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KS. K. OSTACHIEWICZ.

Posłuszeństwo prawdzie
/ Piotra 1, 22: „Oczyściwszy dusze swoje w po

słuszeństwie dla prawdy przez Ducha Świętego ku 
nieobłudnej braterskiej miłości, z czystego serca 
jedni drugich miłujcie uprzejmie“.

Przecudne, błogosławione wizje szczęścia ma Apostoł Piotr dla wierzących: Jezus Chry
stus będzie objawiony, ale już nie w postaci poniżonego, lecz wywyższonego z łaską wspaniałości 
i wszechmocy. Oto cel, do którego winni zdążać wszyscy: współpraca i współżycie z Uwielbio
nym! A dążyć do tego celu nie tylko indywidualnie, ale przedewszystkiem społecznie.

Jest cement, który zespala ludzi, utrzymuje ich w tem zespoleniu, utrwala i udoskonala 
społeczność pomiędzy ludźmi. Cementem tym jest miłość. Dlatego Apostoł Piotr napomina i na
wołuje: „z ęzystego serca jedni drugich miłujcie uprzejmie“.

Często, ach jak często wydaje się nam, że miłujemy ludzi, — ba, nawet wrogów naszych. 
A miłość ta przejawia się najsilniej wówczas, gdy jest nam dobrze. Na letnich wywczasach, da
leko od codziennych trosk i kłopotów, otoczeni dobrobytem, na łonie przecudnej przyrody, z ja
kąż mocą przytulilibyśmy do serca całą ludzkość cierpiącą. Ale gdy trzeba bliźniemu dać coś z sie
bie, ze swego wysiłku, ze swoich wygód, z tego co nam jest drogie — wówczas przekonywujemy 
się jak bardzo krucha jest miłość nasza. Oto znajomy nasz stracił najbliższą sobie osobę i pogrą
żony jest w smutku, a nam ledwie przez myśl przejdzie, by go pocieszyć. Albo inny przykład: 
bliska nam osoba cierpi, potrzebuje pomocy, — obiecujemy ją skwapliwie, ale wnet zapominamy 
o tem porwani przez jedną z wielu namiętności, i. t. d. Drobne fakty, a jednak, jakież wymowne! 
Wskazują nam one na prawdziwą miłość i stwierdzają, niestety, brak jej w nas. Wskutek zaniedby
wania tych drobnych faktów wykształciła się poprzez wieki w narodach i społeczeństwach ta przeraża
jąca obojętność, powiedziałbym nawet wrogość człowieka do człowieka. „Z czystego serca jedni 
drugich miłujcie uprzejmie“, — napomina Ap. Piotr.
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Miłość — to wielka rzecz, trudna umiejętność. Naturalna dusza nie potrafi miłować. Trze
ba ją do tego przysposobić. To jest niezmiernie ważna prawda i należy ją dobrze zrozumieć. Owo
ce z dzikiego drzewa, w naturalnym stanie nie są zdolne bodaj służyć za pożywienie ludziom. A gdy 
soki szlachetnej szczepionki przenikną do wnętrza dzikiej rośliny i przekształcą treść jej wewnętrz
ną, stanie się ona dobrą i pożyteczną. To samo dzieje się z duszą ludzką. Duszy w naturalnymi 
stanie należy zaszczepić szlachetny duch Chrystusowy i kultywować go, by dusza mogła wydawać 
owoce prawdziwej miłości. Dziwny jest sąd ludzki, dotyczący duszy: wszystkie rzeczy i procesy wy
magają zachodu koło nich, kultywowania, jedynie dusza ludzka ma stanowić wyjątek. Naturalny jej 
stan winien być już omal doskonały, a jeśli dusza źle funkcjonuje, to przeszkoda leży nie tyle w niej, 
ile raczej poza nią, w zewnętrznem otoczeniu.

Do gruntu przewrotna nauka! Dusza tudzkanietylko nie stanowi wyjątku z ogólnego prawa, 
ale wymaga raczej najbardziej radykalnej, podstawowej i długotrwałej kultywacji. Wychowanie, 
nauka, oświata, wpływy przyrody i otoczenia nie wystarczają jako takie. Konieczne jest zetknię
cie się bezpośrednie duszy z osobą Chrystusa. Naturalna dusza człowieka wymaga oczyszczenia nie- 
tyle nawet od poszczególnych chwastów złości, sobkostwa, pychy i innych, ile właściwego prze
stawienia, nastawienia na jedyną, prawidłową drogę życia przez przyjęcie przebaczenia, przez pojed
nanie się z Bogiem.

Jakże zaszczepić duszy ducha miłości Chrystusowej? Apostoł Piotr odpowiada: oczy
szczajcie dusze wasze ku nieobłudnej braterskiej miłości przez posłuszeństwo prawdzi eu. 
Posłuszeństwo prawdzie — oto potrzebny środek.Ale dlaczego człowiek nie robi żadnego prawie 
użytku z tak cudownego środka? Jedną z najważniejszych przyczyn — to błędne podejście do 
prawdy. Ludzie dotychczas szukają prawdy i nastawieni są tak i na przyszłość. A tymczasem 
prawdzie natęży się posłuszeństwo. Prawda jest, — szukać jej nie potrzeba, — należy ją tylko 
przyjąć i być jej posłusznym. A prawdą tą jest Słowo, osoba Jezusa Chrystusa, Jego nauka, Jego 
życie, Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie i Jego wieczne królowanie, a to wszystko dlatego, by 
nas wyzwolić z pęt grzechu i na wieki uszczęśliwić.

Bądźmy posłuszni prawdzie. Ona wyzwoli nas, doprowadzi do umiejętności miłowania 
bliźniego i da nam możność razem z nim współpracować i żyć pożytecznie a jednocześnie szczę
śliwie z Uwielbionym!

WOJCIECH WRZOS.

Jak małopolscy kalwini organizowali
swój Kościół

(dalszy ciąg).

W ciągu trzechletniej swej działalności w 
Polsce Łaski był jedyną, rzec można bez przesa
dy, głową protestanckiego Kościoła. W spra
wach religijnych i organizacyjnych bez niego nic 
nie zaszło: we wszystkiem zabierał głos i na 
wszystkiem wyciskał piętno wielkiego swego du
cha. On również zajął się sprawą organizacji 
małopolskich Zborów. Do jego przyjazdu wzo
rem organizacji kościelnej cna Małopolan były 
wielkopolskie Zbory Braci Czeskich. Ich organi
zacja była teokratyczna: rządy kościelne spoczy
wały wyłącznie w rękach duchownych. Łaski, kal- 
winista i prezbiterjanin z przekonania, wciąga do 
pracy kościelnej na terenie małopolskim również 
element świecki. W myśl jego wskazań organiza
cja małopolskich Zborów inowierczych powoli 
krystalizuje się w kalwińskim duchu prezbiterjal- 
no-synodalnym, dopuszczającym do rządów ko
ścielnych w równym stopniu element świecki 
i duchowny.

Na czele Zborów małopolskich stoi teraz Su
perintendent. Do jego kompetencji należy zwo
ływanie synodów generalnych i prowincjonal
nych, przewodniczenie synodom i załatwianie 
spraw ogólno-kościelnych, nie wymagających 
uchwał synodu1). Spraw tych musiało być sporo, 
skoro synod w Włodzisławiu (czerwiec 1559) 
uwolnił Superintendenta od obowiązków mini
stra (duchownego), dodając mu jeszcze do po
mocy specjalnego zastępcę. Superintendent był 
wybierany- przez cały Kościół. Oprócz niego byli 
seniorowie. Do przyjazdu Łaskiego seniorów, 
a także diakonów, których obowiązkiem była tro
ska o ubogich w Zborze, wybierano wyłącznie tyl
ko z grona duchownych. Tymczasem już na syno
dzie w Pińczowie przedłożono wniosek, aby

x) Miejsca synodów były zwykle zgóry wyznaczane 
na poprzednim synodzie, zwoływanie ich jednak należało 
do obowiązków Superintendenta.
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i szlachta wybierała ze swego grona seniorów 
(prezbiterów), którzyby pomagali duchownym w 
rządzeniu Kościołem 2), oraz diakonów, którzyby 
poza opieką socjalną mieli za zadanie zbieranie 
składek na potrzeby Zboru3). I w samej rzeczy, 
odtąd (1557) w każdym okręgu kościelnym wy
bierano do pomocy Superintendentowi po trzech 
prezbiterów, zwanych częściej seniorami, a to 
jednego z duchownych, po dwóch zaś z świeckich 
członków Kościoła. Tworzyli oni niejako przy
boczną radę Superintendenta, a wraz z nim — 
swego rodzaju Konsystorz. Nie był on wszakże 
związany ściśle określonem miejscem. Organiza
cja Zborów małopolskich nie była tak jak kato
licka organizacją arystokratyczno-centralistyczną, 
przeciwnie, była ona nawskróś demokratyczną. 
Synod w Włodzisławiu (1557) wyraźnie poleca 
seniorom zbierać się co miesiąc na jednodniowe 
obrady w coraz to innem miejscu, zgóry na ostatnim 
zjeździe wyznaczonem4). Na zjazdach tego quasi 
Konsystorza mają prawo zjawić się wszyscy bez 
wyjątku duchowni. Rządy kościelne spoczywają 
zatem w gruncie rzeczy w rękach duchowieństwa 
z uwzględnieniem jednak elementu świeckiego, 
nie tak jak to było u Braci Czeskich, gdzie je
dynym piastunem władzy kościelnej był wyłącz
nie stan duchowny.

Organizacja ta, której twórcą był niewątpli
wie sam Łaski, przyczyniła się w wielkiej mierze 
do rozwoju w kraju Reformacji. Szlachta, bądź 
co bądź dopuszczona do rządów kościelnych, od
tąd chętniej garnęła się do Reformacji, widząc, 
że i ona ma w Kościele prawa, których zarówno 
w katolicyzmie, jak i u Braci Czeskich nie po
siadała. Ale nie brakło też i słabych stron w bu
dowie małopolskiego Kościoła, które silnie ha
mowały dalszy rozwój reformacyjnej myśli w 
Polsce. Zastanawia się nad tern generalny synod 
w W ł o d z i s ł a w i u  w r. 1558. Słabych stron 
i braków Kościoła dopatruje się w jego mater jal- 
nych niedostatkach, jako też w' ubóstwie jego 
sług, wr niejednostajności obrzędów i nauki po
szczególnych Zborów, braku odpowiedniego prze
kładu Ewangelij i innych ksiąg religijnych, w 
niedostatecznej liczbie seniorów i diakonów,

2) Seniorowie ci mieli również baczyć na moralne 
prowadzenie się duchowieństwa.

3) W małopolskich kościołach i domach Bożych 
umieszczano zazwyczaj dwie puszki: w jednej składało 
się ofiary na ubogich, w drugiej — na potrzeby Zboru.

