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BOG JEST DUCHEM.
„Bóg je st duchem, a ci, którzy Go czczą , winni 

Mu w duchu i w prawdzie cześć oddawać*.
Ś. Jan  4,24

J e z u s  ro z p o c z y n a  d z ia ła ln o ś ć  s w o ją  o d  g ło s z e n ia  E w a n g e lj i  o K ró le s tw ie  B o że m , o d  
n a w o ły w a n ia  do u p a m ię ta n ia  s ię  i  do w ia r y  w  g ło s z o n ą  p rz e z  s ie b ie  E w a n g e lję . S ta w ia  O n  
sob ie  za ce l: u m o ż liw ie n ie  w s z y s tk im  lu d z io m  w e jś c ia  do  tego  K ró le s tw a  i  p o z y s k a n ie  ja k - 
n a jw ię k s z e j i lo ś c i d u s z  d la  K ró le s tw a  B o żego . W  o s ią g n ię c iu  tego ce lu  J e z u s  w id z i  je d y n ą , 
is to tn ą  p o m o c , ja k ą  m o ż n a  i  n a le ż y  okaza ć  c z ło w ie k o w i w  je g o  n ę d z y  m o ra ln e j i  c ie le s n e j, 
in n e m i s ło w y :  w  te rn  w id z i  z b a w ie n ie  c z ło w ie k a  P rz y  każde m  z e tk n ię c iu  s ię  z c z ło w ie k ie m  
m a J e z u s  ce l ten  p r z e d  s o b ą . J e ż e l i  ro z m a w ia  z S a m a ry ta n k ą , to  w  ty m  je d y n ie  ce lu , b y  
p o z y s k a ć  ją ,  a p rz e z  n ią  i  in n y c h , d la  K ró le s tw a  B ożego . S p ra w u je  p o s ła n n ic tw o  s w o je  
z  m o c ą , a lb o w ie m  m a  to  w e w n ę trz n e  p rz e k o n a n ie  o d  B o g a , że, z p o ś ró d  w ie lu  d ró g  ż y c io 
w y c h . ta  je s t  je d y n ą ,  z b a w ie n n ą .

J e z u s  z a p ra g n ą ł z d o b y ć  ta k ż e  i  du szę  S a m a ry ta n k i.  W id z im y  Go t u ta j  p r z y  p ra c y .  N ie  
zna  ż a d n y c h  s z e m a tó w  w  p o z y s k iw a n iu  lu d z i.  K a ż d ą  d u szę , k tó rą  a ta k u je , t r a k tu je  ja k o  
s w o is tą  in d y w id u a ln o ś ć  i  s to s o w n ie  do z a ło ż e ń  d u c h o w y c h  d a n e j osoby d o p a s o w u je  n a u k i  
sw e i  c z y n y . S a m a ry ta n k a  —  to  p ro s ta  ko b ie ta , w ie r z y  s ta ro d a w n y m  tra d y c jo m , o p ie ra  s ię  
ra c z e j na l i te rz e ,  a le  je s t  n a tu rą  s z c z e rą  i  p ra w d z iw ą .  S uszę i  m a rtw o tę  j e j  d u s z y  J e z u s  
z w a lc z a  m ocą  „ ż y w e j w o d y a, ta k  p o tę ż n ie  w y t r y s k u ją c e j z  N ie g o  k u  ż y w o to w i w ie c z n e m u , 
a l i t e r a l iz m  j e j  w ie rz e ń  p o b iją  p e łn ą  ż y c ia  p ra w d ą :  „ B óg  je s t  d u c h e m ! *  O to s ło w o , k tó re m
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J e zu s  k r u s z y  osta tn ie  fo r ty f ik a c je  n iew ia ry  w  d u s z y  S am arytan k i, a ob jaw ien iem  j e j  w r e s z 
cie k im  je s t ,  w p row adza  ją  na p ró g  K ró les tw a  B ożego. Bóg tego K ró lestw a  je s t  d u ch em , a 
u stosun kow an ie s ię  cz ło w iek a  do tego  Boga w inno być duchow e i  po legać na p ra w d z ie . 
W  tern s tr e s zc za  s ię  cała nauka C hrystusa.

C złow iek  n a jczęśc ie j n ic nie m y ś l i  o Bogu. J e s t On dla niego czem ś b ez treśc iw em  
C zęsto  m y ś lim y , że  Bóg — to ja k a ś  zew n ę trzn o ść , n iew idzia ln a  w p ra w d z ie , ale co do is to ty  
sw o je j je d n a k  coś ra cze j bezdu szn ego . W  k a żd ym  ra z ie  z d ra d za m y  podobne m y ś l i  o Bogu, 
w ielbiąc Oo p r ze d e w szy s tk ie m  ku ltem  ze w n ę trzn ym , okazałością  nabożeństw , zew n ę trzn ym  
blask iem  n a jro zm a itszych  w yczyn ó w  o ch arak terze  tra d ycy jn o  n arodow o-kościelnym . W szelka  
isto ta  m a upodobanie w  tern, co je s t  z  j e j  n a tu ry. J e ż e li  w y su w a m y  w  c zc i o d d a w a n ej Bogu  
na p lan  p ie r w s z y  z e w n ę trzn y  ku lt, to tern sa m em  u w a ża m y, ż e  Bóg m a upodobanie w  tego  
ro d za ju  kulcie, że  ku lt ta k i je s t  ja k b y  sp o k rew n io n y  z  isto tną  treścią  Boga a w ięc, że  sam  
B óg je s t  c zem ś  zew n ętrzn em . U w ie lb iam y Boga na obraz i  podob ień stw o  człow ieka

J ezu s  w  ro zm o w ie  z  S am arytan ką  tłu m a c zy  j e j  i  nam, że  Bóg je s t  duchem , t. j .  k im ś  
w rę c z  p rze c iw n y m  p o w y ż s z y m  m y ślo m  o N im . Bóg je s t  duchem , ale duchem  nie w  zn a cze
niu lu d zk iem , n ie czem ś ogólnem , b ez treśc iw em  i m a rtw em , naw et n ie m yślą  w y łą czn ie . 
Bóg je s t  duchem  to zn a c zy  n iew id z ia ln ym , ale je d n a k  w szę d z ie  i  za w sze  obecn ym , u d zie la 
ją c y m  s ię  lu d z io m , w  pew n em  m oralnem  uw arunkow aniu  d u s zy  naw et ba rd zo  w yda jn ie , 
nie zew n ę trzn ie , ale ra c ze j w  głębiach ich d u sz , p o ru sza ją c  su m ien ie, k ru szą c  za tw a rd z ia 
ło ść  ich serc , pobu dza jąc m y ś l dobrą, ja sn ą  i treściw ą , pow odu jąc c zyn  sz la ch e tn y  Bóg je s t  
duchem , — to zn a czy , — że  w  S w oim  M ajestac ie  j e s t  p r ze d e w s zy s tk ie m  mocą żyw ą , m ądrą, 
koncentru jącą w  ośrodku  sw e j is to ty  p ie r w ia s tk i n a jdoskon a lszego  ducha m iło śc i i  p ra w d y . 
Bóg Jest duchem , — to zn a czy  sercem  doskonale zd o ln em  za tr zy m a ć  s ię  p r z y  je d n e j bodaj 
sk o ła ta n e j d u s zy , p o trzeb u ją ce j Jego  pom ocy. Że tak je s t  w  istocie, w id z im y  to na osobie  
J ezu sa  C h rystu sa , k tó ry  ośw iadcza : J a  i  O jciec je d n o  j e s t e ś m y J e ż e l i  o d p u szcza  g rze ch y  
sp ara liżow an em u , u zd ra w ia  trędow atych , naucza, ja k  On nauczał, — to c z y n i to, *bo nie p o d  
m iarę  d a w a ł M u Bóg D ucha“. Bóg je s t  du ch em —oznacza, że  posiada  On w  p ie rw s z y m  r z ę 
d z ie  doskonałą zdo ln ość m iłow an ia  g r ze szn eg o  i  n ędzn ego człow ieka , litow an ia  s ię  nad  n im , 
okazyw an ia  m u sku teczn ej, ła sk a w e j pom ocy, p o dn oszen ia  go do w y ży n , na k tó rych  sam  
p rzeb yw a , w yzw a la ją c  go mocą O jcow skiego  p rzeb a czen ia  w in  z  p ę t grzechu , sza tan a  i 
śm ierc i.

A p o s to ł Jan  Ś w ię ty  n a zyw a  Boga M iłością . Duch i  M iło ść  w  nauce J e zu sa — to p o jęc ie  
jed n o zn a czn e . Duch,— to m y ś l  o innych z  zaparciem  s ię  s ieb ie , to praca  dla innych, to ży c ie  
o fia rn e  dla in i.ych. Sku teczna moc w yk o n yw a n ia  te j  p ra c y  p r z y  b liźn ich  je s t  duchem .

Bóg je s t  duchem . P ragn ie  On, ż e b y ś m y  b y l i  Jem u  podobni, c z y  to ja k o  p o szczeg ó ln e  
jed n o stk i, c z y  to ja k o  sp o łeczn o śc i kościelne. „M iło s ie rd z ia  chcę, a n ie o f ia r y ”, i  ty lk o  m i
ło s ie rd z ia , ja k  n a jw ięce j m iło s ie rd z ia !  R ea liza c ja  tego  nakazu w  rodzinach , szko łach , u r zę 
dach, na u licy , w s z ę d z ie  i  z a w sze ,— oto cześć  oddaw ana Bogu, k tó ry  je s t  duchem , w  duchu  
i  w  p ra w d z ie , oto droga i  w ro ta  do K ró les tw a  B ożego, oto jed yn a , sku teczn a  pom oc, ja k ą  
cz ło w iek  m oże i  p ow in ien  okazać b liźn iem u  sw em u .

K s. K. O stach iew icz.
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W sprawie polskiej wewnętrznej pożyczki narodowej wydana została w swoim czasie 
następująca

O D E Z W A
do Ogółu Wyznawców Kościoła Ewangelicko-Reformowanego

w Rzeczypospolitej Polskiej.

W odrodzonej naszej Ojczyźnie od zarania Jej wolności wszyscy obywatele 
bez różnicy wyznania i przekonań politycznych zakasali rękawy i w zgod
nym ordynku stanęli do ciężkiej i mozolnej wprawdzie, ale radosnej, bo twór
czej pracy. Dali tem całemu światu świadectwo swej obywatelskiej dojrzałości. 
Może żadne z państw, których wolność zrodziła się we krwi i pożodze w iel
kiej wojny, nie musiało walczyć z tylu przeszkodami, co nasze. Żadne też nie 
zdołało uczynić tego, czego dokonał wspólny wysiłek Narodu Polskiego. 
W walce dla i za Ojczyznę wykazał On dużo zdrowej, moralnej siły, dużo 
hartu ducha, bohaterstwa, ofiary i poświęcenia. Z dumą teraz poza siebie 
spojrzeć może. Imię Polski coraz to nowym okrywa się blaskiem. Nie wolno 
nam jednak spoczywać na laurach! Kiedy wróg nachodził nasze granice, roz
brzmiało hasło: Obywatele, do broni! Hasło nie przebrzmiało bez echa. 
Stanęli wszyscy w bohaterskim szeregu — nikt dla Ojczyzny serdecznej krwi 
nie skąpił! Dziś nowe rozbrzmiewa hasło: Obywatele, do okienek subskryp
cyjnych! Rzeczpospolita jest w potrzebie!

Rzeczpospolita Polska należy do tych niewielu państw, które najskutecz
niej walczą z kryzysem, ogarniającym cały niemal świat. Rząd nasz silną dło
nią ujął ster nawy państwowej; wiedzie ją równo na wzburzonych falach św ia
towego kryzysu. Pragnie ją i nadal w równowadze utrzymać. W tym celu 
ogłosił subskrypcję na pożyczkę wewnętrzną. Pożyczka ta jest koniecznem  
posunięciem Rządu w celu utrzymania i nadal równowagi budżetu państwo
wego, bez uciekania się do nakładania na obywateli dalszych ciężarów w po
staci zwiększenia podatków, obniżania poborów urzędniczych i t. p. Równo
waga budżetu Państwa, — to dobrobyt wszystkich obywateli. Pożyczka w e
wnętrzna — to Sprawa Narodowa. Cały Naród udział w niej wziąć pow inien! 
Na liście subskrybentów nie może braknąć i nas, ewangelików-reformowanych, 
których ojcowie chwalebnie zapisali swe imiona na kartach dziejów naszej 
Ojczyzny. Musimy im dorównać, jeśli nie zaletami umysłu, to obywatelską 
ofiarnością. Obowiązek obywatelski żąda od nas tej, może ciężkiej w danej 
chwili, ale tem większej, a jednocześnie miłej sercu naszemu ofiary. Kościół 
Ewangelicko-Reformowany zawsze żywił i żywi głębokie uczucia patrjotyczne. 
Naszemu Państwu trzeba 120 miljonów złotych dla zachowania równowagi 
budżetowej i zapewnienia dobrobytu ogółowi swych obywateli. Do wspólnego 
dobra i my przycźynić się musimy, dając i ponad normę żądaną.

Pamiętajmy, że dla naszej Ojczyzny największem niebezpieczeństwem nie 
jest wróg zewnętrzny, zły sąsiad, ale wróg wewnętrzny, zły obywatel, który 
na ołtarzu dobra pospolitego niczego złożyć nie umie. Wolność, swoboda i do
brobyt tworzy się nie inaczej, jeno przez ofiarę wspólnego, zorganizowanego 
wysiłku całego Narodu i wszystkich w Nim jednostek zosobna.

Obywatele ewangelicy-reformowani! Ojczyzna czeka! Spełnijmy swój oby
watelski obowiązek!

Ks. Stefan Skierski
Superin łendenł Kościoła Ew angelicko-R eform ow anego

Warszawa, we wrześniu 1933 roku. w Rzeczypospolitej Polskiej.
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Ks. EMIL JELINEK.

SWASTYKA W KOŚCIELE.
Jak już nam z lipcowego numeru „Jedno- 

ty“ wiadomo wybór biskupa Rzeszy w osobie 
pastora Bodelschwinga, reprezentującego kie
runek młodoreformacyjny (jungreformatorische 
Bewegung), który nawiązuje do ewangelicz
nego ducha Reformacji i Pietyzmu, — wywołał 
żywe niezadowolenie Niemieckich Chrześcijan. 
2 czerwca wystąpili oni ostro przeciwko „św. 
Franciszkowi“ rzekomo tylko dlatego, że został 
on desygnowany na Biskupa Rzeszy jedynie 
przez władze kościelne. Miano mu za złe, że 
się odwoływał do „woli ludu“. „Wybór doko
nany przez władze kościelne—wołał szczerze i 
otwarcie już 27 maja przez radjo Muller — nie 
jest wyborem Niemieckich Chrześcijan, nie jest 
on wyborem obecnego niemieckiego ewangelic
kiego ludu kościelnego“. Przed Bodelschwingem 
zamknęły się audjencjonalne sale Hindenburga 
i Hitlera. Kiedy zaś 16 czerwca miało się od
być w Lubece informacyjne zebranie na ko
rzyść Biskupa Bodelschwinga policja do tego 
nie dopuściła. Położenie Bodelschwinga było 
trudne. Dla Niemieckich Chrześcijan nie był on 
mężem, któryby mógł stać na czele Kościoła: 
nie przejawiał on wcale germańskiego ducha 
bojowego. Ze strony czynników rządowych cze
kano na okazję, aby się go corychlej pozbyć. 
Okazja ta niebawem się nadarzyła. Kiedy dr. 
Kapler, prezes Rady kościelnej „ustąpił“ ze swe
go stanowiska, wtedy senat staropruskiego Ko
ścioła mianował na jego miejsce czasowego Ko
misarza w osobie generalnego superintendenta 
dr. Stoltenhoffa. Minister oświaty dr. Rust do
patrzył się jednak w tej decyzji senatu prze
kroczenia kompetencji senackiej i naruszenia 
umowy między Kościołem i Rzeszą i dnia 21 
czerwca oświadczył, że wobec tego Rada ko
ścielna w dalszym ciągu swej władzy sprawo
wać nie może. Dnia 24 czerwca minister Rust 
mianował dr. Jagera Komisarzem generalnym 
i pomimo silnego protestu staropruskiego Ko
ścioła przeciwko temu zarządzeniu ministra ko
misarz Jager utrzymał się na swoim stanowi
sku. Generalny Superintendent tego Kościoła 
dnia 26 czerwca pisał w tym proteście między 
innemi: „Najwewnętrzniejsze życie naszego Ko
ścioła zostało zagrożone. Zapewniano wpraw
dzie, że powaga Ewangelji i wolne jej głosze
nie nie będą naruszane, ale w chrześcijańskim 
Kościele zewnętrzna i wewnętrzna strona zo
stają ze sobą w ścisłej zależności... Kościół ni
gdy nie może być poddany naciskowi politycz
nej władzy. W przeciwnym razie zagrożone zo
staje zwiastowanie ewangelickiej prawdy i wol
ne rozstrzyganie wielkich zagadnień naszej wia

ry. W Kościele, który jest zbyt ściśie związany 
z państwem, giną najgłębsze siły wiary. Uczą 
tego dzieje. Ewangelja niemieckiej Reformacji 
nie może być, szczególnie w czasach politycz
nego zaognienia, politycznie fałszowana. To nie 
bezpieczeństwo grozi naszemu Kościołowi...“ — 
Protest ten miał być odczytany 2 lipca z am
bon w czasie nabożeństw we wszystkich ko
ściołach pruskich, a dzień ten obchodzony jako 
dzień modlitwy i pokuty. Do tego jednak nie 
doszło, owszem, nakazano odprawić właśnie w 
ten dzień nabożeństwa dziękczynne!

