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Wiosną roku 537 przed nar. Chrystusa 50.000 Izraelitów wracało z długiej niewoli ba
bilońskiej, aby jąć się władzy i pracy w ojczystym kraju, z którego przed 70 łaty zostali wypędzeni. 
Dotąd obcy naród panował w ziemi ojców, w której ongiś roziegał się gromki głos proroków i me
lodyjne tony harf psalmistów. Obcy kult i obca religja zachwaściły święte miejsce czci Jedynego; 
świątynię Pańską wypełnił las pogańskich posągów i bożyszcz. Ciemne mroki niewoli wisiały nad zie
mią obiecaną, w dniach Mojżesza mlekiem i miodem opływającą, a naród wybrany zawodził gorzkie 
żale nad brzegami rzek babilońskich. Skuty kajdanami niewoli zapomniał melodje radosnych psal
mów i słowa dziękczynnej modlitwy, — harfę zawiesił na wierzbie, psałterz ukrył na dnie 
skrzyni...

Cyrus, król Persów, pomazaniec Pański, orężem swym wstrząsnął posadami ziemi: upadły 
trony, otworzyły się ciężkie więzienne więcieże. Dla uciemiężonego Izraela zawitał wreszcie dzień wol
ności i swobody. Któż jego radość wypowie. Dostojni mężowie, którym troska głęboka brózdą za
stygła na czole, ze łzami w oczach padali sobie na ulicy jak dzieci w ramiona. Przypomniały się im 
stare pieśni, a metodja ich wiodła niestrudzonych pielgrzymów poprzez setki mil na ojczyzny łono. 
Kiedy po latach opowiadali wnukom dzieje pierwszych dni wolności, głos im się jeszcze ze wzrusze
nia załamywał, boć dawne dzieje brzmiały dla ich własnych uszu jak bajka czarowna.

Tymczasem w odrodzonej ojczyźnie wrzała gorączkowa praca. Nie dziwmyż się, że zrazu 
wysiłek doświadczonego niewolą narodu biegł przedewszystkiem w kierunku umocnienia granic. Ale 
poczyniono i inne daleko idące reformy, zarówno w szkolnictwie, jak i w życiu gospodarczem. Jedną 
z pierwszych ustaw była ustawa o małżeństwie, zmierzającą do oczyszczenia rasy zanieczyszczonej 
w czasach niewoli krwią najeźdźców. Również i czas pracy ubogiego został skrócony; w sabat bramy 
miejskie były zamknięte, aby kupcy i rzemieślnicy nie mogli zakłucać dzień święty. W dzień powsze- 
di natomiast praca nad odbudową zrujnowanego rządami najeźdźcy kraju wrzała wszędzie w dwój
nasób gorliwie.

To tylko strzęp dziejów Izraelskiego narodu z przed dwóch i pół tysiąca lat bez mała. 
Zamierzchłe to czasy. Ale czyż te stare dzieje nie przypominają nam dzisiaj własne koleje i trudy 
naszej Ojczyzny. Czyż i dla nas nie brzmi dziś jeszcze jak bajka czarowna słowo: wolni, wolni na~
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prawdę. Ate czyż i my w odrodzonej Ojczyźnie nie musieliśmy zakasać rękawów i jąć się ciężkiej 
i mozolnej, ale radosnej, bo twórczej prdcy. Ileż to już wykonaliśmy w minionych latach wolności. 
Z dumą poza siebie spojrzeć możemy. A ileż jeszcze wykonamy. Żadne bodaj z państw, którego wol
ność i niezależność zrodzona została w boleściach wielkiej wojny nie musiało walczyć z tylu przeszko
dami, co nasze. A jednak pod przewodem twórcy naszej armji i nawy państwowej Pierwszego Mar
szałka Rzeczypospolitej Józefa Piłsudskiego przezwyciężyliśmy je wszystkie. Żaden też z oswobodzo
nych narodów nie uczynił w ciągu tych lat kilkunastu, co nasz naród. Lećz z pośród wszystkiego naĵ  
bardziej dumni jesteśmy ze swego morza, po którem dumnie płyną pod banderą orła białego nasze 
statki, naszą ofiarą, naszą pracą zbudowane. Jest ich wprawdzie niewiele, ale da Bóg będzie ich wię
cejy aby mogły one daleko—szeroko, do wszystkich zakątków globu ziemskiego, z powiewem biało- 
czerwonej flagi nieść świadectwo i chwałę polskiej twórczej pracy. A Gdynia,... ta Gdynia, co kilka 
lat temu jeszcze nieśmiało na piasku morskim przysiadła, jakby zawstydzona niepozornym swym wy
glądem, dziś dumna to i władna Bałtyku pani. Próbował już niegdyś krół Władysław IV zatknąć nad. 
jego brzegami polską banderę, dziś na nowo dumnie ona tam powiewa i powiewać będzie naprzekór 
złym spojrzeniom tych, co rozerwaćby ją na strzępy czemprędzej radzi. Ate nie groźny dla nas wróg 
zewnętrzny; stokroć gorszy jest ten czerw, co zdrowe drzewo od wewnątrz wierci. Największem nie
bezpieczeństwem dla ojczyzny naszej nie jest zły sąsiad, ale zły obywatel, co nie umie niczego złożyć 
na ołtarzu dobra pospolitego, boć wolność, swobodę i dobrobyt nie można inaczej zachować jeno 
przez ofiarę wspólnego zorganizowanego wysiłku całego narodu i wszystkich w nim jednostek z osobna.

Lecz i to nie jest jeszcze wszystko. Wróćmy znowu myślą w stare czasy dziejów Izraelskich. 
Dużo się tam budowało, ale w domach tych pokój i szczęście nie gościły; co rok wydawano nowe 
ustawy i przepisy, ale bezpieczeństwa nie było. Ciągle czegoś w nerwowem. podnieceniu wyczekiwano, 
stale się czegoś obawiano. Podchwycił to wnet prorok Ageusz w słowach: Dużo siejecie, ale zgroma
dzacie mało; jecie, ale nie jesteście syci; pijecie, ale nie możecie ugasić pragnienia; ubieracie się, ale 
też zagrzać się nie możecie; zgromadzacie majętności, ale gromadzicie je do dziurawych worków; pa
trzycie na wiele, ale macie mało — mówi Pan zastępów. A czemuż tak się dzieje. Oto niebo zamknę
ło się nad wami. Lud w nawale gorączkowej pracy zapomniał o rzeczy najważniejszej: zapomniał w po
środku siebie wystawić świątynię Panu, zapomniał na Boga.

Nie bądźmyż czasem my im podobni, zwłaszcza teraz kiedy wiemy, że już pora, aby się ze 
snu obudzić. Noc bowiem przeminęła, a dzień się zbliżył. Odrzućmyż tedy uczynki ciemności, a oblecz
my się w zbroję światłości. (Rzym. 13, 11—12). Nasze bowiem młode państwo potrzebuje dużo 
zdrowej morałnej siły, dużo hartu ducha i bohaterstwa, które zaczerpnąć możemy jeno z ducha Chry
stusowego i Ewangelji Jego.

WOJCIECH WRZOS

Jak małopolscy kalwini organizowali
swój Kościół

«d . c.).

W tym czasie zjeżdża do kraju po wielo
letniej tułaczce na obczyźnie Jan  Ł a sk i * ) ,  i na-

*) Jan Łaski (Joannes a Lasco), bratanek arcybi
skupa gnieźnieńskiego i prymasa Polski, urodził się w 
w. 1499. Z Reformacją zapoznał się w czasie swych 
zagranicznych studjów za pośrednictwem czołowych jej 
przedstawicieli, Melanchtona i Zwingljusza, a nawet 
słynnego humanisty Erazma z Rotterdamu. Po powrocie 
do kraju w r. 1526 szybko posuwa się naprzód po 
szczeblach kościelnej hierarchji: poprzez stopnie kanoni
ka gnieźnieńskiego, kustosza płockiego, dziekana gnieźnień
skiego i łowickiego dochodzi w r. 1536 do stolicy bisku
piej diecezji kujawskiej. Rychło jednak porzuca wysoki 
urząd, wyjeżdża do Niemiec, przyjmuje kalwinizm i że
ni się (1540). W r. 1543 zostaje superintendentem Fry- 
zji, i od podstaw reorganizuje tamtejszy Kościół, zy
skując sobie imię głośnego reformatora. Na życzenie 
arcybiskupa Cranmera przybywa w r. 1548 do Anglji, 
i spędza osiem miesięcy na zamku arcybiskupim w Lam
beth, oddziałując w wielkim stopniu na reformację an
gielską i na samego Cranmera w duchu zdecydowanego 
kalwinizmu. Po krótkim pobycie we Fryzji ponownie

tyehmiast oczy wszystkich zwracają się ku nie
mu. Dzięki wysokiemu pochodzeniu i rozległym 
stosunkom, oraz sławie dzielnego reformatora 
i organizatora kościołów we Fryzji i w Anglji. 
jako też osobistemu genjuszowi i zdolnościom 
staje się on odrazu faktyczną głową małopolskich 
różnowierców. Za takiego przynajmniej uważali 
go nietylko sami protestanci, ale nawet i katoli
cy. Chociaż w hierarchji kościelnej nie zajmował

wraca do Anglji, i zostaje superintendentem cudzoziem
skiego zboru w Londynie (Austin Friars). Król angiel
ski Edward VI, w uznaniu jego zasług na polu refor
macji angielskiej, wyznacza mu dożywotnią pensję w wy
sokości 100 funtów rocznie. Niestety, za następczyni 
jego, Marji Katoliczki, podnosi głowę reakcja katolicka, 
której ofiarą zostaje przyjaciel i zwolennik Łaskiego, 
arcybiskup Cranmer; Łaski opuszcza Anglję. Czas jakiś 
przebywa w Danji, później we Frankfurcie nad Menem, 
a w r. 1556, po blisko 20-letnim tułactwie, wraca do 
kraju, aby tu niebawem żywota dokonać.
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on właściwie żadnego miejsca, jednak we wszyst
kich kwestjach, dotyczących organizacji i nauki, 
małopolscy inowiercy zwracają się do niego jako 
do decydującego autorytetu. Pierwszy robi to 
Krucygier. Zebranym w Chrzczęcicach u Jakuba 
Sylwji małopolskim ministrom i delegatom cze- 
skobraterskim radzi zwrócić się w sprawach unji 
do Laskiego. Bracia zgodzili się na tę propozycję, 
i wraz z Krucygierem, Grzegorzem Pauli, Sarni- 
ckim i Filipowskim pojechali do Rabsztyna, gdzie 
się Łaski wnet po powrocie do kraju był za
trzymał.

Rozumie się, że owa wizyta ministrów w 
Rabsztynie nie mogła umocnić przyjaznych sto
sunków Małopolan z Czechami. Sam Łaski jako 
kalwinista z przekonania nie podzielał niejed
nego zasadniczego punktu czeskiej konfesji. Ro
zumiał to doskonale Izrael. To też wracając z tej 
wizyty u Łaskiego po drodze zawadził o Kra
ków, albowiem w tym właśnie czasie w pobli
żu Krakowa, w Iwanowiczach, zjechali się du
chowni małopolscy dla omówienia i ustanowie
nia organizacji swojego Kościoła. Że miejscem 
zjazdu były Iwanowicze nie było dziełem przy
padku: żył tu przecież Lismanin, gorliwy zwolen
nik Czechów. Zjawił się więc tu i Izrael. I rzeczy
wiście, mówiło się tu dużo i poważnie o unji 
z Czechami, oraz o wydaniu wyznania w ich du
chu. Kiedy jednak w kilka dni później zjawił się 
tu i Łaski, sprawa przyjęła nagle zgoła inny 
obrót: — zgromadzeni zdecydowali się sprawę 
unji z Czechami oddać do rozpatrzenia Łaskiemu.

I tak oto sprawa, nad którą tak usilnie pra
cowano w Koźminku, a która podlegała coraz to 
nowym rozpatrywaniom, dostaje się w ręce czło
wieka, który religijnemu życiu Małopolski nadał 
wprawdzie żywy pęd, ale ujął go w karby organi
zacji, wybitnie różniącej się od organizacji Braci 
Czeskich. W ten sposób oczywiście zjazd w Iwa
nowiczach zasadniczej kwestji, unji z Braćmi, nie 
rozwiązał, a Izrael przekonał się ostatecznie o 
bezpłodności dalszego pobytu w Małopolsce.

