać, a ta mowa ich zdobyła serca, stępiła miecze i topory kQtów, i wbrew wszelkim 
obliczeniom rozbudziła echo tak potężne, tak daleko sięgające, że dziś niema zakątka ziemi* 
aby odgłos jego nie mógł być słyszany.

A gdy spoglądamy na ten wielki przełom na tle naszych współczesnych stosunków i układu 
sił, które na nasze życie w taki czy inny .sposób oddziaływują, to mimowoli ciśnie się do serc 
pytanie, czy nie nadszedł czas, aby Duch Święty zstąpił znów do serc i wprowadził ludzkość 
całą, a szczególnie Kościół Chrystusowy na nową drogę życia i czynu, godnego tej mocy, 
której Zbawiciel nasz był najpiękniejszym wzorem i źródłem, a która zdziałać może cuda nawet 
przez usta i serca prostaczków? Wszak i dzisioj życie nasze wykazuje ogromną skulę roz
bieżności i przeciwieństw krańcowych: obok wspaniałych zdobyczy naszej wiedzy widzimy bez
przykładną nędzę moralną, obok wzniosłych tendencyj i marzeń o braterstwie i sprawiedliwości 
powszechnej — morze niesprawiedliwości, ucisku i nienawiści. Wszak i nasze pokolenie przeżywa 
pi zetom i k ryzys sięga aż do podstaw, na jakich życie nasze dotąd pewnie spoczywało, wstrząsa 
niemi i każe myśleć o ich kruchości i zmienności. To też szukamy nowych dróg i nowych sił 
w różnych dziedzinach i przejawach życia w nadzieji, że środki, jakie posiadamy w zakresie 
rozumu, wiedzy i techniki, będą w stanie tęsknotom naszym zadośćuczynić. Niestety jednak — 
wyniki nawet najlepiej pomyślanych k°acepcyj zawodzą i dają jedynie rozczarowanie, tern głębsze 
i boleśniejsze, im żywszą i ufniejszą była nadzieja. I dlatego to ludzka dusza coraz częściej 
zwraca się ki1 Temu, który jedynie ma moc uciszenia i ukojenia serc, który nietylko potrafi 
budzić nadzieje, lecz również wskazać siły i środki do ich realizacji. Dlatego też i dzisiaj 
musimy z głębi serc naszych wołać ku Niemu, by nam dał serce pełne mocy Ducha Świętego, 
byśmy wobec samych siebie i wobec bliźnich naszych przemówili językiem wiary i miłości, niosąc 
światło oświetlające drogę życia i pokoju istotnego. Ku temu zadaniu niechaj nas napełnić 
raczy Zbawiciel nasz mocą Ducha Swego.

X. L. Z.

70



Nr 5 J E D N O T A ROK V

K a z i m i e r z  K o s i ń s k i .

DROGI RELIGIJNE W LITERATURZE POLSKIEJ.
(dalszy ciąg)

Jak o ż  państwo stanowi trzecią drogą religijną 
w literaturze polsk iej.

Idea państwa, nowo rozbłyśniona pod wpły
wem humanizmu i reformacji, mogła była do
konać nadbudowy dusz i stworzyć podstawy 
mocarstwowego bytu Polski. Stało się jednak 
inaczej, a stało się tak dzięki charakterowi 
polskiemu, dzięki poczuciu niemocy własnej, 
z którą należało stoczyć bój zacięty. Dziwne 
są losy i koleje ideologji państwa w Pol
sce, która ideolog ja skupiała się zawsze w jed
nostkach, gdy ogół był apolityczny i apaństwo- 
wy. Tę ideologję pierwszy wykuł Bolesław 
Chrobry, dalej żywili ją pierwsi Piastowie, zaś 
po upadku władzy książęcej wznowili ją Piasto
wie ostatni. Tej ideologji przeciwstawiała się 
świadomość przynależności plemiennej, potem 
rywalizuje z nią Kościół i duchowieństwo, tu
dzież możni, wreszcie od Paktów Koszyckich 
coraz bardziej wzmagająca się świadomość sta
nowa szlachty, W rezultacie w w. XVI-ym nie
ma poczucia potęgi państwa, niema instynktu 
państwowego. Inicjatywa zostaje w rękach jed
nostki, którą był wtedy Zygmunt Stary. Niejed
nokrotnie przez szereg lat wszczynał on dzieło 
reformy, aż został bez rezultatów. Podawano go 
w nienawiść tłumom, które właśnie w nim do
patrzyły się wroga ojczyzny i odpowiedziały 
jawnym rokoszem lwowskim. Ale ten rokosz 
lwowski, ta t. zw. Wojna kokoszą, była już wy
razem rozbicia wewnętrznego narodu, rozdwo
jenia w sobie i niemocy. Którzy przodowali ru
chowi, zarażali dusze pesymizmem i wytwarzali 
chaos bez wyjścia. A jednak rokosz lwowski za
początkował proces naprawy państwa, w któ
rym procesie przejawiła się ostatecznie rozpacz
liwa sytuacja duszy, rozpaczliwe jej rozdwoje
nie. Proces ten znany pod nazwą Egzekucji dóbr 
i praw koronnych, zczasem rozrósł się i wycho
wał ludzi, świetnych mówców, miłośników o j
czyzny, dobrych parlamentarzystów, ale głowy 
nietęgie, ale serca nienazbyt głębokie, ale dusze 
niescalone. Stała się tu naprawdę rzecz osobli
wa: w owej dobie potęgi państwa, w owych cza
sach majestatu Polski nikt w tę Polskę nie wie
rzył, a każdy nad nią jęczał, bolał, zdawało się 
wył z bólu i przepowiadał upadek. Potrzeba 
było tylko jednej rzeczy, t. j. dokonania reform 
ustrojowych, na które właśnie nie umiano się 
zdobyć. Powiedzmy tedy: cały pesymizm polski 
XVI w. pochodził nie z położenia państwa, nie 
z jego sytuacji politycznej, gdyż Polska była 
wówczas potęgą, lecz z sytuacji moralnej naro
du, któr/ sam w sobie i wobec samego siebie 
czuł swoją niemoc, niezdolną się przezwyciężyć 
dla idei państwa i zakłamywał się pesymizmem.

Najlepszym tego dowodem, poza literaturą, bę
dą d jar jusze sejmowe tego czasu. W przemó
wieniach posłów, w witaniu do króla, w propo
zycjach sejmowych uderza nas ogrom smutku, 
takie rozdwojenie wewnętrzne, że już wówczas 
moglibyśmy o tym narodzie powiedzieć, jak 
Słowacki w Księdzu Marku:

Ten lud, widzę, cały chory,
Wszędy, gdzie oczyma skinie,
Widzi ogień i upiory.
A ja wszędy w tej krainie 
Widzę jedną wielką bliznę,
Jedną moją cierpiącą ojczyznę.

Możemy też stwierdzić z całym naciskiem: że 
w wieku XVI zaczęła się choroba duszy polskiej, 
zaczęła się jej niemoc, z której nie uleczyły jej 
nawet rozbiory. Sprawdziły się przepowiednie 
upadku Polski, ale przez ową niemoc dusz, któ
re nie umiały wykrzesać z siebie woli do rato
wania państwa. Kiedy na sejmie egzekucyjnym 
piotrkowskim 30 listopada 1563 r. witał w imie
niu posłów króla Rafał Leszczyński, ex wojewo
da brzeski, powiadał, co następuje:*).

,,Iż Pan Bóg w swej mocy W. K. M. zacność 
na stolicy własnej królewskiej, na stolcu sądu 
a obrony ku naprawieniu praw, swobód koron
nych, w tak dobrem, jako widzimy, zdrowiu po
sadzić jest raczył, Pana Boga z tego chwalimy.

,,Żeś też W. K. M. Zacność nas wierne pod
dane swe, nasz lud Boży, sobie od Boga w po
rządny szafunek zwierzony, bez swej sprawie
dliwości i obrony tak długi czas zostawione, 
jeszcze wżdżam tak cale zastać raczył i stąd 
niemniej Pana Boga chwalimy.

,,Bo zaiste, nie żadna piecza ani opatrzność 
ludzka, ale tylko sama moc prawice Bożej tej 
Korony od nagotowanego upadku tak długi czas 
strzegła a obroniła. Gdyż ci, którym rzecz po
spolita zwierzyła pracy, wezwania swego im na
leżącej zaniedbywają". *

Zakończył zaś Leszczyński swoje przemówie
nie modlitwą: ,,Niech tedy sam Bóg wszechmo
gący i sam jedyny Syn Boży, który sam nam tę 
miłość rozkazał, w sercach wszystkich do tego 
należących przez Ducha św. to sprawi. A niech 
to uczyni Bóg Ojciec dla zasługi Syna swego, 
którego dał na ten świat, aby kto weń uwierzy, 
nie zginął, ale miał żywot wieczny".

I oto, co widzimy: że ten pesymizm polski 
XVI w., że ta niewiara w Polskę, że to rozdarcie 
duszy narodu wiodły go do modlitwy za pań
stwo, do szukania pociechy w Bogu, do ofiaro
wania Mu państwa, jako Temu, który może Du-

*) Źródłopisma do dziejów Unji korony Polskiej i W 
Ks. Lit. 1861 -  str. 3-7.
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chem św. natchnąć ludzi. W djarjuszach sejmo
wych tego czasu obok pesymizmu występuje też 
jaskrawię ów czynnik religijny.

Nawet, kiedy na sejmia warszawskim przy
szło do rozpatrywania Unji Polski z Litwą, a 
więc sprawy ściśle politycznej, i wtenczas pełno 
było nastrojów religijnych w Izbie. Przywódca 
opozycji litewskiej, Mikołaj Radziwiłł Czarny, 
czynił ją także w imieniu Boga. D. 12 lutego 
1564 r. tak oto zaczął swoją mowę do króla: 
„Kiedy Pan a Zbawiciel nasz rozesłał zwolenniki 
swoje, obiecał im to dać, iż je Duch Boży po
silać miał, gdyby przed królmi a pany tego świa
ta, prawdę Jego wyznawać mieli, w której łasce 
też ja nadzieję mam, iż Pan mój usta moje otwo
rzyć będzie raczył, abych umiał przed W. K. M. 
mówić natenczas, gdy o wszytki wolności nasze 
mówić już przyszło...“ *). Ta nuta religijna 
dźwięczy w przemowach posłów i senatorów, 
nadaje ona obradom niewysłowiony urok powa
gi i namaszczenia, otacza nimbem religijnym 
państwo i jego sprawy, w których pozatem prze
jawiło się tyle prywaty i żółci. Tak więc, nie 
w literaturze samej, ale w debatach sejmowych 
możemy już stwierdzić to zespolenie państwa 
z religją. I nie w literaturze również, ale także 
w djarjuszach sejmowych widzimy najpierw 
przygłuszający dusze pesymizm, który się mo
dlił, albo obwiniał niesprawiedliwie, który 
krzywdził, a także i nienawidził, przedewszyst
kiem króla Zygmunta Augusta, będącego jedną 
z najpiękniejszych postaci, jakie kiedykolwiek 
wydała Polska. Od dzieciństwa ofiara matki, 
przez nią onieśmielany i krępowany w porusze
niach duszy, przez nią od zarania osłabiany 
i wyczerpywany erotyzmem, mógł był się zwa- 
rzyć jak kwiat i nie wydać z siebie nic dla na
rodu. Źe tak się nie stało, zasługa w tern może 
wpływów przeciwdziałających świadomie za
mysłom Bony, lecz przedewszystkiem zasługa 
jego samego. Pozostało mu jednak z takiego 
wychowania, z takiego nastawienia istoty we
wnętrznej głębokie rozdarcie duszy do końca. 
Jest on typowym przykładem jaźni rozdwojonej 
w sobie, stojącej na czele rozdwojonego narodu, 
rozdwojonego politycznie i religijnie. Jeżeli też 
do kogo, to przedewszystkiem do niego, dałby 
się zastosować sonet Mikołaja Sępa Szarzyń- 
skiego: O wojnie naszej, którą wiedziemy z sza
tanem, światem i ciałem. Wątły, niebaczny, roz
dwojony w sobie, nie zaznał osobistego szczę
ścia, mógłby tu jednak, jak Mickiewicz, powie
dzieć :

Kiedyś mi wydarł osobiste szczęście,
Na własnej piersi ja skrwawiłem pięście,
Przeciw niebu ich nie wzniosłem . . .

Nie wzniósł ich także przeciwko narodowi, od 
którego doznał krzywdy za życia i po śmierci. 
Naród wydzierał mu szczęście jego osobiste, na
ród go sądził źle w momentach jego najpięk
niejszych samoofiary dla państwa, naród od

*) Źródłopisma do dziejów unji str. 362.

mawiał mu dobrej sławy po śmierci. Nic też 
dziwnego, iż Zygmunt August żył w rozdwoje
niu duszy, co było mu nieznośną męką. Z jed
nej strony widzimy go w majestacie króla, 
z drugiej jakby Hamleta, podającego w wąt
pliwość samą wartość istnienia. Był jednak 
Zygmunt August postacią nawskroś religijną, 
i w jego smutnej królewskiej duszy dokonał się 
fakt zjednoczenia ojczyzny z Bogiem. Na tym 
najwyższym szczycie duszy polskiej XVI w. 
schodziły się i wiązały z sobą wszystkie 
sprzeczności polskie, które miotały współcze
snym ogółem. W jego duszy zespalały się naj
ściślej wszystkie prądy, które widzimy w życiu 
polskiem ówczesnem, ale ten człowiek, będący 
wyrazem współczesności, który ją w sobie sku
piał, umiał stanąć ponad nią, umiał się wznieść 
ponad przeciętność polską. Był mówcą natchnio
nym, głębokim, szlachetnym i religijnym, był 
nauczycielem narodu, a jednocześnie był w du
szy pokornym chrześcijaninem, smutnym aż do 
śmierci. Wchłonął w siebie cały ruch umysłowy 
ówczesny, dał literaturze wiek złoty, wchłonął 
i cały ruch religijny, poczem zaświadczył sobą 
o tolerancji religijnej; przed poddanymi duszę 
otwierał, nie wstydził się swoich łez, gdy mó
wił o dobru państwa, kiedy zaklinał i błagał 
o czynienie dla ojczyzny. Jego dziełem była 
Unja Litwy z Polską, umiał w Lublinie na sej
mie unijnym (1569) przy zakończeniu obrad 
stworzyć atmosferę podniosłą, w której był 
Chrystus pośród zebranych. Przekonywał na
tenczas posłów litewskich, że dzieło unji jest 
święte i nie obciążają niem sumienia. Kiedy 
zaś tamci klękali przed nim, odrzekł w poko
rze: „Takowe klękanie Panu Bogu samemu 
czynić mamy, a nie ziemskim panom; wszakoż 
Panem Bogiem świadczę, cobym wiedział, coby 
było przeciw sumieniu waszemu, zaniechałbym 
tego wszytkiego“. Kiedy na sejmie egzekucyj
nym piotrkowskim jego winili posłowie za opie
szałość w egzekucji, odpowiedział z godnością, 
nie czując się winnym: „Jeśli ja (winien) — 
niech Pan Bóg pomści, jeźli też kto inny — to 
niech Pan Bóg sądzi“. Pozostał głuchym na we
zwania kontrreformacji w Polsce, nie chciał 
być królem sumień, które zostawiał Bogu, ale 
sam wiary ojców nie zmienił. Imię jego wiąże 
się najściślej z całym ruchem egzekucyjnym, 
o niego obijały się wszystkie sprawy państwa, 
tak dalece, że tamci, pesymiści i jasnowidze 
upadku Polski, w momentach ważnych i kry
tycznych sami od niego czekali decyzji albo 
inicjatywy. Po jego śmierci Jan Dymitr Soli- 
kowski na sejmie konwokacyjnym przedstawiał 
go narodowi, jako zniewieściałego rozpustnika, 
a Jan Głuchowski pisał w swoim wierszu p. t. 
Interregnum:

Król umarł jako człowiek według biegu swego
Od korony, od sceptrum, od jabłka złotego,
Choć chwytał śrzebra, złota, choć chciw beł na dary
Od ludzi zasłużonych i brał je bez miary.
Cóż mu dziś po tern wszystkiem? To wszytko zostało,
Ledwie mu się kęs płótna na ciało dostało.

72



Nr 5 ROK VJ E D N O T A

Z tego wyprowadzamy wnioski: Im głębsze 
jest rozdarcie narodu, im większy chaos, tem 
większa ogarnia rozpacz ludzi, ale i tem więk
sza niemoc, w rezultacie większa nienawiść 
i większy pesymizm. Potwierdziły to czasy obu 
ostatnich Jagiellonów. Od Konstytucji Nihil 
novi (1506) władza królewska de facto staje 
się fikcją, — państwo atoli nie mogło bez niej 
żyć, jakoż władza ta nabierała znaczenia i siły 
zależnie od sprawującej ją jednostki. Znacze
nie jednostki nabrało szczególnej wagi, rzeczy 
złożyły się tak, żb odtąd król musiał być kró
lem z ducha, musiał legitymować się przed na
rodem swoją wartością osobistą i musiał sta
wać na wyżynie zadania. Poza nim były masy, 
były indywidua, rozsadzające państwo, a za 
niemi był ogół bierny oraz te jednostki, które 
za cały ogół świadczyły sobą w historji. Te 
jednostki skupiały się najczęściej przy królu 
i łącznie z nim dźwigały nawę państwową. Ale 
i one od pesymizmu nie były wolne, tylko że ich 
pesymizm miał uzasadnienie głębokie w tam
tych. W rezultacie jednak cała Polska, czy z tej 
strony, czy z owej, kryła się kirem żałoby 
w okresie swojej potęgi. Pozatem było życie hu
laszcze i wolne, nieskoordynowane z państwem, 
w swojem zagłuszaniu się uciechą, a pozatem 
ucieczka do Boga i modlitwy. Jakoż tu właśnie 
zespoliło się państwo najściślej z religijnością. 
Ta religijność dotyczyła najpierw samego poj
mowania państwa. Kiedy na Zachodzie tworzy
ły się w tym samym czasie wielkie nowożytne 
monarchje, u nas Stanisław Orzechowski dawał 
średniowieczny ideał państwa teokratycznego, 
z przewagą władzy duchownej nad królewską. 
Jego ideał Królestwa, zawarty w Policji i w 
Quincunxie, pokrywał najdalej idący konserwa
tyzm polityczny i społeczny. Pomijając całą 
niedorzeczność dowodzeń Orzechowskiego, je
dno musimy stwierdzić: był on nawrotem do 
średniowiecza, to raz, ale był też pisarzem, 
u którego państwo podnosiło się do godności 
religijnej Pozatem Orzechowski był tym, któ
ry pierwszy szukać zaczął, mniejsza z tem czy 
słusznie i czy mądrze, przeznaczenia dziej owe
go Polski, zaczął szukać jej misji dziejowej, jej 
historycznej idei. Jakoż w tem zespoleniu pań
stwa i religji, w doszukiwaniu się jego idei i po
słannictwa (Turcyki) staje się Orzechowski 
twórcą właściwym mesjanizmu polskiego. I otc 
wniosek, który tu musimy wyprowadzić: Od 
czasu unji Litwy z Polską, od czasu roli misyj
nej, jaką odegrała Polska względem Litwy, 
a dalej poprzez walki na wschodzie, poprzez 
niebezpieczeństwo tureckie i poprzez dane ustro
jowe w w. XVI-ym wytwarza się przeświad
czenie o roli szczególnej narodu polskiego 
w Europie. Nie znaczyło to jeszcze, aby już te
raz mowa była o narodzie wybranym polskim, 
było w tem tylko szukanie idei, co stanowi pier
wotny zakres treści mesjanizmu polskiego. Mc- 
sjanizm ten był wypadkową pesymizmu polskie
go w w. XVI-ym i podnoszenia państwa do war

tości religijnej. To zespolenie państwa i religji, 
to przylgnięcie do Boga ze strachem w duszy
0 państwo, widzimy u wszystkich pisarzy pol
skich XVI w. czy wymienimy Wspólne narze
kanie wszej Korony Polskiej na porządną nie- 
dbałość naszę Reja, czy nawet Odprawę Posłów 
greckich Kochanowskiego, w której o rządzą
cych państwem powie poeta, iż

zasiedli miejsce Boga na ziemi,

1 Bogu też z rządów swoich zdadzą rachubę, 
czy innych, których dla szczupłości miejsca 
wymieniać tu niepodobna.

Ideał chrześcijański państwa przyświecał 
także Modrzewskiemu w jego traktacie O na
prawie Rzpliłej. Prawda, że ten ideał chrześci
jański państwa u Modrzewskiego był wynikiem 
reformacji i nie miał nic wspólnego ze średnio
wieczem ani z teokratycznym systemem rządów, 
tembardziej atoli i tem głębiej przemówił w nim 
sam Chrystus. Ideał państwa polskiego owiewa 
się tu nietylko ,,nieba polskiego błękitem uro
dzonych nadziei“, ale przedewszystkiem staje 
się ideałem religijno-moralnym. Państwo opie
ra się w tym wypadku na samym materjale 
ludzkim, ludzie w państwie muszą być religijni, 
muszą być duchowo uczciwi, muszą być wciele
niem ideału ewangelicznego w życiu. Ideałem 
staje się tutaj Chrystus, a życie obywatela na
śladowaniem Chrystusa w nałogu dobrzeczynie- 
nia. Przedewszystkiem idzie tu o wychowanie 
dzieci, o wychowanie młodego pokolenia w Pol
sce tak, aby mu przez całe życie potem przy
świecał wzór Chrystusa. ,,Trzeba tedy Chrystu
sa ukazować dzieciom, a znajomość Bożą w nie 
z nienagła cedzić, aby wiedziały, od kogo się 
wszelakiego dobra spodziewać mają, za czyją 
się wolą wszystko dzieje, kto karze złości a kto 
za dobre sprawy odpłatę dawa“. Państwo uza
leżnia się więc od samych ludzi, od ich jakości 
i zależy tutaj przedewszystkiem od przeciętnej 
moralności ogółu. Tę właśnie przeciętność na
leży podnieść i wychować w myśl zasad ewan- 
gelji, czyli że podstawową treścią dusz musi 
być miłość Chrystusa, która winna być w pań
stwie powszechną zasadą życia. Odrodzenia 
Rzplitej nie dokona się krytyką i wglądaniem 
w innych, jedynie tylko sobą. W stosunku do 
państwa obowiązuje dobra wola i miłość, jako 
do wartości pierwszej po Bogu na ziemi. We
dług ideologji Frycza społeczność ludzka w 
państwie staje się nakształt gminy chrześcijań
skiej, o mocnej religijnej więźbie duszy. Mylił
by się atoli ten, ktoby przypuszczał, że z ta
kiego postawienia rzeczy wynikłaby w państwie 
nietolerancja religijna. Modrzewski był od po
czątku do końca synem wieku, był przede
wszystkiem dzieckiem reformacji, atoli wycho
wał się na humanizmie. Dla niego czynnikiem 
łączącym w państwie musi być duch religijny, 
ale o swobodzie wyznania. Dlatego też Mo
drzewski nie wiązał Polski, jej losów i rozwoju 
ze sprawą jednej wiary, w odróżnieniu od całe
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go szeregu pisarzów innych. Z takiego jednak 
postawienia rzeczy wynikało dalej, że nie mógł 
Frycz Modrzewski stać lojalnie na gruncie ści
śle katolicyzmu, z jego stosunkiem do państwa, 
które w tej ideolog ji stanowiło wartość naj
wyższą. Dlatego też Modrzewski był zwolenni
kiem Kościoła Narodowego w Polsce. Niema tu 
miejsca na religijne państwo w państwie, jak 
w teokratycznym systemie katolickim Orzechow
skiego i innych, jak niema również miejsca na 
nietolerancję religijną z którejkolwiek strony; 
na pierwszem miejscu stawia się tu interes pań
stwa, zaś interesem państwa najwyższym staje 
się wychowanie religijne obywatela.