4) Te quasi konsystorskie sesje odbywały się w ściśle 
określonym porządku, który ustalił synod w Włodzisła
wiu 1558. Rano po pierwszem uderzeniu dużego dzwonu 
wszyscy uczestnicy zjazdu winni byli wstać, po dru- 
giem zaś uderzeniu dzwonu musieli już znajdować się 
w kościele na nabożeństwie, które łącznie z kazaniem 
nie powinno było dłużej trwać niż godzinę, bez kaza
nia — pół godziny. Po modlitwie (adhortatio) na znak 
mniejszego dzwonu rozpoczynały się czterogodzinne obra
dy, po których następowała dwugodzinna przerwa obia
dowa. Na znak mniejszego dzwonu odbywał się po po
łudniu dalszy ciąg obrad, które z reguły trwały trzy 
godziny. Dźwięk dużego dzwonu wzywał uczestników 
zjazdu do wieczornej modlitwy i zakończenia obrad.

i wreszcie w niedostatecznej liczbie szkół, przy
gotowujących świeże kadry sług Kościoła.

Środki utrzymania Kościoła małopolskiego 
były w zasadzie te same, co i w Kościele kato
lickim, z tą jeno różnicą, że nie zawsze one były 
ściągalne jak w Kościele rzymskim. Szlachta z re
guły „sekularyzowała" dziesięciny i dobra ko
ścielne do własnej kieszeni. Rezultatem takiej 
sekularyzacji było ubóstwo inowierczego ducho
wieństwa, a co zatem idzie brak chętnych, któ
rzyby się stanowi duchownemu poświęcili 5 6). Na
wet tacy zwolennicy Reformacji jak Mikołaj Oleś
nicki i Stanisław Stadnicki nie są wolni od za
rzutu przywłaszczenia sobie dóbr duchownych 6). 
Chciwość szlachty była wielka. Po śmierci du
chownego katolickiego szlachcic ewangelik nigdy 
nie starał się o obsadzenie parafji przez duchow
nego ewangelickiego, ale z reguły dobra kościel
ne czemprędzej „sekularyzował" dla swego wy
łącznego użytku, oddając ziemię w zastaw lub 
arendę. Żałośnie uskarżają się na to protokuły 
wizytacji kościelnej diecezji krakowskiej, podję
tej od r. 1565 (sic!) przez biskupa Filipa Pad- 
niewskiego. Niejednokrotnie nawet gdy wieś na
leżała do kilku kolatorów, jak to było np. w 
Kielchowieżach, ci bez skrupułów dzielili dobra 
kościelne między sobą7). Nie dziw, że sprawy 
pieniężne przysparzały niemały kłopot małopol
skim inowiercom. Na synodzie w Włodzisławiu 
(1558) rozpatrywano sprawę kasy kościelnej. 
Obecna na synodzie szlachta zobowiązała się co 
rok wpłacać do kasy pewne sumy, ale już na 
synodzie w Książu (1560) okazało się, że szlachta 
niechętnie wywiązywała się z przyjętych na siebie 
zobowiązań, tembardziej, że nie wiadomo było 
kto wpływające do kasy kościelnej pieniądze wy
dawał i na jakie cele 8).

Paląca była również sprawa szkół, któreby 
kształciły młodzież w duchu wiary ojców i jedno

5) Na to zło w Kościele wskazuje synod w Wło
dzisławiu (1559): Hominem enim, necesse est, ut mi- 
nistrent qui opus habent victu, amictu, libris et aliis 
saluti humanae competentibus...

6) Synod w Włodzisławiu (1558) postanawia: 
Omnes hospites ecclesiarum admonendos esse, ne usur- 
pent pro suis privatis necessitatibus bona ecclesiastica, 
praesertim vero D. Stanislaus Stadnyczsky et D. Niko
laus Olesnyczsky. Panowie ci, zdaje się, niezbyt jednak 
byli skorzy do zwrotu zagrabionych majątków kościel
nych: synod w Pińczowie (1559) ponownie wzywa 
Oleśnickiego do zwrotu dóbr duchownych.

7) Liber visitationis Padniewskii pp. 134 i 135 
tak o tern wspomina: In Kielchowicze est parochialis... 
collatores Joannes a Thęczin, capitaneus Lublinens., Do- 
bek Kielcnowski haereticus, Joannes Kielchowski, Dą
browski haereticus, Caspar Kielchowski, apud quem 
unus calix est. Ecclesia nostra vacat. Ipsi domini colla
tores agrum plabanalem, videlicet sex laneos, inter se 
diviserunt... Vicarius unus est de cuius vita, nihil sinistri 
audiatur.

8) Uczestnik tego synodu pisze: ,,a iż z pirwszych 
zbirek a kolekt takich, które nie wiem gdzie a na co 
się obróciły i kto ie rozszafował (co i podejrzałe iest), 
porządny rachunek ieszcze dotychmiast nie iest, a nie był 
uczynion, — nad czem niemałe zgorszenie iest i niechuć 
Panów ku dawaniu".
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cześnie przygotowywały nowe zastępy kościelnych 
pracowników. W owych czasach brakło w kraju 
szkół, niewątpliwie więc ze szkoły inowierczej 
korzystaliby również katolicy, co znowu niweczy
łoby obopólną niechęć do siebie katolickiej i pro
testanckiej szlachty 9). Ale cóż, kiedy szkół nie 
było! Czyniono wprawdzie próby stworzenia 
szkół, ale realnych wyników, przynajmniej nara- 
zie, one nie dały. Krótko przed przyjazdem Ła
skiego postanowiono na synodzie w Iwanowi- 
czach (1556) otworzyć szkołę, w którejby kształ
cono przyszłych duchownych i dzieci szlachty, 
ale uchwała pozostała uchwałą. I na synodzie 
w Włodzisławiu mówi się o szkołach (1558). 
Narazie brakowi duchownych radzono w taki 
sposób, że kandydat na duchownego przebywał 
na nauce u tego duchownego, którego miejsce 
miał zająć dopiero po jego... śmierci. O utrzy- 
[manie ucznia troszczył się patron Zboru, czyli 
że sam Zbór wychowywał sobie duchownego. 
Sam pomysł, w zasadzie piękny, całkowicie za
wiódł, albowiem nie mógł on zadośćuczynić bra
kowi duchownych. Kiedy zaś na synodzie w Piń
czowie (1560) sami duchowni prosili seniorów 
o zajęcie się już od dawna zapowiadaną i wy
czekiwaną szkołą, ci wręcz im odpowiedzieli, aby 
sami znaleźli odpowiednie środki10), — słowem,

D) Nienawiść wyznaniowa, jaka dopiero później 
pod wpływem Jezuitów powstała, w owych czasach była 
jeszcze w Polsce nieznana. Do dwóch inowierczych szkół, 
w Pińczowie i w Dąbku, chodziła również młodzież 
katolicka.

10) Acta Jac. Sylvii f. 71.: Peterunt (pastores), cu- 
randum esse, ut schola publica erigatur pro instituenda 
iuventutae, quae in ministerium Dei cedat. Responsuin, 
ut dent et inveniant modum ipsi pastores, quomodo hoc 
fieri et ubi debeat.

szczere chęci niweczył, jak to często bywa, brak 
pieniędzy.

Niemały kłopot przyczyniała Małopolanom 
sprawa ujednostajnienia kultu. Nawet Łaskiemu, 
który przecież cieszył się wielkim autorytetem 
wśród Małopolan, nie udało się wprowadzić 
jedności w nabożeństwie i w obrzędach, tern 
mniej mogło to dojść do skutku po jego śmier
ci (1560). Synody napróżno czyniły w tym kie
runku wysiłki, które o tyle jeszcze były utrud
nione, że w łonie ruchu Małopolskiego nigdy 
nie było jedności nie tylko w kulcie, ale nawet 
i w nauce. Protestantyzm małopolski nieledwie 
od początku osłabiały waśni i spory religijne, 
a z biegiem czasu duch analizy i krytycyzmu co
raz to silniej przenikał niesfornych Małopolan. 
Nie wszyscy bowiem przejęli się nauką Kalwina 
i Łaskiego. Powstawały problematy, rodziły się 
pytania, a myśl pracowała krytycznie! Brakło tu 
osobistości (a może było to ponad ludzkie siły?), 
któraby potęgą swego genjuszu potrafiła prze
zwyciężyć spory i niesnaski, i pociągnąć wszyst
kich pod jeden sztandar Ewangelji Chrystusowej. 
Drzwi rozterkom na oścież były .otwarte! Wpraw
dzie po wyjeździe Stankara z Polski i po wystą
pieniach przeciwko antytrynitarzom, także od 
nauki ich jednobożanami zwanych, skrajny racjo
nalistyczny kierunek reformacyjnej myśli na chwi
lę w Polsce był przycichł. Ale kiedy po cztero
letniej nieobecności Stankar znowu powrócił do 
kraju i znalazł gościnne przyjęcie w Dąbku 
u Stadnickiego, gdzie zajął się szkołą tamtejszą, 
duch antytrynitarski na nowo ożył, a wraz z nim 
wzrosły też waśni religijne.

(d. c. n.).

400-lecie Reformacji Genewskiej
(1536 — 1936)

Z „Semaine Religieuse“ przełożył Ks. Ludwik Zaunar

Na wstępie pragniemy uprzedzić naszych czy
telników, że nie znajdą w niniejszym opisie szcze
gółowego sprawozdania z przebiegu tych trzech 
wspaniałych dni, które znacznie przewyższyły 
swem pięknem i potęgą nasze najśmielsze nawet 
nadzieje i przewidywania. Nasze łamy nie wy
starczą, a nasze skromne środki nie dają nam moż
ności opisu uroczystości w należyty i wyczerpu
jący sposób. Niechaj czytelnicy obcy jak i swroi 
odnajdą w niniejszym opisie wrażenie bezpośred
nie prostego uczestnika wspaniałych uroczystości, 
w nadziei, że przy całej krótkości opisu odnajdą 
w nim ten nastrój entuzjazmu, który stanowił 
atmosferę uroczystości w całym ich przebiegu.

Przedewszystkiem w piątek 12 czerwca wi
tano gości z zagranicy, jako urzędowych przed

stawicieli Kościołów Ewangelickich z innych kra
jów, a więc: Francji, Belgji, Włoch, Holandji, 
Węgier, Niemiec, Anglji, Szkocji, Irlandji, Ło
twy, Norwegji, Szwecji, Czechosłowacji, Runui- 
nji, Polski, Stanów Zjedn. A. P., Afryki Południo
wej, nie mówiąc już o wszystkich Kościołach Szwaj
carskich kantonalnych, tworzących wspólnie Fe
deracje Protestancką Szwajcarską. Jej to prezy
dent profesor Eugenjusz Choisy, jako przewodni
czący komitetu uroczystości, przywitał delegatów 
Kościołów i Wydziałów Teologicznych, wylicza
jąc je szczegółowo. Po nim witał szczególnie de
legatów wydziałów teologicznych profesor Au
gust Gam pert, dziekan wydziału teologicznego 
w Genewie, zapraszając ich jednocześnie na spe
cjalne zebranie akademickie bezpośrednio po uro
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czystościach. O godzinie 17-ej wszyscy uczestnicy 
udali się do muzeum Rath, by podziwiać bo
gactwo Wystawy Kalwinistycznej, zorganizowa
nej pieczołowicie i z nakładem wielkiej pracy 
osobistej przez dyrektora Bibljoteki Publicznej 
p. Fryderyka Gardy i jego współpracowników. 
Wystawa ta zebrała całe bogactwo pamiątek pu 
wielkim reformatorze Janie Kalwinie. Można by
ło więc podziwiać kryształowy kielich, którym 
posługiwał się Kalwin, i piękną Biblję Olivetana 
w jej oryginalnem, bardzo rządkiem wydaniu. 
Wystawa ta będzie dostępną ze względu na jej 
znaczenie do końca lipca r. b.