Kościół małopolski, który pragnął przyjąć 
jakąś organizację, rozglądał się za różnymi wzo
rami innych zorganizowanych już Kościołów, z 
których każdy znajdował wśród Małopolan swo
ich zwolenników. Stąd nie było tu jedności ani 
w nauce i organizacji, ani nawet w nabożeństwie 
i w obrzędach. Najsilniejszy wpływ, jak z dotych
czasowego widać, wywierali Bracia Czescy. Łaski, 
acz sam oficjalnie nie przygłaszał się do żadnego 
z tych Kościołów, był jednak w gruncie rzeczy 
kalwinistą; z Kalwinem rozchodził się tylko w 
nauce o predestynacji, różnica natomiast w nauce 
i w organizacji kościelnej Braci i kalwinistów 
była zbyt istotna i wielka, aby było można te 
dwa odmienne kierunki religijne wzajemnie ze 
sobą pogodzić: jedna z tych nauk musiała wy
przeć drugą. *)

*) Prof. J. L. Hromädka z Pragi w ostatniej swej 
publikacji (Calvin, kardinal a reformator, Praha, 1936, 
str. 128) zwraca uwagę na fakt, że w r. 1557 Kalwin

Łaski nie chciał jawnie wystąpić przeciwko 
Braciom i przeciwko unji Koźminieckiej. Wszak 
przecież nie kto inny jeno właśnie Łaski zawsze 
wierzył w możliwość połączenia wszystkich pol
skich różnowierców pod jednym sztandarem E- 
wangelji Chrystusowej, co jak wiadomo nigdy 
mu się nie udało*).

W r. 1557 zebrał się synod w Wł o d z i s ł a 
wi u, na którym Czesi zarzucili Małopolanom 
niewykonanie postanowień synodu w Koźminku. 
Tu dopiero pokazało się jak Małopolanie tę unję 
pojęli. Dotąd zgadzali się na przyjęcie nauki 
i organizacji Braci bez zastrzeżeń, pod wpływem 
jednak Łaskiego poczęli spoglądać na swój stosu
nek do Czechów bardziej trzeźwo i krytycznie. 
Małopolanie wyraźnie już zastrzegają sobie prawo 
zawarcia unji także z innymi Kościołami. Prze
jawia się tu już pewne poczucie niezależności, 
płynące z świadomości, że na ich czele stoi dziel
ny organizator i bystra głowa. Kościół małopol
ski nie odnosi się teraz do Braci jak uczeń do 
mistrza. Za radą Łaskiego synod postanawia we
zwać liczne w Wielkopolsce zbory luterskie do 
połączenia się z braćmi i z Małopolanami jesz
cze przed sejmem, ,,a tak jednomyślnie się wszy
scy przeciwko papieżu ikom zastawić a króla o 
wolność Ewangelji prosić''. Aby tę myśl jeszcze 
dokładniej omówić postanowili wszyscy przybyć 
na synod do Gołuchowa w Wielkopolsce dnia 
21 września tegoż jeszcze roku. Ponieważ jed
nak Bracia mieli w tym samym czasie zjazd na 
Morawie, synod Gołuchowski został odłożony do 
16 października, o czem Czesi zostali piśmiennie 
powiadomieni. Jakoż dnia tego przybyli oni do 
Chodcza, i tu oczekiwali przybycia Małopolan. 
Lecz zdarzyło się coś nieoczekiwanego: Małopo
lanie poprostu na zjazd nie przybyli, a dopiero 
w kilka dni później przysłali pismo, w którerr, 
tłumaczyli swoją nieobecność chorobą Łaskiego, 
bez którego nic poczynać nie chcieli; Małopolanie 
zapraszali Braci na zjazd do Pińczowa, ale ci, nie 
mając upoważnienia swych Starszych, zaproszenia 
nie przyjęli. *)

w liście do Małopolan wyrzucał Łaskiemu, iż zbyt ostro 
wyłączał Braci Czeskich z kościelnej społeczności z ma
łopolskimi kalwinami. Kalwin był najwidoczniej źle po
informowany o działalności Łaskiego na gruncie mało
polskim. Łaski nie wykluczał przecież Braci ze społecz
ności z ewangelikami, ale stanowczo nie godził się na 
warunki unji Koźminieckiej, przekreślającej na korzyść 
Braci wyznaniową odrębność małopolskiego Kościoła, 
por. Jar. Bidlo: Jednota Bratrska v pm m  vyhnanstvi 
(1548—1561), Praha, 1900, I, str. 168—231); Stan. 
Bodniak: Prof. J. Bidla: Dzieje Braci Czeskich w Pol
sce, Reformacja w Polsce, rocznik VII—VIII, 1935— 
1936, str. 393.

*) Zgoda Sandomierska z r. 1570, którą śmiało 
uważać można za rezultat zabiegów Łaskiego, nigdy 
praktycznego znaczenia nie posiadała.

*) Rzecz znamienna, że Synod Braci Czeskich z r. 
1557 zajął nieprzychylne stanowisko zarówno wobec 
kalwińskiego, jak i augsburskiego wyznania, por. A. 
Gindely: Dekrety Jednoty Bratrske, Praha, 1865, str.
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Instrukcja delegatów czeskobraterskich na 
ten niedoszły zjazd w Gołuchowie wyraźnie wska
zuje, że Bracia stali się jeszcze bardzie nieufni 
i nieustępliwi. Inna rzecz, że Małopolanie, zwołu
jąc synod do Gołuchowa, nie myśleli wcale o 
umocnieniu unji Koźminieckiej, ale pragnęli ra
czej zawrzeć nową unję, na zgoła innych podsta
wach opartą. Łatwo domyślili się tego Bracia, 
i dlatego zaopatrzyli swych delegatów w instruk
cji, zabraniające im czynić jakiekolwiek ustęp
stwa na rzecz Małopolan.

Stanowisko Łaskiego i jego partji przeja
wiło się najwidoczniej w r. 1557 na synodzie 
w Pi ńczowi e ,  na którym Małopolanie mieli 
przygotować się do niedoszłego zjazdu z Czecha
mi w Gołuchowie* *). Pod wpływem Łaskiego 
doszli oni do przekonania, że nie mogą zgodzić 
się we wszystkiem z Braćmi*), że na unję z ni
mi zapatrują się obecnie zgoła inaczej, i że wo
bec tego nie mogą trwać w unji Koźminieckiej; 
na zjeździe w Gołuchowie mieli zapytać Czechów 
do jakiego stopnia unja Koźminiecka wiąże ma
łopolskie zbory kalwińskie.

Tymczasem jednak drugi obóz ruchu mało
polskiego z Lismaninim na czele bynajmniej nie 
szedł ręka w rękę z Łaskim. Łismanin, jak się już 
wyżej rzekło, sympatyzował z Czechami. W dru
giej połowie roku 1557 przebywa on w Wielko- 
polsce w Tomicach u Jana Tomickiego, i tam to 
odwiedzają go w powrotnej drodze z Chodcza de
legaci czeskobraterscy. Po rozmowie z nimi Lis- 
manin usiłuje przywrócić wśród Małopolan daw
ny autorytet czeskiej konfesji, ale zamierzenia je
go całkowicie zawodzą, rozbijając się o nieprzy
chylną opinję reformatorów szwajcarskich, jaką ci 
wydali o konfesji czeskobraterskiej za pośrednic-

*) Synod Pińczowski odbył się 8 września, a więc 
przed niedoszłym zjazdem Gołuchowskim, który miał 
odbyć się dopiero 16 października.

*) Obecnie nawet kwestja dziesięcin, które szły 
na utrzymanie duchowieństwa, była dla Małopolan kwe- 
stją niemałej wagi; duchowni czeskobraterscy utrzymy
wali się  z własnej pracy.

twem właśnie samego Lismaniniego *). Autory
tet Łaskiego, poparty powagą reformatorów szwaj
carskich, był już w Polsce do tego stopnia silny, 
że wysiłki Lismaniniego, podobnie zresztą jak 
i wysiłki Wergerjusza, byłego biskupa katolickie
go, a obecnie gorącego zwolennika Braci Cze
skich*), musiały spełznąć na niczem.

Do jakiego stopnia wzrósł teraz wpływ Ła
skiego i jak mały wpływ wywierała nauka Braci 
na Małopolan widać z rezultatów zjazdu w Lip- 
niku na Morawie pod koniec października 1558, 
Małopolanie zażądali tu zmiany niektórych punk
tów czeskiej konfesji, a nawet całkowitego od
rzucenia innych artykułów wiary. Nie trzeba chy
ba dodawać, że chodziło tu w pierwszym rzędzie
0 eucharystję, o celibat duchowieństwa, o dziesię
ciny, o immunitety kościelne itp. Bracia jednak 
twardo stali przy swojem, oświadczając, że Mało
polanie mogą sobie czynić poprawki w swojem 
wyznaniu, ale oni sami, Czesi, pozostaną wierni 
wyznaniu wiary swych ojców. W ten sposób zjazd 
w Lipniku ostatecznie zwolnił Małopolan od zo
bowiązań unji Koźminieckiej, których zresztą ni
gdy nie dotrzymali. Wolność tę umieli sobie Ma
łopolanie obecnie cenić, mając teraz w swem gro
nie takiego organizatora jak Łaskiego.

(c. d. n.).
*) Łukaszewicz (Dzieje kościołów wyznania hel- 

weckiego w dawnej Małej Polsce, Poznań 1853) powia
da, że reformatorowie szwajcarscy wydali o konfesji 
Braci Czeskich ,,najniepochlebniejsze zdanie".

*) Piętro Paolo Vergerio urodził się w Gapo 
d'Istria w r. 1498. Po ukończeniu prawa w Padwie zo
stał w rodz.innem mieście biskupem. W r. 1530 był pa
pieskim legatem Compeggi na sejmie w Augsburgu. 
Z polecenia papieża Pawła III poznał w r. 1535 Lutra, 
którego dzieła dokładnie studjował, aby go mógł tern 
skuteczniej pokonać. Skutki tej lektury okazały się jednak 
fatalne dla... Rzymu: biskup Vergerjusz stał się gorącym 
wielbicielem Lutra; w r. 1548 publicznie przeszedł na 
protestantyzm. Wyklęty przez papieża, uszedł z Włoch,
1 czas jakiś przebywał w Polsce, gdzie wywarł pewien 
wpływ na reformację polską. W r. 1557 zetknął się w 
Działdowie z Braćmi Czeskimi, których czystość nauki, 
surowa karność, moralne życie i głęboki humanitaryzm 
wywarły na niego tak silny wpływ, że został ich gorą
cym zwolennikiem. Czas jakiś przebywał w Graubundei? 
(Szwajcarja), umarł w r. 1565 w Tybindzie jako nie
przejednany wróg papiestwa.

CZESŁAW LECHICKI

Z pogranicza literatury i religji
Trzeba zaiste nielada odwagi, by w na

szych, specyficznie zakłamanych stosunkach, skie
rować reflektor prawdy dziejowej na tak ,,niecen
zuralny" w pewnych kołach temat, jak stanowi
sko wieszczów wobec ,,Kościoła urzędowego", 
t.j. wobec Rzymu. Do grona kilku śmiałków, 
którzy umieli bez uprzedzeń, szczerze i otwarcie 
tego przedmiotu dotknąć i bezstronnie go oświe
tlić, do grona badaczy takich, jak Zdziechowski, 
Chrzanowski, Pigoń, A. Górski, przyłącza się dr. 
Juljusz Górecki swą książką: „Rzym, a Polska

w twórczości Stowackiegou (Warszawa, 1936, z 
przedmową Pawła Hulki-Laskowskiego, str. XIV 
i 313) i zapowiedzią drugiej rozprawy o Mickie
wiczu wobec Kościoła.

Nie jest to praca ściśle naukowa, znajduje się 
raczej na pograniczu krytyki literackiej i publi
cystyki. Jej charakter popularyzacyjny, jej forma, 
aż prosząca się o wyzyskanie treści w prelekcjach 
publicznych, jej wreszcie nie ukrywana wcale 
tendencja praktyczna, — to wszystko nie pozwa
la książki Góreckiego oceniać kryterjami metody
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czysto naukowej. Należy to stwierdzić zaraz na 
wstępie, aby wytrącić broń z ręki przeciwnikom, 
których książka znajdzie pełno przez to samo! 
że burzy troskliwie hodowaną legendę o prawo- 
wierności Słowackiego, o jego nienagannym ka- 
tolicyźmie.

. Autorowi chodziło o wykazanie, że znany o- 
krzyk poety: ,,Twa zguba w Rzymie!" pod adre
sem Polski (w ,,Beniowskim", I. 240) nie był 
jakimś przypadkowym wybuchem pesymizmu, nie 
był odosobnionym zgrzytem w twórczości Sło
wackiego, lecz konsekwencją zasadniczej, anty- 
rzymskiej postawy religijnej wieszcza. Przedstawia 
zatem szczegółowo opozycję poety wobec Kościo
ła, wobec jego nauki dogmatycznej, jego auto
rytetu i hierarchji, tudzież jego roli dziejowej. 
(Dpiera się tu głównie na ,,Wykładzie Nauki" 
i ,,Notatkach i zapiskach w Raptularzu", cytu
jąc i rozstrząsając wypowiedzi Słowackiego 
ujemne o kościelnych środkach zbawienia, sakra
mentach, łasce, świętości, zasłudze dobrych u- 
czynków, o tern wszystkiem, co ma ułatwić ,,prze
mycenie duszy do nieba".