U innych zato przedstawiała się rzecz ina
czej. Pod koniec panowania Zygmunta Augusta 
zaczęła się reakcja katolicka w Polsce ze wszy- 
stkiemi jej następstwami. Zaczęto się dopatry
wać przyczyn upadku państwa w osłabieniu 
jedności wiary. Skarga rzucił hasło ,,Jedności 
Kościoła Bożego“ w Polsce, nastąpiło wyraźne 
pomniejszenie ducha religijnego, zacieśnienie 
go w ramach samego kultu i niejednokrotnie 
płytkiej pobożności. Stało się tak może i dzięki 
temu, że Reformacja w Polsce nie miała pod
staw religijno-dogmatycznych, że przyszła do 
Polski zzewnątrz i to nie jako jedno wyznanie, 
że była formalnie obcą duchowi polskiemu. Ka
tolicyzm wtedy został uznany za jedną z war
tości narodowych polskich, a nawet, dalej idąc, 
polskość została od niego uzależnioną. Stało się 
tak w tym czasie, kiedy program naprawy pań
stwa doznał sromotnego pogrzebania w niemocy 
i chaosie polskim, kiedy niewiara we własne 
państwo ugruntowała się już w duszach. Tą nie
wiarą we własne państwo szermowali w w. XVI 
aż nazbyt wszyscy, przy każdej sprawie, po
krywano nią niejednokrotnie najniższy egoizm 
stanowy. Szermowało nią duchowieństwo po 
zniesieniu jurysdykcji biskupiej, toż samo 
szlachta w walce o egzekucję dóbr i t. p. Teraz 
Polska staje się najściślej w pojęciach ogółu 
związana ze swoją wiarą, która wykluczała po
za tern wszelki inny ruch religijny. Teraz lojal
ność względem Kościoła pokrywała sobą pa- 
trjotyzm jednostki; teraz wyłączność wyznanio
wa stawała się probierzem patrjotyzmu polskie
go. Z drugiej strony Polska w nagrodę za swo
ją prawowierność, za swoją nietolerancję reli
gijną czeka teraz od Boga cudownej naprawy 
państwa. Wtedy rozbrzmiał głos potężny 
Skargi, który był wielkim nauczycielem patrjo
tyzmu polskiego. Skarga był wcieleniem mi
łości ojczyzny, którą miłość uzasadniał także 
czynnikami natury ekonomicznej i politycznej. 
Nadewszystko uczył Skarga, jak Modrzewski,

że państwo zależy od ludzi, ich moralności 
i wyrzeczenia się egoizmu. Wiedział Skarga, że 
katolicyzm w Polsce zwyciężył, bo sam się 
walnie do tego zwycięstwa przyczynił, a jednak 
nie łudził siebie i innych i ostatecznie, jak pro
rok, zagrzmiał przepowiednią upadku Polski. 
Tak więc ze wszystkich stron pogłębiało się roz
darcie narodu, aż wreszcie przyszło obezwład
nienie i obskurantyzm wieku XVII-go, który był 
wiekiem wojny, który wyprowadził naród na 
pole chwały, ale nie wrócił mu zdrowia duszy.

Wiek XVII cały żyje pod* znakiem dewocji. 
Mamy tu nawrót do średniowiecza z tą różnicą, 
że wówczas była wiara widząca w prostocie 
i szczerości uczuć. Polska w tym wieku zam
knęła się z dewocją w czterech ścianach 
domowych, zatrzasnęła drzwi od Europy, 
świadcząc się Bogu barokiem, który szpecił 
kościoły i psuł poezję religijną. Że w tej poezji 
religijnej nie było prawdy uczuć i sztuki, 
świadczą poematy dewocyjne takich nawet po
etów, jak Potocki i Wespazjan Kochowski. 
Poemat Potockiego p. t. Nowy zaciąg pod cho
rągiew starą triumfującego Jezu sa  opiewa mę
kę pańską, około której w wiekach średnich 
narastała poezja Zbawicielowa. A oto, jak Po
tocki opisuje np. scenę ujęcia Chrystusa w Ogro
dzie Oliwnym, scenę tak wzniosłą po Jego 
modlitwie getsemańskiej.

Kiedy tak Jezus Piotra z porywczości karze, 
Malchus, że już nie ujdzie między sekretarze — 
Złodziejów tak biczują, którzy rzężą trzosy,
Albo im uszy, albo urzynają nosy —
Stoi, trzymając ucho; krew mu ze łba sika,
Żeby go mógł opatrzyć niemasz cyrulika...

A jednak jeden i drugi, Potocki i Kochowski, 
należą bezsprzecznie do natchnionych poetów 
religijnych polskich. Tylko że źródła ich nat
chnień religijnych szukać należy nie w poboż
ności, a jedynie w Polsce i w wojnie. Polska 
z bohaterstwem swoich synów na polach bitew, 
z potopem wojen XVII wieku, utwierdziła teraz 
przekonanie, że jest przedmurzem chrześcijań
stwa i zapłodniła ideowo mesjanizm polski, 
dla którego idei szukał już Orzechowski. Sła
bość wewnętrzna państwa i opłakane w nim 
stosunki wraz z położeniem zewnętrznem zna
lazły oparcie w myśli, że płyną z wyroków bo
skich dla celów wyższych — obrony chrześci
jaństwa. Wytwarza się teraz ogólny nastrój, że 
te wojny są powtórzeniem wypraw krzyżowych. 
Wojna teraz nabiera treści religijnej, w niej 
skupia się religijność mas rycerskich. Wojna 
tez stanowi czwartą drogą religijną w literatu
rze Polski n iepodległej.
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L e c t o r .

BISKUPIA POLITYKA WOJSKOWA
I INNOWIERCZA.

Przed paru tygodniami w dwutygodniku ,,Sza
niec“ (Nr. 6 — 7 z 20 kwietnia), który spełnia 
obowiązki organu urzędowego różnych zapo
znanych Napoleonów mazowieckich, ukazał się 
list otwarty biskupa pińskiego X. Zygmunta Ło
zińskiego ,,Do Korpusu Oficerskiego w Pińsku“. 
Nawet gdyby list ten nie był podpisany, z tre
ści jego nietrudno byłoby się domyślić kto tu 
przemawia i do kogo przemawia. Przemawia 
jaśnie-wielmożny pan do poddanych, a przema
wia w tonie Grzegorzów, Innocentych i Bonifa
cych, to jest w tonie, który od czasów Filipa 
Pięknego wyszedł na zachodzie zupełnie z mo
dy. „Nie zwykłem zdawać rachunku z tego, co 
mówię w swych naukach, uważając, że do mnie 
należy wybierać tematy przemówień i wykła
dać zasady chrześcijańskie, a wiernych katoli
ków jest rzeczą przyjmować słyszany wykład 
i starać się stosować go w życiu“. „....Katolicy 
powinni iść na nabożeństwo nie w innym celu, 
jak dla modlitwy i pokornego przyjęcia,tej nau
ki, jaką się im poda...“ — „Oczywiście, nie mo
głem inaczej jak milczeniem odpowiedzieć na 
tego rodzaju inwitację“. — „Uprzejmość... by
ła zbyteczna, bo moje wykroczenie było 
żadne (!) i minister nie odważyłby się czynić 
mi wymówki“.

Tak przemawia pan do poddanych z kazalni
cy czy z łamów pisma. Już Mickiewicz wiedział, 
że księża mogą sobie na to pozwolić, bo „nie 
grozi im to żadną przykrością moralną. Wstą
piwszy na kazalnicę prawią śmiało, bo wiedzą, 
że im to zostawiono, że świat przywykł uważać 
to za ich rzemiosło, i nikt nie myśli atakować 
ich w tej twierdzy obwarowanej ustawami“. 
Dodaje też Mickiewicz, że ludzie tacy z „człon
ków kościoła wojującego powychodzili na fak
torów rekomendujących katolicyzm“. Takich 
wielkich głosów posiada literatura polska na 
przestrzeni wieków bardzo wiele, ale społe
czeństwo nie zna ich tak samo, jak nie zna kato
licyzmu, a że w dodatku biskupich listów pa
sterskich i otwartych naogół nie czytuje, więc 
wszystko zazwyczaj odbywa się w małem kół
ku mniej lub więcej zainteresowanych. Gdyby 
się ogół polski zainteresował katolicyzmem 
choćby elementarnie, to jaśniepański ton listów 
podobnych zostałby zlikwidowany automa
tycznie.

Druga rzecz; Ten pan, który przemawia z ko
turnów nieomylnego dyktatorstwa, ma pewne 
nałogi obcowania z pospólstwem, do którego 
trzeba przemawiać głosem podniesionym i wy
razami dosadnemi, dlatego i wówczas, gdy się 
znajdzie w towarzystwie ludzi kulturalniej- 
szych, zawsze bardzo dosłownie bierze pojęcie

trzody, skutkiem czego j aśniepariskości tonu 
odpowiada dość prostacka treść upstrzona ta- 
kiemi „chrzęści jańskiemi duserami: „Bez-
wstydnica, rozpustnik, zwierzęce życie, bydlę, 
publiczny konkubinat“ i td. Człowiek piszący 
podobnie składa dowód, że nałogi myślowe ma 
niezbyt wytworne i że nie panuje nad nerwami.

Taki jest ton i taka forma. W treści autor te
go niesłychanego w naszych czasach listu roz
wodzi się nad tern, że był proszony o kilka 
słów z ambony o Marszałku Polski, czyli jak się 
biskup wyraża o „panu Piłsudskim“, „jednym 
z generałów polskich“. Więcej ten rzymski dy
gnitarz w Marszałku nie dostrzegł. Przemówił 
po swojemu, pod płaszczykiem duszpasterstwa 
przemycił całą swoją partyjną nienawiść prze
ciwko człowiekowi, który nie może mu zaimpo
nować tak, jak mu imponowali generał-guber- 
natorowie i pokazał, jaką to potęgą w Polsce są 
jemu podobni. Między innemi powiedział 
w swoim sławetnym liście, że „uroczystość ko
ścielną czynić równą obchodowi na cześć ży
wego człowieka jest bluźnierstwem“ a w in
strukcji, jak się należy modlić za „pana Pił
sudskiego“ dał folgę złośliwej ironji, nieżycz
liwości i obłudnej trosce o kościół, aby się nie 
stał widownią demonstracyj. Zapomniał już 
widać o tych masowych i stałych demonstra
cjach, jakie się odbywały po wszystkich kościo
łach Polski na cześć mordercy pierwszego Pre
zydenta. Uroczystości na cześć straconego 
człowieka nie były wtedy bluźnierstwem.

Ani buńczuczny ton tego listu, ani jego pro
stacka forma nie mogą nikogo zadziwić. Boy- 
Żeleński zgeneralizował całkiem trafnie ten styl 
klerykalny, a postawa społeczeństwa, czy raczej 
zupełna bierność są zachętą do takich wystą
pień. Odwagi braknie takim panom rzymskim 
tylko wobec gubernatorów moskiewskich czy 
pruskich żandarmów, gdy wiedzą, że to nie 
przelewki, ale w demokracji i wobec ludzi wy
twornych można sobie pozwolić. Dziwi nas tyl
ko, że ta część społeczeństwa, która napewno 
nie godzi się z takiemi wystąpieniami rzymskich 
dygnitarzy, nie wyrazi się równie jasno, co o ta
kich listach myśli. Przy takiej biernej postawie 
ogółu i my nie zabieralibyśmy głosu w sprawie 
ostatecznie dość w Polsce pospolitej, gdybyśmy 
nie byli w tym liście bezpośrednio i brutalnie 
zaczepieni. Dla biskupa Łozińskego oficer, który 
ślub wziął nie w katolickim kościele,' to czło
wiek „żyjący w publicznym konkubinacie“ ; 
„odstępca od wiary i żyje w nałożnictwie“, 
„zmienił wiarę i wziął ślub nielegalny w jed
nym z innowierczych zborów“; „jest odstępcą 
od wiary i rozpustnikiem“; „bez czci i poczucia
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wstydu“; wiedzie ,,zwierzęce życie“; „żyje jak 
bydlę i nie zasługuje na miano człowieka uczci
wego“ i t. d. Wogóle sprawie tej poświęca bi
skup Łoziński nieproporcjonalnie wiele miejsca, 
bo około 75 wierszy druku i na przestrzeni nie
spełna szpalty nagromadził tyle wyzwisk, że 
doprawdy ,,świętość sukni kapłańskiej“ zaczy
na tu jaśnieć blaskiem zgoła osobliwym.

Rozumiemy wściekłość klerykałów, że nie ca
ły świat jest im poddany, ale takich wybuchów, 
jak ten, nie pojmujemy, bó ani on przynosi za
szczyt autorowi, ani nie świadczy o roztropno
ści. Podczas gdy wszystkie światłe czynniki 
państwowe i społeczne zabiegają o konsolidację 
wewnętrzną i pamiętają o tern, że trzecia część 
ludności Rzeczypospolitej to innowiercy, jeden 
z biskupów zgoła niepotrzebnie obraża tych in
nowierców. Niepotrzebnie, bo wyzwiska to nie 
kazanie o miłości chrześcijańskiej, a wściekłość 
nie jest gestem dostojeństwa. Na świecie jest 
około 600 mil jonów chrześcijan, z czego połowa 
przypada na katolików rzymskich, a mil jard 
i dwieście mil jonów na inne religje. Wobec te
go taka pińska wyłączność ma wszystkie cechy 
ciasnego i bezsilnego sekciarstwa. Niema już 
świętej Inkwizycji, nie płoną stosy, więc poco 
się unosić, kiedy to się naprawdę na nic nie zda
ło. Rozwój świata i ludzkości idzie raczej w kie
runku od Pińska, niż na Pińsk. I tu nie pomo
gą nawet takie pobożne westchnienia: „nawet 
tam , gdzie należałoby o cześć bożą się upomnieć, 
patrzycie spokojnie na wykroczenia ludzkie, 
wychodząc z zasady, że silą się nikogo nie prze
kona i że sprawa wiary jest sprawą osobistą 
k a ż d e g o (Podkreślenie nasze).

Jest godne zapamiętania, iż biskup Łoziński 
nie pochwala mniemania,, że ,,siłą się nikogo 
nie przekona i że sprawa wiary jest sprawą 
osobistą każdego“. Teraz rozumiemy dlaczego ci 
panowie tak dbali o dobre obyczaje i cnotę, nie 
potępiają nigdy pałkarzy, bijących przygodnie 
innowierców. Zdaniem ich o cześć bożą należy 
się upominać siłą. Mniejsza o te prywatne zda
nia, gorsze jest to, że za ich praktyczne stoso
wanie w życiu płaci Polska moralnie i materjal- 
nie. Wbrew zastrzeżeniom się przeciwko poli

tyce w kościele, jak to czyni biskup Łoziński, 
cały świat kulturalny wie, że historja kościoła 
rzymskiego to historja jego polityki. Przedsta
wiciele instytucji tak rzekomo dbałej o cnotę 
cudzą, zapominają o fałszerstwach pseudo-izy- 
dorjańskich, o łatwem pojednaniu się z ,,nie
wolą babilońską“, o pochwalaniu masowych 
mordów, o nocy św. Bartłomieja, o zachęcaniu 
do zamordowania Elżbiety angielskiej, jako do 
chwalebnego czynu, o Grzegorzu XVI, który po
tępił i wyklął bohaterów walk o wolność pol
ską, o Piusie IX, który zrobił Aleksandrowi II 
ofertę uspokojenia buntów polskich wzamian za 
pewne świadczenia, o napaści papieskiego ,,Os- 
servatore Romano“ na świetlaną postać Adama 
Mickiewicza i td. i td. A co do innowierczych 
,,konkubinat ów“, jak się w nieprzytomnym 
gniewie wyraża biskup partyjny, to przecież on 
sam chyba rozumie, o ile małżeństwa przodu
jących cywilizacyjnie ewangelickich chrześci
jan, a nawet niedocywilizowanych pogan wyżej 
stoją pod względem moralnym i szlachetniejsze 
są od wielowiekowych kronik skandalicznych 
instytucji księżych gospodyń. Zresztą wyzwisk 
człowieka, który nie czuje, że ta nietykalność, 
z jakiej w Polsce korzysta, nakłada na niego 
pewne obowiązki przeciętnie dobrego wychowa
nia, nie bierzemy tragicznie. W całym jego 
liście otwartym wyczuwa się nieopanowanie 
nerwów i pasję zgoła niebiskupią.

Jeden z najwybitniejszych dzisiaj publicy
stów wyraził się do nas, że takie wystąpienia 
pińskie mają swoje dobre strony. Ogół polski 
zaczyna się zastanawiać nad osobliwym faktem, 
że listów podobnych nie pisywało się pod ad
resem zaborców; pisywali je wtedy pisarze 
świeccy, podczas gdy Rzym uczył uległości wo
bec kajzerów i carów. Im więcej takich listów, 
tern lepiej. Społeczeństwo ocknie się wreszcie 
i zrozumie, kto tak wydatnie przyczynił się do 
upadku Polski w przeszłości i kto rozbija jed
ność narodową dzisiaj. Niejeden zaś z tych, któ
rym biskup daje za przykład Joannę d‘Arc, 
przypomni sobie, że to jego kolega Cochon spa
lił ją przecie na stosie na życzenie wrogów 
Francji. Dziwnie się plecie na tym bożym świecie.

* *  * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ks. Dr. J ul. B u r s c h e .

EWANGELICYZM W POLSCE W DOBIE REFORMACJI
POLEMIKA.

Nie uważam polemiki wyznaniowej za rzecz 
zdrożni), choć nie jestem je j  zwolennikiem, zwła
szcza polemiki pomiędzy wyznaniami ewangelickie- 
mi w Polsce, gdzie wszyscy ewangelicy bez różnicy 
mamy przedewszystkiem do czynienia z przemoż
nym wpływem kościoła rzymsko-katolickiego, który 
w kra ju  naszym dominujące za jm uje  stanowisko 
i jeno z konieczności nas toleruje, a w gruncie rze
czy niechętnem okiem spogląda na nas i gotów jest 
odmówić nam prawa wyznawania wiary naszej,

a w każdym razie z natury rzeczy musi walkę pro
wadzić przeciwko równouprawnieniu wyznań, 
wzniosłej zdobyczy nowszych czasów i podstawowej 
cechy kulturalnego państwa nowożytnego. Oto mo
że powód, dla którego unikaliśmy i unikamy roz
trząsania w pismach naszych kwestji, dzielących 
wyznania ewangelickie pomiędzy sobą, dlaczego 
większy nacisk kładziemy na to, co nas łączy, ani
żeli na to. co nas różni. A przytem bolesnem ostrze
żeniem dla nas są zażarte walki pomiędzy ewange
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likami w dobie reformacji , z których tak umiejętnie 
i skutecznie korzystali przeciwnicy nasi. ażeby 
zohydzić w oczach społeczeństwa ..różnowierstwo” 
polskie.

Ale jeśli  już w Polsce ewangelik uważa za ko
nieczne występować w druku przeciwko ewangeli
kowi innego wyznania, powinien to czynić z umia
rem. sprawiedliwie rozdzielając światła i cienie, j a 
kie przecież — i jedne i drugie — według pojęć 
ewangelickich znajduje się w każdym z naszych ko
ściołów ; a zwłaszcza winien wystrzegać się dema
gogii. obliczonej na bezkrytyczność i nieuctwo 
w rzeczach historji kościelnej czytającej naszej pu
bliki. Nie postąpił tak ks. Skierski, redaktor „ Ję 
ci noty”, organu polskiego kościoła ewangelicko-re
formowanego, w artykule swoim pod tytutem „Kal- 
winizm i Luteranizm”, ogłoszonym w lutowym nu
merze swego miesięcznika.

Zadalekoby mnie zaprowadziło, gdybym chciał 
odpowiedzieć na wszystkie postawione w tym arty
kule zarzuty, muszę się z konieczności ograniczyć 
do obalenia najjaskrawszych, a głównie pragnąłbym 
raz przecie kilka słów* zasadniczych wypowiedzieć 
o ewangelicyzmie w Polsce w dobie reformacji , co 
do którego raz po raz wygłaszane bywają mętne 
a niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy sądy. 
Zaznaczam też zgóry dla uniknięcia posądzeń, że 
w referacie „Co ma kościół luterski w czasie obec
nym do powiedzenia społeczeństwu chrześcijańskie
mu* w kraju  katolickim?”, wygłoszonym przeze mnie 
na wszechświatowym zjeździć luterskim w Kopen
hadze, przeciw7 któremu to referatowi wymierzony 
jest artykuł ks. Skierskiego, ani słowem nie 
wspomniałem o istocie i znaczeniu reformowanego 
ew angelicyzmu. Nie było w mojem przemówieniu 
ani krzty polemiki, trzymałem się ściśle wyznaczo
nego mi tematu, mówiłem wyłącznie o moim koście
le i jego posłannictwie dziejowem według mego n a j
głębszego przekonania i rozumienia rzeczy. Nie j e 
stem tak ograniczony, abym miał nie uznawać wiel
kich walorów i ewangelicko-reformowanego ko
ścioła — każde wyznanie chrześcijańskie ma swoje 
specjalne i specyficzne dary przez Boga mu udzie 
loue — ale o tern nie miałem powodu mówić w Ko
penhadze. Nasuwa mi się tu jedno przypomnienie: 
gdy przed trzema laty podczas obchodu 150-lecia 
poświęcenia kościoła w7 zborze ewangelicko - refor
mowanym w Warszawie słuchaliśmy różnych prze
mówień o wiekach przeszłych i dobie obecnej cwaii- 
gelicyzmu w Polsce, nie dziwiłem się temu, że wy
łącznic mówiono o ewangelicyzmie reformowanym 
w Polsce; a jednemu z kolegów*, który mi na to 
zwrócił uwagę, że nic o nas nie wspomniano, otwar
cie powiedziałem, iż uważam to za rzecz zrozumia
łą. gdyż jesteśmy przeć na uroczystości czysto 
wyznaniowej. Śmiesznemby było. gdybym był miał 
do braci reformowanych żal o to, że aczkolwiek nas 
zaprosili, tak przemawiali, jak  gdyby w Polsce krom 
reformowanych nie było innych ewangelików. Ks. 
Skierski, snąć zbytnio przeczulony, wietrzy w ko
penhaskim moim odczycie niechęć do kościoła 
ewangelicko-reformowanego jedynie z tego powodu, 
że o nim, mając inny temat, przemilczałem. Zupeł
nie bezpodstawnie.

Jak, oględnie mówiąc, ażeby nie zaostrzyć pole
miki, krańcowo jednostronny jest ks. Skierski, za 
dowód niechaj posłuży poniższe zestawienie niektó
rych myśli jego artykułu: „Kalw7inizm to uniwersa
lizm, luteranizm to partykularyzm” — tak brzmi 
podtytuł: Luteranizm to 60 — 70 mil jonów wyznaw
ców. zaś 150 — 160 mil jonów należy do „innych po
staci protestantyzmu, ściślej lub luźniej związanych 
z uniwersalną ideą Kalwina”. „Kościoły kalwińskie 
tworzą bądź większości wyznaniowe, ja k  w Ho
la ndji i Szkocji oraz Ameryce, bądź wielkie m nie j
szości, ja k  na Węgrzech i w Czechosłowacji, bądź 
też mniejszości liczebnie niewielkie, ale potężne 
kulturą i oświatą, jak  w7e Francji.  O kościołach 1u- 
terskich tego samego powiedzieć nie można” (sic!;. 
Albo jeszcze lepie j:  „Reformacja  Lutra to nacjona
lizm i racjonalizm”. Albo pytanie: „o którą postać

luteranizmu tu chodzi?” i przytoczenie nazwisk ra
dykalnych teologów*, którzy dochodzą aż do negacji  
wszelkiej wiary. Niejakie uznanie w oczach ks. 
Skierskiego znajduje przynajmniej osoba Lutra,
0 którym pisze, że dla niego ma cześć, jako dla 
wielkiego charakteru, który dzięki szczęśliwym wa- 
iunkom (podkreślenie nasze) dokonał wielkiego dzie
ła” (sic!). Przypomina mi się pewien teolog, który 
przy egzaminie w Konsystorzu, gdym mu zwrócił 
uwagę, że zapomniał o znaczeniu Kanta i o jego 
wpływie na teologję, odpowiedział, że on również 
Kanta bardzo ceni i uważa go za w7ielkiego myśli
ciela.

( o na to wszystko rzec mam? N ajchętnie j nic, 
boć dla obznajmionych ze stanem rzeczy wystarczy
łoby samo zestawienie powyższe; ale ponieważ ta
kich, niestety, mamy r:ało, muszę sprostować te 
błędne z gruntu twierdzenia.

Wielce to uproszczony sposób dzielenia ewange
lików na kalwinistów i luteran, ale dawno już jako 
błędny zarzucony w świeoie teologicznym. Rozróż
niamy 3 główne kościoły ewangelickie: luterski (81 
mil jonów7, według The Lutheran World Almanach 
for 1928, str. 268: w Europie 59 milj„ w Stanach Z je
dnoczonych 20 milj.), anglikański (21 milj.), ewan
gelicko-reformowany i jemu pokrewni: metodyści 
(28 milj.),  baptyści (20 milj.), prezbiterjanie (191/a 
milj.), kongregacjonaliści (5 milj.). Wogóle liczymy 
ewangelików na całym świecie przeszło 200 mil jo 
nów. Kościół anglikański śród wyznań ewangelic
kich zajm uje miejsce pośrednie: w nauce o komu- 
n ji  świętej stoi na gruncie luteranizmu, w obrzę
dach zbliżony jest do kościoła rzymsko-katolickiego. 
Żadną jednak miarą nie można go zaliczyć do ko
ściołów zbliżonych do kalwinizmu, wszak powstał 
on na zgoła innem podłożu, a ugruntował się za cza
sów królowej Elżbiety, a właściwie dopiero w wie
ku XVII właśnie w walce z kalwińskim purytaniz- 
mem.

