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PISMO ŚWIĘTE — SŁOWO BOŻE.
Do Rzymian 9 17. „Albowiem mówi Pism o do F araon a : na to 

cię wzbudziłem, abym okaza ł m oc sw oją na tobie i aby opow iadane 
było imię m oje po ca łe j ziemi'1.

IP O ST O Ł Paweł, mówiąc o tern, że Słowo Boże stało się do Faraona, aby mu sąd 
§ * - nad nim obwieścić, używa wyrażenia: mówi Pismo do Faraona. Wyniku stąd, że
& l / 1  jś S Apostoł nie tylko nie widzi żadnego przeciwieństwa między Słowem Bożem i Pismem, 
PS jj | § aJ e J e nawet identyfikuje. Na pytanie, dlaczego posłusznym być trzeba Pismu 
§ § Świętemu, odpowiada Apostoł krótko: bo jest Słowem Bożem! Apostoł nie zado-

wolnił by się nigdy przyznaniem, że Pismo Święte zawiera tylko w sobie Słowo 
Boże, przyczem rzeczą by już było samego czytęlnika stwierdzić, co w niem jest Słowem 
Bożem, a co nim nie jest.

To zdanie Apostoła Pawła podstawą się stało przy ocenie ważności Pisma i konieczności 
zaznajamiania się z jego treścią. Nawet rzymski Kościół nie poważył się nigdy przeczyć temu, 
że Biblja jest Słowem Bożem, aczkolwiek podkopuje on tę prawdą, pozbawia ją  jej treści 
i czyni ją  bezwartościową, stawiając obok Pisma Świętego tak zwane podanie, czyli tradycję 
kościelną, kiórej czystość poręczać ma nieowylność papieża. Każde odnowienie Kościoła rodziło 
śię z tego właśnie przekonania apostolskiego, że słowa Pisma Świętego Słowem są Bożem. 
Wiara ta pobudzała reformatorów i wszystkich ich poprzedników do walki o naprawę Kościoła 
i odbudowę gmachu jego.

Wsposób klasyczny wyraża Kalwin tę prawdę w słowach: „do Pisma Świętego podchodzić 
należy tylko z uczuciem poszanowania, pokorą, posłuszeństwem i chęcią nauki, u prawdziwa 
i pełna poszanowania pokora wypływa z uznania, że w Piśmie Świętem mówi do nas Bóg, 
a nie śmiertelni ludzie. Dlatego też i Piotr nakazuje nam wierzyć słowom proroctwa jako 
niewątpliwym wyrokom Bożym, ponieważ płyną one bynajmniej nie z ludzkiego źródła”.
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Biblja nie jest sznurem  z  p e re ł  boskich wyroków; daje ona nam  historję, jnówi o fa k ta c h , 
których skutki i my odczuw am y i przeżyw am y . Zaw iera ona też w sobie nie wszystko, co B ó g
kiedykolw iek mówił i czynił, ja k  to i Ja n  Ew angelista o cudach Jezu sa  mówi, że  j e  nie
wszystkie wyliczył, lecz tylko niektóre, aby czytelnicy jeg o  uwierzyli, że  J e z u s  jest Chrystusem— 
Synem  B o ży m .

W  Piśm ie Świętem m am y ra czej p rzed  sobą dojrzały owoc O bjawienia B o żego , darowany  
światu p rzez  B o g a . N ie jest ono czem ś przypadkow o pow stałem , ja k  gdyby na przykład  ludzie 
mieli stanowić, że  to lub tamto jest właśnie Pism em  Św iętem , ale ra czej jest ono k unsztoWnem 
dziełem  D u ch a  Św iętego, klóre B ó g  dla ludzkości sporządził i światu darował, gdy objawienie 
się J z g °  światu w Synu J e g o  jednorodzonym  swego doszło zak o ń czen ia . I  gdybyśm y nawet 
odnaleźli dzisiaj jakiś napraw dę autentyczny list apostolski, byłdy on dla nas tylko niejakim  
wysoce na uw agę zasługującym  przyczynkiem  do lepszego zrozum ienia i poznania osoby i dzieła  
A postoła, ale żadną miarą nie m ó gł by jako Pism o Święte być uw ażany. Bow iem  dla nas
B iblja  nie jest jakąś skrom ną resztką, klóra nam  z  mnóstwa wielce wartościowych ale zaginio
nych pism pozostała i którą by ew entualnie m ożna było i nawet należało uzupełniać, ale jest  
ra czej darem  B ożym , p rzez  B o g a  Zborow i Chrześcijańskiem u darow anym !

D a r ten przyjm ujem y z  w dzięcznością i razem  z A postołem  powiadamy: P i s m o  Ś w i ę t e  
j e s t  S ł o w e m  B o  ż e m .  D. K O L F H A U S .

Z o f j a  L o r e c o  w  a .

RENATA Z
Z pośród kobiet, które przeszły w historji d,o 

potomności mniej niż inne jest znane imię R e
naty di F ron da , księżnej Ferrary. Była ona jed
nak osobistością o wiele więcej wybitną, niż 
kobiety jej współczesne. Kobieta o przesmut- 
nych oczach i mądrym uśmiechu, której życie 
świetne z pozoru było jednem pasmem cierpień 
i udręki.

Przedewszystkiem, aby zrozumieć stosunki 
ówczesne, musimy uprzytomnić sobie, czem 
było księstwo Ferrary w XVI wieku. Jedno 
z kilku małych państewek półwyspu Apeniń
skiego — bezustannie walczące o swą niezawi
słość z sąsiadami, a przedewszystkiem z za
chłannością Papieża (państwa Rzymskiego). 
Wobec tego książęta Ferrary starali sobie zjed
nywać sprzymierzeńców po za Włochami, koja
rząc swe dzieci w sąsiednich wielkich impe- 
rjach.

Dlatego też mądry i przebiegły książę Fer
rary Alfons I, gdy syn jego Ercole zaledwie 
skończył lat 14, ubiegał się dla niego o rękę 
kilku księżniczek pośród potężnych ościennych 
mocarstw, i po długich pertraktacjach wybór 
jego padł na Renatę córkę Ludwika XII i Anny 
Bretonki. Brat Je j, król francuski Franciszek 1, 
przyjął ten projekt życzliwie i układy małżeń
skie doszły do skutku. W roku 1528 odbyły się 
zaślubiny w St. Germain pod Paryżem b. mło
dej pary — Ercole miał lat 16 — Renata 17. 
Uroczystości weselne były niebywale świetne 
i huczne. Po miesiącu bezustannych festynów 
małżonkowie wrócili do Ferrary — Alfons I

FERRARY.
chciał godnie przyjąć swą synową, córę potęż
nej Francji, to też szczytem umęczenia i trudów 
były dla wątłej Renaty zabawy i uczty. Zbytek 
był olbrzymi — podawano po siedemdziesiąt 
potraw, podczas każdej serji półmiskowej inny 
przygrywał koncert. Jednakże w przeciwstawie
niu do wystawności zabaw* — przepychu, festy
nów i uczt, pałac znajdował się w takim opusz
czeniu, że księżna jednej nocy musiała uciekać 
z sypialni, gdyż sufit groził zapadnięciem. Re
nata w tern wszystkiem czuła się źle — osamot
niona tęskniła do Francji — i zarówno jak i jej 
francuskie otoczenie uważała swą kulturę za 
wyższą od Włochów i czuła się ofiarą polityki. 
Najważniejszą z osób jej fraucymeru była p. 
Souhise. Wychowała ona Renatę od niemowlę
cia gdyż ta nie znała matki — to też księżna 
kochała ją bardzo. Pani Soubise była hugonotką 
i pod jej wpływem Renata zaczęła wspierać 
i protegować francuskich wychodźców-hugono- 
tów.

W roku 1533 — Renata powiła syna A lf on-
sa II  — następnego roku umarł książę Alfons I 
i Ercole został księciem  Ferrary. Ze śmiercią sta
rego księcia Renata straciła opiekę, jakiej od 
niego zawsze doznawała, a Ercole niekrępowa- 
ny już żadnemi względami rozpoczął wojnę ze 
znienawidzonemi przez siebie francuzami, ota
czaj ącemi Renatę. Korzystając z konjunktur po
litycznych, które kazały mu się zbliżyć do Pa
pieża Pawła III i cesarza Karola V, a przeciw
stawiać królowi francuskiemu, bratu Renaty — 
zmusił p. Soubise do opuszczenia Ferrary. Przy
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musowe rozstanie z ukochaną towarzyszką bar
dzo dotknęło Renatę — czuła wielki żal do mę
ża i coraz bardziej się odosobniała od życia 
dworskiego w Ferrarze.

W tymże czasie przyjechał do Ferrary poeta 
Klemens Marot, wygnany za herezję z Francji. 
Renata się nim zaopiekowała, mianowała go 
swoim sekretarzem. On to wszczepił Renacie 
swoje religijne idee, których był gorącym krze
wicielem. Trafił na grunt dobry — Renata—po
ważnego usposobienia — wychowana wolnomyśl- 
nie, o bardzo żywym umyśle, przystępnym dla 
nowych idei — pochłaniała je z całym zapałem. 
Niebawem też dwór Renaty stał się ogniskiem 
ludzi przeciwnych Kościołowi katolickiemu, 
a płomień w tern ognisku podsycał Marot.

Oczywiście Rzym  zwrócił na to uwagę i słał 
napomnienie do Ercola, by położył temu kres. 
Animozja Rzymu była tern większą, że wogóle 
w Ferrarze i na uniwersytecie panował duch 
bardzo liberalny. Kwitły tam matematyczne 
i astrologiczne studja — nasz Kopernik się do
ktoryzował w Ferrarze, a choć inkwizycja za
częła działać i w Ferrarze i targała wolność my
śli, to jednak umysły gwałtownie wrzały i bu
rzyły się. Życie naukowe zajmowało także Re
natę, i w tym świecie miała swoich przyjaciół.

Pani Soubise i Marot sądzili, że Renata do
statecznie już jest przejęta duchem reformacji, 
i sprowadzili do Ferrary Kalwina — którego 
wpływ rósł coraz więcej i koło którego groma
dziło się coraz więcej uczniów. Do Ferrary przy
był on pod obcem nazwiskiem z najwierniejszym 
swym uczniem kanonikiem Tillet, Renata przyj
mowała Kalwina w wielkiej tajemnicy nocą, 
a w dłuższych rozmowach takie do niego po
wzięła przekonanie, że odtąd nazawsze już zo
stała pod jego wpływem.

Jednakże buntowano księcia, a wskutek intryg 
i podszeptów wrogów księżnej kilka osób z oto
czenia Renaty aresztowano. Powstała więc mię
dzy małżonkami otwarta już wojna. Główny 
herszt herezjarchów zdążył jednak uciec, a choć 
nazwisko jego skreślono w aktach inkwizycji, 
przypuszczają, że był to sam Kalwin.

Tymczasem w Rzymie coraz bardziej niepo
kojono się reformatorskiemi prądami we Wło
szech i Paweł III powołał kilku znamienitszych 
kardynałów, a głównie kardynała Giouaniego 
Piotra Caraffę do naprawy stosunków. Caraffa, 
człowiek czynu, ujął rządy kościelne żelazną 
ręką, aby swem bezwzględnem, despotycznem 
postępowaniem ratować kurję rzymską. Przeję
ty duchem hiszpańskiej inkwizycji dążył on 
głównie do zreformowania włoskiego St. Offi- 
cium. W tym celu papież wydał bullę, na skutek 
której wolno było karać, więzić i sądzić nietylko 
winnych herezji, ale nawet podejrzanych o nią, 
bez względu na stanowisko. Cały ten pochód 
gwatłownej reakcji pociągnął za sobą najsmut
niejsze skutki nietylko dla kultury, ale i dla re- 
ligii, bo roznamiętnił umysły i budził niewiarę. 
Tam, gdzie owa reakcja zwyciężyła, pozostały

gruzy. Włochy cofnęły sę w oświacie, Hiszpania 
zamarła, Francja ugrzęzła w niemoralności 
i zbytku.

W dziesięcioletniem pożyciu z mężem miała 
Renata 5 dzieci, lecz zczasem zaczął ją Ercole 
zaniedbywać. Zirytowany jej uporem w rzeczach 
wiary wysłał ją na małe wygnanie do zamku 
Estów Casandollo — gdzie oprócz ptaków 
w ogrodzie i węgorzy w morzu żadnego innego 
towarzystwa nie miała, dbając zaś o jej duszę, 
przydał jej spowiednika Franciszka RichardoPa. 
Ów Richardot — renegat — dawniejszy hugo- 
nota we Francji, stał się znów najzagorzalszym 
katolikiem. Że jednak nosił lisią skórę  — za
miast nawracać Renatę, utrwalał ją w naukach 
Kalwina, radząc tylko, aby księżna dla pozoru 
zachowywała obrzędy kościelne. Kalwin znał 
dobrze dwulicowość Richardota i z końcem ro
ku 1541 przesłał jej swoją rozprawę „de la Ce- 
ne de notre Seigneur" oraz list — zalecając od
wagę i wytrwałość, gdyż ludzie bojaźliwi po
dobni są do umysłowych kalek. Renata bardzo 
się przejęła tym listem i od tego czasu przesta
ła chodzić na mszę i spowiadać się. W czasie, 
kiedy Renata była zupełnie przejęta naukami 
Kalwina, przybył w r. 1543 Paw eł 111 do Ferra
ry. Chciał on zaciągnąć pożyczkę u Ercola i pro
jektował ożenienie swego wnuka Farnese z naj
starszą córką Renaty Anną. Na przyjęcie Pa
pieża wróciła Renata z Casandollo do Ferrary, 
by brać udział w uroczystościach na cześć J e 
go — ten zaś na każdym kroku okazywał jej 
swą łaskę tak dalece, że po za kosztownemi 
upominkami wydał je j  swoje brewe, chroniące 
od prześladowań inkwizycji. Głównym powodem 
tej łaski była chęć ujęcia sobie Renaty, by nie 
odmówiła swej córki wnukowi papieża, ponie
waż Ercole był temu przeciwny. Po wizycie pa
pieskiej pozwolono Renacie znowu zamieszkać 
w Ferrarze, gdzie całkowicie poświęciła się wy
chowaniu swych córek. Kształceniem księżni
czek zajmowała się Olimpia M orała, córka hu
manisty o niepospolitem wykształceniu. Renata 
również udawała się do Kalwina z prośbą o przy
słanie 2 nauczycielek .,, wychowanych w bo jaźni 
i miłości Boga, czystych w życiu i słowach i mo
gących być dobrym przykładem“. Otwarcie się 
przyznawała do kalwinizmu i pragnęła w tejże 
wierze wychowywać córki. Dochodziło na tych 
punktach między małżeństwem do. scen gorszą
cych.

Zniecierpliwiony wreszcie Paw eł 111 wezwał 
Ercola, aby z całą energją wystąpił przeciw 
zgorszeniu, jakie daje księżna. Inkwizycja za
częła dosięgać osób z najbliższego otoczenia Re
naty — rozżalona księżna znów w yjechała do 
Casandollo, gdzie kontrola nie była taić ścisłą 
i gdzie swobodniej mogła korespondować z Kal
winem. Nie uspokoiło to jednak jej nieprzyja
ciół, interpelowano nawet króla Francji Henry
ka 11, i ten na skutek tego przysłał je j  spow ied
nika Mateusza Ory, bicza na heretyków. Lecz 
i Kalwin nie zasypiał sprawy i pod przybranym
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nazwiskiem przysłał księżnie swego posła To
masza M orel0 Walka wrzała! Renacie odebrano 
córki i umieszczono w klasztorze. Wytrwała Re
nata stanowczo odmówiła Oryemu porzucenia 
kalwinizmu. Ten zniecierpliwiony wniósł na 
księżnę oskarżenie do trybunału inkwizycji. Li
cząc się z królem Francji i księciem Ferrary, 
trybunał okazał się b. łagodnym i nie skazał 
Renaty na śmierć, ale na dożywotnie więzienie 
i konfiskatę dóbr. Wywieziono Renatę dio stare
go opustoszałego zamku — postawiono straż — 
lecz trwało to krótko, bo doprowadzona do osta
teczności Renata odwołała się do otrzymanego 
brewe papieskiego. Odzyskała więc wolność, 
a Ercole, widząc, że siłą nic nie wskóra—wszedł 
z nią w ugodę — i za cenę pozornego zachowy
wania obrządków katolickich zwrócił jej córki. 
Wiedziano jednak, że księżna w duchu pozo
stała kalwinką — śledzono ją ciągle i postawio
no na straży jej sumienia aż 2 spowiedników j e 
zuitów.