Tymczasem pod naciskiem władzy z pod 
swastyki kolegjum trzech po ustąpieniu dr. 
Kaplera na rzecz ostatecznie Mullera, który 
jednocześnie otrzymał tytuł biskupa pruskiego 
(unijnego), zamieniło się w kolegjum dziesię
ciu z przytłaczającą większością Niemieckich 
Chrześcijan. Posunięcie to jest zgoła jasne. 
Swastyka chciała się na przyszłość zabezpie
czyć ze strony tego Kolegjum przed niemiłemi 
jego niespodziankami w rodzaju wyboru Bodel
schwinga i t. p. Już 14 lipca Kolegjum dzie
sięciu ogłasza ustawę ramową o ustroju Ewan
gelickiego Kościoła Rzeszy Niemieckiej. Kościół 
ten — głosi ona — „łączy w sobie wyrosłe na 
gruncie Reformacji równouprawnione wyzna
nia“. Widomym symbolem tej jedności jest Bi
skup Rzeszy, obok którego stoi kolegjalnie mi- 
nisterjum duchowne, złożone z 3 teologów, ja
ko przedstawicieli wyznania augsburskiego, re
formowanego i unijnego, oraz 1 prawnik, jako 
przedstawiciel kanclerza Rzeszy. Poza tern obok 
biskupa na czele Kościoła stoi synod narodowy, 
liczący 60 delegatów poszczególnych kościołów 
krajowych. Jednak 73 ich to nominaci, ludzie 
wybitni i szczególnie Kościołowi zasłużeni. Bi
skup jest wybierany przez synod narodowy tyl
ko z pośród luteran na wniosek biskupów kra
jowych i ministerjum duchownego. Biskupów 
krajowych mianuje z kolei Biskup Rzeszy. Ko
ściół nie jest jednolity, ale dzieli się na po
szczególne wyznaniowe Kościoły krajowe. Usta
wa ta więc jak widać zapewnia państwu jak- 
najwiękzą ingerencję w wewnętrznych spra
wach Kościoła, lub conajmniej umożliwia pań
stwu wpływ na kierunek jego działalności, z 
drugiej zaś strony nie wyklucza ona na przy
szłość możliwości wewnętrznych w Kościele swa- 
rów i waśni czy to wyznaniowych, czy krajo
wych.

Rozpisane na dzień 23 lipca wybory do 
przedstawicielstw kościelnych i zborowych przy
niosły w całych Niemczech, z wyjątkiem okrę
gów nadreńskich i westfalskich, zdecydowane
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zwycięstwo Niemieckich Chrześcijan. Swastyka 
w całej pełni zatryumfowała nad krzyżem i roz
siadła się w Kościele! I nic dziwnego! W przed
dzień wyborów przemówił przez radjo sam „Füh
rer“ i agitował na rzecz Niemieckich Chrześci
jan. O Kościele mówił w sposób zgoła poniża
jący. W swej agitacyjnej mowie twierdził, że 
Kościół dopóty tylko ma znaczenie dla pań
stwa, dopóki oddaje się na usługi „narodowe
go podniesienia“! Niechaj się on nie powołuje 
— wołał z emfazą — na swe rzekome zasługi 
w walce z bolszewizmem, bo nic dotąd w tej 
walce nie uczynił; winien okazać teraz wdzięcz
ność narodowemu socjalizmowi za zniszczenie 
bolszewizmu i uwolnienie go od bolszewickie
go niebezpieczeństwa. — Nic dziwnego, że die 
jungreformatorische Bewegung, stronnictwo 
wrogie Niemieckim Chrześcijanom, a gromadzą
ce w swych szeregach ewangelików o zdrowym 
duchu Chrystusowym, choć wystawiło listę wy
borczą pod hasłem „Ewangelja i Kościół“, otrzy
mało zaledwie 73 głosów. Właściwie nie jest 
to mało. Zważyć bowiem trzeba, że agitacja 
Niemieckich Chrześcijan była bardzo silna i w 
głosowaniu wzięło udział 2 razy tyle ludzi co 
normalnie. A choć nie wszystkich ich intere
sowały sprawy kościelne, to wielu ich głoso
wało jedynie dla tego, aby zapewnić zwycię
stwo swej politycznej partji, z którą Niemiec
cy Chrześcijanie niemal zupełnie się pokrywa
ją. Śmiało mógł sobie pozwolić Hossenfelder 
przy ogłaszaniu wyniku wyborów na powita
nie Müllera jako przyszłego Biskupa Rzeszy!

Niewątpliwie sama idea zcalenia prote
stantyzmu w Niemczech jest ze wszechmiar 
piękna i trzeba jej żywo przyklasnąć. Dopraw
dy my, Polacy, mamy co Niemcom zazdrościć, 
Ale (niemasz na świecie rzeczy bez ale) jej spo
sób urzeczywistnienia i metody walki? Brzmią 
one naprawdę jak „Greuelmärchen“, jak po
tworne bajki. Kiedy się je słucha i czyta wło
sy na głowie się jeżą, że coś podobnego jest 
możliwe w kraju, który aż dotąd szczycił się 
swą kulturą. Nad tern można i trzeba się za
stanowić i rzec otwarcie: to jest złe, treść mo
że jest dobra, ale foma kiepska. Biadać-by 
nad tern nie było trzeba, gdyby ta forma nie 
wypaczała treści i nie wiodła jej na bezdroża. 
I|dlatego rzecz ta musi, jak to już pisałem, 
zastanowić i zaniepokoić nie tylko ewangelika, 
ale każdego poważnie i uczciwie myślącego 
chrześcijanina. I rzeczywiście w prasie ewan
gelickiej całego świata wypadki, rozgrywające 
się na terenie Kościoła ewangelickiego w Niem
czech, znajdują dużo miejsca. Na ich temat na
wet (!) w polskiej ewangelickiej prasie pojawi
ły się takie czy inne zdania. Tymczasem Głos 
ewangelicki (Nr. 39, 24 września) pisze o nich 
jak o niebywałej i nieznanej nikomu rewela
cji i z tego tytułu zarzuca całej polsko-ewan- 
gelickiej prasie bądź całkowity brak zaintere
sowania się niemi, bądź też jednostronne usto

sunkowanie się wobec tego, co się w Niem
czech dzieje. Oczywiście, zgoła nie mam prawa 
występować tu w roli obrońcy polsko-ewange- 
lickiej prasy. Ale czyżby za taką Szanowna 
Redakcja Głosu ewangelickiego tylko swój or
gan uważała?! Wierzę w Jej bohaterstwo, wie
rzę, że „nie obawia się, nie lęka, ani nie wsty
dzi“ mówić o tern, co się w Niemczech dzieje, 
owszem, wierzę nawet, że ma na to „szeroko 
oczy i uszy otwarte“. Nijak tylko zrozumieć 
nie mogę, na co niewątpliwie mój młody wiek 
nie pozwala, nabożnych Jej marzeń o jakiejś 
dyktaturze w polskim protestantyzmie, która- 
by „zmusiła nas (kogo, luteran, reformowanych, 
metodystów, anglikan, babtystów i t. d.?) do 
przyjęcia jednej dla wszystkich ustawy i jed
nego dla wszystkich biskupa całego Kościoła 
ewangelickiego w Polsce“. Chciałem napisać, 
że Niemcom daleko jeszcze do ducha i atmo
sfery, w której rodziła się w XVI wieku Ugo
da Sandomierska, ale po takich enuncjacjach 
„polsko-ewangelickiej prasy“ wolę temu wszyst
kiemu już dać spokój. Głos ewangelicki gotów- 
by mnie jeszcze posądzić o „uprzedzenie do 
Niemiec i Niemców“ i o „ślepą nienawiść do 
dzisiejszego przywódcy tego państwa i narodu“. 
Ale choć zdaję sobie z tego sprawę, że na ta
kie zarzuty może od kogo innego sobie zasłu
żę, coś jednak o metodach unji niemieckiego 
protestantyzmu powiem. Że brzmieć to będzie 
jak „Greuelmarchen“ cóż ja za to mogę? Choć 
te potworne bajki z niemieckiego pokłosia mo- 
żnaby cytować setkami, niech ich jednak kilka 
wystarczy. Może będą one i dla nas lekcją i 
przestrogą, gdybyśmy na wzór Niemieckich 
Chrześcijan chcieli, czego nie daj Boże, czy
nić z Kościoła narzędzie polityki, a nie posła
nnictwo Chrystusowe.

Nawet stary Hindenburg zauważył, że „coś 
się psuje w państwie duńskiem“ i w początkach 
lipca zażądał od Hitlera ukrócenia swawoli je
go adherentów, którzy chcieliby najchętniej u- 
czynić z Kościoła pokornego służkę swych na
rodowych aspiracyj. Bo przecież nie tyle im 
chodzi o czystość Bożego Słowa i Ewangelji 
Chrystusowej, ile o czystość rasy, o imperjali- 
styczne apetyty, o walkę z bolszewizmem, mar- 
xizmem, liberalizmem, demokratycznym pacy
fizmem i innemi jeszcze izmami. A środki tej 
walki są dla nich wszystkie dobre. Oto np. dr. 
Rendorff, członek partji narodowo-socjalistycz- 
nej i jeden z pierwszych, którzy przeciwko Bo- 
delschwingowi występowali na rzecz Mullera, 
został nagle urlopowany na czas nieograniczo
ny. Skąd, poco, zaco i dlaczego?! Poprostu stra
cił zaufanie u sfer rządowych (votum nieufno
ści wyraził mu sam premjer meklemburski) za 
to, że chodziło mu o wewnętrzną wolność Ko
ścioła, któremu chciał służyć jako duchowny, 
a nie polityk. Oto ten dostojnik kościelny wdał 
się w poufnych komunikatach do swego pod
władnego duchowieństwa zgoła niepotrzebnie
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(?) w krytykę Niemieckich Chrześcijan. Istna 
ironja dziejów, a właściwie losu! Tak, dziś w 
Niemczech trzeba być koniecznie Niemieckim 
Chrześcijaninem, inaczej przepada się z krete
sem! Pastor Coch, mianowany niedawno bisku
pem saskim, znany ze swych ostrych wystą
pień zdecydowanie radykalny Niemiecki Chrze
ścijanin, „podpierający“ krzyż swastyką, zwołał 
6 lipca do Drezna podwładnych swych duchow
nych i dosłownie im nawymyślał jedynie za to, 
że po r. 1918 było wśród nich niewielu takich, 
którzy występowali przeciw propagandzie bez- 
bożniczej i... marxizmowi. Nie można brać za 
złe dostojnemu biskupowi Cochowi, że „zagrze
wał“ swe duchowieństwo do walki z bezbożnic
twem, ale co ma wspólnego powołanie duchow
nego z marxizmem? Nie można ostatecznie rów
nież brać mu za złe, że za główny cel swej 
duszpasterskiej pracy uznał dążenie do wytwo
rzenia niemieckiej jedności narodowej, państwo
wej i kościelnej. Biskup Coch pod względem 
patrjotycznym jest zupełnie w porządku! (Istot
nie, brzmi to nieco ironicznie). Ale te patrjo- 
tyczne jego wystąpienia były tak ostre i rady
kalne, że po całej Saksonji rozeszła się pogło
ska o mającem niebawem nastąpić prześlado
waniu Kościoła! (To już gruba ironja!) Wielu 
duchownych zostało zwolnionych, a skrajnie na- 
rodowo-socjalistyczne pismo Allgemeine Evang. 
Lutherische Kirchenzeitung za krótki artykuł o 
tych „saskich zajściach“ zostało w połowie lip
ca na cały tydzień zawieszone.

Czyż nie jest to znowu ironja?! Wyzbądź- 
my się szowinizmu i oddajmy głos prawdzie, a 
będziemy musieli przyznać, że ludzi tych opę
tał istny szał. Sami nie wiedzą czego chcą, a 
już chyba najmniej wiedzą, dokąd ich to wszyst
ko zaprowadzi. I to jest najbardziej smutne i 
przerażające. Chcą mieć swoją „germańską wia
rę“ i koniec! W dniach 29 i 30 lipca obradują 
w Eisenach „Zwolennicy niemieckiej wiary“, re
krutujący się z samych członków partji naro
dowo - socjalistycznej, ludzie takiej miary jak 
profesorowie Hauer, Bregmann, Drews i wielu 
innych i mówią tylko o „niemieckiej wierze“, 
która ma się oprzeć o „religijne dziedzictwo 
narodu niemieckiego“. Rozumie się, że nie mo
że tu być miejsca dla „żydowskiego“ Chrystusa 
i Jego krzyża! Nie wiem też, czy nie jest bez
pośrednią robotą tych panów to, o czem do
niósł P. A. T. 20 września z Berlina. Oto ni 
mniej ni więcej tylko prezydent regencji Szlez- 
wickiej zarządził, aby bez względu na mające 
nastąpić w przyszłości zmiany w nauczaniu St. 
Testamentu w szkołach, natychmiast skreślono 
z programu szkolnego historję o ofiarowaniu 
Izaaka, a to z tego powodu, że „zawarte w niej 
pojęcie o Bogu jest niezgodne z charakterem 
niemieckim“. Komentarzy to chyba nie wy
maga!

Kwestja żydowska stała się dziś w Niem
czech niezmiernie aktualną. Ale najbardziej

przykrą rzeczą jest, że zabierają w niej głos i 
poważni teolodzy ewangeliccy.« Profesor teolo- 
gji Nowego Testamentu (!) w Tybindze Ger
hard Kittel w swej broszurze „Die Judenfrage“ 
z całą powagą naukowca twierdzi, że asymila
cja Żydów to grzech i występek przeciwko woli 
Bożej. Zdaniem tego nowotestamentowca Ży
dom nie wolno uczyć się w niemieckich szko
łach, nie wolno im sądzić w niemieckich są
dach, nie wolno im leczyć w niemieckich szpi
talach, nie wolno im zasiadać w niemieckich 
urzędach, nie wolno im być oficerami w nie
mieckiej armji, nie wolno im zakażać „czystej“ 
krwi nordyckiej, nie wolno im ... zresztą czego 
takim parjasom nie wolno. Choćby się ochrzcili 
nie wolno zostać im duchownym chrześcijań
skim, ani nawet starszym chrześcijańskiego zbo
ru. Żyd ochrzczony to nie chrześcijanin, a tyl
ko judeo-chrześcijanin. (Pojęcie z I wieku po 
Chrystusie!) I dla takich, zdaniem prof. Kittla, 
trzeba koniecznie utworzyć specjalny Kościół 
judeo-chrześcijański. Będzie to dopiero wtedy 
„religijne“ ujęcie owej „Judenfrage“ i nadanie 
walce z Żydami „chrześcijańskiego“ charakteru. 
Ciekawa rzecz, coby też takiemu hyper-chrze- 
ścijańskiemu nowotestamentowcowi Chrystus 
powiedział!

Miło mi słyszeć, że'mój były profesor ba- 
zylejski Dr. Adolf Kóberle, dla którego żywię 
tyle sympatji, wdzięczności i szacunku, zdoby
wa się na słowa rozwagi i zastanowienia, czy 
aby w tej „Nationale Erhebung“ wszystko jest 
w porządku. W swym wykładzie „Słowo krzy
ża a religijna sytuacja obecnie“ upomina swych 
współziomków do oparcia jej na krzyżu, oba
wia się bowiem, aby głoszony dziś w Niem
czech germański ideał bohaterstwa i czystości 
rasy nie stał się przypadkiem wręcz wrogim 
nowotestamentowej nauce o krzyżu. Bo rze
czywiście, iluż dziś mamy w Niemczech takich 
Grundmannów (Gott und Nation), Hirschów, 
Schreinerów, Stapelów i Althausów, którzy zda
je się, już dawno zeszli z gruntu Nowego Te
stamentu. Prof. Schairer pisze np. „pozdrowie
nie Ewangelji dla niemieckiego ruchu wolno
ściowego“ pod wiele mówiącym tytułem „Na
ród—Krew—Bóg“, w którem dowodzi, że wła
ściwym grzechem dziedzicznym to mieszanie 
krwi, że należy więc dążyć do czystej rasy nor
dyckiej, a wtedy Ewangelja obwieści zbawienie 
tym, którzy byli zmazani nieczystą krwią, i in
ne temu podobne „uczone“ brednie.

Siłą ciśnie mi się pod pióro zdanie Ks. A. 
Buzka 1). „Czy aby owe ustrojowe wydarzenia 
w łonie Ewangelickiego Kościoła w Niemczech, 
a szczególnie owa wewnętrzna ideologiczna 
walka niemieckiego protestantyzmu nie tworzy 
większej zmiany, niż niegdyś Reformacja“. Nie
zawodnie, sądzę tylko, że nie jest to zmiana

*) Ks. Andrzej Buzek: H itleryzm  a K ośc ió ł  e w a n 
g e l ick i  w  N iem cech .  Głos E w a n g e l ick i  Nr. 37f
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„większa“, ani nawet „głębsza“, ale jest ona 
napewno bardziej wstrząsająca. Teologiczne zaś 
enuncjacje w rodzaju Schairerowskich nie moż
na też inaczej nazwać, niż tylko „teologiczne- 
mi perwersjami“, tak jak to w swym kapital
nym artykule uczynił J. L. Hromadka 2). Słusz
nie on mówi, że „z takimi błędami, które są 
znacznie niższe od starochrześcijańskich ka- 
cerstw, musi dziś walczyć przyzwoita teologja 
i ci, którzy wiedzą jeszcze co to jest Kościół“.

Na szczęście nie brak jeszcze w Niemczech 
takich, którzy to czynią, inaczej możnaby zwąt
pić o całym protestantyzmie niemieckim, który 
bądź co bądź wywiera wpływ i na nas, nie 
mówiąc już o wpływie teologji niemieckiej, któ
ry jest decydujący. Są jeszcze w Niemczech pa
storowie bilefeldzcy i dortmundzcy, jest jeszcze 
Martin Rade i superintendent O. Dibelius, któ
rzy wiedzą co to jest Kościół, duch Chrystuso
wy i Jego Ewangelja. Superintendent Dibelius 
np. umiał się zdobyć wobec Jagera na piękny 
gest i odważne słowa. Dnia 27 czerwca wręcz 
Jagerowi oświadczył — władzy mi w Kościele 
nie dałeś, władzy tej mi nie odbierzesz, nadał 
mi ją Kościół i Kościół mi ją odbierze, a nie 
żaden komisarz!“ „Naszemu narodowi niczego 
innego tak nie trzeba—pisał do Jagera w swem

2) J. L. Hromadka: Cirkev v e  zm ä tk u  (K ośc ió ł  
w zamęcie) .  C esk y  Bratr—Praha, s ie rp ie ń — w rzes ień  
1933.

oświadczeniu Dibelius — jak ludzi, którzyby u- 
mieli żyć według słów Pisma: przystoi więcej 
słuchać Boga, niż ludzi“.