„Reformacja Lutra to nacjonalizm i rac jona
lizm” — zdanie to może wypowiedzieć tylko ten, co 
nie czyta żadnych źródłowych badań e reformacji  
XVI wieku, zwłaszcza dzieł nowszych, które jasne 
rzucają światło na rozwój duchowy wielkiego refor
matora. O nacjonalizmie w wieku XVI mowy być 
nie może, jest to pojęcie wręcz nieodpowiednie dla 
onego czasu, jest to pojęcie nowożytne; a Luter
1 racjonalizm — to absolutne sprzeczności. Zwingli- 
emu zarzucają racjonalizm, ale i ten Zarzut jest nie
słuszny. Nawet Jezuita Grisar, wielki przeciwnik 
reformatora naszego. („Luther”. tom 1 str. 139), 
uznaje, że Luter aż do końca życia bez wahania 
trzymał się bóstwa Chrystusa Pana i dokonanego 
przezeń zbawienia, że zawsze cenił Pismo Święte 
jako Słowo Boże, że wiernie trwał przy dogmacie 
o tajemniczej i cudownej obecności Chrystusa w sa
kramencie, gdy tymczasem racjonalizm zwinglfań
ski skory był do odrzucenia tego, co się nie podoba 
rozumowi. Zwingli bowiem kształcił się w szkole 
krytykującego wszystko humanizmu, na Lutra zaś 
przemożny a dodatni w*pływ* wywarła mistyka.

„O którą postać luteranizmu tu chodzi?” — pyta 
się ks. Skierski, a dalej przedstawia rzecz tak, ja k  
gdyby w kościele luterskim była sama negacja. Lu
teranizm jest jeden tylko, nauka luterska jest  tylko 
jedna, zawarta w księgach symbolicznych naszego 
kościoła, a zwłaszcza w Konfesji Augsburskiej. Ina
czej rzecz się ma z teologją i to nietylko z luterską, 
lecz wogóle. Teologją  ewangelicka nie może się 
trzymać raz na zawsze ustanowionych dogmatów, 
ja k  teologją katolicka, lecz wciąż na nowo musi ba
dać i dążyć do poznawania prawdy Bożej, której 
szuka w objawionem Słowne Bożem i w osobie J e 
zusa Chrystusa. Zbawiciela naszego. Teologją  ewan
gelicka pragnie tias doprowsadzić do samodzielności 
w wierze, byśmy wierzyli nietylko dlatego, że tak 
głosi odwieczna tradycja, ale byśmy doszli do prze
świadczenia wewnętrznego, co wielki apostoł Paweł 
wyraża dobitnie w słowach: „Wiem, w kogo wie
rzę” ! Teologją ta nieraz błądzi, nieraz też schodziła 
na manowce, atoli zawsze znów powstaje z upadku
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i podnosi ducha naszego wzwyż, aż wreszcie odnaj
duje swego Boga. Czyż trzeba teologowi protes
tanckiemu mówić jeszcze o tych elementarnych 
prawdach? mówić o tern, że racjonalizm wyrósł nie 
na gruncie luteranizmu, że zaszczepiony został 
przez deizm angielski i wolnomyślicielstwo francu
skie, a w naszych czasach przez pozytywizm i nie
wiarę, mające swe siedlisko nietylko śród narodów 
luterskich? Mówić o tryumfie ultraliberalnej teolo
gii w kościele ewangelicko-reformowanym w Ho- 
landji i t. p.? Nie będę przytaczał nazwisk, ja k  to 
czyni ks. Skierski, zbyt długi byłby ich szereg, na
wiasowo tylko zaznaczę, że myli się, gdy śród lute- 
ran jak o  najradykalniejszych wyszczególnia: Trau- 
ba, Jatho i Kalthoffa, wszyscy trzej bowiem repre
zentują właśnie reformowany typ kościelny: Traube 
działał w Dortmundzie, Jatho' — w Kolonji, a Kalt- 
hoff w Bremie a przedtem w S zw ajcar ji  w okolicach 
Bazylei, słowem w środowiskach o przeważającym 
typie reformowanym.

Kilkakrotnie w swym artykule ks. Skierski 
z przekąsem mówi o tem, że luteranizm to niemiec- 
kość, że zwłaszcza w Polsce tylko reformowani są 
rdzennymi polskimi ewangelikami, a także o tem, 
że „luteranizm nie trafił  i trafić nie mógł ani do sło
wian, ani do anglo-sasów, ani tem mniej do narodów 
romańskich”. Tak, do narodów romańskich nie tra
fił luteranizm, snąć te narody predystynowane są 
do innej formy chrześcijaństwa, ale nie trafił tam 
też kalwinizm, bo przecież szczupła garstka walden- 
sów we Włoszech to nie kalwini, gdyż zupełnie to 
odrębny rodzaj ewangelicyzmu jeszcze przedrefor- 
macyjnego, a w Hiszpanji „Iglesia Evangelica Es- 
pagnola” stanowi malutkie grono wyznawców Ewan- 
gelji,  przyczem zaznaczyć należy, że działa tani 
z wielkiem błogosławieństwem luteranin Fliedner. 
biorący udział we wszystkich wszechświatowych 
zjazdach luterskich, a przed nim działał tam ojciec 
jego, również luteranin.

Co do narodów słowiańskich również myli się ks. 
Skierski. Nie wie widocznie o tem, że na Słowa- 
czyźnie mamy około 400.000 luteran, 12,8% ludności, 
z których 86% mówi po słowacku, a tylko 10% po 
niemiecku i 4% po węgiersku. Do tego dochodzi 
jeszcze 55.000 Słoweńców w Jugosławji, którzy two
rzą oddzielny kościół wyznania augsburskiego (od
rębny kościół luterski w Jugosławji  tworzą również 
niemcy — 120.000 dusz — a i w nim odbywają się 
nabożeństwa w językach słowackim i węgierskim). 
Nie wie, że serbołużyczan w Niemczech — również 
luteran, mamy około 200.000, ja k  sami liczą, a nawei 
pruska statystyka przyznaje, że jest  ich 100.000. Po
laków wyznania augsburskiego mamy w części na
szego Księstwa Cieszyńskiego, która przyłączona 
została do Czechosłowacji, według najnowszego spi
su 48.000. A Mazowsze pruskie? Trudno dziś określić 
nawet w przybliżeniu liczbę mazurów, którzy 
wszyscy należą do kościoła luterskiego, ale według 
przedwojennej statystyki pruskiej było ich około 
200.000. A w Polsce? Rdzennych luteran w Księstwie 
Cieszyńskiem i na Górnym Śląsku oraz mazurów 
i ślązaków w niektórych zborach b. Kongresówki 
mamy około 100.000. Rdzennych zatem polaków lu
teran mamy bez porównania więcej, aniżeli kiedy
kolwiek posiadał kościół ewangelicko-reformowany 
w Polsce. Naturalnie nie są to liczby imponujące 
swoją wielkością, aliści dowodzą, że jesteśmy we 
wszystkich częściach Polski. Czy wolno więc wobec 
takiego stanu rzeczy mówić, że kościół luterski 
w przeciwieństwie do kościoła ewangelicko-reformo
wanego „nie trafił  i trafić nie mógł do słowian” ? 
I nie mówię tu wcale o nas, polakach o niemieckich 
nazwiskach, których praojcowie już przybyli do 
Polski, którzyśmy się z nią zrośli i stali się polakami 
w czasie onym, kiedy być polakiem znaczyło c ier
pieć ucisk i poniewierkę, a z których grona powstał 
cały poczet ludzi, których imiona dobrze są zapisa
ne w dziejach narodu polskiego. Ks. Skierski lubi 
mówić o swoim kościele, że jest  polski, i przeciwsta
wia go nam, gdzie tyle jest  nazwisk niemieckich. 
Ale z ręką na sercu proszę mi powiedzieć, czy w zbo

rze ewangelicko-reformowanym wiele jest rodzin 
takich, których ojcowie i dziadowie byli już refor
mowanymi? Kto w szklanym domu siedzi, niechaj 
się wystrzega rzucać kamieniami....

Należałoby może na tem miejscu mówić jeszcze
0 wielu innych nieścisłościach, od których się roi 
w artykule ks. Skierskiego; uczynię to zapewne in
nym razem, wolę przejść teraz do rzeczy najw aż
niejszej, dla której właściwie podjąłem się odpowie
dzi na jego artykuł. Chciałbym mianowicie powie
dzieć coś niecoś o ewangelicyzmie w Polsce w dobie 
reformacji. Niestety, i tu będę musiał się streszczać
1 tylko wytyczne przedstawić punkty, gdyż temat to 
zbyt obszerny ja k  na... polemikę, znajdą się z cza
sem inni, którzy go gruntowniej opracują.

Ks. Skierski — a z nim wielu innych — uważa, 
że reformacja XVI wieku w Polsce to sprawa czysto 
kalwińska. Wyraźnie pisze, że luteranizm przyjmo
wała tylko niemiecka ludność, mieszkająca na za
chodnich kresach Rzeczypospolitej. Z iron ją  powia
da, że „bracia nasi luteranie w Polsce, gdy się na 
przeszłość historyczną ewangelicyzmu polskiego po
wołują, sięgają natychmiast milcząco do naszej kal
wińskiej przeszłości”. Reformowani jeno „w imię 
braterstwa i miłości ewangelicznej — woła z emfa
zą — nie protestują przeciwko temu”. Excusez du 
peu, to przeć innemi słowy znaczy, że my okradamy 
was z waszej przeszłości i podszywamy się pod w i 
szą wyłącznie tradycję. A tak nie jest. Zarzut ten 
nam luteranom postawiony jest niegodny, żeby nie 
użyć silniejszego wyrażenia.

Błąd, ja k i  popełnia ks. Skierski, jest ten, że ka- 
tegorje późniejszego czasu przenosi na wiek XVI, 
kiedy o nich nie było jeszcze mowy. W pierwszej 
połowie XVI wieku wogóle nie było jeszcze „kalwi- 
nizmu”. Przecież Kalwin zaczął promieniować na- 
zewnątrz dopiero po drugim swoim powrocie do Ge
newy, a więc po roku 1541, a właściwie dopiero po 
śmierci Lutra w roku 1546. Walki prowadzone w sa- 
mym kościele luterskim pomiędzy t. zw. prawdziwy
mi luteranami (gnesiolutherani) i filipistami (zwo
lennicy Melanchtona). Melanchton wogóle wywierał 
doniosły wpływ na umysły polskie. Potężnej jego 
indywidualności ulegał np. szczególnie Modrzewski, 
który wskutek wpływu tego uczonego zachował do 
końca życia umiarkowanie i przedmiotowość w oce
nie spraw wyznaniowych (p. Chodynicki, „Refor
macja w Polsce” sir. 13). Melanchton pisał też liczne 
listy do Polski, a jego „Reformacja K.olońska” przy
ję ta  została na synodzie 1550 r. jako podstawa orga
nizacyjna kościoła reformacji  w Polsce. Konfesja 
augsburska, jedyne w onym czacie dominujące wy
znanie, była wyznawana i przez takich, którzy póź
niej przyłączyli się do kościoła ewangelicko-refor
mowanego, j a k  go dziś nazywamy (wiek XVI -  
wbrew ks. Skierskiemu — nie zna te j nazwy, mó
wiono jeno o „szwajcarskiem” lub „helweckiem” 
wyznaniu). Pokój religijny w Augsburgu 1555 za- 

ewnia prawa wyłącznie wyznaniu augsburskiemu, 
an Łaski, który zresztą zupełnie odrębne zajm uje 

stanowisko i z powodu swoich ironicznych poglądów 
należy do całego ewangelicyzmu, w liście do króla 
Zygmunta Augusta, datowanym 28 grudnia 1556 r.. 
a więc zaraz po przybyciu Laskiego do Polski, 
oświadcza się za Augustaną i j e j  nauką o komunji. 
Słusznie więc prof. L. Finkel, gruntowny znawca 
wieku XVI, w „Konfessya na sejmie Piotrkowskim” 
(Kw. Hist. r. X str. 263 uw. 1), zwracając uwagę na 
to, ja k  „trudno zdefinjować wyznanie wiary czyie- 
kolwiek, np. znakomitych naszych pisarzy”, wystę
puje przeciwko zaliczaniu między innemi Laskiego 
czy to do protestantów t. zn. luteran. czy to do kai- 
winistów, i oświadcza, że „w istocie miał on swoje 
własne poglądy”. Nawet Consensus Sendomiriensis 
ustala naukę o komunji zgodnie z Melanchtonow- 
skiem wyznaniem t. zw. „Confessio Saxonica”. przy 
gotowanem w roku 1551 na Sobór Trydencki, i za
wiera dosłowne brzmienie tego wyznania. Nie było 
więc jeszcze tego ścisłego różniczkowania pomiędzy 
poszczególnymi kościołami ewangelickimi, chociaż 
u jednych przeważał typ luterski, u drugich hel-
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wecki, ale liczne są przykłady, że bez wszystkiego 
z jednego typu przechodzono na drugi. Tem się też 
tłumaczy, że np. Gorajski w imieniu odłamu refor
mowanego na Rozmowie Toruńskiej oświadcza, iż 
między innemi uznaje Augustanę, i to zarówno in- 
yariata ja k  rariata. O tem wszystkiem trzeba pa
miętać, gdy się mówi o stosunkach wyznaniowych 
w Polsce w wieku XVI.

Nie ulega wątpliwości, że w Polsce pierwotnie 
szerzyła się reformacja Lutra z powodu stałych sto
sunków Polski z Niemcami, ja k  również dlatego, że 
młodzież miejska, a za nią i szlachecka, coraz czę
ściej nawiedzała Niemcy i Witenbergę, przejęta 
czcią dla Lutra i Melanchtona. „Jeszcze po latach 
kalwin R e j  o Genewie, Kalwinie milczał, ale „Wi- 
temberk jako  nowe Betleem” wysławiał, skąd „zacny 
doktor wyniósł na światło prawdziwą chwałę Bożą'* 
(mówi Al. Bruckner „O różnowierstwie polskiem 
słów kilka” Rw. P. Nr. 1). Sekularyzacja Prus Ksią
żęcych wpłynęła również wybitnie na rozwój poi 
skiego luteranizmu u nas, bo książę Albrecht popie
rał ruch ten i zaopatrywał go z Królewca w druki 
polskie. Zwłaszcza w Wielkopolsce możne rody L e
szczyńskich, Górków. Ostrorogów, a za niemi To
miccy, Bnińscy, Ossowscy przyłączyli się do lutera
nizmu. Tu w Poznaniu działał już w roku 1525 eks- 
dominikanin Andrzej Samuel, a później pozyskany 
przez niego Jan Seklucjan, którego najważniejszem 
dziełem było wydanie w roku 1551 pierwszego dru
kowanego przekładu części Pisma Świętego na j ę 
zyk polski p. t. „Ewangelja Świętego Pana Jezusa 
Chrystusa wedle Mateusza ś. z greckiego języka na 
polski przełożona”. Seklucjan dobrze sobie zdawał 
sprawę z doniosłości swego wydawnictwa i w dedy
kacji  te j  księgi tak mówi Zygmuntowi Augustowi: 
..Gdyby W. K. M. ku Koronie polskiej wiele kró
lestw przyznał, jeszczeby W. K. M. tak wielkiego 
pożytku poddanym swym nie zdziałał, jako jest sło
wa Pańskiego językiem polskim drukowanie” O j ę 
zyku pierwszego tego wydawnictwa części Pisma 
świętego wszyscy znawcy mówią, że jest jasny, po
toczysty i jędrny. Autorem przekładu jest nie Se
klucjan. ale Stanisław Murzynowski, ja k .  o tem 
wspomina już Szymon Budny. A przecież o tenden
cji raczej luterskiej Murzynowskiego świadczy cho
ciażby to, iż wykształcenie otrzymał w Królewcu 
i Witenberdze. oraz fakt, że Seklucjan w Królewcu 
zajął się wydaniem jego tłumaczenia Nowego T e 
stamentu, nie mówiąc już o tem, że w okresie, gdy 
ukazało się jego tłumaczenie oraz inne prace bezpo
średnio po r. 1550, wpływ Kalwina w Polsce był 
jeszcze nikły, do Królewca zaś, gdzie przebywał Mu
rzynowski, nie dotarł zupełnie. T pierwszy kate
chizm polski z r. 1543 w Krakowie wydany, napoły 
jest luterski. Tad. Grabowski „Literatura luterska 
w Polsce wieku XVI (1530— 1630)” przypisuje go R e
jowi, powołując się na dobrą pamięć Trzecieskiego, 
który katechizm djalogiem jako Rejowy podał. Otóż 
niema wątpliwości, że początkowe i końcowe wier
sze polecające R e j  napisał, i stąd może urosła trady
cja  o nim jako o autorze-tłumaczu samego katechiz
mu, ale nim nie jest. Zresztą R e j  w samym początku 
swej działalności również był pod wpływem lute
ranizmu, a „Kupiec” Rejowy, który się pojawił 
w druku dopiero w r. 1549, ale był napisany wcze
śniej, ma charakter wyraźnie luterski (p. Al. B ruck
ner „Pierwociny luterskie” „Kupiec” Rejowv R. 
w P. Nr. 2).

Drugiem ważnem siedliskiem luteranizmu było 
Wilno i wogóle Litwa, gdzie reformacja przeniknęła 
z Prus Wschodnich, zwłaszcza z Królewca, a także 
/ Inflant i Kurlandji,  które już w latach 1521— 1525 
stały się czysto luterskiemi. Na Żmudzi jednym 
z pierwszych krzewicieli luteranizmu jeszcze przed 
r. 1536, kiedy musiał uciekać do Prus, był ks. Jan 
Tortyłowicz Batocki. Doniosłą rolę w Wilnie ode
grał Abraham Kulwa, założyciel znanej szkoły, kę
dy kształciły się dzieci rodzin magnackich, który 
wprawdzie z powodu prześladowań na czas jakiś 
przenosi się do Królewca, ale potem wraca i dostaje 
się na dwór możnego opiekuna ewangelicyzmu księ

cia Mikołaja Radziwiłła. Drugim wybitnym aposto
łem luteranizmu był Stanisław Rapagelanus, właści
wie Rafajłowicz, który studjował w Witenberdze 
pod kierunkiem Lutra. O krzewieniu się luteraniz
mu w Polsce świadczy zbór Wileński, świadczą po- 
styla Seklucjana, który czerpał z Melanchtona 
i Spangenberga, postyla Samuela Dambrowskiego 
i t. d. ^adalekoby nas doprowadziło, gdybyśmy się 
mieli szerzej nad tem rozwodzić...

Nie wolno więc o luteranizmie XVI wieku pogar
dliwie się odzywać, ja k  się to, niestety, nieraz dzie
je. Kto tak czyni, zdradza albo nieznajomość histo
rii o jczystej albo zacietrzewienie wyznaniowe. 
W swoim czasie w takiż sam sposób grzebano 
w dziejopisarstwie polskiem wogóle ewangelicy/m 
XVI wieku, przemilczano o nim, włożono do grobu 
i dopiero w drugiej połowie zeszłego wieku odkopa
no go. Podobnie z luteranizmem polskim postępuje 
ks. Skierski i jemu podobni. Mam niepłonną nadzie
ję , że przyszła historjografja  polska odsłoni nam 
jeszcze niejedną chlubną kartę z dziejów luteraniz
mu XVI wieku.

Nie ostał się luteranizm w rdzennej Polsce, z XVI 
wieku pozostały jeno resztki na Ślązku i na Ma
zowszu. Podobnież nie ostał się ewangelicyzm refor
mowany. W tym związku napisałem w swTym refera
cie kopenhaskim: Nieszczęściem Polski było to, że 
w protestantyzmie polskim zatarły się niebawem 
czysto luterskie cechy pierwotne. Gdy luteranizm 
nie zdążył był jeszcze dobrze się zorganizować, 
w połowie XVI wieku przeniknęły do Polski wyzna
nia morawskie (powinno być: braci czeskich) i szw aj
carskie, z których to drugie coraz bardziej się rady- 
kalizowało, przyjm ując formy antitrynitaryzmu, try- 
teizmu, dyteizmu, arjanizmu, socynjanizmu, a na
wet bezwzględnego unitaryzmu, który podkopał ko
rzenie chrześcijaństwa. Protestantyzm uległ rozdar
ciu, popadł w bezgraniczny subjektywizm; poszcze
gólne odłamy cechowała w stosunkach wzajemnych 
nienawiść. Nie m ając jasnego, ogólnieprzyjętego 
wyznania, protestantyzm chwiał się i zginął nietyl- 
ko z powodu reakcji  katolickiej,  która wybuchła 
z siłą z końcem XVI wieku, i nie na skutek krwa
wych prześladowań, nie mieliśmy bowiem w Polsce 
ani Nocy św. Bartłomieja, ani wojny 30-letniej. 
Zgubę jego spowodowała niemoc własna. Stał się 
łatwą zdobyczą jezuityzmu, który w krótkim czasie 
całkowicie opanował Polskę i który stał się w Pol
sce przyczyną j e j  rozkładu i upadku.

To, com napisał, podtrzymuję w zupełności 
i dziś. Zresztą nie jest  to wyłącznie mój pogląd, gło
sili go i historycy specjaliści ze sprawą tą lepiej ode 
mnie obznajmieni. Bodaj że niema historyka, który
by nie widział przyczyny upadku reformacji w Pol
sce i w tem, że było w niej zbyt wiele odłamów my
śli reformacyjnej i że ta myśl coraz więcej się ra- 
dykalizowała. Przecież wszyscy przywódcy antitry
nitaryzmu w Polsce byli najpierw reformowanymi! 
Dla przykładu przytaczamy: Grzegorza Pauli 
(„Grzegorz Paweł z Brzezin”, O. Bartel R. w P. V. 
1928). Marcina Krowickiego („M. Krowicki” H. B a 
rycz. R. w P. III); Stanisława Tarnowskiego („Dy- 
teiści małopolscy”, M. W ajsblum R. w P. V); Andrze
ja  Wiszowatego („A. Wiszowaty jako  działacz i my
śliciel”. Ludwik Chwaj, R. w P. I). Słusznie pisze Al. 
Bruckner — a wszak on jest  najobjektywniejszym 
i najgruntowniej znającym ten przedmiot—w swoim 
już raz przytoczonym artykule „O różnowierstwie 
polskiem” : „Jakże znamiennem jest dla reformacji  
w Polsce np. przerzucenie się z luterstwa do kai- 
wiństwa całe j niemal szlachty! Rychło jednak i tem 
się nie zadowala maksymalizm słowiański, i choć 
początki arjaństwa do k ra ju  również z zagranicy 
przyszły, rozwój jego wszechstronny, odmianki n a j
różnorodniejsze na gruncie polskim same już rozbu
ja ły ”. Jestem wiąc, wygłaszając swój pogląd, w do
brem towarzystwie, i nic nie pomoże, że fes. Skierski 
odżegnywa się od arjanizmu i zresztą słusznie twier
dzi, że kościół reformowany nie miał z nim nic 
wspólnego. Kościół — nie, ale jego wyznawcy. Jest
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to tragedja radykalizmu reformacji  Kalwina, jak  
sam ks. Skierski mówi.

Pozostaję też przy swoim poglądzie, który ob
szerniej wyłożyłem w swoim odczycie kopenhaskim, 
że luteranizm więcej odpowiada psychice katolika, 
który ze względów religijnych zrywa z swoim ko
ściołem. Jestem tego zdania, — a zdanie swe opie
ram na długoletniem doświadczeniu — że katolik, 
który rozpadł się z swojem wyznaniem czysto nega
tywnie, najchętnie j przechodzi do kościoła reformo
wanego, bo ten jest radykalniejszy: katolik zaś za
niepokojony w swem sumieniu, szukający prawdy, 
której nie znalazł u siebie, zwróci się do nas. Lute
ranizm bowiem zawiera w sobie wszystko, co jest 
dobre i prawdziwe w rzymskim katolicyzmie, odrzu
ca jąc  naleciałości ludzkie. Kościół luterski zajmuje 
miejsce pośrednie między dwiema ostatecznościami. 
z których jedną jest pragnienie uzmysłowienia 
prawdy Bożej aż do ześwietczenia, a drugą — udu
chowienie j e j  aż do radykalnego subjektywizmu.

Z tego jednak bynajmniej nie wypływa, abym 
miał uważać luteranizm za jedynie zbawiający 
Prawda Boża jest we wszystkich kościołach, wyzna
jących Chrystusa jako Zbawiciela, i każdy z nich

ma swoje posłannictwo tu na ziemi, bo każdy z nich 
odpowiada pewnemu nastawieniu psychy ludzkiej, 
pewnym potrzebom duszy człowieka. Z kościołem 
ewangelicko-reformowanym zaś mamy najw ięcej 
wewnętrznej łączności, bo posiadamy wspólny 
grunt, na którym stoimy: Pismo Święte jako jedyne 
źródło prawdy i usprawiedliwienie z łaski przez 
wiarę, a nie z uczynków' zakonu. Posiada kościół te.i 
walory, których my w tym stopniu nie mamy; po
siada i kościół luterski dary, których tam brak. 
Szczere zaś i głębokie przywiązanie do swojego wy
znania nietylko nie powdnno stanowić przeszkody 
do zjednoczenia się kościołów ewangelickich z sobą. 
ale wydaje mi się koniecznym jego warunkiem. 
Tylko bowiem wierzący chrześcijanie, przejęci wda- 
rą w* Zbaw iciela świata, mogą w . obcowaniu z sobą 
przezwyciężyć różnice wyznaniowe. Na takich prze
słankach opiera się idea .,Rady kościołów ewange
lickich w Polsce'.  Nie chcemy zacierać różnic wy
znaniowych. — niechaj każdy z nas twardo stoi 
przy zasadach swego kościoła — a mimo to lączym\ 
się dla wrspólnej pracy około budowania królestwa 
Bożego na ziemi, a przedewTszvstkiem w ojczyźnie 
naszej, w Polsce.