Wieczorem w kościele Św. Piotra miało miej
sce uroczyste nabożeństwo na otwarcie uroczy
stości jubileuszowych. Obszerną świątynię nie za
pełniły, ale zalały tłumy, pragnące zamanifesto
wać swą wierność dla idei, której 400-letni ju
bileusz świętowały, a plac przed katedrą wy
pełnili ci, co nie mogli docisnąć się do wnętrza. 
Punktualnie o godzinie 20 m. 30 przy dźwię
kach potężnych organów przeszedł przez kościół 
uroczysty pochód 200 przeszło duchownych w to
gach i przedstawicieli władz kościelnych by się 
następnie zgrupować przed kazalnicą. Barwne sza
ty delegatów wydziałów teologicznych ożywiały 
wspaniale czerń tóg duchownych reformowanych. 
Biskup Stören z Norwegji w stroju z czasów Gu
stawa Adolfa był niejako żywym obrazem tego 
wieku XVI, którego jubileusz jest obchodzony. 
Nabożeństwo odprawiał Ks. M. Gautier, prze
wodniczący związku duchownych, a to według 
agendy reformowanej, a więc: introit, odczytanie 
przykazania IV, wyznanie grzechów, słowa łaski, 
wyznanie wiary i odczytanie Pisma Świętego, to 
wszystko przeplatane odśpiewaniem Psalmów 124 
i 11S. Po części liturgicznej chór katedralny od
śpiewał wspaniały Psalm 98 kompozycji H. 
Schütza, a następnie Psalm 117. Ks. Gautier 
za podstawę kazania wziął tekst z Listu Ap. 
Pawła do Rzymian 5, 1. W piękny sposób ukazał 
nam prawowiernego i gorliwego faryzeusza Sau- 
la, szukającego spokoju serca drogą skrupulatne
go wykonywania przepisów Zakonu Mojżeszowe
go, a pozyskanego nagle przez żywego Chrystu
sa i czyniącego niespodziewanie dla siebie cudow
ne odkrycie o łasce Bożej, zbawiającej człowie
ka z niewoli grzechu i potępienia. Było to dlań 
doświadczenie, które przeżywał i Dr. Marcin Lu
ter, a jednocześnie doświadczenie każdego czło
wieka, który w poczuciu swej niemocy, by wal
czyć skutecznie z grzechem, dochodził do jedy
nego słusznego wniosku i przekonania: że tylko 
łaska Boża przez całkowite posłuszeństwo czło
wieka dla Boga dać mu możespokój serca i pew
ność zbawienia. Ilekroć ta prawda, prawdziwie 
ewangeliczna i ewangelicka, nie znajdywała wła
ściwego miejsca w pracy i głoszeniu Kościoła, 
tylekroć następował w nim zastój i osłabienie ży
cia. Tak było w w. XVI, gdy Kościół podobnym 
był do słońca, które stopniowo, ale stale chowa 
się po za czarne mroki, gdy cała przyroda zda

się zamiera i milknie śpiew ptactwa, czerpiącego 
swą radość w blasku słońca jasnego i ożywiają
cego. Z chwilą rozpoczęcia Reformacji ten śpiew 
rozlega się znów, a głosi on, że cała chwała 
i cześć należna jest Bogu, że naszym obowiązkiem 
jest, byśmy się okazali godnymi wielkiego Jego 
daru, jaki nam z łaski swej daje w Jezusie Chry
stusie.

Po kazaniu odbyła się Komunja Święta: w 
ciągu przeszło godziny do Stołu Pańskiego przy
stąpiło około 3.000 osób, przyjmując znaki Chle
ba i wina z rąk 16 duchownych. Nabożeństwo 
to i Komunja Święta były niewątpliwie szczyto
wym momentem obchodu.

Dzień sobotni był dniem spokoju pomiędzy 
dwoma momentami entuzjazmu, ale tern niemniej 
pozostawił on wrażenie podniosłe swym przebie
giem o formach bardziej ceremonjalnych i aka
demickich. Podkreślił on jeszcze więcej wielkość 
Jana Kalwina i potęgę jego światowego dziełia. 
O godzinie 9 rano odbyto się uroczyste posiedze
nie pod przewodnictwem profesora E. Choisy, 
przy bardzo licznem audytorjum. Ksiądz D'Espine 
odczytał r. IV listu Ap. Pawła do Efezów, po
czerń Prezes Konsystorza p. Dr. Leon Boisonnas 
powitał delegatów, przybyłych na uroczystości, 
a następnie odczytał odezwę Konsystorza Genew
skiego następującej treści: ,,W chwili, gdy Ko
ściół narodowy Ewangelicki Genewski obchodzi 
uroczyście przesławne dzieło Reformatorów, pra
gnących, aby chwała Boża była szanowana przez 
każdego człowieka, a Słowo Boże, dane nam 
dla zbawienia tak poszczególnej duszy jak i ca
łych narodów, pozyskało dla siebie cały świat, 
zapraszamy wszystkie Kościoły Ewangelickie do 
zjednoczenia się w dążeniu pozyskania we wszyst
kich krajach całkowitej wolności głoszenia Ewan- 
gelji wszystkim narodom, a szczególnie religijne
go wychowania młodzieży".

Po pięknych śpiewach religijnych przewodni
czący podkreślił łączność obecnego obchodu z po
jawieniem się dzieła Kalwina ,,Institutiones Re- 
ligionis Christianae": ,,Bóg — wywodził mów
ca — posługiwał się człowiekiem o słabej struk
turze fizycznej, lecz posiadającym ducha genjai- 
nego i wiarę potężną, dosyć wielką na to, by 
ugruntować i pogłębić to, co przed nim rozpo
częli inni. Tego to męża wspomina dzisiaj z 
wdzięcznością cała Genewa". Następnie mówca 
narysował potężną sylwetkę Kalwina i zobrazo
wał jego wielki wpływ osobisty w całym świecie. 
Nie jestęśmy w możności podać wszystkich prze
mówień w całem ich bogactwie, tak co do treści, 
jak i formy, ograniczamy się tylko do ich wy
liczenia. A więc w imieniu Federacji Kościołów 
Ewangelickich Szwajcarskich profesor Dr. Max 
Haller podkreślił rolę Kalwina przy przyjęciu 
Consensus Tigurinus i Confessio Helvetica Po
sterior, kończąc swe przemówienie słowami: ,,Tu- 
ricum incipit, Berna regit, Geneva docet, dolet, 
lucet. Dominus providebit". Ksiądz Trechsel, pre
zydent Komisji synodalnej Kościoła Berneńskiego,
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mówił o roli Bernu w ugruntowaniu reformacji 
genewskiej i w powrocie Kalwina z wygnania. 
Ten sam temat poruszył Ksiądz Rohr, prezydent 
stałej Komisji Kościołów Ewangelicko-Reformo
wanych Francji, podkreślając, że jednym z czyn
ników, które przygotowują w chwili obecnej unję 
Kościołów we Francji, jest właśnie nawrót do 
tych zasad, których wyrazem najpiękniejszym sta
ło się życie i dzieło Jana Kalwina. Profesor 
Chamorel, reprezentant Kościołów kantonu Vaud, 
szykującego się do podobnego własnego obchodu 
w październiku r. b., przypomniał ścisłą przy
jaźń i łączność pracy Vireta, Farela i Kalwina, 
jako symbol jedności Kościołów, których byli kie
rownikami. Następnie przemawiali delegaci za
graniczni, a więc: biskup luterski Meiser z Mo- 
nachjum, dziekan Whale z Anglji, Ksiądz Ar
nold Rey z Liege z Belgii, dziekan Miller ze 
Szkocji, ksiądz Clayton Williams ze Stanów Zjed
noczonych, profesor Ko vats, z Węgier, ten sam, 
który w r. 1909 brał udział w ówczesnym jubi
leuszu na czele 130 księży węgierskich ew.-re
formowanych, — ksiądz Pons, przemawiający w 
imieniu ewangelików włoskich i walońskich; 
ksiądz-biskup Stören z Norwegji, ksiądz Hesse 
z Elberfeldu, przypominający ciężką walkę, jaką 
stacza protestantyzm obecnie w Niemczech, a 
wreszcie ksiądz M. Besselaar w imieniu ewange
lików Afryki Południowej. Po odpoczynku i po
siłku zebrali się uczestnicy o godzinie 16-ej na 
uroczyste posiedzenie akademickie w kościele de 
la Madeleine. Posiedzenie to otworzył dziekan 
wydziału teologicznego w Genewie profesor Au
gust Gampert. W imieniu wydziału, jako spad
kobiercy słynnej Akademji Jana Kalwina, powi
tał on gości, a następnie dał wyraz przekonaniu, 
że uczczenie pamięci wielkiego Reformatora przez 
wydziały teologiczne jest konieczną cząstką dzi
siejszej uroczystości, przypominającej całą dzia
łalność, tak bardzo wszechstronną, Jana Kalwina. 
Następnie przemawiali kolejno prof. Karol Barth 
w imieniu wydziałów teologicznych Szwajcarji, 
a szczególnie Bazylei; prof. Lang w imieniu Sto
warzyszeń im. Jana Kalwina w Niemczech; prof. 
Bohatec z Wiednia; Ksiądz Em. Hoyois w imie
niu Towarzystwa Historycznego Ewangelickiego 
w Belgji; prof. Victor Monod od wydziału teolo
gicznego w Strasburgu; Ksiądz J. Pannier z 
Francji; prof. Sebestiyen w imieniu wydziałów 
teologicznych węgierskich; ks. prof. Jakubenas 
od wydziału teologicznego z Kaunas z Litwy; 
prof. Balkingen van den Brink z Leydy z Holan- 
dji; prof. Rev. Hamilton z Edymburga w Szkocji. 
Następnie odczytano liczne życzenia i adresy, na
desłane tak ze Szwajcarji 'jak i z zagranicy. (Mię
dzy tymi życzeniami były również życzenia, jakie 
przesłał Komitetowi Obchodu nasz Synod w for
mie depeszy). Wieczór wypełniły dwa zebrania 
popularne, jedno w Saint-Gervais pod kierunkiem 
Księdza D'Espine, drugie w sali miejskiej w 
Plainpalais pod kierunkiem Księdza Schorer. Te
matem zebrań było: ,,Czego domaga się dziś

od nas Bóg nasz?" W zebraniach tych wzięły 
udział ogromne tłumy ludności genewskiej, by 
posłuchać wywodów księży Paul Brunei z Nimes 
i Alexandre Martin-Achard oraz M. Dartigue z 
Paryża i Dr. Paul Tournier. Zebranie w Saint- 
Gervais zakończył Ksiądz M. D'Espine nastęnu- 
jącemi słowy: ,,Do dusz wszystkich nas idzie 
wołanie i wezwanie do wierności i żąda od nas 
odpowiedzi takiej, jaką dać za siebie zdołał Jan 
Kalwin. Jej treść jest prosta: należy dać Bogu 
swe serce zupełnie i bez zastrzeżeń". Zebrania 
powyższe uświetniły śpiewy chórów poszczegól
nych Zborów genewskich.