W roku 1558 zmarł mąż Renaty. Sprawowała 
ona pod nieobecność syna Alfonsa II — bawią
cego we Francji regencję — trwało to jednak 
krótko. Alfons II  był o wiele mniej tolerancyj
nym niż ojciec, o zgodzie więc między matką kal
winką, a synem fanatykiem mowy być nie mo
gło. Złożenie hołdu przez Alfonsa papieżowi 
Piusowi IV. bardzo te stosunki zaostrzyło. Al
fons II za namową Rzymu dał matce do wybo
ru — albo zupełnie opuścić W łochy, albo zmie
nić postępowanie. Rozgoryczona Renata posta
nowiła powrócić do Francji. Po krótkim poby
cie w Orleanie przeniosła się do swej posiadło
ści Montargis. Zamek Montargis stał się wkrót
ce najważniejszym ośrodkiem kalwinizmu. Każ
da burza owych strasznych walk religijnych od
bijała się o Montargis — po każdym wybuchu 
prześladowań chroniły się rozbitki hugonotów 
pod opiekuńczy dach Renaty. Montargis nazwa
no gniazdem hugonotów. Traktat w Amboise na 
chwilę uspokoił namiętności i życie księżnej 
w Montargis stało się łatwiejsze i cichsze.

Kalwin umarł w r, 1564. Dwór francuski i Al
fons ferraryjski nie przestawali nacierać na Re
natę, by wróciła do katolicyzmu. Zupełnie już

T. G r u d a .

zmęczona i rozgoryczona zamknęła się w swo- 
jem  Montargis, nie zwracając na niczyje rozka
zy uwagi. Założyła kolegjum dla pastorów , to 
też hugonoci uwielbiali jej energję i sława Re
naty rozchodziła się poza Francję między ludy 
protestanckie. W Niemczech uważano ją za bo
haterkę reformacji. Do popularności księżnej 
przyczyniała się także jej wyjątkowa dobroczyn- 
noś i litość. Renata wobec prawdziwego ubó
stwa nie rozróżniała katolików czy hugonotów, 
ale wspomagała zarówno mnichów francuskich, 
jak i szwajcarskich pastorów. Losy nie oszczę
dziły jednak Renacie na schyłku życia najstrasz
niejszego cierpienia, jakie ją spotkało. Pod
upadła na siłach — schorowana wybrała się 
w lutym 1572 do Paryża do córki — nieszczęście 
chciało, że doczekała się tam pamiętnej rzezi 
hugonotów w noc Św. Bartłomieja. Cudem oca
lała, pod opieką zbrojnych wróciła do Montar
gis, gdzie znowu ku wielkiemu zgorszeniu króla 
i rodziny po raz ostatni otworzyła bramy swego 
zamku nieszczęśliwym wygnańcom. Tam też 
zmarła w czerwcu 1574 r. — w opuszczeniu. 
Ani król francuski, ani syn, książę ferraryjski, 
nie pozwolili na pogrzeb uroczysty i bicie dzwo
nów. Odmówiono pochowania ciała w grobach 
królewskich w St. Denis. Córka więc Anna po
grzebała matkę w kaplicy zamku Montargis, do
kąd trumnę zaniosło 6 ubogich, stosownie do 
woli zmarłej. Księżna zostawiła testament, opi
sując bieg swego życia — dziękuje Bogu, że po
chodzi od króla, którego nazwano Ojcem Ludu 
i składa wyznanie swej wiary w myśl zasad 
Kalwina.

Renata była chyba najwybitniejszą kobietą 
we Włoszech w obozie reformacji—słaba i wątła 
ciałem — silna duchem. Cechowała ją wielka 
prawość i stałość charakteru, niezmierna do
broć i miłosierdzie. Buntowała się ona na każ
dym kroku, gdy ją zmuszano wierzyć w to, w co 
wierzyć nie mogła, gdy zamiast rozumnego po
uczenia spotykała się z rozkazem. Jest ona jed
nym z tych niezliczonych charakterów w cza
sach reformacji — które brutalność postępowa
nia kontrreformacji popchnęła siłą prawie do 
przeciwnego obozu.

R E L I G J A  I WI E D Z A .
Temat stary jak świat i tak samo wiecznie no

wy. Ileż śmiesznych nieporozumień zdołało się 
wcisnąć między oba pojęcia! Między pojęcia tyl
ko, nie w istotę rzeczy, bo religja i wiedza to nie 
sąsiadki skłócone i nieprzejednane, ale jedna i ta 
sama sprawa najgłębszej ludzkiej tęsknoty róż
nie się wypowiadającej. Ongi religja była wie
dzą, dzisiaj wiedza często staje się religją. Nie

porozumień niema i być nie może, dopóki mamv 
do czynienia z całą dziedziną religji i z cało
kształtem wiedzy. U szczytów ducha, które są 
równie wysokie w duszy prostaczka jak i w du
szy genjuszu, człowiek oddaje wszystko, nawet 
życie, za Prawdę. Jego najwyższem pragnieniem 
jest spojrzeć w majestatyczne oblicze Rzeczywi
stości, Prawdy, Boga. Gdybyśmy mogli przepro

116



ROK VNr 7 - 8 J E D N O T A

wadzić lin je od spojrzeń męczenników wiary 
i męczenników wiedzy, to spostrzeglibyśmy, że 
lin je te, niby spojrzenia starożytnych żeglarzy 
wpatrzonych w gwiazdę polarną, zbiegają się 
w tym punkcie wielomianu tęsknot ludzkich, któ
rego najprostszą, najbardziej syntetyczną, a za
kazem najbardziej bezmierną nazwą jest Bóg.

Ale nieporozumienie powstaje natychmiast, 
gdy drobną cząstkę religji przeciwstawimy drob
niutkiej cząstce wiedzy. Świat jest bezmierny 
i umysł nasz obejmuje za każdym razem tylko 
drobniutką jego cząstkę; horyzont jest zależny 
od wzrostu: im wyższa istota, tern rozleglejszy 
horyzont. Zapominartiy aż nazbyt często o tern, 
o czem pamiętał mądry Apostoł, że „teraz wi
dzimy przez zwierciadło i niby w zagadce“. 
Ludzka wielkość jest zawsze jednostronna i to 
tak dalece, że niekiedy wydaje się, iż jedno
stronność jest wielkością. Wielcy zdobywcy, wy
nalazcy, odkrywcy, badacze, artyści, poeci i t. d. 
— to ludzie jednostronni. Dla podbojów, wyna
lazków, wiedzy czy sztuki, zrzekają się niejako 
całej reszty świata. Z taką eliminacją spotyka
my się na każdym kroku: mocna wola zdobywcy 
zdaje się wyłączać bujną wyobraźnię poety, wra
żliwość artysty nie chodzi w parze z bystrością 
sądu. Cały świat zdaje się mieścić w kategorjach 
jednostronności i przeciwieństw: asceta, wyuzda
niec, niebo, piekło, optymizm, pesymizm, poboż
ność, bezbożność, żar, zimno, sytość, głód, zwy
cięstwo, klęska, życie, śmierć — to przeciwsta
wienia, które doskonale rozumiemy i wyobraża
my sobie z wielką plastycznością. Ale życie 
upływa raczej między temi jaskrawemi przeci
wieństwami, niby strumień płynący między dwo
ma wysokiemi brzegami. Lecz dla tych stanów 
pośrednich nie mamy słów tak plastycznych, jak 
dla przeciwieństw, chociaż one właśnie, te stany 
pośrednie, stanowią najgłówniejszą treść życia.

Eliminacja wydziela skraweczek świata niby 
preparat dla specjalnego użytku, ale zarazem 
wyolbrzymia go do rozmiarów kosmosu. „La 
ilaha Ula ‘llahu wa Muhammadun rasulu Haki"— 
ta tautologja, że niema Boga prócz Boga i jego 
prorka prócz Mahometa, powtarza się wszędzie 
: stale. W tej formule streszcza się cały świat, 
resztę zaś świat? skreśla się mieczem i spala 
ogniem. Eliminacja i egzageracja. Schopenhauer 
naucza, że największem szcęściem jest nie ist
nieć i w pojęciu pesymizmu najczarniejszego 
zamyka dzieje świata, Nietzsche woła życiu swe 
głośne ,,Evoe!“ i każe się cieszyć, róść, potęż
nieć, być mocnym i bezwzględnym. Tymczasem 
istnienie nie jest ani wyłącznem piekłem Scho
penhauera ani ciągłem szczęściem życia, jak 
chce Nietzsche. Między biegunami są strefy 
wiecznych lodów, pasy umiarkowane, południo
we raje i puszcze równikowe. Lecz oko ludzkie 
tego wszystkiego odrazu objąć nie może i dla 
tego dzieje ludzkości upływają pod nazwami; 
akcja — reakcja, katolicyzm, inkwizycja, bol- 
szewizm, faszyzm, demokracja, dyktatura. Każ
dy z tych drobniutkich skraweczków ma tenden
cje do rozrastania się bezmiernego. Gdy w atmo

sferze wolności dzieją się rzeczy niepożądane, 
jednostroność umysłu ludzkiego odrazu przerzu
ca się na biegun przeciwny; nie szuka naprawy 
w strefie sąsiedniej, ale odrazu śpiszy na kraniec 
najodleglejszy, którym zależnie od okoliczności 
będzie katolicyzm, papiestwo, inkwizycja, despo
tyzm, dyktatura, faszyzm, bolszewizm. Podczas 
gdy bolszewizm skreśli cały świat dla sprawy 
potrzeb przewodu pokarmowego i ubóstwi masę, 
faszyzm miesza cele i środki, a masę i jej spra
wy podporządkowuje jednostce. Zawsze ta sa
ma eliminacja i egzageracja: wydzielanie drob
nych skraweczków życia i wyolbrzymianie ich.

To samo widzimy w religji i w wiedzy. Naiw
ny materjalizm buduje świat zrazu z olbrzy
mich złomów materji, niby z czegoś najrealniej
szego, ale potem spostrzega, że to „najrealniej
sze“ składa się z żywiołów, potem idzie jeszcze 
dalej do niedostrzegalnych atomów, aby osta
tecznie rozłożyć i te atomy. Masywna materja 
spirytualizuje się stopniowo, aż się rozpyla 
wkońcu w nieuchwytność i niepojętość ducha. 
Lecz gdy spekulacja dociera do takich wysokich 
stref, w których już oddychać nie można, rzuca 
się znowuż w otchłanie materji i wędrówka ba
dawczego ducha zaczyna się od nowa. To samo 
widzimy w religji. Materjalistyczne wyobrażenia 
Boga ustępują coraz bardziej spirytualizacji, aż 
wreszcie przeduchowione wyobrażenia domaga
ją  się ucieleśnień w obrzędach i ceremonjach, 
i słowo najwyższego ekstatycznego uduchowie
nia w katolicyzmie przybiera materjalną postać 
eucharystji. Zarówno w nauce jak i w religji są 
rzeczy istotne i nieistone, i właśnie te rzeczy nie
istotne, nieważne, zależne od pewnego środowi
ska i związane z pewnym czasem, kłócą się 
z sobą.

Czy wiedza wyłącza religję? U kogoś, znają
cego wiedzę z kilku broszurek o darwinizmie 
czy materjalizmie, a. religję z katechizmu dla 
klasy drugiej, z anegdot o “świętej inkwizycji“, 
z klerykalizmu i zjazdów służby domowej pod 
wezwaniem świętej Zyty, znajdziemy odpowiedź 
na poczekaniu. Kosmolog ja i medycyna Pięcio
księgu Mojżesza już się nie godzą ze zdobyczami 
wiedzy dzisiejszej, ale i wiedza dzisiejsza nie 
godzi się z wiedzą wczorajszą. To, co uchodziło 
za fundament jeszcze wczoraj, uważamy dzisiaj 
za jeden z grubych błędów myśli ludzkiej. Z ko- 
pernikanizmu i darwinizmu utrzymała się tylko 
myśl zasadnicza; ze szczegółami rozstaliśmy się 
bez żalu. Jednocześnie zasadnicza myśl alchemji 
nie wydaje się nam już tak śmieszną, jak wyda
wała się naszym pozytywistycznym dziadom, bo 
jedność materji staje się dla nas pewną postacią 
rzeczywistości, taką samą, jak związek między 
wszystkiemi wydarzeniami świata, doskonale 
wyczuty przez chaldejskich astrologów, ale wa
dliwie przez nich wyrażony. Na losy świata od
działał nietylko. Aleksander Macedoński, ale 
z pewnością i pewien piekarz na Cyprze, pewien 
dorożkarz w Warszawie. Wiemy, który z nich 
oddziałał jaskrawiej, jawniej, nie umielibyśmy 
ustalić, który oddziałał potężniej i trwalej.
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Gdy więc dochodzi do konfrontacji wiedzy 
z religją, należy naprzód zapytać, o którą wie
dzę chodzi: o onegdajszą, czy dzisiejszą? Tak 
samo jest z religją: czy chodzi o jej odwieczną, 
niezgłęhioną treść, czy o przypadkową, zwyrod
niałą jej postać? Jeśli już koniecznie trzeba 
konfrontować wiedzę z religją, to należy być 
przynajmniej o tyle lojalnym, by jakiegoś dro
biazgu religijnego, należącego do czwartego ty
siąclecia wstecz, nie porównywać ze zdobyczami 
wiedzy ostatnich czasów. Wiemy przecie, że i te 
naj ostatniej sze zdobycze wiedzy okażą się kie
dyś przesądem, ale dzisiaj mają one kredyt 
i mierzenie niemi wierzeń dawno przestarzałych 
jest nielojalnością. Tak samo ma się rzecz, gdy 
za religję bierzemy wyobrażenia pierwszego lep
szego analfabety wiejskiego, hołdującego zabo
bonom i przesądom, i przeciwstawiamy im jako 
wiedzę koncepcje największych współczesnych 
uczonych i myślicieli. Popełniamy tu błędy bez
wiedne i świadome. Gdy Nietzsche zwalczając 
chrześcijaństwo powiada, że natura nie zna i nie 
chce znać miłosierdzia, to jego pojęcie natury 
jest eonajmniej dowolne; a przecie natura to 
nietylko tygrys, lecz i łania, nietylko jastrząb, 
lecz i gołąb, nietylko ryk lwa, ale i śpiew sło
wika, nietylko huk piorunu, lecz i słodki szelest 
liści na drzewie. Natura to nietylko Atyla, ale 
i św. Franciszek, nietylko Neron, ale : bezbron
na dziewczyna - chrześcijanka, ginąca mężnie na 
arenie cyrkowej, nietylko tępy Urban VIII, ale 
i subtelny myśliciel Galileusz. Tymczasem dla 
Nietzschego natura to to, co jest drapieżne, bez
względne, złe, żywiołowe. Kosmolog ja współ
czesna mówi nam, że obecny stan naszego świa
ta poprzedziła bezmierna mgławica. Był to pe
wien stan natury, a w tej naturze tkwił nietyl
ko lew, słoń i tygrys, lecz także skowronek, gro
nostaj, gołębica; był w niej Sargon i Napoleon, 
ale był także apostoł Jan i była Matylda Wre- 
de. Gdy z pola bitwy schodzi krwawy zwycięz
ca pozostawiając na niem tysiące rannych, za
krada się na nie hyjena ludzka, chciwa łupu, 
i obrabowuje bezbronnych, lecz idzie także ofiar
ne miłosierdzie z pomocną dłonią i gorącem ser
cem. Na świecie jest tak, jak w przypowieści 
Chrystusowej: za zbójcami idzie dumny lewita 
i wyniosły kapłan, ale idzie także miłosierny 
Samarytanin. Natura to nietylko zbójcy, ale 
i Samarytanin. Dzieje ludzkie to nietylko bar
barzyńska wojna wszystkich ze wszystkimi, ale 
i cywilizacja, polegająca na solidarności społecz
nej, na wzajemnem wspomaganiu się, na pracy 
wszystkich dla wszystkich. Ex nihilo nihil — 
z niczego nic — głosi aksjomat filozoficzny; je
śli cywilizacja istnieje i rozwija się, to nie 
wbrew naturze, ale w zgodzie z naturą. A w niej 
jest nietylko przeczenie, lecz i twierdzenie; od
rzuca ona co stare i nieprzydatne i przeobraża 
się bezustannie w swej istocie, przyoblekając 
coraz nowe formy.