Przemówił również i profesor Karol Barth. 
Ten wykarmiony na teologji Kalwina twórca 
nowego kierunku protestanckiej teologji, zwa
nego teologją dialektyczną lub teologją kryzy
su albo przełomu, w swej broszurze „Theolo
gische Existenz heute“ ostro wypowiedział się 
o stosunkach w Niemczech z przed 25 czerwca. 
Jedyne oparcie i egzystencję dzisiejszej teolo
gji widzi Barth tylko w Słowie Bożem, a nie 
w zewnętrznej mocy. „Pod przemożnym wpły
wem pewnych „mocy, księstw i potęg“—mówi 
on—szukamy Boga poza Jego Słowem, a Jego 
Słowa poza Jezusem Chrystusem, a Jezusa 
Chrystusa poza Pismem Sw. St. i N. Testa
mentu — i skutek tego jest taki, że jesteśmy 
tymi, którzy Boga wcale nie szukają“. Krótko, 
prosto i ostro! „Kościół—powiada dalej Barth— 
zwiastuje Ewangelję we wszystkich państwach 
tego świata. Zwiastuje ją także w trzeciej Rze
szy, lecz nie pod jej rozkazami, ani teź w jej 
duchu“. Barth przemówił i ... zrobił się mały 
huczek koło jego osoby (przecież nie urodził 
się w Niemczech!) i koło jego... teologji. Barth 
był dobry przed Hitlerem. Teraz o teologji de
cyduje Hitler i Deutsche Christen!

O synodzie narodowym z 5 września i o 
dalszych wypadkach podamy w następnym nu
merze.

T. GRUDA.

KOŚCIOŁ EWANGELICKI W TRZECIEJ
RZESZY.

Wszystko, co się w dzisiejszych Niem
czech dzieje to jedna wielka akcja mobiliza
cyjna dla przyszłej wojny. Umysłowość nie
miecka opanowana jest przez idee fixe pano
wania nad światem i ten stan chorobliwy ma 
swoje konsekwencje, jak wszystkie stany cho
robliwe. Antysemityzm hitlerowski odbiera 
Żydom ich wybraństwo i obdarza niem „czy
stą” rasę germańską, która jest jedną z fik- 
cyj megalomanji nacjonalistycznej i ulubiô  
nem hasłem amatorstwa politycznego i łatwej 
demagogji.

Zjednoczenie Rzeszy, walka z wszelkie 
mi objawami zróżnicowania biologicznego, po
litycznego i społecznego, a także walka z ży- 
dostwem, to przejawy planowego i metodycz
nego fanatyzowania masy niemieckiej dla ce
lów bardzo wyraźnych i jasno zakreślonych.

Hasło hitleryzmu: „Zbudźcie się Niemcy!” nie 
jest wołaniem stróża nocnego ani pianiem ko
guta, ale sygnałem dla ostrego pogotowia. 
Niemcy trzeciej Rzeszy mają się zbudzić nie 
dla pracy kulturalnej i nie dla wszechludz- 
kich wysiłków twórczych, ale skoszarowania 
się i zszeregowania, aby mogły wyruszyć na 
podbój świata. Stawka jest wielka, ale dzi
siejsza niemiecka myśl polityczna, krążąca 
dokoła tej stawki, jest dziwnie nędzna. Z sy- 
stematu wszelkich „Gleichschaltungów”, upro
szczeń i uprostaczeń przebija wielkie ubóstwo 
ducha niemieckiego, który był kiedyś nau
czycielem świata.

Ta myśl, która ożywia masy dzisiejsze 
w całych Niemczech, staje w połowie drogi 
i nie odważa się domyśleć swej koncepcji do 
końca. Cóż to jest panowanie nad światem?
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Jest to posiadanie wielkich bogactw. To 
wszystko. Czy to jest dużo? Niewątpliwie 
tak, ale naród, który całą swoją energję umie 
skupić tylko dokoła myśli nad zdobyciem bo
gactw świata, traci z oczu wielki cel istnie
nia, który spoczywa w radości życia, w prze
nikaniu tajemnic bytu i w odkrywaniu coraz 
to nowych przestworów ducha ludzkiego. Czy 
jakikolwiek Moltke, Hindenburg albo Macken
sen, może dać człowiekowi współczesnemu 
rozkosze równe tym, jakie znajdujemy na prze
strzeni jednej stronicy książkowej Andre Gi- 
de’a, Hamsuna, Tomasza Manna?

W dziełach uczonych, artystów i pisarzy 
duch ludzki przenika oporną materję, rytmi- 
zuje chaos, budzi nowe potrzeby i stwarza 
nowe postaci odczuwania świata i życia. To 
jest kultura współczesna. Najdoskonalsza u oj- 
na, choćby miała na celu zdobycie całego 
świata, jest zawsze zorganizowanem barba
rzyństwem i zawsze mści się na swoich mi
strzach. Ileż razy sprawdziło się w dziejach 
słowo Chrystusa, że kto mieczem wojuje, od 
miecza ginie!? Sprawdzi się ono niewątpli
wie i tym razem na tych, którzy tak usilnie, 
z taką religijną żarliwością przygotowują woj
nę i z cyniczną szczerością mówią co i komu 
chcą złupić. Ale zanim słowo Chrystusa cia
łem się stanie, świat przejdzie przez nowe 
piekło udręk, gotowane mu przez zamroczo
ną duszę niemiecką.

Jeszcze niedawno Niemcy rozbrzmiewały 
hasłami akcji krzewienia międzynarodowej 
przyjaźni, a mianowicie krzewienia jej przez 
kościoły. Jeszcze wczoraj niemal był Stock
holm i była Lozanna z hasłami uniwersaliz
mu ewangelickiego. Hasła te rozchodziły się 
także z Niemiec po całym świecie i budziły 
obok wiary w Boga wiarę w człowieka. W ję
zyku Lutra zwiastowano światu „das Reich 
Gottes”, Rzeszę Bożą, civitas Dei, i nagle, 
niemal z dnia na dzień „Reich Gottes” zmie
nia się w „das dritte Reich”. Już niema 
Stockholmu i Lozanny, ale jest Berlin ze 
swoim ideałem zachłannego prusactwa. Nie
ma już haseł międzynarodowej przyjaźni krze
wionej przez kościoły, ale jest hasło wojny 
z całym światem i hasło wyłączności rasowej. 
Niemcy w 2/3 ewangelickie uchodziły w mnie
maniu własnem i w mniemaniu świata za mo
carstwo nawskroś protestanckie, więc dzisiej
szy hitleryzm obarcza swoim „Gleichschal- 
tungiem” kulturalnym w mierze niemałej 
ewangelicyzm niemiecki.

Cóż się z nim stało, że tak łatwo dał 
się zdegradować do roli narzędzia politycz
nego i zrzekł się chrześcijańskiej idei uni
wersalnej na rzecz ciasnego i ograniczonego 
nacjonalizmu i partykularyzmu? Gdzież jest 
sławna „evangelische Freiheit”? Był nieg
dyś olbrzym Luter, który całemu światu rzu
cał hasło wolności, dzisiaj przychodzą jego

wnuki w postaci najżałośniejszych pigmejów 
i grożą światu niewolą. „Das deutsche Chris
tentum” to dziwoląg, który mógł się zrodzić 
tylko w mózgach dotkniętych przez „furror 
teutonicus”. Nie potrzeba być erudytą, aby 
wiedzieć, że Chrystus korzeniami swej nauki 
tkwi w Starym Testamencie żydowskim, że 
jego ideałowi królestwa Bożego świat grec- 
ko-łaciński dał szatę doktrynalną i organiza
cyjną że humanizm i reformacja dały chrze
ścijaństwu współczesnemu liczne pierwiastki 
naród we co do zewnętrznych form życia ko
ścielnego, pogłębiając tern uniwersalność my
śli chrześcijańskiej I nagle: „das deutsche 
Christentum”. Apostoł Paweł wywodził, że 
niema już Żyda ani Greka, czem chciał po
wiedzieć, że niema już różnic narodowościo
wych wobec Boga. Niemiec współczesny i, 
niestety, ewangelik, powiada: „Niema Żyda ani 
Greka, jest — Germanin!”

Świat powojenny pełen jest szaleństw 
przeróżnych, więc dziwactwa chorej myśli 
niemieckiej nie zwracają na siebie specjalnej 
uwagi, ale taki „paragraf aryjski” w kościele 
ewangelickim przez rasistów przeforsowany, 
godzien jest zastanowienia i rozbioru. Chry
stus posyłał uczni swoich do wszystkich mie
szkańców świata i kazał chrzcić wszystkie 
narody, nie wyłączając żadnego. Ten testa
ment Chrystusa stał się racją bytu wszyst
kich kościołów chrześcijańskich i w każdym 
z nich dostrzegano tyle chrystusowości, ile 
w nim było ducha misyjnego. Kościół rzym 
ski, który był stałym przedmiotem krytyk 
ze strony ewangelicyzmu niemieckiego, wy 
święcał na biskupów Chińczyków, Japończy 
ków, wyznaczał wysokie stanowiska kościelne 
nawróconym Żydom, na wszelki sposób pod
kreślając swoją zasadniczą uniwersalność. 
I oto nagle macierzysty kościół reformacji 
zamyka się w granicach terytorjalno-narodo- 
wych, a z zasady chrześcijańskiej czyni na
rzędzie partyjnej demagogji. Partyjnej? Tak, 
bo w gruncie rzeczy nie partja hitlerowska 
została włączona do Niemiec, ale Niemcy zo
stały włączone do partji Adolfa Hitlera.

W Niemczech jest cicho, bo cisza jest 
nakazana. Nie może się tam odezwać głos 
krytyczny, niema tam miejsca na opozycję i 
na jakikolwiek, choćby najskromniejszy, prze
jaw wolności. Więc tylko od czasu do cza
su dociera do nas wiadomość, że w duszach 
niemieckich rozgościła się żałosna i śmieszna 
małostkowość. Np. w ewangelickim kościele 
saskim przeprowadzono „wielką reformę”, 
usuwając z języka kościelnego dwa wyrazy 
żydowskie: „Amen” i „Alelluja”. Od olbrzy
miej myśli Lutra i szlachetnego uniwersaliz
mu Goethego do takich „sprzątań” i „oku- 
rzań” prowadzi tylko droga degradacji. Cóż 
znaczy, że zostanie usunięte z języka koś
cielnego drobne słowo „Amen”, skoro zostaje
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chyba Chrystus, syn narodu żydowskiego, 
który powoływał się stale na Mojżesza i pro
roków. Cóż z tego, że już niema „Alelluja”, 
gdy pozostaje teologja Pawła, wywodzącego 
się z prawowiernych faryzeuszów żydow
skich?

Jeżeli paragraf aryjski ma naprawdę 
coś znaczyć, to należałoby usunąć z kościoła 
„niemieckich chrześcijan’’ przedewszystkiem 
Chrystusa i jego krzyż, na którym przez dwa 
tysiąclecia przechowały się inicjały, mówiące 
językiem tragicznej ironji, iż na tym krzyżu 
umierał Jezus z Nazaretu, król żydowski. Cóż 
z tego, że w kościele „niemieckich chrześci
jan” nie będzie pastorów i działaczy, którzy 
mieliby choć drobną domieszkę krwi żydow
skiej. skoro istnieją dwa rodowody Jezusa 
Chrystusa w ewangeljach, które obowiązy
wać będą świat chrześcijański chyba do koń
ca tego świata? Nie pomogą tu sofizmaty 
Houstona Stewarta Chamberlaina, że Jezus 
jest pochodzenia aryjskiego, bo w to przecie 
żaden rozumny człowiek nie wierzy.

Ten brak konsekwencji w hitleryzmie 
jest bodaj najżałośniejszem zjawiskiem świa
ta współczesnego, zresztą zjawiskiem nie no- 
wem. Liberalistyczna teologja niemiecka wy
twarzała stan anarchji umysłowej i moralnej, 
którego hitleryzm jest następstwem. Znamy 
przejawy modernizmu ewangelickiego w Niem
czech, które wiązały się z imionami Kalthoffa, 
Jatho, Trauba, oraz wielu innych. Ludzie ci 
odważali się poprostu wprowadzać w życie 
kościelne to, czego nauczyli się byli na uni
wersytecie. Znany też jest w dziejach kościo
ła niemieckiego „Apostolikumstreit” (Spór o 
Apostolicum): młodzi pastorowie przy ordy
nowaniu nie chcieli poprostu wiązać się mo
ralnie i religijnie z tak zwanym „Składem 
Apostolskim”, który zdaniem ich nie wyrażał 
wiary dzisiejszego chrześcijanina. Inni głosili, 
że modlitwa do Jezusa Chrystusa jest niekon
sekwencją, boć Jezus sam się modlił do Boga. 
Takich zastrzeżeń było wiele i każde z nich 
wytwarzało nietylko nastroje, ale powoływało 
do życia całą literaturę polemiczną i apologe- 
tyczną. Ale spór. naukowy rozstrzygały wła
dze kościelne czysto jurydycznie: ustawa ta
ka a taka, paragraf ten a ten... Koniec. Roma 
locuta. Słuszne też było stanowisko, odosob
nionego zresztą, acz ze wszechmiar zacnego, 
Overbecka, który w drugiej połowie zeszłego 
wieku głosił w Bazylei, że albo „chrześcijań
stwo, a wówczas nie historja, albo też histo- 
rja, a wówczas nie chrześcijaństwo”.

Dylemat postawiony był jasno, ale Over
beck nie miał duchowego potomstwa. Umarł 
bezpotomnie, a dziedziczył po nim kompro
mis. Ewangelicka katedra niemiecka rozsku- 
bała kolejno wszystkie wierzenia chrześcijań
skie, podrywając ich podstawy historyczne, 
uzasadnione w tekstach ewangelji, ale ten

sam uczony, który na katedrze likwidował hi- 
storyzm chrześcijański, wyrażał się jak pier
wotny chrześcijanin, gdy przygodnie podczas 
uroczystości akademickiej przemawiał z ka
zalnicy. Kompromis i kompromitacja popro
stu fatalna: kazalnica zapomniała o katedrze 
i przeczyła jej, katedra przemawiała, jakby 
nie było żadnej kazalnicy. Gdzie była praw
da? Na katedrze, czy na kazalnicy? W kla
sycznym kraju profesorów prawda i wiedza 
były synonimami, co do tego nikt nie miał 
wątpliwości. Zaś kazalnica to była jedna ze 
spraw tej filozofji, której właśnie Niemcy 
współczesne dały imię, wymowne zaiste: „die 
Philosophie des ais ob”. To znaczy: filozofja 
na niby. Twórca tego terminu, prof. Vaihin- 
ger, uzasadnił go tein, iż niby to wierzymy 
w to, czy tamto, ale to jest tylko hipotetycz
ne, takie właśnie „na niby” dla względów 
różnorakiego oportunizmu. W Niemczech dzi
siejszych brak zupełnie postawy rzetelnej, któ
ra charakteryzowała Lutra, i wszystko jest na 
niby. Niestety, także ewangelicyzm „chrześci
jan niemieckich” jest na niby. Das Christen~ 
tum des ais ob, bo tylko w takiem chrześcijań
stwie na niby istnieć może paragraf aryjski.

Na tej przesmutnej auto-degradacji chrze
ścijaństwa ewangelickiego zyskuje wszech
stronnie katolicyzm niemiecki. Już w pierw
szych latach powojennych liczne były wy
padki przechodzenia na katolicyzm wybitnych 
ewangelików, niejednokrotnie członków ro
dzin ewangelickich, które miały dla ewange- 
licyzmu znaczenie wprost jakichś dynastyj do
stojnych. Pragnienie jasności i wyrazistości 
prowadziło tych ludzi od kompromisu poli
tycznego ewangelicyzmu ku dogmatowi kato
lickiemu. Mnożyły się też pomysły katolizacji 
ewangelicyzmu, czyli połączenia religijnej żar
liwości katolickiej z ewangelicką wolnością 
badania. Powstawały nawet próby zakonów 
ewangelickich na tle mistycyzmu i swoistego 
kultu eucharystycznego. Wszystko to zostało 
dzisiaj politycznie ujednolicone czyli po nie
miecku: .gleichgeschaltet”. Nie od wewnątrz, 
nie organicznie, ale mechanicznie przy pomo
cy metod wybitnie policyjnych. Żadna eufe
mistyczna terminologja nic tu nie upiększy.

Katolicyzm ma dogmat i papieża i ma 
swoje nieprzejednane stanowisko. Dlatego też 
zdarza się, że co gorliwszy ksiądz katolicki 
staje w obronie zasad chrześcijańskich i mó
wi wyraźnie, że hitleryzm jest pogański i dzi
ki w swoich wybuchach. Idzie za to do wię
zienia i do obozu koncentracyjnego, ale bu
dzi cześć dla zasady, którą reprezentuje i dla 
własnego bohaterstwa. Budzi tę cześć, z któ
rej właśnie zrezygnowali duchowni ewange
liccy, sprzedawszy pierworodztwo wolności 
ewangelickiej za nędzną misę soczewicy ra
sizmu.

Co będzie dalej? Jeśli nie nastapi otrze
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źwienie, musi przyjść rozkład wewnętrzny. 
Niemcy są konsekwentni. Myślą wolno, wa
hają się długo, próbują kompromisu, ale osta
tecznie zrozumieją, że w pojęciu „rasizmu 
chrześcijańskiego” albo „chrześcijaństwa ra- 
sistycznego” jest kpina z zasad elementarnej 
moralności chrześcijańskiej i ogólno-ludzkiej. 
To, co uważane jest przez zaślepionych rasi- 
stów za idealne zjednoczenie narodu niemiec
kiego, będzie przyczyną nowych głębokich 
rozdwojeń. Chociaż trzecia Rzesza to wielka 
niewiadoma i chociaż wolność niemiecka sta 
ła się niemową, wiemy z wszelką pewnością, 
że nie wszyscy ewangelicy wzięli na czoło 
znamię Bestji apokaliptycznej i że w duszach 
ich płonie czyste światło Ewangelji Chrystu
sowej i człowieczeństwa. Nie wiemy, czy ich 
jest dużo, ale wiemy, że oni to właśnie są 
siłą moralną, która ugiąć się musiała przed 
siłą brutalnej przemocy, ale złamana nie jest. 
Przyjdzie czas otrzeźwienia i uspokojenia u- 
mysłów, a wówczas ponury i dziki paradoks 
„chrześcijaństwa rasistycznego” zniknie jak 
upiór nocny. Ale kiedy nastanie wielki dzień

przebudzenia Niemiec, kiedy Chrystus zawo
ła: „Deutschland erwache!” — któż to wie?

