
O płatę  pocztow ą uiszczono rycza łtem .

ROK VII WARSZAWA, CZERWIEC 1932 R. Nr. 6

Redaktor Odpowiedzialny: Ks. St. SKIERSKI 
Adres Redakcji:

Warszawa, ul Leszno Nr. 20 m. 4. Tel. 11.38-32.

Wydawca:
KOLEGJUM KOŚCIELNE WARSZAWSKIEJ 
PARAFJI EWANGELICKO-REFORMOWANEJ 
Adres Administracji—Leszno 20. Tel. 11.46-32.

WARUNKI PRENUMERATY: Rocznie zł 12: półrocznie zł. 6 ; kwartalnie zł. 3, Pojedyńczy numer zł. 1.50_
r  V. N  ▼ f) O I .  O S Z E Ń: Okładki strony 4-ei 150 zł: strony 2-ej 100 zł; stro ny 3-ej 75 zł.

K o n to  c z e k o w e  P o c z to w e j  K a s y  O s z c z ę d n o ś c i  N r 12 .4 2 3  [

!

T R E Ś Ć  N U M E R U

1. X. L. Z. — Fundament naszego domu .
2. J a cq u es D um as. — Karol Gide •
3. P a w e ł H ulka-Laskow ski. — Bracia Polscy
4. R om u ald  B a law elder. — Dusza Północy (d. c.)
5. T. G ruda. — Walka o pokój . • •
6. Synod Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rze

czypospolitej P o l s k i e j ............................................
7. Listy do Redakcji
8. Wiadomości z kościoła i o kościele
9. Ofiary. Porządek nabożeństw ....................................

77
79
80  
82 
85

87
89
90  
92





ROK VII WARSZAWA, CZERWIEC 1932 R. Nr. 6

Redaktor odpowiedzialny: Ks S t. S k ie rsk i. Adres Redakcji; WARSZAWA, UL. LESZ NO Nr. 20 m.

Wydawca: KOLEGJUM KOŚCIELNE WARSZAWSKIEJ PARAFJI EWANGELICKO-REFORMOWANEJ
Adres Administracji: LESZNO 20.

F U N D A M E N T N A SZE G O  DOM U.
Ewang. Łukasza 6 ,4 7 - 4 9 : „Każdy, który przycho

dzi do mnie i słucha słów moich i wykonywa je, poka
żę wam, do kogo jest podobny. Podobny jest do czło
wieka dom budującego, który kopał i wykopał głęboko 
i założył podstawę na opoce; a gdy przyszła powódź, 
uderzyła rzeka o dom ów, ale nie mogła go poruszyć, 
bo był założony na opoce. Ale kto słucha i nie wyko
nywa, podobny jest do człowieka, który zbudował dom 
swój na ziemi i bez podstawy; o który uderzyła rzeka 
i zaraz upadł i był wielki upadek domu onego.

W  prosty, a jednocześnie p iękny i pełen treści sposób ujął Zbawiciel nasz w sw ej p r zy 
powieści zasadnicze prawo każdego budowania. Człowiek, który buduje, m u si przedew szyst- 
kiem dbać o to, aby fundam ent budowli spoczął na mocnym  i pewnym  gruncie, gdyż dopiero 
wtedy będzie m ógł wznosić m ury budowli bez obawy, że runą i zawalą się. Szalonym  i g łu 
p im  zaś nazwalibyśm y człowieka, któryby zlekcew ażył lub zignorował prawo „mocnego fu n 
dam entu“ i w znosił piękną fasadę na lotnym  piasku. A  jednak, tak  rozumując, je ś li  chodzi 
o budowle z  kamienia i cegły, bardzo często zapom inam y o tern, gdy przystępu jem y do bu
dowania znacznie ważniejszego dla nas niż kam ienny dom  — gdy budujem y dom naszego  
życia i naszego szczęścia. Zdawałoby się, że p rzy  tak bardzo ważnem zagadnieniu ze spe
cjalną troskliwością będziem y badali, czy aby fundam ent naszych planów i zamiarów je s t  
wystarczająco pew ny i mocny, czy je st wogóle tym , na którym  śmiało m ożem y budować bez 
obawy katastrofy i nieszczęścia. Mimo to aż nazbyt często w idzi się, że troska ta dla wielu, 
bardzo wielu nie istnieje, lub też w bardzo niewielkim  stopniu ich absorbuje. Prawdę tę 
unaocznia nam ze szczególną wyrazistością układ naszych stosunków i warunków życiowych, 
który  nietylko że nie umacnia w nas poczucia spokoju i pewności, lecz wręcz odwrotnie po
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głębia trwogę i lęk p rzed  najbliiszem , ciemnem jutrem . Nasz świat w stanie obecnym ma 
bardzo wiele cech, które charakteryzuje Jezus w drugiej połowie sw ej przypowieści: b ły
szczące i św ietne pozory, kolosalne m ożliw ości i ambicje, lecz na glinianych oparte nogach. 
P rzy  niezm ierzonych bogactwach najróżnorodniejszego rodzaju, p r zy  ogromnym  rozwoju  
techniki, p rzy  coraz to więcej zdumiewających postępach we w szystkich  dziedzinach życia, 
m am y z  drugiej strony straszną nędzę, m iljony zdrowych i silnych bezrobotnych, tysiące 
stojących bezczynnie narzędzi pracy, obok zaś nich głód, ból i przekleństwo.

Fundam enty, na których oparto strukturę domu naszego życia, wykazują daleko idące 
i trwogę budzące rysy  i szczerby; zalepianie ich nie daje rezultatu, lecz jeszcze  bardziej je  
poszerza, a strachem opętany w tym  domu człowiek, rozumiejąc grozę sytuacji nietylko nie 
podaje innemu dłoni do wspólnego zgodnego w ysiłku, lecz stara się za wszelką cenę pozba
wić go re sz tk i spokoju w nierozum nej nadziei, że jego spokój na tern zyskać może. W y
tw orzyło się, ja k  się to dzisiaj powszechnie mówi, „błędne koło, z  którego niema w yjścia“. 
A  co znaczą te słowa, wie z  własnego doświadczenia każdy z  nas aż nadto dobrze, aż nadto 
dotkliwie.

Czy patrząc na ten nasz obecny dom nie nasuwa się nam m im owoli m yśl, że budując 
go zapom nieliśm y o jego fundamentach; że zaniedbaliśm y p rzy  jego zakładaniu czegoś, co 
jego trwałość i pewność czyn i iluzoryczną? 1 tak je s t istotnie: brak je s t w domu naszego 
życia, od  jego fundam entów  poczynając, tego czynnika, który czyn i człowieka i życie jego  
mocnem i wielkiem , brak je s t Boga i praw dy Jego. Ten czynnik nie przem awia do nas ani 
z  gwaru ulicznego tłum u, ani z  turkotu fabrycznej m aszyny, ani z  brózdy przez p ług  żło 
bionej, ani z  kolum n księg i handlowej, ani ze stronic sztuki, ani z  pałacu zamożnych, ani 
z  chałupy nędzarza. W szędzie tutaj panuje inny bożek—pieniądz, a kto jem u  nie s łu ży , lub 
służyć  nie chce, ten je s t uważany albo za fantastę, albo za szaleńca. Zapomniał ten nasz 
chrześcijański świat, że dwom panom nie można s łu żyć  i m niemał, że  daje dowód n iezw y
k łe j mądrości, bijąc czołem p rzed  zło tym  cielcem, a jednocześnie osłaniając się obrazkiem  
Boga żywego, zachowując pozory Jego ku ltu  i Jego służby.

Taki stan rzeczy  nazywa C hrystus Pan „głupim “— i m y chcąc nie chcąc przekonać się 
m usim y, że gorzką, ale wielką prawdę w ypow iedział Zbawiciel nasz w sw ej przypowieści.

To też wśród te j zarazy duchowej, która dzisia j ogarnęła ludzkość, a której zew nętrz
nym  przejawem  je s t fa ta lny układ  stosunków wzajem nych m iędzy  ludźm i i płynące zeń 
okropne skutki, je s t obowiązkiem każdego uczciwego chrześcijanina, każdego, kto rozumie, 
że Bogu w duchu i praw dzie s łużyć  należy, wejrzeć we własne swoje życie i zdać sobie 
sprawę, w jak ie j m ierze dla samego siebie w ypełn ił nakaz swego M istrza i Zbawcy. Z  błęd
nego koła ludzkie j krótkowzroczności, g łupoty i chciwości wywieść nas m oże jedyn ie  zwró
cenie serc naszych do Boga i prawdy Jego, jako jedynego fundam entu domu, w którym  żyć  
chcemy w spokoju i radości.

X . L. Z.

Administracja „Jednoty“ prosi Szanownych Czytelników 

o wpłacenie zaległej prenumeraty.

k
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JACQUES DUMAS.

K A R O L  G I D E .
Dwunasty marca 1932 roku. Lecz tej daty 

nie wolno nam uważać za datę śmierci Karola 
Gide’a; figuruje ona tylko w księgach stanu 
cywilnego, w gruncie bowiem rzeczy zmarły 
nasz sam siebie przestał zaliczać do żyjących 
na tym świecie z chwilą, gdy poczuł się ciężko 
chory. Gdy odwiedził go pewnego razu pastor 
Franęois Mejan, który był jego duszpasterzem, 
chory powiedział do niego głośno: „profesor 
Gide umarł czternastego lutego”. Temi słowy 
wyraził chory, że uważa koniec swojej dzia
łalności za koniec swego życia. Komuś, który 
mu opowiadał innym razem o ostatnich wy
darzeniach politycznych, odpowiedział: „ja już 
jestem na drugim brzegu, a wielkie wydarze
nia już mnie nie dosięgną na ziemi”. W cho
robie zawsze wszystkim mawiał według swe
go zwyczaju: „nie lękajcie się o mnie, prze
prawiam się już na drugi brzeg. Dowidzenia”. 
Data śmierci tego wielkiego człowieka przy
pomina nam także chwilę jego narodzenia się 
w małem miasteczku d’Uzes, w ziemi hugo- 
nockiej, które tak bardzo ukochał, pośród a- 
postołów swego kościoła, których wielka 
wiara stała się jego udziałem. W Uzes ojciec 
jego, Tancrede Gide, był prezesem Urzędu 
Cywilnego; ten niezwykły człowiek potrafił 
w ciszy swojej kancelarji przygotować swo
ich dwóch synów do konkursowego egzami
nu na fakultet prawa. Matka jego była z do
mu Granier; była ona siostrą pułkownika 
Alexego Granier, zmarłego nagle w roku 1870 
po otrzymaniu wieści o bohaterskim zgonie 
od kul niemieckich syna swego, Alfreda Gra
nier, w czasie bitwy pod Borny. Bliskim krew
nym jego był dzielny pastor Guillaume Gra
nier, założyciel gazety „Christ et F rance”, w 
której w ciągu 50 lat pojawiały się godne u- 
wagi artykuły Karola Gide. Również Jean 
Granier, wykładający na fakultecie Prawa w 
Aix, zabity w czasie wojny w 1914 roku, ja
ko kapitan strzelców, był jego kuzynem. Ten 
ostatni za namową Karola Gide napisał pracę 
doktoracką na temat „technika akcji pracy”. 
Wszyscy członkowie rodziny Granier scho
dzili z tego świata dopiero wtedy, gdy sta
rannie wypełnili swój obowiązek względem 
bliźnich, a Karol Gide był pod tym względem 
chlubą tej rodziny.