Podstawą religijnego światopoglądu poety 
było przekonanie, że ,,Kościół (katolicki) ma 
prawdę, ale ją czyni fałszem przez wytłumacze
nie". Słowacki odrzucał Kościół widzialny i na
uczający, powagę tradycji nietykalnej, sam mó
wił, że ,,ani pod doktorów (ojców Kościoła), ani 
pod sąd wiekowych doświadczeń nie schyli gło
wy". Nie mógł iść za Rzymem, który ,,nigdy, 
dotąd nie ukazał się wolny, ale zawsze w łańcu
chu na nogach i rękach, wlókł się za wypadkami 
świata".

Pierwszym artykułem credo Słowackiego by
ły słowa ap. Pawła: ,,A gdzie Duch Pański, tam 
wolność" (II Kor., III. 17). Mnie osobiście wy
daje się, że natura poety, forma jego stanów 
religijnych, jego typ religijny, absolutnie obce 
były religijności katolickiej, którą trafnie określa 
Dawid, jako ,zmechanizowaną i spreparowaną, 
opartą przeważnie na autorytecie i zależności od 
zewnętrznych, materjalnych czynników (obrzędy, 
sakramenty)". Religijność Słowackiego to reli
gijność par excellence ,,doświadczalna", płynąca 
z bezpośrednich przeżyć wewnętrznych, pierwiast
ków uczuciowych i wyobrażeń. Taka sama, jak w 
prachrześcijaństwie, kwakryźmie, czy moderniz
mie.

Górecki zajmuje się głównie nie psycho- 
logją religji poety, lecz stosunkiem jego do Rzy
mu, więc tamte sprawy zostawia na boku. Stąd 
antyklerykalnym wystąpieniom Słowackiego po
święca najwięcej miejsca, podkreślając wszędzie 
i zaostrzając jeszcze ich aktualność nieprzemija
jącą. Zbędnym jest rozdział: ,,Lud" (str. 161 — 
179), traktujący o budzeniu przez wieszcza ener- 
gji i odporności narodowej wogóle, poza sferą 
kościelną.

Konkluzja książki, że Słowacki ,,walczył z 
reakcją i z jej sprzemierzeńcami na wzgórzach

Watykanu, a im bliższym czuł się Chrystusa, tern 
dalszym stawał się Rzymowi" (str. 189) — auto
rowi nie wystarcza. Pyta więc, czy mylił się poeta, 
upatrując zgubę Rzplitej w historycznym związku 
z katolicyzmem rzymskim i na str. 195—315 da
je rzut oka na rolę papiestwa w Polsce i wobec 
Polski, ujemne jego oddziaływanie na politykę ze
wnętrzną Rzplitej przedrozbiorowej, oraz nega
tywną postawę wobec Narodu, walczącego o od
zyskanie niepodległości. Kończy wskazaniem na 
niebezpieczeństwo czarnego frontu klerykalnego 
w Polsce odrodzonej, jego zakusy na wolność su
mienia, jego wstecznictwo, cofające życie religijne 
kraju na poziom czasów saskich.

W tej ostatniej części książki posługiwał się 
autor dobremi opracowaniami, cytuje Brueknera, 
Chrzanowskiego, Loreta, Sobieskiego, Smoleń
skiego i in., sięgnął nawet do źródeł jezuickich, 
zna rzeczy Pelczara, powołuje się też na Dmow
skiego i Art. Górskiego. Dobrze zrooił, przypomi
nając memorjał Reymonta przeciw wynaradawia
niu wychodźtwa naszego za oceanem przez Ko
ściół rzymski.

Z usterek pracy musimy wytknąć zbytnią jed
nostronność rozdziału o Towiańskim (str. 5—37). 
Autor ujął go według głównie Baumfeld-Bole- 
skiego symplicystycznie i optymistycznie, nie u- 
względniając literatury krytycznej przedmiotu. O- 
gólnikowe zachwyty nad Towiańskim nikogo 
obeznanego z epoką nie zbudują, trzeba popatrzeć 
i na odwrotną stronę medalu. Jeśli nawet autor 
nie ufał rewelacjom W. Charkiewicza w ,Wiado
mościach Literackich" (nr. 545), powinien był 
przynajmniej zapoznać się z źródłową rozprawą 
porównawczą Kallenbacha: ,,Towianizm na tle 
historycznem" (1929), która sprowadza mistykę 
,,Mistrza" do właściwej miary i wynikami swemi 
potwierdza raczej ostry sąd Pawlikowskiego o 
wartości nauki Towiańskiego (zob. ,,Mistykę Sło
wackiego", str. 171). Skoro się pisze o wpływie 
Towiańskiego na Słowackiego, trzeba też zazna
czyć, że współpraca ich trwała ledwie rok i czte
ry miesiące, że potem poeta z Koła wystąpił, a 
nawet ,,Mistrza" zwalczał.

Przyczynku M. Giergielewicza: ,,Polityka 
Watykanu w świetle Kordjana" (,,Ruch Litera
cki" za listopad—grudzień 1935) nie mógł p. 
Górecki uwzględnić, bo jego książka znajdowała 
się już pod prasą w chwili ukazania się tego 
przyczynku.

Zwrot książki, nazywający opowieść biblij
ną o Chrystusie ,,jedną z najcudowniejszych le
gend" (str. 41), wskazywałby, że autor kwest jo
nuje prawdziwość i autentyczność ewangelij. Nie
jasne i nieścisłe zgruntu jest twierdzenie, że w 
Nowym Testamencie mamy ,,ślady liczne" (?) 
wiary w reinkarnację (str. 66); teksty przytoczone 
(w przypisku 2 na str. 68) wędrówki dusz na- 
pewno nie dotyczą i o niej nie świadczą. Oczy
wisty lapsus calami popełniono na str. 197 w 
zdaniu, że Polska po paru (!) wiekach od wie
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deńskiej odsieczy doczekała się rozbioru m. in. 
przez Austrję.

Książce Góreckiego, napisanej po literacku, 
z temperamentem i z widoczną dbałością styli
styczną, a nawet miejscami z polotem retorycz
nym, napewno nie zbraknie czytelników. Ideologja 
religijna Słowackiego występuje tu jako coś ży

wego, bezpośredniego, nie została przysypana py
łem bibljotecznym, nie uroniła nic ze swej wie
czystej aktualności dla wszystkich, którzy pod za- 
stygłemi formami Kościoła oficjalnego szukają 
duszy indywidualnej, którzy karności hierarchicz
nej i posłuszeństwu dogmatycznemu przeciwsta
wiają postulat wolności ducha i swobody ewan
gelicznej.

LEON RYGIER

Ku anielstwu ducha
(Próba syntezy)

On sam spełni tylko tę ofiarę — umrze w 
samotności i w smutku tak głębokim, jak głę
boki był smutek Chrystusa w ogrójcu; ale dzięki 
temu świat się odrodzi i da zwycięstwo Ryce
rzowi, który walczyć będzie w obronie ludu prze
ciw jego ciemiężycielom. Da zwycięstwo miłości 
nad gwałtem, Bogu nad szatanem dziejów. I wte
dy Roza Weneda, zapłodniona popiołami po
ległych rycerzy, urodzi mściciela, który skruszy 
rubaszny czerep lechicki, by wydobyć z niego we- 
nedyjską duszę anielską. Słowacki za winę swoją, 
za opuszczenie pola walki w dniach panowania 
szatana, przyjmuje dobrowolnie krzyż ofiary — 
i w Anhellim dopiero zatraca poczucie winy. 
Prawda — ofiara ta nie uratuje pokolenia, stwo
rzonego przez szatana; ale bez niej niemożliweby 
było odrodzenie się narodu — jego palingeneza 
w nowej epoce dziejów świata, wolnej od piekiel
nego jarzma. Wiara w tę palingenezę dała Sło
wackiemu pod koniec życia jasnowidzenie gene- 
zyjskich tajemnic stworzenia — zniszczyła jego 
pesymizm — i wyniosła na szczyty twórczości 
w ,,Genezis z ducha" i ,,Królu duchu".

Ale do tej wiary Słowacki dopracował się 
z trudem całego życia i niezmiernie ciężką walką 
z samym sobą.

Już, jako młodzieniec, w chwili pisania 
,,Kordjana", miał przeczucie, że celem życia ludz
kiego na ziemi jest przemiana jego wewnętrzna, 
udoskonalenie się moralne aż do anielskości:
Bóg promień duszy wcielił w nieskończone

[twory;
Dusza się rozproszyła na uczuć kolory,
Z których pięć wzięło zmysły cielesne za sługi, 
Inne zagasły w nicość. Ale jest świat drugi! 
Tam z uczuć, razem zlanych, wstanie anioł biały, 
Mniejszy może niż człowiek, atom, środek koła 
Rozpryśnionych promieni — ale jasny cały 
I plam ludzkich nie będzie na sercu anioła. 
Nieskończoności zmysłem dusza się pomnoży, 
Bóg aniołowi oczy na przyszłość otworzy,
Aż przestanie zaglądać w ciemną wspomnień

[trumnę.
Bóg mu pod nogi światła wywróci kolumnę,

Po niej gwiazd miryjady zapali i słońca;
Anioł je przejrzy wzrokiem nadziei do końca 
I, do gwiazdy podobny, będzie w przyszłość

[ płynął.
O — duch mój chce się wyrwać — już pióra

[rozwinął —
Dusza z ust zapalonych leci w błękit nieba...

Ale wówczas jeszcze wzlecieć nie mogła. 
Cios, zadany sercu przez zawód miłosny, wydzie
ra z piersi Kordjana głos zwątpienia:

Na jednego anioła dwóch dusz ludzkich 
trzeba.

Pozatem nieznana była wówczas Słowackie
mu droga do tych wyżyn, o których marzył.

Nie widział on w sobie, ani dokoła siebie 
żadnej myśli wielkiej, któraby skrzydłom jego 
usłała gwiaździsty gościniec.
Niech grom. we mnie wali!
Niech w tłumie myśli jaką myśl wielką zapali: 
Boże, zdejm z mego serca jaskółczy niepokój,
Daj życiu duszę i cel duszy wyprorókuj.
Jedną myśl wielką roznieć, niechaj pali żarem, 
A stanę się tej myśli narzędziem, zegarem,
Na twarzy ją pokażę, popchnę serca biciem, 
Rozdzwonię wyrazami i dokończę życiem.

Zdawało mu się przez chwilę, że to myśj 
wielka spłynęła na niego na szczytach Monblan- 
cu pod postacią szwajcarskiego bohatera, Win- 
kelrieda.

Jak ten rycerz niezłomny, który, zgarnąwszy 
włócznie wrogów, skierował je w pierś własną 
czynem tym otworzył szwajcarom bramę w zwar
tych szeregach nieprzyjaciół i zapewnił swym ro
dakom zwycięstwo — tak Kordjan chciał ofiarą 
życia własnego wyzwolić uciemiężone ludy w 
walce ofiarnej z gwałtem i przemocą. Chciał 
ideał ten narzucić Polsce — ale jemu samemu 
jeszcze wówczas zabrakło sił do czynu. Naród 
nie przyjął hasła i odtrącił Kordjanową ofiarę. 
Odtrącił może dlatego, że miała się ona dokonać 
na płaszczyźnie tej rzeczywistości, która obcą byłą 
samemu Słowackiemu.

Więc uparty poszukiwacz wielkiej myśli po
czął ją ścigać po świecie. Zastąpiła mu ona dro
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gę w Grecji pod postacią Leonidasa, broniącego 
Termopil do ostatniego tchu i do ostatniej kropli 
krwi; zjawiła się na ziemiach starożytnego Egiptu 
w osobie wodza i kapłana biblijnego, Mojżesza; 
spłynęła nań przy grobie Chrystusowym pragnie
niem smutku za wszystkich rodaków, pragnieniem 
niezawinionej, przeczystej ofiary.

Jeśli Anhelli był z jednej strony straszliwym 
aktem oskarżenia emigracji polskiej, której wady 
poznał Słowacki podczas pierwszego pobytu w 
Paryżu, to jednak oskarżeniu temu towarzyszyła 
boleść i litość niezmierna. ,,Co uczyniłeś, Boże? 
Azaż każdemu kwiatowi nie dajesz dokwitać tam, 
gdzie mu jest ziemia i życie właściwe? Dlacze
góż ci ludzie mają ginąć"?