To tylko wiemy, że ten dzień przyjdzie, 
bo przyjść musi. Ale narazie musimy żało
wać, że ewangelicyzm niemiecki dał się użyć 
za jedno z narzędzi imperjalizmu, zamiast 
przypomnieć hitleryzmowi, że zdobycie całe
go świata w oczach Bożych jest niczem. „Cóż 
pomoże człowiekowi, choćby cały świat zy
skał, a na duszy swej szkodował?” To słowo 
Chrystusa powinien był przypomnieć rasizmo
wi niemieckiemu Kościół ewangelicki. I nie- 
tylko rasizmowi, lecz i samemu sobie. Tego, 
niestety, nie uczynił. Nie uczynił narazie, bo 
niepodobna uwierzyć, aby nazawsze pozostał 
tam, gdzie zaprowadziła go ślepa nienawiść, 
pycha polityczna i żądza panowania nad świa
tem. Kościół to Chrystus, nigdy zaś i nigdzie 
Cezar, choćby Cezar najmądrzejszy i najpo
tężniejszy. Tymczasem widzimy, że Hitlerowi 
brak nawet mądrości cezarjańskiej i że do 
celu idzie drogami demagogji zbyt prostac
kiej, aby mógł stworzyć coś trwałego.

JERZY KURNATOWSKI.

ZACZĄTKI KOŚCIOŁA
EWANGELICKO-REFORMOWANEGO W POLSCE

(1540— 1557)

Dalecy jesteśmy od zamiaru pisania dzie
jów reformacji w Polsce. Przedmiot ten ma wy
czerpującą literaturę, która posiada wprawdzie 
liczne braki, lecz dla uzupełnienia ich należa
łoby przeprowadzić takie studja, na które bo
daj czy wystarczyłoby jedno życie ludzkie.

Idzie nam o ścisłe określenie daty, miej
sca i okoliczności, kiedy powstała ta organiza
cja, która dzisiaj jest Kościołem Ewangelicko- 
Reformowanym w Polsce. Z wielkiego nurtu 
ogólnej reformacji ten właśnie tylko prąd pra
gniemy wyodrębnić. Nauki szwajcarskich refor
matorów Kościoła przenikają do Polski, zaczyna
jąc od r.1540, pierwsze otwarcie protestanckie 
kazanie w Krakowie przypada na rok 1543, wy
głosił je nadworny kapelan następcy tronu Zyg
munta Augusta—Jan Koźmińczyk, wślad które
go niebawem pójdzie drugi nadworny kapelan 
Wawrzyniec Prażnicki 1). W Krakowie również 
w 1544 r. tworzy się kółko ludzi żądnych no
wych prądów, skupione koło osoby i koło do-

*) Por. N. Ljubowicz.  Istoria  reform acji  w Pol-  
sze. K a lw in is ty  i an titr in itarj i .  W arszawa 1833.

mu pana Jana Trzecieskiego. Z tego"; kółka 
wyjdą najgłośniejsi działacze reformacji. Wśród 
nich widzimy spowiednika królowej Bony, ko
misarza Zakonu Franciszkanów, Franciszka Lis- 
manina, włocha z pochodzenia, urodzonego na 
wyspie Korfu. Koło 1546 r. Lismanin zrywa 
z nauką Kościoła katolickiego. W kilka lat póź
niej (1554) wyjeżdża do Szwajcarji, aby zapo
znać się z naukami tamtejszych reformatorów. 
W Szwajcarji przebywa dwa lata, zapoznaje się 
z Kalwinem i namawia go do nawiązania ko
respondencji z różnemi osobistościami w Polsce.

A więc o nauce Jana Kalwina dowiedziała 
się Polska w roku 1554. Gdy Lismanin wrócił, 
Bonar i Stanisław Sarnicki pragnęli, aby Kal
win osobiście przybył do Polski organizować 
Kościół. Kalwin nie przyjechał, lecz jego listy 
i książki rozeszły się szeroko po Polsce.

Wszystko to jednak nie stworzyło odręb
nej kościelnej organizacji.

Właściwym organizatorem Kościoła Ewan
gelicko-Reformowanego w Polsce jest dopiero 
Jan Łaski, który stanął na ziemi polskiej 3 gru
dnia 1556 r. Łaski zmarł 8 stycznia 1560 r. i
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w ciągu tych trzech ostatnich lat swego życia 
stworzył organizację Kościoła Ewangelicko-Re
formowanego w Polsce, która w swych zasadni
czych zarysach trwa do dziś dnia.

Jednak na oganizację Kościoła Ew.-Refor- 
mowanego w Polsce złożył się jeszcze inny prąd, 
wcześniejszy, dawniej zorganizowany, z którym 
małopolski Kalwinizm—to zbliża się, to oddala, 
aby wreszcie zlać się z nim zupełnie.

Jest to Kościół Braci Czeskich, czyli cze- 
sko-braterska Jednota.

Tę rolę, którą dla Kalwinizmu odegrał Kra
ków i dom Jana Trzecieskiego, dla Jednoty o- 
degrał Poznań i dom Andrzeja Lipczyńskiego 1). 
Data powstania Jednoty, jako odrębnej orga
nizacji kościelnej jest wcześniejsza. 24 czerwca
1548 r. stanęli na bruku poznańskim pierwsi 
bracia czescy i morawscy, wypędzeni z ojczy
zny edyktem Ferdynanda I. Bracia ciągnęli do 
Prus, gdzie im obiecał przytułek książę Albert; 
w Poznaniu byli pewni dobrego przyjęcia, gdyż 
generałem Wielkopolski był hrabia Andrzej Gór
ka, całkiem sprawie reformy kościelnej oddany. 
Bracia przebyli w Poznaniu dwa miesiące. Nie
których Górka zatrzymał na stałe, osadzając w 
Koźminie, w Kurniku i w Szamotułach. Kilka 
rodzin zostało też w Poznaniu. Pozostawiono 
im zupełną swobodę wyznaniową. W Toruniu, 
dokąd pociągnęli następnie żyły niedawno siłą 
stłumione tradycje luterskie i podczas pobytu 
w tern mieście udało im się zyskać pierwszych 
prozelitów z pośród miejscowej ludności. We 
wrześniu poszli do Prus. Osiedliwszy się tam 
utrzymywali częste stosunki z ojczyzną, do któ
rej droga wiodła przez Toruń i Poznań. Jed
nym z takich wędrowców był brat Mach Sioń- 
ski, który w Poznaniu zatrzymał się w domu 
pana Andrzeja Lipczyńskiego, ogniskującym 
wszystkich, kogo interesowały nowe prądy re
ligijne. Podczas tego pobytu bratu Machowi u- 
dało się zyskać pierwszych prozelitów z pośród 
miejscowej ludności z p. Lipczyńskim na czele. 
Liczba ich szybko rosła. Pierwszym stałym pa
sterzem braterskiej gminy poznańskiej został 
Jerzy Izrael, który odprawił pierwsze nabożeń
stwo w domu pana Lipczyńskiego 18 kwietnia
1549 r. Liczba wiernych szybko wzrastała, a 
prawdziwie zwrotnym punktem w dziejach Ko
ścioła było pozyskanie najpotężniejszego po Gór
ce magnata wielkopolskiego Jakuba Ostroroga, 
wnuka słynnego Jana, autora „Monumentum de 
emendanda republica“. Ostroróg usunął księ
dza katolickiego w swoim miasteczku Koźmi
nek koło Kalisza i osadził tam Izraela. W 1555 
roku było już koło 20-tu parafij braterskich w 
Wielkopolsce. Marszewski w Choczu, Marcin 
Zborowski w Kaliszu, Jan Tomicki w Wieru
szowie i Stawiszynie, Jan Krotowski w Łobże
nicy i inni zakładają zbory. Na początku 1558

l) Por. Jedno ta  bratrska v prvm'm v y h n a n s tv i  
(1548— 1561) sep sa l  Jaro9lav Bidlo. V Praze 1900.

roku już jest 40. Oczywiście w całej tej pracy 
spory dogmatyczne nie odgrywają żadnej roli, 
bo Jednota przybyła z Czech z zupełnie skry- 
stalizowanem wyznaniem wiary i organizacją 
kościelną.

Stosunki pomiędzy zupełnie skrystalizo
waną Jednotą wielkopolską, a będącą w stanie 
tworzenia się reformacją małopolską zawiązują • 
się bardzo szybko. Franciszek Lismanin i Frycz- 
Modrzewski zwiedzają zbory braterskie w Cze
chach. Grzegorz Pauli, pasterz ewangelicki w 
Brzezinach, organizuje protestantów swojej pa- 
rafji według wzorów czesko-braterskich, cho
ciaż sam nie należał do Jednoty. Na synodzie 
słomnickim w Małopolsce wniosek o połączeniu 
się z braćmi jest przychylnie przyjęty: wnio
skodawcą był Feliks Kruciger, który wówczas 
wysunął się na czoło protestantów małopol
skich. Jednakże na tym samym synodzie prze
chodzi wniosek Włocha Stankara, jak pokaże 
się później arjanina, o utworzeniu specjalnej 
hierarchji kościelnej w Małopolsce, różnej od 
wielkopolskiej. Odrazu więc w łonie Kościoła 
małopolskiego zarysowuje się pewna sprzecz
ność w stosunku do Jednoty. Mimo to podróż 
Jakuba Ostroroga do Krakowa, jego rozmowy 
z małopolską szlachtą protestancką, a zwłasz
cza z Filipowskim doprowadzają do synodu w 
Koźminku (marzec 1555), gdzie reprezentowa
ne są obydwie organizacje i gdzie w imieniu 
Małopolan pan Jakub Filipowski, oraz kilku pa
sterzy: Marcin Krowicki z Wodzisławia, Alek- 
sanber Vitrelin z Pińczowa, Melichar z Krako
wa i t. d. deklarują akces całej reformacji ma
łopolskiej do Jednoty.

Na razie zatrzymajmy się na Unji Koź
mińskiej i uprzytomnijmy sobie, że Unja ta 
(marzec 1555) odbyła się na rok przed przy
jazdem do Polski Jana Łaskiego (grudzień 1556). 
Zaznaczmy tylko, że pan Filipowski i pasterze 
małopolscy, obecni w Koźminku, łudzili się, są
dząc że mają za sobą całą opinję protestancką 
Małopolski.

Spróbujmy teraz rzucić tę garść suchych 
faktów na ogólne tło społeczno-polityczne ostat
nich lat panowania Zygmunta Starego i pierw
szych lat panowania Zygmunta Augusta. Przy 
tej sposobności scharakteryzujemy różnice dog
matyczne i organizacyjne pomiędzy ogólno-pro- 
testanckim Kościołem małopolskim, takim, ja
kim on był przed przybyciem Łaskiego, a Jed
notą.

W pierwszej połowie XVI w. krystalizują 
się dwa zjawiska: ostateczne przekształcenie 
stanu rycerskiego w stan ziemiański, a jedno
cześnie niesłychany wzrost potęgi politycznej 
i ekonomicznej duchowieństwa. Z chwilą upad
ku Konstantynopola i odkrycia Ameryki Pol
ska oddala się od wielkich szlaków handlowych 
świata i musi z państwa o silnym stanie rze- 
mieślniczo-kupieckim stać się państwem rolni- 
czem, które dostarczać będzie produktów rolni
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czych państwom zachodnio - europejskim; nad 
Atlantyk bowiem przenosi się handel, a wraz 
z nim tam zakwitnie życie miejskie. Proces 
ten odbywać się będzie tern szybciej, że już 
w XV wieku rozpoczyna się kolonizacja Podola 
z jego niesłychanie urodzajną glebą. Skutki 
społeczne tych przemian są te, że przedewszyst- 
kiem zaczną upadać miasta, następnie zaś szlach- 
cic-rycerz, który dotąd kontentował się pobie
raniem czynszów od chłopów, nie wglądając 
w ich gospodarkę, — teraz stanie się wielkim 
przedsiębiorcą rolnym, pracującym z pomocą 
chłopa pańszczyźnianego, obowiązanego do pra
cy na pańskim polu.

W miarę tego, jak wzrasta ekonomiczna 
potęga szlachty, mieszczaństwo usuwa się na 
drugi plan, a na wpół samodzielny czynszow- 
nik staje się pańszczyźnianym poddanym.

Nowej potędze ekonomicznej szlachty prze
ciwstawia się dawna potęga ekonomiczna, mo
ralna, polityczna kleru. Wprawdzie od końca 
XV w. szlachta rezerwuje dla siebie wyższe 
stanowiska w Kościele, ale bądź co bądź Ko
ściół tworzy odrębną organizację. Pod wzglę
dem materjalnym posiada olbrzymie dobra, ro
bi kolosalne interesy, prowadzi handel, pobie
ra dziesięcinę od szlachty (t. j. dziesiątą część 
dochodu brutto), nie ponosi żadnych ciężarów 
na rzecz państwa i jest wolne od służby woj
skowej, a nawet zwalnia swoich rządców. Mo
ralnie — nietylko duchowny podlega wyłącznie 
juryzdykcji duchownej—lecz w dodatku juryz- 
dykcja duchowna rozciąga się i na osoby świec
kie we wszelkich sprawach, jakikolwiek z du
chowieństwem mających związek.

Konflikt więc pomiędzy duchowieństwem 
a szlachtą jest nieunikniony. Szlachta tak da
leko idącej supremacji duchowieństwa znieść 
nie może, tembardziej, że król Zygmunt Stary 
jest całkowicie po stronie duchowieństwa i w 
niczem tej supremacji osłabić nie chce, bodaj 
za cenę osiągnięcia od szlachty większych świad
czeń na rzecz swojej władzy, t. j. na rzecz pań
stwa. Na tle tego samego przymierza pomię
dzy królem i szlachtą przeciwko duchowieństwu 
zorganizują się wszystkie państwa luterańskie. 
Władza królewska staje się wówczas mocniej
szą.

Do tych czynników społeczno-politycznych 
należy dołączyć czynniki moralno-intelektualne. 
Wiek XV stał w Polsce w pierwszej swej po
łowie pod znakiem husytyzmu, w drugiej pod 
znakiem humanizmu. Obecnie od początku XVI 
wieku zaczyna przenikać luteranizm. Na uni
wersytecie w Wittemberdze studjuje wielu Po
laków, sekularyzacja Prus Książęcych tworzy 
silny ośrodek luteranizmu, posługującego się 
w znacznym stopniu polskim językiem. Książki 
luterskie przenikają masami do Polski i są tu 
rozrywane.

Duchowieństwo to widzi: zakazuje wyjaz
dów zagranicę, konfiskuje książki, nakłada ka

ry na księgarzy, lecz wszystkie te środki nie 
dają żadnych rezultatów, do czego szlachta — 
wrogo nastrojona względem duchowieństwa — 
w znacznym stopniu się przyczynia. Z wyjąt
kiem Gdańska i Torunia, gdzie potworzyły się 
parafje luterskie, niebawem zamknięte, lecz mi
mo to tajnie istniejące—do 1540 r. luteranizm 
nigdzie w Polsce nie staje się organizacją ko
ścielną, lecz wszędzie unosi się w powietrzu, 
że tak powiem. Po 1540 r. luteranizm wytwo
rzy organizacje kościelne głównie w miastach 
Prus Królewskich (Gdańsk, Elbląg, Toruń) i w 
Poznaniu.

Dalszą jego ekspansję na gruncie wielko
polskim uniemożliwił rozwój Jednoty, a do Ma
łopolski luteranizm nie dotarł zupełnie.

Następnie ruch reformacyjny ściśle wiąże 
się z ruchem politycznym. Synody mają wpływ 
na sejmy i odwrotnie sejmy wpływają na prze
bieg synodów. Przebieg sejmów za panowania 
Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta jest 
dobrze znany z ogólnej historji polskiej. Za 
Zygmunta Starego sejmy rozbrzmiewają całym 
szeregiem skarg szlachty na duchowieństwo: 
szlachta zarzuca mu rozwiązłość życia, brak wy
kształcenia, żąda, aby duchowieństwo było po
ciągnięte do służby wojskowej i do opłacania 
podatków, a przedewszystkiem szlachta nie chce 
płacić dziesięciny Kościołowi.

Dopóki panuje Zygmunt Stary — wszyst
kie te zarzuty i żądania pozostają bez skutku. 
Król, opierając się na klerykalnych magnatach, 
pozostaje głuchy na głosy szlachty. Szlachta 
rozgniewana stawia królowi bierny opór. Kon
flikt ten zaznacza się silnie w t. zw. „kokoszej 
wojnie“ (1537), kiedy szlachta, zebrana na po
spolite ruszenie, zaczęła dyskutować. Obóz prze
kształcił się w sejm. Na wyprawę wojenną 
szlachta nie poszła. Król, pozostając głuchym 
na żądania szlachty, ryzykował utratę swej 
rzeczywistej władzy, gdyż do poskromienia 
szlachty przemocą nie miał dostatecznych sił. 
Zygmunt Stary mimo to nie zmienił swego po
stępowania. To też rok 1548, rok jego śmierci 
i wstąpienia na tron Zygmunta Augusta jest 
przełomowym.

Zygmunt August uchodził za zwolennika 
reformacji, a jego nadworni kapelani Koźmiń- 
czyk i Prażnicki otwarcie ją szerzyli.

Na pierwszym zwołanym przez Zygmunta 
Augusta sejmie z powodu jego wstąpienia na 
tron w 1548 r. skargi na duchowieństwo przy
bierają ostrzejszy ton (wystąpienie Piotra Bo
ratyńskiego), lecz konkretne żądania szlachta 
postawi dopiero na sejmie 1552 r. W między
czasie nastąpił zatarg pomiędzy młodym kró
lem a szlachtą z powodu jego małżeństwa z 
Barbarą Radziwiłłówną, któremu szlachta była 
przeciwna, nie chcąc dopuścić do wpływu na 
koronę tej magnackiej rodziny. Duchowieństwo 
nie omieszkało wykorzystać tego zatargu i uzy
skać od chwiejnego Zygmunta Augusta edykt
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z 12 grudnia 1550 r., w którym król gwaran
tuje wszystkie przywileje duchowieństwa i zo
bowiązuje się do wypędzenia z kraju wszyst
kich, których duchowieństwo uzna za herety
ków.