Możnaby pisać szpalty całe o Karolu Gi
de, jako o inicjatorze idei chrystjanizmu czy
nu w życiu społecznem. We wrześniu 1931 
roku zmarły nasz przewodniczył jeszcze w 
Genewie na kongresie społeczności chrześci
jańskiej, poświęcając się według swego zwy

czaju z całym zapałem pracy na rzecz idei, 
której przyszłość wydawała mu się ważną, 
lecz niezbyt pewną, starając się równocześnie 
cieniem zasłonić zarówno w łasną osobę, jak 
też i zdobycze własnej pracy. Wówczas w łaś
nie minęły 43 lata od chwili, gdy ^w jednej 
ze świątyń w Nimes przewodniczył on i gło
sił z olbrzymim zapałem inaugaracyjne spra
wozdanie ewangielickiego stowarzyszenia, 
mającego na celu praktyczne studja nad za
gadnieniami społecznemi i przez pół niespeł
na wieku natchniony duchem wzniosłej reli
gijności bronił czynnie we wszystkich świą
tyniach sprawy sprawiedliwości społecznej, 
moralności publicznej i prywatnej oraz wy
powiadał zdecydowaną walkę wszelkiemu 
wyzyskowi i podłości ludzkiej.

(Tłum. fragmentów art. Jacques Dumas’a 
w „La Paix par le Droit”.)

P o g rz e b  K a ro la  G id e’a.

Pogrzeb naszego wybitnego i nieodżało
wanego współpracownika i przyjaciela, Karola 
Gide’a, odbył się dnia 17 marca w Nimes, — 
mieście, z którem  łączyły go poza stosunka
mi rodzinnemi, tkliwe i serdeczne więzy ser
ca i duszy. Zgodnie z wyraźnem życzeniem 
zmarłego uroczystości pogrzebowe nosiły na 
sobie charakter tej prostoty, jaka cechowała 
w całęm życiu tego, który gardził zawsze 
marnościami ziemskiemi przez długi okres 
swej egzystencji, poświęconej pracy, społe
czeństwu i pokojowi międzynarodowemu.

Pośród wielkiego tłumu, idącego w ża
łobnym pochodzie za trum ną założyciela szko
ły w Nimes, znajdował się też delegat sto
warzyszenia „La Paix par le Droit” w osobie 
Augusta Laune, prezes sekcji stowarzyszenia 
w mieście Nimes, M. Maisonneuve, vicepreze- 
ska, M. Reboul-Monot, Andre Prudhommeaux, 
kierownik drukarni „La Laborieuse”, Rubens 
Gignoux i wielu innych.

Z pośród członków rodziny zmarłego 
brali udział w pogrzebie syn jego, Edward 
Gide, córka, pani Espinas z mężem i sławny 
pisarz Andre Gide, siostrzeniec zmarłego. 
Przemawiali pastorowie Lauriol z Nimes i 
Elie Gounelle z Saint-Etienne, których pod
niosłe słowa do głębi poruszyły serca słu
chaczy.

(Tłum. z „La Paix par le D roit”).
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PAWEŁ HULKA-LASKOWSKI.

B R A C I A
Istnieje olbrzymie dzieło Ernesta Troel- 

tscha o społecznych doktrynach chrześcijań
skich kościołów i grup (Die Soziallehren der 
christlichen Kirchen und Gruppen). Do dzieła 
tego, liczącego około 1000 stron formatu bi- 
bljotecznego, sięgałem nieraz, gdy chciałem 
dowiedzieć się czegoś bliższego o doktrynie 
politycznej i społecznej pewnych odłamów 
myśli ewangelickiej w Polsce. Było tych od
łamów w Polsce wieku XVI i XVII bardzo 
wiele, a na życie religijno-kulturalne oddzia
ływały one dość intensywnie, ale Troeltsch 
nie wspomina o nich w swojem kapitalnem 
dziele. Jes t to tem dziwniejsze, że jeszcze dzi
siaj pewne pomniejsze grupy kościelne w Pol
sce i w Polonji am erykańskiej nawiązują do 
Braci Polskich jako do źródła swojej tradycji.

Z tem większą przyjemnością miłośnik 
historji ojczystej sięga po nową pracę znako
mitego historyka reformacji polskiej, prof. Sta
nisława Kota, poświęconą Braciom Polskim. *) 
Każdemu oświeconemu wiadomo, jakie to wiel
kie zainteresowanie budziły w wieku XVII pis
ma tak  zwanych Socynianów. Pisma te, wy
klinane i potępiane przez władze kościelne, 
nie przestaw ały budzić zainteteresowania w 
najszerszych kołach ówczesnej oświeconej Eu
ropy. Zainteresowanie było tem żywsze, iż o 
Socynianach trudno było dowiedzieć się cze
goś dokładnego nawet w Polsce, a poza jej 
granicami niewielka ich grupka kościelna sta
wała się organizacją pełną tajemniczości. Na
wet nazwy ich nie umiano określić dokład
nie, bo sami oni tworząc organizację złożoną 
z kilku grup osobnych, nazywali się poprostu 
chrześcijanami (christiani) albo braćmi. Nazy
wano ich też antitrinitarjanam i i unitarjanami, 
a przeciwnicy przezywali ich arjanami i socy
nianami. W łaśnie pod koniec wieku XVII za
częto nazywać ich Socynianami, a to dlatego, 
że na ich chrystologię decydująco oddziałał 
Faust Socyn.

Dopiero pod koniec swego istnienia gru
pa ta przyjęła nazwę Braci Polskich. Bodajże 
niema w Polsce współczesnej ani jednego pi
sarza, ani jednego historyka, który o Braciach 
Polskich, czyli arjanach, jak się ich nazywać 
zwykło, odezwałby się bez szacunku. Wszy
scy zgadzają się co do tego, iż grupa ta  od
znaczała się zdecydowanym radykalizmem re 
ligijnym i etycznym, a radykalizm ten prze-

*) Stanisław Kot. Ideologja polityczna i społecz
na Braci Polskich, zwanych arjanami. Wydawnictwo 
Kasy im. Mianowskiego, Instytutu Popierania Nauki. 
Warszawa 1932. Str. 160.

P O L S C Y .
nosiła także w dziedzinę polityki i w dziedzi
nę spraw społecznych. Profesor Kot postawił 
sobie trudne zadanie dotarcia do źródeł „arja- 
nizmu” polskiego i na podstawie swej świet
nej znajomości dokumentów historycznych u- 
stała, że Bracia Polscy pojawiają się w siód
mym dziesiątku wieku szesnastego, a miano
wicie pod wpływem pism Serveta, Gentilego, 
Ochina i Socyna.

W wieku szesnastym dokonywało się w 
szerokiej mierze to, co historycy kościoła na
zywają „reprystynacją”. W ciągu wieków w 
kościele rzymskim dokonała się sprawa syn- 
kretyzmu religijnego na bardzo szeroką ska
lę. Znakomity uczony i jezuita angielski, ks. 
Tyrrell wyraził się, że katolicyzm jest starszy 
od Chrystusa i że zawiera w sobie wszystko, 
w co ludzkość gdziekolwiek i kiedykolwiek 
wierzyła. Ks. Tyrrell uważał to za tytuł chlub
ny katolicyzmu. Inaczej spoglądano na te spra
wy w wieku szesnastym. Czasy odrodzenia i 
humanizmu są epoką docierania do źródeł, 
konfrontowania, rektyfikacyj, upraszczania. Re
formacja nie zaczęła się z Lutrem i nie mo
gła, oczywiście, skończyć się na nim. Odgry
wały tu rolę pierwiastki różne: nauka czyniła 
coraz większe postępy, charakter jednostek i 
i społeczeństw krystalizował się i ustalał, do
konywały się przemiany w łonie układu spo
łecznego. Dogmatyzm rzymski zamykał nieja
ko dzieje świata w swej doktrynie i zagradzał 
drogę postępowi. Głębokie przeżycia religijne 
zmuszały wybitne jednostki do sprawdzania 
depozytu wiary i to sprawdzanie prowadziło 
stopniowo coraz dalej wstecz. Linja była pro
sta: z powrotem ku pierwotnemu chrześcijań
stwu, ku czystemu Słowu Bożemu, ku niesfał- 
szowanej prawdzie. Ale gdzie znaleźć tę czy
stą prawdę i na czein się zatrzymać?

Wyeliminowanie papiestwa, hierarchji ko
ścielnej, łaciny sakralnej, demokratyzacja ko
ścioła, to były tylko początki. Reformacja zro
dzona z głębokich przeżyć religijnych, powi
kłała się sprawami politycznemi i społeczne- 
mi. Ruchy społeczne i wojny religijne, a tak
że wybujałe sekciarstwo, wytwarzały atmosfe
rę, w której rodziły się obawy, aby razem z 
formą nie przepadła treść chrześcijaństwa. 
Z konieczności tedy, leżących poza sprawami 
religijnemi, ustalano doktrynę, zakreślano gra
nice sprawom politycznym i społecznym, usu
wano szereg spraw religijno-moralnych i spo
łecznych ze sfery dyskusji. Bracia Polscy, kie
rując się duchem wyłącznie religijnym, nie 
znali i nie uznawali tych ograniczeń i dlate
go w reprystynacji swojej cofali się daleko
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wstecz aż w czasy, które jeszcze nie znały 
tych wszystkich zagadnień, jakie nazywamy 
chrystologicznemi. W ten sposób, drogą do
ciekań czysto rozumowych dotarli do wnio
sków, które w kilka wieków później w całej 
pełni potwierdziła teologja naukowa.

Radykalizm dogmatyczny doprowadził 
Braci Polskich do stanowiska, które w śro
dowisku polskiem dało im imię „jednobożan". 
Oczywiście, jak wszędzie, tak i tu, walka z 
formą, doprowadziła stopniowo do stanu anar- 
chji: każdy głosił swoje w łasne przekonania, 
uważając je za ostatni wyraz objektywnej 
prawdy. W Rakowie tak dokładnie naślado
wano gminę chrześcijan pierwotnych, iż p ier
wszy lepszy rzemieślnik czy wieśniak mógł 
interpretow ać Biblję na swój sposób. W gru
bych rysach skrótowych powtarza się tu mniej 
więcej historja kościoła chrześcijańskiego z 
jego ostrym dualizmem początkowym, dzielą
cym istnienie na kościół i świat. Z jednej 
strony jest Bóg, dusza, królestwo Boże, z dru
giej świat, ciało, panowanie szatana. I tak sa
mo, jak w pismach pisarzy kościelnych z dru
giego i trzeciego wieku, w pismach Braci Pol
skich i w całej ich postawie mamy zrazu o- 
braz negacji świata oraz obojętności dla spraw 
dotyczących życia ziemskiego. Życie ziemskie 
jest tu czemś tymczasowem, czem nie warto 
zajmować się nadmiernie, a lekiem uniw ersal
nym na wszystkie niedomagania życia jest mi
łość. Radykalizm moralno-religijny Braci pro
wadził konsekwentnie do komunizmu chrze
ścijańskiego, ale szlachcie niełatwo było zrze
kać się przywilejów stanowych i majątkowych 
i dlatego komunizm po pewnych dorywczych 
próbach został zarzucony ostatecznie.