Dzień niedzielny obchodu, ostatni z owych 
pięknych trzech, stanowi — by tak rzec — drugi 
potężny szczytowy moment jubileuszu: składana 
tego dnia przysięga tłumów na wierność ideałom 
Reformacji dopełniała harmonijnie podniosły na
strój potężnej Komunji Świętej dnia pierwszego. 
Dzień ten był dniem zapału religijnego, który 
wypełniał serca wielkiej ludzkiej masy, okalają
cej ,,Ścianę Reformatorów".

Ostatni dzień obchodu rozpoczęły nabożeń
stwa uroczyste we wszystkich kościołach o godzi
nie 1 O-ej. W katedrze, przepełnionej do ostatniego 
miejsca, część liturgiczną nabożeństwa odprawił 
Ksiądz Buscarlet, a kazanie na podstawie pierw
szego rodziału listu Ap. Piotra, ksiądz J. de Saus- 
sure, który mówił o losach Kościoła i miasta. 
Nabożeństwo uświetniła wspaniała kantata refor- 
macyjna. W godzinach popołudniowych miasto 
Genewa podejmowało śniadaniem uczestników ob
chodu w ilości około 8.000 osób. Śniadanie to 
przypominało słynne ,,agapy" pierwotnego chrze
ścijaństwa. Tymczasem przez miasto przeciągał 
pochód młodzieży w liczbie przeszło 5.000 osób, 
kierując się do pomnika Reformacji. Pomimo de
szczu zgromadziło się przed nim około 30.000 
osób, które po wysłuchaniu przemówienia z ręką 
wzniesioną ku niebiosom składały przysięgę na 
wierność dla tej samej Ewangelji, w imię której 
podejmowali swe dzieło Jan Kalwin i jego współ
pracownicy tak w Genewie, jak i w całym świę
cie. Był to moment niesłychanie podniosły, nic też 
dziwnego, że wiele osób płakało ze wzruszenia. 
Niewątpliwie tego rodzaju jubileusz i jego wra
żenia zapiszą się niezatartemi zgłoskami w sercach 
jego uczestników, w życiu Kościoła i narodu. 
Dodajmy mimochodem, że podobnie jak w czasie 
obchodów w r. 1735 oraz 1835, tak też i tvm 
razem brała w nim udział duża ilość katolików, 
łącząc się w radości ze swymi ,,oddzielonym i 
braćmi". Jesteśmy pewni, że w całym przebiegu 
obchodu nie znaleźli niczego, co mogłoby ranić 
czy obrażać ich uczucia religijne.

Uroczystości zostały zakończone wieczorem 
wystawieniem misterjum religijnego p. tyt. 
,,Źródło życia", w. którem zostały zobrazowane 
najważniejsze momenty życia naszego Zbawiciela, 
by następnie podkreślić działalność Kalwina w 
imię Zbawiciela i Jego nauki poczynaną, by na-
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koniec rzucić światło na niedomagania naszej 
epoki i wskazać na Chrystusa, jako jedyne źró
dło odrodzenia i prawdziwego życia. Nauka, ja
ką mógł każdy łatwo wyciągnąć z tego misterjum 
jest prosta i jedyna: Tylko Ewangelja jest w

możności stać się busolą dla zdezorjentowanej 
ludzkości w dzisiejszych jej trudnościach, tylko 
Ona jest prawdziwą racją i treścią ludzkiego 
życia, tylko Ona daje pomoc i spokój tym, co 
są spracowani i obciążeni.

DR. J. A. NEDERBRAGT. (Tłomaczył Ks. Ludwik Zaunar).

Z dziejów Reformacji w Holandji
Artykuł niniejszy został wygłoszony, jako od

czyt w Zborze Ew.-Ref. w Gdańsku przez p. 
Nederbragt'a, naszego współwyznawcę narodowo
ści holenderskiej. Autor zajmuje w Gdańsku wy
sokie i odpowiedzialne stanowisko Prezydenta Ra
dy Portu w. m. Gdańska z ramienia Ligi Naro
dów. Będąc człowiekiem głęboko religijnym i ea- 
łem sercem oddanym swemu wyznaniu, nawiązał 
on z -własnego impulsu kontakt osobisty z przed
stawicielami naszego Kościoła, którego dzieje w 
przeszłości jak i obecna sytuacja żywo go inte
resują. Jesteśmy przekonani, że dzięki p. Neder- 
bragt'owi nawiążemy bliższe stosunki z naszymi 
współwyznawcami holenderskimi, a będzie to nie
wątpliwie bardzo korzystne dla naszego Kościoła 
pod każdym względem. Sądzimy też, że jest rze
czą bardzo pożądaną, abyśmy się zaznajomili tro
chę bliżej z dziejami naszego wyznania w Holan
dji, gdzie jest ono wyznaniem i licznem i ży- 
wotnem od zarania swego tam istnienia. Mamy 
nadzieję, że ciekawym przyczynkiem w tym kie
runku będzie dla naszych czytelników niniejszy 
artykuł, który, za łaskawem pozwoleniem autora, 
drukujemy na łamach naszego miesięcznika. Ar
tykuł ten został też ogłoszony na łamach central
nego organu Kościoła Ew.-Ref. w Niemczech 
,,Reformierte Kirchenzeitung". Redakcja.

Przed 40 mniejwięcej laty pojawił się w Ho
landji przekład na język holenderski pewnej ame
rykańskiej książki, która omawiała zagadnienie 
i dzieje purytanów w Holandji, Anglji i Ame
ryce. Purytanami, jak wiadomo, nazywano pra
wowiernych (ortodoksyjnych) ewangelików, któ
rzy przyjmowali Słowo Boże za jedyne prawidło 
wiary i życia i wymagali od każdego wierzą
cego tego samego, uczciwego stosunku i czysto
ści serca w stosunku do Słowa Bożego. Czy
stość ta czyli „Puritas" dała im ich nazwę.

Amerykański autor owej książki, Douglas 
Campbell, analizuje narodowościowe podstawy 
purytanizmu i w tej analizie sięga okresu przed- 
reformacyjnego. Oczywiście musiał sięgnąć aż do 
dziejów dawnych germanów i w swoich bada
niach dochodzi do ciekawego i dosyć znamien
nego dla naszych czasów wniosku, że my holen- 
drzy jesteśmy właściwymi strażnikami i wyrazi
cielami ducha germańskiego. ,,Z wszystkich na
rodów germańskiego pochodzenia — mówi Camp-

bell — holendrzy zachowali najwierniej ducha 
swych praojców".

Starożytni rzymianie wywarli bardzo silny 
i dobroczynny wpływ na germanów w naszem 
dorzeczu, a następnie w średniowieczu takim sa
mym okazał się się wpływ włoski. Można śmiało 
powiedzieć, że nasze stosunki handlowe z kra
jami nad morzem Sródziemnem miały dla nas 
znaczenie kulturalne, dawały nam kulturę, tak 
jak z drugiej strony stosunki z krajami nad mo
rzem Bałtyckiem umożliwiały nam pośredniczenie 
w jej rozszerzaniu na wschodzie. Ten sam obraz 
w ramach ogólnych dają dla naszego życia sto
sunki z krajami nad brzegami Atlantyku w Eu
ropie. Można zresztą powiedzieć, że kultura na
sza przed Reformacją nie stałaby tak wysoko, 
jako to miało miejsce, bez silnego oddziaływa
nia na nasze stosunki wewnętrzne sławnej Hanzy. 
Krótko mówiąc, Campbell wierzy i twierdzi, że 
nasza kultura w okresie przed Reformacją stała 
bardzo wysoko, i że ten wysoki jej poziom na
leży przypisać wpływowi czynników historyczno- 
geograficznych. Niezależnie jednak od tego, czy 
nie mamy tu poprostu do czynienia z wolą Bo
ga, której nie da się wytłomaczyć najgłębszemi 
nawet argumentami takiej czy innej natury, mo
żemy przyjąć jako rzecz bezsporną fakt, że po
ziom kultury w naszym kraju był istotnie wysoki, 
i nie jest bynajmniej moim zamiarem ani celem 
temu przeczyć.

W związku z moim dzisiejszym wywodem 
jest rzeczą potrzebną zaznajomić się bliżej z twier
dzeniami Campbella i poznać te gospodarcze oko
liczności, które przytacza, jako ważki argument 
i podstawę swych wniosków.

Tak więc jego zdaniem kultura rolna stała 
w Holandji bardzo wysoko, a nasi przodkowie 
byli pod tym względem mistrzami Europy. Dalej 
sądzi on, że zarówno handel, który cieszył się 
wielką swobodą ruchów, jak i przemysł były wy
soko rozwinięte, a Holandja była niejako ośrod
kiem przemysłowym całej Europy. Tak samo 
wyprzedzała ona daleko inne kraje sąsiednie pod 
względem bogactwa i wysokiej stopy życiowej. 
Za tym świetnym stanem dobrobytu materjalnego., 
twierdzi Campbell, szedł oczywiście rozwój sztu
ki. Stanęła ona wysoko szczególnie w dziedzinie 
budownictwa, które zresztą po dzień dzisiejszy
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jest naszą chlubą, a które miało nietylko kościel
ny, lecz i świecki charakter. Urządzenie wnętrz 
mieszkaniowych idzie oczywiście ręka w rękę z 
rozwojem budownictwa. Wielki postęp widzi w 
rozwoju malarstwa, a w tej dziedzinie holendrzy 
stają się wynalazcami nowej sztuki, mianowicie 
malowania farbami olejnemi, malarstwa portre
towego i pejzażowego, wreszcie snycerstwa. Jed
nocześnie rozwija się rzemiosło ręczne, pomyśla
ne jako sztuka o wysokim poziomie. A wreszcie 
do tego ogólnego rozwoju poszczególnych dzie
dzin sztuki dołącza się rozwój muzyki, a w tej 
dziedzinie Holandja odgrywa wówczas bardzo po
czesną rolę.

Pod względem życia politycznego ugrunto
wał się w Holandji oddawna system bardzo wol
nościowy, odpowiadający w swej wewnętrznej 
istocie ludziom, żyjącym przy morzu i mającym 
dzięki niemu szerokie i rozległe horyzonty przed 
sobą.

Ludzie tacy w swej twardej i często niebez
piecznej pracy mają do czynienia i mieć muszą 
przedewszystkiem z Bogiem, z naturą i ze sa- 
!mymi sobą. To też bardzo wcześnie mają oby
watele holenderscy ducha wartości własnej i wol
ności wobec małych monarchów, których tutaj jest 
sporo. Obywatele ci są gotowi służyć im, uznając 
ich powagę i autorytet, ale jednocześnie żądają 
od nich uznania swych praw obywatelskich, sil
nie ograniczających samowolę monarchy.

Najważniejszym jednak w życiu* holendrów 
jest fakt, że życie i współżycie domowe i ro
dzinne było zdrowe, że dzieci były naogół do
brze wychowywane, że istniało szkolnictwo lu
dowe, ogarniające swem działaniem szerokie sfe
ry ludności, że wreszcie życie osobiste i społecz
ne miało wybitny podkład i nastawienie religij
ne. Pismo Święte od czasu wynalezienia druku 
było księgą i dobrze znaną i chętnie czytaną, 
a dyskusje religijne i ,,herezje" są zjawiskiem 
niemal codziennem. Już pod koniec XV stulecia 
istniało tłomaczenie Biblji na język holenderski.