Wobec rosnącej fali reformacji edykt ten 
jednak miał ten skutek, że wprawdzie niektó
rzy biskupi zaczęli wydawać niezmiernie suro
we wyroki na szlachtę, lecz wyroki te nie były 
wykonywane. Nadto wielu biskupów (Uchański, 
Zebrzydowski), nie mówiąc o niższem ducho
wieństwie, uległo prądom reformatorskim i nie- 
tylko paraliżowało działanie edyktu, lecz mniej 
lub więcej jawnie sprzyjało szerzeniu się re
formacji. W takim nastroju rozpoczął się sejm 
1552 roku. Marszałkiem Izby wybrano Rafała 
Leszczyńskiego, należącego do wielkopolskiej 
Jednoty braterskiej, który na mszy poprzedza
jącej sejm zamanifestował swoje przekonania 
w ten sposób, że podczas podniesienia stał w 
czapce.

Na sejmie szlachta żądała przedewszyst- 
kiem zniesienia edyktu z 12 grudnia 1550 r. 
i zniesienia jurysdykcji biskupiej nad t. zw. 
heretykami. Król odpowiedział, że w sprawie 
zniesienia jurysdykcji szlachta (t. j. Izba po
selska) winna zwrócić się bezpośrednio do du
chowieństwa. Z pertraktacyj, prowadzonych 
po-za kulisami sejmu pomiędzy szlachtą i du
chowieństwem, wynikło, że duchowieństwo sa
mo zgadza się na zawieszenie swojej jurysdyk
cji na rok. Gdy sprawa przeszła na pełne po
siedzenie sejmu, wyłoniła się kwestja, czy za
wieszenie jurysdykcji duchownej stosuje się tyl
ko do szlachty, czy też do wszystkich stanów. 
Sejm groził zerwaniem, do czego król nie mógł 
dopuścić, gdyż pomoc szlachty ze względów fi
nansowych i militarnych była mu niezbędna. 
Skończyło się kompromisem. Na żądanie szla
chty, aby przynajmniej zawiesić wykonanie wy
roków na zasadzie edyktu z 12 grudnia 1550 
roku i zawiesić jurysdykcję duchowną na rok,— 
król odpowiedział: fiat! (niech się tak stanie!).

Sejm 1552 r. skończył się więc na „inte
rim“, na odroczeniu rozstrzygnięcia na rok, 
ewentualnie do następnego sejmu.

Następny sejm został zwołany do Lublina 
w 1554 r. Sprawy religijne zostały na nim 
wysunięte na pierwszy plan, a gdy król nie 
zajął w nich przychylnego dla reformacji sta
nowiska, sejm rozszedł się. Sam Zygmunt 
August tak pisze o tym sejmie w liście do 
Mikołaja Radziwiłła z 5 marca 1554 r. „Wczo- 
ra sejm się rozjechał, wstali posłowie jako pta- 
cy, acz non defuerunt certi autores (lecz nie 
brakło inicjatorów) tego rozsypania sejmu“

Na sejmie piotrkowskim z 1555 r. Zyg- 
gmunt August postanowił sprawom religijnym 
poświęcić więcej uwagi i cierpliwości. Po trzy
tygodniowych długich i namiętnych rozpra
wach—Zygmunt August zdecydował, że zgod
nie z żądaniem posłów zwoła sobór narodowy

swoją własną władzą, w czasie, który uzna za 
odpowiedni. Na soborze tym będzie osobiście. 
Aż do chwili załatwienia sprawy religijnej 
przez sobór narodowy sądy duchowne winny 
zawiesić wszelkie kary za porzucenie katoli
cyzmu i za herezję. Do chwili tej obydwie 
strony winny zachować pokój.

Było to więc nowe * „interim“, nowe od 
roczenie sprawy do soboru narodowego, który 
miał być zwołany, a do tego czasu miało trwać 
zawieszenie broni.

Oczywista rzecz, że w tym nastroju, w ja
kim wówczas było społeczeństwo, taka decy
zja była w istocie swej zachętą do dalszego 
szerzenia reformacji.

Jakub Filipowski i część stojących za nim 
protestantów małopolskich sądzili, że reforma
cja winna być równie silnie zwarta, jak i stro
na przeciwna. To też na synodzie w Koźmin
ku, który odbył się niebawem po sejmie w tym 
samym, 1555 roku, zgłosili akces w imieniu 
wszystkich protestantów małopolskich do Jed
noty braterskiej, uważając ją za najsilniejszą 
i najlepiej zorganizowaną protestancką organi
zację religijną.

Na czem polegała ta organizacja? A prze- 
dewszystkiem jakie były dogmaty Jednoty?

Pojmowanie Eucharystji przez Braci Czes
kich jest „pośrednie pomiędzy grubo materjal- 
nem pojmowaniem jej przez katolików i lute- 
ran, a czysto symbolicznem, którego trzyma 
się Zwingli i do pewnego stopnia Kalwin“. 
W ten sposób tłumaczy Eucharystję małopol
skim protestantom jeden z członków Jednoty 1).

Sformułowanie tego pośredniego pojmo
wania Eucharystji było niesłychanie trudne, bo 
albo się wierzy, że chleb i wino przyjęte pod
czas Komunji stają się ciałem i krwią Zbawi
ciela, jak uczą katolicy i luteranie, lub też 
wierzy się, że chleb i wino przyjęte podczas 
Komunji pozostają chlebem i winem, a przyj
mowanie ich w pewien określony uroczysty 
sposób jest tylko pamiątką Wieczerzy Pań
skiej.

Czesko-braterski wykład Eucharystji był 
niesłychanie zawiły, nad czem delegaci Mało
polan w Koźminku nie bardzo chcieli się za
stanawiać, ujęci innemi istotnie nader dodat- 
niemi cechami Jednoty. Aczkolwiek i celibat 
księży—wprawdzie nie obowiązkowy, lecz bądź 
co bądź zwyczajowo przyjęty w Jednocie—był 
w protestantyzmie czemś niezwykłem.̂ W orga
nizacji kościelnej władza spoczywała prawie 
wyłącznie w rękach duchownych.

Tym cechom Jednoty, które wyróżniały 
ją od innych prądów reformatorskich, należy 
przeciwstawić inne cechy ogólnie przez prote
stantów wysoko cenione. A mianowicie wielką 
karność, stopniowanie przy dopuszczaniu do 
Komunji, stopniowanie uzależnione od udosko-

0  Bidlo, o. c. str. 147.
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nalenia duchowego, niesłychanie wysoki po
ziom moralny, wielką pracowitość, prawdziwą 
chrześcijańską miłość bliźniego i niezmiernie 
rozwiniętą pomoc wzajemną. Cechy te silnie 
wyrobione w czeskich parafjach Jednoty udzie
lały się nawróconym polskim parafjom i stwa
rzały nader dodatnie charaktery, takie, jakich 
Polakom właśnie brakowało. Pozyskiwanie no
wych wiernych było gruntowne. Nawrócona 
szlachta osadzała pasterzy Jednoty, którzy usi
łowali nawrócić poddanych. Nie zawsze uda
wało się to, lecz usiłowania bardzo daleko idą
ce były wszędzie. Przyjmowanie Komunji pod 
dwoma postaciami, obrzędy, wewnętrzne urzą
dzenie kościołów, — wszystko to było ściśle 
ustalone i w nowych parafjach wprowadzane 
wzorem starych.

Zupełnie inną fiziognomję duchową i or
ganizacyjną miał protestantyzm małopolski.

Początkowo szlachta, sprzyjająca reforma
cji, osadzała na parafjach od nich uzależnio
nych księży, którzy również sprzyjali reforma
cji, głosili z ambony zasady sprzeczne z zasa
dami kościoła katolickiego, ale nie byli przy- 
tem jednomyślni: każdy głosił to, co uznawał za 
słuszne, przeważnie udzielali Komunji pod dwo
ma postaciami, lecz wszystko to czynili w ko
ściołach, mających całe wewnętrzne urządzenie 
katolickie i zachowując wogóle całą obrzędo
wość katolicką.

Dopiero w 1550 roku odczuto potrzebę 
wytworzenia organizacji religijnej.

Pierwszy organizacyjny zjazd małopolskie
go protestantyzmu miał miejsce w Pińczowie, 
w październiku 1550 r. Mikołaj Oleśnicki, do 
którego Pińczów należał, był gorącym zwolen
nikiem reformacji i pierwszy zdecydował się 
zrobić z niej nie bunt w kościele katolickim, 
a odrębny Kościół. Na zjazd pińczowski przy
byli Filipowski, Stanisław Lasocki, Stadnicki i 
wielu kaznodziei, z pośród których szczególniej 
wyróżniał się Franciszek Stankar. Włoch ro
dem z Mantui, Stankar był profesorem języka 
hebrajskiego na uniwersytecie krakowskim. 
Za wygłaszanie przekonań, uznanych za here
tyckie, biskup wtrącił go do więzienia, do słyn
nego Lipowca, specjalnie na ten cel zbudowa
nego. Po dwóch miesiącach Stapkarowi uła
twiono jednak ucieczkę i znalazł on przytułek 
u pana Oleśnickiego w Pińczowie. Na zjeździe 
pińczowskim zaproponował przyjęcie reforma
cji Kolońskiej (coloniensem reformationem) ja
ko wzoru dla kościołów małopolskich, na co 
zgodzono się. Wówczas Oleśnicki zdobył się 
na czyn niezmiernie śmiały. Usunął z ko
ścioła w Pińczowie obrazy, po-zatem wypędził 
zakonników z miejscowego klasztoru.

W listopadzie odbył się w Pińczowie dru
gi zjazd, ni który przybyło wielu panów i ka
znodziei. W ich obecności Jakób Sylvius, pa
sterz pińczowski, odprawił pierwsze w Małopol- 
sce nabożeństwo według liturgji protestanckiej.

Jednak w następnym miesiącu, w grud
niu odbyła się koronacja Barbary Radziwił
łówny. Król był całkowicie po stronie ducho
wieństwa: wydał surowy edykt 12 grudnia 1550 
roku o którym już wspominaliśmy i Oleśnicki 
został po pewnym czasie zmuszony do oddania 
z powrotem zakonnikom klasztoru pińczow- 
skiego, a Stankar musiał opuścić kraj.

Duch reformacji mimo to szerzył się da
lej z nieustającą potęgą, a „interim“ uchwalo
ne na sejmie 1552 r. znacznie wzmogło swo
bodę działania. Żądanie zniesienia jurysdyk
cji biskupiej powtarza się na wszystkich sejmi
kach. Działacze reformacyjni, wypędzeni z kraju 
w 1550 i 1551 roku, powracają. Powraca Stan
kar i Feliks Kruciger. Rozpoczynają się zno
wu obrady nad organizacją Kościoła i znowu 
Stankar opracowuje projekt, który staje się 
podstawą dyskusji.

W Słomnikach, miasteczku Stanisława My
szkowskiego, zbiera się pierwszy właściwie sy
nod reformowanych kościołów małopolskich 
24 listopada 1554 roku. Projekt, jaki przedło
żył Stankar, został tymczasowo przyjęty, jako 
wzór do odprawiania obrzędów. W kwestje do
gmatyczne nie bardzo zapuszczano się, a sam 
Stankar u wielu uczestników synodu nie wzbu
dzał zaufania, gdyż wiedziano o jego sporze 
z pruskim teologiem Osiandrem, w którym 
Stankar utrzymywał, że Chrystus tylko jako 
człowiek jest pośrednikiem pomiędzy człowie
kiem a Bogiem, co już właściwie było ne
gacją boskości Zbawiciela. To też na tymże 
synodzie chętnie przyjęto inny projekt, pozor
nie nie wykluczający pierwszego, a mianowi
cie wejście w stosunki z Jednotą wielkopolską 
i wzięcia ich nauki i organizacji za wzór dla 
siebie.

Wykonaniem tej decyzji zajęli się Fili
powski i Kruciger. 24 marca 1555 r. zwołali do 
Chręcic, majątku Filipowskiego, zjazd Braci 
czeskich z Małopolanami. Z Jednoty na zjazd 
ten przybyli Jerzy Izrael i Jan Rokita. Z ma
łopolskich kaznodziei oprócz Krucigera byli 
Aleksander Viterlin i Marcin Krowicki. Na 
propozycję unji bracia odpowiedzieli, że bynaj
mniej jej nie odrzucają, lecz radzą, aby przed 
zawarciem jej Małopolanie sami pomiędzy so
bą zdecydowali się, że istotnie jej pragną. Za
raz po zjeździe w Chręcicach odbył się drugi 
podobny w Gołuchowie w Wielkopolsce u Ra
fała Leszczyńskiego, gdzie Filipowski i Kruci
ger nabrali jeszcze większego przekonania o 
potrzebie unji.

To też na synodzie w Koźminku u Ostro- 
roga (24 sierpnia 1555) oni reprezentowali Ma
łopolan i oni w ich imieniu zawarli unję.

Do rozpoczęcia działalności organizator
skiej Jana Łaskiego (przyjechał do Polski 3 
grudnia 1556), którą odkładamy do innego stu- 
djum, pozostaje nam półtora roku.

Ten okres, aczkolwiek bardzo krótki, jest
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niezmiernie ważny, gdyż odbywa się w nim 
odwrót od unji, a raczej od fuzji z Braćmi 
czeskimi i wzrost zainteresowania reformacją 
szwajcarską wogóle, a zwłaszcza nauką Jana 
Kalwina.

Przypomnijmy sobie, że Lismanin w owym 
czasie przebywa w Genewie i że namówił Kal
wina do nawiązania korespondencji z Polaka
mi. Listy jego nie pozostały bez skutku. 
Z drugiej strony od sejmu 1555 roku wszyscy 
czekają na sobór narodowy, który ma być zwo
łany przez króla.

To też na synodzie w Pińczowie 24 kwiet
nia 1556 r. wyrażono życzenie, aby Jan Kal
win przybył do Polski. Na razie organizowałby 
Kościół małopolski, a potem wziąłby udział 
w soborze narodowym. Piszą więc z Pińczowa 
do Senatu genewskiego, aby zezwolił na wyjazd 
Kalwina do Polski.

„Ponieważ wiemy — brzmi treść listu — 
że mąż najznakomitszy Jan Kalwin jest ozdo
biony największymi darami Bożymi i że może 
on być nietylko pożyteczny dla naszego Koś
cioła, który jest w zaczątku, lecz może nawet 
odegnać wrogów Jezusa Chrystusa, — przeto 
prosimy i błagamy Jezusa Chrystusa, abyście 
nie odmówili naszemu rodzącemu się Kościoło
wi tak wspaniałego narzędzia Opatrzności (tam 
praeclarum organum Dei) przynajmniej na kil
ka miesięcy, dopóki nie skończy się sobór na
rodowy, tembardziej, że Waszemu Kościołowi 
nie grozi żadne niebezpieczeństwo, naszemu 
zaś bardzo wielkie“.

Synod pińczowski oznaczał więc odwrót 
od Jednoty.

Przed synodem pińczowskim, w styczniu 
1556 roku odbył się synod w Secyminie u 
Stanisława Szafranieckiego, na którym Trzecie- 
ski odczytał wyznanie wiary Braci czeskich. 
Już tam pokazało się, że za przyjęciem go byli 
tylko ci, którzy wzięli udział w synodzie Koź
mińskim. Większość miała wzrok skierowany 
ku Szwajcarji.

Na Synodzie pińczowskim w kwietniu na
strój ten jeszcze spotęgował się. Nietylko wy
słano wyżej przytoczony list do Kalwina, lecz 
postanowiono również wezwać do kraju Jana 
Łaskiego. Czesko - braterskie wyznanie wiary 
przesłano do zaopinjowania Lismaninowi. Mimo 
to nie zrywano z Jednotą i proszono obecnych 
na synodzie Jerzego Izraela i Jana Rybę o po
moc. Formalnie synod pińczowski stał jeszcze 
na gruncie Unji Koźmińskiej, faktycznie był zo-

rjentowany ku reformacji szwajcarskiej.
W jesieni Izrael istotnie przybył do Ma

łopolski i nawiedził kilka zborów (Secymin, 
Chręcice i inne), wszędzie ucząc wprowadzać 
nowe obrzędy, nowe urządzenia kościelne i u- 
cząc zasad przyjętych przez Jednotę.

3-go grudnia przyjechał Łaski. 28 grud
nia (1556) odbył się synod w Iwanowicach. Byli 
na nim obecni Łaski i Izrael. Z rozpraw poka
zało się, że i nauka i obrzędowość Jednoty nie 
odpowiadają temu, co zamierzał wprowadzić 
Łaski. O unji, w znaczeniu połączenia, jak to 
postanowiono w Koźminku, nie mogło już być 
mowy. Pozostały przyjacielskie stosunki i per
spektywa na unję w znaczeniu federacji, przy 
terytorjalnym podziale na Wielką i Małą Pol
skę oraz zobowiązaniu się do wzajemnego nie- 
przekraczania granic w działalności misyjnej.

Jednocześnie (grudzień 1556—styczeń 1557) 
odbył się sejm w Warszawie, na którym znów 
sprawy religijne odegrały wielką rolę. O zwo
łaniu synodu narodowego niczego się na nim 
nie dowiedziano, lecz zostały w swej mocy 
wszystkie uchwały sejmu piotrkowskiego z 1555 
roku, a więc zawieszenie juryzdykcji biskupiej 
i amnestja dla wszystkich uprzednich przewi
nień wobec tej juryzdykcji. Było to minimum, 
jakie sejm warszawski mógł uchwalić, bo nie
którzy biskupi (Uchański, Drohojewski) otwar
cie szerzyli zasady protestanckie, nie rezygnu
jąc bynajmniej ze swych stanowisk.