A ponieważ w ,,Kordjanie" doszedł do prze
konania, że jest niezdolny do czynu, więc posta
nowił służyć Polsce tern, do czego czuł się szcze
gólnie uzdolnionym: cierpieniem za wszystkich. 
Oczywista, cierpienie to, aby było owocnem, mu
siało być połączone z wewnętrznem udoskonale
niem, z ,,anielstwem", z dobrowolnem przysta
niem na ofiarę. To anielstwo postawił rodakom 
swoim, jako obowiązek bezwzględny — i w tern 
oświetleniu ,,Grób Agamemmona" staje się nie 
czczem i niesprawiedliwem oskarżeniem narodu, 
jak twierdzą niektórzy krytycy, tego gwałtownego 
w insynuacjach utworu, lecz przedewszystkiem 
walką z wadami narodowemi, walką w imię du
szy anielskiej Polski, uwięzionej w czerepie ru
basznym.
O Polsko! Póki ty duszę anielską 
Będziesz więziła w czerepie rubasznym,
Poty kat będzie rąbał twoje cielsko,
Poty nie będzie twój miecz zemsty strasznym, 
Poty mieć będziesz hienę na sobie —
/ grób — i oczy otworzone w grobie.
Zrzuć do ostatka te płachty ohydne,
Tę Dejaniry palącą koszulę,
A wstań, jak wielkie posągi bezwstydne,
Naga —  w Styksowym wykąpana mule —

Nowa — nagością żelazną bezczelna — 
Niezawstydzona niczem — nieśmiertelna.

Wreszcie wszystkie te stopnie, które wiodły 
Słowackiego na szczyt Jakóbowej drabiny, zosta
ły przemierzone jego nieznającemi znużenia sto
pami — i z najwyższego z nich przed jednocześ
nie orlim i anielskim jego wzrokiem rozto
czyła się w nieskończoność sięgająca widownia 
tajemnic genezyjskich.

Upragniona i przez całe życie poszukiwaną 
wielka myśl wypełniła jego duszę radością tak 
górną i czystą, jakiej doznają prorocy i święci 
w obcowaniu z Bogiem.
Idea wiary noworozwinięta
W błyśnieniu jednem zmartwychwstała we mnie 
Cała, gotowa do czynu i święta.
Więc niedaremnie — o, nienadaremnie 
Snu śmiertelnego porzuciłem łoże!
Tak mi dopomóż, Chryste Panie Boże!

Mały ja, biedny — ale serce moje 
Może pomieścić ludzi miljony.
Ci wszyscy ze mnie będą mieli zbroje 
I ze mnie piorun mieć będą czerwony,
I z mego szczęścia — do szczęścia podnoże.
Tak mi dopomóż, Chryste Panie Boże!
Zato spokojność już mam i mieć będę,
I będę wieczny — jak te, które wskrzeszę —
I będę mocny — jak to, co zdobędę —
/ będę szczęsny — jak to, co pocieszę —
I będę stworzon — jak rzecz, którą stworzę.
Tak mi dopomóż, Chryste Panie Boże!
Chociaż usłyszę głosy urągania,
Nie dbam, czy wzrastać będą — czy ucichać... 
Jest to w godzinie wielkiej zmartwychwstania 
Szmer kości, który na cmentarzach słychać;
Lecz się umarłych zgrają nie zatrwożą,
Tak mi dopomóż, Chryste Panie Boże!
Widzę wchód jeden tylko otworzony 
I drogę ducha tylko jednobramną...
Trzymając w górę palec podniesiony,
Idę z przestrogą. Kto żyw — pójdzie za mną, 
Pójdzie, chociażbym, wszedłszy, szedł przez

[morze...
Tak mi dopomóż, Chryste Panie Boże!
Drugi raz pokój dany jest na ziemi 
Tym, którzy miłość mają i ofiarę...
Dane zwycięstwo jest nad umarłemi,
Dano jest wskrzeszać tych, co mają wiarę...
Na reszcie trumien Ja pieczęć położę!
Tak mi dopomóż, Chryste Panie Boże!
Lecz tym, co idą, nie przez czarnoksięstwa,
Ale przez wiarę dam, co sam Bóg daje;
W ich usta włożę komendę zwycięstwa,
W ich oczy — ten wzrok, co zdobywa kraje — 
Ten wzrok, któremu nic dotrwać nie może...
Tak mi dopomóż, Chryste Panie Boże!
Z pokorą teraz padam na kolana,
Abym wstał silnym Boga robotnikiem.
Gdy wstanę — mój głos będzie głosem Pana, 
Mój krzyk — ojczyzny całej będzie krzykiem, 
Mój duch — aniołem, co wszystko przemoże... 
Tak mi dopomóż, Chryste Panie Boże!

Potrącenie potężne, które skierowało ducha 
Słowackiego na drogę nowej, wielkiej idei — 
da mu Towiański — ale dlatego tylko, że poeta 
ku tej idei piął się przedtem z uporem niezmier
nym i tęsknotą niezgłębioną. Wiara jego wysnuła 
się organicznie z przeżyć poprzednich —■ i chociaż 
była dla niego samego dobrą nowiną — cho
ciaż zlała się nań, jak strumień łaski bożej — by
ła zdobyta jego długą wysługą.

Czem była ta jego wiara?
Podstawą jej jest zdanie: ,,Wszystko przez 

ducha i dla ducha stworzone jest, a nic dla 
cielesnego celu nie istnieje". Cały świat materji 
i kształtu jest dziełem duchów słowa, które były 
już ,,przed początkiem stworzenia" i którym Bóg
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pozwolił na ich żądanie ,,z woli i miłości" obja
wić się w kształcie. Celem ducha jest ciągły roz
wój i postęp, tworzący cały łańcuch form — 
począwszy od świata nieorganicznego, od kamieni 
i kruszców, przez rośliny i zwierzęta — aż do 
korony stworzenia — człowieka. Gdy wreszcie 
duch wypracował w trudzie niezmiernym kształt 
ludzki, Bóg położył na stworzonych formach pie
częć trwałości. Duch wprawdzie dzięki zasłudze 
może przybrać kształt doskonalszy, ale już nie 
dowolny. Chrystus, który zeszedł na świat 
w kształcie ludzkim — położył kres dążeniu. 
Wyrobienie w sobie mocy Chrystusowej natury 
jest — według słów poety — ideałem naszego 
kształcenia się.

Piąć się ku temu ideałowi może człowiek 
przez miłość, wolę i zasługę. Na to jednak, aby 
uzyskać wyższy kształt rozwoju trzeba ofiary; 
trzeba poświęcić przeszłe wygody swoje. Taka 
ofiara jest zasługą ducha; grzechem jego zleni- 
wienie w kształcie już wypracowanym, niechęć 
do wyrzeczenia się go, które jest zawsze połączo
ne z boleścią i śmiercią.

Całe stworzenie związane jest ze sobą tak 
silnie, że każde dźwignięcie się jednego ducha 
na wyższy szczebel drabiny form pociąga za so
bą wszystkie inne duchy.

Wobec tego duch, który wzbija się najwyżej, 
jest dobroczyńcą całego stworzenia. ,,Nie sami, 
ale z całą kulą ziemską wstępujemy w niebio
sa" — takie są słowa poety, malujące obraz 
gigantyczny zasługi najdzielniejszych i najpra
cowitszych duchów.

Tak pojęta metampsychoza rządzi także dzie
jami ludzkości. Celem jej ostatecznym jest ,,Kró
lestwo Boże", czyli przemienienie w przyszłe 
anielstwo globowe. Cel ten nazywa Słowacki 
,,sprawą bożą". Prowadzić narody ku owemu 
Królestwu Bożemu powinien naród, który naj
bardziej cierpiał i złożył ofiarę ze swego życia 
politycznego. Taką misję ma Polska — wcielone 
,,słowo" ludzkości. Ku celom finalnym prowa
dzić ją mają Króle Duchy narodu, z których 
jednym jest sam Słowacki, drugim — Mickie
wicz. Misją Polski jest stworzyć idealne państwo 
przyszłości.

I schodzi z obłoków 
Miasto, żyjące pod boskiemi berty,
A bramy wszystkie stoją z jednej perty;
Petno jest ulic, złotem brukowanych,
A w fundamentach są drogie kamienie,
A miastu świecą tylko dusz płomienie,

A w tern się mieście i krew pościnanych 
Znachodzi wszelka — i wszelkie sumienie 
Duchów słonecznych — a zamordowanych —
A którym żadna ludzka moc nie szkodzi — 
Wstaje, — i znowu po ulicach chodzi,
Z lekkością czyniąc sprawy Boga dzielne —
I bez boleści — bo już nieśmiertelne 
/ duchy one są — i miasto duchów.

Ku temu wzorcowi doskonałemu wszyst
kich państw, ku tej Jeruzalem mistycznej — w

której ,,jasne, szkliste dyjamenty włożył swe orle 
oczy sam Jan święty" — każe nam tęsknić i piąć 
się niestrudzenie przemieniony w proroka poeta.

I kiedy w dniach niezapomnianych płynęła 
ku nam od dalekich fal Bałtyku jego królewska 
trumna — wydawało mi się, że nad ziemie i wo
dy Polski — jak obłok złoty i tęczowy — uno
siła się nad szczątkami poety ta wizja apokalip
tyczna.

Więc podnieśmy ku tej wizji serca i oczy. 
Napełnijmy je temi blaskami, które twórca ,,Ge- 
nezis z ducha" wyczarował nam miłością swą 
i tęsknotą z mroków tajemnicy — i idźmy w ży
cie blaski te przekuwać w czyny. Niech poezja 
jego nie będzie dla nas tylko baśnią czarodziej
ską, upajającą swym nieziemskim urokiem — 
niech będzie pobudką do własnej naszej przemia
ny. Niech przestanie być obłokiem mistycznym, 
przesłaniającym rzeczywistość, a stanie się właś
nie rzeczywistością samą, rzeczywistością popra
wy dusz, która jest nieodzownym warunkiem po
tęgi i szczęścia narodu.

Nie zawiedźmy marzenia o nas poety, który, 
śniąc o powrocie swoim pośmiertnym do kraju, 
wołał ku nam zdaleka.
0  nieszczęśliwa, o uciemiężona 
Ojczyzno moja — raz jeszcze ku tobie 
Rozewrę moje krzyżowe ramiona,
Wszakże spokojny, bowiem, że masz w sobie

Słońce żywota.
Ktoś czytając te moje słowa, może powie: 

frazes. Jakże to mamy — zapyta, my, ludzie 
współcześni, tacy dalecy od mistycznych mrzo
nek romantyzmu, które może miały rację w okre
sie niewoli — jakże to mamy wierzyć w systemat 
filozoficzny ,stworzony przez poetę z mgiej i tę
czy, obłoków i błękitów? Na nas czeka ciężki 
trud budowania Ojczyzny tu — na ziemi — 
a nie gdzieś nad gwiazdami fantastycznego ma
rzenia.

Odpowiem na to: Słowacki, duch wieczny re
wolucjonista, głoszący konieczność rozwoju, nie 
żąda od nas bezkrytycznej wiary we wszystko, 
co stanowi jego genezyjską teorję. On chce tyl
ko jednego: byśmy zrozumieli, że warunkiem po
stępu jest wielka przemiana duchowa, .jaka się 
dokonywa w człowieku, który zdobędzie się na 
ofiarę z własnych wygód, z niskiego egoizmu 
na rzecz powszechnego dobra. Żąda od nas, byś
my dobro to widzieli nie w doktrynie socjalnej 
czy politycznej, nie w partji czy w obozie — 
ale w miłości, jednoczącej całą ludzkość w jed
ną wielką rodzinę duchów. Pragnie wpoić w nas 
przekonanie, że każde nasze zwycięstwo nad so
bą, każde wzniesienie się nad siebie pociąga 
wzwyż innych, a każdy upadek, każde zatrzyma
nie się w drodze ku pięknym i szlachetnym ce
lom — powstrzymuje pochód ludzkości.

Czyż ta teorja ofiary, braterstwa i solidar
ności duchów, narodów i ludzkości — to tylko 
mrzonka polityczna? Czyż te ideje przebrzmiały
1 nie posiadają już dzisiaj pozytywnej, bardzo
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realnej treści? Czy te nasze aeroplany i anteny, 
które skracają przestrzeń i niweczą czas, mają 
być celem dzisiejszej cywilizacji, a nie środ
kiem do uczynienia z kuli ziemskiej jednego wiel
kiego domu dla pogodzonych ze sobą narodów 
i klas. Czy nie tęsknimy do ustania wojen i walk 
partyjnych — do owego ,,anielstwa globowe- 
go" — które przeistoczy ziemię w warsztat wspól
nej pracy dla wspólnego wszystkich szczęścia? 
A czy osiągnięcie tego celu jest możliwe bez pod
niesienia się wszystkich ludzi — wszystkich na
rodów na wyższy szczebel doskonałości moral
nej ?

Czyż to nie to samo, co poeta romantyk, 
który powrócił do nas z obcej ziemi w chwale 
swej niezmiernej zasługi, głosił niedawno zga
sły wódz naszego pokolenia, Stefan Żeromski? 
Posłuchajcie tylko:

,,Błogosławiony jest — mówił — postęp 
nieustanny, nieustępliwy przed niczem, dokładny,

ściśle świadomy swego rozwoju i biegu, po
stęp, który się zaczął w naszej ojczyźnie z chwilą 
wyzwolenia jej z obcej niewoli! Mało go jeszcze, 
jak mało jeszcze szczerego złota w skarbcu pol
skim, ale się z dnia na dzień powiększa, jako 
i złoto.