Radykalizm pierwotny ustępuje miejsca 
pewnej kompromisowości. Bracia Polscy ła 
godzą w miarę możności przeciwieństwa po
wstające na tle różnic stanowych, traktują 
mieszczan i chłopów jako równych sobie, s ta 
rają się o to, aby życie chłopów poddanych 
uczynić jak najznośniejszem, zwalczają ostre 
przepisy prawa karnego, a przedewszystkiem 
karę śmierci. Tak samo, jak dla Braci Cze
skich, państwo jest dla nich instytucją wy
łącznie ziemską i dla wiernych uczni Chry
stusa zgoła zbędną. Co więcej, państwo w trą
cające się w życie wierzących chrześcijan, wi
kłało rzeczy proste, i dlatego Bracia uważali, 
iż należy trzymać się zdała od spraw politycz
nych, od urzędów i stanowisk nie dających 
się z całym rygoryzmem pogodzić z duchem 
Ewangelji. Rygoryzm staro-chrzescijański do
prowadził Braci do pacyfizmu integralnego, 
potępiającego nawet wojnę obronną.

Sprawa stosunku Braci do państwa i je
go obrony była dyskutowana bardzo długo. 
Zasada nie sprzeciwiania się złu ulega pew
nemu złagodzeniu i zostaje zastąpiona przez 
zasadę obrony usprawiedliwionej okoliczno

ściami, Najeźdźcę wolno zwalczać orężnie, a 
nawet trzeba to czynić, jeśli żąda tego pań
stwo, którem u wierni winni są posłuszeństw o 
bezwzględne, nakazane przez Pismo święte. 
Jak  wszędzie i zawsze, tak i tu radykalizm 
pierw otny ulega stępieniu przy zetknięciu się 
z praktycznem i wymaganiami życia. Unitar- 
jusze litewscy nie przeszli takiego etapu wro
giej postawy wobec państwa. Szymon Budny 
jako wyraziciel ich ideologji, już w roku 1583 
napisał dzieło „O urzędzie miecza używają- 
cem”. (Wydał je również prof. Kot. Omówimy 
je w jednym z najbliższych numerów „Jedno- 
ty ”). W dziele tem trzeźwy i praktyczny Bud
ny wypowiada się zdecydowanie po stronie 
państw a i przemawia za koniecznością obro
ny jego granic przeciw napastnikom. Dla ra 
dykalistów zasada Budnego była kompromi
sem nie do przyjęcia i dlatego Budny zostaje 
wyłączony z gminy Braci, ale już pod koniec 
wieku szesnastego pierwotny radykalizm stę
pia się coraz bardziej, a konieczności życio
we zmuszają do kompromisów.

Te kompromisy podyktowane były mię
dzy innemi pragnieniem zdobycia dla swego 
program u jak największej liczby zwolenników. 
Śród stronników reformy nie brakło w Pol
sce jednostek bardzo radykalnych, ale naj
więksi radykałowie religijno-moralni nie mo
gli się zdecydować na program, który igno
rował państwo i lekceważył jego sprawy i 
jego obronę. Poświęcono tedy radikalizm dla 
idei prozelityzmu i rozwinięto bardzo szeroką 
działalność kulturalną. Znane są do dzisiaj 
szkoły arjańskie, drukarnie, instytucje spo
łeczne. Z Rakowa propaganda unitaryzmu roz
chodzi się po Śląsku, a stam tąd znajduje dro
gę do Niemiec i do Holandji. Do szczytu 
wpływów i znaczenia doszli Bracia Polscy za 
panowania Zygmunta III. Zwalczani wszędzie 
z wielką bezwzględnością jako wrogowie 
chrześcijaństwa, Bracia Polscy okazywali ży
wą wdzięczność Zygmuntowi III za to, że by
li tolerowani w Polsce.

Najazdy Tatarów i kozaków, a także 
liczne wojny obronne, jakie Polska owych 
czasów prowadzić musiała, łagodziły coraz 
bardziej radykalizm Braci, którzy stanęli 
wreszcie na gruncie zasady obrony państwa, 
ale nie przestawali jak najgoręcej zalecać u- 
nikania wszystkiego, co mogłoby prowadzić 
do przelewu krwi. Powoli dochodzi do tego, 
iż Bracia zalecają udział w życiu politycznem 
i w obronie państwa, chociaż z całą bez- 
wzglęgnością chłoszczą nadużycia popełniane 
na urzędach i potępiają łatwość, z jaką pań
stwa wszczynają wojny. Gdy za W ładysława 
VI dochodzi do wojny z Moskwą 1633 r. Bra
cia biorą w niej udział, a jeden z najwybit
niejszych przedstawicieli młodego pokolenia 
Braci, Samuel Przypkowski, z dużym talen
tem wywodzi, że chrześcijanie winni służyć
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ojczyźnie nawet z bronią w ręku. Przypkow
skiemu chodziło o to, aby wyprowadzić Bra
ci z ciasnego koła radykałnej doktryny, któ
ra odstręczała od nich ogół szlachty.

Ten rozwój myśli religijnej w kierunku 
patriotycznym zostaje powstrzymany w roku 
1640 pzzez wpływy pochodzące z zewnątrz, 
a mianowicie przez grupy unitarjan holen
derskich. Bracia holenderscy z mistycznym 
zapałem, jaki cechował pierwszych chrześci
jan, odwracają się od państw a i wogóle od 
świata i jego spraw, aby oddawać się pielęg
nowaniu życia duchownego w niewielkich 
kółkach braci. Holendrzy gardzili nawet or
ganizacją życia religijnego i stwarzali stan 
jakiejś idealnej anarchji. Wpływy ich znajdo
wały drogę do Polski przedewszystkiem przez

Braci narodowości niemieckiej, ale spotkały 
się rychło z oporem ze strony Braci mających 
więcej zmysłu dla spraw tego świata. Jed- 
nyw z najgorliwszych przeciwników tego mi
stycznego radykalizmu był przedewszystkiem 
Przypkowski, który na długo przed Lockem 
stworzył współczesną koncepcję stosunków 
między państwem a kościołem. Rozwojowi 
myśli religijnej, politycznej i społecznej Bra
ci Polskich uczyniło koniec wygnanie ich z 
Polski.

Dzieło prof. Kota podaje dokładny obraz 
powstania i rozwoju ideologji Braci Polskich 
i stanowi ogromnie cenny przyczynek do po
znania reformacji polskiej. Czytelnikom na
szym zalecamy to znakomite dzieło jak naj
goręcej.

ROMUALD BALAWELDER.

D U SZ A  PÓŁNOCY.
(Z podróży »Polonią* do Danji, na fjordy Norwegji i Nordkap). 

(Ciąg dalszy).

Teraz zamiast „naukowych” rozważań
0 dziejach geologicznych Fennoskandji opo
wiem bajkę „geologiczną”.

Działo się lat temu wiele setek miljo- 
nów. Urodziła się Ziemia. W ydarta z ciała 
słonecznego, odrzucona odeń daleko, nie prze
stała tęsknić za słońcem. W obłąkaniu tęskno
ty, biała jak słońce, rozżarzona, płomienna
1 promienna poczęła odbywać drogę swoją, 
wędrówkę dziwną, ciężką, nieustanną dokoła 
źródła swego życia.

— Wrócić, wrócić daj mi do ciebie, o 
słońcel

Spleciona z oddali uściskami promieni 
i żaru, brała światło i siała je w dale.

Ale złe moce zimnej Otchłani jęły kąsać 
Ziemię oderwaną, wypijać żar jej krwi nie
skończoną ilością ssawek. Bladość ostygania 
padała na nieszczęśliwą, żółkły, więdły pło
mienie.

— Jakżeż mi płonąć wiecznie bez ciebie, 
o słońce?

Plamy rozpaczy, trąd światła rzucił się 
na piękne, czyste, nieskalane ciało Ziemi. 
Mróz otchłani chciwie wpijał się w każdą ra 
nę, wysysał, wychlapywał soki gorące życia. 
Ziemia poznała, że jest zgubiona. Wrogie ży
wioły otaczają osamotnioną ze wszech stron. 
Nie ocali pomoc promienna słońca. Nie pomo
że ciepło, które śle na ratunek poprzez czar
ne cielsko Otchłani.

— Słońce, o, Słońce, czemuś mnie o- 
puściło?

Krew boleści wypłynęła na powierzchnię 
ciała Ziemi. Nabrzmiała cała czerw ienią1), jak 
wielka rana.

Słońce zdała patrzało na walkę i cier
pienia dziecka swego. Znane mu dobrze te 
przemiany bolesne. Merkury, Venus, — teraz 
Ziemia.

— Wrócicie do mnie, gdy śmierć was 
skamieni — mówiło.

Co to znaczy? Czy ogień Ziemi okruchy 
ma wydzielić, śmierci je oddać jak śmietni
sko, a czysty płomień w dusze zamienić, co 
umrzeć nie mogą? Czy...?

Kto zgadnie? W szechświat lubi zagadki, 
człowiek lubi je rozwiązywać. N ato  ma myśl, 
która krąży dookoła Słońca Prawdy, jak Zie
mia dokoła swego Słońca. Może prawdę nie 
wtedy zgadnie, gdy żyć nią będzie, lecz, kie
dy umrze w Prawdzie?

Ale wróćmy do bajki o Ziemi. Ataki 
Otchłani stawały się coraz straszliwsze. Obez
władniwszy ogień, zabrały się żywioły ciemne 
do zakuwania płomieni w pancerz. Ziemia 
walczyła rozpaczliwie. Raz po raz krzepnącą 
rozwalała skorupę. Masy ognia ciskała wyso
ko. Nie mogły niestety dosięgnąć słońca. Po-

') Przemiany, jakim ulega każda gwiazda: biała, 
żółta, czerwona.
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włoka ciężka okuła Ziemię, oddzielając pło
mień od słonecznego czuwania. Słabły i płu
ca nieszczęsnej. Para wodna — skrzydła białe 
opadły bezsilnie na papcerz. Napróżno Zie
mia wydmuchiwała je z powrotem, że z sy
kiem unosiły się w górę. Spadły, aby nie 
podnieść się więcej.

Skowana Ziemia żarzyła się wewnątrz, 
dyszała, nie mogąc pogodzić się z skorupą, 
k tóra ją pokryła. Zrozumiała, że zmieniła się 
w odrębne życie, odrębną istotę, z powłoki 
ciężkiej złożoną i z ognia, z tego, co płonie 
i co dusi płomień; co zimne jest i wrące. 
Atmosfera—oddech Ziemi — łączyła ją jeszcze 
z Słońcem, z światłem jego i ciepłem. Ale nie 
była ochroną dostateczną przed atakami Ot
chłani.

Rozpoczęło się życie—dla walki ze śmier
cią. Życie, które jest ciężarem i pragnieniem, 
które jest radością jedynie przez uciekanie 
od smutku.

W tym właśnie czasie niespokojne ognie 
Ziemi wyparły daleko na północy olbrzymią 
tarczę *) ponad powierzchnie wód.

— Ja żyję!—wołała Ziemia.—Precz z sko
rupą!

Skorupa popękała, powyginała się — ale 
nie ustąpiła. Pozostały ogromne góry.