Ruch reformacyjny nabierał ogromnego 
rozmachu, lecz w Małopolsce brakło mu tej 
karności i tej zwartości, jakie cechowały wiel
kopolską Jednotę. Ruch małopolski rzucony na 
falę wielkiej polityki nie pogłębiał się. W ko
ściołach wprawdzie od 1555 r. robiono zmiany 
odpowiednie do obrzędowości protestanckiej, 
lecz było mało szkół. Według Lubowicza w 
1557 r. istniało w Małopolsce zaledwie 20 szkół 
protestanckich i to tylko w województwach kra- 
kowskiem i Sandomierskiem. Kościół katolicki 
przestał utrzymywać duchownych, którzy otwar
cie z nim zerwali, a szlachta protestancka nie 
zdobyła się na obłożenie się stałym podatkiem 
na rzecz nowego Kościoła. Ztąd ogromna nie- 
równomierność uposażeń kaznodziei protestanc
kich i ogromna ich zależność od swoich kolato
rów. Mimo wszystko całokształt ruchu w chwili 
ujęcia go przez Łaskiego był imponujący, choć 
chaotyczny. Należy też dodać, że przez wszyst
kie te lata o płaceniu dziesięcin przez szlachtę 
na rzecz duchowieństwa nie było mowy.
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HENRYK UŁASZYN.

AWANS ŚW. WOJCIECHA.
W końcu lipca 1933 roku odbył się w 

Poznaniu V kongres katolickich akademic
kich organizacyj słowiańskich, na którym dr.
K. M. Morawski „zwrócił uwagę na łączącą 
wszystkie narody słowiańskie postać św. Woj
ciecha“ (por. „Dziennik Poznański“ nr. 170/33). 
Dzięki zapewne temu przemówieniu awanso
wał św. Wojciech na „patrona narodów sło
wiańskich“ (tamże) oraz na „apostoła Sło
wian“ („Lech“ gnieźnieński nr. 172/33).

Wyrażam się: „awansował“, gdyż dotych
czas nic nie wiedzieliśmy o tern, iżby postać 
św. Wojciecha „łączyła wszystkie narody sło
wiańskie“, ani też o tern, że jest „patronem 
narodów słowiańskich“ i „apostołem Sło
wian“.

Dotychczas wiedzieliśmy tylko—i o tem 
można przekonać się nawet z popularnych 
encyldopedyj, np. Macierzy Polskiej we Lwo
wie — że św. Wojciech jest patronem Czech 
i Polski, to znaczy tylko dwuch narodów sło
wiańskich. A jest ich dużo więcej..

Zagadkową też jest dla nas owa „łącz
ność“ narodów słowiańskich przez św. Woj
ciecha, o czem mówił na owym, więcej niż 
skromnym, kongresie poznańskim p. Moraw
ski. Wiadomo bowiem przecież, że wśród 
Słowian przeważa ilościowo prawosławie, t. j. 
grecki katolicyzm z liturgją słowiańską, czyli 
z tem, co właśnie u Słowian zachodnich św. 
Wojciech „likwidował“. Jedynym, a właści
wie jedynymi świętymi, którzy wszystkie na
rody słowiańskie łączą, są św. św. Cyryl i 
Metody. To nie są tylko święci Kościoła ka
tolickiego wschodniego, greckiego, zwanego 
zwykle prawosławnym, lecz również Kościoła 
katolickiego zachodniego, rzymskiego oraz 
Kościołów narodowych: polskiego, czesko- 
słowackiego i chorwackiego.

Mam oto dwa roczniki znanego kalenda
rza słowackiego, wydawanego w Trnawie 
przez stowarzyszenie katolickie „św. Adal
berta (Wojciecha)“ (tak! Wojciech w nawia
sach!). W obu tych rocznikach w spisie świę
tych wcale niema św. Wojciecha; znaleźć go 
można dopiero pod Adalbert — w nawiasach 
po tem imieniu (jak w tytule kalendarza); ale 
cóż z tego, kiedy w samym kalendarzu w 
roczniku 1899 niema wcale ani Adalberta ani 
Wojciecha, w roczniku zaś 1900 znajdujemy 
tylko Adalberta (zwykłym drukiem, pod 23 
kwietnia). Należy zapamiętać: tak jest w ka
lendarzu wydawanym przez słowackie kato
lickie stowarzyszenie „&w. Adalberta (Woj
ciecha)“! A w przeciwieństwie do tego w

każdym roczniku tego kalendarza pod dniem 
5 lipca specjalnie wielkim i tłustym drukiem 
wydrukowano: Cyryla i Metodego! Takim 
drukiem ani jeden święty w całym kalenda
rzu nie został wyróżniony!

Mam też jedenaście roczników (1905— 
1916) kalendarzy serbo-łużyckich, ale w żad- 
nzm z nich, oprócz jednego, niema św. Woj
ciecha. A ten jedyny rocznik, co go posiada 
(„Krajan“ na r. 1909), ma pod 23 kwietnia na 
pierwszem miejscu Jurija (zwykły święty te
go dnia) i dopiero na drugiem — św. Wojcie
cha. W przeciwieństwie zaś do tego wszyst
kie bez wyjątku roczniki pod dniem 7 lipca 
mają św. św. Cyryla i Metodego —a imiona te 
drukowane są rozstrzelonym, wyróżniającym 
drukiem!

Nawet u Ukraińców katolików rzymskich 
obrządku greckiego, t. j. u unitów pod dniem 
23 kwietnia mamy Heorhija, ale nie Wojcie
cha lub Adalberta...

Oczywiście, że św. Wojciech może łą
czyć, jako wspólny patron katolickich Cze
chów i katolickich Polaków, ale przecież ja 
ko rzymsko-katolicki święty, łączy wszyst
kich katolickich Słowian z katolikami nie-Sło- 
wianami. Coprawda, na podstawie przyto
czonych przezemnie wyżej faktów, widzimy, 
że nie łączy on nawet wszystkich Słowian za
chodnich, gdzie liczbowo ogromnie przeważa 
ilość katolików. Ciekawem jest, że u Łuży
czan nie brak stowarzyszeń św. św. Cyryla i 
Metodego, chociaż są tylko katolikami rzym
skimi i ewangelikami. Co zaś do stowarzy
szenia „Św. Adalberta (Wojciecha)“, aczkol
wiek słowiańskiego bo słowackiego, to wy
daje mi się ono być produktem wpływów ka
tolicko-węgierskich (madjarskich). Przecież 
św. Adalbert (Wojciech) był apostołem i Wę
grów, lecz nie Słowaków, ci bowiem dawno 
już byli chrześcijanami: przecież na ich zie
miach, w Nitrze za księcia Pribiny, mamy 
już świątynię chrześcijańską św. Emmerama 
(830 roku). Jest to jedno z najdawniejszych 
ognisk chrześcijańskich na ziemiach słowiań
skich. Ze względu zapewne na to właśnie 
węgierskie apostołowanie św. Wojciecha (imię 
słowiańskie) figuruje on w nawiasach po św. 
Adalbercie... A i Czesi, mimo, że oficjalnie 
jest ich patronem (często w szeregu patro
nów pomijany np. w krakowskim kalendarzu 
Czecha na rok 1897 przy wyliczaniu patro
nów krajowych „Państwa Austrjacko-Węgier- 
skiego“, jako patroni Czech podani są tylko: 
św. Jan Nepomucen i św. Wacław), że jest
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Czechem z rodu — kultu jego nie uprawiają, 
być może dlatego, że „likwidował“ liturgję 
słowiańską i że przy każdej niepewnej sytu
acji w kraju „zmykał“ do Rzymu, skąd go 
znów papież „przymuszał“ do powrotu do oj
czyzny. Trudno też mówić o jakimś znacz
niejszym kulcie św. Wojciecha w Polsce: ko
ścioły pod wezwaniem tego świętego są dość 
rzadkie, mimo, że jest przecie patronem Pol
ski...

A znów z drugiej strony wiemy, że ce
sarz Otto III czcił św. Wojciecha, a Niemcy- 
katolicy w Gdańsku wydają dziś nawet ka 
lendarz p. t. „St. Adalbert“ — on przecież na
wracał tu ongi litewskich Prusaków...

A więc, nie biorąc nawet dalej pod uwa
gę okoliczności, że wśród Słowian nie brak i 
ewangelików (liczba ich rośnie — właśnie po
wstał samodzielny ukraiński kościół ewange
licko-reformowany), dla których bliżsi są św. 
św. Cyryl i Metody niż św. Wojciech — z 
przedstawionego wyżej stanu faktycznego, nie 
będącego przecie żadną tajemnicą, jasno wy
nika, że mówić, iż św. Wojciech narody sło
wiańskie łączy, to to samo, co nie liczyć się 
z faktami, lecz fantazjować na temat z góry 
powzięty.., O ile wiem dr. K. M. Morawski 
jest historykiem, więc mnie to dziwi. Ale 
jest też publicystą rzymsko-katolickim — to 
tłumaczy wiele... Św. Ekspedyt prosperuje 
świetnie, chociaż nigdy nie istniał i chociaż 
go sam papież nareszcie skreślił... Można 
więc forsować i św. Wojciecha...

Zostaje jeszcze owo „apostolstwo“ z któ- 
rem wyjechał „Lech“ gnieźnieński. Otóż św. 
Wojciech nigdy wśród Słowian nie apostoło
wał, gdyż działalność jego w Czechach i w 
Polsce przypadała na ostatnią ćwierć X wie
ku, kiedy oba te kraje były już chrześcijań
skie (Czechy omal już od stu lat) i posiadały 
biskupstwa; też i w Pradze św. Wojciech nie 
był biskupem pierwszym, lecz drugim z ko
lei. Apostołował on natomiast, bardzo zre
sztą krótko, i „po drodze“ tylko do Rzymu, 
wśród Węgrów — ale to nie byli Słowianie. 
Coprawda miał zamiar apostołować wśród 
połabskich Luciców, ale tego nie uczynił; wy
ruszył natomiast na apostolstwo do Prusa
ków, gdzie też wnet znalazł śmierć męczeń
ską. Prusacy zaś, to również nie Słowianie...

Nazywają więc niektórzy św. Wojciecha 
apostołem Węgier; powszechnie zaś przyję- 
tem jest miano apostoła Prusaków, ale nikt 
go jeszcze nie nazywał apostołem Słowian. 
Tytułu tego udzielił mu „Lech“ gnieźnieński, 
jak tytułu „patrona“ narodów słowiańskich — 
..Dziennik Poznański“, prawda, w korespon
dencji z Gniezna ..

Zdaje mi się więc, że to Giezno udzie
liło ty< h „awansów“ św. Wojciechowi, naj
widoczniej dla zwiększenia autorytetu wobec 
conajmniej niepewnej autentyczności jego 
szczątków w katedrze gnieźnieńskiej. Jak 
wiadomo bowiem w Pradze, w Czechach, ma
my drugiego św. Wojciecha... Historyk tej 
miary, co prof. Stanisław Zakrzewski w dziele 
wydanem przez Polską Akademję Umiejęt
ności: „Historja polityczna Polski“, tak pisze 
na str. 67 tomu I-go: „Najazd (Czechów w 
roku 1038) był szybki i gwałtowny. Objął 
Śląsk, Giecz, Gniezno i Kraków. Opór był 
bardzo słaby. Czesi uwieźli z Krakowa skar
biec królewski. Z Gniezna wywieziono ciało 
św. Wojciecha, pięciu braci męczenników i 
arcybiskupa Gaudentego. Uwiezienie zwłok 
było świętokradztwem, tern większem, że od
powiedzialność za ten krok przyjął na siebie 
nie tylko Brzetysław, ale i biskup praski, Se
wer. Sewer, chcąc nadać akcji charakter ko
ścielnej zasługi, zażądał od Czechów zaprzy
siężenia i ślubowania, że będą odtąd prze
strzegali w myśl zasad św. Wojciecha oby
czaje i zasady chrześcijańskie“.

Nawet taki rzymsko-katolicki prof. Tad. 
Grabowski w takim rzymsko-katolickim „Kur- 
jerze Poznańskim“ (z d. 23.V1.32) tak pisał: 
„Tak powstała legenda o św. Wojciechu, Sta
nisławie, Kindze i innych. Nie podcięła kul
tu św. Wojciecha grabież czeska jego reli- 
kwij w r. 1038, bo podjął go (t. j. kult) zdo
bywca Pomorza, Krzywousty...“

Stwierdzamy więc fakt forsowania przez 
katolików-polaków św. Wojciecha na patrona 
jeneralnego Słowian; właśnie tego, który „li
kwidował” obrządek słowiański. Co tam o tern 
powiedzą w papieskiej komisji „Pro Russia“? 
To wszakże, coprawda, nas mało obchodzi. 
Ale poco i do tak już zdyferencjonowanych 
pod wielu względami Słowian, wnosić ferment 
wyznaniowy?..

Ks. EMIL JELINEK.

EWANGELISCHES KIRCHENBl.ATT’OWI W ODPOWIEDZI.
Organ wielkopolskich Niemców ewangeli

ków, Evangelisches Kirchenblatt w swym sierp
niowym numerze ubolewa z udaną naiwnością 
dziecka, nic rzekomo o Bożym świecie nie wie
dzącego, że „ein gewisser Pfarrer Emil Jelinek“

w swym artykule „Krzyż czy swastyka“, zamie
szczonym w lipcowym numerze „Jednoty“, przed
stawia w sposób nieprzyjazny i ironiczny (in 
ablehnender und ironischer Weise) poszczegól
ne fazy przekształtowywania się ewangelickie
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go Kościoła w Niemczech, przyczem ten „ge
wisser Pfarrer64 nie waha się opowiadać swym 
czytelnikom na ten temat okropnych bajeczek 
(Greuelmärchen). Powiedziałem z udaną naiw
nością, ponieważ o taką naiwność Evangelisches 
Kirchenblatt pie myślę wcale posądzać. Wspom
niany mój artykuł, zdaniem Evangelisches Kir- 
chenblattu, ma pono „mocno66 przypominać spra
wozdania osławionego krakowskiego żydowskie
go pisma podżegawczego (sic!) i chyba tylko 
dlatego „wydaje się66 Szanownej Redakcji Evan
gelisches Kirchenblatt’u, że poszedłem do szko
ły Krakowskiego Kurjera. Podziwiam bystrość 
i domyślność tego ewangelickiego pisma. Ja 
sam jednak w żaden sposób nie mogę sobie 
przypomnieć, abym kiedykolwiek chodził do 
„żydowskiej66 szkoły Kurjera Krakowskiego, lub 
miał do niej, jeśli wogóle taka istnieje, kiedy
kolwiek wstąpić, a to z tej prostej przyczyny, 
że nie miałem na to jeszcze dość czasu ani o- 
kazji. Teraz doprawdy nad tern się zastana
wiam, czy aby do niej za radą Evangelisches 
Kirchenblatt’u nie wstąpić. Że Szanowna Re
dakcja Ewangelisches Kirchenblatt’u dopatrzyła 
się w mym artykule ironji, temu się doprawdy 
dziwię i nad tern szczerze boleję. Dzieje prze- 
kształtowywania się ewangelickiego Kościoła 
w Niemczech, jeśli to już koniecznie tak nazy
wać mamy, są nazbyt poważne, dla mnie zaś 
osobiście, jako dla ewangelika, aż nazbyt bo
lesne, abym je miał swem młodem piórem iro
nizować czy wyszydzać. Że zupełnie nie sym
patyzuję z hitlerowskiemi metodami i ze spo
sobem reformy politycznej w ogólności, a koś
cielnej w szczególności, może nawet skąd inąd 
dla niemieckiego rozdrobnionego ewangelicyz- 
mu bardzo pożądanej, tego nie neguję, ani by
najmniej nie ukrywam. Nie wydaje mi się bo
wiem wcale, aby Hitlerowi było do twarzy w 
pozie reformatora kościelnego, do czego zupeł
nie on nie dorósł, owszem, sądzę, że słuszniej 
byłoby mu chodzić w kitlu malarza pokojowe
go, niż we fraku dyplomaty czy kanclerza wie- 
lomiljonowego państwa, nie mówiąc już wcale 
o todze reformatora kościelnego. Jeśli komu 
podobają się jego metody nic przeciwko temu 
mieć nie mogę. De gustibus non est disputan- 
dum. Ale proszę pozwolić innym mieć w tym 
względzie odmienne zdanie i nie imputować im 
skłonności do opowiadania „potwornych baje
czek66. Zresztą, jeśli takie „bajeczki66 w samej

rzeczy istnieją, to nie ja je opowiadam swym 
czytelnikom, ale opowiada je całemu światu 
Hitler swojem niepoczytalnem postępowaniem, 
o czem Ewangelisches Kirchenblatt sam wie 
bardzo dobrze.

Zarzuca Evangelisches Kirchenblatt Jed- 
nocie, że wobec tego, co się dzieje w Niem
czech, ustosunkowała się w sposób pozbawiony 
całkowitego dla tych faktów zrozumienia. Są
dzę, że sama Jednota, jeśli to uzna za stosow
ne, będzie umiała dać na to odpowiedź, sam 
od siebie tylko dodam, że to, co się dzieje dziś 
w Niemczech, jest tak oczywiste i przejrzyste, 
że nie trzeba tu specjalnie bystrej inteligencji, 
aby te fakty odpowiednio pojąć i ocenić. Ani 
Jednota ani ja nie wyssaliśmy tych faktów z 
palca. Wyznam w sekrecie, że materjał infor
macyjny do swego artykułu nie czerpałem by
najmniej z „podżegawczych sprawozdań osła
wionego Kurjera Krakowskiego66, ale z bardzo 
poważnych ewangelickich pism w Niemczech, 
które chyba trudno posądzić o brak zrozumie
nia tego, co się dzieje w ich własnym kraju, a 
które są chyba o tern wszystkiem lepiej poinfor
mowane, niż Ewangelisches Kirchenblatt. Sza
nowna Redakcja Ewangelisches Kirchenblatt’u 
nie bierze mi chyba za złe, że nie patrzyłem 
na te fakty przez Jej pryzmat, ale wolałem ra
czej spojrzeć na te fakty przez pryzmat, wpraw
dzie przez terror hitlerowski nieco zmaniero
wany, ewangelickiej prasy Rzeszy Niemieckiej. 
Być może, że te fakty są dla Szanownej Re
dakcji Evangelisches Kirchenblatt’u przykre i 
niemiłe. To rozumiem i temu wcale się nie 
dziwię; są one przykre dla wszystkich ewan
gelików na świecie, bez różnicy wyznania i de
nominacji. Ale zrozumieć nie mogę intencji 
Szanownej Redakcji, że kiedy pocznie kto o 
nich mówić, nie obwijając ich w bawełnę, ani 
piękne słowa, to zaraz przypisuje mu „żydow
skie66 skłonności do „okropnych bajeczek66. Za
krawa to na, nota bene chybione, argumentum 
ad hominem, tak mało licujące z powagą ewan
gelickiego pisma. Sam wolałbym, aby takich 
ponurych „bajeczek66 nie tylko w Niemczech, 
ale na całym świecie wcale nie było i wierzę 
w to mocno, że prawdziwy duch Chrystusowy 
ewangelików Rzeszy Niemieckiej, choć dziś wa
runki walki są tam ciężkie, zdoła je prędzej 
czy później przezwyciężyć.