Postęp nie może się zamknąć w żadnej do
ktrynie, wyrywa się z objęć każdej, szukając w 
swych przemianach formy doskonalszej, a zu
żywszy poprzednią, przeistacza się w inną, bar
dziej zbliżoną do wzorca wyśnionego. Nie możę 
się zmieścić w szrankach żadnej politycznej czy 
społecznej partji; gdyż jego zadanie polega na 
przekształceniu człowieka, skrępowanego powro
zami doczesności, na ducha wolnego, Syna bożego 
i brata synów bożych".

Oto jest — przeniesiona na grunt realny— 
mistyczna Jeruzalem wieszcza. Oto jest — sko
mentowany przez największego pisarza polskiej 
współczesności — testament Słowackiego.

PAWEŁ HULKA-LASKOWSKI.

Twórczość i symbol gestu
Rozcinam kartki kapitalnego dzieła Bertran

da Russela ,,Wiek dziewiętnasty" (Tow. Wyd. 
,,Rój" 1936 dwa tomy; tłumaczył Dr. Antoni 
Pański) i co chwila z kart tej książki, z nagłów
ków, z poszczególnych zdań rzucają się na mnie 
pytania, na które trzeba sobie koniecznie odpo
wiedzieć. Jest w tej książce mowa o wszystkiem, 
co się złożyło na całość wspaniałego wieku 
XIX-go.

Bezustannie o brzeg świadomości bije świa
domość walki człowieka z człowiekiem, z przyro
dą, z przeciwieństwami, z ciemnotą. Jest walka
0 ziemię, o węgiel, o żelazo, o naftę, a przede- 
wszystkiem wszędzie i zawsze walka o wolność. 
Któż to potrzebuje tyle tej ziemi? — wyłania 
się pytanie. Oczywiście ten, kto jej potrzebuje, 
aby ją orać, budować na niej miasta i wsie, po
szerzać panowanie człowieka. Kto walczy o wę
giel? Ten, kto wie, co z niego zrobić, komu jest 
on potrzebny jako uzupełnienie jego własnej 
energji. Kto chce żelaza, nafty, bawełny ? Zawsze 
ci ludzie, którzy znają wartość tych rzeczy i któ
rzy potrafią wyzyskać je dla siebie i dla innych.

I rzecz najważniejsza: kto potrzebuje wol
ności? Jakiej wolności? Politycznej, społecznej, 
wolności sumienia i wolności badania. Wolności 
sumienia potrzebuje tylko ktoś, kto sumienie ma
1 czyje sumienie ma własne zdanie o rzeczach 
i sprawach tego świata. Kto sumienia nie ma, te
mu wolności dla sumienia nie potrzeba. Kto nie 
chce badać i dociekać prawdy, temu nie jest po
trzebna wolność badania.

Te banalne stwierdzenia przychodzą mi na 
myśl wobec faktu, że dwadzieścia tysięcy pol
skiej młodzieży akademickiej pojechało do Czę
stochowy, aby ,,ślubować" i demonstrować. Po
myślałem: czy nie można być uczciwym, pracowi
tym człowiekiem bez ślubowania, że się będzie 
takim właśnie, a nie innym? Pomyślałem jeszcze: 
że ludzie słabi, opanowani przez jaką zgubną na
miętność, szamoczący się z sobą wewnętrznie, roz
dwojeni, chorzy psychicznie, ślubują chętnie w 
nadziei, że w przysiędze znajdą te siły, których 
im brak. Nieszczęśliwy alkoholik przysięga, że już 
nigdy nie weźmie alkoholu w usta, rozrzutnik 
przysięga, że będzie oszczędny i już nigdy nie 
weźmie na kredyt, rozpustnik składa uroczyste 
śluby, że będzie wstrzemięźliwym i cnotliwym... 
Te ślubowania znane są doskonale z każdego 
większego podręcznika psychologji religji. Ale 
wiadomo także, że nikt nie popełnia krzywoprzy
sięstwa tak łatwo, jak ten co przysięga.

Te ślubowania publiczne i uroczyste niepo
koją. Jakże by to wyglądało, gdybyśmy podeszli 
do solidnego uczciwego robotnika, który pracuje 
na kawrałek chleba dla swojej rodziny, który ser
decznie kocha swoje dzieci, kształci je w miarę 
możności i jest na wszelki sposób obywatelem 
pożytecznym, — gdybyśmy więc podeszli do nie
go i kazali mu ślubować, że będzie człowiekiem 
porządnym. Spojrzałby na nas zapewne okiem 
zdziwionem i powiedziałby niezawodnie: — Mam 
lat pięćdziesiąt. Pracuję uczciwie, robię co mogę, 
aby mojej rodzinie było dobrze, w miarę możno
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ści wspomagam uboższych ode mnie, nie łakomi
łem się nigdy na cudze, nie jestem pijakiem i u- 
tracjuszem, dlaczego miałbym teraz ślubować, że 
nadal będę czynił to, co czyniłem dotychczas bez 
ślubowania jako rzecz prostą i rozumiejącą się 
samą przez się?

Ten człowiek miałby słuszność. Najlepszymi 
i najzacniejszymi obywatelami są ci, co nie ślubo
wali nigdy, że będą ludźmi porządnymi. Są taki
mi poprostu w ciszy swej pracowni, w kółku ro- 
dzinnem, w towarzystwie przyjaciół i w samotno
ści. Ileż razy czytaliśmy o nędzarzach, którzy zna
lazłszy wielkie pieniądze, poszukiwali ich właści
ciela, aby je oddać! Bez ślubowania. Mieli tacy 
ludzie matkę czy ojca, którzy wychowywali dzieci 
swoje nietylko słowem, ale przykładem własnym, 
wytwarzając w nich nałogi szlachetne. Taki wy
chowanek ludzi dobrych, uczeń szlachetnych na
uczycieli, nie będzie nigdy kradł, nie przywłaszczy 
sobie niczego, co do niego nie należy, będzie pra
cował na kawałek chleba. będzie oszczędzał dla 
siebie i swoich, od ust czasem odejmie, aby dać 
biedniejszym od siebie, a wszystko to bez uro
czystych i ostentacyjnych ślubowań i przysiąg.

Tymczasem młodzi studenci polscy, którzy 
szumnie nazywają się akademikami, pojechali gro
madnie do Częstochowy, poprzywdziewali kolo
rowe mundurki, poopasywali się szarfami, wzo
rem burszów niemieckich poprzypasywali do bo
ku rapierzyska ogromne i pojechali ślubować, że 
będą... porządnymi ludźmi. Gdziekolwiek na sze
rokim świecie są właśnie tacy ludzie porządni, 
solidni, szlachetni, zacni, wszędzie obywa się to 
bez ślubowań. Jest to takie proste i powszednie, 
że nawet mówić o tern nie trzeba. Chrystus mó
wił, że ludzi poznaje się po .owocach, a nie po 
ślubowaniach. Czy potrzebne jest jabłoni jakieś 
ślubowanie, że będzie rodziła jabłka, czy potrze
buje specjalnej przysięgi złoto, że nie będzie śnie
działo? Zaiste nie!

Przypuśćmy nawet, że masowa pielgrzymka 
studentów polskich do Częstochowy i to ślubowa
nie były tylko wycieczką polityczną i demonstra
cją, przeciw sanacji wymierzoną. Dajmy na to, 
że ci młodzieńcy chcieli komuś powiedzieć: — 
Patrzcie, jest nas tylu a tylu, myślimy tak a tak 
i sięgamy po władzę. — Mogli tego chcieć i mieli 
prawo to powiedzieć. Ale czy nie było innego spo
sobu, jak tylko pielgrzymka i jak ślubowanie 
oraz wybór Matki Boskiej na patronkę młodzieży 
akademickiej? Już nazajutrz po tak uroczystem 
ślubowaniu pokazało się jednak polityczne szydło 
z pobożnego worka i powstała polemika z har
cerstwem polskiem, inaczej zorjetowanem, niż owi 
demonstrujący studenci polscy, zjeżdżający się w 
Częstochowie, aby nietylko ślubować, lecz i wzno
sić różne okrzyki zgoła już nie pobożne.

W ręku młodzieży dzisiejszej jest przyszłość 
narodów. Dalsze losy tych narodów będą takie, 
jaką jest młodzież. Istota historji świata tkwi 
w mózgach i sercach. Umysły wysilają się nad 
rozstrzygnięciem wielkich zagadnień. Wiadomo już

dokładnie co trzeba wynaleźć, co trzeba odkryć. 
W Ameryce badacze głowią się nad sposobami 
sprowadzania deszczów tam, gdzie one są po
trzebne. Już dziś nikt nie wątpi, że człowiek nau
czy się oziębiać atmosferę gdzie i kiedy to bę
dzie potrzebne dla jego ogrodów i pól obsianych. 
Nauczą się ludzie rozkładać wodę na tlen i wo
dór, aby tych gazów używać zamiast węgla, gdy 
ten się wyczerpie. Już dzisiaj robi się syntetyczną 
naftę... Ale o tern trzeba myśleć, nad tern trzeba 
się trudzić. To nie jest łatwe. Edison dziesiątki 
lat spędził na próbach i doświadczeniach zanim 
dał światu tę banalną żarówkę elektryczną, którą 
dzisiaj kupujemy za grosze w pierwszym lepszym 
sklepie.

Te proste rzeczy, te drobiazgi, z których 
składa się życie i które decydują o wielkości 
społeczeństw, są nadzwyczaj trudne. Przede- 
wszystkiem trzeba chcieć, aby było to a to, po
tem trzeba szukać dróg do urzeczywistnienia tego, 
czego się chce, trzeba się uczyć długo i wytrwa
le, aby w pewnej chwili na biurku czy w warszta
cie zajaśniało jasne światło, aby człowiek miał do
brą odzież, czyste mieszkanie, zdr-owe pożywienie, 
aby był naprawdę panem tej ziemi. Nawet czło
wiek najgłębiej religijny wie, że Bóg oddając 
człowiekowi ziemię,, kazał: ,,Czyń ją sobie pod
daną!" Nie powiedział: — Ślubuj, odbywaj piel
grzymki, wybieraj ,,po wsze czasy" patronki stu
dentów!

Zawsze i wszędzie na czele pochodu w lep
sze jutro, w piękniejszy świat kroczy młodzież. 
Ma najwięcej siły fizycznej, najwięcej entuzjazmu, 
jej dusza nie jest osłabiona powątpiewaniem. 
Młodzież przelatuje oceany, młodzież rzuca świa
tu nowe myśli i ona własnemi rękoma buduje 
nowy świat. Dzisiejszy kryzys przewlekły to kry
zys młodzieży. Ojcowie wymordowali swoją po
lityką i swoją wojną całe jedno pokolenie mło
dzieży. Stary świat upadł, nastał nowy świat, 
miał nim rządzić nowy człowiek, ale tego czło
wieka niema. Młodzież całego jednego pokole
nia leży w mogiłach i tylko domyślać się może
my, ile śród niej było genjalnych umysłów, wiel
kich serc, szlachetnych charakterów, tych właśnie, 
którzy zawsze i wszędzie są niejako usprawiedli
wieniem istnienia człowieka na ziemi. Dla pięć
dziesięciu czy choćby dziesięciu sprawiedliwych 
mogłaby ocaleć Sodoma. To nie jest tylko le
genda, ale rzeczywistość, która powtarza się w 
dziejach stale. Gdy naród ma szlachetnych mło
dzieńców, którzy myślą, pracują, umieją wytrwale 
dążyć do pewnego celu, jego przyszłość jest za
pewniona. Gdy tej młodzieży braknie, nastaje za
łamanie, czasem koniec.

Cóż to było w wieku złotym u nas? Mło
dzież jeździła na uniwersytety obce, tam stykała 
się z młodzieżą inną, a potem wracała do domu 
z wielkiemi ideałami, które dawały życie nowym 
pokoleniom. Bo nie samym chlebem żyje czło
wiek — to trudna rada. Czasem wielka idea 
jest potrzebniejsza do istnienia, niż pełne śpichle-
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rze i wspaniałe domy. Przy olbrzymiem swojem 
bogactwie zginął Rzym starożytny dlatego, że 
wyczerpała się jego idea. Załamało się pobożne 
królestwo francuskie króla-słońca, tego, który na
zywał się ,,catholicissimus rex", w naszych oczach 
upadła monarch ja hiszpańska... Dlaczego, bo 
przy bogatym stole brakło idei, brakło wiary w 
sens istnienia tej monarchji. Król hiszpański ob
mywał starcom nogi na pamiątkę Chrystusa, ale 
te nogi naprzód starannie wykąpano i uperfumo- 
№ano, aby król mógł bez odrazy wykonać — 
co? Nic, tylko gest pusty. Umyć umyte, a raczej 
udawać mycie umytego. Takich pustych gestów 
namnożyło się we Francji przedrewolucyjnej 
i dlatego upadła. Przyszli ludzie bez gestów, bez 
pustej symboliki, z pełnią rzeczywistości życiowej 
i zwyciężyli.