Wydaje się, jakgdyby Campbell napisał swą 
książkę jako wstęp do mego skromnego odczytu. 
Nie sprawdzałem szczegółowo jego wywodów, 
ponieważ wiem, że naogół są one prawdziwe, 
a nie chodzi mi o szczególiki. Chodzi mi o spra
wę poważną, a mianowicie o to, że dzięki woli 
Bożej w życiu Holandji pod każdym względem 
w każdym też kierunku był przygotowany grunt 
pod Reformację. ,,Nadzwyczajna popularność Pis
ma Świętego — pisze Campbell — wyjaśnia re
ligijną historję Holandji. Poprzez Biblję w ję
zyku zrozumiałym i poprzez odpowiednie wycho
wanie wielkich mas Reformacja stała się koniecz
nością dla życia duchowego Holandji". Reforma
cja nadeszła z woli Bożej, gdy się czas wypełnił. 
Sygnałem jej rozpoczęcia w Niemczech było 
przybicie przez Dr. Marcina Lutra jego znanych 
tez na drzwiach kaplicy zamkowej w Wittenber- 
dze w r. 1517. Mniejwięcej w tym samym czasie

rozpoczyna się ona i we Francji, choć nie tak głoś
no jak w Niemczech. Z odpowiednią mocą za
znacza się ona tutaj dopiero z chwilą wystąpie
nia Jana Kalwina w Genewie. Jednocześnie to
ruje sobie ona drogę w niemieckiej Szwajcarii 
przez wystąpienie Ulryka Zwingljusza, atakują
cego bałwochwalstwo w Einsiedeln. Jeżeli się 
weźmie pod uwagę, że Genewa miejsce pracy 
Jana Kalwina, Tyła miastem ducha francuskiego, 
to można twierdzić, że były w w. XVI trzy Re
formacje: niemiecka, francuska i szwajcarska, 
a ich wodzami duchowymi byli: Marcin Luter, 
Jan Kalwin i Ulryk Zwingljusz. Tych trzech lu
dzi łączyły trzy identyczne zasady: 1) Biblja musi 
być dostępną i otwartą dla każdego bez wyjąt
ku, jako jedyne źródło prawdy Bożej, 2) nikt 
nie może stanać między Bogiem w Trójcy Jedy
nym a człowiekiem, 3) człowiek jest zbawiony je
dynie mocą łaski Bożej.

Byłoby rzeczą łatwo zrozumiałą, gdyby Ho
landia przyłączyła się do Reformacji Niemieckiej: 
sąsiedztwo terytorialne i pokrewieństwo języka 
niechybnie oddziaływały w tym kierunku. Ale 
wypadki potoczyły się inaczej. Wprawdzie nauka 
Lutra znalazła natychmiast odzew w Holandji, 
ale nie mogła ona tutaj zapuścić głębszych ko
rzeni. Być może, że lud nasz domagał się jaśniej
szych linij i większej wolności religijnej, nad 
to, co w tej mierze dawała nauka Lutra. Pod 
względem politycznym fakt orjentowania się ko- 
ścielno-religijnego Holandji nie w kierunku 
wschodnim, tak zdawałoby się naturalnym, miało 
wielkie znaczenie: jest bowiem rzeczą wątpliwą, 
czy zdołalibyśmy się uwolnić od hiszpańskiego 
jarzma pod luterskiem przewodnictwem, a gdyby 
nawet, to czy w stosunku do wschodu zachowa
libyśmy tę samodzielność, jaką po dzień dzisiejszy 
posiadamy.

W związku z naszemi dziejami i naszemi 
obecnemi stosunkami mało się mówi i wspomina
0 Zwingljuszu. Można fakt ten wyjaśnić 1) tmi, 
że zwingljanizm nie wyszedł w zakresie swego 
oddziaływania po za szczupłe granice szwajcar
skie, oraz, że Zwingljusz w swej walce reprezen
tował dość skrajny kierunek dążności reformator
skich, podnosząc w ich obronie miecz władzy 
świeckiej, a do tego osobiste zetknięcia się ho
lendrów z Zwingljuszem były bardzo luźne
1 rzadkie, 2) holendrzy szukali i znajdywali kon- 
tak żywy i bezpośredni z tern skrzydłem refor
macji szwajcarskiej, które reprezentował Bern 
(Bullinger) i Bazylea (Oekolampadius).

Czynnikiem decydującym jednak dla rozwoju 
naszego narodowego był fakt, że z chwilą, gdy 
Kalwin jako Reformator wystąpił, Reformacja w 
kraju naszym, która u nas nigdy nie miała swego 
narodowego wodza, przyłączyła się do protestanty
zmu szwajcarsko-francuskiego. Stało się to zapewne 
drogą osobistego kontaktu emigrantów holender
skich z Imężami genewskimi, a specjalnie z Janem 
Kalwinem. Nadewszystko jednak należy stwier
dzić, że Holandja była krajem niejako predyspo
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nowanym jeżeli nie predystynowanym do przy
jęcia właśnie kalwinizmu, a nie innej formy ru
chu reformacyjnego. Niema bowiem wątpliwości, 
że w ojczyźnie mojej żywym był zawsze zmysł 
zrozumienia dla konieczności absolutnego autory
tetu Boga, a ten absolutny autorytet wysunął 
właśnie Kalwin, jako naczelną zasadę życia reli
gijnego. Nie jest to jakimś przypadkiem, że my 
holendrzy, ceniąc wysoko wolność człowieka wo
bec człowieka, i widząc w niej element tak ko
nieczny, jak woda dla ryby czy okrętu, jedno
cześnie mamy zrozumienie o konieczności dla czło
wieka autorytetu absolutnego, jakim jest Bóg, 
i że to właśnie nastawienie pociągnęło nas ku 
kalwinizmowi, który tę naszą życiową zasadę wy
rażał jasno i zdecydowanie. To nie jest kwestją 
przypadku, że w Holandji mieliśmy głębokie re
ligijne i moralne wychowanie, dużą kulturę, wy
soki poziom umysłowy, i że w tych warunkach 
zakorzenił się u nas i wrósł głęboko w duszę 
człowieka kalwinizm, który opierał się właśnie 
na głębokiem i jasnem rozumieniu i znajomości 
Słowa Bożego. Nie jest wreszcie kwestją przy
padku, że Holandja od wieków była krajem praw
ników, a jest nim i do chwili obecnej, i że właś
nie dlatego w kraju naszym żywy oddźwięk zna
lazł kalwinizm, dający wyraz stanowisku P ra
wa, które, jak mówi prorok Jezajasz, będzie zba
wieniem Syonu.

Jest rzeczą wiadomą powszechnie, że Lu
ter bardzo się przyczynił do rozwoju języka nie
mieckiego, nie dlatego, że to by miał być cel 
jego zamierzeń, lecz ponieważ nie mógł on nie 
posługiwać się językiem krajowym, pragnąc, aby 
prosty lud poznał jego pisma i kazania. Zresztą 
zasadą Reformacji było, że Biblja znowu czyta
ną być winna osobiście, nie za pośrednictwem ka
płana, czy Kościoła, przez każdego, kto pragnie 
i szuka zbawienia. Dlatego to Luter przetłomaczył 
Pismo Święte na język niemiecki, a język ten ja
ko literacki musiał sam częściowo tworzyć. To 
samo widzimy u Kalwina: literacką swą pracę 
rozpoczyna on wprawdzie w języku łacińskim 
i swoją zasadniczą pracę, słynne, „Institutio Reli- 
gionis Christianae" wydaje początkowo po łaci
nie. Ale i dla niego stało się wkrótce jasną 
i oczywistą rzeczą, że musi się on posługiwać ję
zykiem ludowym, jeżeli zasady Reformacji i ideje 
Biblji mają przeniknąć do duszy ludu. Tłoma- 
czenie Biblji na język francuski było zasługą in
nych, ale on sam później wydaje swoje dzieło 
w języku francuskim, a dzięki temu znajduje ono 
powszechne przyjęcie i wywiera swój wielki 
wpływ. To dzieło, jak i inne, po francusku pi
sane, wywarło wpływ dobroczynny na rozwój 
języka francuskiego i Kalwin zupełnie słusznie 
bywa sławiony jako twórca literackiego języka 
francuskiego. Niech mi wolno będzie przytoczyć 
jeszcze jeden. przykład dobroczynnego wpływu 
Reformacji na kształtowanie się języka literackie

go poszczególnych narodów. Znany i bardzo dla 
nas ważny Synod w Dordrecht, obradujący w r. 
1618 i 1619 postanowił dokonać przekładu Bi
blji na język holenderski. Tłomaczenie to stało 
się podstawą i źródłem literackiego języka ho
lenderskiego, którego do dnia dzisiejszego używa
my w słowie i piśmie. Język nasz jes.t więc ję
zykiem naszej Biblji.

To porównanie pomiędzy Lutrem i Kalwi
nem pragnę uzupełnić jeszcze jednym ważnym 
szczegółem. Jak wiadomo Luter pracował bar
dzo ściśle i serdecznie z Filipem Melanchtonem, 
sławnym humanistą, który wydatnie pomógł Lu
trowi przy tłomaczeniu Biblji na język niemiecki. 
Niewątpliwie też Melanchton wywarł bardzo wiel
ki wpływ na Lutra. Podobnego przyjaciela 
i współpracownika miał i Kalwin w osobie wy
bitnego humanisty francuskiego Maturin'a Cor- 
dier, mniej znanego, ale nie mniej znakomitego 
niż Melanchton. Cordier należy do małego grona 
reformatorów genewskich; był on starszym od 
Kalwina, i od niego to w Paryżu nauczył się 
Kalwin łaciny i francuskiego. Kalwin wysoko ce
nił swego nauczyciela i gdy później założył Aka
dem ję Genewską, powołał do niej przedewszyst- 
kiem Cordier'a jako swego współpracownika.

Cordier jest twórcą t. zw. ,,pietas literata". 
Wychowywał on młode pokolenie, powierzone 
jego pieczy, w duchu chrześcijańskim i reforma- 
cyjnym i domagał się odeń czystości religijnej 
i moralnej tak w czynie jak i w słowie. To na
stawienie, odpowiadające idealnie pojęciom Kal
wina, przeniknęło głęboko kierunek reformacyj- 
ny kalwinistyczny, a z nim przeniknęło życie na
rodu holenderskiego, znajdując w Holandji grunt 
bardzo podatny i wdzięczny. Temu to kierunko
wi przypisuję, jeśli chodzi o moją ojczyznę, to, 
że 1) istniejący dotychczas poziom kulturalny 
i umysłowy Holandji mógł się nadal owocnie 
i pomyślnie rozwijać, 2) że powstaje obok szkol
nictwa państwowego bardzo duże ilościowo a wy
soko postawione jakościowo szkolnictwo prywat
ne, o charakterze odpowiadającym owej ,,pietas 
literata" a więc o obliczu zdecydowanie chrze- 
ścijańskiem i biblijnem, 3) że w holenderskich 
religijnych sferach ewangelickich rzadkością jest 
tak pospolite u innych lekceważenie Imienia Bo
żego, Ltóre Bóg piętnuje w swem przykazaniu.