NASZA REPLIKA.
Chętnie udzielając gościny wywodom ks. Bisku

pa Dr. J. Burschego, przedewszystkiem zaznaczamy, 
że nie ..wietrzyliśmy”, ja k  się nasz szanowny opo
nent wyraża, w kopenhaskim odczycie niechęci do 
kościoła ewang.-reformowanego z powodu, że o nim 
przemilczano. Nie jesteśmy, używając określenia 
Ks. Biskupa, tak ,.ograniczeni”, abyśmy mieli pre
tensję o to, co Ks. Biskup mówił lub czego nie mó
wił w Kopenhadze, ale musimy mieć pretensję, że 
tak właśnie mówił ŵ „Głosie* Ewangelickim”, a więc 
w Polsce, do społeczeństwa polskiego i specjalnie' 
społeczeństwa polsko-ew angelickiego. którego cząst
kę, aczkolwiek przez wielu z naszych „braci” lekce
ważoną, stanowimy i my — ewangelicy reformowa
ni. Powiedziawszy to. ustalamy, że temat dyskusji 
uległ znacznemu rozszerzeniu w odpowiedzi naszego 
szanownego oponenta. Na światowym konwencie 
luterskim ks. Biskup wygłosił, a w „Głosie Ewange
lickim” (grudzień 1929 Nr. 51 /2) wydrukował, dwie 
tezy:

1 „Tylko w postaci lu tersk ie j ma protestantyzm 
moc. aby się ostać w krajach rzymsko-katolickich”. 
(Podkreślenie nasze).

2 „Klasycznym przykładem tego jest kościół lu
terski w Polsce”.

W dalszych wywodach swoich ks. Biskup twier
dził m. in.:

„Nieszczęściem Polski było to, że w protestantyz
mie polskim zatarły się niebawem czysto luterskie 
cechy, początkowe. Gdy luteranizm nie zdążył był 
jeszcze dobrze się zorganizować w połowie XVI wie
ku, przeniknęło do Polski wyznanie morawskie 
i szw ajcarskie, z których to drugie coraz bardziej 
się radykaligowało, przy jm ując formy antytrynita- 
ryzmu, tryteizmu, dyteizmu, arjanizm u, socynianiz- 
mu, a nawet bezwględńego unitaryzmu, który pod
kopywał korzenie chrześcijaństw a...” (Podkreślenie 
nasze. Red.).

„Luteranizm ma po dziś dzień zadanie walki z ta- 
kiemi w ybujałościam i urojeńczo-reform ow anem i...”
(Podkreślenie nasze. Red.).

Ponieważ obie tezy są czysto dowolne i ks. Biskup 
nie umiałby wskazać kraju  rzymsko-katolickiego, 
w którym ostał się tylko luteranizm, więc zabrali
śmy się do /rektyfikowania tych tez i do odparciu 
nieba rdzo rzeczowego określenia: „wybujałości uro-

jeńczo-reformowane”. Co do tez dość było wrskazać 
na to, że klasyczny przykład Polski świadczyć może 
tylko o czemś przeciwnem twierdzeniu ks. Biskupa, 
co zaś do „urojeństwa”, trzeba było przypomnieć, 
że jest ono dzisiaj główną potęgą świata prote
stanckiego i niepomału oddziaływm także na luter- 
stwo. Wreszcie trzeba było odeprzeć z całą stanow
czością twierdzenie niedość przemyślane, że „w yzna
nie szwajcarskie coraz bardziej się radykalizowmło. 
przyjmując formy antytrynitaryzmu. tryteizmu, dv- 
teizmu. arjanizmu, socynianizmu. a nawet bez
względnego unitaryzmu. który podkopywał korze
nie chrześcijaństwu”.

Obok luterstwa klasycznego istnieje staroluter- 
stwo i nowoluterstwo. Gdyśmy o tern wspomnieli, 
pogniewał się nasz szanowny oponent i odpowie
dział: „Luteranizm jest tylko jeden, nauka luterska 
jest tylko jedna”. Dobrze, ale i kalwinizm też jest 
tylko jeden i nauka kalwińska też jest tylko jedna. 
Ktoś mógłby powiedzieć, że nauka Lutra radykali- 
zowała się i przyjmowała postać kalwiuizmu. Byłby 
to nonsens, ale gdy się mówi, że kalwinizm przyj
mował postaci... antytrynitaryzmu i t. d„ a nawet 
bezwzględnego unitaryzmu, to grzeszy się przeciw
ko elementom logiki. To już przecie nie jest ani kal
winizm, ani nawet chrześcijaństwo. Gdy dzisiaj ra- 
syści niemieccy, nawiązując do luterstwa. stwarzają 
sobie własne pogańsko-niemieckie postaci religji. to 
przecież za to nie można czynić odpowiedzialnym 
Lutra ani luterstwra. Ci ludzie automatycznie stają  
poza luterstwem. Prosilibyśmy więc o jednę miarę 
dla obu wyznań.

W sposób uprzejmy i rzeczowy, unikając wszel
kich ostrych wyrażeń i podejrzeń o demagogję, czy 
konwentagogję. przypomnieliśmy, że w Polsce obok 
luteran byli i są kalwini, że wbrew tezom ks. Bisku
pa nie ostali się w tym kra ju  rzymsko-katolickim 
w wielkich skupiskach ani jedni, ani drudzy, a jeśli 
pozostały po nich szczątki dawnej świetności 
w rdzennie jDolskich rodzinach i wielkie ślady w k u l
turze polskiej, to właśnie w kalwinizmie. Bo te setki 
tysięcy luteran, któremi ks. Biskup operował w Ko
penhadze, to ludność napłvwowa, niemieccy kolo
niści, albo też Mazurzy, którzy powstali i wychowali 
się dla luterstwa poza Polską tak samo ja k  rdzenni 
polacy — ślązacy Cieszyńscy. Co zaś do polskich
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/borów luterskich. to wiadomo, że są to imigranci ze 
śląska Pruskiego, a więc znowuż żywioł, który tez 
ks. Biskupa w żaden sposób ilustrować nie może.

Nawet lutrzy słowaccy na nic się tu nie zdadzą. 
Słowaczyzna była do roku 1918 częścią Węgier, 
a ponieważ wszyscy dobrze wiemy, ja k  odbywała 
się reformacja w* granicach pewnych państw*, czyli 
jak kojarzyła się z polityką, ja k  się wikłała antago
nizmami narodowemi i t. d.. więc należy traktować 
te sprawy* w tych całościach polityczno-społecznych, 
które tworzyły ich ramy. Na Węgrzech np. lutera- 
nizm dociera najprzód na Spisz i do miast górnych 
Węgier, a rozpowszechnia się dzięki tak w ydatnemu 
poparciu Niemców i Niemiec, że budzi to niepokój 
Węgrów o ich niezależność polityczną. Sejm w ig ier
ski już w* latach 1523 i 1525 uchwala ostre prawa 
przeciwko luteranom, ale wykonanie ich nie docho
dzi do skutku jedynie z pow^odu tragicznych dla na
rodu węgierskiego powikłań po bitwie pod Moha
czem r. 1526. Tymczasem nauka reformowana krze
wiona od roku 1543 przez Matjasza Biro... naogół 
wyparła z pośród Madziarów luteranizm, który 
utrzymał się tylko śród ludności słowiańskiej i n ie 
mieckiej”. (Artykuł Netoliczki ..Ungarn” w7 Religion 
in Geschichte und Gegenwart). Dlaczego zaś lute
ranizm uchował się śród ludności słowackiej, o tern 
pisze kompetentny Słowak: .,Wierność dla wyzna
nia augsburskiego zasilało prócz konserwatyzmu 
także niebezpieczeństwo narodowe: tylko w samo
dzielnym kościele można było utrzymać słowacką 
w iększość, gdy Madziarzy chcieli w wieku 19. unją 
z reformowanymi (kalwinami) zdobyć tę ostatnią 
basztę słowactwa...” (Jubilejni almanach - schcma- 
tisin ceskoslovenskeho evangelictva v ĆSR. 1928. 
str. 46). A więc polityka, przeciwieństwa narodowo
ściowe, konserwatyzm i opozycja luterska wobec 
kahvinizmu. a bynajmniej nie „moc ostawania się 
w krajach rzymsko-katolickich” tezy pierwszej, zgo
ła dowolnej, podobnie ja k  druga a poczęści i trzecia.

W odpow idzi swej przcypomnieliśmy, że luter i- 
nizm przyszedł do Polski przyjmując się przede- 
wszystkiem u ludności niemieckiej,  miejskiej,  pod
czas gdy szlachta dawała pierwszeństwo kalwi- 
n izmowi dla jego demokratyczności, czyli dlatego, 
że ludzie świeccy, zainteresowani sprawami religji  
i kościoła, mogli zabierać głos w* tych sprawach, 
podczas gdy kościół luterski jako nawskroś monar- 
chiczny. rządzony był tylko przez książęta i przez 
teologów. Że luteranizm przyjął się najpierw 
u m iejskie j niemieckiej ludności, to fakt powszech
nie znany. Mówi o tern Brückner (Dzieje lit. pol
skiej w zarysie tom I. str. 100), powtarzają to inni 
pisarze i historycy, a Wotschke twierdzi nawet, żr 
reformacja luterska ocaliła w7 Polsce ludność nic 
miecką przed ostateczną polonizacją. (Art. „Polon” 
w Rei. in Gesch. und Gegenw.) Heussi w7 swoim 
podręczniku historji kościelnej podkreśla także 
ludność niemiecką jako środowisko, do którego lu
teranizm trafił w Polsce przedewszystkiem. (Kom
pendium der Kirchengeschichte § 131 g.) ..Głów
nym ośrodkiem kościoła luterskiego (w Polsce) były 
Prusy, gdzie Zygmunt August w roku 1559 udzielił 
swobody wyznaniu augsburskiemu.... W przeci
wieństwie do stosunków' austrjackich powstawały 
w Pofsce także po miastach zbory ewangelickie, 
których główną ostoją, byli, oczywiście, przedsta
wiciele szlachty, ale rdzeń tworzyła ludność nie
m iecka”) (Podkreślenie nasze. Red.) (Karl Völker. 
Kirchengeschichte Polens, Berlin 1930. Str. 159). 
..Szlachta polska dawała pierwszeństwo kalwinizmo 
wi. Skutkiem tego kościół reformowany był wr Pol
sce szczególniej uprzywilejowany. Niechęć dla nie
mieckiego luterstwm nie może być wystarczającą 
przyczyną tego stanu rzeczy... Gdy szlachta polska 
zaczynała się odwracać od kościoła rzymskiego: 
Kalwin, najpotężniejsza postać wr obozie prote
stanckim zabierał się do dzieła jednoczenia wszyst
kich dostępnych mu sił religijnych przeciwko pa
piestwu.... podczas gdy luteranizm zdawał się wy
czerpywać w7 sporach dogmatycznych. W porówna 
niu z reformacją witenberską, genewska uchodziła

za nowszą bardziej postępową i współczesną”. 
(Tamże str. 160/1) Völker uważa, że „demokratyczne 
zasady genewskiej organizacji kościelnej stanow
czo bardziej odpowiadały pojęciom szlachty pol
skiej.  niż luterskie kościelnictwo państwowe” 
(Tamże str. 160). Wreszcie, przechodząc do czasów 
naszych, powiada ten historyk: „Część potomków 
niemieckich luteran, przybyłych niegdyś do kraju, 
odwracała się coraz bardziej od swej narodowości 
i nawiązując do dawniejszej reformacji w Polsce, 
starała się o wprowadzenie polskości do kościoła 
luterskiego. Z tego zrodziły- się trudności wobec 
większości, która przy całym szacunku dla panują
ce j kultury k ra jow ej chciała pozostać niemiecką. 
Zresztą potomkowie rdzennych polskich protestan
tów żyli przeważnie w zborach reformowanych”. 
(Tamże str. 308). (Podkreślenie nasze. Red.).

To są sprawy elementarne i powszechnie znane. 
Historycy luterstwa zdają sobie sprawę z faktu, iż 
nie było to przypadkiem, że ..luterstwo u ludów- ro 
mańskich nie znalazło żadnego oddźwięku i że ogra
niczyło się do Niemiec, germańskiej północy i nie
mieckich terenów kolonizacvjnych na północo- 
wschodzie”. (Heussi, § 122 z). Fakty  te w niczem nie 
pomniejszają wielkiej roli luterstwa, jaką  odegrało 
ono w- Polsce. Nie kwest jonowaliśmy tego nigdy 
i dlatego wszystkie w*ywody naszego szanownego 
oponenta są bezprzedmiotowe. Przypomnieliśmy j e 
dynie. że znacznie większą, rolę odegrał w Polsce 
kalwinizm dając j e j  mężów te j  miary co Łaski. Rej 
a później Trentowski i że te szczątki dawnego 
rdzennego protestantyzmu polskiego jak ie  lotrwra- 
ły do czasów naszych, przechowały się w7 kalwi- 
nizmie. Zastrzegliśmy się przeciwko tezom, że tylko 
luterstwo mocne je s t uchować się w k ra ju  rzymsko
katolickim  i że klasycznym przykładem tego ma być 
Polska, gdy właśnie Polska jest żywem zaprzecze
niem tych dowolnych tez.

W tezach tych, w dyskwalifikacji  kał w i nizin u. 
jako radykalizmu niwelującego chrześcijaństwo 
i będącego zdaniem Ks. Biskupa wybujałością uro 
jeńczo-reformowaną jest niewątpliwie wystąpienie 
w' druku ewangelika przeciwko ewangelikowi inne
go wyznania, a nasz artykuł w „Jednocie” (Nr. 2. 
1930) jest obroną pełną umiaru i wyrozumiałości. 
Na to dostaje się nam komplement w postaci ta 
k ie j :  „Ale jeśli już w Polsce ewangelik uważa za 
konieczne występować w druku przeciwko ewange
likowi innego wyznania (Kto wystąpił pierwszy? — 
pytanie nasze), powinien to czynić z umiarem.... 
a zwłaszcza winien wystrzegać się demagogji, obli
czonej na bezkrytyczność i nieuctwo w rzeczach 
historji kościelnej czyta jącej naszej publiki”. Sza
nowny oponent, zarzucając nam demagogję. za
pomniał. że bywają zarzuty, posiadające właściwo
ści bumeranga, a więc powracające do tego. kto się 
niemi posługuje. Doprawdy dziwić się trzeba, iż 
ks. D. Bursche nie przewidział, że jednostronnością 
swoich dowolnych tez i ekskluzywistyczną krytyką 
kalwinizmu. wT dodatku z gruntu błędną i niespra
wiedliwą. dotknie boleśnie ewangelików reformo
wanych. Wyobraźmy sobie coby to było, gdyby tak 
autorytatywny przedstawiciel naszego kościoła, j a 
kim jest on, wydrukował tezy: ,,1) Tylko w7 postaci 
kalwińskiej ma protestantyzm moc. aby się ostać 
w kra jach rzymsko-katolickich. 2) Klasycznym 
przykładem tego jest kościół kalwiński w* Polsce... 
Kościół kalwiński ma po dziś dzień zadanie walki 
z takiemi w ybujałościami urojeńczo - konserwatyw- 
nemi”...? 1 gdybyśmy nadto w7yrazili taki mniej
więcej sąd o luterstwie, ja k i  ks. D. Bursche wypo
wiada o kalwinizmie, że przyjmował formy... uni- 
taryzmu? A więc, gdybyśmy mutatis mutandis napi
sali. że luterstwo przyczyniło się do upadku re
formacji, nie oddaliwszy się dostatecznie od ko
ścioła rzymskiego? Nie usuwamy się z pod krytyki 
i sami zachowujemy sobie prawo krytyki, gdy 
spotykamy się z bardzo subjektywnemi i nieuza- 
sadnionemi twierdzeniami. Jeśli ks. D. Bursche 
podrwiw7a sobie z nas, że nie wiemy co to jest na- 
przykład nacjonalizm i racjonalizm Lutra, że nic-
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słusznie charakteryzujemy kalwinizm jako uniwer
salizm protestantyzmu, to w wywodach dalszych 
przedłożymy mu materjał, z którego się przekona, 
że nie jesteśmy bynajm nie j tak gołosłowni, jak  
chciałby o nas przypuszczać. Jego wywody histo
ryczne, dotyczące luteranizmu w Polsce przez ni
kogo u nas kwestjonowane nie były i dlatego cah  
ten ustęp jest w te j  polemice bezprzedmiotowy. Nic 
polemizujemy z twierdzeniem, że w Polsce był 
także luteranizm i że dzisiaj jest  liczebniej repre
zentowany, niż kalwinizm, ale zastrzegamy się prze
ciwko zacieśniającemu „tylko”. Rzecz prosta, że za
nim nauka Kalwina przeniknęła do Polski szerzył 
się tu luteranizm i dlatego mógł R e j  tak przychyl
nie się odzywać o Lutrze i konfesji augsburskiej. 
Stosunki się zmieniły, gdy polacy zapoznali się 
z ideą Kalwina i kalwinizmu, widocznie więcej od- 
powiadającemi ich psychice. Tak samo ma się rzecz 
z liczbami. Powiedzieliśmy, że luteranizm. to 60—70 
mil jonów. Nasz szanowny oponent powiada, że 8i 
mil jonów. Doskonale: niech tak będzie. Odliczmy 
jeszcze 10 mil jonów na High Church anglikańskie
go kościoła, bo anglikański Low Church pod wzglę
dem doktryny jest najzupełniej do kalwinizmu 
zbliżony i bynajmniej, ja k  chce tego Ks. D. Bursclie. 
w nance o Komunji świętej nie stoi na gruncie lu
teranizmu, odrzucając charakterystyczną dla lute
ranizmu „konsubstancjację”, to i tak na różne de
nominacje kalwinizmu pozostanie jakieś 150 miljo- 
nów. Ale tu nie o liczby chodzi, lecz o to, że lute
ranizm za bardzo związał się z narodowością 
i państwem swej kolebki, podczas gdy kalwinizm 
dzięki swej uniwersalnej idei stał się tern, co 
Troeltsch nazwał „die eigentliche Hauptmachl des 
Protestantismus”.

Ale porozumienie się z ks. D. Burschem jest dość 
trudne, bo gdy naprzykład wyraża zgodę na to, że 
luteranizm nie dotarł do narodów romańskich, to 
zaraz dodaje, że i kalwinizm też do nich nie dotarł, 
a za przykład bierze Włochy i Hiszpanję, choć nie
słusznie, bo zarówno we Włoszech ja k  i w Hiszpanji 
garstki ewangelików z ducha pokrewne są blisko 
kalwinizmowi, a za to obce luteranizmowi. Dla 
stwierdzenia te j  tezy dość jest porównać konfesje 
tych narodowych ugrupowań ewangelickich jak  
Konfesję Waldeńczyków z 1655 r. (Brieve Confession 
de Foy des Eglises Reformees dc Piemont), wyzna
nie wiary kościoła włoskiego (chiesa evangelic! 
Italiane) z r. 1870 i wyznanie wiary hiszpańskich ko
ściołów chrześcijańskich z r. 1872. Pomija też ks. D. 
Burschc zupełnie Franc ję  i Szw ajcar ję  (romańską) 
Jeśli dzisiaj F ranc ja  stoi na czele kultury świato
wej, to dlatego, że w pewnej chwili dziejowej o pa
nowanie nad światem walczyły dwa duchy: Jan 
Kalwin i Ignacy z Lojoli. że. walka ta trwa w ich 
potomstwie duchowem i że w całe j współczesnej 
cywilizacji zwycięża właśnie duch te j  wielkiej my
śli uniwersalistycznej którą Kalwin wydarł papie
stwu. Konfrontacja  kościoła luterskiego krajowego 
(Landeskirche) z teokracją  Kalwina daje  obraz te 
go, co na fundamencie wielkiego Lutra zbudował 
wielki Kalwin. We F ranc ji  jest  podobno niespełna 
miljon (niektórzy mówią, że tylko 700 — 800 ty 
sięcy) hugenotów, dzieci duchownych Kalwina, ale 
jakaż olbrzymia tkwi w nich siła, jak ie  ogromne są 
ich dzieje, ja k  się tu wyrażają Gęsta Dei per 
Francos! W roku 1912 wyszło wielkie kapitalne 
dzieło Troeltscha o doktrynach społecznych kościo
łów chrześcijańskich i wtedy, gdy jeszcze nikt na
wet nie przeczuwał powstania Ligi Narodów, uczo
ny niemiecki wskazywał na to. że „ruch humani
tarny i etyczny przeciwko wojnie i za zastąpieniem 
systemu wojen przez system umów i sądów roz
jemczych zadomowił się u kalwinistów i sekt. 
a traktowany jest tu poważnie i realizowany 
w ciężkich walkach z imperjalistycznemi skłonno
ściami narodów, do których oni należą”. (Troeltsch, 
Die Soziallehren der christlichen Kirchen und 
Gruppen. Tybinga 1912. Str. 728). Czy to nie jest 
charakterystyczne, że Wilson, duchowy syn Kalwi

na powołał do życia Ligę Narodów i że Genewa, 
stolica kalwinizmu stała się j e j  stolicą?

Musimy żałować, że stosunek luteran do kalwini
stów nie był i nie jest taki, ja k i  był stosunek K al
wina do Lutra. Z całą lojalnością oddawał on Lu
trowi, co jego jest, widział w nim pierwszego fun
damentalnego reformatora i czynił wszystko, co 
mógł, aby wszystkie dostępne i twórcze siły reli
gijne skupić na gruncie pracy luterskiej i grunt ten 
rozszerzyć na cały świat. U nas, niestety, zapanował 
system liczenia ludzi, zamiast ważenia ich. 
Z garstki wileńskich kalwinów wyszła wielka idea 
wytworzenia jedne j wspólnej organizacji kościołów 
ewangelickich w Polsce, ale właśnie nie znalazł«: 
odpowiedniego poparcia przez liczbę i j e j  reprezen
tantów. Ma to w7iekow7ą tradycję i dlatego w pole
mice ks. D. Burschego mogło się znaleźć takie py
tanie: „Z ręką na sercu proszę mi powiedzieć, czy 
w zborze ewangelicko-reformowanym wiele jes1 ro
dzin takich, których ojcowie i dziadowie byli już 
reformowanymi? Kto w szklanym domu siedzi, 
niechaj się wystrzega rzucać kamieniami...” Odpo
wiedzieć na to możemy, że te szczątki rdzennego 
polskiego protestantyzmu, jakie  przetrwały wszyst
kie złe czasy, przetrwały właśnie w kościele ewan
gelicko-reformowanym. I wr szklanym domu dziejów 
naszych widać to doskonale. Zresztą szklanym domem 
jest nie tylko nasz dom.

Jak trudno porozumieć się z ks. D. Burschem. 
tego dowodzi i taka np. konfrontacja: „...przeniknęło 
do Polski wyznanie morawskie i szwajcarskie, 
z których to drugie coraz bardziej się radykalizo- 
wało, przyjmując formy antytrynitaryzmu. try- 
teizmu i t. d. i t. d.” A potem, gdy takie niepow ażne 
i gołosłowne twierdzenie trzeba jako tako udo
wodnić, przytacza się Brucknera, bo „wszak jest on 
najobjektywniejszym i najgruntownicj znającym 
ten przedmiot”. I cóż mówi ten świadek najobjek- 
tywniejszy i najgruntowniej znający ten przedmiot? 
„Jakże znamiennem jest dla reformacji  w Polsce 
(prof. Bruckner lekceważy ją  zasadniczo i potępia 
historyków7, którzy j e j  przypisują większe znacze
nie — przypisek nasz) np. przerzucanie się z lu- 
terstwa do kalwiństwa całej niemal szlachty! 
Rychło jednak i tern się nie zadawmla maksymalizm 
słowiański, i choć początki arjaństw-a do kra ju  rów- 
nież z zagranicy przyszły, rozwój jego wszechstron
ny, odm i a nki najróżnorodniejsze na gruncie pol
skim same już rozbujały”. Maksymalizm jak i?  Kai 
wiński? Nie. słowiański! Z kalwinizmu polskiego się 
zrodził? Nie z zagranicy przyszedł zaczątek arjań- 
stwa. L in ja  logiczna łamie się tu beznadziejnie. Je 
śli już między kalwinizmem a unitaryzmem ma być 
związek przyczynowy, to w Polsce jako pierwsze 
ogniwo postawić należy luteranizm. Chyba tak? 
A w Niemczech czyliż nie było wybujałości nie
zdrowych na tle luteranizmu? I kto je  okiełzał? Siła 
ramienia świeckiego, którego Polska nigdy nie mia
ła i mieć do takich usług nie chciała przed reakcją 
katolicką.