Młodzież polska pojechała do Częstochowy 
zrobić gest, rzucić pewne słowa. Ubrała się do 
tego w barwne mundury, przyniosła sztandary 
i rapiery, pożyczone od burszów niemieckich. Na
śladownictwo czasów saskich w jej ostentacyjnej 
i pustej pobożności z jednej strony i naśladowni
ctwo burszów niemieckich w dekoracji tamtego 
naśladownictwa. To jest straszne. Przecie można- 
by ostatecznie wymyślić jakie własne formy kor- 
poracyj akademickich, wykombinować własną

czapkę, jeśli już koniecznie jest potrzebna. A tu 
nic: saska pobożność w burszowskiej formie. A 
jeśli chodzi o manifestacje polityczne, są one pu
ste. Jeszcze nigdzie i nigdy manifestacja nie da
ła światu żadnych zdobyczy. Nie odkrywa się przy 
pomocy manifestacji Ameryki, nie wynajduje się 
manifestacją prochu. Najprzód odrodzenie, a po
tem wolność płynąca z tego odrodzenia. U nas 
naodwrót: najprzód wolność, a potem przyjdzie 
jakieś odrodzenie, jeśli wogóle o nie chodzi.

Młodzież innych narodów nie jeździ ze ślu
bowaniem, nie urządza wielkich manifestacyj po
bożnych i politycznych, ale tworzy i przygotowu
je się do objęcia wielkich obowiązków. Wynaj
duje, odkrywa, rzuca światu nowe myśli. Nasza 
młodzież manifestuje. Podnosi ręce do góry i ślu
buje. Potem jeszcze dochodzi do wniosku, że 
gdyby nie żydzi, to już wszystko byłoby w Polsce 
w porządku idealnym. Więc zaczyna bić żydów. 
Ale gdy wybijesz wszystkich żydów, kochana 
młodzieży, co wówczas? Czy już spoczniesz na 
laurach? Czy nie powstanie wtedy mnóstwo za
dań, które będziesz musiała wykonać, bo ich za 
ciebie nikt nie wykona? Więc czy nie możnaby 
wziąć się do tych zadań bez bicia żydów, bez 
manifestacyj częstochowskich i bez ślubowań? 
Ot tak poprostu, jak to się robi na całym świecie.

O brady teg o ro czn ego  Synodu
W dniach 14 i 15 czerwca obradował do

rocznym zwyczajem Synod naszej Jednoty ko
ścielnej. Obrady synodalne poprzedziło jak zwy
kle uroczyste nabożeństwo w kościele naszym na 
Lesznie, odprawione w obecności wszystkich na
szych duchownych oraz 2 duchownych Kościoła 
Ew.-Ref. Ukraińskiego, przez Ks. Superintendenta 
Stefana Skierskiego.

Na stanowisko Prezesa Synodu został w dro
dze wyborów powołany p. generał Leonard 
Skierski.

Na wstępie obrad synodalnych nastąpiło ucz
czenie pamięci 400-letniego jubileuszu Reformacji 
w Genewie, a dem samem pracy wielkiego Refor
matora Jana Kalwina. Uczczenie to nastąpiło 
przez wygłoszenie przemówienia przez Ks. Lud
wika Zaunara o znaczeniu działalności Jana Kal
wina i reformacji genewskiej dla naszego Kościo
ła i przez wysłanie od Synodu i Konsystorza 
stosownej depeszy do Komitetu Organizacyjnego 
w Genewie. W związku z jubileuszem na wniosek 
p. sędziego Semadeniego zapadła uchwała, aby 
Konsystorz powziął kroki w celu umieszczenia na 
pomniku Reformacji w Genewie płaskorzeźby, 
ilustrującej jeden z ważniejszych momentów ro
zwoju Reformacji w Polsce w w. XVI, bądź po
piersia Jana Łaskiego.

W dalszym ciągu Synod dokonał wyboru 
wszystkich świeckich członków Konsystorza na

okres 3-letni, powołując wobec stanowczej od
mowy przyjęcia mandatu przez pana Prezesa Emi
la Swidę, na stanowisko Prezesa Konsystorza p. 
mecenasa Ryszarda' Gerlicza, dotychczasowego 
radcę Konsystorza, oraz na radców pp. Leona 
Błaszkowskiego i Antoniego Górskiego, dotych
czasowych długoletnich członków Kolegjum Ko
ścielnego naszego Zboru stołecznego. W związku 
z wyborami Synod wyraził podziękowanie ustę
pującemu Prezesowi p. inżynierowi Emilowi Swi- 
dzie za jego pełną poświęcenia i owocną pracę nu 
tym stanowisku w okresie dwuletnim.

W sprawozdaniach Konsystorza i Ks. Su
perintendenta o stanie życia kościelnego w ubie
głym rocznym okresie czasu zostały z jednej stro
ny podkreślone zmiany, jakie zaszły na stanowi
skach duchownych w poszczególnych Zborach, z 
drugiej zaś został oświetlony stosunek naszej 
Jednoty do innych organizacyj tak ew.-ref. w kra
ju i zagranicą, jak i w stosunku do organizacyj 
ogólno-ewangelickich, z któremi Kościół nasz 
współpracuje. Zmiany na stanowiskach duchow
nych wyraziły się w tern, że Ks. Jan Potocki zo
stał powołany za zgodą Konsystorza przez wła
dze wojskowe na stanowisko kapelana ewange
lickiego O. K. Toruń na miejsce Ks. Wilhelma 
Fibicha, który stanowisko to opuścił na własną 
prośbę i został powołany przez Konsystorz na 
stanowisko stałego administratora Zboru naszego
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w Zelowie. Ks. Ludwik Zaunar, powołany przez 
Konsystorz we wrześniu r. ub. na stanowisko 
tymczasowego zastępcy Ks. Superintendenta jako 
Pasterza Zboru Warszawskiego, został przez ten
że Zbór wybrany w końcu kwietnia na stanowisko 
II Pasterza Zboru, opuszczając tem samem swe 
dotychczasowe stanowisko Proboszcza Zboru 
Łódzkiego. Wreszcie Ks. Jerzy Jeleń, dotychcza
sowy administrator Zboru Zelowskiego, został we 
wrześniu delegowany do Zboru Łódzkiego w cha
rakterze stałego administratora tegoż Zboru. Ks. 
Superintendent w sprawozdaniu swem wyraził 
przekonanie, że zmiany te odbiją się dodatnio na 
przebiegu życia kościelnego, tak w poszczególnych 
Zborach jak i w całości Kościoła. Co do sto
sunków z innymi Kościołami bądź organizacjami 
kościelnemi — to stosunki te naogół nie uległy 
zmianie. To samo niestety należy powiedzieć 
i o stosunku naszym do Jednoty Wileńskiej Ew.- 
Ref., najbliższej nam. W kierunku ich polepsze
nia czyniła wysiłki Konferencja naszych Duchow
nych przy życzliwem poparciu Konsystorza, 
a przejawem tych wysiłków była propozycja Kon
ferencji pod adresem Duchownych Jednoty Wi
leńskiej odbycia wspólnego colloquium koleżeńskie
go dla omówienia całokształtu tych stosunków. 
W wyniku tej propozycji po dłuższym okresie 
czasu doszła do skutku wspólna konferencja 
przedstawicieli duchownych i świeckich obu Jed- 
not w styczniu r. b. w Wilnie. Konferencja ta 
uregulowała wprawdzie doraźnie pilne sprawy, 
jak kwestję przechodzenia czynnych duchownych 
z jednej Jednoty do drugiej, oraz sprawę petycji 
Zboru Zelowskiego o przyłączenie tegoż do Jed
noty Wileńskiej, i to w myśl stanowiska w tej 
sprawie naszego Konsystorza, ale nie wytworzyła 
atmosfery koniecznej do uregulowania całego sze
regu spraw, i to zasadniczych, które są powo
dem nieporozumień, jakie od pewnego czasu mię
dzy Jednotami mają miejsce. Bezpośrednio zaś 
przed Synodem czasopismo ,,Szlakiem Reforma
cji^, będące urzędowym organem Jednoty Wi
leńskiej, ogłosiło wileński projekt protokółu 
wspólnej styczniowej konferencji, nieprzyjęty 
i zakwestjonowany przez nas w kilku punktach, 
i wbrew naszym zastrzeżeniom, przedłożonym 
swego czasu Wilnu, jako urzędowy protokół rze
czonej konferencji, wytwarzając tem samem stan 
rzeczy, który z pewnością nie jest przejawem po
rozumienia ani też dobrej woli. Ponieważ w cza
sie dyskusji w tej sprawie wyrażano na Synodzie 
wątpliwości, co do stanowiska naszych duchow
nych w przedmiocie pisma Konferencji Duchow
nych do Ks. Superintendenta Generalnego Jed
noty Wileńskiej z dnia LIII. 1933 r., (tak zwany 
„protest"), a mianowicie, że pismo to duchowni 
nasi uważają jakoby za niebyłe i w konsekwencji 
przechodzą nad nim do porządku dziennego, Ks. 
Superintendent, w imieniu wszystkich duchow
nych naszych, oświadczył, że tego rodzaju do
mniemanie nie odpowiada rzeczywistości. Du
chowni nasi, w myśl powziętej swego czasu w

tej materji uchwały, stoją niezmiennie na stano
wisku w piśmie swem z dnia l.III.33 wyrażo- 
nem, a jeżeli w czasie wspólnej konferencji w 
Wilnie zgodzili się na przejście nad niem do po
rządku dziennego, to tylko w tym sensie, że na- 
razie sprawę tę odsuwają tak, by nie była ona 
przeszkodą do stworzenia dobrych stosunków 
między obiema Jednotami. Tem nie mniej du
chowni nasi są zdania, że sprawa pisma będzie 
mogła być załatwiona i wyczerpana całkowicie 
i merytorycznie jedynie przez właściwe uregulo
wanie ze strony Wilna przykrej i zasadniczej 
sprawy Ks. Ostachiewicza. Tę też zasadę wyraża 
projekt protokółu wspólnej konferencji, jaki zo
stał przez naszą delegację przesłany Wilnu do 
uzgodnienia, a na który — jak dotychczas — nie 
mamy żadnej odpowiedzi.

Sprawozdanie Konsystorza i Ks. Superinten
denta wyczerpały porządek obrad dnia pierwsze
go. Obrady w drugim dniu zostały rozpoczęte 
krótkiem nabożeństwem w sali obrad. Nabożeń
stwo to z wygłoszeniem kazania odprawił Ks. 
Wilhelm Fibich, administrator Zboru Zelowskie
go.

Obrady dnia drugiego dotyczyły zasadni
czych, a żywotnych spraw naszego Kościoła 
i całego wyznania, a to w związku ze sprawozda
niami, jakie złożyli Przewielebny Ksiądz Superin
tendent Prof. B. Kuziw oraz Ks. M. Żurakow- 
ski o stanie pracy misyjnej ew.-ref. wśród współ
obywateli naszych narodowości ukraińskiej w Ma- 
łopolsce Wschodniej i na Wołyniu; — Ks. Wik
tor Buksbazen z Krakowa o stanie pracy misyj
nej wśród żydów; — oraz wnioskiem Kolegjum 
Kościelnego Zboru Łódzkiego w przedmiocie 
zmiany artykułu projektu Statutu Wewnętrznego 
naszej Jednoty o składzie Synodu; — i wnio
skiem ew.-ref. narodowości ukraińskiej w spra
wie zatwierdzenia projektu ustawy o stosunku 
ich do państwa i organizacji wewnętrznej ich 
Jednoty Kościelnej. Sprawozdania powyższe 
stwierdzają, że praca misyjna prowadzona jest 
i usilnie i celowo, oraz, że jej wyniki pozwalają 
rokować nadzieję na lepszą przyszłość naszego 
wyznania w Polsce. Z wielkiem zainteresowa
niem słuchał Synod opisu nabożeństw w świeżo 
otwieranych placówkach pracy w duchu naszego 
wyznania wśród współbraci naszych Ukraińców 
szczególnie na Wołyniu, gdzie na nabożeństwa 
garną się tysiączne rzesze ludu, spragnionego 
Ewangelji Chrystusowej w jej czystej, niesfałszo- 
wanej postaci, i to pomimo licznych utrudnień 
i przeciwieństw, jakie na tej drodze i sami pra
gnący, jak i niosący tę Ewangelję z wielu stron 
napotykają. Z żywem też zainteresowaniem przy
jęto do wiadomości szczegółowe objaśnienia pra
cy misyjnej wśród żydów, prowadzącej do źró
deł nauki Jezusa Chrystusa w czasach, gdy nacjo
nalizm nadmiernie wybujały, a często fałszywie 
rozumiejący stanowisko odmiennych przekonań, 
w ogromnym stopniu paraliżuje albo usiłuje spa
raliżować pracę i wysiłki ludzi dobrej woli, któ-
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rzy pragną jedynie w duchu i prawdzie służyć 
Zbawicielowi w myśl Jego wskazań i Jego na
kazów.