Jeszcze jedno porównanie nasuwa mi się 
w odniesieniu do samej Holandji. W Niem
czech Reformacja wywołała przewrót w dziedzi
nie sztuki. Sztuka poprzednio była albo typowo 
katolicka, kościelna, albo też pogańska i świecka. 
Sztuka poczęta z Reformacji ma źródło swoje 
w Biblji i odtwarza nadewszystko życie domu 
i rodziny. Mam tu na myśli nadewszystko wiel
kiego malarza tego okresu Albrechta Dürera. 
Luter i Dürer uzupełniają się wzajemnie. Dü
rer zanosi w swych obrazach Biblję do domu
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i w pełne znoju życie prostego człowieka. Czem zaś 
jest Dürer dla protestantyzmu niemieckiego, tern 
jest dla kalwinizmu holenderskiego Rembrandt. 
Nie mieliśmy, prawda, swych własnych reforma
torów, ale mieliśmy w t. zw. złotym wieku, 
XVI a zwłaszcza XVII stuleciu, cały szereg mę
żów, których można zrozumieć jedynie na grun
cie i w ramach Reformacji, a których sława 
przekroczyła daleko granicę naszego kraju. Do 
nich należy w dziedzinie sztuki w pierwszym rzę
dzie Rembrandt van Rhijn. Gdy przyjrzymy się 
dziełom Rembrandta, to niewątpliwie musi nas 
zastanowić ich charakter: obok bowiem portretów, 
przedstawiających bądź malarza samego, bądź je
go rodzinę, bądź inne osoby, idą pejzaże, na
stępnie malowidła treści historycznej, alegorycz
nej i mitologicznej, a następnie obrazy, których 
tematem jest Biblja obu Testamentów: 46 z nich 
czerpie swą treść ze Starego Testamentu, 100 — 
z Nowego. Te 146 obrazów to 23 proc. twór
czości malarskiej Rembrandta, wśród nich jest 
11 obrazów przedstawiających Chrystusa. W o- 
brazach Rembrandta mamy naród holenderski w 
jego ówczesnym stanie: naród ten czytał Biblję, 
czytał ją całą tak Stary jak i Nowy Testament, 
czytał ją w całej swej prostocie i uczciwości, 
rzekłbym bez żadnych dodatków. Spostrzegam 
tutaj wielką różnicę pomiędzy Rembrandtem a Mi
chałem Aniołem. Ten ostatni też maluje sceny 
biblijne i osoby, które nas zawsze porywają swem 
potężnem pięknem, ale maluje je ,,z dodatkami", 
obramowane alegorjami dlatego, że patrzy na nie 
okiem katolika. Natomiast Rembrandt jest jak 
i Dürer malarzem typowo protestanckim.

Pomiędzy obrazami Rembrandta jeden szcze
gólnie zwrócił moją uwagę: ,,Anioł, dyktujący

Ewangeliście Mateuszowi". Możnaby mniemać, że 
Rembrandt być może kochał Biblję, ale tylko jako 
ludzkie dzieło. Tak jednak nie jest. Tutaj bowiem 
chciał on dać wyraz swej wierze w boskie na
tchnienie Biblji i odtworzyć jednocześnie wiarę 
narodu holenderskiego w boskie pochodzenie tej 
księgi. Obraz odnosi się formalnie tylko do Ma
teusza, ale wszak jego Ewangelja otwiera szereg 
ksiąg Nowego Testamentu, można więc twier
dzić, że Mateusz jest w obrazie pomyślany jako 
przedstawiciel Nowego Testamentu. A zresztą 
Rembrandt maluje sceny biblijne Starego Testa
mentu z takim pietyzmem i miłością, że w nich 
przebija jego wiara w inspirację. Rembrandt więc 
reprezentuje w malarstwie purytan holenderskich, 
którzy nie chcieli się pozbywać nigdy Biblji, jako 
objawionego Słowa Bożego. I jeszcze jeden szcze
gół zastanawia u Rembrandta: malował on setki 
ludzi, mężczyzn i kobiety, chrześcijan, pogan, ży
dów, z czasów dawnych i nowych, ale wszystkie 
te postacie, niezależnie od ich różnorodności, sta
nowią jeden typ zasadniczy: typ rembrandtowski, 
holenderski. Typ ten można dostrzec nawet w je
go autoportretach, a występuje on i u innych 
malarzy holenderskiej szkoły. Malarze ci, to lu
dzie z okresu naszej świetności, a jednocześnie 
czasu wiary biblijnej. Gdyśmy od w. XVIII stali 
się przedewszystkiem finansistami i bankierami, 
a wiara nasza uległa osłabieniu, pojawiają się na 
malowidłach typy i postacie, nie mające prawie 
nic wspólnego z mężami i kobietami Rembrandta. 
Tak było w Holandji zawsze i to w ciągu całych 
stuleci: wiara i kultura wznoszą się i upadają 
wspólnie, a wiara jest tutaj czynnikiem decydu
jącym.

(D. c. n.).

HENRYK UŁASZYN.

Tytuł i nazwa ksiądz
Uwagi wstępne

Pod nagłówkiem ,,'Tytuł i nazwa ksiądz“ 
w zeszycie marcowym miesięcznika ,,Ateneum Ka
płańskie" z roku 1936, wychodzącego pod kie
runkiem profesorów Włocławskiego Seminarjum 
Duchownego, ukazał się obszerny artykuł (str. 
224—245) ks. dr. A. Jankowskiego, zapewne pro
fesora tego Seminarjum, artykuł, starający się 
udowodnić że tytuł i nazwa ksiądz przysługuje 
jedynie duchownym rzymsko-katolickim. Jest to 
rzecz z naukowego, objektywnego stanowiska — 
bezwartościowa. Zauważyć przedewszystkiem nale
ży. że każdego sumiennego pisarza obowiązuje, 
podejmując jakikolwiek temat, zaznajomienie się 
z tern, co już na ten sam temat pisano. Ks. Jan
kowski o poprzednikach, recte  o argumentach

swroich poprzedników, milczy. Nie wspomina więc 
o artykule J. Łosia „Ksiądz i jego krewniacy" 
w ,Języku Polskim" z roku 1921-go, ani o roz
prawie prof. Edwarda Klicha p. t. ,,Polska Ter- 
minologja chrześcijańska" (Poznań 1927; wydaw
nictwo Pozn. Towarzystwa Przyjaciół Nauk); ani 
o artykule moim, ogłoszonym w nr. 9 ,,Jednoty" 
z roku 1931 p. t. ,,W sprawie terminu ksiądz 
w kościele ewangelickim"; ani o pracy ks. An
drzeja Wantuły p. t. ,,W sprawie tytulatury du
chowieństwa ewangelicznego" (Warszawa 1934; 
odb. z ,,Głosu Ewangelickiego"). I. t. p.

Nie zamierzam tu wszakże wypowiadać się 
na temat czy milczenie to jest świadome, t. j. ma
jące na celu wprowadzenie w błąd nieświadome
go rzeczy czytelnika wzgl. ułatwienie sobie prze
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prowadzenia własnej tezy, czy też jest wynikiem 
zwykłej nieświadomości. Niewątpliwie oba te al
ternatywne zarzuty są niemiłe: jeden ma posmak 
defektu moralnego, drugi — intelektualnego. 
Mniejsza wszakże o to z jakich źródeł wypływają 
wady artykułu ks. Jankowskiego. Najważniejszą 
rzeczą jest stwierdzenie tych wad wzgl. bezwarto- 
ściowości a nawet szkodliwości jego artykułu, sze
rzącego zamęt i przez to utrudniającego rozwią
zanie sprawy. Tembardziej, że artykuł ks. Jankow
skiego szeroko został rozreklamowany. Najobszer
niejsze np. jego streszczenie ukazało się w nr. 5/36 
,,Prawdy katolickiej" w artykule p. t. ,,Komu 
przysługuje nazwa ksiądzPismo to do tematu 
tego powracało jeszcze parę razy. A i inne pisma, 
kleroendeckie przedewszystkiem, podały streszcze
nia, aczkolwiek w miejszych rozmiarach. Artyku
liki natomiast, które ukazały się w pismach ewan
gelickich, przeciwstawiając się wywodom ks. Jan
kowskiego, przechodziły do porządku nad przy
toczonym przezeń materjałem ze słowników i en- 
cyldopedyj, oraz nad jego interpretacją tego ma- 
terjału; od strony pozytywnej zaś przeciwstawia
jąc przedewszystkiem faktom językowym z ,,ży
cia katolickiego" fakty z ,,życia ewangelickiego". 
Oczywiście było tego za mało: brakło dowodów.

A podkreślić właśnie należy, że podstawą 
artykułu ks. Jankowskiego są wnioski, oparte na 
materiale językowym. Wszakże, niestety, autor 
najwidoczniej niema żadnego wykształcenia języ
koznawczego — nietylko więc jego ogólne rożwa- 
żania (na początku artykułu) nie mają żadnej 
wartości, ale, co gorzej, korzystanie przez ks. 
Jankowskiego ze słowników wykazuje poniekąd 
analfabetyzm w tej dziedzinie.

W pracy swej ks. Jankowskiemu chodzi 
o wykazanie właściwie dwuch zasadniczych tez: 
1) że nazwa i tytuł ksiądz przysługiwać może 
tylko duchownym rzymsko-katolickim; 2) że zwy
czaj tytułowania duchownych rzymsko-katolickich 
księżmi, zakłócony został ,,dopiero w wieku 
XIX-ym i to w bardzo skromnym zakresie" (str. 
232), co precyzuje kilka stron niżej: ,,pod koniec 
ubiegłego wieku" (str. 239).

To udowadnianie tych dwuch tez zasadni
czych przeprowadza ks. Jankowski najzupełniej 
jednostronnie, z charakterystycznemu dla większo
ści wychowanków seminarjów rzymsko-katolickich 
zabiegami. W niniejszej pracy zamierzam wyka
zać przedewszystkiem tę stronniczość ks. Jankow
skiego i jego nienaukowy sposób traktowania 
przedmiotu (Część pierwsza: negatywna), oraz 
następnie — skreślić dzieje wyrazów ksiądz i pa
stor w ogólnym zarysie (Część druga: pozy
tywna). Chciałbym się w ten sposób przyczynić 
do ostatecznego wyjaśnienia czy rozstrzygnięcia 
sporu. Oczywiście, mam na względzie czytelników 
z otwartemi głowami, nie naszpikowanemu prze
sądami wyznaniowemi lub partyjnemi, przez co 
wszakże nie wypowiadam się przeciwko istnieniu 
wyznań lub partyj, jako że niekoniecznie muszą 
być nadziewane przesądami.

I

Świadectwa słowników i encyklepedyj
Ks. Jankowski celem udowodnienia swej te

zy, że tylko duchownym rzymsko-katolickim przy
sługuje nazwa i tytuł ksiądz, rozpatruje przede
wszystkiem dane, zaczerpnięte przez niego ze 
słowników języka polskiego oraz z encyklopedyj. 
Słownikami temi są: Linde (wyd. 1; 1807—14). 
Słownik Warszawski (1900—27), Słownik Ety
mologiczny A. Brucknera (1927), oraz Słownik 
Ilustrowany M. Arcta (wyd. 3, 1929); dziełami 
zaś encyklopedycznemi — następujące: Z. Glo
gera Encyklopedja Staropolska (1900—03), Ilu
strowana Encyklopedja Trzaski, Everta i Michal
skiego [1927—29], Wielka (?) Ilustrowana En
cyklopedja t. zw. Gutenberga [1929—34], Ency
klopedja Powszechna Ultima Thule (1927 i nast.). 
Encyklopedja Powszechna S. Orgelbranda (1859 
—68). oraz J. Bartoszewicza Podręczny Słownik 
Polityczny [1922].