Powiedzieliśmy: uniwersalizm i partykularyzm, 
czem naraziliśmy się na ostrą ironję szanownego 
oponenta, między innemi i za to, iż zdaniem naszem 
Luter dzięki szczęśliwym warunkom dokonał wiel
kiego dzieła. „Przypomina mi się — powiada ks. 
Biskup — pewien teolog, który przy egzaminie 
w Konsystorzu, gdym mu zwrócił uwagę, że za
pomniał o znaczeniu Kanta i o jego wpływie na teo
logię. odpowiedział, że on również Kanta bardzo 
ceni i uważa go za wielkiego myśliciela”. A nam 
przypomina ta w7esoła anegdota znakomitego my
śliciela i pisarza Houstona Stewarta Chamberlaina, 
który całkiem słusznie podnosi olbrzymie zasługi 
Lutra i podkreśla to. że umiał właśnie wyzyskać 
..szczęśliwe warunki”, bez których jego poprzednicy 
ginęli na rzymskich stosach. Powsiada on dosłownie: 
„Bez książąt nic się zrobić nie dawało? Któż bę
dzie chciał twierdzić poważnie, że reformacyjnie 
usposobieni książęta działali pod wpływem religij 
nego zapału i dla niego....? Politisches Interesse und 
politischer Ehrgeiz, gestiitz auf ein Erwachen des
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Nationalitätsbe wustseins, waren massgebend” (In
teresy polityczne i polityczne ambicje, oparte na 
budzącej się świadomości narodowej, były miaro- 
dajne-Griindlagen des XIX Jhdts str. 846). Oto co 
nazywamy szczęśliwemi okolicznościami. „Popular
ność Lutra spoczywała między innemi na jego 
prawdziwem niemiectwie — echt deutscher Art — 
i dlatego nie było to przypadkiem, że dzieło jego nie 
wyszło poza Niemcy i Skandynawję — powiada cy 
lowany Heussi (Kirchengeschichte § 122 z).

Naszego czcigodnego oponenta śmieszy zdanie. 
„Reformacja Lutra to nacjonalizm i racjonalizm". 
Uważa on. że „zdanie to może wypowiedzieć tylko 
ten, co nie czyta żadnych źródłowych badań o re
formacji XVI wieku... O nacjonalizmie w wieku 
XVI mowy być nie może, jest to pojęcie wręcz nie
odpowiednie dla onego czasu, jest to pojęcie no
wożytne, a Luter i racjonalizm — to absolutne 
sprzeczności”. Najprzód co do racjonalizmu Lutra. 
Mitscherlich, najznakomitszy bodaj badacz nac jo
nalizmu, profesor uniwersytetu wrocławskiego po
wiada. że dla Niemiec miała reformacja znaczenie 
nieoszacowane. „Reformatorom było dane wygrywać 
niemieckość przeciwko romanizmowi, a tern samem 
wzmacniać także uczucie narodowe i dumę narodo
wą. Kierownictwo spoczywało w ręku Lutra. Ta j e 
dyna w swoim rodzaju wielka osobistość wyposa
żona była rzadkim darem agitacyjnym i instynktow
nie stawiała wszystko na usługach swoje j wielkiej 
idei religijnej, nie zdając sobie naogół sprawy, że 
rzeczy te używane są do celów agitacyjnych. Stało 
się wriec. że ruch w gruncie rzeczy międzynarodowy 
zrazu stał się budzicielem instynktów7 narodowych... 
Aczkolwiek narodowy charakter Lutra uważać 
można za uznany, to jednak nie chciałbym sobie 
odmówić przytoczenia tutaj z pism Lutra wyjątków 
godnych uwagi. (Podkreślenie nasze. Red.). W ma
tem dziełku „An den christlichen Adel der 
deutschen Nation” (Do chrześcijańskiej szlachty na
rodu niemieckiego) znajdujemy takie zwroty: Prze
to przebudźmy się, mili Niemcy, a Boga bójm y się 
więcej, niż ludzi... Czemuż to my Niemcy mamy 
cierpieć takie łupiestwo, zdzierstwo dóbr naszych 
przez papieża... czemuż my Niemcy dajemy tak 
drwić z siebie i wodzić się za nos.... ja k  gdyby Niem
cy przed wszystkimi chrześcijanami na świecie mieli 
być rzymskiej stolicy i papieża błaznami., chrześci
janie. osobliwie niemieckiej nacji... tako są Niemcy 
pięknie po niemiecku nauczani...” (Podkreślenie na
sze Red.), i t. d. i t. d. (Mitscherlich, Der Nationa
lismus Westeuropas. Lipsk 1920. Str. 168/9). To też 
nawet Teodor Kolde w swej rozprawie o Lutrze, 
powiada o nim: „Budzi się niemiecki patrjota, (Pod
kreślenie nasze. Red.) zaczyna się przeciągać i pro
stować. otwiera oczy... i widzi, że nietylko zepsu
cie chrześcijaństwa... lecz smutny stan całe j nie
mieckiej ojczyzny.... (Podkreślenie nasze. Red.) 
z Rzymu się wywodzi, z Antychrysta”. (Unsere re 
ligiösen Erzieher Lipsk 2 wyd. str. 21). Czcigodny 
nasz oponent może się tedy łatwo przekonać, że na
cjonalizm jest znacznie starszy, niż on przypuszcza.
1 mter operował nim świadomie.

Że to wytworzyło w psychice niemieckiej pe
wien partykularyzm to rzecz zrozumiała i prosta. 
Ruch reformacyjny luterski za bardzo uzależnił się 
od książąt, kościół luterski stał się państwowym 
i oparł się o władcę świeckiego (Landesherrn), 
pozbawiając się swobody i uniwersalizmu. Nie na
sze to zdanie wyłącznie. „Poza swój k ra j  rodowity 
(Stammland) wydostało się luterstwo tylko do nie
mieckich państw terytorjalnych, do ziem skandy
nawskich i bałtyckich, a na zachodnich granicach 
niemieckich ucierpiało wiele strat na rzecz kalwi- 
nizmu”. (Ernst Troeltsch, Die Soziallehren dei
ch ristlichen Kirchen und Gruppen. Tybinga 1912. 
Str. 512). Granice kościoła zbiegały się tu z grani
cami państwa i kościół luterski stawał się „einzel- 
staatlich”, jak  się wyraża Troeltsch. który następnie 
dodaje, że „w luterstwie nie należy to jedynie do 
jego etyczno-religijnych ideałów, ale należy do sa- 

mejże możliwości jego istnienia, które traci opar

cie. o ile chrześcijańskie państwo lub chrześcijań
skie' społeczeństwo nie zaopiekuje się tą delikatną 
rośliną bez organu...” (Str. 513). W związku z tern 
nie jest pozbawione zainteresowania co tenże 
Troeltsch powiada o kościele luterskim: „Teore
tycznie we zborze panował Chrystus i Pismo, w rze
czywistości rządzili władcy świeccy (Landesherren) 
i teologowie”. (Podkreślenie nasze. Red.). Tamże 
str. 518).

To właśnie uważamy za partykularyzm tak ści
śle związany z pewnem terytorjum i z pewnym mo
mentem dziejowym, że rozumiemy Troeltscha, gdy 
powiada: „Po pierwotnych powodzeniach luterstwo 
utknęło.... Rozpowszechnienie reformy kościelnej na 
Zachodzie, a stamtąd na nowym świecie, przypadło 
kalwinizmowi, który dzisiaj uważany być musi za 
właściwą główną potęgę protestantyzmu” (Podkre
ślenie nasze. Red.). (Tamże str. 605.). „Przyczyna 
rozpowszechniania się kalwinizmu spoczywa w tern, 
że przyjął się on u ludów zachodnich, znajdujących 
się w stanie wielkiego rozwoju politycznego. Ale 
spoczywa on zarazem jeszcze głębiej w istocie sa- 
megoż kalwinizmu, który wyparł zupełnie lub pra
wie zupełnie zaczątki luterstwa na tych terytorjach 
Spoczywa też w aktywnym charakterze, w sile ko- 
ścielno-twórczej, w międzynarodowej łączności 
i w świadomych dążnościach rozpowszechniania się 
kalwinizmu a wreszcie i w jego zdolności przysto
sowania idei re lig i jne j do stanu politycznego i go
spodarczego narodów zachodnich, czego luterstwu 
zawsze (von Hause aus) brakło. (Podkreślenie na
sze. Red.). Nie wyrzekając się swej ortodoksji,  stał 
się kalwinizm z biegiem czasu — wbrew pierwot
nej na jściśle jszej łączności z luterstwem, przeciw
stawieniem luterskiego konserwatyzmu, kościel- 
nictwa państwowego i instytucjonalizmu. Współ
czesne kulturalno - historyczne znaczenie luterstwa 
spoczywa politycznie i społecznie w jego współpra
cy z partjami reakcyjnemi, zaś pod względem reli
gijnym i naukowym w rozwijaniu filozoficznej teo- 
logji, połączonej z pobożnym mistycyzmem i we
wnętrzną żarliwością, która ja k o  etyka oczywiście 
także od współczesnych zagadnień życia społeczno- 
politycznego stoi bardzo daleko. Natomiast kalwi
nizm — w czasach nowszych pod wpływem pietyzmu 
i metodyzmu, związanych z jego istotą —  zachował 
naogół swoją wolną od filozofji teologję albo też ją  
po zaburzeniach wieku oświecenia odzyskał, ale 
w swej ścisłej łączności z angielskiemi i amerykań- 
skiemi właściwościami narodowemi i instytucjami 
zespolił z sobą a poczęści wytwolzył współczesny 
styl życiowy, który nazwać można ńmerykanizmem... 
Ale oddziałał on i na kontynent. Nietylko w orga
nizacji  kościelnej i w pojmowaniu kościoła, w sto
warzyszeniach kościelnych, w misji  wewnętrznej, 
w pietystycznem uświęceniu oddziaływa on na lu
terstwo, lecz także ja k o  powszechna potęga ducho
wa w wychowanym przez siebie typie człowieczeń
stwa oddziaływa na kulturę europejską, która
0 istnieniu pierwotnego związku z typem kalwiń
skie j religijności najczęściej nic nie wie. Aż do na
szych czasów dotrwało potężne uczucie łączności 
wszystkich kalwinistów, tworzącej międzynaro- 
dowość kalwinizmu, k tóre j pomimo swych lutei- 
skich konferencyj nic nie ma do przeciwstawienia 
luterstwo, wciąż jeszcze bardzo partykulary- 
styczne”. (Podkreślenie nasze. Red.). Troeltsch str. 
605 i nast.).

Przykro nam doprawdy, że, nie mając u sza
nownego oponenta zaufania i posądzani o dema- 
gogję żerującą na nieuctwie, zmuszeni jesteśmy 
przytaczać tak obszerne cytaty, ale cóż robić? Może 
teraz już nie będzie kwestjonowany nacjonalizm lu
terstwa. jego partykularyzm i kalwiński uniwersa
lizm. I to byłoby coś warte, bo zapobiegałoby 
w przyszłości stawianiu dowolnych tez i w ynikają
cych z nich zgoła zbędnych polemik. Zresztą zda
nie Troeltscha nie jest jedyne i odosobnione, lecz 
powszechne. Spotkamy się z niem i u Lagarda,
1 u Harnacka, i u Spenglera, i u Treitschkego. aby 
lojalnie cytować tylko myślicieli i pisarzy ojczyzny
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Lutra. „Dla Niemiec było fatalne — powiada Oswald 
Spengler ■—. że Lutrowi brakło zdolności oceny fak
tów i siły praktycznej organizacji. Ani nauki swo
jej nie ujął w jasny system, ani też nie kierował 
wielkim ruchem i nie wytknął mu określonego celu. 
Jednego i drugiego dokonał jedynie jego wielki na
stępca Kalwin. Podczas gdy ruch luterski w Europie 
środkowej błąkał się bez wodza, władzę swoją w Ge
newie uważał Kalwin za punkt wyjścia planowego 
podboju świata dla panowania protestantyzmu prze
myślanego bezwzględnie do ostatka. Dla tego on 
i tylko on stał się potęgą światową (Podkreślenia 
nasze. Red.) (Weltmacht). Dlatego właśnie decydu
ją ca  walka duchów Kalwina i Loyoli opanowała cał
kowicie politykę światową w państwowym system i- 
cie Baroku od zagłady hiszpańskiej Armady aż po 
walkę o panowanie nad morzami”. (Oswald Spengler. 
Der Untergang des Abendlandes. Monach jum 1922. 
tom TT str. 368).

Oto są głosy, podsumowujące długie kolumny 
zdobyczy myślowych i naukowych. Luteranizm był 
fundamentem, na którym trzeba było wznieść bu
dowlę, jeśli ten fundament nie miał zniszczeć. Do
konał tego Kalwin; uznaje to nawet tak gorący wiel
biciel Lutra, jak  Chamberlain: ,,Może sobie Hein
rich von Treitschke nazywać kalwinizm najlepszym 
protestantyzmem, jeśli  się mu podoba: Kalwin był 
istotnie prawdziwym czysto religijnym reformato
rem kościelnym i mężem nieubłaganej logiki... Ina
czej zabrał się do dzieła Luter, niemiecko-patrjo- 
tyczny polityk. Myśl jego zajmowały nie dogma
tyczne subtelności, były one dla niego raczej dru- 
gorzędnemi: naprzód szła nacja. „Dla Niemców 
swoich jestem zrodzony, im też służyć pragnę!” — 
woła! ten wspaniały mąż. Miłość ojczyzny była dlań 
sprawą bezwarunkową, teologja — warunkową 
i w tej drugiej sprawie nie wyzbył się nigdy habitu 
mniszego”. (Podkreślenie nasze. Red.) (Chamberlain, 
Grundlagen des XTX Jlults. str. 843).

Tstotnie, teologja była mu rzeczą drugorzędna, 
a wypowiada się o tern badacz tak autorytatywny, 
jak  Adolf Harnack. „Przez ujęcie, jakie Luter dał 
nauce o Wieczerzy Pańskiej, stał się on współwin
nym, że późniejszemu kościołowi luterskiemu w je 
go chrystologji, w jego nauce o sakramentach, w je 
go doktrynaryzmie i przy jego fałszywej mierze, 
jaką mierzył doktryny odmienne, nazywając je he
rezjami, — groziło niebezpieczeństwo stania się ża
łosnym dubletem kościoła katolickiego. (Podkreśle
nie nasze. Red.). Bo katolicyzm to nie papież i nie 
kult świętych, albo msza — to są skutki ale
błędna nauka o sakramencie, o pokucie, o wierze 
i autorytetach wiary”. (Harnack. Dogmengeschichte. 
(i rund riss, w yd. TY Tybinga 1903. Str. 397).

Tak samo wypowiada się Paul de Lagarde: 
..W luterskiej dogmatyce stoi przed nami gmach 
katolicko-scholastyczny, nietknięty. z wyjątkiem 
poszczególnych miejsc, zburzonych, i ze starą archi
tekturą połączonych nie stylem. ale gliną”. 
(LT Chamberlaina. 'Grundlagen, str. 846).

A teraz słówko o racjonalizmie. Słowem tern nie 
oznaczamy li-tvlko tego skromnego odcinka dzie
jów myśli teologicznej, który charakteryzuje oświe- 
ceńczy radykalizm, ale bierzemy je  tu w znaczeniu 
teorjo-poznawczem. Harnack i inni widzą jeden 
z najbardziej charakterystycznych rysów Lutra 
w tern. że podwaliny kościoła kładł w Słowie Bo- 
żem według czystego rozumu (nach der reinen T e r 
nu nft-Harnack. Grundriss str. 385). nie umiejąc za
bezpieczyć go przed skutkami wolności badania. 
Jeśli czcigodny nasz oponent przypisuje teologji nie
winną rolę wywoływania „rewolucyj bez konsek- 
w encyj”. to się z tern zgodzić nie możemy. Badanie 
naukowe jest poszukiwaniem prawdy, a prawda zna
leziona obowiązuje. W wiekach średnich, gdy ba
danie doprowadzało do wniosków niezgodnych z au
torytetem. to uważano, że badacz kiepsko badał. 
Dzisiaj jesl inaczej. Żadna myśl wolna nie podko
pywała wiary tak gruntownie ja k  ta teologju, któ
ra. niwelując do gruntu wszystkie przedmioty wia
ry, docierała do najszerszych kół w miljonach po

pularnych broszur i książeczek. To jest właśnie la 
luterska filozoficzna teologja. o której mówi tyle 
interesującego Troeltsch. Uczy ona wątpić o wszyst- 
kiem. a potem w życiu praktycznem każe przymknąć 
oczy i udawać, że się o tern nie wie. o czem się b a r 
dzo dobrze wie. O taki racjonalizm nam chodzi i ten 
ma bez kwestji  początek w Lutrze, co do którego 
Harnack rzuca pytanie: „Ale czyż nie odrzucił on 
nieomylnej tradycji  kościelnej, nieomylnego urzę
du kościoła, a w zasadzie nawet nieomylnego kano
nu Pisma świętego?” (Grundriss, str. 382). Nie jest 
więc drwiną ani przekąsem z naszej strony, gdy 
pytamy o który luteranizm chodzi. Jest ich w orga
nizacji kościelnej i w teologji wiele. Jeśli ks. Bi
skup odpowiada, że nauka luterska jest jedna, to 
jest to ogólnik, pod którein życie podpisu swego nie 
postawi.

Zależnie od zasadniczej postawy uniwersali- 
stycznej kalwińskiej i partykularystycznej luter
skiej układały się w przeszłości stosunki między 
przedstawicielami obu wyznań w Polsce. Kalwinizm 
zawsze zabiegał o jedność, o uniwersalizację ruchu, 
luteranizm zawsze odgradzał się swoim partykula
ryzmem. T to nie jest gołosłowne zdanie nasze, ale 
zdobycz dochodzeń i badań historycznych. Cytowa
ny już Völker mówiąc o ugodzie sandomierskiej, 
wywodzi: „Stało się inaczej, niż tego chcieli przy
jacie le  ugody... Załamanie się dzieła ugody łączy się 
z wyznaniowem okrepnięciem luterstwa po dojściu 
do skutku konkordji. Już w Toruniu zaznaczył się 
kryzys. Synod generalny zajmował się przykrą 
sprawą obu pastorów' poznańskich. Niemca Pawła 
Gerikego i Polaka Andrzeja Luperianusa. którzy od 
niejakiego czasu namiętnie zwalczali ugodę sando
mierską. Synod kościelny pozbył się wprawdzie 
wichrzycieli przez pozbawienie ich urzędu, ale za
rządzenie to wywołało po stronie luterskiej gwał
towny opór. Superintendent Erazm Gliczner. który 
przeprowadził uchwały toruńskie, spotkał się ze 
zwartym oporem. Po jego śmierci (1603 r.) nastroje 
unijne rozwiały się wśród wielkopolskich luteran 
ostatecznie. Jego następcy na stanowisku superin- 
tendenta. Gronitius i Dąbrowski, znajdowali îę 
w obozie przeciwników unji. /resztą i o Gliczncrze 
opowiadano sobie, że w ostatnich latach życia za
chwiał się w swej postawne wrobec ugody sando
mierskiej.

..W Prusach (Polnisch-Preussen) pastorzy luter- 
scy zgóry uchylili się od współpracy z obu innemi 
wyznaniami ewangolickiemi. Na toruńskim syno
dzie' generalnvm w roku 1593 ewangelickie zbory 
krajowe były wprawdzie reprezentowane przez de
legatów-gości, ale na wezwanie przyłączenia się do 
dzieła poi ozu mienia, delegaci odmówili, powołu jąc  
się na to. że w Prusach niema zwyczaju tworzenia 
takich zjednoczeń religijnych. Z te j  strony padały 
też najostrzejsze ciosy przeciwko reformowanym 
i czeskim braciom. Teść Luperianusa, Benedykt 
Morgenstern, pastor w' Grudziądzu, w traktacie 
sw^oim o kościele nazwał tych ostatnich wprost 
wr rogami prawdy. W kołach luterskich spoglądano 
na nich osobliwie krzywo, gdyż zarzucano im, że 
od Lutra odpadli, aby się przyłączyć do Kalwina, 
co im brano bardzo za złe. Johann Heidenreich 
z pobliskiego uniwersytetu Frankfurckiego wypo
wiedział się w roku 1602. że bracia czescy to here
tycy, fantastyce i sakramentarjanie. Także luterscy 
wygnańcy, którzy osiadali w Wielkopolsce, z o jczy
zny sw^ojej nie przynosili zrozumienia dla współpra
cy z reformowanymi.

..Ustały tedy wspólne zjazdy tych trzech 
wvznaii... Nie brakło wszakże na przejawach wza
jemnej (Niestety raczej jednostronnej życzliwości. 
Red.), życzliwości. Gdy kozacy w roku 1649 
zniszczyli kościół luterski w' Neudorf ie (obecnie 
Mościce). reformowani pozwolili im korzystać ze 
swego kościoła w Piaskach. W Toku 1650 Bogu
sław Radziwdłł. głowa litewskich ewangelików re
formowanych. poczynił takie same ustępstwa na 
rzecz śląskich w ygnańców w Węgrowie. Naogół 
wszakże w zborach luterskich panował duch orto
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doksji ostro przeciwstawiającej sit; kał w i nizinowi, i 
Na toruńskim zjeździe religijnym w roku 1645. któ
ry na życzenie jego inicjatora. Władysława FV. miał 
być charitativum, ale przemienił się w irritati vum. 
przeciwieństwa między luteranami a kalwinami 
Polski, zarysowały się ku radości jezuitów bardzo 
ostro, pomimo narad uprzednich. Starszy pastor 
gdański. Abraham Galów i przedstawiciel witcnber- 
skiego fakultetu FTiilsemann. przeciwstawili się osim 
usiłowaniom pokojowym Comeniusa (Komen- 
skyego) i Calixta”.

..I.litera nie i reformowani odnajdują się znowu 
dopiero w wieku 18. gdy ucisk katolicki stawał się 
nieznośny... Po odzyskaniu wolności religijnej każde 
/ obu tych wyznań ewangelickich urządziło się 
osobno“. (Völker. Kirchengeschichte Polens, str. 
254 5). — ł na tym przykładzie widzimy, że konsoli
dacja Iuterstwa prowadzi do konserwatyzmu i wy
łączności. podczas gdy kalwdnizin tern bardziej się 
u niw ersalizu |e. im bardziej konsolidu je  się we
wnętrznie i im szersze zatacza kręgi w świecie. Dla- 
lego właśnie trafił  i na wyspę konserwatywnych 
Anglików' i do Ameryki, do Francji, do Węgier, 
Czechosłowacji, i naw-et do klasycznego kraju re
formacji luterskiej — do Niemiec.

Zdaje się. że po te j wymianie zdań obiecywać 
sobie zbyt wiele nie możemy. „To. com napisał, pod
trzymuję w' zupełności i dziś” — powiada ks. Bi
skup. Tezy są wrprawdzie nieco złagodzone powie
dzeniem. że „luteranizm więcej odpowiada psychice 
katolika”, ale w dalszym wywodzie spotykamy się 
z nowremi dodatkami dość arbitralnego wykreślania 
roli kalwinizmowi. Ks. D. Bursche zdanie swoje 
opiera na długoletniem doświadczeniu, że ,,katolik, 
który rozpadł się ze swojem wyznaniem czysto ne
gatywnie, na jchętnie j przechodzi do kościoła refor
mowanego. bo ten jest radykalniejszy: katolik zaś 
zaniepokojony w' swem sumieniu. szukający 
prawdy, której nie znalazł u siebie, zwróci się do 
do nas. Luteranizm bowiem zawiera w sobie 
wszystko, co jest dobre i prawdziwe w’ rzymskim 
katolicyzmie...”’

Wywód jest arbitralny i zawiły. Skąd ks. Biskup 
w ie. co za ludzie przechodzą do kościoła kalwiń
skiego? Na ja k ie j  podstawie krzywdzi Ks. D. 
Bursche cały szereg poważnych i uczciwych ludzi, 
którzy przeszli z katolicyzmu na kalwdnizm i wr ko
ściele naszym żvją i pracują dla jego dobra i dobra 
całego protestantyzmu? ( o to znaczy rozpaść się ze 
swoim kościołem negatywnie? Czy rozpadają się lu
dzie ze swoimi kościołami także pozytywnie? Skąd 
ta pewność, że indyferent nie pozostanie raczej 
w katolicyzmie, ale koniecznie przejdzie do kościo
ła kalwińskiego? I skąd to przekonanie, że poszu
kiwacze prawdy, zaniepokojeni w swem sumieniu 
koniecznie pójdą do luteran? Dlaczego nie do pra
wosławnych, albo metodystów? W te j segregacji 
i w tern anektowaniu typówr szlachetniejszych wy
raża się znowuż pogarda i wyniosłość wobec wszyst
kiego co nieluterskie. Czyżby to był ciągle ten sam 
rys. na który narzekał Łaski w liście do Amerbacha. 
że ewangelicy nie znoszą nikogo coby śmiał nieco 
odmiennego twierdzić” ? Wielki ten mąż przez za
chodnich uczonych stawiany tuż obok Lutra i K al
wina, jest przykładem genjuszu. któremu właśnie 
brakło szczęśliwych warunków^ do wykonania wiel
kiego dzieła. Ceni go światowy kalwinizm jako je d 
nego z największych swoich synów, choć ks. Dr.
J. Bursche anektuje  go na rzecz całego ewangeli- 
cyzmu. nie zna go jego ojczyzna.