W przedmiocie wniosków, tyczących się stro
ny organizacyjnej naszego Kościoła tak w jego 
życiu wewnętrznem jak i stosunku do Państwa,. 
Synod postanowił powołać specjalną Komisję 
Synodalną, któraby wspólnie z Konsystorzem 
wnioski te dokładnie przejrzała i ewentualnie po
czyniła konieczne poprawki i uzupełnienia w pro
jektach opracowanych i przez Synod przyjętych  ̂
a to w obliczu bliskich już rozmów, jakie w tej 
materji czekają nasz Kościół z przedstawicielami 
naszego Państwa w celu definitywnego uregulo
wania wzajemnych stosunków w myśl odnośnych 
artykułów naszej Konstytucji. Do Komisji tej 
zostali powołani pp. generał Leonard Skierski, 
inżynier Emil Swida, Ks. Ludwik Zaunar, Prezes 
Kolegjum Kościelnego naszego Zboru stołeczne
go, dyrektor Maksymiljan Brandt, sędzia Tadeusz 
Semadeni, mecenas Józef Madey, inżynier Henryk 
Błaszkowski oraz mecenas Alfred Eckersdorf z

m. Lodzi. Taż 9ama Komisja ma się zająć sprawą 
opracowania projektu Ustawy dla naszych współ
wyznawców narodowości ukraińskiej i w deba
tach nad tym projektem będą w niej brali udział 
Ks. Superintendent Prof. B. Kuziw, Ks. M. Żu* 
rakowski oraz p. mecenas R. Morozowicz.

Dalsze punkty porządku dziennego obejmo
wały już tylko zwykłe sprawy, tyczące się życia 
materjalnego Kościoła i poszczególnych Zborów 
i nic nowego w dyskusji i uchwałach do życia 
kościelnego nie wniosły. Po wyczerpaniu porząd
ku dziennego i zamknięciu obrad p. Prezes Sy
nodu wezwał obecnych do kościoła, gdzie Ks. 
Superintendent Skierski w podniosłych słowach 
podziękował Bogu za pomyślny przebieg obrad 
i Słowem Bożem żegnał członków Synodu, wra
cających do swej zwykłej pracy. Obyż dni Syno
du stały się dla nas wszystkich dniami pod
niety i zachęty w pracy trudnej, odpowiedzial
nej, ale pięknej dla dobra Kościoła naszego w 
Polsce, dla chwały Świętego Bożego Imienia, 
dla zbawienia dusz naszych, przez Jezusa Chry
stusa.

T. GRUDA

Młode pokolenie
Co będzie z naszej młodzieży, która obecnie 

studjuje, trudno przewidzieć. Jest sangwiniczna: 
łatwo chwyta za pałkę, aby bić dajmy na to ży
dów, łatwo rzuca niedorzeczne słowa, krewkie 
i puste. Niejaki p. Wasiutyński, jak widać z jego 
stylu, młodziutki i nieopierzony, woła w ,,Pro
sto z mostu" (Nr. 22 z 31 maja), że trzeba ko
niecznie przekląć ducha reformacji. Jego nawo
ływanie ma za nagłówek: ,,Przeklęty duch re
formacji".

Wywodzi, że wszystko było dobrze na tym 
najlepszym ze światów, dopóki nie było refor
macji: pociągnęła ona za sobą nieszczęście dla Pol
ski największe: rozbiory. A to dlatego, że wszyst
ko i wszystkich zanarchizowała. ,,Od reformacji 
zaczęła się polska anarchja. Od reformacji zaczy
na się polska krzywda społeczna. Od reformacji 
zaczyna się płytkość polskiej religijności, rozbież
ność między bogatą obrzędowością i brakiem ka- 
tolickości społecznej. Trzeba zniszczyć i wytępić 
potworny spadek reformacji, spadek wcale nie 
mniejszy u nas niż w innych krajach... * Przeklnij
my Socyna! Przeklnijmy Zygmunta Augusta! 
Przeklnijmy Konfederację Warszawską. Zniszcz
my ich dzieło społeczne, kulturalne i polityczne. 
Ale nie zniszczymy dzieła dopóki nie wyprzemy 
się ducha samej reformacji, ducha anarchji dla 
,,elity", ,,trzymania za mordę, ,,dla tłumu".

Oczywiście, śmieszny jest ten młodzieniec, 
który z taką emfazą przeklina coś, o czem nie 
ma zielonego wyobrażenia. Ale warto zwrócić 
uwagę na jego stylizację: ,,Trzeba zniszczyć i wy

tępić...!" Nie napisze: — Musimy zbudować, 
stworzyć, zorganizować, powołać do życia — nie, 
ale: zniszczyć i wytępić. Tak w wieku 16 i 17 
podbechtywano dziki tłum przeciw „brogom" he
retyckim, palono nieoszacowane w swej wartości 
bib!joteki i zbiory. Dzikus łatwo podpalił i zbu
rzył co mądrzy i szlachetni w ciągu dziesięcioleci 
z trudem budowali i organizowali. I znowu: p. 
Wasiutyński nie zdobędzie się na słowo błogosła
wieństwa dla czegoś, co jest mu miłe i sympa
tyczne, ale przeklinać potrafi. I to trzeba przekląć, 
i tamto jeszcze, i owo...

A potem? Już będzie dobrze. Tak rozumo
wali tamci biedni ludzie z 17 i 18 wieku, którym 
zdawało się, że dość spalić kościół ewangelicki 
i zniszczyć bibljotekę ,,heretycką", dość przepę
dzić szlachetnych i mądrych Arjan i zgnębić 
ewangelików, aby odrazu zakwitło szczęście na 
ziemi polskiej. Tak rozumuje młodzież polska 
dni naszych. P. Wasiutyński nie kłamie zapewne, 
ale wierzy głęboko, że to właśnie reformacja 
wszystkiemu winna i że przed nią było w Polsce 
idealnie dobrze. To nie jest zapewne zła wola, 
ale zwyczajna saska ignorancja. Bo i ludzie cza
sów saskich nie byli zapewne źli, ale byli dobro
wolnie ciemni. Oto i wszystko.

Bruckner, który ma wiadomości historyczne 
większe i gruntowniejsze od takich wyklinaczy 
młodocianych, powiada, że to duchowieństwo ka
tolickie, przejmując się duchem papieża Grzego
rza, zdobywało dla siebie coraz więcej przywile
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jów i własnym przykładem na długo przed re
formacją pociągnęło szlachtę. Jeszcze za Zyg
munta Starego, gdy w Polsce nikt o reforma
cji nie wiedział, szlachta już żyła z pracy ludu 
wiejskiego i coraz bardziej oddalała się od real
nego życia, które zawsze jest ściśle związane z 
pracą i wysiłkiem umysłowym. Szlachta przesta
wała żyć i ponosić odpowiedzialność za życie 
własne i życie państwa. Królowa Bona nie była 
ewangeliczką, a jednak okradała Polskę i truła 
osoby niemiłe.

Bobrzyński specjalnie wspomina o wielkiem 
rozprężeniu religijnem, moralnem i umysłowem, 
które jako skutek systemu scholastycznego opano
wało schyłek średniowiecza. ,,Wielkie sobory po
wszechne, pizański, konstancjeński, bazylejski, od
prawiane w ciągu XV-go wieku, są nam dowo
dem, że w ramach tego systemu i jego środkami 
nietylko dalszy postęp ludzkości, ale nawet ko
nieczna reforma kościelna nie dała się uskutecz
nić". To są słowa Bobrzyńskiego. Każdy prze
ciętny inteligent, znający jako tako dzieje Euro
py, wie, iż w ciągu długich dziesięcioleci mó
wiło się w chrześcijaństwie o konieczności ,,re
formy w głowach i członkach". Dogmatyk kato
licki, Joseph Pohle, każe katolikom szanować ka
tolicyzm, ale nie gardzić reformacją, dzięki której 
jedynie doszło do koniecznej naprawy kościoła, 
odkładanej ze stulecia na stulecie.

Wiadomo przecie i p. Wasiutyńskiemu co 
to była symonja i czem był nepotyzm w kościele. 
Słyszał też zapewne, co to byli za papieże Jan 
XATII, Aleksander VI i nawet Leon X. Jeśli 
tak było w głowach chrześcijaństwa, jakże mu
siało być dopiero w masie tego chrześcijaństwa, 
o którego straszliwej brutalności tak wymownie 
mówi Świętochowski w swojej „Historji chło
pów polskich", przytaczając jednocześnie przy
kłady zdziczenia szlachty innych krajów na dłu- 
przed reformacją! O tern trzeba wiedzieć. I to 
możliwie dokładnie. I dopiero wówczas można 
wypowiadać się o sprawach tak ważnych.

Przeklinanie to głupstwo. Niech p. Wasiu- 
tyński przeklina flotę angielską od rana do wie
czora w ciągu całego roku. Nic jej to nie za
szkodzi. Ta flota powstała właśnie w chwili, 
gdy na wielkiej widowni świata ścierał się stary 
duch Tojoli z młodą wolą Kalwina. Demokracja 
kalwińska zwyciężyła, i silnych uczyniła silniej
szymi, a słabych, którzy nie chcieli stać się moc
niejszymi, pogrążyła w nicości. Słabiutkie Nider
landy w reformacji znalazły siły do walki z po
tężną Hiszpanją. Chodziło o wolność i wolność 
tę Niderlandy zdobyły. Anglja, Skandynawja, 
Ameryka Północna, Niemcy, Einlandja, to wy
twór reformacji. Anglja jako wytwór reformacji 
panuje nad połową świata. Reformacja nie zanar- 
chizowała jej, bo ona nie zanarchizowała refor
macji.

U nas było inaczej. Nie organizowano refor
macji, ale organizowano fanatyzm ciemnych tłu
mów. Gdyby była zwyciężyła reformacja tak jak

w Skandynawji czy Anglji, czy wreszcie w Niem
czech, czyliż nie bylibyśmy uniknęli katastrofy 
rozbiorów? Mówi p. Wasiutyński, powtarzając 
swoje mądrości za Morawskim, że to protestanci 
spiskowali przeciwko Polsce. Fryderyka II, króla 
pruskiego, trzeba formalnie uznać za protestanta, 
ale w gruncie rzeczy był to poganin, który uwa
żał, że każdy może być zbawiony na swój własny 
fason. Prawosławna Katarzyna, w której pokłada
li nadzieje zgnuśniali możnowładcy polscy, jako 
w swej opiekunce, nie była protestantką. Nie by
ła protestantką także Mar ja Teresa. Fryderyk II 
zanim zabrał się do Polski, poszedł na Śląsk 
i wydarł go Marji Teresie, a to dlatego, iż uwa
żał się za mocniejszego od niej. Potem nie po
szedł powiększać swoich Prus kosztem Francji 
czy Holandji, ale właśnie kosztem Polski. Dla
czego? Bo Francja była dla niego zbyt silna. 
Holandja podobnież. Na Polskę spojrzał jako na 
łup gotowy do zagarnięcia. Trzeba czytać książkę 
Świętochowskiego „Genealogja teraźniejszości".

P. Wasiutyński nie ma racji, że przed re
formacją wszystko było u nas w porządku ideal
nym. Duchowieństwo brało dla siebie przywileje, 
szlachta podążała śladami duchowieństwa. Chło
pi byli ujarzmieni, a nawet drobna szlachta za
leżna była od możnowładców i od duchowień
stwa. Dlatego też tak skwapliwie przylgnęła do 
reformacji, chociaż, niestety, nie była do niej 
dostatecznie przygotowana umysłowo i moralnie. 
Powróciła do tej łatwizny, w której wszystko 
zwala się na barki świętych Pańskich, jak to 
wspaniale scharakteryzował w swej ,,Historji li
teratury Polski niepodległej " Ignacy Chrzanow
ski: ,,Ukradł złodziej szlachcicowi konia, jakże 
nie pomodlić się do św. Lenarta? Zginął wieprz, 
jak nie błagać św. Antoniego, by się znalazł?"