Religją jest objawieniem i sankcją. Jako ob
jawienie, w danej epoce i w danem środowisku 
stoi ona zawsze u szczytu cywilizacji i jest naj

wyższym wyrazem wiedzy. I we wszystkich 
księgach świętych, jakie przechowały się do na
szych czasów, znajdujemy twierdzenie o nie
zmienności treści, nigdzie niema nakazu utrzy
mania formy. Między mozaizmem np. a profe- 
tyzmem różnica formy oddziaływa nawet na 
treść. Po nakazie odpłaty ,,oko za oko, ząb za 
ząb“, przychodzi słowo o miłości i przebaczeniu 
,,miłosierdzia chcę, a nie ofiary“, ale nikomu nie 
przychodzi na myśl, że przerywa się tradycja 
religijna, albo że zmienił się Bóg; zmienił się, 
rozwinął człowiek, zrozumiał, że obok surowej 
sprawiedliwości jest w Bogu miłosierdzie i że 
jedno nie może wyłączać drugiego. Gdyby ktoś 
chciał trwać na stanowisku wtórej księgi Mojże
szowej i lekceważyć poznanie religijne Izajasza, 
to kłóciłaby się nietylko wiedza z religją, ale 
samaż religją popadłaby w rozdwojenie, które
go przecie niema, jak w wiedzy niema rozdwoje
nia, gdy zmienia się pogląd na istotę płomienia, 
albo gdy w biologji pojawia się bakterjologja, 
a w fizyce analiza spektralna. Nowe zdobycze 
zostają przyjmowane dlatego tak skwapliwie, że 
ludzie spodziewają się po nich doskonalszego 
poznania świata, chociaż zgóry przecie wiedzą, 
że z niejednym dawnym poglądem rozstać się 
im wypadnie. Gdyby się ktoś uparł obstawać 
przy Tomaszu Akwinacie, to mógłby być nawet 
bardzo uczonym, ale z istotą nauki, domagającej 
się bezustannego i coraz doskonalszego pozna
wania, nie miałby nic wspólnego. Wiedza kłóci 
się nietylko z przestarzałościami wyobrażeń re
ligijnych, ale także z przestarzałościami nauko- 
wemi, o ile się ktoś przy nich upiera. Wiedza 
jest w zgodzie z sobą, gdy uwzględnia całe bo
gactwo poznania, gdy n:e szuka tego, co chwi
lowo przyjemne, ale tego, co jest po wieki praw
dziwe. To samo jest z religją: istota jest wiecz
na, formy muszą być zmienne. Gdy ktoś formę 
zaczyna uważać za istotę i dla hołdowania na
łogowi czy przyjemności trzyma się jednej 
z tych form, z których treść dawno znikła, wów
czas rodzą się te sprzeczności, które tak dotkli
wie szkodzą myśli religijnej.

Religją jako sankcja, jako wyraz woli Bożej, 
stawała się bardzo często narzędziem polityków, 
władców i kapłanów chciwych panowania. Wła
sne zamiary i dążenia podawali oni za wolę Bo
ga i pewną postać religji, która w pewnym mo
mencie ich życia była obowiązującą, podnosili 
do znaczenia niezmiennego dogmatu. Dusza 
ludzka przerastała rychło pęta dogmatu i, for
ma, która miała ją uskrzydlać, stawała się dla 
niej więzieniem. Niema już dzisiaj inkwizycyj. 
stosów, wyklinania, przemocy, a nawet w sła
wetnym indeksie książek zakazanych przez 
Rzym zachodzą pouczające zmiany: autorowie, 
którzy w wydaniu poprzedniem byli jeszcze 
groźni dla moralności i wiary i nie wolno było 
czytać ich bez narażenia zbawienia wiecznego, 
w wydaniach nowych przestają być niebezpiecz
nymi. Cóż to znaczy? Czy Bóg zmienił zasady 
wiary i moralności? Nie, Rzym przystosował się 
do postępu myśli ludzkiej. W indeksie książek
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zakazanych nie znajdujemy swawolnego i wy
uzdanego Boccaccia, którego opowiadania są 
jurną kpiną z przykazań Bożych i nakazów ko
ścielnych. Nie znalazł się na indeksie, chociaż 
opowiada o skandalicznych przygodach księży, 
mnichów i mniszek. Poradzono sobie tylko 
w ten sposób, że zamiast księży i mnichów po
umieszczano w opowiadaniach adwokatów i wo- 
góle laików. Jeden z takich poprawionych egzem
plarzy znajduje się w Muzeum Brytyjskiem, 
a zmiany poczynione w nim są starannie poza- 
znaczane piórem. Zdawałoby się, że chodzi nie 
o osoby, lecz o istotę, to jest o moralność, któ
rej Boccaccio ani myśli szanować, lecz pokazuje 
się, że jeśli to samo, co on pisze o duchownych, 
przypisane zostanie laikom, to moralność już 
jest uratowana.

Nie, to nie religja kłóci się z wiedzą, ale lu
dzie, mający złe wyobrażenie zarówno o jednej 
jak o drugiej. Konserwatyzm to konwencjona- 
lizm. Jego zwolennicy w nauce i w religji wie
dzą doskonale, że wszędzie panuje zasada roz
woju, że w przeszłości nawet najwięksi i naj
mądrzejsi mylili się tak samo, jak się mylą w na
szej współczesności, ale z chwilą, gdy kościół 
rzymski ogłosił papieży za nieomylnych, zasa
da nieomylności działa wstecz i już żaden pa
pież, ani osławiony Formosus, ani wyuzdany 
Jan XXII, czy zbrodniczy Aleksander VI, nie 
może być uważany za mylącego się w sprawach 
wiary i obyczajów. Ten konwenejonalizm, który 
stanowi siłę, jest zarazem przyczyną słabości

kościoła rzymskiego. Ludzie światli, dostrzega
jąc niezliczone sprzeczności, odwracają się od 
nich nie przez złą wolę, ale dzięki pragnieniu po
siadania prawdy, która nie kłóci się z sobą, nie 
zadaje kłam samej sobie. Gdy kalwiniści ge
newscy wznoszą w Genewie pomnik Servetowi. 
skazanemu na śmierć pod panowaniem Jana 
Kalwina, to tern samem oddają cześć Prawdzie 
i Bogu, nie wahając s:'ę wyznać, że człowiek jest 
omylny, nawet człowiek genjalny i nawskroś 
szlachetny.

Wiedza i wiara to dwa wyrazy tej samej tre
ści. Skłócić się z sobą mogą tylko przestarzałe 
fragmenty formy wiecznie rozwijającego się Du
cha. Gdy dwaj światli ludzie dzielą się swem 
poznaniem i swą wiarą, to chociaż różnią się 
nieraz ogromnie, ani przez myśl im nie przejdzie, 
aby się mieli wzajemnie wyklinać i potępiać. Zło 
czyniła ciemnota i czyniła je w imię zła; tylko 
że raz zasłaniała się pobożnością i religją, a raz 
powoływała s:'ę na bezbożnictwo i zasadę walki 
z religją. Gdy zniknie ze świata religja politycz
na ze swemi aspiracjami panowania nad świa
tem przy pomocy siły fizycznej, wiedza nie bę
dzie miała najmniejszego powodu do przeciw
stawiania się jej i fanatyzm klerykalizmu zginie 
razem z fanatyzmem bezbożnictwa. Dawniej mó
wiono, że prawdziwa wiedza nie przeciwstawia 
się religji, dzisiaj mówimy, że prawdziwa religja 
nie narzuca się ani wiedzy, ani polityce, lecz 
szuka pokoju i szczęścia wszystkich.

P r o f . J e r z y  K u r n a t o w s k i .

MASARYK, JAKO SOCJOLOG.
U podstaw socjologji Masaryka leży etyka, 

Jego poglądy społeczne wynikają z jego zapa
trywań moralnych, a tę naukę moralną czerpie 
on ze skarbnicy szczytowych momentów ducha 
czeskiego, ze skarbnicy idei Husa, braci czeskich 
i Komeńskiego, które na swój sposób przetra
wia i przystosowuje do teraźniejszości.

Nauka Husa da się sprowadzić do trzech za
sadniczych momentów: narodowego: Hus wal
czy nie tyle o państwowość czeską, gdyż ta by
ła, ile o rozwój i rozszerzenie języka czeskiego, 
wolnościowego: Hus żąda prawa do wolności 
badania, żąda aby go zwalczano argumentami, 
nie za pomocą siły brutalnej i moralnego: Hus 
jest oburzony rozwiązłym życiem możnych tego 
świata, nienawidzi szychu, blichtru, rozpasania 
i głosi ideał życia surowego, prostego, pracowi
tego i dostojnego.

Wszystkie te momenty znajdziemy i u Masa
ryka z tym dodatkiem, że Masaryk walczyć bę
dzie i o państwowość czeską, ale walkę tę po
dejmie dopiero w ostateczności, gdy dojdzie do

przeświadczenia, że narodowy rozwój czeski jest 
niemożliwy w ramach obcej państwowości.

Aby walczyć o wolność sumienia, aby głosić 
ideał dostojnego życia — trzeba wierzyć w czło
wieka, trzeba wierzyć, że człowiek zdolny jest 
osiągnąć ten ideał, że wolność nie stanie się 
u niego swawolą, słowem trzeba wierzyć, że 
człowiek może dać posłuch tym hasłom, które 
go podnoszą na wyższy stopień rozwoju, — ina
czej powiedziawszy trzeba wierzyć w skutecz
ność wychowania. Formalne prawa narodowe 
i wolnościowe o tyle tylko mają znaczenie, o ile 
wychowanie, ta pedagog ja w najszerszym tego 
słowa znaczeniu, sprawia, że można je należycie 
wykorzystać. Tym wielkim pedagogiem cze
skim i ogólnoludzkim jest Komensky, a jego 
kontynuatorem jest Masaryk- Francuski nacjona
lizm jest czysto intelektualny. Przypuszcza się, 
że każdy człowiek jest rozumny i wystarcza 
przełożyć mu rozumną myśl, logicznie umoty
wowaną, aby go przekonać. Komensky również 
wierzy w rozum, lecz u niego ten rozum wyzwa
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la się w jednostce nietylko przez rozumowanie 
i nabywanie wiadomości, ale i przez kształcenie 
charakteru, przez wolę, przez organizację do
stojnego życia. Ideał Komeńskiego jest racjo- 
nalistyczno-etyczny. Podług niego, aby stworzyć 
ludzki dodatni typ, nie wystarcza sam rozum, 
należy doń dodać pewien przymus moralny, do* 
konywany w imię osiągnięcia pewnego ideału 
życia. Ale Komensky jest optymrstą w stosunku 
do natury ludzkiej. Człowiek, odpowiednio po
kierowany, może sam sobie ten przymus zadać, 
tym łatwiej, że już w jego systemie wychowaw
czym przebijają te najnowsze postulaty peda- 
gogji: pewna równowaga pomiędzy pracą umy
słową, a fizyczną, oraz dążenie do przystoso
wania zawodu do wrodzonych zdolności. Sło
wem — Komeńskiemu sprawa wychowania jed
nostki przedstawia się trudniej, niż francuskim 
racjonalistom, lecz mimo to nie jest beznadziej
ną. Warto sobie zadawać trud wychowywania 
ludzi, bo oni dadzą się wychowywać. Jest to 
wdzięczne zadanie, któremu należy poświęcić 
się z zamiłowaniem, a wyda ono pożądane owo
ce. Optymizm w stosunku do jednostki, staje się 
optymizmem w stosunku do spełeczeństwa. 
Społeczeństwo — to nie tłum, nie gromada, któ
ra bezmyślnie ulega podszeptom, to zespół jed
nostek, które można wychować, można nauczyć, 
można umoralnić. Przedewszystkiem. — one sa
me mogą to wszystko uczynić. Ale — ta wiara 
w ogół, wiara jeżeli nie w jego doskonałość, to 
w każdym razie w jego możność doskonalenia 
się i to z własnej woli — to przecież podstawo
we założenie demokracji.

Dla autokraty — ogół jest tłumem, który na
leży trzymać w karbach i prowadzić ku celom 
dlań niezrozumiałym.

Dla demokraty — ogół jest zespołem zdol
nych do doskonalenia się moralnego i intelek
tualnego jednostek, które same sobie stawiają 
zrozumiały i rozsądny cel.

Otóż — Masaryk, uczeń Komeńskiego, jest 
w całej pełni demokratą, wierzy w jednostkę, 
w jej rozum, w jej zdolność moralnego dosko
nalenia się i właśnie dla tego, że wierzy, używa 
całej siły swego geniuszu, aby swój ideał do
stojnego życia spopularyzować. Nie chce być 
cezarem, który rządzi tłumami. Chce być i jest 
wychowawcą swojego narodu, w którym bynaj
mniej nie widzi tłumu, lecz zespół wolnych jed
nostek, dążących do udoskonalenia i dla tego 
zdolnych do przyjęcia jego nauk. Demokratyzm 
Masaryka jest w ścisłym związku z wychowa
niem i wykształceniem oczywiście nietylko dzie
ci, ale i przedewszystkiem dorosłych. I tylko 
taką może być demokracja, gdyż — jeżeli ją 
pozbawimy tych walorów intelektualno-etycz- 
nych stanie się ona demagog ją i przerodzi nie
bawem w anarchję, która z* kolei rzeczy wywo
ła jakąś autokratyczną reakcję. Wolność jest 
jak kryształ, strasznie cenny, ale bardzo łatwy 
do rozbicia. Masaryk doskonale rozumie war
tość tego kryształu, lecz widzi też jego kru
chość i dlatego nakłada hamulce na wszystkie

ruchy, które mogłyby go rozbić, a te hamulce, 
idąc w ślady Komeńskiego, znajduje przedew
szystkiem w wierze w możność moralnego 
i umysłowego podniesienia jednostek, tworzą
cych społeczeństwo.

Demokratyzm — to nawskroś indywiduali
styczny. Jego ośrodkiem jest jednostka, któ
ra --- jeżeli nie jest — to może się stać rozumną
i dobrą — i wobec tego zasługuje na to, aby być 
wolną. Optymizm ten ma siłę suggestywną. Lu
dzie odczuwają zaufanie pokładane w ich ro
zumie i charakterze — i usiłują je usprawiedli
wić.

Z indywidualizmem łączy się humanitaryzm. 
Skoro zasadniczą komórką społeczeństwa jest' 
jednostka, należy życie, mienie, cześć tej jed
nostki należycie zabezpieczyć. Wszystkie prze
wroty polityczne, konflikty społeczne, walki na
rodowe winny odbywać s*ię tak, aby jednostka 
jaknajmniej na tern ucierpiała, aby ten najcen
niejszy płyn, jaki jest, krew ludzka, w jaknaj- 
mniej szych ilościach był przelewany. Tu znów 
odnajdujemy wpływy Chelcickiego, braci cze
skich i Komeńskiego. Humanitaryzm Masaryka, 
jego szacunek dla życia ludzkiego, z którym 
lekkomyślnie igrać nie wolno, zamyka cykl je
go podstawowych poglądów etycznych, wysnu
tych z szczytowego okresu cywilzacji cze
skiej — od Husa do Komeńskiego.