— Żyjesz, trupie? — śmiał się szyderczo 
czarny Duch Otchłani.—Zobaczymy.

Gdy Słońce rzucało na Ziemię odległą 
promienie i ciepło, siadał obok Mróz. Nastę
powała walka gwałtowna między Ciepłem 
i Mrozem. Przewalały się cielska, tworząc 
wiatr, który smagał olbrzymie masy mórz, 
wypinając fale. O to szło Czarnemu Duchowi. 
Ataki olbrzymich bałwanów na granity gór 
następowały raz po raz, dzień po dniu przez 
lat setki, tysiące, miljony, aż starły  i cisnęły 
w głębie wód potężne masy górskie. Dzisiaj 
smutny, równy, niski kraj stoi na miejscu 
niebotycznych ongi gór * 2).

Nie wszystko zniszczyć zdołały złe ży
wioły. Ho!—ho! Nabiedzi się jeszcze duch Ot
chłani, zanim góry wszystkie, znak życia Zie
mi rozetrze. Spójrz na Lofoty. I na te wy
spy, co idą aż pod Nordkap. I na Hebrydy da
lekie i Szkocję. Oto także części najstarsze 
Skandynawskiego olbrzyma, a wyłaniają ska
ły granitowe, gnejsowe, łupków krystalicz
nych nad poziomy wód dzisiejszych mórz. 
W rzątek gorącej piersi Z iem i3) zawisł na 
szczytach i dumnie świadczy o bohaterskich 
wysiłkach męczennicy Otchłani.

Minęło lat wiele, bardzo wiele od czasu, 
gdy Ziemia Bałtycką Tarczę wyniosła i owe 
góry, z których Lofoty zostały. Ciało, pokry
wające ogień ziemski stawało się coraz grub

!) „Bałtycka Tarcza“ (Baltischer Schild), naj
starsza część Fennoskandji (era archaiczna).

2) Część Szwecji, Finlandja).
3) Gabbro—skała wulkaniczna.

sze. Zmagania jednak ognia z żywiołami Ot
chłani nie ustawały. Ziemia raz po raz ustam i 
płomienistemi wulkanów, wynoszeniem gór 
dawała znać, że żyje. Po Sylurze wypię
trzyła i góry Skandynawskie, ogromne, idące 
przez północną, środkową i południową Nor- 
wegję, Szetlandy, Orkady do Szkocji. Dziwny 
m aterjał wyniesiony wtedy został nad morza: 
nieżywe życia. Bo tymczasem na Ziemi stała 
się rzecz niezwykła: na skorupie, na martwem 
ciele Ziemi urodziły się istoty żywe. Dzieci 
Ziemi, Słońca i wrogiej Otchłani; jasności 
i mroku; żaru i mrozu. Czyż spodziewała się 
Ziemia, że na jej więzach, na jej skórze w sta
ną życia, które z niej soki będą ssały i z słoń
ca i z Otchłani? Że urodzi się tutaj nareszcie 
i człowiek?

Ale to rzecz inna. Jesteśm y młodzi na 
Ziemi, a góry Skandynawji są niezmiernie sta
re. Wobec ich archaicznych granitów, wobec 
skał kam bryjskich czy sylurskich, wobec te 
go świata setek miljonów lat jesteśm y bły
skawicami, co migną i gasną. Uszanujmy po
wagę wieku i nie mówmy w tym rozdziale 
o sobie.

Taką jest opowieść człowieczego mózgu 
o powstaniu Fennoskandji.

** *

Inna jest bajka człowieczego serca, k tó
re we wszystkiem szuka Boga i siebie. Po
słuchajmy, co mówi o tern Saga nordyjska:

Gdy Bóg ziemię stworzył, w głębokie 
wpadł zamyślenie. Wtedy runęła nieoczekiwa
nie jakaś masa olbrzymia w morskie otchła
nie. Ocknął się Stwórca i ujrzał Szatana, któ
ry przywlókł niezmiernej wielkości skałę i ci
snął ją do morza. Gdziekolwiek wzrok rzucić, 
sterczy głaz potworny ponad wodą, sięgając 
w górę aż do chmur. Czarne jego, jakby spa
lone cielsko rozpada się na powierzchni, rzu
cając ostre, martwe bryły w czeluść morską, 
wypełniając ją podwodnemi rafami oraz nie
zliczoną ilością wysepek. W ejrzał Bóg okiem 
litości i miłości pełnem na tę pustynię. Po
czerń wziął resztę urodzajnej ziemi i posypał 
nią czarne skały.

Niestety! Ziemi nie wystarczyło; pokry
ła ledwo szczeliny i wąwozy górskie. Tu i ów
dzie jeno grubsza warstwa pozwoliła na sa
dzenie drzew owocowych i sianie zboża. Im 
dalej na pn., tem mniej spadło daru Bożego, 
aż w końcu zabrakło go zupełnie. Zostało 
dzieło szatana, dźwigając na sobie przekleń
stwo wiecznej nieurodzajności.

W yciągnął wtedy Bóg wszechwładną rę
kę i rzekł, błogosławiąc opuszczonej krainie: 
„Skoro żaden kwiat ci nie zakwitnie, żaden 
ptak ci nie zaśpiewa, żaden kłos ci nie doj
rzeje, niechaj przynajmniej szatan na tobie się 
nie rozgości. Litości pełen, ześlę ci ludzi, k tó
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rzy cię ukochają, przywiązaniem darzyć bę
dą twoje skały, szczęście u ciebie znajdą”.

Rozkazał tedy Pan rybom, aby ożywiły 
głębie morskie w niezmiernej ilości, na ska
łach zaś i lodowcach usadowił zwierzę prze
dziwne, coś pół—krowy, pół—jelenia i pole
cił mu żywić człowieka mlekiem, masłem, mię
sem oraz przyodziewać go skórą swoją.

*
*  *

O godz. 18 opuściliśmy Sognefjord, kie
rując się na północ. „Polonia” przeciska się 
między szkierami i wyspami, których kształty 
stają się coraz bardziej urozmaicone.

„Piła, piramida, wielbłąd, rycerz, wiedź
ma”, słychać porównania. Niedziw, że każda 
niemal góra posiada swoje miejsce w sagach 
(Homelen i t. p.).

Aż naraz przybliżyły się skały zupełnie. 
Była godz. 22. Wjechaliśmy w labirynt wą
ziutkich cieśnin. Mrok zwolna zapadał, ale 
w bladem świetle widać było najdrobniejsze 
szczegóły. Cisza objęła statek. Nikt nie ośmie
lił się znieważyć m ajestatu olbrzyma, którego 
pierś uczuliśmy tuż przy naszych piersiach.

Stałem na rufie z duszą napiętą do ostat
nich granic, skupioną, zwartą jak granit. Czu
łem, że to jest wieczór, który zdolen jest 
wtłoczyć w piersi na długie lata wysoki spo
kój Skandynawa. Usta duszy przylgnęły do 
czaru tej chwili i piły moc niezrównaną. Tak 
pić umie tylko ten, kto przybył z krainy ni
zinnej rozmarzeń i znajduje tutaj nowe obja
wienie nowej duszy. Co jest w tern objawie
niu? Spokój, który nie jest śmiercią. Wiel
kość, która nie patrzy dumnie. Wieczność, 
skromna jak niebyt. Piękno genjalne, uśmiech
nięte jak słaba matka do śpiącego dziecięcia. 
Najwyższa mądrość z miną głupiego Maciusia.

„Polonia” sunęła cicha, mistyczna, jak 
widmo. Zostawał za nią szeroki gościniec. 
Zdawało się, że można po nim stąpać bez 
obawy, aby bezdenna topiel pochłonęła czło
wieka. Czasami na ten gościniec dostaw ała 
się łódź rybacka. Urządzała wtedy dziwaczne 
harce z morzem, hybotając się na aksam it
nych fałdach.

Nagle krzyk rozdziera ciszę; mewy chcą 
zwrócić na siebie uwagę. Jak  duchy blade 
snują się cicho w nieustannym pościgu za 
statkiem.

Coraz nowe kadłuby gór zjawiają się 
przed oczami. Przechodzą cicho obok, znika
ją w tyle, by miejsce otworzyć nowym kolo
som. W każdem zagięciu, załamaniu góry, czai 
się tajemnica. Jest ciemna jak skała, ruchli
wa jak morze. Czyż dziwić się można, że tu
taj, na północy, duchy przybrały kształty  cie
lesne, że są bliskie, namacalne niemal, że 
człowiek z nimi się zżył i uczynił z nich to 
warzyszy swojej odważnej duszy? Niestety,

rzucone na tło krajów cieplejszego słońca i 
spokojnych równin wytworzyły romantyzm, 
pełen nienaturalności, napełniony upiorami, 
które straszą, marami, które przeklinają ży
cie.

Pasażerowie z Polski nieśmiało dzielili 
się wrażeniami.

— Przypomina mi się Brodway z drapa
czami chmur — zauważył dr. Xawery.

— Chodź spać. Nie byłaś w piwnicy, za
lanej wodą? — szepce Samuel.

— Nie bądź trywialny. — mityguje p. 
Klara. — Takie wielkie kamienie, najmniej 
na 10.000 m. wysokie -  to ciebie nie zachwy
ca? — Tu można marzyć całą noc, dwie noce.

— Już ja wolę w naszej sypialni na Pod
walu.

P. Bronisław, który posprzeczał się z żo
ną ostatni raz w czasie obiadu, objął ją ra 
mionami.

— Nie kłóćmy się już nigdy — dobrze? 
Tak jest ślicznie.

— Dobrze, Broneczku.—Czar nocy przy
kleił raz po raz odstające od siebie serduszka.

„Mewy jak blade duchy...“

Bo tak jest na świecie. Piękno przyrody 
rozwija kwiat miłości, — ale czy dla siebie?

Około północy czarna farba’ rozlana w 
atmosferze, przysłoniła widoki. Mewy opuści
ły statek i opadły na szczerniałą wodę. W bo- 
cianiem gnieździe wytężał wzrok pilot nor
weski. Drugi manewrował zręcznie przy ste
rze, aby nie nadziała się „Polonia”, pełna 
bezcennego balastu pasażerskiego, na którą 
z czychających zewsząd raf. Błyszczące na 
bojach światełka ułatwiają orjentację.

Kto te lampy elektryczne zapala? Na ma
leńkiej, nagiej szkierze przytulony do latarni 
morskiej cichy, mały domek. Tam mieszka 
człowiek, stróż tych fjordów i skał. Jak  do
bry gospodarz obejrzy codzień oborę i staj
nię, tak dobry latarnik te morza obejrzy i gó
ry, skały podwodne wymaca, światła skon
troluje, czy jaki głaz z góry czy bałwan z do
łu lampy nie uraził. Zblitamy się do pustelni
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latarnika. Na dziesiątki kilometrów wkoło niej 
nie znajdziesz osiedla ludzkiego. Samotność...

Łatwo jest pomyśleć: samotność. Ale tu 
wytrwać. Tygodnie, lata, życie całe spędzić 
wśród głazów i wody. Bez sąsiadów, bez plo
tek, bez hałasów, śmiechów i zgrzytów, któ- 
remi raczy zbiorowisko ludzkie. Z temi same- 
mi codzień twarzami paru członków rodziny. 
To trzeba bardzo kochać, aby nie znienawi- 
dzieć. Na to trzeba hartu  duszy, twardości 
i stałości tych gór.