Zamiast porządnego zamku u stajni i dozo
ru nad trzodą, święci Pańscy! Czy pomoc ich by
wała skuteczna, o tern historja milczy, ale że lu
dzie gnuśni na nich zwalali własne obowiązki, 
to fakt. Reformacja miała swoją przeciwreforma- 
cję i we Francji, i to w dodatku krwawą, ale 
nie przeszła Francja z reformacji w anarchję, 
lecz przeciwnie zcentralizowała swoją władzę, 
umocniła swoją monarchję. Tak było wszędzie, 
gdzie katolicyzm zwyciężył. Tylko Polska stano
wiła wyjątek. I jeśli tu reformacja była zwalczana 
anarchicznie, nie przy pomocy prawa, ale przez 
organizowanie fanatyzmu, czyliż można się dzi
wić, że ostatecznie ciemny fanatyzm, używany 
przez możnych tego świata jako środek, stał się 
panem Polski?

Nie boimy się klątw pana Wasiutyńskiego. 
Takie głosy nigdy nie idą pod niebiosy, ale boi
my się o Polskę, która ma taką młodzież. Od
wrót tej młodzieży na szańce saskie jest tak wy
raźny i dostrzegalny, że trzeba się bać, aby w 
umysłach tych młodych ludzi Polska nie zaczęła 
znowu ,,nierządem stać", jak za czasów jej oj
ców duchowych: obu Augustów i Stanisława 
Augusta.
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WIADOMOŚCI Z KOŚCIOŁA I O KOŚCIELE
ZE ZBORU WARSZAWSKIEGO.

W niedzielę dnia 7 czerwca r. b. odbyła się 
w naszym kościele na Lesznie rzadka a piękna 
uroczystość instalacji nowowybranego II Paste
rza naszego Zboru Ks. Ludwika Zaunara. Ks. 
Ludwik Zaunar został wybrany na nowy swój 
urząd na Ogólnem Zgromadzeniu Członków na
szego Zboru w dniu 28 kwietnia r. b. Wybór ten 
został zatwierdzony decyzją naszego Konsysto- 
rza, a Kolegjum Kościelne w wykonaniu powyż
szego powołało Ks. Ludwika Zaunara do swego 
grona i wyznaczyło termin instalacji na niedzielę 
7 czerwca. Przed licznem gronem zborowników 
obrzędu instalacji dopełnił Przewielebny Ksiądz 
Superintendent Stefan Skierski. W serdecznem 
przemówieniu, opartem na słowach Pisma Świę
tego, zawartych w 2 księdze Mojżeszowej wr. 4 
w. 12, zwrócił się do elekta z wezwaniem, aby 
pracę, do której został powołany, spełniał wed
ług najlepszych swych możliwości a w oparciu
0 tego Pana, któremu służyć ma każdy, kto Go 
całem sercem wyznaje. Po przemówieniu Ks. 
Superintendenta elekt złożył na jego ręce a przed 
całym Zborem słowa ślubowania, poczem, Ks. 
Superintendent udzielił mu błogosławieństwa. 
Koledze naszemu w dalszej jego pracy na niwie 
naszego Kościoła, prowadzonej przezeń przez lat 
14, a tak owocnej na terenie Zboru Łódzkiego, 
składa z całego serca redakcja naszego pisma 
najserdeczniejsze życzenia błogosławieństwa Bo
żego.

PROMOCJA NA DOKTORA TEOLÓGJI.

We wtorek dnia 9 czerwca r. b. został pro
mowany uroczyście na wydziale teologji ewan
gelickiej w Pradze Czeskiej K-. Emil Jelinek, 
były wikarjusz Zboru naszego i administrator 
dojazdowy Zboru naszego w Żychlinie. Ks. Emil 
Jelinek wyjechał w r. 1934 do Pragi Czeskiej
1 poświęcił się studjom w dziedzinie teologji sy
stematycznej, w celu uzyskania stopnia naukowe
go. Usilna 2-letnia praca w tym kierunku została 
uwieńczona pełnym sukcesem: Ks. Jelinek uzy
skał bowiem stopień naukowy doktora teologji 
z wynikiem bardzo dobrym a odnośny dyplom 
został mu doręczony na uroczystej promocji w 
dniu 9 b. m. Koledze naszemu składa redakcja 
„Jednoty" serdeczne powinszowania z powodu 
tak pięknych wyników niewątpliwie usilnej pracy 
i wyraża nadzieję, że praca ta da w przyszłości 
realne i dobre korzyści dla naszego Kościoła w 
naszej Ojczyźnie.

Jak się dowiadujemy, Ks. Dr. teol. Emil 
Jelinek wrócił do kraju i będzie nadal pracował 
w naszym Kościele.

Z KRAJU.
WARSZAWA. II ZJAZD EWANGELICZNY.

W dn. od 15—19 maja b. r. odbył się w 
Warszawie II Zjazd, poświęcony sprawie pogłę
bienia życia religijnego, urządzony przez Komi
tet ,,Zjednoczenia chrześcijan ewangelickich" w 
Polsce. Program Zjazdu obejmował zebrania mo
dlitewne, wykłady biblijne, zebrania dla młodzie
ży i publiczne zebrania ewangeliczne. Zjazd od
bywał się w kościele ewangelicko-reformowanym, 
w ostatnim zaś dniu w sali konfirmandów i ko
ściele ewangelicko-augsburskim. Słowo Boże gło
sili: Ks. rektor Langston, przedstawiciel konwen
cji religijnej z Keswick w Anglji i ks. prof. 
Jan Szeruda, ponadto: ks. ks. pastor K. Kotula, 
kapelan wojskowy Potocki, prezbiter wojskowy 
Fr. Węckiewicz i sekr. A. Cymorek. Na otwarcie 
i zakończenie Zjazdu przemawiał ks. superinten- 
dent St. Skierski, przewodniczący Komitetu. Ze
brania cieszyły się naogół liczną frekwencją; 
szczególnie liczne były 2 wieczorowe: na rozpo
częcie i na zakończenie Zjazdu. Byli obecni ewan
gelicy zboru augsburskiego i reformowanego, 
anglikańskiego, zboru warszawsk. Związku ewan
gelicznych chrześcijan i metodystów, przybyli tak
że ewangelicy z prowincji. Zjazd pozostawił po 
sobie trwałą pamiątkę w formie śpiewnika p. t. 
,,Pieśni ewangeliczne". Jest to 200 pieśni reli
gijnych, których przekładu, wyboru i układu do
konała p. K. Tosiówna z Warszawy. Najcenniej
sze pieśni polskie obok znanych, nanowo przeło
żonych lub przerobionych pieśni niemieckich, 
francuskich i angielskich znajdują się w tym 
zbiorze, który niewątpliwie odda wielką pomoc 
sprawie ewangelizacji w kraju. Ew.-Pol.

NORWEGJA.
KONFERENCJA SZKÓŁEK NIEDZIELNYCH.

W dn. od 6 do 12 lipca r. b. odbędzie się 
w Oslo 12-ta międzynarodowa konferencja Szkó
łek Niedzielnych, w której ma wziąć udział 2000 
delegatów z 47 krajów. Ew. Pol.

CZECHOSŁOWACJA.
LIPTOWSKI SW. MIKOŁAJ.

Uroczystości jubileuszowe na cześć Trza- 
nowskiego. Ewangelicki Kościół wyznania augs
burskiego na Słowaczyźnie urządza w dn. 27 
i 28 września b. r. w Lipt. Sw. Mikołaju uroczy
stości jubileuszowe z okazji 300-lecia I wydania 
kancjonału Jerzego Trzanowskiego. Uroczysto
ści zapowiadają się bardzo okazale. Zaproszeni 
zostali przedstawiciele kościołów ewangelickich w 
Polsce, Szwecji, Norwegji, Danji, Anglji, Szwaj-
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carji, Francji, Węgier, Jugosławji i Rumunji. 
Z okazji tegorocznych uroczystości ewangelicy 
czescy na Zjeździe w Igławie dn. 1 maja b. r. 
w rezolucji dali wyraz radości z powodu bli
skich stosunków z ewangelistami słowackimi, wy
rażając jednocześnie żal, że ze względów politycz
nych nie mogą dojść do podobnej manifestacji 
wspólnych interesów z ewangelikami polskimi, 
którzy wdzięcznie wspominają Jerzego Trzanow- 
skiego. Ew.-Pol.

ANGJA.
LONDYN. DOROCZNE ZEBRANIE BRYTYJ

SKIEGO I ZAGRANICZNEGO TOWA
RZYSTWA BIBLIJNEGO.
Dnia 6 maja b. r. odbyło się w Londynie 

doroczne Zebranie „Bryt. i zagr. towarzystwa 
biblijnego". Jak z ogłoszonego sprawozdania wy
nika, towarzystwo wydało w r. sprawozdawczym 
1935/36: 1.058.966 Biblij, 1.247.518 Nowych 
Testamentów i 9. 379.647 części Biblij w 705 
różnych językach i djalektach, w tern szereg prze
kładów w 13 różnych djalektach (1 w Europie, 
11 w Afryce, 1 w Oceanji). Ew.-Pol.

HISZPANJA.
BIBLJA.

Brytyjskie i zagraniczne towarzystwo biblij
ne rozpowszechniło w 1935 r. w Hiszpanji 
305.305 egzemplarzy Biblji, t. zn. o 83.055 egz. 
więcej aniżeli w poprzednim roku. Ew.-Pol.

AUSTRJA.
KOŚCIÓŁ EWANGELICKI.

Kościół ewangelicki w Austrji liczył pod 
koniec 1935 roku 316.384 dusz, w tern 8.629

osób, które w 1935 roku przeszły na protestan
tyzm, mimo, że władze austrjackie robią konwer- 
tytom wielkie trudności. Ew.-Pol.

AFRYKA.
DZIEŁO EWANGELIZACJI.

Na dorocznem zebraniu ,,Stowarzyszenia pro
pagowania Ewangelji" Kościoła anglikańskiego, 
które odbyło się dn. 6 maja b. r., liczni przed
stawiciele Kościołów zdawali sprawę o stanie pra
cy ewangelizacyjnej Kościoła w różnych krajach. 
Biskup kraju Zulusów zaznaczył, że obecnie ist
nieją niezwykłe możliwości pracy misyjnej Ko
ścioła w połudn. Afryce, jakich dotąd nie było. 
Kościołowi dana jest obecnie sposobność pozy
skania Afryki dla Jezusa Chrystusa. Ew.-Pol.

JAPONJA.
KAMPANJA EWANGELIZACYJNA.

Koła chrześcijańskie Japonji postanowiły 
zorganizować na wielką skalę kampanję ewangeli
zacyjną we wszystkich częściach kraju. Skupienie 
wszystkich dotychczas planowanych akcyj ewan
gelizacyjnych różnych Kościołów chrześcijańskich 
i organizacyj ma umożliwić realizację decydującej 
ewangelizacji, podjętej wszystkiemi siłami. Prze
widziane są masowe zebrania, kursy przeszkolenia 
dla chrześcijan, nauczanie religijne, konferencje 
dla nauczycieli i wychowawców, jakoteż repre
zentantów życia politycznego w miastach i na 
prowincji, specjalne narady w zakładach wycho
wawczych, wykłady o naprawie stosunków na 
wsi i popieraniu akcji ewangelizacyjnej w cen
trach przemysłowych i handlowych. Na rozpo
częcie rozległej kampanji ewangelizacyjnej ma 
się odbyć w Tokjo wielka manifestacja. Ew.-Pol.

Administracja „JE  DNO TY“ 

uprasza Szan. Prenumerato

rów i Czytelników o wpłacenie 

z a l e g ł e j  p r e n u m e r a t y .
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1. Na wydawnictwo f*Jednoły“
Oprócz prenumeraty wpłacili na wydawnictwo:

W-na pani Zofja Lorecowa 
W-ny pan Ludwik Kronenberg

— Warszawa — zt. 4.—
— Milanówek — zt. 3.—

Serdeczne dzięki!

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

w Warszawskim Kościele Ewangelicko-Reformowanym na miesiąc lipiec i sierpień 1936 r. 
Nabożeństwa rozpoczynają się o godz. 11*15 przed poł.. o ile nie jest podana inna godzina.

1. Niedziela 5. VII. — 4 po Tr. ŚW. . . . Ks. L. Zaunar

2. 12. VII. — 5 po 
przygotowaniem

Tr. Św. z Kom. Św. i bezpośredniem do niej
Ks. L. Zaunar

3. 19. VII. — 6 po Tr. Św. . . • Ks. L. Zaunar

4. 2& VII. — 7 po Tr. Św. . . . Ks. L. Zaunar

5. 2. VIII. — 8 po 
przygotowaniem

Tr. Św. z Kom. Św. i bezpośredniem do niej
• Ks. St. Skierski

6. 9. VIIL — 9 po Tr. Św. . • Ks. St. Skierski

7. 16. VIII. — 10 po Tr. Św. . . . Ks. St. Skierski

8. 23. VIII. -  11 po 
przygotowaniem

Tr. Św. z Kom. Św. i bezpośredniem
• • i •

do niej
• Ks. St, Skierski

9. 23. VIII. — 12 po Tr. Św. • • • i • Ks. St. Skierski

Zakłady Drukarskie „Stero“ Elektoralna 10.