Jak wiadomo, ideały, jakie w tym okresie 
wydał z siebie naród czeski, stały się ogólnym 
dorobkiem cywilizowanego świata. Korzystać 
z nich będą Niemcy, Szwajcar ja, Holandja, 
Anglja, Ameryka, Francja, a same nieszczęsne 
Czechy, które pierwsze je wysnuły, zostaną 
jakgdyby ukarane za swoje przedwczesne no
watorstwo i zasną w smutnym śnie niewoli na 
długie, długie lata1). To też Masaryk, nawiązu
jąc do najlepszych tradycyj kulturalnych swo
jego narodu, nawiązywał jednocześnie nić 
z ogólną tradycją źródeł, z których wytrysnęła 
dzisiejsza demokracja. Ruch husycki i czesko- 
braterski jest zaczątkiem i reformacji prote
stanckiej i tych idei demokratycznych, zresztą 
z reformacji wynikających, które po-przez re
wolucję francuską utworzyły dzisiejszy cywili
zowany światopogląd polityczno-społeczny.

Oparty na tej mocnej podstawie tradycyjne
go idealizmu narodowego i międzynarodowego, 
Masaryk pewną ręką wziął się do regulowania 
współczesnych stosunków, a przedewszystkiem 
nie pozwolił się zarzucić pracą. Z ogromnego 
pola nauk społecznych potrafił wyeliminować 
wszystko to, co mógł zostawić innym, gdyż sam 
dał podstawy, na których inni mogą budować.

Nie zajmował się naprzykład zupełnie pra
wem konstytucyjnym: i słusznie. Z chwilą, gdy 
w danym kraju panuje duch demokracji, to for
ma demokracji, jaką jest demokratyczna kon
stytucja, zawsze się znajdzie. Masaryk wszcze-

x) ^sódła^współczesnej cywilizacji są dwa:" Odrodzenie 
które jest włoskie i Reformacja, która jest czeska. Hus 
bowiem* był pierwszym reformatorem.
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pił ducha demokracji, obmyślanie formy pozo
stawiając innym. Wiadomo naprzykład, że 
francuska konstytucja, uchwalona jednym gło
sem większości, ma masę logicznych braków, 
mimo to od z górą pół wieku oddaje ogromne 
usługi, dla tego, że we Francji utrwalił się duch 
demokracji. W wielu zaś innych krajach, gdzie 
tego ducha niema, dużo lepsze z czysto racjona
listycznego punktu widzenia konstytucje demo
kratyczne nie przetrwały próby życia.

Polityką socjalną  — teoretycznie przynaj
mniej — również M asaryk się nie zajmował. 
Wszczepił ducha, który powinien ożywiać poli
tykę socjalną, wszczepił humanitaryzm, posza
nowanie dla życia i zdrowia jednostki i mógł 
wierzyć, że tam gdzie ten duch humanitaryzmu 
jest — tam wszelkie instytucje dobroczynne, 
ubezpieczeń robotniczych, ochrony pracy będą 
się rozwijać. Tam zaś gdzie tego ducha niema, 
nawet jeżeli powstaną, nie będą spełniać swego 
zadania. Powodzenie instytucyj politycznych 
i społecznych nie tyle zależy od logiczno-archi- 
tektonicznej doskonałości ich form, ile od siły 
ducha demokracji i humanitaryzmu, jaka je oży
wia, od aktywnego szacunku i aktywnej miłości 
bliźniego, mówiąc po — chrześcijańsku. To Ma
saryk zrozumiał, podsycił płomień ducha, 
a szukanie form zostawił innym.

Natomiast całokształt rozwoju społecznego 
nakreślił mistrzowską ręką. Rozwój ten ma być 
rozwojem, ewolucją, a nie rewolucją, ma się od
bywać w ramach demokratycznej konstytucji, 
t. j. zgodnie z wolą większości, gdyż ta więk
szość jest najlepszą wyrazicielką rozumu zbio
rowego, bo, jak widzieliśmy, każda jednostka 
jest zdolna do osiągnięcia doskonałości umysło
wej i moralnej. W demokracji nikt więc nie jest 
pokrzywdzony: ani ,,elita", która ma możność 
propagowania swoich haseł, ani „tłum", który 
te hasła zdolen jest przejąć. Masaryk nic nie 
ma przeciwko jakimkolwiek przewrotom spo
łecznym, byleby one przyszły drogą ewolucji, 
legalną drogą uchwał w systemie demokratycz- 
no-parlamentarnym. Ewolucja ma się odbywać 
w spobób pokojowy, humanitarny, lecz nie ma to 
być pokój cmentarny, oparty na strachu, jaki 
panuje w autokracjach, a pokój oparty na wol
nej wymianie zdań i możności realizowania 
swoich celów w ramach prawa, takiego, jakie 
je demokracja stworzyła. Masaryk stwierdza, że 
i Marx ostatecznie po wielu wahaniach w ten 
sposób zrozumiał ewolucję i że, jeżeli jego idea
łem jest ustrój socjalistyczny, to jak tego do
wodzi analiza IV-go tomu kapitału, dzieła które 
Marx pisał będąc najwięcej dojrzałym i zrów

noważonym, ideał ten Marx pragnie osiągnąć 
drogą parlamentarną — tam, gdzie parlamen
taryzm istotnie reprezentuj e wolę ogółu, a przy- 
najmniej wolę większości obywateli. Z tych sa
mych założeń wynika gwałtowna niechęć Ma- 
saryka do bolszewizmu. Jego zdaniem, kierunek 
ten, oparty na gwałcie, tylko do zniszczenia do
prowadzić może i z socjalizmem, do którego 
Rosja nie jest bynajmniej przygotowana, nie 
ma nic wspólnego.

Wielką też wagę przykłada Masaryk do sto
sunków międzynarodowych. Jego stanowisko 
w czasie wielkiej wojny było uwarunkowane za
równo interesem narodowym, jak i hasłami de
mokracji. W wielkiej wojnie wszystkie państwa 
centralne reprezentowały absolutyzm. W obo
zie Ententy zaś jedynie Rosja była państwem 
absolutystycznym. To też do caryzmu rosyjskie
go Masaryk nie ma żadnego zaufania, broni 
sprawy polskiej. Jednak groza niebezpieczeń
stwa niemiecko-austrjackiego, straszliwy ucisk 
słowaków na Węgrzech, wiara w zachodnio
europejską i amerykańską demokrację kazały 
mu jedynie na gruncie Ententy szukać uznania 
praw swego narodu i stać wiernie — wraz z ca
łym narodem — po stronie Ententy. Rezultatem 
zwycięstwa Ententy ma być równouprawnienie 
narodów. Masaryk jest zwolennikiem Ligi Na
rodów, co nie wyklucza jednak, że narody wię
cej do siebie zbliżone, narody słowiańskie na
przykład, mogą tworzyć ściślejsze związki w ob
rębie ogólnego związku narodów. Z ideą równo
uprawnienia narodów ściśle wiąże się idea ich 
pokojowego współżycia. Zasada humanitaryz
mu stosuje się także do zagadnień międzynaro
dowych, a wojna, jak rewolucja, jest złem, któ
re należy zwalczać.

W zagadnieniach międzynarodowych wielką, 
może głwną trudność stanowi zagadnienie języ
ka. Tam, gdzie języki są absolutnie równo
uprawnione, może powstać rzecz napozór para
doksalna, a jednak prawdziwa i stanowiąca na 
tej płaszczyźnie ostatni wyraz harmonijnego 
współżycia, a mianowicie różnojęzyczny naród. 
Takim jest naród belgijski lub naród szwajcar
ski.

Takim jest także naród czesko-słowacki, 
w znacznej mierze wytwór ducha Masaryka 
i realizacja jego ideałów w najdostępniejszym 
mu zakresie. Ta słowiańska Szwajcar ja, podob
nie, jak jej germano-romański prototyp, stano
wią drobne realizacje na małą skalę tych wiel
kich ideałów pokojowego i harmonijnego współ
życia wszystkich narodów, do których nas kie
rują międzynarodowe teorje Masaryka.

******** **** **** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **** ** ** ** ** ** w w  ** ** **
2 *
| LEPIEJ JEST STRZEC SIĘ GRZECHU NIŻ ŚMIERCI UNIKAĆ. |
^  Tomasz a Kem pis.
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P.  H u l k a - L a s k o w s k i .

DZIESIĘCIOLECIE BOLESNEGO PLEBISCYTU.
0  plebiscycie mazurskim pisano wiele z okazji 

dziesięciolecia, nie napisano wszakże wszystkie
go i konwencjonalnie pominięto rzecz najistot
niejszą. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z jed
nego, a mianowicie, że plebiscyt ten oddał na 
ostateczne zniemczenie kilkaset tysięcy dobrego 
ludu polskiego, że uszczuplił granice państwowe 
i pomniejszył nasze siły. Kapitalizują się zyski, 
kapitalizują się straty. Prusy Książęce zlekce
ważone ongi przez krótkowzroczną politykę, sta
ły się podstawą operacyjną przeciwko Polsce. 
Polskie serca przemieniano tam systematycznie 
na wrogie Polsce i tylko Bóg wie, ilu i jakich 
wyszło stamtąd nieprzyjaciół naszych, ile zacnej 
krwi polskiej zasiliło wrogów naszych. Do wy
rzucenia mamy tu sobie niejedno. Na kilkadzie
siąt lat przed wojną czytywało się w pismach 
czeskich artykuły pod powtarzającym się na
główkiem: „Pamatujme na Slezko“ — Pamiętaj
my o Śląsku. Chodziło o Śląsk Cieszyński i o zdo
bycie go dla Czechów. Tak samo pamiętano na
wet o garstce Serbów Łużyckich, mieszkających 
w Saksonji w okolicach Budziszyna. U nas Cie
szyńskie było pozostawione samemu sobie, 
a o Mazurach przed wojną myślało kilku ludzi, 
między innymi p. Jakób Glass, prezes Konsy- 
storza luterskiego i mecenas Osuchowski. Tych 
kilku ludzi w sprawie Mazurów pruskich mu
siało myśleć, czuć i działać za gnuśne, niestety, 
mil jony. Dla przypominania Mazurom polskości 
potrzebne były jeśli nie setki, to przynajmniej 
dziesiątki tysięcy rocznie, a tymczasem, wstyd 
powiedzieć, szeroki ogół polski nic o tych bra
ciach nie wiedział, wedzieć poprostu nie chciał« 
Nawet Poznaniacy, tak blisko sąsiadujący z Ma
zurami, pochłonięci walką z germaństwem na 
swoim odcinku i odcięci od Mazurów wyłączno
ścią katolicką, nie poczuwali się tu do żadnego 
obowiązku. Gdy się dzisiaj czyta książkę Stani
sława Przybyszewskiego ,,Moi współcześni“, to 
bolesne uczucie ściska serce, że Polacy najspo
kojniej dawali się germanizować, a poruszyli się 
przeciwko swoim germanizatorom dopiero wów
czas, gdy prawa majowe zaczęły uszczuplać 
prawa papieża. „Poznańskie oczekiwał los War- 
mji — powiada Przybyszewski — niema więcej 
zażartych i wierniejszych pruskich poddanych 
nad Mazurów“. Opowiada też o tern, jak to 
w Poznańskiem bito w kościele księży, którzy 
zgodzili się na prawa majowe. A więc katoli
cyzm i katolicyzm! Polskości jakby tam nie 
było.

1 rzecz dziwna: w tern samem Poznańskiem 
parę lat temu pisarz polski, Artur Górski, wy
drukował w „Kurjerze Poznańskim“ artykuł 
„Dwa sumienia“, w którym prosił hierarchję 
rzymską o dogmat patrjotyzmu, bo lud polski 
dotychczas nie wie, że jest polskim, ale o tern,

że jest katolickim, wie. Pomijamy to śmieszne 
żądanie, aby instytucja kosmopolityczna uczyła 
masy ludowe polskie nacjonalizmu, jakby te ma
sy innych nauczycieli nie miały. Można tylko 
wzruszyć ramionami nad pomylonym pomysłem, 
bo przecie gdyby kościół rzymski wydał dogmat 
patrjotyzmu, to nietylko dla Polski, ale i dla in
nych narodów i sprawa stałaby tam, gdzie stoi 
obecnie: zwyciężałby nacjonalizm mocniejszy. 
Podczas gdy Górski stwierdzał we wspomnia
nym artykule, że tysiąc lat katolicyzmu w Pol
sce nie zdało się na nic, o ile chodzi o uświado
mienie narodowe, o tyle inny pisarz, Feliks Bro
dowski, wywodził, że łatwiej wyobrazić sobie 
Polaka renegata, sprzedawczyka, który dla peł
nej misy wyzbywa się swej narodowości i wiary, 
niż Polaka wyznania prawosławnego, mojżeszo- 
wego, czy luterskiego. Kto chce być Polakiem 
stuprocentowym, niech idzie na mszę. Jedna 
msza w wiejskim kościółku spolszczy na pocze
kaniu każdego. Górski powiada, że tysiąc lat 
mszów nie spolszczyło polskiego ludu, Brodow
ski wywodzi, że jednej mszy dość dla człowieka 
obcego pochodzenia, aby się natychmiast stał Po
lakiem pure sang.

Jeśli taka gnuśność intelektualna istnieje 
u szczytów umysłowości polskiej w sprawach re
ligijnych, jeśli wszystko spycha się na katoli
cyzm i wszystkiego oczekuje się tylko od niego, 
to cóż chcieć od mas ludowych, którym od stu
leci wbija się w głowę, że Polak to katolik? 
W dziejach swoich, w polityce, w filozofji, w li
teraturze — w tej literaturze, której ojcem jest 
kalwinista R ej!!! — Polska uporczywie legity
muje się katolicyzmem: jest przedmurzem chrze
ścijaństwa, Chrystusem narodów, republiką rzą
dzoną przez Królową Niebios, zawsze wierną pa
pieżowi i t .d i t. d. W interesie własnym nigdy 
nie wydobywała z siebie tyle energji i siły, ile 
dla spraw rzymskich. Na wezwanie Rzymu ry
cerstwo polskie pod wodzą młodego Warneń
czyka idzie niepotrzebnie ginąć, na komendę je
zuity Possevina zwycięskie wojska polskie, wie
dzione przez Batorego, stają i dają czas sprytne
mu Iwanowi do zadrwienia z papieża i sparali
żowania zwycięstw polskich, na piękne słówka 
papieża Jan Sobieski pędzi pod Wiedeń, podczas 
gdy powinien był pokumać się politycznie z Tur
kami i zgnieść przyszłego zaborcę Polski i t. d. 
A za to wszystko w ważnych i tragicznych dla 
nas chwilach dziejowych papież godzi się na 
rozbiory Polski, wyklina powstania, ofiarowuje 
zaborcom swoje usługi przy ujarzmianiu żywio
łu polskiego. Gdy podczas wojny światowej sy
tuacja międzynarodowa układa się tak, że nie
podległość Polski staje się koniecznością dziejo
wą, wysoki dostojnik watykański śmieje się Ro
manowi Dmowskiemu w nos, gdy ten wspomina
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o niepodległości. Gdy wbrew temu śmiechowi do 
niepodległości jednak dochodzi, wysoki nuncjusz 
bruździ na Śląsku i przeszkadza Polsce, a Ks. 
Adamski specjalną broszurą tłumaczy ,,narodowi 
katolickiemu“, że to jest w porządku, bo w Niem
czech rządzi wielkie centrum katolickie, a w Pol
sce jest za dużo socjalistów, więc się Rzymowi 
podobać nie może. Gdy Polska pokonywa i te 
przeszkody, powstaje na kresach wschodnich 
,,wojna religijna“, jak to nazywa Stanisław Pio
trowski, którego broszurę omówiliśmy przygod
nie w artykule ,,Rewindykacje“ (.,Jednota" Nr. 
6 — 1930). Prawosławnym odbiera się 500 ko
ściołów bez sądu a 725 spraw sądowych wyta
cza się gminom prawosławnym o kościoły i mie
nie cerkiewne. Jakże często przypominają się 
słowa Jana Długosza, wygłoszone na sejmie lu
belskim w roku 1462, że ,,stowarzyszenie rzym
skie“ raczej Polskę zgubi, niżby jej się pozwoliło 
oderwać od siebie i usamodzielnić zupełnie!