Dzieci miasta nie rozumieją już wyniosłej 
samotności. Jest ona dla nich straszydłem, 
pokutą, przekleństwem, błaznem chorobliwym. 
Oddychamy nerwami tłum u—samotnicy praw 
dziwi spokojem świata. Czujemy chaosem na
rodu — oni harmonją przyrody. Wznosimy 
się do warjactwa zagadnień ludzkości—oni do

Boga kosmosu. Głupi chłop ma w piersi do
stojność Wieczności, mieszczuch smutek ner
wów miasta.

Przyjdźcie tutaj, mieszczuchy, uczyć się 
sztuki wewnętrznego życia!

Burta „Polonji” otarła się prawie o wy
sepkę latarnika. Uszu doleciały dźwięki mu
zyki. Gramofon? Nie. Gadanie radjowego głoś
nika. Na miły Bóg! Zapomniałem o radjo! Nie
ma już ludzi samotnych. Radjo jest dla sa
motników, jak elektryczność dla krajów kil
kumiesięcznej nocy. Gdy pogoda niebieska, 
burza, klasztorność ciszy górną swoją wymo
wą umęczą, to jest złocista antena, która wy
maca iskrę ludzkiego słowa, poda dźwięk po
spolity człowieka do uszu. Może głos ludzki 
wystarczy za człowieka?

T. GRUDA.

W A L K A  O P O K Ó J .
Niepodobna wziąć do ręki gazety codzien

nej, tygodnika czy miesięcznika literackiego, 
aby się nie natknąć na najważniejsze dzisiaj 
zagadnienia pokoju i pracy dla bezrobotnych. 
Ale pomimo usiłowań pacyfikacji świata, wi
dzimy coraz większe zaniepokojenie na w szyst
kich stronach, a pesymiści wywodzą, że nowa 
wojna, straszliwsza od wszystkich poprze
dnich, jest bliska i nieunikniona. Czy pesy
miści mają słuszność, trudno, oczywiście, usta
lić, ale fakt jest faktem, że niepokój jest po
wszechny i że niema dzisiaj na świecie auto
rytetu, który mógłby nakazać pokój już nie 
tylko na całym świecie. ale choćby tylko w 
jednym z tych krajów, które w chwili obec
nej pokojowi zagrażają,

Głosy, które odzywają się w różnych 
stronach świata, wzbudzają już nietylko nie
pokój, ale zgrozę tern zchaotyzowaniem po
jęć, które charakteryzuje nasze czasy. Kościół, 
wiedza, technika, organizacje społeczne, tra 
giczne doświadczenia ostatniej wojny, litera
tura i sztuka, wszystko okazuje się bezsilnem 
wobec czynników, które w wojnie widzą swój 
żywioł i jedyny sposób rozstrzygania zagad
nień dotyczących życia narodów. Faszyzm, h i
tleryzm, bolszewizm to obozy zbrojne, prze
ciwko którym zbroją się inne obozy, przeci
wieństwa interesów gospodarczych poszczegól
nych państw, piatiletka sowiecka, cały kom
pleks spraw związanych z tak zwanym na
cjonalizmem gospodarczym, to rzeczy groźne 
dla pokoju świata. Każda z nich w pojedyn
kę wystarczyłaby dla zakłócenia pokojowego

życia narodów, a tu nagromadziło się ich aż 
tyle odrazu!

Jeszcze nie tak dawno słyszeliśmy tak 
często wołanie: „Już nigdy nie będzie wojny!” 
Kaleki, wdowy, sieroty, cała ta ludzka niedola, 
ślepa, chroma, głodna i bezdomna, powtarzała 
to wołanie coraz głośniej, aż raptem głos wo
łających przycichł, a z za tłumu manifestują
cych pacyfistów odzywa się złowrogi szczęk 
broni i syczenie gazów trujących. Pokój jest 
znowuż zagrożony i ludzkość czeka ze zgrozą 
na to, co ma przyjść. Czy zwycięży rozsądek? 
Czy weźmie górę dobra wola? W szędzie,mó
wią przedewszystkiem o ambicjach narodo
wych, o tak zwanym prestiżu, a nigdzie nie
ma ta kich, którzyby byli skorzy do czynienia 
ustępstw.

Byliśmy przekonani, że te straszliwe 
przeżycia wojenne, które mamy w żywej pa
mięci, a które w okropnych obrazach utrw a
liła nam w pamięci literatura, odstraszą mło
de pokolenie od wojny, ale właśnie dochodzą 
do głosu pisarze, którzy wykazują, że czło
wiek jest wychowywany dla odwagi i że na 
całym świecie niema stworzenia odważniej
szego od człowieka. Wieki historji przekazują 
naszej czci bohaterów, którzy na śmierć szli 
jak na gody, własnemi oczyma patrzyliśmy na 
lotników, którzy obrzucali bombami spokojne 
miasta, chociaż ze wszystkich stron ostrzeli
wani byli z armat i karabinów. Czytaliśmy o 
tern, jak Amundsen .poleciał w strony wiecz
nych lodów, aby ratować wyprawę Nobilego 
i jak tam zginął. ,Od czasów Lindbergha iluż
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to ludzi przeleciało już Atlantyk, posługując 
się kruchym aparatem, którego skrzydło w każ
dej chwili złamać się może i którego motor 
może się zaciąć zdała od lądu i wszelkiej po
mocy. Jean Richard Bloch, znany pisarz fran
cuski, nazwał człowieka potworem odwagi. 
Liczenie więc na to, iż groza niebezpieczeństw 
zdoła powstrzymać ludzi od wszczynania no
wych wojen jest marzeniem, które musi oka
zać się zawodnem.

Niedawno temu, wybitny działacz faszy
stowski wywodził, że nie pokój jest zjawiskiem 
stałem, ale wojna. Wzięto mu to bardzo za 
złe, lecz oto w poważnym dzienniku „Tribune 
de Geneve” czytamy takie słowa: „Towarzyst
wo prawa międzynarodowego wydało szereg 
dokumentów, które stwierdzają, żo w ciągu 
34 wieków ostatnich było tylko 268 lat poko
jowych, w ciągu których narody miały zresz
tą do pokonania niezliczone trudności. W cią
gu tych 3400 lat podpisano 8000 traktatów  
pokojowych, a chociaż każdy z tych trak ta
tów miał być gwarancją pokoju wiecznego, 
to jednak każdy z nich zabezpieczał pokój 
na przeciąg zaledwie dwóch la t”. Od czasów 
najdawniejszych ostatecznym celem wszyst
kich wojen było pragnienie zdobycia jak naj
większych bogactw. Hasła mogły brzmieć bar
dzo pięknie i głosić obronę najwyższych ide
ałów, ale w gruncie rzeczy chodziło zawsze o 
ziemię, złoto, niewolników. Tak było za cza
sów assyryjskich, nie zmieniło się nic w póź
niejszych czasach panowania rzymskiego i 
tak samo jest dzisiaj. Narody chcą mieć jak 
największe terytorja, posiadać jak największe 
bogactwa i rozporządzać jak największą siłą 
zbrojną. W jakim celu? Odpowiedź brzmi od 
wieków zawsze jednakowo: Dla zapewnienia 
światu pokoju.

Ale rzecz osobliwa: podczas gdy państwa 
zdobywały olbrzymie bogactwa, gdy dwory 
królewskie jaśniały przepychem, miljonowe 
rzesze ludu pracującego cierpiały niedosta
tek, a nawet nędzę, zaś podczas klęskowych 
nieurodzajów lud ginął setkami tysięcy. Dzi
siaj świat jest bogatszy, niż był kiedykolwiek 
dotychczas, ale też nigdy dotychczas nie by
ło takiej nędzy, jaka panuje obecnie. Słyszy
my o olbrzymich masach bawełny, które się 
niszczy gwoli podniesienia cen na bawełnę, 
dowiadujemy się, że w Ameryce gniją masy 
wymłóconej pszenicy, dla której niema zby
tu, w Brazylji palą brykietami z kawy, w Nad- 
renji leżą olbrzymie sterty węgla kam ienne
go, składy fabryczne zawalone są najróżniej- 
szemi wyrobami, których niema komu sprze
dawać.

W starożytności, a nawet jeszcze w wie
kach średnich zdarzały się częste bunty nie
wolników i poddanych, wymierzone przeciw
ko panom, żądającym nadmiernej pracy; dzi
siaj tłumy bezrobotnych, których jest na świe-

cie około 20 miljonów, wyciągają ręce z b ła
ganiem o pracę, ale na te ręce spragnione p ra
cy spadają pałki gumowe policjantów, strzegą
cych dostępu do fabryk. Człowiek pragnący 
pracy staje się przestępcą! To już jest trage- 
dja, której rozum rozwikłać nie jest w stanie. 
Z prostych rozmów powszednich, prowadzo
nych przygodnie z robotnikami, dowiadujemy 
się, że po fabrykach zaprowadzane są tech
niczne udoskonalenia, które pozbawiają pracy 
robotnika. Przed wojną pracował u nas do
bry tkacz najwyżej" na dwóch krosnach, teraz 
w niektórych fabrykach łódzkich jeden tkacz 
pracuje na trzydziestu krosnach. Automaty i 
automaty! W tym samym stosunku zmniejsza
ją się szanse otrzymania pracy dla wszystkich 
innych robotników. Istnieje dziś mnóstwo mło
dzieńców, którzy już dawno odsłużyli wojsko
wość, ale jeszcze nie pracowali system atycz
nie, bo pracy znaleźć nie mogą.

Kto tu winien? Jedni oskarżają kościoły, 
inni mówią, że wszystkiemu winna wiedza 
współczesna. Radykaliści społeczni mają żal 
do kościołów, iż w ciągu wielowiekowego pa
nowania nie przeprowadziły zasady równości 
i braterstw a i że dzisiaj, gdy w ramach kul
tury chrześcijańskiej wszyscy jesteśm y brać
mi i siostrami w Chrystusie, istnieje ta s tra 
szliwa nierówność gospodarcza, która miljony 
wygania z warsztatów pracy dla zapewnienia 
jednostkom jak największych zysków. W wiel
kich koncernach dyrektorowie mają pensje 
wynoszące od V2 miljona od 1V2 miljona fran
ków złotych rocznie. 20 takich dyrektorów 
zarabia tyle, ile dostaje na ręce 5000 pracow
ników. Zachodzi niekiedy konieczność poczy
nienia oszczędności i wówczas zwolnienie kil
ku dyrektorów na czas niejaki dałoby jaknaj- 
lepsze wyniki bez szkody dla robotników, ale 
dla poczynienia oszczędności nigdy nie zwal
nia się bogatych dyrektorów, którzy mogliby 
spokojnie próżnować do samej śmierci, lecz 
zwalnia się kilka tysięcy robotników, którzy 
odrazu stają się żebrakami, bo nie mają z cze
go żyć, gdy im braknie pracy.