ROMUALD BALAWELDER.

DUSZA PÓŁNOCY.
(Z podróży „ P o lo n ią “ do Danji,  na fjordy  N orw egji  i N >rdkap)

(d o k o ń czen ie )

Dosyć niesamowicie wygląda na tle la- pierwszego krzewiciela chrześcijaństwa w Nor- 
godnego krajobrazu surowa kolumna z szty- wegji, założyciela Nidarosu, fundatora pierw- 
wnym posągiem króla Olafa Tryggvessona, szego w Norwegji kościoła i pałacu królew-
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skiego w Trondhjemie. W takich surowych 
symbolach kocha się dusza Norwega.

Na szczęście groźny pomnik wysługuje 
się jasnemu słońcu. Postawiony na środku du
żego placu targowego, porzeźbionego w lin- 
je i cyfry, pokazuje cieniem swoim godziny, 
jest wskazówką wielkiego zegara słonecznego;

Za pomnikiem niedaleko już do katedry.
Jest to najwspanialszy kościół Skandy- 

nawji. Wystrzela śmiało gotykiem z pośród 
bukietu skweru, udostojniony romańską powa
gą. Możnaby dużo pisać o tym kościele. Jak 
w ciągu wieków po każdym pożarze, których 
wiele niszczyło świątynię, zmagały się z so
bą linje, kształty, — jak nowe pomysły ar
chitektów wdzierały się w dawne formy. 0- 
statecznie odnowiony niedawno, zachował cha
rakter średniowieczny.

Trondhjem. — Portal katedry.

Kościół jest tak bogaty, jak jego dzieje. 
Wyrósł na grobie św. Olafa *), patrona Nor
wegii Jako ogromny kwiat jego dzieła o- 
chrzczenia ojczystego kraju. Kult św. Olafa 
był tak wielki, że Trondhjem stał się po jego 
śmierci celem pielgrzymek Norwegów i wzbo
gacił się niepomiernie. Dopiero reformacja o- 
studziła zapały pielgrzymie. Srebrna skrzynia 
ze zwłokami świętego została w Danji znisz
czona.

Katedra Trondhjemska była w 11 i 12 w. 
miejscem grzebania królów. Od 1814 odbywa
ją się w niej koronacje królewskie mimo, iż 
od 1624 r. Oslo zostało stolicą państwa.

— Słyszał pan, że dzisiaj właśnie przy
pada 901 rocznica śmierci Olafa? Trzeba zo

*) 995 — 1030.

baczyć uroczystości, — zwrócił uwagę dr. 
Antoni.

Jakoż nie omieszkaliśmy skorzystać z 
okazji. Wywiedziawszy się, o której uroczysto
ści się odbędą, przyszliśmy punktualnie. Olbrzy
mi kościół wypełniony po brzegi publicznoś
cią, jakby z jednej rodziny złożoną, z jedne
go średnio zamożnego stanu. Kazanie niewi
dzialnego dostojnika luterańskiego kościoła 
norweskiego słychać było przez megafon; roz
nosiło je radjo na cały świat. Mszę odpra
wiano skromnie, bez katolickiej pompy. Twa
rze zapełniających świątynię były skupione, 
ale nie siliły się na książeczkową egzaltację, 
na dewocyjne szepty i zawracanie sztuczne 
zamglonych oczu.

Naraz śpiew napełnił kościół tęczą róż
nobarwną głosów dźwięcznych, szczerych, roz
jaśnił skupione twarze. To śpiewał chór dziew
cząt jasnowłosych, wystrojonych w białe su
kienki i kwiaty białe. Wyszliśmy podniesieni.

Na świecie było tak cudownie, a okoli
ce nęciły tak pięknymi krajobrazami, że zre
zygnowaliśmy z posiłku i wyjechaliśmy auto
busem za miasto na południowy wschód do 
Leirfoss*). Przedmieście Ilen dało nam dosko
nały obraz norweskiego miasta-ogrodu. Ślicz
ne małe domki różnobarwne, porozrzucane 
jak kwiaty wśród ogrodów. Robotnicze domki 
są zarówno strojne w czystość i zieloność 
jak domki urzędników czy kupców.

Szofer z zadowoleniem obserwował na
sze uznające miny. Niemniej zadowoleni by
liśmy i my z pięknych widoków jak i z do
skonałej szosy, po której jechaliśmy nie go
rzej jak po Alejach Ujazdowskich. Bo trzeba 
wiedzieć, że od szeregu lat minął już okres, 
gdy po Norwegji jeździło się wyłącznie dwu- 
kołowemi, dwuosobowemi bryczkami, zaprzę- 
żonemi w konie, które co 10-15 km. zmienia
ło się na stacjach. Teraz tylko w odległych 
zapadłych kątach utrzymuje się taka komu

nikacja. Prawie wszędzie zaś pobudowano 
wspaniałe szosy, nieustępujące szwajcarskim, 
po których samochód obwozi podróżnych 
wśród cudownych okolic. Łatwo sobie wy
obrazić, ile trudu i pieniędzy kosztowało prze
prowadzenie takich dróg poprzez niegościnne 
góry i fjeldy. Norweg jednak, zamiast wysi
lać się na wojny, walczył ze skałami i może 
się dzisiaj pochlubić niezwykłymi sukcesami. 
Oprócz szos zaprowadził szereg linij kolejo
wych, z których cztery przedostają się aż nad 
brzeg zachodni, poprzebijawszy moc tuneli, 
zabezpieczywszy się przed śniegami fortyfi
kacjami ochronnemi. Aż do Narvik można 
już zajechać pociągiem wygodnym. Jedynie 
krainy Troms i Finnmark zostały dotąd przez 
szyny kolejowe nienaruszone. Tam docierają 
w zimie na brzegi okręt i motorówka pocz-

l) Fobs = wodospad.
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towa, które wysyła co pewien czas centrala 
w Trondhjemie.

— Czy to nie Karpaty nasze? — pyta 
panna Lila.

Naprawdę, że ma rację. Wyniosłe wzgó
rza, bujne łąki, pola, szumiące kłosami psze
nicy, żyta, jęczmienia, owsa, lasy szpilkowe. 
A oto i rzeka rwąca: Nid.

Jedziemy lewym brzegiem rzeki i wkrót
ce spostrzegamy potężny wodospad, dolny 
Leirfoss.

Wysiadamy i z okolic restauracji Fosse- 
stuen oglądamy rozhukany żywioł, przez czło
wieka częściowo wykorzystany. Z 28 m. wy
sokości spada masa wodna, rozbryzgując się 
na ruchomą, śnieżystą miazgę. Turbiny piją 
zimną krew szalejących wód i przetwarzają 
na żar elektryczności. Oba wodospady: dolny 
i górny Leirfoss dają Norwegom 13.000 H. P. 
siły elektrycznej, j

Trondhjem. — Górn^ Leirfoss.

Po dwudziestu - minutowej przechadzce 
nad Nidem, u zbocza lesistego wzgórza, peł
nego aromatu żywicznego, stajemy u stóp 
górnego wodospadu.

— O! czemu w Polsce nie mamy takie
go cudu! Siedziałabym całymi dniami i słu
chała opowieści o mocy, zaklętej w te wody! 
rzekła rozpromieniona panna Lila.

Ma rację. Nasz wodospad Prutu czy ta
trzańskie wodogrzmoty Mickiewicza są minja- 
turą górnego Leirfossenu, rzucającego olbrzy
mie masy wód w trzydziestodwumetrową prze
paść. A to jeden z tysięcy wodospadów, które 
huczą w górzystym i tarasowatym kraju norwe
skim. Wody największego wodospadu Rjukanu 
dają podobno 250 tysięcy H. P.. A te w Notod- 
den, Drammen, Sarpsborg, Hónefoss, Oslo i inne 
jakże pomagają człowiekowi w pracy! Razem 
zgórą miljon osiemset tysięcy H. P. energji 
dostarcza Norwegom woda, a dziesięć miljonów 
czeka jeszcze na wykorzystanie. Przemysł drze
wny, celulozowy, papierniczy, metalurgiczny, 
a głównie elektrochemiczny czerpią siły z bia
łego węgla.

Siedzieliśmy nad wodospadem na kraju 
puszystej łąki, zapatrzeni, zasłuchani. Jakiś 
chłopak łowił ryby na wędkę. W pewnej chwili 
wyciągnął dużego pstrąga, pogłaskał rybę 
niespokojną i włożył z pietyzmem do worecz
ka. Hej! Mają tutaj używanie amatorzy węd
karstwa! Norwegja ma najlepsze w Europie 
tereny rybołówcze. Iluż to Anglików kręci się 
z wędkami po Norwegji, wyciągając z rzek 
łososie i pstrągi, nie bacząc, że dzierżawa ry
bołówstwa jest dość kosztowna. Inni wyku
pują karty myśliwskie i łażą z dubeltówkami 
na dzikie ptactwo oraz na czworonogi, któ
rych w Norwegji też nie brak.

Zbliżył się wieczór, gdyśmy nareszcie 
zdołali oderwać się od kuszącego widoku. 
Autobus, którym mieliśmy wracać, uciekł. 
Trzeba było czekać na przypadkowego wy
bawcę. W małym sklepiku zawarliśmy tym
czasem znajomość ze starcem, który widział 
Nansena i Amundsena po ich wyprawach. Pa
miętał Gdańsk, mówił parę słów po polsku 

Dawno, dawno już temu, jak był w Fol- 
sce i to przez parę lat. r

Nadszedł autobus. Pożegnaliśmy serdecz
nie staruszka i te piękne okolice, które zosta
wiły dużo miłych wspomnień.

Trondhjem. — „Stoją stare budynki, magazyny na 
palach“.

Wieczór w Trondhjemie dobrze jest spę
dzić nad wodami Nidelfu. Na schodkach, wio
dących z bramy domu wprost do rzeki, siedzi 
matka z wieńcem dzieci i opowiada im o fjor- 
dach, o krajach dalekich, do których dostać 
się można, płynąc ciągle tą wodą. Dzieci słu
chają, patrzą w wodę i na łódź, która prze
suwa się cicho. Obok stoją stare budynki, 
magazyny, pobudowane na palach i przeglą
dają się w rzece jak kilkaset lat temu. Drew
niane mosty zwodzone podnoszą się z usza
nowaniem przed nadpływającym statkiem. 
Tutaj można spotkać podchmielonego mary
narza, międzynarodowego włóczęgę i Żyda, 
międzynarodowego handlarza.
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— Pan ZydY — zapytałem po niemiecku 
napotkanego sem itę.

— Właśnie, Żyd — odparł. A pan?
— Polak.
— O! to tam dużo Żydów. A tutaj nas 

niewielu, w całej Norwegji będzie parę tysięcy. 
Tyle, co katolików. Wszystko prawie ewan
gelik!. ]) —

— Macie swoją synagogę?
— Mamy jedną.
— Dobrze wam?
— Ano, tolerancja, panie. Naród dobry. 

Jest tu jeden z Polski. Był Lewy, jest Lewi- 
sen. —

Gdym dnia następnego wybrał się zno
wu na zwiedzanie miasta, zdało mi się, że 
znam je już na wylot. Więc znowu za miasto, 
tym razem na zachód do Fjellseter i Ski- 
stuen z pięknem schroniskiem w stylu norwe
skim oraz na górę Grakallen, skąd istotnie 
pyszny roztacza się widok na Trondhjem, na 
„groźną” twierdzę na wyspie Munkholmen, 
wyrosłą w XVII w. na miejscu klasztoru Be
nedyktynów, w której armatach tkwią dzisiaj 
drewniane kołki, oraz na daleką okolicę. O 
godz. 16-ej opuściliśmy „Ogród Północy”, wy
wożąc z niego prócz wspomnień dużo srebr
nych cacek oraz bananów i pomarańcz, które 
są w Trondhjemie bardzo tanie.

** *
— Dzisiaj już trzydziesty — zauważył 

ze smutkiem ks. Michał. — Za trzy dni bę
dziemy w Gdyni. —

— Wszystko jedno — wzruszyłem ramio
nami. — Skończyło się.

■— Właściwie tak.
Siedzieliśmy pokurczeni i pomęczeni. 

Szkiery przesuwały się obok nas szare i mo
kre. Pogoda popsuła się. Kiepsko. Ten i ów 
zaczynał już wchodzić na manowce polityki, 
ten i ów wyciągał z worka kłopotów drobiazgi.

— Słyszał pan — odezwał się po długiej 
chwili ks. Michał — o pasażerze, który jedzie 
na gapę?

— Nie. Jakże to? — odparłem zacieka
wiony.

— Gdyśmy stali na redzie w Trondhje
mie, złapano ptaszka. Tłumaczył, że chciał je
chać do Ameryki. Pomylił się. Ładna pomyłka?

— Co z nim zrobiono?
— Ano dostał miłe zajęcie; zwózkę wę

gla do pieca. A to ci. Wie pan, mówił mi 
stary wyga, ten Duńczyk inżynier, że czasem 
to paru takich gagatków „ślepych” znajdują 
na okrętach. Kryją się oni pod płótnem w 
szalupach, gdzie mają suchary i słodką wodę, 
co to, wie pan, przygotowuje się na wypadek 
potrzeby ratunku. Ale może już czas na je
dzenie?

ł) 977, %.

— Nie, jeszcze godzina.
— To nic, chodźmy, posiedzimy w jadalni.
I tak przeplatało się nudy nowinkami i

jedzeniem. Tylko na spanie szkoda byto jesz
cze czasu. O godz. 18 ej zeszli z pomostu ka
pitańskiego piloci norwescy, wystrojeni w czar- 
re tużurki i meloniki, skromni przedstawiciele 
znakomitej marynarki norweskiej.x) Zeszli 
zwinnie po drabince do motorówki, która po 
nich podpłynęła i podążyli w stronę Bergenu.

— Cześć! Dziękujemy! — sypały się za 
nimi okrzyki.

To był widomy znak pożegnania Norwe
gji. Wkrótce wypłynęliśmy na pełne morze.

Niechaj nikt nie przypuszcza, że bez pięk
nych widoków musi być w podróży smutno. 
Dopóki istnieć będzie alkohol, humor nie za
ginie. Przedziwnemu płynowi zawdzięczaliśmy 
tekst uroczystości Koła Polarnego, on natchnął 
doktora Stanisława z Leszna do urządzenia 
„Wesołego Wieczoru”.

Kabaret zaczął się, jak należy. Student 
Zygmunt robił „conferenciera”, wychodząc z 
założenia, że trzeba gadać cobądź, byle pi
kantnie i głupio. Ludziom nie w smak poszło 
to gadanie, chłopak wyglądał za uczciwie.

Orkiestra zagrała wiązankę pieśni pols
kich. To zawsze smakuje.

Na estradę wstąpił kapelan okrętowy. 
Czując ciążący na sobie obowiązek podnosze
nia dusz, krzepienia słabych, rozweselania 
smutnych, pouczania nieświadomych, próbo
wał zacny kapłan już parokrotnie swych sił 
aktorskich. Niestety efekt był zawsze odwrot
ny zamierzeniom. Owieczki pokpiwać wresz
cie zaczęły z pasterza. Teraz kapelan zreha
bilituje się. Zaczął. „Paweł i Gaweł“. Rzecz 
nie nowa, ale występ interesujący. Poważny 
kapłan próbował rozśmieszać, a ludziom, sza
nującym sukienkę kapłańską, na płacz się zbie
rało. A już, gdy uświęconą głowę ubrał w 
chustę babską i jął deklamować „Dziada i ba
bę”, westchnęła nawet panna Lila, choć nie 
jest dewotką, poczerwieniała ze wstydu pan
na Marja, bo jest bigotką. Co też za głosy 
wydawał aktor w sukni kapłańskiej, jakie 
stroił miny! Dobrze, że zaraz po nim ryknął 
dr. Stanisław, rozśmieszając do łez aktualne- 
mi piosenkami. Różne były potem piękne rze
czy. Aż redaktor Mieczysław wystąpił z re
welacyjnym punktem „Z tajników gazetki okrę
towej”. Późna była godzina, ludzie pomęcze
ni, a redaktor się rozmachał. Wiąże długie 
okresy, wali skomplikowane porównania, się
ga do matematyki, statystyki. Gada pięć mi
nut, publiczność słucha; gada drugie pięć mi-

*) W stosunku do liczby ludności flota handlo
wa Norwegji jest największa na świecie. Pod względem 
tonażu stoi na siódmein miejscu t. j. ok. 3 milj. brutto.
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nut, publiczność czeka; gada aaisz,yGH p:ęc 
minut, podnoszą się luźne okrzyki; gada da
lej, zrywają się huczne brawa. Redaktor za 
chęcony, mówi z rosnącym zapałem. Ale bra
wa nie ustają. Redaktor promienieje, chwyta 
dogodną chwilę i gada znowu. Wtedy zrywa 
się huragan oklasków, tupotanie nóg. Mówca 
czeka, próbuje przekrzyczeć tumult, ale okla
ski wciąż trwają i stają się głośniejsze, gdy 
redaktor zaczyna znowu mówić. Nareszcie 
zrozumiał pan Mieczysław, że te brawa są 
śmiertelnymi pociskami i wycofał się z imprezy 

W krotce potem widowisko się skończy
ło. Wyszedłem na pokład. Niebo było czyste, 
pełne gwiazd. Dawno niewidziany księżyc pa
trzał na statek i śmiał się, śmiał do rozpuku.

— Inny świat — pomyślałem. — Minęła 
sroga Skandynawja. — I poszedłem zatańczyć.