Spróbujmy powiedzieć Francuz - katolik, 
Włoch-katolik, czy Anglik-katolik, a usłyszymy 
w tern zestawieniu ton niesłychanie fałszywy. 
Francja, najstarsza córa kościoła, legitymowała 
się nie katolicyzmem, ale własnemi czynami, któ- 
remi wypowiadał się sam Bóg. Przepiękne jest 
słowo „Gęsta Dei per Francos — Dzieła Boga 
przez Francuzów dokonane“. Nie gęsta Rom ae, 
ale gęsta Dei! To samo mniej lub więcej powie
dzieć można o każdym z ludów katolickich 
Europy. Włoch, Hiszpanin, Niemiec, korzysta 
z katolicyzmu, gdzie może, aby wzmóc się na si
łach, ale nigdy nie podporządkowałby swoich 
własnych interesów tak wyłącznie katolicyzmo
wi, jak to czyni Polska od szeregu stuleci. Mówi 
się, że katolicyzmem Polska przeciwstawiała się 
prawosławnej Moskwie i protestanckim Prusom 
Jakiż był wynik takiego przeciwstawiania się? 
,,Pierwej kościoła i dusz ludzkich bronić, niż o j
czyzny, bo jeśli ta ziemska ojczyzna zginie, przy 
wiecznej się ostoim" — to słowo Piotra Skargi, 
lekceważące Polskę i podporządkowujące ją in
teresom Rzymu, ma stały rezonans w sercach 
nietylko ciemnego tłumu, ale i w umysłach po
lityków. Paweł Popiel, wybitny polityk konser
watywny zeszłego wieku, wyraźnie powtórzył 
słowa Skargi: nie wiara dla Polski, ale Polska dla 
wiary, to znaczy dla Rzymu. Niech ktoś zacznie 
coś robić publicznie, a zaraz podejdzie do niego 
polityk, działacz publiczny, profesor-,,filozof“. 
Żytka, członek bractwa różańcowego — i wszy
scy pokolei będą pytaliK atolik? I zależnie od 
odpowiedzi ustosunkują się do sprawy, bo we
dług słów Brodowskiego Polak może być sprze
dawczykiem i renegatem, byle był katolikiem, 
czyli według słów niezapomnianego Rodocia: 
.,Niech będzie takim gałganem, że i powiedzieć 
się nie da, Tatarem, Turkiem, Cyganem, niech 
Polskę zgubi, niech sprzeda, byle był dobrym 
Polakiem".

Dmowski, który stał się filarem klerykalizmu 
polskiego w książce swej, wydanej w roku 1914 
o upadku myśli konserwatywnej w Polsce, wy
wodzi, że nasz patrjotyzm i nasza religijność to

pozory, bo nam nie zależy, żeby na prawdę 
czemś być, ale żeby na coś wyglądać. Franciszek 
Potocki we francuskiej ankiecie na temat nacjo
nalizmu i katolicyzmu, urządzonej przez Vaus- 
sarda, powiada, że polscy politycy klerykalni są 
notorycznymi ateuszami i religji używają wy
łącznie dla celów partyjnych. Ale co najciekaw
sze, że nikt w Polsce nie interesuje się katoli
cyzmem jako doktryną, organizacją, nikt nie zna 
jego dziejów. ,,Żadne pogłębienia i uzasadnienia 
nie są polskiemu katolikowi potrzebne: to już 
należy do księdza. Polak wie, że msza się od
prawia, że żona i służba chodzą do spowiedzi, 
że jest święcone i że przed śmiercią trzeba bę
dzie o tern wszystkiem pomyśleć. Ignorancja co 
do właściwego przedmiotu wiary, dziejów ko
ścioła i jego organizacji wprost nieprawdopo
dobna: a przecież ten martwy fakt przynależno
ści do kościoła pozwala nie myśleć o całym sze
regu kwestji, pozwala zbywać niczem, ot prze
żegnaniem się lub zdjęciem czapki przy spotka
niu księdza, omijaniu kościoła. Czego nie zabija, 
od czego nie uwalnia ten jeden gest? Oto nie po
trzebuję już kłopotać głowy różnemi filozofjami, 
truć sobie duszę wątpliwościami: przecież tam 
w kościele codzień na mszę dzwonią. I codzień 
po wszystkich kościołach odbywa się msza ża
łobna za setki tysięcy myśli nie rozbudzonych, 
sumień na wieki pogrzebanych. Ite, missa est!“ 
(Brzozwski, Legenda młodej Polski). W pismach 
Mickiewicza, Słowackiego, Goszczyńskiego, Wit
kiewicza, jednem słowem w pismach wszystkich 
bez wyjątku wielkich i znakomitych Polaków 
znajdziemy to samo, ale wszyscy ci pisarze mo
gliby powtórzyć słowa proroka: ,,Panie, kto 
uwierzył kazaniu naszemu?" Nikt się tern nie 
interesuje poprostu. Od czasu do czasu bywa to 
przedmiotem wywodów akademickich . i plato- 
nicznych, ale dla życia jest to bez znaczenia.

Że tak jest istotnie, tego dowdem choćby taka 
książka p. B. Szarlitta, jaka ukazała się ostatnio 
o polskości Nietzschego i jego filozofji. Prapra- 
dziad Nietzschego musiał wyemigrować z Polski 
z powodu swego protestantyzmu. To wystarcza, 
aby autor zrobił z jego praprawnuka Polaka, 
a z filozofj i Nietzschego filozofję polską. Logika 
wymaga, aby się zastanowić, czy Polska, która 
wygnała w wieku XVII ,,heretyka" gotowa jest 
przyjąć za swoją filozofję antychrystostwo Nie
tzschego. W dziejach filozofji nie było filozofa, 
który byłby wypisał tyle ostrych i napastliwych 
inwektyw pod adresem chrześcijaństwa, co Nie
tzsche, a w dziejach świata nie było narodu ofi
cjalnie pobożniej szego od polskiego, skoro nawet 
heglizm trzeba było przemycać do Polski pod 
ochronnym znakiem ,,Ojcze nasz“. I oto krajowi 
cudów nad Wisłą, katolickich kongresów i koro- 
nacyj cudownych obrazów, krajowi bezustan
nych odpustów, Mesjaszowi narodów, przedmu
rzu chrześcijaństwa, Polsce ,,zawsze wiernej", 
której młodzież zawiesza krzyże w salach wy
kładowych uniwersytetu i bije heretyków, gdzie 
się zdarzy, — temu więc krajowi daje się na pa
trona filozoficznego antychrysta-bogobójcę Nie
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tzschego. Że Zagłoba ofiarowuje narodowi Ni
derlandy, to się zdarza, ale że go nikt nie przy
woła do porządku, lecz owszem, z wielką powa
gą przyjmuje się te Niderlandy, to już blageolo- 
gja bardzo powszechna i bardzo wysokiej próby. 
Mówi się o naszem zakłamaniu dość często: za- 
kłamywaliśmy swą słabość mesjanizmem i chry- 
stusowością, teraz zaś współpracownik bogoboj
nego „Kurjera Warszawskiego“ wkłamuje ambi
cji narodowej coś, co do całej tradycji polskiej 
ani przypiął, ani przyłatał.

Chodzi tu nietylko o zakłamanie. Znowuż 
warto przytoczyć słowa Brzozowskiego: ,,Pod
stawą polskich metafizyk jednodniowych jest 
zastarzałe polskie nieuctwo, niedbała i leniwa 
uprawa polskich mózgów. Ciasnota widnokrę
gów umysłowych, graniczące ze zdziczeniem zo
bojętnienie przesłaniają się same przed sobą 
bezwzględnym gestem pogardliwej negacji. Za
przecza się istnienia zagadnień, o których się nic 
nie wie. Lekceważąco strąca się w nicość naukę, 
instytucje społeczne, technikę, przemysł i wresz
cie, gdy przyciśnięte do muru absolutne ja  musi 
przeciwstawić coś własnego tym wszystkim za
przeczonym światom, występuje ono z czemś 
naiwnem, przestarzałem, dziecinnem“. Najbar
dziej zużytym w Polsce rekwizytem, naj po
wszechnie jszem panaceum na wszystkie niedole 
i klęski jest katolicyzm, ten właśnie katolicyzm, 
którego istoty i postaci dziejowych się u nas nie 
zna. Jest to uniwersalne X, któremu można sub- 
stytuować wszystko, co kto chce: wybraństwo 
mesjanistyczne, wielkość narodu, zwycięstwo, 
życie gospodarcze, wieczne zbawienie.

Tej najpowszechniejszej niewiadomej poświę
cono już bardzo wiele, poświęcono jej też Mazu
rów pruskich. Reakcja katolicka wycisnęła na 
umysłowości polskiej ostatnich trzech wieków 
przepotężne piętno. Gnuśniejąca myśl polska po
zwoliła bez oporu zlikwidować swój złoty wiek, 
zeszła dobrowolnie na Sasy i wypędzała z Pol
ski heretyków, widząc w tern swoje najwyższe 
i najszczytniejsze zadanie. Jeszcze w czasie woj
ny światowej dyrektorowie gimnazjów, a więc 
luminarze, cieszyli się z zarządzeń władz rosyj
skich, wysiedlających ewangelików, bo ,,teraz 
Polska będzie czysto katolicka“. Jakże więc 
miano interesować się ewangelickimi Mazurami?

Nie katolik, to przecie nie Polak. Gdyby ci Ma
zurzy byli w Polsce, toby się ich było nawracało 
tak samo, jak prapradziada Nietzschego, hr. Nic- 
kiego, który od tego nawracania uciekł do Prus. 
Opornych byłoby się wyganiało może, bo wszak 
Pan Bóg tylko za to Polskę karał, że cierpiała 
u siebie protestantów. Mazury pruskie to była 
dla prawowiernej Polski ąuantite nietylko ne- 
gligeable, ale poprostu meprisable. Warunki, 
w jakich odbywał się ten dziwny plebiscyt, były 
wprost haniebne i krzywdzące dla Polski, ale nie 
one tylko przyczynił,y się do naszej przegranej. 
Plebiscyt ten przygotowywały dwa wieki, w cią
gu kfórych aż do uprzykrzenia powtarzano, że 
Polak to katolik, a kto nie katolik ten nie Polak. 
Tym materjąłem klerykalnym bardzo umiejęt
nie operował rząd pruski, a kto czytywał ode
zwy plebiscytowe strony niemieckiej, ten wie, 
że pour le roi de Prusse pracował nasz kleryka
lizm. Niemiec postraszył Mazurów, że ich będą 
katoliczyć i na dowód przytaczał historyków 
polskich i publicystów klerykalnych. Zbyt długo 
powtarzano, że Polak to* katolik, aby się tego 
wreszcie i lud mazurski nie nauczył na pamięć.

Ta przegrana jest stratą naszą i zyskiem idei 
złotoustego Piotra Skargi: ,.Pierwej kościoła 
i dusz ludzkich bronić, niż ojczyzny, bo jeśli ta 
ziemska ojczyzna zginie, przy wiecznej się osto- 
im“. Skarga zwycięża dotąd. Jeszcze dzisiaj, 
w granicach Polski ewangelicki Mazur, gdy się 
go zapytać, czy Polak, odżegnuje się energicz
nie: ,,Nie, ewangelik!“ Ludzie o pięknych nazwi
skach polskich Żywców, Wilczków, Jakubiaków, 
trzymają się kurczowo ideologji kleru rzymskie
go, głoszonej od wieków, że Polak to katolik. Ma 
to swoje konsekwencje i może nas jeszcze ko
sztować i na zachodzie i na wschodzie. Mówi się
0 tern półgębkiem, żeby nie obrazić, broń Boże, 
zwietrzałej i wyjałowionej docna tradycji kato
lickiej. Za co? Za kompliment wątpliwy, że się 
jest semper fidelis. Udział polityki klerykalnej 
w przegranym naszym plebiscycie jest olbrzymi. 
Do naszego pokolenia należy ustalenie wielkości 
tej przyczyny. Musimy zadać sobie pytanie, czy
1 nadal chcemy przegrywać takie plebiscyty dla 
panowania zasady, która nic nie dając, wszystko 
bierze i żywo przypomina chude krowy snu Fa
raonowego.

Stanislaw Malachowski-Łempicki.

PAŁAC DZIAŁYŃSKICH W WARSZAWIE.
,,Pałac Działyńskich“ na Lesznie w Warsza- również daleko od Leszna. Oddzielała bowiem 

wie ma swą tajemniczą i zajmującą przeszłość. pałac od Leszna przestrzeń zajęta obecnie przez 
Ze względu na swe położenie był rzeczywiście ' nowy kościół Ewangelicko - Reformowany, 
doskonałem miejscem na tajne zebrania Pałac jednopiętrowy, podłużny, zdobny był 
powstańców kościuszkowskich i posiedzenia lo- w medal jony z popiersiami mędrców stanożyt- 
żowe. Od frontu oddzielał go od ulicy (Mylna nych i stylowe ornamenty. Ostatnio doszedł do 
9) duży ogród, tyły zaś pałacu znajdowały się stanu wielkiego zniszczenia, lecz obecnie pieczo-
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łowita ręka właściciela — Gminy Ewangelicko- 
Reformowanej — zamierza doprowadzić go do 
należytego porządku.

W wieku 18-ym pałac ten był w posiadaniu 
Potockich i zwano go ,,Bibljoteką Ptockich“. Na
stępnie przeszedł na własność bankiera Piotra 
Blanka, od którego nabył go w 1790 r. za 8000 
dukatów generał Ignacy Działyński* 1).

Od tego czasu aż do 1822 trzyma się pałacu 
tradycja wolnomularska. Działyński był jednym 
z najwybitniejszych masonów polskich. Założył 
w Poznaniu lożę prowincjonalną Stałość Uwień
czona i lożę Polak Dobroczyny w Dubnie, prócz 
tego był mistrzem katedry lolży poznańskiej 
Szkoła Mądrości, a nawet namiestnikiem W. Mi
strza dla Wielkopolski.

Działyński szczęśliwie bardzo obdarzony od 
natury — pisze o nim opat Ochocki — miał przy
mioty sobie właściwe, wielką znajomość świata, 
uczucie honoru, władzę łatwego zniewolenia so
bie każdego do kogo się zbliżył, rozum bystry 
i obejmujący łatwo, nauki wiele.

W pałacu tym organizował sprzysiężenie ko
ściuszkowskie, a Jan Duklan Ochocki miał za 
zadanie badać ludzi i wciągać do związku. 
Ochocki mieszkał naówczas (1793) w pałacu, 
który ,,był bardzo ładny“. Obok sypialnego 
apartamentu gospodarza dano mu dwa pokoje.

Działyński zmarł nagle w Żytomierzu w 1797. 
Pozostały po nim w Warszawie, prócz 
wspomnianego pałacu, magazyn na Szulcu (Sol
cu), dom z browarem przy ulicy Dzikiej, ka
mienica na Krakowskiem Przedmieściu (hip, 
426) i plac po zwalonej i sprzedanej kamienicy 
przy Nowym Świecie (hip. 1662). Pozostały też 
dobra Trojanów w żytomierskiem, które otrzymał 
w posagu za żoną Antoniną z Woroniczów. Stan 
finansowy generała był jednak widocznie nie- 
świetny, gdyż po jego śmierci majątek dostał 
się pod likwidację sądową wierzycieli i zarzą
dzał nim kurator.

W  1807 powstaje w Warszawie loża francu
ska Bracia Polacy Zjednoczeni a przy niej ka
pituła i pracują w pałacu Działyńskich. Loża 
ta składała się początkowo wyłącznie z wojsko
wych i cechowała ją cześć niemal Bałwochwal
cza względem Napoleona2). Widzimy w spisach 
jej członków obydwóch Aksamitowskich Win
centego i Józefa, Aleksandra Różnieckiego, Sta
nisława Potockiego, Kazimierza Turno, Antonie
go Sułkowskiego, Berka Joselewicza i wielu in
nych sławnych wojaków napoleońskich.