Są to dzieła, które przykładów na dany te
mat (znaczenie wyrazów ksiądz i pastor) właści
wie nie dają; poprzestają na definicjach, t. j. opi
sach, znaczeń wyrazów, ujmując sprawę ogólni
kowo; szeregując synonimy. Stąd też nie wszyst
ko dla niefachowca, który właściwą orjentacją 
i materjałem nie rozporządza — jest jasne w zu
pełności. Daje to też pole dla korzystającego 
z tych dzieł do zamilczania pewnych rzeczy i do 
zasłaniania się ,,drukowanem słowem" (por. przy
słowie: ,,Musi to być prawda skoro wydrukowa
ne") jako autorytetem, chociażby pochodziło od 
nieuka, szczególniej, jeśli na gwałt chce się udo
wodnić jakiejś tezy.

Ks. Jankowski więc przytacza i analizuje 
,,wypowiedzi" słownikowe w oderwaniu od fak
tów. Materjału faktycznego, przeciwstawiającego 
się jego tezie, oczywiście, nie przedstawia, wogóle 
nie szuka go po za ,,wypowiedzeniami". Materjał 
ten przedstawię w części drugiej, pozytywnej. 
W niniejszym zaś rozdziale (podobnie i w na
stępnych części pierwszej, negatywnej) zajmę się 
tylko niefortunnemu zabiegami pseudonaukowemu 
ks. Jankowskiego. Będę więc tylko analizował 
owe wypowiedzi stronniczo przeciągane przez ks. 
Jankowskiego na korzyść swej tezy.

Dobór dzieł tych był — jak zaznacza ks. 
Jankowski — ,.zupełnie przypadkowy"; w tern 
widzi on nawet ,,ich wyjątkową siłę dowodową" 
(str. 233). Porządek, w jakim są one rozpatry
wane, również przeważnie przypadkowy; chociaż 
nie ulega żadnej wątpliwości, że porządek chro
nologiczny był tu jedynie wskazany — przecież 
autorowi chodzi też i o chronologję stosowania 
omawianych wyrazów. By wszakże nie naruszać 
numeracji poszczególnych pozycyj, omawiając je, 
zachowam również ów ,,nieuporządkowany po
rządek"; tembardziej, że dla wykazania bezradno
ści naukowej ks. Jankowskiego, jest to sprawa 
obojętna. Jednakowoż zaczyna swą analizę k: . 
Jankowski od Lindego, więc od dzieła z wy
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mienionych najstarszego (wyd. 1: 1807—1814). 
Szczęśliwe to jest przedewszystkiem i z tego 
względu, że przy tym punkcie właśnie najjaskra- 
wiej się zaznaczył charakter metody ks. Jankow
skiego.

*
1. ,,Linde — stwierdza ks. Jankowski (str.

228) — w swoim Słowniku języka polskiego 
pisze: „ksiądz — Der Priester. Imię Xiądz ustą
pione stanowi duchownemu; ale początkowo jed
no było ze słowem Xiążę ... minister — nazwi
sko pasterzów protestanckich, predykant ... mini
strant — minister protestancki, ein evangelischer 
Geistlicher“ ...

Tę ,,wypowiedź“ Lindego (o ile od niego 
pochodzi) ks. Jankowski zaliczył nie do ,świa
dectw przemawiających j a s n o  pr zec i w tezie“ 
jego (rubrycela 3-cia na str. 233), ani nawet do 
,,świadectw przemawiających n i e j a s n o  za lub 
p r z e c i w“ (rubrycela 2-ga), lecz wprost do 
,Świadectw przemawiających j a s n o  za tezą“ 
(rubrycela 1-sza), że ksiądz przysługuje tylko ka
płanowi katolickiemu.

Czy słusznie? Aby przekonać się wróćmy 
do owej cytaty z Lindego w artykule ks. Jan
kowskiego i sprawdźmy ją przez porównanie 
z oryginałem. Stwierdzam, że takiej j e d n e j  cy
taty w Lindem pod hasłem ksiądz niema! Ks. 
Jankowski dwie wzgl. trzy cytaty z Lindego zbił 
w jedną i przez to całość otrzymała opaczne 
znaczenie. Pierwszą cytatę wziął ks. Jankowski 
z tomu Ii-go (ksiądz), drugą i trzecią (minister, 
ministrant) z tomu Iii-go i z nich spreparował 
jedną, w której wytworzyło się w ten sposób 
przeciwstawienie znaczenia ksiądz znaczeniom mi
nister, ministrant. Ponieważ zaś te ostatnie są 
nazwami wyłącznie protestanckiemi, ksiądz w cy
tacie pierwszej w preparacie ks. Jankowskiego 
nabrał znaczenia wyłącznie katolickiego, czyli zna
czenie cytaty pierwszej zostało wypaczone. Tak 
skonstruowana — niewątpliwie przez nieobycie 
się z naukowemi metodami — całość została na
stępnie przypisana Lindemu i zaliczona do „świa
dectw przemawiających j a s n o  za tezą“ ks. Jan
kowskiego.

Tej procedury, t. j. zbijania w jedną cytat 
z różnych miejsc, nie zastosował wszakże ks. Jan
kowski do cytat z następnego zaraz dzieła: Słow
nika Warszawskiego. Przytoczywszy bowiem cy
tatę z pod hasła ksiądz, tak dalej pisze: ,,W tym
że Słowniku, a le  ju ż  na innych m i e j 
s c a c h 1), jeszcze czytamy: pastor —- duchowny, 
kaznodzieja ewangelicki, minister...“

Zjawia się więc pytanie: dlaczego ks. Jan
kowski inną zastosował metodę do cytat ze Słow
nika Lindego, a inną do cytat ze Słownika War
szawskiego, t. j. dlaczego cytaty z dwuch wzgl. 
trzech miejsc u Lindego zbił w jedną, natomiast 
cytaty również z różnych miejsc Słownika War
szawskiego pochodzące, przedstawił w dwuch for-

] ) Podkreślenie moje. H. U.

mułach, t. j. nie przeciwstawił ich sobie, w jed
nej, jak to zrobił z cytatami z Lindego? Objaśnia 
się to prosto. Słownik Warszawski uniemożliwia 
tę procedurę, albowiem cytata z pod ksiądz wy
raźnie powiada: „duchowny, szczególniej katolic
ki...“ Niema więc tu co przeciwstawiać pastorowi 
wzgl. ministrowi, skoro ksiądz znaczy „wogóle 
duchowny“ , aczkolwiek „szczególniej katolicki“ . 
Linde natomiast tak jasnej formuły nie podał; 
dał całkiem ogólnikową: „Imię xiądz ustąpione 
stanowi duchownemu“ . Ponieważ Linde nie do
powiedział, jak Słownik Warszawski „stanowi du
chownemu, szczególniej katolickiemu“ ..., można 
więc było do tej rzekomo niedostatecznie jasnej 
formuły dodać zupełnie jasne z pod minister 
(protestancki) i w ten sposób definicji ksiądz 
nadać znaczenie wyłącznie „księdza katolickiego“ .

Ks. Jankowski więc wykorzystał nie zupełnie 
dokładnie sprecyzowaną definicję u Lindego na 
korzyść własnej tezy. Należy bowiem przyznać, 
że na pierwszy rzut oka, owa definicja u Linde
go może budzić pewne wątpliwości. Ale w takim 
razie, postępując sumiennie, należało ową defi
nicję zaliczyć do „świadectw przemawiających 
n i e j a s n o  za lub pr z e c i w tezie“ ks. Jankow
skiego. Ks. Jankowski wszakże wolał poddać tę 
definicję odpowiednim „zabarwieniom“ , aby móc 
ją zaliczyć do rubryceli pierwszej, t. j. do świa
dectw przemawiających j a s n o  za jego tezą“ ...

Wszakże, gdyby ks. Jankowski zaliczył ową 
definicję u Lindego do świadectw niejasnych — 
też nie byłby bez grzechu.

Sprawa bowiem przedstawia się tak: po tej 
definicji — przypuśćmy, że niejasnej — idą prze
cież u Lindego przykłady, ilustrujące definicję. 
Definicja znaczenia danego wyrazu, to przecież 
uogólnienie znaczeń jako stwierdzonych faktów. 
Przykład koryguje definicję; przykład też osta
tecznie definicję wyjaśnia. Contra factum non est 
argumentam. Otóż u Lindego między innemi 
przykładami znajdujemy i taki: „Naczynili sobie 
ksiedzów z najwzgardzeńszych ludzi, i postano
wili je w kościelech bałwańskich“ (cytata z Biblji 
Leopolity XVI wieku). Przykład ten, gdzie wy
raz ksiądz zastosowany został do kapłanów po
gańskich, nie pozwala — rzecz jasna — inter
pretować definicji: „imię xiądz ustąpione stanowi 
duchownemu“ tak jednostronnie, na swoją ko
rzyść, jak to czyni ks. Jankowski.

A teraz jeszcze jeden krok ku rozwianiu 
wszelkich wątpliwości, zresztą wobec powyższego 
zbytecznych.

Omawiając poszczególne dzieła, t. j. czer- 
czerpiąc z nich materjał, ks. Jankowski zestawia 
definicje znaczeń dla ksiądz i dla pastor. Nie czy
ni tego wszakże przy cytacie z Lindego. Dlacze
go? Dlatego, że Linde wyrazu pastor nie podał 
w swym słowniku. No, ale powszechnie jest wia- 
domem, że łacińskie pastor tłumaczy się na pol
skie pasterz; że, dalej, tak też nazywają nie tylko 
katolicy swoich duchownych (szczególniej wyż
szych), lecz i ewangelicy; że, wreszcie, w cytacie
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przytoczonej z Lindego przez ks. Jankowskiego 
czytam y: ,/ninister... nazwisko p a s t e r z ó w  pro
testanckich"! A zatem, nie znalazłszy u Lindego 
pastora, należało poszukać pasterza. To są rzeczy 
elementarne.

Zajrzyjmy więc do Lindego pod pasterz. 
Oto co tam wyczytamy: ,,Pasterz duchowny... Bi
skup pasterzem jest..." i dalej wprost horrendal
ne chyba dla ks. Jankowskiego: ,,Duchowni ewan
geliccy mają być nazwani księżą (dziś powiemy 
księżmi. H. U.), pasterzami, czyli ministrami verbi 
divini

Co to jest? Co to za nakaz (,,mają być")?... 
Oto, są to słowa konstytucji z roku 1768, zacy
towane przez Lindego z tomu VII (1782) praw 
polskich: „Volumina Legum"...

A zatem na nic konstrukcje, zestawienia i in
terpretacje ks. Jankowskiego. Upadają one sro
motnie wobec nieulegającego żadnej wątpliwości 
faktu: definicja przypuszczalnie niejasna u Lin
dego jest w zupełności j a s n a ,  t. j. zupełnie ja
sno przemawiającą p r z e c i w k o  tezie ks. Jan
kowskiego, że nazwa i tytuł ksiądz przysługuje 
t y l k o  duchownym rzymsko-katolickim.