Były minister francuski, Caillaux, docho
dzi do wniosku, że kryzysowi współczesnemu 
winna wiedza ze swojemi wielkiemi wynalaz
kami. „Wiedza bez odpowiedzialności to śmierć 
duszy” — powiada on w swojej książce, po
święconej zagadnieniom związanym z dzisiej
szym kryzysem. Dodaje przytem, że „wiedza 
pożre człowieka”. Zdaje się, że to nie wiedza 
pożera człowieka, ale ci, którzy z jej usług 
wyłącznie korzystają. Między bogaczami toczy 
się walka o rynki zbytu i źródła surowca. Kto 
zdoła taniej sprzedać, ten ma łatwiejszy zbyt.
I tu ma głos technika współczesna. Jej ma
szyny są tak doskonałe, że robotnik staje się 
w fabryce coraz zbędniejszy. Im zaś więcej 
bezrobotnych, tern mniej spożywców. Caillaux 
domaga się spętania wiedzy i ograniczenia
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dalszych postępów w dziedzinie techniki przy 
pomocy kosztownych patentów. Mamy wra
żenie, że wracają wieki średnie, kiedy to dla 
spokoju ludzkości chciano ograniczyć badaw
czą myśl ludzką. Czem zakończy się ten sy- 
stem at kryzysów współczesnych, nikt powie
dzieć nie umie.

W tych warunkach walka o pokój jest 
walką o pewną konjunkturę gospodarczą. 
Państwa przemysłowe .sądzą, że zdobywszy 
nieco większe terytorja powiększą rynki zby
tu, a tem samem zmniejszą sobie kłopoty z 
bezrobotnymi. Ale to jest tylko złudzenie, bo 
rozwój techniki przyczyni się do tego, że bez
robotnych będzie niebawem jeszcze więcej, 
niż jest ich obecnie. Obecny stan rzeczy jest 
tylko pewnem stadjum sprawy, której końca 
dotychczas nie widać, ale która w sposób fa
talny wikła same możliwości rozwiązania o- 
becnych trudności. Dzisiaj polityka opanowa
na jest przez splot spraw gospodarczych i o- 
gromne bezrobocie zawinione przez racjona
lizację przemysłu, a ta racjonalizacja nie jest 
sprawą zakończoną, lecz dokonywującą się 
właśnie. Przemysł panuje nad całem życiem 
gospodarczem, a więc i politycznem. Całe na
sze wychowanie idzie w kierunku solidarno
ści społecznej, a nawet miłości chrześcijań
skiej i raptem okazuje się, że ten przemysł, 
który panuje nad życiem współczesnem, uwal
nia się już nietylko od obowiązku miłości 
chrześcijańskiej, ale od wszelkiej solidarności 
społecznej. Gdy dwa koncerny walczą z sobą 
na ceny, a dla potanienia swoich wyrobów 
zwalniają tysiące robotników, to oni jedyni w 
całem społeczeństwie mają prawo nie trosz
czyć się o to, co się ż ich bezrobotnymi stanie. 
Natomiast tymi bezrobotnymi muszą się zająć 
wszyscy inni obywatele, musi ich wspierać 
państwo.

W walce o pokój główną troskę odgry
wa masa bezrobotnych i państw a niektóre

twierdzą, że dla usunięcia bezrobocia należy 
rewidować trak taty  pokojowe, przeprowadzać 
zmiany granic i t. d. Dajmy na to, że żąda
niu ich stałoby się zadość. Czy można przy
puścić, że wszystkie trudności zostaną odra- 
zu rozwikłane? Nic podobnego! Dopóki tech
nika doskonalić będzie narzędzia pracy nie 
dla całej ludzkości, ale dla bogatych jedno
stek, które narzędzi tych używać będą dla 
własnego bogacenia się, dopóty sytuacja o- 
becna pogarszać się będzie z koniecznością 
nieuniknioną. Dzisiaj jeden tkacz pracuje na 
30 krosnach, jutro wynalazca doprowadzi do 
tego, że tkacz będzie mógł pracować na 50 
krosnach. Dawniej prządka w przędzalni lnu 
czy bawełny pracowała na kilkudziesięciu 
wrzecionach i zarabiała daleko więcej, niż 
zarabia dzisiaj, pracując na 500 wrzecionach. 
To jest rozwój rzeczy, któremu jeszcze dale
ko do końca.

Socjalista Bebel pisał w zeszłem stule
ciu piękne fantazje na temat szczęścia, jakie 
zapewni światu udoskonalony maszynizm. 
Mieli pracować wszyscy, ale tylko po kilka 
godzin dziennie i wszyscy mieli mieć wszyst
kiego poddostatkiem. Maszynizm jest już o- 
gromnie udoskonalony i już mógłby zaspo
koić potrzeby całej ludzkości, gdyby nie był 
w posiadaniu jednostek, które stoją niejako 
poza społeczeństwem i nie krępują się źad- 
nemi względami humanitarnemi. U kolebki 
chrześcijaństwa jest piękna żasada: „A onego 
mnóstwa wierzących było serce jedno i du
sza jedna, a żaden z majętności swoich nie 
zwał nic swojem własnem ale mieli wszyst
kie rzeczy wspólne” (Dz. Ap. 4. 32). Jakże 
daleko jesteśm y dzisiaj od tej postawy chrze
ścijańskiej! A jednak do niej będziemy mu
sieli zbliżyć się nanowo, jeśli cywilizacja na
sza nie ma zginąć w chaosie rozpętanego sob- 
kostwa. Kultura chrześcijańska to nie teorja, 
ale czynna miłość.

S Y N O D
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego

w Rzeczypospolitej Polskiej.
W dniach 12 i 13 czerwca r. b. obrado

wał tegoroczny Synod Kościoła naszego. Ob
rady synodalne poprzedziło uroczyste nabo
żeństwo w kościele naszym na Lesznie, od
prawione przez Ks. Superintendenta Skierskie
go, w czasie którego ordynowany został na 
urząd Duchownego Kościoła naszego p. kan
dydat teologji Emil Jelinek. Aktu ordynacji

według obowiązującego u nas formularza do
pełnił Ks. Superintendent Skierski w asysten
cji Księdza Majora W. Fibicha, Proboszcza 
Wojskowego z Torunia, i Księdza L. Zaunara, 
Proboszcza Zboru w Łodzi. Na nabożeństwie 
obecni byli, oprócz przedstawicieli władz na
szych kościelnych, delegatów Zborów naszych 
i licznych rzesz parafjan W arszawskich, tak 
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że obaj duchowni parafji anglikańskiej w W ar
szawie—księża Carpenter i Prentki w swoich 
szatach liturgicznych. W przemówieniu swo- 
jem na tekst Ewang. Łukasza XIV 16.17 Ks. 
Superintendent wskazał ordynowanemu na 
piękne, święte, ale tak bardzo poważne i od
powiedzialne obowiązki ewangelickiego księ
dza, który jako sługa Boga Najwyższego wzy
wać ma lud do Chrystusa Pana—Zbawiciela— 
i zapraszać go na wielką wieczerzę zbawie
nia, przygotowanego dla nas w Chrystusie 
Jezusie!

Ks. Emil Jelinek urodził się w Łodzi 
7.VII. 1905 roku z ojca Wilhelma i matki Na- 
talji z Millerów. Po uzyskaniu matury w ro- 
dzinnem mieście, wstąpił na Wydział teologji 
ewangelickiej Uniwersytetu W arszawskiego 
w listopadzie 1926 roku. Po złożeniu Ii-go 
egzaminu teologicznego i napisaniu pracy dy
plomowej p. t. „Chrystus i Jego czyn w świe
tle historjozoficznych i teologicznych poglą
dów Augusta hr. Cieszkowskiego” udał się, 
wysłany przez Konsystorz nasz, w paździer
niku 1930 r. do Bazylei na tamtejszy fakultet 
teologiczny dla dalszych studjów i pozosta
wał w Bazylei do połowy lipca 1931 roku. Po 
powrocie do kraju przystąpił do egzaminu 
dyplomowego na Uniwersytecie Warszawskim, 
który zdał w dniu 14.1. r b. ze stopniem kan
dydata teologji. Zarówno podczas studjów w 
W arszawie jak i w Bazylei wykazał Ks. Je li
nek wybitne zdolności i wielką pracowitość, 
co usprawiedliwia w zupełności jego gorące 
chęci poświęcenia się dalszym studjom filo
zoficznym i teologicznym, aby w przyszłości 
móc pracować dla Kościoła na polu nauko- 
wein.

Młodemu koledze naszemu życzymy z ca
łego serca pomocy i błogosławieństwa Boże
go w jego, w najbliszym czasie, pracy dusz
pasterskiej i kaznodziejskiej, a także ziszcze
nia się możliwie prędko jego pragnień co do 
dalszych studjów naukowych. Podczas aktu 
ordynacji odczytane zostały przez Ks. Zauna- 
ra serdeczne życzenia dla ordynowanego od 
jego Zboru macierzystego w mieście Łodzi.

Bezpośrednio po nabożeństwie zebrali się 
synodujący W sali Zboro wej na Lesznie, a Vice- 
Prezes Synodu z urzędu — Ks. Superintendent 
zagaił sesję synodalną krótką modlitwą i wspo
mnieniem o zmarłych w ciągu ostatniego roku 
synodalnego członkach Synodu, Kościoła na
szego i jego przyjaciołach i sympatykach, k tó
rych pamięć uczcili zebrani przez powstanie. 
Po odczytaniu reskryptu Pana Ministra W. R. 
i O. P., zezwalającego na otwarcie sesji syno
dalnej i ukonstytuowaniu się tymczasowego 
biura synodalnego, przystąpiono do wyboru 
Prezesa Synodu, Notarjusza i Sekretarza. Na 
zaszczytną godność Prezesa Synodu powołano 
JW. Pana Aleksandra Karszo-Siedlewskiego, 
który już niejednokrotnie w latach ubiegłych

pełnił tę zaszczytną funkcję, na Notarjusza 
Synodu powołany został Ks. W. Fibich, jego 
pomocnika Ks. L. Zaunar, a na Sekretarza — 
p. St. Bretsch i jego pomocnika — p. E. Zau
nar.

Po wyborach odczytane zostały życzenia 
i pozdrowienia listowne i telegraficzne, licz
nie przez instytucje i osoby prywatne nade
słane, oraz powitani zostali delegaci Zborów 
prowincjonalnych i goście, wśród których, na 
razie w charakterze gości, obecni byli obaj 
duchowni parafji anglikańskiej w Warszawie 
—Ks. Carpenter i Ks. Prentki.

Przed przystąpieniem  do obrad według 
przedstawionego porządku dziennego zgło
szony został przez Ks. L. Zaunara z Łodzi 
nagły wniosek, dotyczący ustalenia miejsca 
obrad przyszłorocznego Synodu Kościoła na
szego. W nioskodawca domagał się uchw ale
nia przez Synod, że przyszłoroczny Synod 
odbyć się ma w Zborze Łódzkim. Po długiej 
i wyczerpującej dyskusji przekazano wniosek 
ten Konsystorzowi do załatwienia i przedsta
wienia Synodowi roku przyszłego umotywo
wanego projektu odpowiedniej uchwały. Wo
bec tego projektowane odbycie sesji synodal
nej w Zborze Łódzkim nastąpić by mogło do
piero w roku 1934-ym.