J) Jan Duklan Ochocki (Pamiętniki... wydane przez J
I. Kraszewskiego. Wilno. 1857). twierdzi, że pałac ten na
był Działyński u Potockich za 9000 czerw, zł,, czemu 
przeczy księga hipoteczna, według której ja piszę (Księ
ga hipoteczna nieruchomości warszawskiej 661/662. Archi
wum Hipoteki Miejskiej w Warszawie).

o) O tern, iż loża ta mieściła się w pałacu Działyńskich, 
wspomina kilkakrotnie b. członek Kapituły Najwyższej 
Walenty Wilkoszewski podczas badań gó przez Nowosil- 
oowa w sprawie z oskarżenia o zbrodnię stanu. (Interroga- 
toire de Wilkoszewski. Rkps. Archiwum Akt Dawnych 
w Warszawie).

Po kilku latach (1810) wskazana loża otrzy
muje sąsiedztwo sióstr masonek, w tym samym 
bowiem pałacu poczyna pracować loża adop
cyjna Eden. Należą do niej między innemi: Sta
nisławowa i Marcelowa Potockie, Chodkiewiczo- 
wa, Wielhorska, Osińska, Żwanowa i Kempiści- 
na. Członkiem honorowym lóż Braci Polaków 
Zjednoczonych i Edenu był książę Józef Ponia
towski.

Kapituła Bracia Polacy Zjednoczeni, podlega
jąca W. Wschodwi Francuskiemu, stara się za
chować swą niezależność od W. Wschodu Na
rodowego w Księstwie Warszawskiem, lecz na- 
koniec ulega mu, zastrzegając sobie jednak 
pewne prawa (1812). Mianowicie łączy się z w. 
lożą kapitularną Departamentu Warszawskiego 
i te dwie połączone kapituły otrzymują nazwę 
Braci Zjednoczonych pod Gwiadzą Wschodnią. 
Połączona kapituła pracowała w pałacu Mnisz- 
chów przy ulicy Senatorskiej (obecna Resursa 
Kupiecka), a loża Bracia Polacy Zjednoczeni 
pozostała w pałacu Działyńskich.

W tym ostatnim lokalu na posiedzeniu loży 
(24 września 1815) nucony był hymn Alarm 
Oświaty, napisany z powodu przywrócenia za
konu Jezuitów.

Hymn kończył się zwrotem do Boga:

Ty, Ojcze przyrodzenia, Budowniku Słońca! 
Wielki Jehovah, spojrzyj na synów światłości; 
Oświecałeś ich dotąd, oświecaj do końca,
Daj z okrutnej profanów zażartować złości.

Przedwieczny Architekcie, w Twe ręce składamy 
Nasze kielnie i młotki, błogosław czeladzi,
Tobie buduj em Kościół i dobrze to znamy,
Że Twemu ramieniowi Pluton nie poradzi3).

Loża pielęgnowała nadal ideę wierności mo
narsze, szczególniej gdy monarcha ten był sam 
bratem mularzem. W sierpniu 1819 odbyła się 
w pałacu Działyńskich uroczystość odsłonięcia 
portretu cesarza Aleksandra I. Czytamy w pro
tokóle posiedzenia: ,,Przewodniczący w. mówca 
Ludwik Osiński w zastępstwie W. Mistrza w za
branym głosie objawił cel dzisiejszego nadzwy
czajnego posiedzenia, poświęconego drogiej dla 
serc wolnych mularzy polskich pamiątce inaugu
racji obrazu Najjaśniejszego Pana przez lożę 
B. B. Polaków Zjednoczonych wystawionego, po 
objawionym celu w mianej przez się mowie do 
tej uroczystości stosownej, ze zwykłym sobie 
wymowy i świetności obchodu odpowiadającym 
darem, wystawił zacność tej uroczystości i wy
obraził uczucia wolnego mularstwa polskiego dla 
Panującego, a kończąc wyrazy swoje uderzył 
młotkiem i w tej chwili obraz Najjaśniejszego 
Pana odsłoniętym został, poczem obrzęd ten

:l) Tragiczne śpiewy massońskie. Śpiew pierwszy z oka- 
zyi za groźnego niegdy Wolno - Mularskiego Zakonu; 
Alarm Oświaty. Hymn nucony w Szan. loży B. B. Zjed. 
Polaków (!) pod Wschodem Warszawy dnia 24 Mie
siąca VII R. Praw. Św. 5815. Przez W, B. E. D: K: Stop: 
R. Krzyża. Druk.
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w sposobie wolno mularskim przez trzykrotne 
powtórzenie: „Niech żyje Najjaśniejszy Alek
sander, Cesarz i Król, Wskrzesiciel Polski!“ 
przy powszechnem uniesieniu wszystkich obec
nych braci najsolenniej zamknął“. Z kolei brat 
Minasowicz, mówca loży Bracia Polacy Zjedno
czeni „wystawił nietylko w szczególności myśli 
swojej loży, ale nawet uczucia całego wolnego 
mularstwa narodowego, względem obowiązków 
winnych Najjaśniejszemu Panu za darzenie cią
głą pomyślnością kraju naszego“l * * 4).

Brat Józef Brykczyński, zastępca mistrza lo
ży, ułożył na tę uroczystość kantatę, a brat Jó 
zef Elsner dorobił do niej muzykę. Piewca ma
soński zwracał się do braci swej loży:

Polacy Zjednoczeni, jaka dla was chwała 
W oczach Wielkiego Wschodu w udział się

dostała;
Wy, cnoty Aleksandra w pierwszym mając

względzie.
Mieścicie obraz jego w mistrzów waszych

rzędzie!
Chór zaś śpiewał:

Powstańmy z orężem w ręku,
Podnieśmy głos uwielbienia;
Niech przy harmonji wdzięku 
Milej płyną nasze pienia.
Cześć tobie, błogosławiony!
Trzykroć trzykrotnie wzniesiony 
Okrzyk brzmieć będzie dla Brata5).

Loża Bracia Polacy Zjednoczeni początkowo 
nieliczna stała się zezasem największą lożą pol
ską i w 1820 posiadała 404 członków. Widzimy 
śród nich poetów Franciszka Wężyka i Józefa 
Minasowicza, literata Bruno Kicińskiego, kompo
zytora Jana Stefaniego, dziekana Uniwersytetu 
Feliksa Bentkowskiego, ministra sprawiedliwo
ści Franciszka Węgleńskiego, senatorów Wincen-Bj 
tego Grzymałę, Ignacego Miączyńskiego i Fran-j^ 
ciszka Nakwaskiego, kasztelana Wiktora Szołdr- n 
skiego, referendarza stanu Augustyna Glińskie
go, generałów Stanisława Mielżyńskiego i Fran
ciszka Morawskiego oraz podpułkownika Jana 
Skrzyneckiego, przyszłego wodza naczelnego 
powstania listopadowego6).

W. Wschód nie miał własnego gmachu i po
siedzenia swe odbywał w pałacu Mniszchów. 
W 1817 bracia poczęli myśleć o nabyciu wła
snego gmachu. Loże warszawskie złożyły na ten 
cel 143000 zł., lecz, ponieważ potrzebny fun
dusz oznaczony został na 310.000 zł., kupno nie 
dochodziło do skutku. Nakoniec na posiedzeniu 
W. Wschodu w grudniu 1819 namiestnik W. Mi
strza Ludwik Plater, zdając sprawę z czynności

l) Protokóły oosiedzeń W. W. Królestwa Polskiego od
21 listopada 1818 do 17 marca 1821. Państwowe Archi
wum Akt Dawnych w Warszawie. N 5.
- 5) Bratem Brykczyński nazywa cesarza Aleksandra, któ
ry sam był masonem.

6) Obraz Spraw, i Pas. loży Ś-go Jana pod osobnem 
Nazwiskiem Braci Polaków Zjednoczonych pod Wscho
dem Warszawy pracujące j. Na R. p. ś. 5820. Druk.

W. Warsztatu, ,,oznajmił niezmordowane prace 
i starania Najpotężniejszego (W. Mistrza Stani
sława Kostki Potockiego) około zapewnienia 
stałego przybytku dla wolno-mularstwa w War
szawie i że z przedsięwziętych już środków przez 
Najpot. niezawodną mieć może Mularstwo pol
skie nadzieję, iż z przyszłym rokiem już wła
snym przybytkiem cieszyć s:ę będzie“.

W maju 1820 została przeforsowana nielegal
nie przez W. Mistrza nowa ustawa wolnomular- 
ska, zwana poprawną , Wywołało to rozłam 
i z trzynastu lóż warszawskich dwanaście prze
stało na znak protestu pracować. Wierną 
W. Wschodowi pozostała tylko loża Jedność 
Słowiańska, mieszcząca się w gmachu bibljoteki 
Załuskich, zakupionym za pieniądze wolnomu- 
larskie przez kasztelana Stanisława Nowakow
skiego. Gmach ten wymagał gruntownego re
montu i koszta jego określone były na 40000 
florenów.

Członek Kapituły Najwyższej Bonawentura 
Błażowski, zarządzający funduszami wolnomu- 
larskiemi, będąc przeciwny ustawie poprawnej, 
nie chciał dać na ten cel pieniędzy, zachowując 
je na kupno domu dla nowego W. Wschodu, 
który malkontenci mieli zamrar założyć. Bła
żowski uwagę swoją zwrócił na pałac Działyń- 
skich. w którym już od lat trzynastu pracowała 
jego loża macierzysta.

Pałac ten był, jak wspomniałem, pod likwida
cją wierzycieli zmarłego Działyńskiego i wolno- 
mularze przeciwni ustawie poprawnej nabyli go 
9 grudnia 1820 z licytacji publicznej fikcyjnie 
na imię członka loży Bracia Polacy Zjednoczeni 
Jana Czechowicza, kontrolera kasy generalnej, 
za 51.400 zł. Pieniądze te zostały wniesione do 
masy likwidacyjnej po Działyńskim.

Po kupnie pałacu przybyła doń komisja 
w składzie wspomnianego Błażowskiego, Elsne
ra, Ks. Konstantego Dembka i Minasowicza 

|w celu objęcia go w posiadanie. Komisja oświad
c z y ła  lokatorom pałacu, iż mają się wyprowa

dzić 7) . Niektórzy z nich pytali, czy mogą po
zostać, choć prace wolnomularskie będą się od
bywać, na co komisja odrzekła, że jest to nie- 
możebne i iż nawet koszary weteranów mieszczą
ce się w jednej z oficyn będą zlikwidowane.

Powstała komisja gospodarcza, mająca na ce
lu doprowadzenie kupionego pałacu do odpo
wiedniego stanu. Komisja przedewszystkiem za
mierzyła wyreperować mury i dach. Na pierw- 
szem piętrze postanowiono urządzić wielką salę 
do prac w stopniach pierwszym i drugim, a także 
w stopniach wyższych: piątym, szóstym i siód
mym, dalej salę do zbierania się i pokoi rozmy
ślań. Na dole miano urządzić salę do prac stopni 
trzeciego i czwartego, przedpokój, sień środkową 
opalaną l dobrze zamykaną, aby mogła być uży
ta w pracach stopnia czwartego i salę jadalną 
W suterenach zaś zdecydowano urządzić kuch
nię, śpiżarnię i piwnicę. Uchwalono także dopro-

7) Widać z tego, iż loża odnajmowała od kuratora 
spadku po Działyńskim itylko część pałacu.
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wadzić do porządku oficynę dla ekonoma i bra
ci służących.

Dalej miano wybudować szopę przy oficynie 
na skład drzewa i sprzętów loży i wymurować 
drugą szopę zamiast walącej się. Od Leszna i od 
Mylnej zdecydowano postawić mury z bramami, 
dać parkan, oddzielający ogród od dziedzińca 
i umieścić przy pałacu latarnię astralną ze słu
pem. Zamierzono też wybrukować dziedziniec 
w części najpotrzebniejszej, przebrukować po
łowę Leszna i Mylnej, wyszlamować sadzawkę 
w ogrodzie i wywieźć ziemię z dziedzińca od 
strony Leszna, gdyż była zbyt wysoko. Nako- 
niec miano dać wspólnym kosztem mur od stro
ny Kościoła Reformowanego8).

25 września 1821 książę namiestnik Zajączek 
wydał rozporządzenie zawieszające prace mular
skie do czasu nieograniczonego, a 12 sierpnia 
1822 cesarz Aleksander podpisał ukaz kasujący 
ostatecznie wolnomularstwo na terenie Wszech- 
rosji. Widocznie pod wpływem tego ukazu 
i w celu zatarcia śladów wolnomularze 12 wrze
śnia tegoż roku sprzedali pałac Działyńskich za 
53.400 zł. znów fikcyjnie dwóm wypróbowanym 
z gorliwości braciom: kawalerowi wschodu z lo
ży Bracia Polacy Zjednoczeni Anastazemu Żó- 
rawskiemu, właścicielowi domu przy ulicy Grzy
bowskiej i kawalerowi różanego krzyża z loży 
Halle der Beständigkeit Karolowi Fryderykowi 
Diickertowi, bankierowi i sędziemu Trybunału 
Handlowego.

Aktem notarjalnym Czechowicz ,, wszelkie 
prawa sobie służące W. W. Anastazemu Żóraw- 
skiemu i Karolowi Diickertowi niniejszem za 
tenże sam szacunek ustępuje i na nich przelewa, 
zezwalając, aby tytuł posesji wspomnianego pa
łacu na imię ich w księdze hipotecznej przepi
sany został“. „A poniważ W. Jan Czechowicz 
wspomniany pałac za obce nabył fundusze, na
bywcom osobnym wskazane aktem, przeto 
wkładając na nich obowiązek stosowania się do 
warunków takowym objętych kwituję ich tern’ 
samem z szacunku żadnej sobie do onego nie- 
zachowując pretensji.

,,Lubo od czasu nabycia wspomnionego pałacu 
z przyległościami znaczne poczynione zostały 
nakłady na reperacje onego to równie, gdy tako
we W. Jan Czechowicz nie z swych uskutecznić 
dał funduszów, przeto też wszystkie w tym sta
nie jak się dziś znajduje oddając żadnej i z tego 
źródła nie zastrzega sobie pretensyj.

,,Tradycja ma się uważać od dnia dzisiej
szego w ten sposób za uskutecznioną, iż wolny 
zarząd tymże pałacem z przyległościami do na
bywców należy, którzy, jak się samo przez się 
rozumie, wszelkie do gruntu przywiązane po
datki i ciężary zaspokoić są winni. Papiery t. j. 
tyuły własności tegoż pałacu się tyczące, zosta
ły nabywcom doręczone, którzy z takowych 
kwitują“ ").

s) Dokumenty wolnomularskie. Archiwum Skarbowe 
w Warszawie. Mowa tu o starym kościele Reformowanym

“) Księga hipoteczna nieruchomości warszawskiej 
661/662. Archiwum Hipoteki miejskiej w Warszawie.

Po miesiącu Diickert zapisał na swej współ
własności tytułem darowizny sumę 25,000 zł. na 
korzyść kościoła Ewangelicko - Augsburskiego 
przy ulicy Królewskiej, na polepszenie stanu 
tegoż kościoła. Uczynione to było dla dalszego 
zacierania za sobą śladów. W rzeczywistości to
warzystwo wolnomularskie podarowało tę sumę 
Kościołowi Augsburskiemu naturalnie pod wpły
wem Dtickerta i kawalera wybranego Jana Win
centego Bandtkiego, w którego kancelarji rej en- 
talnej został akt sporządzony.

Ukazem z 10 czerwca 1823 cesarz Aleksander 
oddał pałac na własność gminie Ewangelicko- 
Reformowanej .

,,Zapatrzywszy się na prośbę Starszych Zgro
madzenia Ewangelicko-Reformowanego w War
szawie — głosił ukaz — o nadaniu mu placu 
i domu rządowego w rzeczonem mieście przy 
ulicy Leszno pod N 662 położonego na założe
nie szkoły dla panien ubogich i wybudowania 
nowego kościoła.