Jeśli ks. Biskup uparł się mniemać, że ..czyste 
luterskie cechy pierwotne” byłyby ocaliły prote
stantyzm w Polsce, to mu tego subjektywnego mnie
mania podkopywać nie będziemy, sami wrszakże 
ukażamy, że żaden konserwatyzm nakazany, nietyl- 
ko luterski. ale nawet rzymsko-katolicki, nie zdobi 
ujarzmić myśli ludzkiej. Miał Rzym panowanie nad 
całym światem, miał inkwizycję, ramię świeckie, 
stosy i więzienia, zgnębił wielu poprzedników' Lutra 
i Kalwina i ostatecznie duch kędy chciał tchnął

wielkie władztwo rzymskie rozpada się w naszych 
czasach żywiej, niż kiedykolwiek. Zasada ewange
licka, która proklamuje wolność sumienia i wolność 
badania, nie może się stawać policją do walki z tern. 
co subjektywilie gotowa byłaby uważać za wybuja
łości u rojeńczo-reformowane i nie może stawdać 
szranków samej sobie. Bo w czyjem imieniu mogła
by to uczynić, g d y . w imieniu Boga zwalony został 
najwyższy i najpotężniejszy jak i  dotychczas istniał 
autorytet kościelny? Reformatorzy nie wskazywali 
na siebie, ale ponad siebie, a ich zasada nie jest za
sadą stagnacji, lecz stałego żywego rozwoju. Nie 
o to przecie chodzi, aby ten był Pawłów’ a tamten 
Apollów', ale aby wszyscy byli Chrystusowi. Teolo- 
gja lutoTska stała się chronicznym buntem bez ofi
cjalnych rezultatów*: wr Szwecji np. społeczność !u- 
terska uchwałą swego parlamentu wyłącza ze szkół 
naukę katechizmu, a ludzie czołowi kultury skandy
nawskiej. dusząc się w teoretycznym konserwatyz
mie luterskim, przechodzą na katolicyzm (Joergen- 
sen. Sigrid Undset). albo stają się wolnomyśliciela
mi. Ale — pereat mundus fiat... konserwatyzm! Jest 
to tragiczne: na pierwszym wykładzie pierwszego 
semestru mtody student słyszy, że z chwilą gdy Lu
ter włożył wiernym Pismo święte wT rękę, uczynił je  
przedmiotem krytyki. Jest to słuszne, bo bezkry- 
tyczność hańbi człowieka. Ale wiedza staje się tu 
czemś formalnem bez praktycznego zastosowania 
w życiu. Gdy chodzi wszakże o prawdę najwyższą, 
od której zawdsło zbawienie wiekuiste, poszukiwacz 
je j  nie zatrzyma się na dowolnym nakazanym mu 
punkcie dlatego jedynie, że takby wypadało. Miał 
Luter nad sobą autorytet papieski, ale gdy chodziło
0 zbawdenie duszy, to powiedział, że wszystkie sobo
ry i wszyscy papieże wyręczyćby go w odpowie
dzialności nie mogli. Gdzie jest  życie istotne, tam 
konwencjonalizm nie zda się na nic i musi ustąpić 
wrobec rzetelnej badawczej myśli.

Powiada ks. Biskup: ,,Nie wolno więc o lutera- 
nizinie XVI wieku pogardliwie się odzywać, jak  się 
to. niestety nieraz dzieje”. Zasada kalwińska nie do
puszcza pogardliwego odzywania się o kimkolwiek, 
a tern mniej o luteranizmie. który w kościele na
szym znalazł swoje poczesne miejsce. Natomiast lu
teranizm w swoich przedstawicielach aż nazbyt czę
sto traktuje  kalwinistów' jako heretyków, a w od
czycie kopenhaskim i w7 artykule polemicznym wy
znacza ks. Biskup kalwinizmowi miejsce wybujało
ści urojeńczych i skierowuje poszukiwaczy prawdy 
wyłącznie do Iuterstwa. Ani to delikatne, ani liczące 
się z rzeczywistością objętywną. Niechżeby ktoś 
z pośród nas napisał, że po prawdę idzie się do nas. 
a z negacją idzie się do kościoła luterskiego. Sub
iektywne pia desideria sta ją  się czemś, co wobec 
inaczej myślących przybiera postać imperjalizmu 
Od prezesa Rady kościołów' ewangelickich w Polsce 
mamy prawo oczekiwać czegoś daleko wdccej i da
leko mniej.

Wreszcie dodamy. że legitymowania kościoła 
ewangelickiego katolicyzmem nie rozumiemy, ale 
gdyby o to chodziło, to przecież choćby w dziele 
Reilera i dla siebie znaleźlibyśmy aż nadto wiele 
materjału legitymacyjnego. I tu ta j więc subjektywma 
wyłączność powinna być krytyczniejsza.

W końcu jeszcze jedno. Ks. Dr. Bursche oburza 
się na nas, żeśmy powiedzieli, iż bracia nasi lutera
nie powołują się na naszą tradycję  historyczną,
1 imputuje nam. jakobyśmy zarzucali im „okradanie 
nas z naszej przeszłości i podszywanie się pod naszą 
wyłącznie tradycję”. Na to odpowiadamy prośbą, 
iżby szanowny nasz oponent raczył przejrzeć uważ
nie parę roczników' „Zwiastuna” czy ..Głosu Ewan
gelickiego”, a przekona się, że gdy mowa tam jest 
o Reju, Łaskim czy innych, nigdy się ich nie nazywa 
kalwinami czy reformowanymi, ale zawsze ..ewan
gelikami”, podczas gdy Seklucjan. Dambrowski i in
ni figurują jako „luteranie”.

Streszczamy się: Z tez kopenhaskich nie /ostuje
lit eral nie nic. „Wybujałości” okazują się istotną po-
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tęgą w dzisiejszym protestantyzmie. Partykula
ryzm i uniwersalizm to fakty realne. W Polsce ospa
ły się szczątki ewangelicyzmu rdzennego tyłków po
staci kalwińskiej,  która kulturze narodowej dała 
Reja, Łaskiego, Trentowskiego, Konarskiego i wielu 
innych. To są fakty i dlatego musieliśmy tezy ks.

Biskupa w imię prawdy sprostować. Ale uczyniwszy 
10 . ubolewamy, że trzeba było to czynić i nie pra
gnąc dalej polemizować, wyciągamy rękę do ser
decznego i trwałego pojednania i stałej współpracy 
z braćmi luteranami.

Redakcja.

P. H u l k a - L a s k o w s k i .

DWIE PSYCHOLOGJE.
W grudniu roku zeszłego w czasopiśmie nie- 

mieckiem ,,Christliche Welt“ ukazał się artykuł 
Hermanna Stöhra o Niemcach w Polsce. Arty
kuł ten zwraca się specjalnie do Niemców 
w Poznańskiem i wzywa ich do polityki realniej
szej niż ta, jaką kierują się dotąd w stosunku 
do Polaków i Rzeczypospolitej. Wobec wiecz
nych rekryminacyj i narzekań niemieckich na 
zarządzenia polskie, przypomina Stöhr, że lepiej 
tego poniechać, bo i Niemcom przecie niemiło, 
gdy im się przypomina to wszystko, czego się 
w przeciągu kilkudziesięciu lat dopuszczali 
względem Polaków w Poznańskiem. Rozumny 
ten i szlachetny w tonie artykuł ,,Christliche 
Welt“ został streszczony przez Ewangelickie 
Polskie Biuro Prasowe jako głos godny uwagi 
i naśladowania. Przeciwko niemu wystąpili 
Niemcy poznańscy tak energicznie, że ,,Chri
stliche W elt“ odwołała go niejako. Zareagowa
ło na to znowuż Ewangelickie Polskie Biuro 
Prasowe zasadniczem postawieniem sprawy 
i przypomnieniem, że Polska padła ofiarą impe- 
rjalizmu pruskiego, który nawet usty znakomi
tych filozofów niemieckich wzywał naród nie
miecki do wytępienia Polaków. Ausrotten! Mę- 
częństwo Poznańskiego pod rządami pruskiemi 
jest znane całemu światu. Polityka pruska 
zmierzała do wytępienia żywiołu polskiego przy 
pomocy szkoły, komisji kolonizacyjnej, ustaw 
kagańcowych i niezliczonych szykan policyj
nych. Września i wóz Drzymały to dwa symbo
le. Tu nie chodziło jedynie o zarządzenia i usta
wy państwowe, ale er całą postawę społeczeń
stwa niemieckiego, reprezentowaną przez Bis
marcków, Treitschków, Hartmannów, Ostmar
kenverein i t. d. W Poznańskie sprowadzało się 
całe masy osadników niemieckich mających za 
zadanie wyprzeć żywioł polski i zgermanizować 
ostatecznie kraj wydarty przez rozbiory wolne
mu narodowi. Gdy sprawiedliwość dziejowa 
przywróciła narodowi jego własność, sprawę 
postawiono lojalnie i uczciwie: kto się z daw
niejszych napływowych osadników niemieckich 
wypowie za przynależnością do Polski będzie 
równoprawnym obywatelem Rzeczypospolitej, 
kto zaś opowie się za przynależnością do Nie
miec, będzie musiał wysnuć z tego założenia 
pewne konsekwencje. Dla bezpieczeństwa swe
go Polska musiała zredukować na swojem po
graniczu liczbę obywateli sąsiedniego państwa.

Rozumiemy, że dla dotkniętych temi zarządze
niami było to przykre, ale dla nas było to nieu
niknione. I mocno podkreślić tu trzeba, że Pru
sy w czasie głębokiego pokoju gnębiły swoich 
własnych obywateli narodowości polskiej, pod
czas gdy Polska musiała likwidować stan rze
czy wymierzony ongi przeciwko niej. Ci, co 
optowali za Niemcami, należeli do ludzi, którzy 
Polskę uważali za Saisonstaat, za coś tymczaso
wego, co polityka niemiecka, czy oręż niemiecki 
rychło zlikwiduje i co można przeczekać na 
miejscu, z którego wypierało się żywioł polski 

Na wywody Ew.-Pol. Biura Prasowego, prze
drukowane przez ,,Głos Ewangelicki“, odpowia
da ks. Lic. Kammel -w miesięczniku ,,Evange
lisches Kirchenblatt“, niestety, nie w tym tonie 
pojednawczym, w jakim przemówił Ew. Pol 
Autorowi artykułu Ew. Polu chodziło jedynie
0 to, aby* ogół ewangelików w Polsce zjedno
czyć w pracy dla wysokich ideałów chrześci
jańskich, a ponieważ między ewangelikami na
rodowości polskiej a ewangelikami narodowości 
niemieckiej stała polityka ciężko obarczona 
przeszłością, więc chciał przypomnieć, że przy
czyny i skutki tej polityki korzeniami tkwią nie 
w Polsce, ale w Niemczech. Wydawało mu się, 
że jeśli istnieje wogóle jakaś moralność, już 
nietylko chrześcijańska, ale elementarna oby
watelska, to musi ona potępiać albo pochwalać 
nie autorów pewnych czynów, ale czyny same, 
a raczej zasadę, z której czyny się rodzą. Jeśli 
coś jest złe, to będzie złem bez względu na to 
czy autorem takiego lub owakiego czynu będzie 
Prusak, czy Badeńczyk, Holender, Francuz czy 
Polak. W latach przedwojennych polityka pru
ska dawała się we znaki nietylko Polakom, lecz
1 Duńczykom oraz Alzatczykom. Metod farao
nowych jakoś stosować nie wypadało, ale cho
dziło o takie same cele, o wytępienie żywiołów 
nie—niemieckich. Imperjalizm narodowy poza 
własnemi celami świata nie widział. Siła szła 
przed prawem — Macht vor Recht — dopóki 
siła była udziałem jednych tylko a groźbą dla 
innych. Gdy zasada ta wydała w wojnie świato
wej owoce zgoła nieoczekiwane dla jej auto
rów, stosunek odwraca się najspokojniej i za
czyna się mówić o krzywdach, prawie, sprawie
dliwości, to jest o tern wszystkiem, czego się nie 
miało przed wojną dla słabszych od siebie. Jed- 
nem słowem psycholog ja niemiecka wobec nie
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powodzeń orężnych nie umiała utrzymać się na 
tych wyżynach, na jakie wzniosła się podczas 
powodzeń swoich armij. Gdy zbolszewizowani 
jeńcy niemieccy powracając do domu czynili tc 
samo, co polityka wojenna Niemców robiła 
w Rosji, gdy koalicja mocnem natarciem złama
ła ostatecznie długotrwały opór ludzi, którzy 
uważali północno-francuskie i belgijskie zagłę
bia węglowe już nazawsze za swoje, gdy pow
stawała do nowego życia Polska i Czechosło
wacja, gdy jednoczyła się Rumun ja i Jugo- 
sławja, ludzie trzymający miecz w ręku nie 
umieli spojrzeć nań uważnie, aby dostrzec, że 
jest on obosieczny, że jeszcze dzisiaj obowiązu
je prosta zasada uniwersalnej etyki chrześcijań
skiej: ,,Co chcecie, aby wam ludzie czynili, tak 
i wy czyńcie im“. W świetle tej zasady psycho
logia niemiecka przeraża tak samo nas, jak 
przeraża Clemenceau czy innych polityków 
światowych. Podczas wojny pisma niemieckie 
pisały z całym przedwczesnym cynizmem komu 
i co Niemcy zabiorą i ile każą płacić. Siła mia
ła zadecydować o wszystkiem. Gdy ta siła za
decydowała nieco inaczej, krzyk: Niesprawie
dliwość, krzywda, przemoc!

Można było mniemać, że przynajmniej w obo
zie chrześcijańskim, naprzykład między człon
kami kościoła ewangelickiego różnych narodo
wości jednego państwa dojdzie do względnego 
porozumienia, okazuje się jednak, że i z tern 
złudzeniem rozstać się trzeba. Odpowiedź ks 
Lic. Kammela odbiera wszelką nadzieję pod 
tym względem. W komunikacie Ew. Polu była 
mowa o tern, że Polska nikomu nic nie odebra
ła, że nie uciska nikogo, że nie znamy ustaw ka
gańcowych, wozów Drzymały i polityki wytę
piającej mniejszości narodowe i t. d. Lic. Kam- 
mel przeczy wszystkiemu i twierdzi, że jest zgo
ła przeciwnie, przyczem wskazuje na kresy 
wschodnie. Otóż po jedenastu latach istnienia 
samodzielnego, gdy mamy wciąż jeszcze do po
konywania niesłychane trudności, stosunki we
wnętrzne tak u nas, jak i we wszystkich pań
stwach powojennych, nie są i nie mogą być osta
tecznie ustalone, ale kierunek ich ustalania nie 
idzie ku coraz większemu uciskowi jak to było 
np. w Prusach, lecz ku coraz większej wolności 
mniejszości narodowych. Dzisiaj mają one 
w Polsce czy Czechosłowacji, Rumunji czy Ju- 
gosławji tyle swobody, ile jej dopuszcza bez
pieczeństwo państwa. Stosunek Polski do Niem
ców zamieszkałych na ziemiach polskich zależ
ny jest w znacznej mierze także od stosunków 
między obu sąsiadującymi narodami i ich pań
stwami. Tak samo jest na wschodzie. Demokra
cja polska dąży do równouprawnienia wszyst
kich obywateli bez względu na ich narodowość. 
Wzamian żąda tylko jednego: Lojalności wobec 
Rzeczypospolitej, takiej lojalności, jakiej da
wał wyraz arcybiskup Stablewski, gdy jasno 
i niedwuznacznie stawał na gruncie państwo
wości pruskiej w złudnej nadziei, że tern roz
broi politykę wynaradawiającą rządu pruskie

go. Któryż z wybitnych działaczy niemieckich 
w Polsce wypowiedział się w ten sposób?

Toteż z całym naciskiem możemy powtórzyć 
wywody Ew. Polu, a nawet dodać do nich to 
i owo. Podobnie, jak Ew. Pol. radzibyśmy usły
szeć z ust naszych współwyznawczów niemiec
kich proste wyznanie lub zaprzeczenie: Czy 
pochwalają rozbiory Polski w wieku osiemna
stym i czy pochwalaliby rozbiory Niemiec, gdy
by do nich doszło? Czy przyznają Polakom 
prawo do samodzielnego istnienia politycznego? 
Czy to dobrze, gdy Niemcy w roku 1813 strzą
sają jarzmo Napoleońskie? A jeśli dobrze, czy 
dobrze jest, gdy Polska w roku 1918 strząsa 
jarzmo potrójne: rosyjsko-pruskie i austrjac- 
kie? Czy dobrze postępowali polityczni działa
cze pruscy, gdy ze szkoły wygnali język polski 
i nawet słyszeć nie chcieli o dopuszczeniu go do 
urzędów w Poznańskiem? Czy dobrze się dzia
ło, gdy osławiona Komisja kolonizacyjna nie 
pozwalała rolnikom polskim budować domów 
mieszkalnych na ich własnych gruntach? Gdy 
ustawa kagańcowa wyłączała język polski 
z publicznych zebrań? Na te pytania trzeba od
powiedzieć jasno. Jeśli psychologja niemiecka 
pochwala rozbiory Polski i politykę pruską, to 
już nie będziemy mieli nic sobie do powiedze
nia, ale będziemy wiedzieli jak się dc siebie 
ustosunkować. Jeśli potępia rozbiory Polski 
i politykę pruską, która w ciągu dziesięcioleci 
gnębiła i tępiła żywioł polski w Poznańskiem, 
to niechże się jasno wypowie. To ułatwi poro
zumienie i pojednanie się.

Polska nie zabrała ani piędzi niemieckiej zie
mi, przeciwnie, ne otrzymała tego wszystkiego, 
co jej niegdyś polityka pruska Fryderyka II 
zabrała. 0  tern trzeba pamiętać! Nie wynarada
wiamy żywiołu niemieckiego na ziemiach nie
mieckich, ale cdniemczamy ziemie polskie, 
sztucznie zgermanizowane, i bardzo powierz
chownie zgermanizowane, skoro ziemie tc 
z dnia na dzień odzyskały swój dawny polski 
charakter. Odczyniamy zło, które nam zostało 
wyrządzone. Tutaj pewna uwaga: Ks. Lic, Kam- 
mel błędnie tłumaczy słowo ,,odczyniamy“ nie
mieckim wyrazem „uergelteri*. W języku pol
skim ,, odczynić“ znaczy: odrobić, naprawić, 
albo powiedziawszy po niemiecku: wieder gut 
machem, reparieren. Natomiast słowo niemieckie 
,,\ergelten“ zawiera w sobie pierwiastek zem
sty, czy kary. Otóż o takiem odczynianiu nawet 
mowy niema. W stosunku do krzywd, jakich 
naród polski doznawał pod panowaniem pru- 
skiem w ciągu dziesięcioleci ,,odpłacić“ się moż- 
naby tylko wtedy, gdybyśmy zagarnęli Bran
denburgię np., powyganiali z niej urzędy nie
mieckie, pozakładali szkoły wyłącznie polskie 
zakazali na publicznych zebraniach używania 
języka niemieckiego i gdybyśmy łam  wywłasz
czali chłopów niemieckich, stwarzając sytuacje, 
w jakiej znalazł się nasz Drzymała. Gdyby 
w dodatku polscy myśliciele doradzali wytępie
nie Niemców w owej Brandenburgji, jak to czy
nił w stosunku do Polaków niemiecki filozof
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Hartmann, to dopiero wówczas mogłaby być 
mowa o odpłacie złego złem, o tern, co się wy
raża w niemieckiem słowie „v e r g e l t e n Cały 
więc ten długi ustęp artykułu ks. Lic. Kammela, 
który dotyczy niechrześcijańskości , .odpłaty“, 
jest bezprzedmiotowy. Nawet gdybyśmy posia
dali środki fizyczne do przeprowadzenia takich 
celów, to brakłoby nam odpowiednich kwalifi- 
kacyj moralnych. Jeśli ks. Lic. Kammel wska
zuje na kresy wschodnie, to możemy mu spokoj
nie odpowiedzieć, że na całej obszernej ich 
przestrzeni nie znalazłby ani jednego wozu 
Drzymały, chociaż ludność tych kresów w dzi
siejszej sytuacji europejskiej zawdzięcza Polsce 
bardzo wiele, a daleko jej do tej lojalności, ja
kim żywioł polski w zaborze pruskim pragnął 
okupić jaki taki spokój. Co zaś do Wilna, to jest 
to miasto na wskroś polskie, Litwinów w niem 
niema, o czem wszyscy wiedzą. Co do Ukraiń
ców to demokracja polska napewno znajdzie 
modus vivendi, który potrzeby społeczeństwa 
ukraińskiego uzgodni z interesami Rzeczypospo
litej. Nie zapominajmy, że polityka polska od 
krwawych walk o stan swego posiadania prze
chodzi tu stopniowo do stosunków pokojowych 
i pojednawczych, podczas gdy w Prusach, po 
zagarnięciu ziem polskich ucisk i wynaradawia
nie szły crescendo, a celem ich było wytępienie 
Polaków na ziemiach polskich.

Zresztą trzymajmy się Poznańskiego, które 
obchodzi nas bezpośrednio. Polska w stosunku 
do tej odzyskanej dzielnicy swojej postępuje 
tak samo, jak ktoś odzyskujący swoją nieza
przeczoną własność usuwa z niej cudze sprzęty 
i wrogo usposobionych gości. Żywioł niemiecki 
osadniczy miał wyprzeć Polaków na wieki wie
ków i wypierał ich z krzywdą dla polskości 
która wobec pruskiej racji stanu była bezpraw
na. Czy Polska mogła utrzymać na swoich zie
miach ten stan obcego najazdu, skoro koloniści 
niemieccy wypowiedzieli się za przynależnością 
swoją do Niemiec? Międzynarodowe traktaty 
przewidziały naprawienie zła wyrządzonego 
Polsce przez Prusy, zakreśliły jego granice i ja 
kość i jedno tylko można powiedzieć, że Polska 
nie wyzyskała całkowicie tych możliwości trak
tatowych. Czy ks. Lic. Kammel nie czuje pewne
go zakłopotania, gdy wskazuje na to, że 
14,646 dzieci ewangelicko-niemieckich musi 
uczęszczać do szkół jak on powiada „polsko- 
katolickich“? Zapewne, my sami wiemy, ile ma
my jeszcze do wykonania, aby stosunki we
wnętrzne były takie, jekiemi je mieć pragnie
my, ale gdy się mówi: 14,646, to się wymienia 
pewną ograniczoną liczbę. Nie wszystko można 
było zrobić w ciągu jedenastu lat istnienia, gdy

trzeba było przedewszystkiem zabezpieczać 
granice i stwarzać organy władzy, ale z pewno
ścią i te 14,646 dzieci niemieckich dostaną z cza
sem szkoły odpowiednie. Natomiast w Prusach 
w czasie głębokiego pokoju przy najdoskonal
szej organizacji i administracji państwa nie 
14,646 dzieci polskich i nie w jakiejś djasporze, 
lecz na zemi polskiej w zwartej masie ludu 
polskiego wszystkie co do jednego musiały cho
dzić do szkół niemieckich. Gdy Polacy chcieli 
zakładać szkoły polskie prywatne własnym 
kosztem, władze pruskie odmawiały hn zasadni
czo. Nawet mowy o tern być nie mogło. Nie 
czternaście tysięcy, ale wszystkie! Tu jest pewne 
niedomaganie narazie, tam była zasada potęż
niejącego ucisku. Prusy wytworzyły szkołę uci
sku politycznego i byłoby nawet dziwne, gdyby 
ona znikła z powierzchni ziemi z dnia na dzień

Otóż wszystko sprawadza się do tego, czy od
mienne psychologje dadzą się z sobą uzgodnić 
i pojednać. Potępimy wszystko, co jest u nas 
godne potępienia, zwalczamy stale szowinizm 
i klerykalizm, ale musimy od swoich współ
wyznawców niemieckich w Polsce zamieszka
łych usłyszeć wyraźne słowo: Czy potępiają po
litykę pruską wobec Polski stosowaną? Czy 
uważają, że mamy prawo do samodzielnego 
istnienia? Ks. Lic. Kammel omija odpowiedzi 
na te pytania i wywodzi, że polityka pruska 
była lepsza od polskiej. Dla kogo? Dla niego? 
Dla nas polityka pruska była zapowiedzią za
głady. Takiej polityki w Polsce niema wzglę
dem żadnej mniejszości narodowej. I nigdy jej 
nie będzie. Między dwiema psychologiami,
0 których tu piszemy, jest przepaść.