Po załatwieniu w ten sposób sprawy, 
przez wniosek Ks. Zaunara wszczętej, przy
stąpiono do omawiania spraw, porządkiem 
dziennym obrad objętych, a więc przyjętą i 
zatwierdzoną została wokacja dla Ks. Super- 
intendenta Kościoła Ewang. Reformowanego 
w Rzpl. Polskiej, instrukcja dla I-go Pasterza 
Zboru Warszawskiego, wreszcie wokacja i in
strukcja dla Ks. Pasterza Zboru Łódzkiego.

Doniosłym punktem porządku dziennego 
obrad synodalnych była sprawa akcesu p a ra 
fji Warszawskiej Kościoła Anglikańskiego do 
ustroju Kościoła naszego. Konsystorz przed
stawił Synodowi wyczerpujące sprawozdanie 
z toczących się na ten temat od grudnia 1930 
roku pertraktacyj z przedstawicielami parafii 
anglikańskiej i naczelnemi władzami Kościoła 
Anglikańskiego, rezultatem  których było u- 
zgodnienie zobopólnych zapatrywań i w arun
ków, przy których akces ten do skutku do
chodzi. Warunki te zostały Synodowi szcze
gółowo przedstawione, a Synod akceptując je 
uchwalił tern samem akces parafii anglikań
skiej do do naszego Kościoła. Zgodnie z wa
runkami temi parafia anglikańska w W arsza
wie wchodzi w skład kościoła naszego z za
chowaniem wewnętrznej autonomji i odręb
ności kultu i zwyczajów kościelnych, podpo
rządkowując się we wszelkich innych spra
wach Konsystorzowi naszemu, który ją naze- 
wnątrz, a zwłaszcza w stosunkach z władza
mi, reprezentować będzie. Parafia anglikań
ska narówni z naszemi parafiami partycypo
wać będzie w zasilaniu Funduszu Ogólnego
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Kościoła naszego, proboszcz parafii w osobie 
Ks. Carpentera zasiadać będzie w Konsysto- 
rzu w sprawach, dotyczących parafii angli
kańskiej, nie wchodząc jednak na etat Kon- 
systorza, obaj zaś duchowni parafialni będą 
członkami Synodu na równi z resztą duchow
nych Kościoła naszego. Po przyjęciu przez 
Synod uchwały zatwierdzającej akces parafii 
anglikańskiej, duchowni tejże parafii powitani 
zostali przez pana Prezesa Synodu jako człon
kowie Synodu.

Przyjęcie przez Synod przedstawienia 
Konsystorza w sprawie dopełnionej ordynacji 
na duchownego Ks. Emila Jelinka zakończyło 
obrady pierwszego dnia Synodu.

Nazajutrz o godzinie 4 po poł. odprawio
ne zostało w Kościele naszym nabożeństwo, 
podczas którego kazanie wygłosił nowoordy- 
nowany Ks. E. Jelinek. Po nabożeństwie przy
stąpiono do dalszego ciągu obrad synodalnych. 
Wysłuchano sprawozdania z działalności Kon
systorza za rok synodalny 1931/32 i stanu Zbo
rów w roku 1931, z odbytych w roku 1931 32 
wizytacyj Zborów i z zarządzeń Konsystorza 
co do spornych spraw majątkowych, tyczących 
się własności parafialnych w Zborach Zelow- 
skim i Sieleckim. Następnie Synod zatwier
dził wygotowany projekt ordynacji kościelnej 
Zboru Ewang. Reformowanego w Łodzi, wy
słuchał przedstawienia w sprawie budowy Ko
ścioła w Zborze Łódzkim, z którego dowie
dziano się, że kościół ten już we wrześniu 
r. b. oddany ma być do użytku, i przyjął 
sprawozdanie kasy oszczędnościowo-zapomo- 
gowej przy Konsystorzu.

W dalszym ciągu obrad synodalnych Ks.

Superintendent Kościoła złożył Synodowi spra
wozdania w przedmiocie wykładów nauki re- 
ligji w szkołach państwowych i prywatnych, 
ze stanu szkółek niedzielnych, ze stanu misji 
wewnętrznej w poszczególnych środowiskach 
wyznaniowych, z konferencyj duchownych, o 
stypendystach Synodu, o zjazdach i konferen
cjach zagranicznych. różnych wszechświato
wych organizacyj kościelnych ewangelickich, 
wreszcie złożone zostało Synodowi przedsta
wienie w sprawie obsługi Zborów i miejsc do
jazdowych, pozbawionych własnych duszpa
sterzy. Pan Radca Konsystorza Deloff złożył 
sprawozdanie o zapisie stypendjalnym Davi- 
sona w Gdańsku, o funduszu stypendjalnym, 
wystąpił do Synodu z przedstawieniem o przy
znanie wdowom po zmarłych duchownych za
opatrzenia wdowiego, wreszcie przedstawił 
sprawozdanie i bilans funduszów, zostających 
w dyspozycji Konsystorza, etat Konsystorza 
na rok 1932, rachunki parafialne i instytucyj 
zborowych za rok 1931, wreszcie etaty para
fialne i instytucyj zborowych na rok 1932. 
W końcu posiedzenia omawiano stosunki, ja
kie się wytworzyły w Zborze Zelowskim i wy
słuchano sprawozdania z obchodu 300-letnie- 
go jubileuszu Zboru w Żychlinie.

Sesja Synodu zamkniętą została o godzi
nie 10 w. poczem synodujący udali się do 
Kościoła na nabożeństwo dziękczynne, odpra
wione przez Księdza Superintendenta Skier
skiego.

Oby Bóg—Najwyższy Pan pobłogosławić 
raczył prace Synodu ku chwale swego Imie
nia i dla dobra i pomyślności ukochanego 
Kościoła naszego! S.

LISTY DO
W związku z listem otwartym pana Ka

zimierza Żebrowskiego na imię pana Hermana 
Iżyckiego, Prezesa Konsystorza Ew. Reformo
wanego w Wilnie, zamieszczonym w № 4—5 
„Jednoty” z r. b., otrzymaliśmy następujące 
oświadczenia, które w myśl zasady „audiatur 
et altera pars” podajemy poniżej:

„Walne zgromadzenie parafjan Zboru E- 
wangelicko-Reformowanego w Wilnie w dniu 
5 czerwca 1932 roku, po zapoznaniu się z 
treścią listu otwartego p. Kazimierza Żebro
wskiego, umieszczonego w „Jednocie” - or
ganie kościoła Ewangelicko-Reformowanego 
Warszawskiego Nr. 4—5 za rok bieżący — 
jednogłośnie uchwala:

1) Walne zgromadzenie nie solidaryzuje 
się z treścią listu p. Kazimierza Żebrowskiego.

2) Walne zgromadzenie wyraża swoje 
pełne zaufanie p. Prezydentowi Konsystorza,

REDAKCJI.
Bronisławowi Iżyckiemu-Hermanowi, oraz Du
chowieństwu parafji Wileńskiej.

3) List p. Kazimierza Żebrowskiego by
najmniej nie odźwierciadla przekonania wię
kszości parafjantZboru Ewangielicko-Reformo- 
wanego w Wilnie i Walne Zgromadzenie 
stojąc na gruncie praworządności i solidarno
ści, uważa, że wystąpienie poszczególnych 
parafjan, lub poszczególuych grup parafjan, 
stanowiących mniejszość, jest aktem niepra- 
worządnym, niemającym nic wspólnego z do
brem Kościoła, które jest związane z podpo
rządkowaniem się legalnym władzom Kościel
nym, t. j. Synodowi, oraz legalnym organom 
Synodu, w kwestjach zaś ściśle parafjalnych 
z podporządkowaniem się woli większości 
parafjan.

4) Walne zgromadzenie potępia list ot
warty p. Kazimierza Żebrowskiego, gdyż list
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ten wnosi tylko ferm ent i dysonans w życie 
kościelne.

5) Walne Zgromadzenie wyraża zdziwie
nie, że „Jednota, jako urzędowy organ praso
wy Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w 
Warszawie, zamieściła na szpaltach swego 
pisma list parafjanina tut. Zboru, dyskredytu
jący legalne władze kościoła naszego bez u- 
przedniego porozumienia się z Generalnym 
Superintendentem.

6) Walne Zgromadzenie uchwala odpis 
tego protokułu przesłać Konsystorzowi, a tak
że upoważnia Radę Kościelną do umieszcze
nia treści tej uchwały w najbliższym numerze 
„Jednoty” i w innych czasopismach o ile ku 
temu zajdzie potrzeba.

(—) Ks. Michał Jastrzębski 
Superintendent Generalny 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. 
(—) Ks. Paweł Dilis 

Sekretarz
Za zgodność: Ks. Michał Jastrzębski 

Wilno, 5 czerwca 1932 roku

Odpowiedź na list otw arty p. Kazimierza 
Żebrowskiego z dnia 4 Maja 1932 roku zamie
szczonego w Nr. 4—5 „Jednoty”.

Szanowny Panie!
List otw arty zamieszczony przez Sz. P. 

w „Jednocie” Nr. 4—5 r. b. potępiający Du
chownych Kościoła Ewangelicko-Reformowa
nego w Wilnie, a w szczególności Ks. J. Kur
natowskiego, uważam jako odźwierciadlenie 
demonstracji, k tóra miała miejsce w roku 1931 
i wyraziła się w odezwie anonimowej, szka
lującej duchownych i kuratorów Synodu.

Nie dziwię się, że Sz. Pan uwierzył tym 
insynuacjom, ponieważ zaledwie od lat paru 
został przyjęty na łono Kościoła Ewangelicko- 
Reformowanego i nie miał ani czasu, ani moż
ności zorjentować się w działalności duchow
nych, a tem bardztej Konsystorza i Kolegjum 
Kuratorów.

Przekonanie że ja, jako Prezydent Kon
systorza samodzielnie kieruję życiem Jednoty 
wypływa li tylko z nieznajomości ustroju na
szego Kościoła.

N iestety jestem zaledwie wykonawcą u- 
chwał Synodu, Kolegjum Kuratorów i Konsy
storza, ściśle wykonuję takowe i dlatego na 
mnie się skupia cała niechęć grupy malkon
tentów liczącej dziś 10—15 osób, lecz nader 
hucznie nazywającej siebie parafją.

Gdybym naprawdę miał tę władzę, jaką 
mi w swem przekonaniu Sz. Pan przypisuje, 
to w sposób radykalny już bym wytępił war- 
cholstwo i postawił pod pręgierz tych kilku
nastu, którzy upraw iają politykę mętnej wody.

Wobec tego, że inni błędnie poinformo
wani parafjanie także mogą mnie nagabywać 
listami otwartemi, zaś czasu nie mam na te
go rodzaju korespondencję, przeto oświad
czam, iż nadal odpowiadać na podobne listy 
nie będę.

Bronisław Iżyck i Herman 
Prezydent Konsystorza Wileńskiego 

Ewangelicko-Reformowanego.

Wilno, dnia 7 czerwca 1932 roku.

W związku z treścią i formą powyższych 
oświadczeń redakcja „Jednoty” zastrzega so
bie zajęcie stanowiska w najbliższym nume
rze pisma.