,,Na raport Namiestnika Naszego w Kró
lestwie Polskiem postanowiliśmy i stanowimy, 
co następuje,

Art. 1.

,,Plac i dom położony w stolicy Królestwa 
Naszego Polskiego przy ulicy Leszno pod nu
merem 662 nadany zostaje wyż wymienionemu 
Zgromadzeniu Ewangelicko-Reformowanemu na 
wieczne czasy tytułem własności.

Art. 2.

„Wykonanie niniejszego Naszego postanowie
nia, które w Dzienniku Praw umieszczone być 
ma Namiestnikowi i Komisjom Rządowym 
w czem do której należy polecamy".

Szło teraz tylko o wykonanie formalności hi
potecznych.

,,Obecni... Anastazy Żórawski i Karol Fryde
ryk Diickert — czytamy w akcie z 26 kwietnia 
1824 — przyznając że posesja w mowie będąca, 
której tytuł własności na ich imię uregulowanym 
został, była istotnie Towarzystwa Wolno Mu
larskiego, zezwalają niniejszem, żeby tytuł wła
sności na ich imię zapisany wykreślonym i księ
ga wieczysta skasowaną była. Co się zaś tyczy 
sumy 25.000 zł. poi. przez Karola Fryderyka 
Diickerta aktem darowizny w d. 14 paździer
nika 1822 r. zeznanym na rzecz Kościoła Ewan
gelickiego w mieście stołecznem Warszawie titu- 
lo gratuito... zapisanej, stawaj ący Diickert 
oświadczył, iż suma ta pochodzi z funduszów 
byłego Towarzystwa Wolno Mularskiego już zaś 
jego osobiście dotyczyć nie powinna, gdyż tako
wej ani z funduszów swoich nie dawał, ani też 
na żadnym swoim majątku nie zabezpieczał".

Pałac Działyńskich dostał się gminie Ewange
licko Reformowanej, a suma 25.000 rb. skreślo
ną w hipotece została. Na placu, należącym do 
pałacu Działyńskich, stanął z czasem nowy 
kościół, którego front wychodzi na Leszno.
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WYDAWNICZEGO.
A. dc Saussure. August Herman Francke. 

Życic i dzieło. Przekład z francuskiego. War
szawa 1928. Nakładem Związku polskiego to
warzystw i zborów ewangelickich w Polsce- 
str. 101.

Jest to barwnie opowiedziany żywot i dzieło 
pastora Franckego (1663 — 1727), który wie
dziony prawdziwą miłością chrześcijańską 
stworzył w miejscowości Glaucha pod Hallą 
cały szereg instytucyj kulturalnych i dobro
czynnych. Rozpoczynał je zwykle bez dosta
tecznych środków, lecz z silną wolą doprowa
dzenia do końca i z silną wiarą, że Opatrzność 
i dobrzy ludzie przyjdą z pomocą. Tak się też 
istotnie działo. Zakłady pastora Franckego 
przetrwały do dziś dnia. Są to sierocińce, szko
ła początkowa i przygotowawcza dla chłopców 
i dziewcząt, gimnazjum i seminarjum. Obecnie 
w zakładach tych wychowuje się i kształci 
przeszło 3000 młodzieży- Naturalnie obecnie 
rząd przeznacza znaczne sumy na utrzymanie 
tych zakładów. Nie zmniejsza to bynajmniej

zasług Franckego, któremu istotnie wiara po
zwoliła czynić cuda, jak również nie zmienia to 
faktu, że i dziś są całe ogromne dziedziny nę
dzy moralnej i materjalnej, której nikt nie 
wspiera i w których serce pełne miłości chrze
ścijańskiej znajdzie obszerne pole działania. 
Francke nie cofa się przed założeniem szkółki 
lub sierocińca z powodu ,»braku lokalu“, a po- 
prostu zaczyna od tego, że oddaje na ten cel 
część swojego prywatnego mieszkania- Wła
snym przykładem zagrzewa i poniekąd zmusza 
moralnie do pomocy innych. Przykład istotnie 
godny naśladowania zwłaszcza dzisiaj, kiedy 
z jednej strony jesteśmy tak strasznie zmateria
lizowani, tak żądni bogactwa, a z drugiej — 
jako całość, jako społeczeństwo, tak okropnie 
biedni i coraz biedniejsi...

Zakłady Franckego w Halle, a raczej
w Glaucha (Głucha?) zasługują na zwiedzenie, 
a twórcze wysiłki ich założyciela na naśla
downictwo,

J .  K.

WIADOMOŚCI
Z KOŚCI OŁA I O KOŚCIELE.

Już częściej wskazywano na to, że bolszewizm, 
mimo swej wyrafinowanej propagandy krwawe
go oraz bezkrwawego prześladowania, nie mógł 
wykorzenić tęsknoty religijnej, nurtującej lud 
rosyjski; raczej pchnęła ona ludzi w objęcia re
ligji. Oto garść szczegółów dla oświetlenia skut
ków bolszewickich metod. Były komunista W. 
Müller, który przez pół roku przebywał w Ro
sji podaje w ,,Zeitschrift für Religion und So
zialismus“ że ,,obecny bolszewizm pokroju sta
linowskiego właśnie pędzi ludzi do religji“, i że 
sfery zatrudnione w wielkim przemyśle pocichu 
grupują się wokół kierunków religijnych. God- 
nem uwagi jest fakt, że właśnie wśród robotni
ków, a nietylko wśród bardzo konserwatywnych 
chłopów, mimo silnych wpływów ateistycznych 
daje się stwierdzić niezaprzeczalny zwrot ku 
religji. Według wiadomości podanych przez 
,,Komsomolskaja Prawda“, a więc wiadomości 
w tym wypadku pewnych, dowiadujemy się, że 
wśród mas pracujących na Uralu zwolennicy 
Kościoła i sektanci zostali bardzo zasileni- Nie
dawno jeszcze temu zwolennicy kościoła w We- 
reczagino, w okręgu permskim, chcieli zamknąć 
kościół z powodu nieuczęszczania ludzi do ko

ścioła, ale oto teraz tamtejszy związek robotni
czy ,,Ślusarz“ zebrał 1500 rubli w celu odrestau
rowania kościoła. W wielu centrach fabrycz
nych liczba uczęszczających do kościoła ciągle 
wzrasta. Robotnicy zakładów mechanicznych 
w Lisjewie wzbraniają się pracować w niedzielę, 
gdyż mówią, że ,,chcą się pomodlić“* Dalej do
noszą o całym szeregu fabryk, które miały ze
brać pieniądze na nowe budynki kościelne, albo 
na reparacje. Nawet w jednym wypadku pewna 
rada robotnicza postanowiła wykończyć budowę 
kościoła, rozpoczętego na wiosnę. Natomiast 
rzadko się zdarza, aby zamykano lub zdemolo
wano kościoły. Także antyreligijna propaganda 
w szkołach niezawsze przynosi pożądane wyni
ki, jak to wyraźnie wykazały statystyczne obli
czenia. Pewna moskiewska „wzorowa szkoła“ 
wypuściła na jesieni 1928 roku 92% „wierzą
cych dzieci“. Bardzo wiele dzieci bierze czynny 
udział w życiu religijnem. Liczba ich wzrasta 
z wiekiem dzieci. Zagadnienia religijne budzą 
silne zainteresowanie w szkole i to wśród szkol
nych komsomolców, czyli komunistycznych mło
docianych pionierów- Tak oto pisze pewna kom
somołka: „Jako komsomołka nie wierzę w żad
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ne przesądy; dla mnie to wszystko jedno, czy 
istnieje Bóg, czy nie. A jednak czuję w duszy, 
że mamy Boga. I zawsze będę to czuła“-

Ew. Pol.

Święcenie niedzieli pokoju, jak to już się 
dzieje w różnych krajach, miałoby niewątpli
wie szczególne znaczenie, gdyby udało się usta
lić ogólną datę dla wszystkich. Jednak stosunki 
kościelne w poszczególnych krajach są tak 
różne, a motywy ustalenia tej lub owej daty 
tak sprzeczne, że dotychczas nie zdołano dojść 
do porozumienia. To też Wszechświatowy Zwią
zek Międzynarodowej Przyjaznej Współpracy 
Kościołów na Światowym kongresie pokoju 
i przyjaźni, który się odbył w Pradze (w sierp
niu 1928 r.) polecił prof. Dr. Siegmund — 
Schultzemu, aby zestawił materjał w tej spra
wie w formie memorjału- Ten memorjał tylko 
co wyszedł z druku (,,Eiche“ Gota). Najroz
maitsze propozycje uczyniono w celu ustalenia 
tej daty, tak np- zastanawiano się nad możli
wością ustalenia ogólnej daty o znaczeniu poli- 
tycznem: Rocznica pierwszej konferencji w Ha
dze, rocznica założenia Ligi Narodów (początek 
sierpnia), początek wojny światowej, niedziela 
po dniu podpisania paktu Kelloga (27 sierpnia), 
rocznica zawieszenia broni i t. d. Albo propo
nowano najrozmaitsze święta jak: Niedziela po 
Nowym Roku, Niedziela Epifanji, Niedziela po 
Wielkiej nocy (Quasimodogeniti), Wniebowstą 
pienie, Zielone Świątki i czas adwentowy 
(w Polsce niedziela przed Bożem Narodze
niem). Przeciwko wszystkim tym propozycjom 
nasuwają się pewne zastrzeżenia, gdyż nie po
zwalają nam przypuszczać, że to święto będzie 
obchodzone we wszystkich krajach- Tak np. 
w krajach anglosaskich dzień Wniebowstąpie
nia wcale nie jest świętem. Uwzględniwszy 
wszystkie stosunki kościelne w poszczególnych 
krajach, zdaje się, że druga niedziela w adwen
cie jest najstosowniejszą datą.

,,Druga niedziela w adwencie, kończy prof. 
Dr. Siegmund - Schultze swój memorjał. wy
daje się nam, tak ze względu na swą orjentację 
dziejową i powagę swej wieści o sądzie jak i ze 
względu na swoją niezachwianą nadzieję po
koju, że jest właściwym dniem, mogącym 
zjednoczyć narody całej ziemi na podstawie 
zwiastowania o pokoju; tembardziej, że po 
owem kazaniu o sądzie świata i o pokoju świa
towym odzywa się radosnem echem zwiastowa
nie o Narodzeniu Pańskiem-

Kościół augsburski w Alzacji i Lotaryngji, 
który w ciągu wieków więcej musiał wycierpieć 
dla pokoju niż może każdy inny kościół, wska
zał właściwą drogę, proklamując drugą nie
dzielę adwentową jako niedzielę pokoju. Oby 
na podstawie zgodnego postanowienia sfer eku
menicznych ogół kościołów poszedł za nim“«

Ew Pol.

Promocja pastora łotewskiego w Uniwersyte
cie warszawskim- Dnia 15 maja b. r. odbyła się 
w auli uniwersytetu warszawskiego promocja 
ks. K. Freudenfelda, pastora kościoła św- Ger
trudy i docenta instytutu im. Herdera w Rydze 
na doktora teologj i- Prasa łotewska podkreśliła 
historyczne znaczenie tej pierwszej promocji 
Łotysza w uczelni warszawskiej. Ew. Pol.

Anglja, Dnia 25 czerwca b. r. odbyła się 
uroczystość ponownego otwarcia katedry św- 
Pawła w Londynie, na którą Kapituła zaprosiła 
także reprezentacje kościołów zagranicznych- 
Katedra św. Pawła należy do rzędu najwięk
szych kościołów świata. Ew. Pol-

*

« *

Augsburg. Uroczystości z okazji 400-lecia 
Konfesji augsburskiej zostały zainicjowane po
święceniem nowego kościoła św. Jana, które 
odbyło się dnia 8 czerwca. Dnia 14 b. m. nastą
piło otwarcie wystawy reformacyjnej w ratu
szu i wystawy Biblij w kolegjum św. Anny-

Ew. Pol-

Japonja. W Tokio zmarł znany przywódca 
chrześcijan japońskich Kanzo Uczimura, autor 
dzieła p. t. ,,Jak stałem się chrześcijaninem“, 
które jest wyznaniem nawróconego Japończyka.

Ew. Pol.

Wyznanie przywódcy młodzieży. Znany dzia
łacz i prezes Imki Dr- J .  Mott wyraził się 
o młodzieży w następujących słowach: ,,Gdy 
patrzę na starszą generację, której powierzono 
losy narodów, tracę otuchę- Lecz gdy spoglą
dam na młodą genearcję, serce moje pełne jest 
nadziei- Widzę w niej ducha przedsiębiorczości, 
odpowiedzialności i zmysł rzeczywistości, który 
dodaje otuchy. Młodzież ma jeszcze życie 
przed sobą, mogąc dokonać zasadniczych, ko
niecznych zmian. My, starsza generacja, winni
śmy jej dopomóc do ostatka sił... 40 lat pracy 
nauczyło mię w młodzieży pokładać nadzieję, 
Nigdy nie żałowałem tego, że powierzyłem mło
dzieży ciężkie zadania. Lecz często żałowałem, 
że jej zbyt mało ufałem. Często skłonni jeste
śmy ułatwić młodzieży odpowiedzialność, aby 
nie traciła otuchy. Jest to wielki błąd- Uczyńmy 
ciężar dosyć ciężkim, a młodzież nabierze sił- 
Popełniamy błąd, jeżeli poselstwo nasze do 
młodzieży nie jest poważne i stanowcze Posel
stwo bohaterskie wywoła też bohaterską odpo
wiedź.

Ew. Pol.

Adolf von Harnack. Dnia 10 czerwca b. r. 
zmarł w Heidelberdze jeden z najsławniej
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szych teologów ewangelickich nowszych czasów, 
emer. profesor uniwersytetu w Berlinie, A. 
Harnack. Urodzony w r. 1851 w Dorpacie, spę
dził całe swe życie w Niemczech jako profe
sor w Lipsku, Giessen, Marburgu i Berlinie, 
gdzie ostatnio był dyrektorem bibljotek królew
skich i prezydentem Towarzystwa im. cesarza 
Wilhelma popierania nauk- Wsławił się 3-to- 
mowym dziełem z zakresu historji dogmatów, 
.udzież pracami z dziejów kościoła- Jego wy
kłady p- t. ,,Istota chrześcijaństwa“, które swe
go czasu wywołały wielką wrzawę w obozie 
teologicznym, przełożono m. in. na język polski. 
Harnack odgrywał także i w akcji społecznej 
wybitną rolę, starając się jako prezes kongresu 
ewangelicko h społecznego o syntezę ideału 
ewangelickiego, społecznego i narodowego. Pi
sma ewangelickie i katolickie różnych obozów 
poświęcają zmarłemu uczonemu słowa szczere
go uznania. Ew. Pol.

¥ ¥

Nowe biura prasowe« Oprócz-ewang elickiego 
biura prasowego w Holandji powstało w ub- 
miesiącach Biuro prasowe w Pradze; zadaniem 
jego jest udzielanie inf®rmacyj prasie kościelnej 
i świeckiej- Ew. Pol

Czechosłowacja. Na skutek odczytów infor
macyjnych i propagandowych przedstawiciela 
ewangelickich misyj francuskich D. Couve‘a 
w Pradze, Bernie i Bratysławie wszczęto akcję 
założenia Stowarzyszenia misji wśród pogan 
i rozpoczęcia pracy misyjnej w związku z misją 
francuską. Komitet organizacyjny zwrócił się 
do zrzeszeń młodzieży, związku kościołów 
ewangelickich w Czechosłowacji i różnych or- 
ganizacyj kościelnych i religijno - społecznych
0 poparcie zamierzeń w kierunku stworzenia 
samoistnej placówki misyjnej. Dotychczas zgło
siło się 2 kandydatów na misjonarzy (1 Czech
1 1 Słowak). Ew. Pol.

Statut kościoła ewangelickiego w Jugosławji.