Piszę to z wielkim żalem. Zawsze ceniłem 
kulturę duchową niemiecką i rodakom swoim 
doradzałem wysoką wyrozumiałość wobec na
szych współwyznawców niemieckich. Ubole
wam, że społeczeństwo, którego państwo trak
towane jest jako Saisonstaat musi się bronić
1 zabezpieczać wobec tych, którzy tern określe
niem wyrażają najserdeczniejsze swoje życze
nia. Gdyby chodziło o dzieło ewangelji, to po 
szybkiem zlikwidowaniu rekryminacyj należa
łoby podać sobie ręce i właśnie w granicach 
Rzeczypospolitej znaleźliby ewengelicy obu na
rodowości tyle wdzięcznej pracy dla wielkiej 
idei, jak bodaj nigdzie. Dlatego też serdecznie 
cieszyłbym się, gdyby bracia Niemcy poddali 
rewizji swoją dotychczasową politykę wobec 
Polski. Lojalna i zdycydowana postawa wobec 
Rzeczypospolitej przyniosłaby im stanowczo nie 
ograniczenia, jak w Prusach żywiołowi polskie
mu, ale wysokie przywileje moralne. To jest
więcej mz pewne.

v B O H A T E R SK IE  TO GODŁO : W YTR W A Ć  DO O ST A T K A , W YTR W A ŁO ŚĆ —  |
| TO ST A L  D U SZ Y, M ĘCZEN N IK Ó W  M A T K A ! |
g KS. AD. S. KRASIŃSKI. %
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Pr o f . K. S e  r i n i.

PRZEŁOM ŻYCIA DUCHOWEGO 
A TEOLOGJA PRZEŁOMU.

(dalszy ciąg)

4. Ż y c i e  r e l i g i j n e  w o k r e s i e  p r z e d 
w o j e n n y m .

Przedwojenne życie duchowe napawało czło
wieka dumą, czuł się bowiem wyzwolonym ze 
wszelkich pęt, jakie na niego nałożyły wieki 
ubiegłe, lecz nie widział ani nie odczuwał czło
wiek, że jednocześnie utracił wszelkie wiąza
nia, bez których żadne życie nie może się ostać. 
Naukowym wyrazem tej swobody było twier
dzenie, że każda dziedzina życia rządzi się 
własnemi, przez siebie ustalonemi prawami. 
Rozbiło się więc życie na szereg dziedzin auto
nomicznych, nie powiązanych ze sobą niczem 
jak tylko wspólną nazwą: kultura. Zabrakło 
jedności i jednolitości pozytywnej, twórczej, 
trudno bowiem za taką uważać cechę negatyw
ną — sekularyzację. Dlatego człowiek 19 stu
lecia, poznawszy wszystkie style a nawet umie
jąc odczuć ich istotę, nie mógł stworzyć wła
ściwego sobie stylu życia, któryby się następ
nie ujawnił w filozofji, moralności, sztuce.

W średniowieczu religja nadawała życiu styl, 
pod jej tchnieniem kształtowała się filozof ja. 
sztuka, państwo, gospodarstwo i ustrój spo
łeczny, moralność indywidualna i społeczna, 
oświata. Obecnie zaś religja jest zaledwie to
lerowana; z łaski jedynie wskazano jej po
ślednie miejsce w zakątku kultury panującej; 
straciła prawie zupełnie posiadany niegdyś 
wpływ i znaczenie, i bodaj nawet i ona wbrew 
swej istocie została zsekularyzowana. Był to 
wynik procesu dziejowego, zapoczątkowanego 
przez odkrycia naukowe Kopernika, z drugiej 
zaś strony przez zasadniczą zmianę hierarchii 
wartości. Starożytny geocentryczny obraz świa
ta, uznawany przez cały ciąg średniowiecza, 
legł pomimo silnego oporu w gruzach. Ziemia 
stała się drobiną w nieskończonym układzie 
wszechświata, człowiek zaś, dotychczasowy cel 
stworzenia, pyłkiem nic nie znaczącym o chwi- 
lowem istnieniu. Zdawaćby się mogło, że strą
cenie człowieka z wyżyn, na których umieściło 
go średniowiecze, winno go było upokorzyć 
i zmusić do szukania ostoi w tym świecie, któ
rego tchnienie czuł w swojej duszy; w rzeczy
wistości jednak nastąpił nieoczekiwany zwrot. 
Wprawdzie człowiek zmalał w stosunku do 
wszechbytu, lecz zato poczuł się panem w sto
sunku do ziemi. Na niej postanowił o własnych 
siłach budować gmach przyszłości, życie chciał 
posiąść w celu wyzyskania jego rozkoszy, cho
ciażby kosztem cierpień, nierozłącznie związa
nych z ludzkiem istnieniem. Wszechświat stał 
się dla jednych wszechpotężnym mecha

nizmem, funkcjonującym wedle odwiecznych 
niezmiennych praw, dla drugich wszechobejmu- 
jącym organizmem żywym, rozwijającym w nie
skończoność zawarte w nim zadatki. Dla jed
nych i drugich świat stał się wszystkiem, czło
wiek zaś istotą słabą, mogącą się ostać wobec 
przemożnych sił przyrody tylko przez ich opa
nowanie naukowe i wyzyskanie techniczne. Si
łą swego ducha przeciwstawia się człowiek 
miażdżącej go potędze przyrody, ujarzmia ją 
w wiekowym procesie cywilizacyjnym i kultu
ralnym. Wyniki pracy dziejowej napawają go 
dumą uzasadnioną i są rękojmią coraz więk
szych zwycięstw nad przyrodą w przyszłości.

Druga połowa 19 wieku rozbrzmiewała pie
śnią triumfalną ludzkiej wiedzy i mocy zarów
no w kole społecznych władców jak w obozie 
wydziedziczonych, w tern środowisku ze szcze
gólną mocą nawet entuzjazmem.

Gdzie się znalazła w chórze zwycięskich gło
sów religja? jakie zajęła miejsce? jaką jej 
wyznaczono rolę na przyszłość? Arystokracja 
europejska a z nią powstająca wielka burżua- 
zja wchłonęły w siebie i przejęły się w okresie 
przedrewolucyjnym ideami, wysuniętemi prze2 
dzieje nowoczesrie, lecz rychło się spostrzegły, 
że w narastającym proletarjacie znajdują ucznia 
pojętnego, który z głoszonych haseł wyciągnie 
ostateczne konsekwencje. W okresie więc re
akcji europejskiej zwrócono się pozornie czy 
istotnie do dawnych wierzeń, szukając w nich 
ostoi przed naporem zrewoltowanych sił. Do
bitnym wyrazem tych tendencyj jest zdanie, 
wyrzeczone przez osobę ukoronowaną: ludowi 
musi być zachowana religja.

Zasadniczym błędem byłoby mniemać, że ru
chy religijne mogą być wyjaśnione i zrozumia
ne tylko przez działanie czynnika gospodarcze
go i społecznego, jak tc głoszą zwolennicy hi
storycznego materjalizmu; nie ulega najmniej
szej wątpliwości, że odgrywa on w życiu ludz
kiem rolę pierwszorzędną; niemniej jest faktem, 
że życie duchowe posiada swoją własną dyna
mikę, niezależną od czynników ubocznych.

Życie religijne europejskie postawione wobec 
nowego obrazu świata, poglądu na świat i war
tościowania świata mogło albo pozostać na zaj
mowanych oddawna pozycjach, albo zlikwido
wać się dobrowolnie lub poniewolnie, albo prze
istoczyć się. Przeistoczenie zaś mogło nastąpić 
przez całkowite uznanie nowych zdobyczy przy 
niezłomnem zachowaniu istoty religji lub zejść 
na tory kompromisu. Wszystkie wymienione 
drogi zostały wypróbowane i jeszcze obecnie to
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czy się walka o wybór sposobu najwłaściwsze
go załatwienia sprawy religijnej.

W okresie przedwojennym chwycono się 
przedewszystkiem kompromisu przez uzgodnie
nie religji z nowoczesnem nastawieniem życia 
duchowego. O ile cechą zasadniczą średnio
wiecznego poglądu na świat był dualizm meta
fizyczny, o tyle obecnie niepodzielnie zapano
wała tendencja sprowadzenia wszystkich z ja 
wisk do jednego pierwistka, czyli przyznać słu
szność monizmowi. Na gruncie religijnym ten
dencje te musiały w konsekwencji doprowa
dzić do zasadniczego przełomu. Dawny Bóg. 
stojący ponad światem, jako stwórca i władca 
zlał się ze światem, stanowiąc z nim jedność 
nierozerwlaną. Koncepcja ta mogła w szczegó
łach przyjmować różne postacie, jednak zawsze 
pozostała wierna swemu hasłu naczelnemu; 
Deus sine natura. Panteizm wkroczył zwycię
sko w podwoje życia duchowego Europy pod 
obiema postaciami: mechaniczną na wzór Spi
nozy lub organiczną za przykładem Goethego.

W panteiźmie dążenia religijne wieku XIX 
znalazły swe zaspokojenie, ponieważ on usuwał 
męczącą rozterkę między nauką a wiarą, wyzwa
lał uczucie religijne z pęt dogmatyzmu i dawał 
mu bezpośredniość, żywość, barwność a przeto 
siłę. Wreszcie wskazywał człowiekowi sens je
go bytu przez nakaz kształtowania życia zgod
nie z naturą, po śmierci zaś obiecywał zlanie 
się z całością, a przeto zyskanie bezosobowej 
nieśmiertelności.

Charakterystyczną dla tego rodzaju uczuć re
ligijnych jest parafraza modlitwy Pańskiej, do
konana przez profesora Uniwersytetu Króle
wieckiego, Sauera, która w tłumaczeniu na ję
zyk polski otrzymuje brzmienie następujące:

„Ojcze nasz, który jesteś w najdalszej przy
szłości.

Święć się Twa nieuchwytna istota.
Twe Królestwo Boże niechaj będzie celem 

naszego życia, i naszych dążeń.
Nasza wola niechaj się dzieje zarówno w nie

bie jak i na ziemi.
Nasz chleb powszedni chcemy zarobić przez 

własną pracę.
Nasze winy chcemy przejednać przez nasze 

dalsze życie czyste tak jak i my się pojednamy 
z naszymi braćmi.

Pokusie do niesprawiedliwości chcemy się 
w przyszłości przeciwstawić.

Zbawić od cierpień ma nas zwrócenie się ku 
Tobie.

Potęga, moc i chwała niechaj przyjdą do nas, 
abyśmy kiedyś jako bohaterowie z tego życia 
weszli ku Tobie w wieczną dal przyszłości"1).

Nuta zwycięskiej wiary w człowieka, jego 
dobrą wolę i moc, dźwięczy wtych wynurze
niach, wszelkie zaś niedomagania są likwidowa
ne w nadziei na przyszłość nawet bardzo daleką 
w celu uniknięcia smutnej rzeczywistości. Histo-

l) Zunkimftsphilo sophie, str. 420.

ryzm łączy się z panteizmem, dodając otuchy 
do walki o jutro, jednocześnie relatywizuje 
wszystkie wartości życia duchowego. Tendencja 
ta ma wielkie znaczenie dla wszsytkich religij 
historycznych, przedewszystkiem dla chrześci
jańskiej. Od pojmowania procesu historycznego 
i roli jednostki w dziejach jest w wysokim stop
niu zależne pojmowanie religi Chrystusowej 
jako wybitnie historycznej.

Panujące zapatrywania znalazły swe odbicie 
w enuncjacji pewnego teologa Zurychskiego, 
które w swej szczerości są wymownym chociaż 
radykalnym dowodem niedawnych tendencyj 
religijnych. „Religja przyszłości będzie jako 
wolna niezwiązana ani z Jezusem ani z Chry
stusem.

Nadejdzie czas, gdy będą spoglądać na wia
rę w Chrystusa z taką samą wyrozumiałością, 
z jaką my obecnie spoglądamy na kult Jehowy 
albo na religję Homera.

Jezus nie jest dla nas ludzi nowoczesnych 
wzorem. Czas autorytetów minął jak i okres 
wartości absolutnych.

Jedna z zasadniczych idei Jezusa nie jest 
dla nas do utrzymania — wiara w ,,Ojca w nie- 
biesiech".

Ten Ojciec Bóg dla nas umarł.
Przyroda jest boską t. zn. posiada byt naj

wyższy, i niemasz Boga poza przyrodą.
Mam wrażenie, że pojęcie Bóg jest w świę

cie religijno-moralnym as.ylum ingorantiae i na
leży przeto te naiwne wyobrażenia zamienić 
przez ujęcia psychologicznie uzasadnione i po
głębione.

My, ludzie nowocześni, zamieniamy wyrazy 
społeczność z Bogiem przez jedność życia, har- 
monja duszy, oddanie się ideałowi, wolnotść 
moralną; ,,panowanie Boga“ przez panowanie 
ducha, siłę charatkeru, duchowość, wpływ ży
cia, ideę, ,,Królestwo Boga albo Królestwo nie
bios" przez kulturę ducha, nową zasadę spo
łeczną.

Gdy religja przyszłości pozbędzie się auto
rytetu, wtedy przyjmie w różnych jednostkach 
różne zabarwienie, będzie posiadała różny cha 
rakter.

Pobożność będzie tak różną jak różni są lu
dzie; ona jest z pośród wszystkiego istniejące
go najwęicej subjektywna; pobożność nowo
czesna stanie się coraz więcej indywidualną"*).

Inny teolog, znany Jatho, w roku 1913 
oświadcza:

,,Korona stworzenia człowiek, nie może wię
cej słyszeć upokarzającego wyrazu „grzech".

Jezus był bohaterem i kult bohaterstwa jest 
sposobem, w jaki my sobie przyswajamy jego 
m o c .

Nie wierzymy i nigdy nie uwierzymy, aby 
zmarłe ciało z krwi i kości mogło stać się po
nownie żywem.

Nie znajdujemy w chrześcijaństwie prawdy 
absolutnej w znaczeniu objawienia nadprzyro-

!) Pfiliiger. Die Religion der Modemeji. 1909.
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dzonego, którem ono różniło by się od wszel-, 
kich innych religij“.

Naturalnie nie u wszystkich przedstawicieli 
modernizmu tendencje zimanentyzowania re- 
ligji ujawniają się w sposób tak radykalny, 
jakby przypuszczać było wolno na podstawie 
przytoczonych wynurzeń. Życie bowiem religij
ne porusza się między dwoma biegunami: kon
serwatyzmem i postępem, a między temi dwie
ma krańcowościami jest wielka liczba odcieni 
mniej lub więcej uchwytnych.

Również stają się niedostrzegalnemi przejścia 
od krańcowego radykalizmu modernistycznego 
do zupełnego zerwania z religją w postaci ma- 
idealistycznego monizmu, jaką mu nadał 
F.aeckel i uprawia Związek monistów.

..Zagadki bytu“ Haeckla uznane były za 
utwór, nie wytrzymujący krytyki jego poczyt
n ie  świadczyła jedynie o poziomie zaintereso
wań i filozoficznej wnikliwości czytelników; za
sługą jego było pobudzenie do intenzywnej pra
cy w zakresie dociekań filozoficznych.

Na gruncie niemieckim nabiera rozmachu 
ruch nowokantyzmu. Wszystkie systematy tego 
kierunku filozoficznego dadzą się sprowadzić 
do zagadnienia kultury, będącej tworem ducha 
ludzkiego. Nawet przyroda jest owocem wie
kowej pracy tegoż ducha ponieważ dla czło
wieka obecnego występuje ona w postaci przy
rodoznawstwa, wielce dalekiego od bezpośred
niego wczucia się w przyrodę. Wprawdzie pan- 
teizm zachował nadal swą moc w systematach

|t. zw. filozofji życia we Francji, Ameryce, 
i Niemczech, jednak znalazł silnego konkuren
ta w filozofji kultury; lecz i ten kierunek umie 
ścił religję na szarym końcu, o ile nie wyklu
czył jej zupełnie. Badając bowiem całość ducha 
i ustalając jego działy, nowokantyści nie zna
leźli odrębnej dziedziny ,,świętego“, będącej 
podstawą uprzedmiotowienia jej objektów. Re
ligja przez utratę swej samodzielności na rzecz 
pewnej odrębności stała się podstawą, dźwignią 
lub uzasadnieniem postępu kultury. W każdym 
razie jest tylko pewnym mniej lub więcej ko
niecznym dodatkiem do kultury, w której gra
nicach jest zamknięta i skąd w gruncie rze
czy czerpie swą rację bytu. Religja więc staje 
się religją kultury, jej postępów i jej celów. 
A więc i w tym wypadku religja zostaje zima- 
nentyzowana, a przedewszystkiem zhumanizo- 
wana. Je j treść i istota sprowadza się do pew
nych wzruszeń swoistych, zasadniczo różnych 
od wszelkich innych uczuć; zwą się uczuciami 
,,świętego“, lecz są pozbawione swoistego przed
miotu w świecie transcendentnym.

Cała więc religja sprowadza się do psycho
logii religijnych doznań, skoro chodzi o jej 
stronę podmiotową, do fenomenologii religji 
przy ujmowaniu jej strony przedmiotowej, do 
historji religji, gdy badamy jedną i drugą stro
nę religji w pochodzie kulturalnym ludzkości.

Przy ogromnem więc wzbogaceniu religio
znawstwa następuje powolny proces obumiera
nia życia religijnego.

HISTERJA KAPA.
Coraz częstsze nieprzytomne wybuchy osła

wionego już Kapa przypominają histeryczne 
ataki ludzi chorych na jakieś dolegliwe cierpie
nie, które godne byłoby dokładnej analizy. W i
dzimy tu coś tak średniowiecznego, tak nie- 
współczesnego, że ogarnia nas niepokój o przy
szłość społeczeństwa, znajdującego się pod mo
ralnym i politycznym wpływem takich Kapów. 
Mimowoli przypomina się nam zastanawiający 
fakt, że gdy podczas wojny władze rosyjskie 
wysiedlały z Królestwa niemieckich kolonistów, 
zaliczając do nich gremjalnie wszystkich ewan-' 
gelików, a także wywoziły na wschód Żydów 
zamieszkałych na pograniczu, nawet oświeceni 
katolicy, w tej liczbie dyrektorowie gimnazjów; 
cieszyli się, że wojna światowa raz na zawsze 
oczyści Polskę z inowierców. Nie umieli spoj
rzeć na świat okiem człowieka wykształconego, 
aby zrozumieć istotę wielkiej wojny i zarządzę- *■ 
nia tymczasowe brali za jakieś radosne dla nich“ 
definitivum. Taka postawa moralna i umysłowa 
zawstydza poprostu. W wieku 17 i 18, gdy cały 
świat komercjalizował się, gdy narody stawały 
się potęgą dzięki wzmagającemu się przemysło

wi, prawowierna Polska zamykała się wobec 
dysydenckich kupców, żeby broń Boże na zie
miach polskich nie odprawiali nabożeństw inno
wierczych. Minęły dwa stulecia zmierzchu 
i upadku, saskiej prawowierności i rozpusty/ 
nietolerancji i zdziczenia moralnego, które za
częło się już za Zygmunta III, można się było 
w ciągu tego długiego czasu czegoś nauczyć, ale 
nie nauczono się niczego. Do głosu dochodzi dzi
siaj znowuż to wszystko, co zbarbaryzowało 
społeczeństwo i ogłupiło masy w czasach sa
skich. Pałka na innowierców i ordynarne napa
ści na ludzi inaczej myślących, to broń wciąż 
jeszcze najmilsza. A oto nowy niepoczytalny 
wybryk Kapa: Ameryka Północna, ojczyzna 
Wilsona i Hoovera, z których każdy z osobna 
zrobił dla Polski daleko więcej, niż wszyscy 
papieże razem, wysyła do nas swego ambasado
ra. Rozzuchwalona i zgłupiała agencja Kap wi- 
ta go tak:

,,P. Willys jako miljoner automobilowy z To- 
ledo, finansował akcją antykatolicką fanatyków  
religijnych, zwłaszcza metodystów. Chcemy 
jednak wierzyć, i e  na gruncie polskim  p. Willys
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nie będzie misjonarzem protestanckim i nie bę~ 
dzie się mieszał do spraw wewnętrznych Pol- 
ski\

Patrzcie państwo! Panowie Kaczyński i Kne- 
blewski tak się sobą przejęli, że aż chcą wie
rzyć! Gdzie Rzym, gdzie Krym! Tu ambasado: 
wielkiego mocarstwa a tu redaktorek brukowej 
gazetki p. Korfantego. Manja wielkości przera^ 
dza się dostrzegalnie w manję prześladowczą 
i strach dostaje tak wielkich oczu, że wszędzie

widzi niebezpiecznego konkurenta. Niepoczy
talne to i wyjątkowo śmieszne. Trzeba się tro
chę szanować i uczyć, aby wiedzieć, czego wy
maga elementarne dobre wychowanie. Takie wy
bryki wcbec exterrytorjalnego ambasadora są 
przecie mieszaniem się do wewnętrznych spraw 
zaprzyjaźnionego mocarstwa. I to mieszanie się 
kogo? Konia kują, a żaba łapkę nadstawia. 
Śmieszne!

Or.

JUBILEUSZ 40-LECIA PRACY DUSZPASTERSKIEJ 
PRZEWIELEBNEGO TAJNEGO RADCY KONSYSTORZA 

KS. SENJORA GERHARDA HAENISCHA.
W dniu 4 maja r. b. obchodził jubileusz 

40-lecia pracy swej Duspasterskiej Proboszcz 
Parafj i ewang.-reformowanej Ś-go Piotra w Po
znaniu i Senjor Jednoty Reformowanej Wielko 
polskiej Ks. Tajny Radca Konsystorski Ger
hard Haenisch.

Jubilat urodził się w Kołobrzegu na Pomorzu 
dnia 9 lipca 1864 roku, jako syn tamże zamiesz
kałego Radcy Sądowego i Notarjusza. Po ukoń
czeniu w rodzinnem mieście gimnazjum studjo- 
wał teologję na Uniwersytecie w Strasburgu 
i Lipsku. Jako młody teolog od roku 1887 przez 
trzy lata pełnił obowiązki wikarjusza i pomoc
niczego kaznodziei, a w dniu 4.V. 1890 r. ordy
nowany został na duchownego i powołany na 
Pasterza do Zboru w Cirkwerum, a następnie 
w Gr i mer sum.

W roku 1895 został Jubilat powołany na Pa
sterza Zboru w mieście Emden, gdzie ongi z ta- 
kiem błogosławieństwem działał nasz wielki 
Reformator — Jan Łaski, nadając Kościołowi 
Fryzyjskiemu do dziś dnia obowiązującą orga
nizację kościelną. W Zborze Emdeńskim, liczą
cym przeszło 900 dusz, działał Jubilat z wiel- 
kiem błogosławieństwem aż do roku 1907. Jako 
Proboszcz Emdeński wstąpił w związki małżeń
skie w roku 1898 z panną xMetą Kirszsteinówną. 
z urodzenia poznanianką, która wiernie do 
ostatniej chwili dzieli z nim trudy życia i pracy 
w Zborze Poznańskim, a swoją gościnnością, 
miłem i pogodnem usposobieniem i wielką do
brocią serca nie mało dodaje uroku domowi 
Czcigodnego Jubilata.

W roku 1907 powołany został Jubilat nasz 
na urząd Pasterza przy kościele ewangelicko- 
reformowanym w Wrocławiu. W następnym 
roku królewskim reskryptem nadany mu został

honorowy tytuł nadwornego kaznodziei. Po ustą
pieniu w stan spoczynku Tajnego Radcy Kon
systorskiego Albertza w roku 1911-ym został 
Jubilat nasz powołany do Poznania na Pasterza 
Zboru ewang.-reformowanego przy Kościele Ś-go 
Piotra, jednocześnie otrzymawszy nominację na 
członka Konsystorza ewangelicko - unijnego 
w Poznaniu. W następnym roku przez Zbory 
i Duchownych Jednoty reformowanej powoła
ny został na zaszczytne stanowisko i urząd Sen- 
jora Jednoty, które to obowiązki pełni do 
ostatniej chwili.

Jako Senjor Jednoty ewangelicko-reformo
wanej w Wielkopolsce utrzymuje Czcigodny 
Jubilat z naszym Kościołem serdeczne i brater
skie stosunki. Jego powaga, głęboka wiedza 
przy żywej wierze i serdecznej religijności zy
skały sobie uznanie i sympatje ogółu duchow
nych ewangelicko-reformowanych w Polsce 
i sprawiły, że na odbywanych od czasu do cza
su zjazdach tych duchownych Jubilat powoły
wany bywa na przewodniczącego i kierownika 
wspólnych obrad, które pod światłem kierow
nictwem jego nie mało obradującym przynoszą 
korzyści.