WIADOMOŚCI Z KOŚCIOŁA I O KOŚCIELE.
W arszaw a . — G łosy  dw óch  p rz e d s ta w i
c ie li k o śc io łó w  e w an g e lick ich  o s to su n 

k a c h  p o lsk o -n iem ieck ich .
W tygodniku kościelnym „Allgemeine 

Evangelisch-Lutherische Kirchenzeitung” z 
dn. 8 kwietnia r. b. (i w Deutsche Allgemei
ne Zeitung” oraz w „Danziger Allgemeine Zei
tung”) pojawił się list otw arty barona Pech- 
mana, dyrektora banku w Monachjum, jednego 
z czołowych przedstawicieli luteran w Niem
czech, do NPW ks. Biskupa D. J. Burschego 
w sprawie wypadków w Gdańsku, w szczegól
ności z powodu odezwania się mówców na 
uroczystości 10-cio lecia Bratniej Pomocy o

polskich zamiarach względem Gdańska i Prus 
Wschodnich. Baron Pechman pisze m. i. „Je
żeli wszystko w Polsce milczy, Superinten
dent Generalny powinien przemówić” — „wy
powiedzieć jasne, wyraźne słowo potępienia 
i p ro testu” Ks. Biskup Bursche odpowiedział 
na ten list w n-rze 19 wymienionego tygod
nika, przedstawiając we właściwem świetle 
głosy przedstawicieli młodzieży, stosunek o- 
pinji polskiei do sprawy gdańskiej i wskazu
jąc na właściwe źródło napięcia polsko-nie
mieckiego, na podstawie głosów prasy nie
mieckiej, oficjalnych przedstawicieli rządu nie
mieckiego i nieprzebierającej w środkach a
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gitacji hitlerowców w kierunku rewizji zachod
nich granic Polski. Przedstawiciel kościoła 
ewangelickiego w jasny, rzeczowy ale i sta
nowczy sposób oświetlił stosunki polsko-nie
mieckie. Baron Pechman zastrzegł sobie głos 
w tej sprawie na czas późniejszy. Redakcja 
tygodnika opatrzyła odpowiedź ks. Biskupa 
Burschego złośliwą notatką, podającą w w ąt
pliwość wartość rzeczową odpowiedzi, przy- 
czem powołuje się na wiadomość prasy nie
mieckiej o rzekomym planie Polski w spra
wie zajęcia Gdańska w dniu 1 maja i doma
ga się wyjaśnień. Ks. Biskup Bursche na tę 
notatkę odpowiedział w n-rze 21 tygodnika, 
wyrażając przekonanie, że i redakcja uznała 
tę wiadomość sensacyjną o Gdańsku za fałszy
wą i dodając opinję „Kurjera W arszawskiego”
0 stosunkach polsko-gdańskich, który m. i. 
pisze: „Kto nam podsuwa jakiekolwiek bądź 
zamiary wojenno-agresywne w stosunku do 
w. m. Gdańska, ten jest naszym wrogiem, 
wrogiem wolnej i niepodległej Polski, wro
giem naszego interesu narodowego”. Redak
cja tygodnika opatrzyła tę odpowiedź — k tó 
rej w całości nie wydrukowała — złośliwemi
1 ordynarnem i uwagami. Trzeba się dziwić, 
że w chwili wielkiego napięcia politycznego 
polsko.niemieckiego ewangelickie sfery koś
cielne w Niemczech nie mogą się zdobyć na 
właściwą, rzeczową i spokojną ocenę stosun
ków, czego od nich można wymagać. — Gło
sy wymienionego tygodnika niczem się nie 
różnią od artykułów prasy brukowej, która 
szczuje przeciw Polsce. Nie dziwmy się ty
godnikowi, że tak się odezwał; dotąd bowiem 
nie zdobył się na inny sposób oceny polityki 
polskiej i nie chciał w spokojnym tonie pisać
0 działalności ks. Biskupa Burschego. Smutne 
że pismo nazywające się „ewangelicko-luter- 
skiem ”, w dobie wciąż rosnącej potrzeby 
współpracy kościołów uważa za właściwe w 
tak prostacki sposób odzywać się o powszech
nie znanym i cenionym zwierzchniku kościo
ła ewangelickiego.

Zacytowane głosy niemieckie, nawiązu
jące do plotek i drobnostek prasowych, w 
niczem nie przyczyniły się do wyświetlenia 
stosunków polsko-niemieckich. Byłoby napra
wdę smutne, gdyby przedstawiciele kościoła 
ewangelickiego w Niemczech nie m ieli nic 
pozytywnego do powiedzenia. Opinja ewan
gelicka w Polsce ma prawo domagać się od 
nich wypowiedzenia się w sposób rzeczowy
1 spokojny. Ew.-Pol.

W ęgry* — E w an g e lick i k o śc ió ł re fo rm o 
w an y .

Kościół reformowany na Węgrzech utrzy
muje 19 gimnazjów dla chłopców i 5 szkół 
średnich dla dziewcząt z 1633 uczennicami, 
akademję prawniczą w Keczkemecie i uni

w ersytet im. hr. Tiszy w Debreczynie, ponad
to 14 szkół wydziałowych.

N iezw y k ły  g e s t  b ra tn i .
Zbór reformowany w Jaszbereny, który 

zajmuje się także opieką duszpasterską nad 
ewangelikam i—luterskimi i unitarjanami, z po
wodu ciężkich warunków materjalnych wydał 
odezwę o pomoc. Znamienne, że tę odezwę 
podpisał burm istrz—ewangelik, gwardjan za
konu Franciszkanów i prezes gminy żydow
skiej. Ew. Pol.

S zk o ły  N ie d z ie ln e  w  św iec ie .
W jednym z ostatnich numerów „Evan- 

gile et L iberte” znajdujemy ciekawy artykuł 
pióra p. Aeschimanna, poświęcony działalno
ści Związku światowego Szkół Niedzielnych 
w związku z nadchodzącym kongresem tej 
niezmiernie owocnie pracującej organizacji. 
Poniżej parę szczegółów, które mogą in tere
sować czytelników polskich. Światowy Zwią
zek Szkół Niedzielnych został założony w r. 
1889, i w chwili obecnej skupia 42 organiza
cje narodowe lub międzynarodowe, między 
którem i znajdują się zarówno wielkie grupy 
anglo-saskie, jak i bardzo skromne liczebnie 
grupy z Islandji, Łotwy lub Sudanu.

Ilość dzieci, które uczęszczają do szkół, 
należących do Związku, wynosiła w r. 1889 
około 20 miljonów, zaś w r. 1930 — przekro
czyła liczbę 37 miljonów. W ciągu ostatnich 
czterech lat daje się zauważyć stały przyrost 
w wysokości około miljona dzieci rocznie. 
Przyrost ten należy zawdzięczać z jednej stro
ny świetnie zorganizowanej propagandzie, zaś 
z drugiej wysiłkom misyj wewnętrznych.

Na kierowniczych stanowiskach Związku 
mamy wybitną przewagę wpływów anglo-sa- 
skich, co się tłumaczy ilościową przewagą An
glików i Amerykanów. Mamy więc dwóch se
kretarzy generalnych: amerykańskiego i szkoc
kiego, zaś centrale zarządu znajdują się jed
na w Nowym Yorku, a druga dla Europy w 
Glasgow. Budżet, którego pokrycie obecnie 
doznaje pewnych trudności w związku z k ry 
zysem ekonomicznym, wynosi 150.000 dolarów.

Działalność Związku polega głównie na 
pobudzaniu do większej intensywności pracy 
organizacyj narodowych i lokalnych. Udziela
ne są więc wskazówki pedagogiczne pracow
nikom, oraz pomoc pieniężna organizacjom, 
które znajdują się w trudnych warunkach ma
terjalnych. Np. organizacje francuskie korzy
stały ze znacznej pomocy pieniężnej, która 
jednak z roku na rok maleje, dzięki w ysił
kom komitetów francuskich, dążących stop
niowo do stworzenia dla swych szkół niedziel
nych m aterjalnej niezależności.

Na wzór wielu innych organizacyj mię
dzynarodowych Światowy Związek Szkół Nie
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dzielnych za punkt kulminacyjny swej pracy 
uważa kongresy międzynarodowe, których po
wodzenie stale wzrasta. I tak Kongres Lon
dyński (r. 1889) liczył 904 delegatów, repre
zentujących 6 narodów; już na Kongresie Zu- 
ryskim (r. 1918) zebrało się 2,609 delegatów 
jako przedstawicieli 51 narodów; zaś w Los 
Angelos (r. 1928) zgromadziło się aż 7,681 
uczestników.

W roku bieżącym Kongres zbierze się 
w Rio de Janeiro. Ewangelicy brazylijscy z 
wielkim zapałem przygotowują się do tej uro
czystości, której hasło, zgodnie z ich życze
niem, brzmieć będzie „O Cristo vivo” czyli 
„Żywy C hrystus”. Wydany już został specjal
ny biuletyn, który omawia zarówno sprawy 
organizacji technicznej kongresu, jak i jego 
oblicze duchowe. Celem pokrycia kosztów 
urządzenia kongresu (15.000 dolarów) zosta
ła zainicjowana dobrowolna zbiórka, która 
w ciągu tygodnia przyniosła 7ó niezbędnej 
sumy. Z okazji kongresu przewidywana jest 
uroczystość poświęcenia nowego olbrzymiego 
budynku szkolnego. Jednem słowem kongres 
lipcowy uważany jest za wielkie wydarzenie 
w życiu społeczeństwa ewangelickiego Bra- 
zylji-

Niemożliwem byłoby wyszczególnienie 
dokładne wszystkich punktów programu Kon 
gresu, podczcs którego odbywać się będą za
równo ogólne jak i specjalne zebrania poświę
cone najrozmaitszym kwestjom z zakresu za
gadnień religijnych i pedagogicznych.

W związku z kongresem odbędzie się 
również zjazd młodzieży z całego świata ce
lem nawiązania bliższego kontaktu z ewange
licką młodzieżą brazylijską, oraz osobistem 
zaznajomieniem Kongresu ze swemi życzenia

mi w dziedzinie działalności Szkół Niedziel
nych.

Z ogólnego punktu widzenia podobne 
kongresy międzynarodowe mogą wiele dobre
go uczynić, łącząc we wspólnej pracy ludzi 
najrozmaitszych krajów, i pomagając im do 
wzajemnego poznania się i pielęgnowania mi
łości braterskiej.

Poniżej ostatnie dane liczbowe ogłoszone 
w Budapeszcie podczas zeszłorocznego zjazdu 
delegatów Szkół Niedzielnych z kontynentu eu
ropejskiego. Austrja liczy 262 szkół (w r. 1914 
miała zaledwie 46); B u łg a r ja -63 szkoły i 3373 
uczniów; Danja—1740 szkół, 112.000 uczniów; 
Finlandja— 2578 szkół, 204.000 uczniów; Francja 
—1500 szkół, 50.000 uczniów; Holandja— 1500 
szkół, 250.000 uczniów; W ęgry— 700 szkół; Is- 
landja—1850 uczniów; Włochy—7000 uczniów; 
Łotwa—12.000 uczniów; Norwegja—2241 szkół; 
Polska — 286 szkół, 22,340 uczniów; Rumunja 
— 1556 szkół, 50,557 uczniów; Szwecja—9000 
szkół, 400.000 uczniów; Jugosław ja—150 szkół, 
9.000 uczniów. Niemcy nie podały dokładnych 
liczb, lecz od r. 1913 do r. 1930 ilość uczniów 
wzrosła o 31 %. Ew. Pol.
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