Załatwiwszy już dawniej sprawy kościoła 
greckiego oraz wyznania mojżeszowego i maho- 
metańskiego, rząd królewski nadał właśnie ko
ściołowi ewengelickiemu statut oparty na tej 
samej zasadzie prawnej. Niezależnie od trady
cyjnej tolerancji, Serbowie mieli zawsze wy
jątkową sympatję dla kościoła protestanckiego, 
którego duchowni mogliby służyć za wzór obo
wiązkowości duszpasterskiej pewnej części kle
ru greckiego. Sympatję te zostały ożywione 
przez zacieśnienie stosunków istniejących już 
między anglikami a prawosławnymi, o czem 
świadczy zainteresowanie, jakie w tych ostat
nich czasach okazała hierarchja anglikańskiego 
Episkopalnego Kościoła Wyższego z powodu

śmierci patrjarchy Dimitra i wybranie na jego 
następcę patrjarchy Barnaby.

Liczba protestantów w Jugosławji przekra
cza ćwierć miljona. Są wśród nich:

Ewangelicy luterscy: Słoweńcy w Prekomu- 
rje, Niemcy i Słowacy w Vojevodinie, nie mó
wiąc o nielicznych Serbach i Chorwatach.

Reformowani, głównie w mniejszości ma
dziarskiej w Vojevodinie.

Anglikanie, prawie wszyscy obcej przynależ
ności państwowej i zależni od biskupa Gibral
taru.

Luteranie, nie czekając statutu państwowego, 
uchwalili statut własny dla swego kościoła. Od 
roku 1925/26 protestanci niemieccy i słowaccy 
mają swoją własną organizację. 0  ile tedy
0 nich mowa, należy mówić raczej o legalizacji 
dawnego stanu rzeczy.

Gdy mowa o chrześcijańskich kościołach 
ewangelickich i o chrześcijańskim kościele re
formowanym należy dodać, że ewangelicy augs
burscy tworzą w Jugosławji dwie odrębne orga
nizacje niezależne: kościół niemiecki i* kościół 
słowacki. Należy jednak zaznaczyć, że te dwie 
organizacje nie wyłączają możności federacji 
w celu obrony ich wspólnych interesów religij
nych.

Wyznanie reformowane (kalwińskie) tworzy 
kościół odrębny.

Inne przepisy prawa podobne są do tych, ja 
kie dotyczą wyznania greckiego i mahometań- 
skiego, a więc: uznanie kościoła jako osoby 
prawnej, wolny zarząd dóbr, autonomiczna kon
trola dochodów, z zastrzeżeniem prawa wglądu 
Izby Obrachunkowej na żądanie samegoż ko
ścioła albo ministra Sprawiedliwości, zapomoga 
państwowa, prawo pobierania opłat i podatków 
kościelnych bez specjalnego zezwolenia władzy 
cywilnej, jeżeli nie przekraczają one 10% po
datków państwowych, uwolnienie od podatków 
od nieruchomości, przeznaczonych na użytek 
kościelny i dobroczynny i t. p.

Pewien przepis specjalny i osobliwie intere
sujący w tej ustawie uwzględnia fakt, że człon
kami kościołów protestanckich są przeważnie 
obywatele pochodzenia obcego. Ustala te spra
wy artykuł 11:

,,Władze kościelne tego samego kościoła mo
gą się posługiwać językiem ojczystym w kore
spondencji wewnętrznej i w protokułowaniu 
uchwał swoich zebrań. Mogą także w tym języ
ku prowadzić spisy paraf jan i wolno im wyda
wać w tym samym języku wyciągi z tych spi
sów, o ile te wpisy nie mają charakteru doku
mentów publicznych. Natomiast język państwo
wy obowiązuje zawsze w korespondencji z wła
dzami, przy wydawaniu dokumentów przezna
czonych dla władz i w stosunkach z innemi ko
ściołami“.

Jako święta objęte prawem, uznano: wilję
1 dwa dni świąt Bożego Narodzenia, Nowy Rok, 
Wielki Piątek, dwa dni świąt Wielkiej Nocy,
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Wniebowstąpienie, dwa dni Świąt Zesłania Du
cha Świętego i Święto Reformacji (31 paździer
nika).

Duchowni winni znać język zboru lub też 
większości jego członków, z wyjątkiem tych 
wypadków, gdy przy odstąpieniu od tej zasady 
zostali przez zbór wybrani, a przez władzę 
zatwierdzeni.

Tymczasowo, za zezwoleniem ministra Spra
wiedliwości, obowiązki kościelne mogą spełniać 
obywatele obcego państwa. Zbory, różniące się 
językowo od kościołów uznanych, mogą tworzyć 
senioraty osobne i przyłączać się do kościoła 
przez siebie wybranego.

Nabożeństwa mają być odprawiane w języku 
tworzącym większość 2/3 zborowników, o ile 
większość taka się znajdzie.

Kościoły protestanckie winny uchwalić swoje 
statuty ostatecznie w przeciągu lat dwóch.

Co do wszystkich innych przepisów (zdarza
jące się sprzeczności, ustawy szkolne, dochodze
nia prawne i t. p.) mają obowiązywać te prawa, 
które uchwalone już zostały dla innych wyznań

a. i.

Ewangelickie Polskie Biuro Prasowe (Ew. Pol.).
Warszawa pl. Małachowskiego 1.

Sprawozdanie za rok 1929/30.

Celem Towarzystwa jest zorganizowanie sta
łej dokładnej informacji o całokształcie życia 
ewangelicyzmu polskiego.

Dla urzeczywistnienia tego celu Towarzy
stwo:

a) informuje prasę krajową i zagraniczną, 
a w razie potrzeby i życzeń także polskie însty
tucje państwowe, kościelne i społeczne o życiu 
ewangelików w Polsce,

b) informuje ewangelików polskich o projek
tach i uchwałach sejmu i senatu oraz o zarzą
dzeniach władz państwowych w dziedzinie po
lityki wyznaniowej, o życiu i poczynieniach 
spółwyznawców w kraju i zagranicą,

prostuje wiadomości błędne, nieścisłe lub ten
dencyjnie nieprzychylne ewangelicyzmowi, spo
łeczeństwu polskiemu i Polsce.

Zgodnie z statutem Ew. Pol. wydawał w ro
ku sprawozdawczym komunikaty prasowe kra
jowe i zagraniczne.

I. Komunikaty krajowe (w 340— 480 wier
szach), redagowane przez p. Hulkę-Laskowskie- 
go, pojawiały się raz na miesiąc i przynosiły 
wiadomości z całego świata o życiu religijnem
1 międzykościelnem, z szczególnem uwzględnie
niem ruchu ekumenicznego i naszych stosun
ków wyznaniowych. Nadto zawierały one
2 dłuższe artykuły ogólnej treści, z nich jeden
0 naszych stosunkach wewnętrznych. Wysyłano 
także okazyjnie krótsze komunikaty do pism
1 reprezentacyj kościelnych w redakcji ks.

ROK V

J .  S zeru d y , n ad to  sp e cja ln e  k om u n ik aty  do 
p ra s y  ew an g elick iej.

K om u n ik aty  k ra jo w e  m iesięczn e i o k azy jn e  
w y sy łan o  do w szystk ich  pism  ew angelick ich  
(polskich, n iem ieckich, u k ra iń sk ich ), do re 
d ak cji „W o sk re sn o je  C z ten ie“ , do k olegjów  k o 
ścieln ych  (w W a rsz a w ie , C zęstoch ow ie, T o ru 
niu, K rak ow ie, Lublinie, Sosnow cu, W iln ie) 
i do 6  osób p ry w atn y ch .

Krótkie komuikaty o ważniejszych wydarze
niach w życiu polsko-ewangelickiem wysyłano 
do 28 dzienników polskich i Polskiej Ajencji 
Telegraficznej.

II. Komunikaty zagraniczne: W okresie 
sprawozdawczym od kwietnia 1929 r. wysłano 
4 komunikaty w języku polskim i niemieckim, 
niektóre we francuskim i angielskim, redagowa
ne przez ks. prof. J .  Szerudę. Informowały pra
sę zagraniczną o życiu polsko-ewangelickiem,
0 ru ch u  m łod zieży  ew ang., o szk oln ictw ie, o ju 
bileuszu ks. biskupa D. J .  B u rsceg o  i t. p. K on 
r z y s ta ły  z n ich  p ism a czesk ie  i słow ack ie , z nie
m ieck ich  głów nie: D ie E ich e , C h ristlich e  W e lt, 
A llg em ein e e v an g .-lu th erisch e  K irch en zeitu n g . 
D as evang. D eutsch lan d , S z w a jc a rsk a  ew ang. 
a je n c ja  p raso w a, W ęg iersk ie  ew ang. biuro p r a 
sow e, p ra sa  k ościeln a duńska w K op enh ad ze, 
E w an g. biuro p raso w e w N iem czech  i in.

S e k re ta rz  E w .-P o lu  u d ziela ł n iek tórym  d zia
łaczo m  sp o łeczn y m  z a g ra n ic ą  in form acyj o w aż
n iejszych  zd arzen iach  w ży ciu  ew angelików  
p olsk ich . Z a rz ą d  E w . P o lu  na zeb ran iu  dnia
1 m a rc a  b. r. z ubolew aniem  p rz y ją ł  re z y g n a c ję  
p. red . P . H ulk i-L ask ow sk iego  ze stanow iska  
k ierow n ik a E w .-P o lu , w y ra ż a ją c  m u uznanie  
i se rd eczn e  podziękow anie z a  niezw ykle w ażną  
in icja ty w ę  i o w o cn ą p ra cę . A g e n d y  E w .-P o lu  
p ro w ad zi tym czaso w o  d o ty ch czaso w y  se k re ta rz  
ks. p rof. J .  S zeru d a .

P ro g ra m  E w .-P o lu  n a r. b. obejm u je sp raw ę  
p ow o łan ia  sta łeg o  re d a k to ra  i koresp on d en tów  
w w ażn iejszy ch  ośro d k ach  ew angelick ich , p o
n ad to  w yd aw an ie  kom unikatów  k ra jo w y ch  i z a 
g ran iczn y ch  w  k ró tszy ch  o d stęp ach  cz a su  niż  
d o ty ch czas i zo rgan izow an ie słu żb y  in fo rm a cy j
nej w  k ra ju  i zag ran icą , d o ty cz ą ce j ew angeli
cy zm u  w  P o lsce

Do w yk on an ia sw ych  zad ań  w m yśl sta tu tu  
Z arząd  w yłon ił ze sw ego gron a w  r. ub. W y 
d zia ł W y k o n aw czy , do k tó reg o  n a le ż y : ks. bi
skup D r. Ju lju s z  B u rsch e , jak o  p rezes, ks. S te 
fan S kierski, jak o  w icep rezes, sen. Jó z e f  E v e rt  
jak o  sk arb n ik  i ks. p rof. J a n  S zeru d a , jako  se
k re ta rz .

Czterechsetlecie Augustany.

Dnia 25 czerwca r. b. minęło 400 lat od chwili, 
gdy na Sejmie w Augsburgu złożone zostało 
Wyznanie Augsburskie t. zw- Augustana. W 28 
artykułach wyznania tego ujęto istotne zasady 
Reformacji, a więc stwierdzono przedewszyst-
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kiem w pierwszych 21 artykułach pozytywne 
jej podstawy, w ostatnich zaś 7 artykułach wy
jaśniono stanowisko Reformacji w tych spra
wach, w których reformatorowie odstąpili od 
dotychczasowych zwyczajów i praktyk kościoła 
rzymskiego.

W związku z przypadającym w roku bieżą
cym 400-leciem wręczenia Augustany w całym 
niemal świecie odbywają się uroczystości, Augu
stana bowiem jako pierwsze wyznanie, wyrosłe 
z Reformacji, szybko bardzo zdobyła sobie pra
wo obywatelstwa, jako wyraz wiary różnych 
odłamów reformacji, tak że w wieku XVI i XVII 
nawet niejednokrotnie mniej lub więcej pozy
tywne ustosunkowanie się do niej stanowiło 
o prawnym uznaniu danego kościoła terytorial
nego. W szczególności w Polsce znaczenie 
Augustany jako wyznania przyjętego przez 
ogół ewangelików datuje już z czasów najdaw
niejszych, tak iż nawet wówczas, gdy do Polski 
przybyli bracia czescy, i gdy wzmagać się u nas 
poczęły wpływy Kalwina, niemniej Augustana 
obok wyznania braci czeskich i Konfesji San
domierskiej zdobyła sobie uznanie powszechne 
śród ogółu ewangelików, co niejednokrotnie 
stwierdzone zostało na synodach oraz wreszcie 
na Colloquium charitativum w Toruniu 1645 ro
ku, gdzie Goraj ski, przedstawiciel odłamu re
formowanego wyraźnie stwierdził, iż Augustana 
jest jedną z podstaw wiary również reformo
wanego odłamu ewangelików polskich.

W zwia.zku więc z tym powszechnym zna
czeniem Augustany w dniach od 24—28 czerwca 
r. b. odbył się w Warszawie zjazd duchownych 
oraz świeckich przedstawicieli ewangelicyzmu 
luterskiego w Polsce: przyczem rocznica wrę

czenia Augustany, dzień 25 czerwca z natury 
rzeczy stanowiły punkt kulminacyjny uro
czystości czterechsetlecia Augustany. Ew. Pol.

Poznań. Ewangelicki Kościół unijny obcho
dził uroczyście dnia 25 czerwca bież. roku 
pamiątkę wręczenia Wyznania augsburskiego 
cesarzowi Karolowi V. Celem upamiętnienia 
400-lecia konfesji uchwalono ogłosić drukiem 
Protokuły synodów i konwentów kościoła ewan
gelicko - augsburskiego w Polsce w 16, 17 i 18, 
wieku. Ew. Pol.

Katowice. Dnia 14 maja odbył się synod 
Ewang. kościoła unijnego na G. Śląsku, na któ
rym prezydent kościoła D. Voss złożył spra
wozdanie o stanie życia kościelnego i społecz
nego* Kościół liczy 20 zborów z 25 pastorami 
i 2 w:karjuszami* Synod zajmował się także 
sprawą opieki duszpasterskiej, której się słu
sznie domagają ewangelicy polscy. Ew. Pol.

O F I A R Y .

Oprócz prenumeraty wpłacili na wydawnictwo:

1. W-a p. Anna Diehl — Warszawa . . . .  zł. 8.00
2. W-y p. Włodzimierz Malinowski — Warszawa „ 2.00
3. W-y p, Władysław Szefer — Staszów . . . „ 1.00
4. W-y p. Józef Szmigiel — Ł ó d ź ................................... 3.00

Serdeczne dzięki!

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

w W arszawskim K ościele Ewangelicko-Reformowanym na m iesiąc wrzesień 1930 r.

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

1. Niedziela, dn. 7.IX. (XII N. po Trójcy Świętej) z Komunją Ś-tą i bez-
pośredniem do niej p rzygotow aniem ........................... . . . .  . . — Ks. W. Semadeni.

2. Niedziela, dn. 14.IX. (XIII N. po Trójcy Ś-tej) . . .  . . .  — Ks. St. Skierski.

3. Niedziela, dn. 21.1X.^(XIV N. po Trójcy Ś - t e j ) ...................................... . . .  — Ks. W. Semadeni.

4. Niedziela dn. 28.IX. (XV N. po Trójcy Ś-tej) z Komunją Ś-tą i bezpośredniem
do niej przygotowaniem...................................... ........................................... — Ks. St. Skierski.

CENY OGŁOSZEŃ: IV str. okładki — zł 150; II str. — 100; III str. — zł 75; % str. — zł 75, 50, 35; 1 4 str. — zł 40

30, 20, i 1 8 str. bez względu na stronę — zł 20.

STRONY ZWYKŁE: cała strona — zł 100; 1 /2 str. — 50; 1/4 str. — 30; !/8 — zł 2 0 .— Przy ogłoszeniach kombinacyj

nych i z kliszami do cen powyższych dolicza się 30 %.

Główna Drukarnia Wojskowa. Warszawa, Przejazd 10.