Skromny Jubilat uchylił się od rozgłośnego 
obchodu jubileuszowego, niemniej liczni jego 
koledzy, zborownicy i współwyznawcy nie tyl
ko w Polsce uczcili go pamięcią swoją, składa
jąc Mu gorące życzenia długiej jeszcze i owoc
nej pracy w Winnicy Pańskiej. I nasz Konsy- 
storz przesłał Czcigodnemu Jubilatowi odręcz
ne pismo z życzeniami błogosławieństwa Boże
go i wyrazami czci i uznania.

Do tych życzeń dołącza swoje również Re
dakcja ,, Jednoty“.

— S —

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ; ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * *  * * * * * * * *
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WIADOMOŚCI
Z KOŚCIOŁA I O KOŚCIELE.

Ze Zboru Warszawskiego.

W dniu 29 kwietnia r. b. odbyło się Ogólne 
kwartalne Zgromadzenie Członków Zboru na
szego, tak zwane sprawozdawcze.

Po odczytaniu i przyjęciu protokułu z po
przedniego Ogólnego Zgromadzenia złożone zo
stało przez Kolegjum Kościelne sprawozdanie 
ogólne za I kwartał r. b. Następnie poszczegól
ni referenci składali sprawozdania z działalno
ści różnych działów pracy zborowej, a więc 
misji wewnętrznej, djakonatu, Stowarzyszenia 
Młodzieży i wreszcie z działalności szkółki nie
dzielnej.

Sprawozdanie rachunkowe i bilans Fund. 
Zboru za 1929 r. wywołały ożywioną dyskusję, 
również zainteresowało zgromadzonych spra
wozdanie ogólne i rachunkowe Przytułku dla 
Sierot i Domu Starców i Kalek. Oszczędna i ce
lowa gospodarka w instytucjach naszych dobro
czynnych pozwala w szczupłych ramach budże
towych utrzymywać zakłady nasze na należy
tym poziomie, o wiele przewyższającym po
ziom pokrewnych zakładów w mieście naszem.

Ku wielkiej radości zgromadzonych Kole
gjum Kościelne było w możności powiadomić 
członków Zboru, że sprawa wydawnictwa no
wego śpewnika kościelnego weszła nareszcie 
w stadjum ostatecznej realizacji. Całkowicie 
uporządkowany pod względem tekstu i melodyj 
materjał. do 330 pieśni oddany już został do 
druku. Druku śpiewaka podjęła się drukarnia 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (ul. 
Czapskich 4), która najlepsze daje gwarancje 
starannego i zadawalniająęego wykonania za
mówienia. Jest więc nadzieja, że Zbór nasz już 
w krótkim czasie otrzyma do rąk nowy śpiewnik 
kościelny, nad którym od lat kilkudziesięciu, 
oczywiście z przerwami, pracowano i który pięk
nym i trwałym będźie pomnikiem dla wielu ko
lejno zmieniających się członków komitetu śpie
wnikowego, a przedewszystkiem dla niestrudzo
nego zbieracza polskich pieśni kościelnych, wy
trawnego znawcy hymnologji polskiej, wielce 
zasłużonego dla Kościoła : Zboru naszego ś. p. 
Księdza Superintendenta A. Diehla. Śpiewnik 
nasz zawiera między innemi kilkadziesiąt pieśni, 
do których oryginalne nowe melodje kompono
wał, lub stare przerabiał i na nowo harmonizo
wał znany muzyk i kompozytor polski A. Miin- 
ehajmer, długoletni członek komitetu śpiewni
kowego i nasz współwyznawca aż do chwili, gdy 
ia łożu śmierci, już nieprzytomny, na rzymskie
go katolika przerobiony został.

** *

Synod Kościoła Ewang.-Reformowanego 
w Rzeczp. Polskiej.

Konsystorz nasz po otzymaniu reskryptu 
P. Ministra W. R. i O. P. rozesłał do wszyst
kich Zborów Jednoty naszej okólnik treści na
stępującej :

Stosownie do ,,Przepisów o zarządzie spraw 
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Kró
lestwie Polskiem z roku 1849“ (Dz. Pr. tom. 42, 
oraz art. 1031 Zb. Praw. t. XI. cz. 1. wyd. z ro
ku 1896) doroczny Synod Kościoła Ewangelic
ko-Reformowanego w Rzczp. Polskiej odbędzie 
się w Warszawie w dniu 15 czerwca 1930 r 
i rozpocznie się, jak zwykle, uroczystem nabo
żeństwem w kościele parafialnym na Lesznie.

Na tegorocznym Synodzie przeprowadzone 
być muszą wybory Prezesa, I Radcy świeckiego 
i Sekretarza Konsystorza, których kadencja 
urzędowania kończy się w roku bieżącym. Rów
nież zapaść musi na Synodzie uchwała, zezwa
lająca na wyświęcenie na duchownych Kościoła 
naszego kandydatów teologj i pp. Piaseckiego 
i Pospiszyła. W razie przychylnej w tym przed
miocie decyzji Synodu sam akt ordynacji, czyli 
wyświęcenia, odbyłby się prawdopodobnie 
w Niedzielę, dnia 22.VI. r. b.

W naszych modlitwach przyczynnych pamię
tajmy prosić Pana Zastępów, aby na to tego
roczne zgromadzenie nasze Synodalne wylał 
obficie Ducha Ś-go — światła, mądrości i miło
ści i błogosławił mu w pracy dla dobra umiło
wanego Kościoła naszego.

*
*  *

Notatka historyczna.

Otrzymaliśmy od jednego z przyjaciół nasze
go pisma egzemplarz druku: ,,Gazeta Korre- 
spondenta Warszawskiego i Zagranicznego od 
Nr, 52 Dodatek Warszawa dnia 30 czerwca Ro
ku 1807 we Wtorek“. Jest to więc dokument 
z okresu ukonstytuowania się Księstwa War- 
sazwskiego. Znajdujemy tam pod tytułem ,,Do
niesienia“ następującą wiadomość: ,,Podaje się 
do wiadomości publicznej, iż podług uchwały 
Komissyi Rządzącej pod dniem 22-go Kwietnia 
roku bieżącego otworzony został Konsystorz 
Ewangelicki departamentu Warszawskiego, wy
znania Reformowanego. Prezesem iego miano
wany jest Karol Diehl członek Izby Edukacji 
publicznej, Kaznodzieia nadworny i Pastor zgro
madzenia Ewangelickoi-Reformowanego War
szawskiego. Na assystentów czyli konsyliarzów 
nominowano Augusta Wolffa medizinalratha 
i Doktora Jana Karola Dupertii i Leopolda
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Falka, któremu razem polecono sprawę Pisarza 
Konsystorskiego.

Każdy więc mający interes do wspomnianego 
Konsystorza albo do samego Prezesa, albo do 
pisarza udać się powinien“.

Podajemy ten dokument z przeszłości nasze
go Kościoła z zachowaniem pisowni oryginału.

Chór Łotewski w Warszawie.
W dniu 19.V. b. r. odbyła się w Warszaw

skim Kościele Ewangelicko-Augsburskim audy
cja pieśni religijnej w wykonaniu znakomitego 
reprezentacyjnego chóru Łotewskiego pod dy*. 
rekcją Dyrektora Teodora Reitersa.

Śpiewacy łotewscy, odbywający tournee ar
tystyczne pc rozmaitych miastach Europy za
chodniej, zawitali i do Polski. Byli w Warsza
wie, gdzie się przedstawili P. Prezydentów Rze
czypospolitej i koncertowali w Filharmonji, 
w Poznaniu, gdzie ich, nawiasem mówiąc i ku 
zawstydzeniu naszemu, okradziono, w Krako
wie i znowu w Warszawie na powrotnej drodze 
do Rygi. Z krótkiego ich powtórnego pobytu 
w Warszawie skorzystał Mazowiecki Związek 
polskich stowarzyszeń śpiewaczych i zapropo
nował im urządzenie audycji pieśni religijnej 
v/ kościele przy ulicy Królewskiej. Dzięki temu 
usłyszeliśmy w wykonaniu artystycznie dosko- 
nałem : w Warszawie dawno niesłyszanem cały 
szereg utworów religijnych wyłącznie kompo
zytorów łotewskich, jak Jurjans‘a, Kalninsa. 
Cirulisa, Graubinsa i innych, które chlubnie 
świadczą o talencie i kulturze muzycznej ich 
twórców, jak i o artystycznej doskonałości 
i wyszkoleniu ich wykonawców. Słuchaczów 
ogarniał podziw, zachwyt i żal, że nasze ro
dzime zespoły śpiewacze tak daleko odbiegają 
od wzoru goszczących u nas reprezentantów 
zaprzyjaźnionego z nami narodu.

Osławiony Kap (Katolicka Agencja Praso
wa), o którem na innem miejscu w numerze ni
niejszym mówimy, zaczyna stawać się niezno
śnym nawet dla ludzi z własnego obozu religij
nego. Mianowicie wybitnie katolicki ,, Dzień 
Polski“ twierdzi o Kapie, że ,,przestał być 
objektywnym informatorem o tern, co dzieje 
się w świecie katolickim w kraju i zagranicą 
i jest raczej ekspozyturą jaskrawego i nieprze- 
bierającego w środkach i słowach partyjnic- 
twa“. Kierownikiem Kapu jest ks. Z. Kaczyń
ski, były poseł na Sejm. (Głos Ewang.).

** *

Czterechsetlecie Confessio Augustana.
W roku bieżącym przypada czterechsetna 

rocznica sejmu Rzeszy za Karola V w Augsbur
gu i wręczenia Konfessji. Wśród wszystkich

miast, związanych z tradycją luterską, miasto 
Augsburg zajmuje miejsce osobliwe. W roku 
bieżącym miasto to ujrzy w swoich murach 
przedstawicieli luterstwa całego świata. Wiel
kie przygotowania są w toku, program uroczy
stości ustalony. Dnia 15 czerwca w Muzeum 
Maksymiljanowskiem zostanie otwarta wysta
wa renesansowa ,,Złoty Augsburg“, a jedno
cześnie w komnatach książęcych Ratusza—wy
stawa reformacyjna, która zgromadzi książ
ki, pisma, sztychy, listy orygalne, pieczęci, mo
nety, obrazy i t. p. rzeczy związane z reforma
cją. W programie są uroczyste przedstawienia, 
wspaniałe produkcje muzyczne i t. d. Dniem 
kulminacyjnym będzie dzień 22 czerwca z? 
wspaniałą iluminacją miasta, z chorałem kapeli 
puzonistów (900 puzonistów), z pochodami, hej
nałami i t. d. Będzie to tak zwany ,,dzień ludo
wy“ (Volkstag). Uroczystości urzędowe odby
wać się będą wdniach 24 i 25 czerwca, a na 
program ich składają się uroczyste nabożeń
stwa, odczyty, przemówienia. Zakończy się ten 
jubileuszowy rok ,,tygodniem Lutra“ we wrze
śniu, w którym to tygodniu znowuż powtórzą 
się uroczystości kościelne i świeckie.

(Ew. Pol.).
** *

Węgry. Samopomoc ewangelicka.

W Orzentniklos niedaleko Wacu kilku filan
tropów, wśród których należy wymienić spe
cjalnie sekretarza stanu, Dra Stefana J . Ko- 
vacsa i jego małżonkę, zdołało dzięki wysiłkom 
żon pastorów reformowanych ufundować jedna 
z najcenniejszych instytucyj ewangelicko-refor
mowanych na Węgrzech, a mianowicie ,,Dom 
wdów po pastorach“. Sama budowa tego domu. 
do którego należy 30 morgów gruntu, koszto
wać będzie 64.000 pengó. Otwarcie ustalone jest 
na jeden z dni letnich wakacyjnych. W obecno
ści kilkuset osób biskup Dr. D. Baltazar odmó
wił modlitwy przy zakładaniu kamienia węgiel
nego, a nadradca Dr. Zsolt Benedek przyjął 
fundację w imieniu Generalnego Synodu refor
mowanego. Właścicielem tej pożytecznej insty
tucji będzie Synod, a na czele jej stanęła wdo
wa po profesorze Szótó.

(Ew. Pol.)
*

*  *

Przodkowie Clemenceau.
Cały świat podziwiał niezłomną wytrwałość 

Jerzego Clemenceau podczas wojny światowej, 
gdy Francja uginała się pod straszliwym cię
żarem najazdu niemieckiego. To on, ten stary 
człowiek, postawił sobie i narzucił całemu na
rodowi francuskiemu zasadę walki aż do zwy
cięstwa ostatecznego i on też bystrem spojrze
niem znalazł dzielnego Focha, aby go wysunąć 
na czoło walczących armij. Na południu Fran
cji jest ,,wieża wytrwałości“ (La Tour de Perse
verance), w której więziono hugenotów. Jedną
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z cnót hugenockich to nieustępliwa wytrwałość, 
gdy chodzi o wielkie cele. Clemenceau sam nie 
należał do żadnego z kościołów urzędowych, ale 
okazuje się obecnie, że na jego wychowanie 
miało wpływ, i to bezpośredni, wyznanie huge- 
nockie. Dziennik francuski „Temps“ wylicza 
śród jego przodków cały szereg wybitnych dzia
łaczy hugenockich. Jego matka była hugenotką 
(z domu Gautereau). „Ta matka — czytamy 
o niej — czyli jak ją nazywano babka Gaute
reau, o której z miłością i wzruszeniem opowia
dał mi nieraz nasz „Tygrys“ jako o zacnej hu- 
genotce, stale zaglądającej do Biblji, i niewie
ście dzielnej, o jakiej mówią Przypowieści Sa
lomonowe, była hugenotką“. Nie ulega wątpli
wości, że wpływ takiej wychowawczyni zrobił 
swoje. Zasada, która była tak straszliwie prze
śladowana przez Francję katolicką, w chwili 
wyjątkowo ciężkiej pośpieszyła zagrożonej 
Francji z nieocenioną pomocą. „Jeśli Clemen
ceau — kończy swoje wywody Temps — w swej 
niezłomnej wytrwałości umiał stać się zwy
cięzcą naszych zwycięzców z roku 1870, to czyż 
część zaszczytu nie przypada tu jego przodkom? 
Nie jest obojętnem znać jego pochodzenie, aby 
tern lepiej ocenić wartość tego człowieka“.

(Ew. Pol.)** *

Król włoski w Sala Regia Watykanu.

Pojednanie się papieża z królem włoskim 
otworzyło dla władcy Italji podwoje Watyka
nu, dotychczas dla niego zamknięte. Podczas 
wizyty swojej u papieża król Wiktor Ema
nuel III znalazł się także w watykańskiej sala 
Regia „ozdobionej“ jak wiadomo freskami Va- 
sariego, przedstawiaj ącemi sceny z rzezi huge- 
notów. Podobno król był zaskoczony temi nie- 
zwykłemi obrazami, ozdabiaj ącemi pałac „na
miestnika“ Jezusa Chrystusa. Z tego powodu 
korespondent rzymski „Tempsa“ przypomina 
zdumienie Stendhala, gdy na widok tych malo
wideł zawołał: „a więc istnieje jeszcze takie 
miejsce w Europie, gdzie morderstwo odbiera 
cześć publiczną“. Drobiazgowy Stendhal poszu
kiwał potem medali, wybitych przez Grzego
rza XIII na pamiątkę tej haniebnej rzezi i nie 
znalazł ich. Wyraził więc powątpiewanie, czy 
wogóle zostały one wybite. Wobec powtórzenia 
tych stendhalowskich wątpliwości dyrektor mu
zeum „Hotel de Monnaie“ pisze do „Tempsa“, 
że muzeum paryskie posiada dwa takie medale, 
skatalogowane pod. numerami A 35 i A 36. To 
rozprasza wątpliwości i ustala niezbite fakty.

(Ew. Pol.)** *

Misje ewangelickie«

Czasopismo „International Reviev of 
Missions“ podaje sprawozdanie, dotyczące do
chodów protestanckich organizacyj misyjnych 
w latach 1925 — 1927. Ofiary napływające

z różnych krajów, wynosiły rocznie przeciętnie 
56.909.485 dolarów. Na pierwszem miejscu stoi 
Ameryka i Kanada z ofiarami wynoszącemi 
przeszło 35 mil jonów dolarów, następnie idzie 
Anglja — przeszło 11 miljonów, ewangelicy 
Ameryki łacińskiej — 3.332591, A^istralja — 
1.543370, Niemcy — 1.098545, Norwegja — 
1.062222, Szwecja — 1.033644, Danja — 596194, 
Holandja — 543971, Afryka południowa — 
486625, Nowa Zelandja — 465729, Szwaj car ja— 
272505, Finlandja — 140699, Francja —
116945 i wreszcie Belg ja — 3535. W ciągu tych 
trzech lat dawało się zauważyć znaczny wzrost 
ofiar w Finlandji, Niemczech, Francji i Belgji,. 
podczas gdy pomniejszyła się nieco ofiarność 
Norwegji, Danji, Australji, osobliwie zaś Ame
ryki Północnej i Kanady. Ewangelików w Belgji 
jest tylko 30 tysięcy, jeśli więc dają na misję 
3535 dolarów, to z Polski na misję powinno 
wpłynąć okrągłe 70000 dolarów eonajmniej. Ale 
sprawozdanie nie notuje nic o ofiarach ewange
lików polskich. Dlaczego? (Ew. Pol.)

*
*  *

Djakonise.

Liczba djakonis, należących do Związku 
Kaiserwerthowskiego powiększyła się od roku 
1920 niemal o tysiąc sióstr i wynosi teraz ogó
łem 32000. Według przynależności krajowej 
dzielą się one jak następuje: Danja — 2 domy 
macierzyste i 2289 sióstr, Gdańsk — 1 dom
1 366 sióstr, Niemcy — 66 domów i 24839 sióstr, 
Estonja — 1 dom i 46 sióstr, Finlandja — 2 do
my i 388 sióstr, Francja — 5 domów i 342 sio
stry, Holandja — 10 domów i 500 sióstr, Kur- 
landja — 1 dom i 7 sióstr, Łotwa — 1 dom i 22 
siostry, Ameryka Północna — 4 domy i 149 
sióst, Norwegja — 1 dom i 575 sióstr, Austrja—
2 domy i 210 sióstr, Polska — 2 domy i 386
sióstr, Rumun ja — 1 dom i 42 siostry, Rosja — 
1 dom (liczba sióstr nieznana), Szwecja — 2 
domy i 724 siostry, Szwaj car ja — 4 domy 
i 2138 sióstr, Czechosłowacja — 1 dom i 35 
sióstr. Wszystkie ie siostry pracują w najróż
niejszych dziedzinach. Najwięcej pracuje ich 
w pielęgniarstwie chorych (12347), następnie 
współpracują z pastorami (7297), jako ochro- 
niarki (3555), jako wychowawczynie (1211)), ja 
ko opiekunki ubogich (598), jako pracownice 
misji wśród pogan (68). (Ew. Pol.)

Z RUCHU WYDAWNICZEGO.
Zabytki ewangelickie w Wilnie.

Album zabytków ewangelickich w Wilnie. 
Wydany przez Tow. Miłośników Historji Re
formacji Polskiej im. Jana Łaskiego. Wilno 
1929. Plansz 32, tekstu str. 8.

Nasi ruchliwi współwyznawcy wileńscy z ca
łą świadomością zabrali się do odkopywania
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Pompei polskiej reformacji, aby inicjatywą 
swoją, życiem umysłowem i wydawnictwami 
odsłaniać przed oczyma współczesnych szczątki 
niegdysiejszej świetności kultury polskiej 
ugruntowanej na Ewangelji. Album zabytków 
ewangelickich w Wilnie to oczywiście obrazy 
tylko drobnej części tego, co reformacja wyko
nała u nas w wieku złotym, i później jeszcze, 
w czasach reakcji. Mamy tu szereg doskonałych 
fotografji, druków, rękopisów, dokumentów 
urzędowych, naczyń kultycznych, nakryć na 
Stół Pański L kielichy, rysunki i fotograf je zwią
zane z przeszłością i teraźniejszością ewange- 
licyzmu w Wilnie, obrazy kościołów i gmachów 
związanych z życiem kościelnem ewangelicyz- 
mu polskiego i wreszcie wizerunek pomnika po
stawionego na miejscu stracenia Szymona Ko
narskiego dla uczczenia pamięci tego żelaznego 
człowieka, jak go nazywali współcześni.

Gdy się spogląda na te obrazy, gdy umysł 
z tej cząstki odtwarza sobie wielką całość tego, 
co było niegdyś i jeszcze większą tego, co być 
mogło, to niepodobna zgodzić się bez zastrzeżeń 
z takim znawcą wieku złotego, jakim bez
sprzecznie jest Aleksander Bruckner, gdy wy
wodzi, że reformacja polska została grubo prze
ceniona, że była sprawą, zdaniem jego, powierz
chowną i że dlatego tak łatwo wyprzeć się dała. 
Sąd ten jest jednostronny. Jeśli po pięciu — 
sześciu wiekach panowania katolicyzmu rzym
skiego reformacja w ciągu niewielu lat mogła 
zatoczyć tak szerokie kręgi, jakie faktycznie za
toczyła w Polsce, to jedno z dwojga: albo była 
bardzo mocna, albo też katolicyzm był niesły
chanie słaby. Gdyby nawet zgodzić śię, że po
budki szlachty przystępującej do reformacji 
były naogół polityczno-społeczne i że z chwilą 
gdy niemiła supremacja kleru rzymskiego zo
stała złamana, reformacja straciła na aktual

ności, to znowuż musielibyśmy szukać poważnej 
odpowiedzi na pytanie, jak to się stać mogło, 
iż ruch rzekomo tak wyłącznie polityczny i spo
łeczny mógł był wytworzyć tyle życia czysto 
religijnego i dawać takie potężne bodźce życiu 
narodowemu. Dla zniesienia nienawistnej ju  ̂
rysdykcji biskupiej nie trzeba było chyba tłu
maczyć Pismo święte, budować szkoły i świąty
nie, stwarzać potężny ruch umysłowy i litera
turę narodową. Czasem podobno góra rodzi 
mysz, ale w tym wypadku — gdyby Brückner 
miał rację — trzebaby się zgodzić, że mysz 
walki z klerem zrodziła górę wielkiego ruchu 
kulturalnego.

W reformacji polskiej była wielkość, a to, że 
się załamała, nabiera osobliwego znaczenia wo
bec faktu, że załamała się razem z kulturą pol
ską a nawet z niezawisłością państwową. Ani 
przez chwilę nie wątpimy, że gdyby dzisiaj 
ożyła reformacja, kultura polska zajaśniałaby 
najwspanialszemi blaskami. O tern mówi i to 
Album zabytków ewangelickich, ze wszechmiar 
godne poznania. ' P. H.-L.

O F I A R Y .
I. Ofiary na wydawnictwo „Jednoty”.

Oprócz prenumeraty wpłacili na wydawnictwo:

W-ny p. Bogumił Czepe—Zduńska Wola . . zł. 8.00

II. Na fundusz żelazny ^Jednoty"
W-ny p. Prezes Leon Błaszkowski—Warsza

wa, dla uczczenia 40-lecia pracy dusz
pasterskiej P. W. Ks. Senjora Płk. Kazimie
rza S z e f e r a ................................................... zł. 50.00

Serdeczne dzięki!

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
w Warszawskim K ościele Ewangelicko-Reformowanym na m iesiąc czerwiec 1930 r. 

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

1. Niedziela, dn. l.VI. (VI N. po Zmartw. Pańskiem) z Komunją Ś-tą i bez-
pośredniem do niej przygotow aniem .....................................................................  Ks. W. Semadeni.

2. Niedziela, dn. 8.VI. (I Święto pam. Zesł. Ducha Ś - g o ) .....................  . . .  Ks. St. Skierski.
3. Poniedziałek, dn. 9.VI. (II Święto pam. Zesł. Ducha Ś - g o ) ................................  Ks. W. Semadeni.
4. Sobota, dn. 14.VI. o godzinie 6-ej po poł. przygotowanie do Komunji Ś-ej . Ks. W. Semadeni.
5. Niedziela dn. 15.VI. (N. Trójcy Ś-tej). Nabożeństwo Synodalne z Komunją

Ś-tą o godzinie 10 r a n o ................................................................................................  Ks. W. Semadeni.
6. Niedziela, dn. 22.VI. (I N. po Trójcy Ś-tej). Nabożeństwo uroczyste z Ordy

nacją Duchownych .....................................................................................................
7. Niedziela, dn. 29.VI. (II N. po Trójcy Ś - t e j ) ..................................... . • . . .  Ks. St. Skierski.

Komunikujemy, że na zasadzie decyzji p. Ministra W. R. i O. P. z dnia 4 marca 1930 r., 

w porozumieniu z Ministerstwem Robót Publicznych, biura Konsystorza naszego przeniesione 

zostały z lokalu przy ulicy Miodowej 17 do lokalu przy ulicy Al. Ujazdowska 37 — parter.

Główna Drukarnia Wojskowa, Przejazd 10.