Amatorów ruszania nogami było niewie
lu, Puściłem się w tan z panną Lilą. Światło, 
muzyka, kobieta, wino, robiły swoje; rozma
rzenie, czar. Nagle uczułem tęgi cios w gło
wę, przed oczami zatrzepotały ciemne ptaki. 
Gdy po chwili zdążyłem zorjentować się w 
sytuacji, ujrzałem pannę Lilę z rączką na wy
krzywionych boleśnie ustach.

— Co się stało? — szepnąłem.
— To ja — mruknął grubym głosem ten, 

co grał Białego Niedźwiedzia. — Bardzo prze
praszam. Niechcąco. — Minę miał szczerze 
zakłopotaną.

Cóż robić? Użył głowy mojej niby mło
ta do podważenia zębów panny Liii. O! Pols
ko! Przywiezie ci „Polonia” z wyprawy polar
nej białego niedźwiedzia, godnego następcę 
i asi Murmańskiej. _

* *
I znowu przyszła Kopenhaga z miedzia- 

no-złocistemi wieżami i znowu niezmierzone 
przestrzenie wód, okraszone mnóstwem pa
rowców, łodzi oraz budzących zachwyt stat
ków żaglowych. Ślizgały się po stalowej po
wierzchni szkunery o fantastycznie rozpiętych 
skrzydłach ukośnych; jedno, dwa, trzy, a na
wet cztero-masztowce. Uciekały jak czarne 
widma żaglowce z podniesionemi prostokątnie 
skrzydłami, brygi dwumasztowe, barki trój- 
masztowe, przemykały się klipry o żaglach 
szerokich, a nisko rozpiętych, jakby przykuc
nięte.

Pogoda była cały czas piękna, Bałtyk jak 
staw spokojny. Tylko w duszach podnosiły 
się chmury kłopotów, trosk. Jak w Gdyni 
przemycić kupione pamiątki? Jakim pociągiem 
najlepiej zajechać i t. p. Ogonki, które utwo
rzyły się przy odbieraniu zaświadczeń dla 
zniżek kolejowych, pełne były narzekających. 
Jednem słowem humory pod psem.

Toteż, gdy „Polonia” w odległości paru 
kilometrów od Kopenhagi zatrzymała się i ma
rudziła z dalszą jazdą, podniosły się niecierp
liwe głosy:

— Co7się stało? Czemu nie płyniemy?
— Czekamy na spóźnionego pasażera, 

który pojechał do Oslo, aby odwiedzić brata, 
posła polskiego — rzekł oficer uspokajająco.

Wszyscy z napięciem patrzali w stronę, 
skąd miał przybyć maruder. Minęła godzina, 
nikt nie nadpływał.

— Nie przyjedzie. Poco czekać?
— Nadał radjo-depeszę. Powinien być 

lada chwila.
Pięści zaciskały się, języki złorzeczyły 

sprawcy opóźnienia. Obmyślano sposoby uka
rania.

'7 Niech zapłaci pięćset złotych kary!— 
wygwizdać go! — Zbojkotować towarzysko!

Po półtoragodzinnem oczekiwaniu nad
płynął duży holownik duński, zdolny pomie
ścić paręset osób, wiozący opóźnionego jego
mościa Zabieraliśmy się właśnie do obiadu. 
Na dany sygnał wysypała się gromada z ja
dalni. Spuszczono drabinkę linową.

„Polonia“ na redzie.

— Patrzcie, jak się boi! Ha! ha! Jak łyd* 
ki mu drżą! A to go ładnie musiał holownik
kosztować.

Pasażer wylazł, przywitany drwinami. 
„Polonia“ ruszyła dalej.

Zły humor wyładowywał się nadal przy 
lada okazji. Gdy dnia tego wcześnie zabiera
łem się do ostatniego snu na statku, znowu 
uczułem, że coś gniecie mnie w bok.

— Co u kata! Tym razem zabrałem się 
do zbadania tajemnicy. Pod materacem leża
ło drugie koło ratunkowe.

— No, — mruknąłem uspokojony — na
reszcie wyśpię się wygodnie.

Wszedł inż. Juljusz. — Pan zabiera się 
do spania? A uczta pożegnalna?

Choć senna głowa leciała z karku, nale
żało wstać. To ostatnia wspólna biesiada na 
statku. Kapitan Stankiewicz zejdzie z „Olim
pu” i będzie z nami przy wspólnym stole. Ja
koż przyszedł. Żegnał się z szarym tłumem 
trzeciej klasy prosto i szczerze. Zły humor 
nrzemienił sie w smutek rozstania. Tak do
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brze jednak było nam razem! Niejeden z pa
sażerów w kielichu doskonałego wina, któ- 
rem nas na ostatku uraczono, ukrywał drżące 
ze wzruszenia wargi. A już każdy, gdy wznie
siono toast na cześć kapitana i jego załogi, 
zakrzyknął z zapałem:

— Niech żyje kapitan Stankiewicz! Niech 
żyje polska marynarka!

Nawet pani Natalja dała się unieść entu

zjazmowi i podniosła kielich wraz z innymi.
A, gdy gwar przycichł, nachyliła się ku 

mnie, i patrząc czystemi, dobremi oczami w 
moje oczy, rzekła:

— Przeżyłam prawdziwą bajkę, o jakiej 
nie marzyłam już w życiu...

O! tak. To była prawdziwa bajka ta pod- 
dróż na polskim statku, w gronie dobrych ludzi 
ku krainie wiecznego piękna i wielkich dusz.

WIADOMOŚCI Z KOŚCIOŁA I O KOŚCIELE.
Z Konsystorza.

Konsystorz nasz w sprawie subskrypcji 
pożyczki narodowej zwrócił się w swoim cza
sie do wszystkich Księży Pasterzy i Kolegjów 
Kościelnych w Zborach, do Jednoty naszej na
leżących, z gorącem wezwaniem o propago
wanie wśród ludności wyznania naszego ko
nieczności poparcia usiłowań całego narodu, 
iżbv subskrypcja pożyczki wypadła jaknajpo- 
myślniej. W pierwszym rzędzie do wzięcia 
udziału w subskrypcji wezwani zostali sami 
duchowni i świeccy członkowie Kolegjów Ko 
ścielnych.
Z kraju. — Wyznania w budżecie pań

stwowym na rok 1933/34.
Preliminarz budżetowy na rok 1933/34 

przewiduje obniżkę budżetu wyznań chrześci
jańskich i mojżeszowego. W dziale Kościoła 
katolickiego obniżka ma wynosić 8$, Kościo
łów ewangelickich 5,4X, Cerkwi prawosław
nej 0,5X, wyznania Mojżeszowego 2%.

Ew. Pol.
Z Łucka na Wołyniu. (Korespondencja).

Młody Zbór ewangelicko - reformowany 
w Łucku dotychczas rozwija się pomyślnie. 
Praca raz rozpoczęta przy pomocy Bożej pro
wadzona jest dalej. Wszyscy tutaj dobrze ro
zumiemy, że wiele nam jeszcze brak, że nie 
jedno jeszcze zrobionem być musi.

Dotychczasową Salę Modlitewną, która 
nie odpowiadała potrzebom naszego Zboru, 
zmuszeni byliśmy zamienić na Salę nową od
powiedniejszą, w centrum miasta położoną,

w której urządzono Kaplicę oraz Kancelarję 
Zborową (ul. Trynitarska Nr. 6).

Pierwsze uroczyste nabożeństwo w no- 
wourządzonej Kaplicy zostało odprawione w 
niedzielę 20 sierpnia r. b. Na uroczyste po
święcenie nowej Sali Modlitewnej Ks. Super
intendent z Wilna przybyć nie mógł. Nie wzięli 
również w niem udziału kaznodzieje, pracują
cy na Wołyniu. Wobec tego uroczyste nabo
żeństwo w tym dniu odprcwił sam ks. J. W. 
Pośpiszył. Program nabożeństwa został uroz
maicony śpiewem chórów: miejscowego, któ
ry śpiewał pieśni polskie, oraz Boratyńskie
go, który śpiewał po czesku. Szczególnem u- 
piększeniem programu nabożeństwa była prze
piękna gra na skrzypcach p. W. Szajera. Z za
chwytem słuchali jej goście i wszyscy obecni 
członkowie Zboru, wypełniający Salę Modli
tewną do ostatniego miejsca. Z pośród przed
stawicieli miejscowych władz w nabożeństwie 
wziął udział p. Prezydent m. Łucka. W cza
sie nabożeństwa odbyło się przyjęcie jednego 
nowego członka do wyznania naszego oraz 
wysługiwana była Komunja Święta.

Zbór Łucki posiada obecnie Salę Modli
tewną, gdzie przy uzyskaniu odpowiednich 
środków materjalnych mógłby się rozwijać 
pomyślnie. Do pomyślnego rozwoju Zboru po
trzeba przedewszystkiem, aby w myśl słów 
ks. J. W. Pośpiszyła, wypowiedzianych w ka
zaniu w czasie nabożeństwa: „Serca nasze no- 
wemi się stały, wówczas i Bóg wysiłkom na
szym i pracy rąk naszych błogosławić będzie”.

Otton Borodicz.

Z RUCHU W YDAW NICZEGO.

ZASIĘGI KLERYKALIZMU
Pod takim nagłówkiem ukazała się nie

dawno ciekawa praca prof. Henryka Ułaszy- 
na *) niestrudzonego bojownika o wolność

0 Henryk Ułaszyn, prof. uniwersytetu poznań
skiego. Zasięgi klerykalizmu w Polsce powojennej. 
Poznań 1933. Nakładem Związku Polskiej Młodzieży 
Demokratycznej. Str. 45.

W POLSCE POWOJENNEJ.
sumienia w Polsce. Punkt za punktem wyka
zuje prof. Ułaszyn jak klerykalizm opanowuje 
jednę po drugiej wszystkie dziedziny życia, 
stwarzając państwo w państwie i jakąś wła
dzę już nie współrzędną, ale nadrzędną, wo
bec państwa.

Dla tem skuteczniejszego oddziaływania
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na życie społeczeństwa stwarza sobie klery
kalizm rzymski organ odpowiedni w akcji ka
tolickiej, która według określeń samych-że 
twórców i organizatorów swoich ma być ar- 
mją zdolną zarówno do walki obronnej, jak i 
zaczepnej. Nie trzeba dodawać objaśnień o 
tein, czego kler broni i co atakuje. Walka o- 
bronna to utrzymywanie przywilejów, dają
cych klerowi przewagę nad społeczeństwem 
świeckiem; walka zaczepna, taka, jaką kler 
ma na myśli, to ostatecznie zawsze zwalcza
nie wolności sumienia i wolności badania. 
Wobec tego wielkiego i naczelnego zadania 
wszystkie szczegóły dotyczące organizacji tej 
akcji mają znaczenie uboczne. Nie o to cho
dzi jak pokonać demokrację i naukę, ale o to 
chodzi, aby je skutecznie i raz na zawsze po
konać. Dyscyplina organizacyjna, która do
tychczas trzymała w ryzach przedewszyst- 
kiem kler, ma teraz obejmować także te koła 
katolickie, które gotowe są tworzyć szeregi 
akcji katolickiej. Demokratyczna organizacja 
ma być wymierzona przeciwko demokracji, a 
uniwersyteckie wykształcenie, czy dokształ
cenie kleru ma ułatwić walkę z nauką.

Walka z nauką, czyli w gruncie rzeczy 
z niezależnością myśli ludzkiej, zaczyna się 
już w szkole powszechnej, która jak wiado
mo jest tak przez klerykalizm opanowana, iż 
katecheta nietylko programowo, ale meryto
rycznie nadaje w niej ton zasadniczy. Dość 
popatrzeć przygodnie na powszednie życie 
przeciętnej szkoły polskiej, aby dostrzec, jak 
wielką rolę odgrywa w niej wychowawcza 
działalność kleru. Nietylko wykład religji, ale 
stałe ćwiczenia praktyczne składają się na 
całość tego wychowania, jakie w szkole po
wszechnej zagarnął kler w swoje ręce. Spo
wiedzi, rekolekcje, przepisowe uczęszczanie 
a nabożeństwa niedzielne i okolicznościowe, 
tórych w życiu szkolnem jest wielkie mnó

stwo, urabiają psychikę młodzieży polskiej 
na modłę katolickiej rezygnacji i rozbrajają 
przyszłego obywatela polskiego z inicjatywy 
i energji na rzecz ideałów dobrowolnego u- 
bóstwa.

Gdy w swoim czasie w Polsce zaczęła 
przyjmować się piękna idea harcerska, kler 
rzymski występował przeciwko niej z całem 
zwykłem swojem zacietrzewieniem, wywodząc, 
że skoro istnieje Kościół, to już nie potrzeba 
żadnych skautów. Gdy skaut pomimo to roz
winął się wspaniale, kler położył na nim rę
kę i uczynił z niego rodzaj bractwa kościel
nego.

Nie cała młodzież uległa całkowicie tym 
metodom wychowawczym, ale duży jej odse
tek tak dalece dał się opanować przez idee

i ideały klerykalistyczne, że przy jej pomocy 
można było ruszyć na podbój uniwersytetów 
z celem opanowania ich. Pierwszym przeja
wem klerykalizacji naszych uniwersytetów by
ła kampanja o zawieszanie krzyżów w audy- 
torjach. Był to przejaw nie religijności jakiej
kolwiek, ale magiczno-politycznego kleryka
lizmu. Krzyże zawieszano wbrew woli ogółu, 
czasem chyłkiem i w nocy, czyli w sposób 
zgoła nieprzystojny. W ten sposób z symbolu 
miłości chrześcijańskiej i wszechludzkiej uczy
niono narzędzie walki o panowanie kleryka
lizmu.

Każde przeciętne pismo ilustrowane w 
ilustracjach do zebrań, akademij, kongresów, 
aktów politycznych i t. d , daje obrazki za
sięgów klerykalizmu. Na tych obrazkach za
wsze na pierwszem miejscu panoszy się kler 
rzymski. Jest to żywa ilustracja do zasięgów 
klerykalizmu w Polsce powojennej Ale prócz 
opanowania życia wewnętrznego klerykalizm 
wywiera potężny wpływ na nasze poczynania 
zewnętrzno-polityczne. Komisja rzymska „Pro 
Russia” rusyfikuje nam kresy wschodnie z ca
łą zwykłą bezceremonjalnością klerykalizmu 
wojującego. Polska ma być znowu bazą wy
padową w odwiecznym „Drangu nach Osten” 
klerykalizmu rzymskiego. Za te jałowe bez
celowe zakusy zapłaciliśmy już raz bardzo 
drogo, ale klerykalizm nie przejmuje się ta- 
kiemi drobiazgami.

Zasięgi klerykalizmu, nakładając wybit
nie rzymskie piętno na całe nasze życie po
lityczne, odstręczają od nas słowiańskie na
rody prawosławne, w których łonie Polska 
mogłaby odgrywać rolę kierowniczą. Ale cóż 
robić? W swoim czasie o losach i przyszłości 
Polski decydowały gusta klerykalne Zbignie
wa Oleśnickiego, a dzisiaj powtarza się to 
samo.

Jeśli dodamy do tego katolicką akcję 
pałkarską, która jest u nas zjawiskiem sta
łem i najżywotniejszym przejawem życia „re
ligijnego” tak jak je pielęgnuje klerykalizm 
rzymski, to otrzymamy obraz smutny wpraw
dzie, ale prawdziwy. Kler tak dalece opano
wał Polskę, że bez jego woli nie dzieje się 
nic. Zwolennicy krematorjów nie mogą zbu
dować ani jednego zakładu kremacyjnego, bo 
kler nie pozwala, a ustawodawstwo małżeń
skie jest u nas przez klerykalizm tak schao- 
tyzowane, że dalej nie idzie.

O tern wszystkiem jasno, przejrzyście i 
metodycznie mówi książka prof. Ułaszyna, 
którą przy tej sposobności gorąco polecamy 
uwadze naszych czytelników.

P .  H u lka-L askow sk i
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O F I A R Y .

Na wydaw nictwo „JED N O TY *.

Oprócz p ren um eraty  w płacili na wydaw nictwo:

1. W-a p. Zofja Lorecowa — Warszawa Zł. 10.00
3. W-y p. Karol Sander „ „ 4.00
3. W-ny p. Konstanty Walta — Łódź „ 8.00

Serd eczn e dzięki!

Kolegjum Kościelne Zboru ewang. 
reformowanego w Warszawie prosi Sza
nownych współwyznawców o nabywanie 
na własność nowych naszych śpiewni
ków kościelnych.

Śpiewniki są do nabycia, w cenie 
zł. 12 za egzemplarz bez oprawy i zł. 15 
w oprawie, w dnie powszednie w kance- 
larji kościelnej (Leszno 20), w niedziele 
po nabożeństwie u zakrystjana przy wyj
ściu z kościoła.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

w W arszaw skim  K ośc ie le  E w angelicko-R eform ow an ym  n a m iesiąc  październik  1983 r . 
N abożeństw a rozpoczyn ają  się  o godzinie 11.15 przed  pot., o ile  nie je s t  podana inna godzina.

1. Niedziela, do. l.X (XIV N. po Trójcy Ś-ej) z Komunją Ś-tą i jbezpośredniem
do niej przygotowaniem...............................................................................................   Ks. J. Jeleń.

2. Niedziela, do. 8.X (XVII N. po Trójcy Ś - e j ) ................................................................ Ks. St. Skierski.

3. Niedziela, dn. 15.X (XVIII N. po Trójcy Ś - e j ) ............................................................ Ks. E. Jelinek.

4. Niedziela, dn. 22.X (XIX N. po Trójcy Ś - e j ) .................................................................Ks. J. Jeleń.

5. Niedziela, dn. 29.X (XX N. po Trójcy Ś-ej) z Komunją Ś-tą i bezpośredniem
do niej przygotow aniem ............................................................................................Ks. J. Jelinek.

CENY OGŁOSZEŃ: IV str. okładki — zł. 150; II str. — 100; III str. — zł. 75; \  str. — zł. 75, 50, 35; V4 str. —
zł. 40, 30, 20, i \  str. bez względu ua stronę — zł. 20.

STRONY ZWYKŁE cała strona — zł. 100, V2 str.— 50; */4 str.— 30; V8—zł. 20. Przy ogłoszeniach kombinacyjnych
i z kliszami do cen powyższych dolicza się 30%.

Drukarnia Matematyczna, H. Zajączkowski, Warszawa, Miedziana 3.