2. Z kolei Słownik Warszawski. Zdaniem 
ks. Jankowskiego przemawia on za  jego tezą, 
ale ,,z małem pomieszaniem". Zdawało się, że 
jeśli ,,z małem pomieszaniem", to miejsce jego 
jest w rubryceli 2-giej: ,,przemawia n i e j a s n o  
z a lub p r z e c i w " ;  wszakże jest w rubryceli
1-szej: ,,przemawia j a s n o  za  tezą ks. Jankow
skiego.

Przyjrzyjmy się do tych cytat ze Słownika 
Warszawskiego w tym artykule ks. Jankowskiego: 
„ksiądz — a) duchowny, szczeg. katolicki (nie
kiedy innych wyznań, np. pastor), kapłan ma
jący prawo odprawiać mszę św., prezbiter; b) ty
tuł człowieka, który się poświęcił stanowi du
chownemu, osoby nieświeckiej"... ,,W tymże Słow
niku — pisze dalej ks. Jankowski — ale już na 
innych miejscach, jeszcze czytamy: Pastor — du
chowny, kaznodzieja ewangelicki, minister... ka
płan — ksiądz, duchowny, ofiarnik... kapłan chrze
ścijański — ksiądz, ksiądz mszalny". Jasnem jest, 
iż całość nie przemawia za tern, by znaleźć się 
w rubryceli 1-szej. Trzeba jednak, aby tam się 
znalazła; trzeba więc usunąć ,,małe (sic!!) pomie
szanie". Dlatego też na str. 234 ks. Jankowski 
pisze, co następuje: .wyraźnie jest powiedziane
w nawiasie: ,,niekiedy innych wyznań, np. pa
stor". Jest to wyraźne stwierdzenie wyjątkowości 
zjawiska, bo cóż innego znaczyć tu może ,,niekie
dy"? A dalej przy objaśnianiu wyrazu pastor zu
pełnie pominięto ksiądzu. — A zatem — zdaniem 
ks. Jankowskiego — jest tylko ,,małe pomiesza
nie".

Ale czy tak jest? Oczywiście, że nie. Przede- 
wszystkiem pominięcie przy pastor wyrazu ksiądz 
jest bez znaczenia z dwuch względów: l-o jest 
to ,,pominięcie"; wniosek ex silentio jest zatem 
tylko przypuszczalny; 2-o wobec powiedzianego 
pod a) nie budzi żadnych wątpliwości. A zatem

ten punkt na szali interpretacji definicji pod a) 
niema żadnego znaczenia.

A teraz rzecz najważniejsza: dlaczego ks. 
Jankowski, interpretując punkt a), zupełnie za
pomniał o punkcie b)? Rzecz jasna: jest za
sadniczo sprzeczny z jego tezą. Słownik bowiem 
Warszawski zgodnie z faktami, wyraźnie rozgra
nicza oba te punkty, t. j. znaczenia a) i b) —  
i mianowicie pod a) mówi o ,,nazwie" ksiądz, 
natomiast pod b) mówi o ,,tytule" ksiądz (por. 
wyżej cytaty!). Mówi zatem pod a), że ksiądz 
tłumaczy się przez duchowny, ale stosowanie tej«' 
nazwy nie jest jednakie, wzgl. jednako rozpo
wszechnione: zawsze oznacza duchownego kato
lickiego, duchownych zaś innych wyznań nie 
zawsze — ,,niekiedy". Kto zna faktyczny stan rze- 
rzeczy ten wie, że pastor, jako nazwa, nawet 
u ewangelików, t. j. u tych, którzy nie inaczej 
niż per ksiądz do nich się zwracają, jest wcale 
rozpowszechniona, gdyż wynika to z układu sto
sunków wewnętrznych: pastor, jako nazwa, uogól
nił się, gdyż omal wszyscy duchowni ewangeliccy, 
są pastorami (jest to mniejwięcej proboszcz ka
tolicki) ; natomiast wśród duchowieństwa kato
lickiego stwierdzamy znaczne ,,rozpylenie": pro
boszczowie nie stanowią przeważającej części du
chowieństwa katolickiego, rozpadającego się na 
liczne ,,gradacje"; stąd ksiądz w życiu codzien- 
nem, jako nazwa, stosowany jest nawet do alum
na, kleryka. U katolików mamy tylko ksiądz; 
u ewangelików zaś pastor i ksiądz. Oczywiście 
jako nazwy. Stąd owo określenie ,,niekiedy", któ
re tu nie może być identyfikowane z ,wyjątko
wością" — jak tego chce ks. Jankowski. A że 
tak jest, o tern poucza nas punkt b), o którym 
ks. Jankowski jakoś na str. 234 (gdzie zajmuje 
się interpretacją definicji) zupełnie zapomniał. 
Otóż punkt ten brzmi: „ksiądz — - tytuł człowie
ka, który poświęcił się stanowi duchownemu, oso
by nieświeckiej". A zatem ,,tytuł" ksiądz według 
Słownika Warszawskiego przysługuje wogóle oso
bom duchownym niezależnie od wyznania. Ja- 
kimże sposobem wobec tak jasno wyrażonego pun
ktu b) i zaznaczenia różnic tylko ilościowych 
pod a), mogła znaleźć się wypowiedź Słownika 
Warszawskiego w rubryceli 1-szej i to tembar- 
dziej, że jako przykład dla znaczenia a) figuruje 
taki oto ze Słowackiego: ,,Kalchas, ksiądz grecki 
sędziwy"... Niema więc żadnego, ani ,,małego 
pomieszania". Słownik Warszawski stwierdza wy
raźnie pozawyznaniowe znaczenie wyrazu ksiądz 
i jako ,,nazwy" (różnice ilościowe w zasięgu) 
i jako ,,tytułu" (bez różnicy zasięgu).

3. Przechodząc do Encyklopedji Staropol
skiej Z. Glogera, streszcza ks. Jankowski odnoś
ny jej artykuł w następujący sposób: „ksiądz —  
książę... król... Bolesław Chrobry zwał się ksiądz 
i tak nazwał kapłanów chrześcijańskich dla pod
niesienia ich powagi... Za nim Inni". Stwier
dzam przedewszystkiem, że aczkolwiek słowa te 
cytuje ks. Jankowski w cudzysłowie, zostały one 
przez niego nieco zniekształcone. Ale mniejsza
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o to; zapytajmy natomiast, co mówią one do na
szego tematu? Oczywiście nic.  Wyrażamy więc 
największe zdziwienie, że pozycja ta znalazła się 
w rubryceli 1-szej, jako ,,świadectwo przemawia
jące j a s n o  za  tezą" ks. Jankowskiego. W ten 
sposób postępując, można wszystkiego dowieść.

A jednak było w artykule Glogera zdanie, 
które można było przytoczyć. Może pominął je 
ks. Jankowski, bo sądził, że przemawia przeciwko 
jego tezie? Taki domysł się nasuwa wobec ,,pro
cedur", z któremi powyżej jużeśmy się zaznajo
mili. Otóż owo ,,niedopatrzone" zdanie brzmi: 
,,W XVII w. wyraz ksiądz, uogólniony na wszyst
kie osoby duchowne, zanika zupełnie w znacze
niu świeckiem". Co to znaczy ,,uogólniony na 
wszystkie osoby duchowne" w XVII wieku?Czyż
by autor, ,,starożytnik", nie widział nigdy dru

ków już z XVI wieku, więc o sto lat wcześniej
szych, na których przed nazwiskiem autora — 
nie biskupa już, lecz zwykłego księdza — stałby 
tytuł ksiądz? Czyżby autor, „starożytnik", nie 
znał rot przysiąg sądowych z XIV wieku i nie 
zauważył tytułu ksiądz, stosowanego do zwykłe- 
kłego już księdza?... O jakiem więc uogólnieniu 
tego tytułu w w. XVII ,,na w s z y s t k i e  osoby 
duchowne" mówi autor?... Ewangelicy już byli...

Sądzę, że nie warto o tern myśleć, co my
ślał Gloger; przecież każde omal zdanie z owego 
artykułu zawiera niedokładności i bałamuctwa. 
I nie jest to nic dziwnego: Gloger nie był fa
chowcem w żadnej dziedzinie naukowej; był ,,mi
łośnikiem". Pozatem Encyklopedja jego jest nie
krytyczną kompilacją.

(d. c. n.).

P. 1-IULKA-LASKOWSKI.

Z l i t e r a t u r y
Przeszłość w teraźniejszości

Aleksander Świętochowski, Genealogja 
teraźniejszości. Warszawa, '1936. Towarzy
stwo wydawnicze ,,Rój". Str. 232.
Książkę tę mógł napisać tylko Świętochow

ski. Inspirowała go mądrość długiego i bogate
go życia z jednej strony, a miłość prawdy z dru
giej. Już słowa wstępu jego bogatej i mocnej 
książki pociągają i zaciekawiają. ,,Wszystkie na
rody mają mniej lub więcej podrobioną histo- 
rję — utkaną z prawd, domniemań, zmyśleń 
i zwyczajnych kłamstw. Jest ona jak gdyby barw-* 
nym obrazem, wyhaftowanym przez wyobraźnię 
na kanwie rzeczywistości".

To jest reguła. Ta reguła pogłębia się jesz
cze, gdy naród ujarzmiony słyszy z ust swoich 
wrogów, iż dzieje świata są zarazem sądem nad 
światem, od którego wyroków niema odwołania. 
Trzeba się wówczas bronić ze wszystkich sił i na
wet winy rzeczywiste stylizować na zasługi. Śmie
liśmy się niejednokrotnie z rosyjskiego Iłowaj- 
skiego, który z dziejów świata robił część dzie
jów Rosji, i nie spostrzegaliśmy, że i u nas 
zaczyna się rozgaszczać iłowajszczyzna. Antoni 
Chołoniewski np. w swoim ,,Duchu dziejów Pol
ski" przedstawił dzieje Rzeczypospolitej w oświe
tleniu zgoła idealnem, dając obraz państwa i na
rodu jedynego na świecie, pełnego cnót i zasług 
niebywałych poprostu. Było to ,,haftowanie" 
wzorzystego gobelinu na tle rzeczywistości zgoła 
innej. Natomiast historycy szkoły krakowskiej, 
Bobrzyński i Szujski, byli surowymi sędziami 
przeszłości narodu i upadek państwa zapisali na 
rachunek nie wrogów zewnętrznych, ale samegoż 
narodu.

Świętochowski powraca do tego wiecznie 
aktualnego tematu i usiłuje zdać sobie sprawę, 
dlaczego to wielkie i kwitnące państwo, jakiem 
była Rzeczpospolita jeszcze w wieku 16. i 17., 
raptem chylić się zaczęło ku upadkowi i wresz
cie stało się łupem zaborczych sąsiadów. Dosko
nale zorjentowany w dziejach Polski i Europy, 
Świętochowski wywodzi, że Polska wieku 17. 
i 18. nie przystosowała się do stosunków, jakie 
tymczasem zapanowały w Europie i nie upo
dobniła się do innych państw europejskich.

Monarchje europejskie centralizowały się co
raz usilniej, a niektórzy władcy, jak np. Ludwik 
XIV z premedytacją niszczyli władzę arystokra
tów i możnowładców francuskich, pociągając ich 
ku swemu dworowi i tern właśnie przebywaniem 
na dworze rujnując ich materjalnie. W państwach 
niemieckich, sąsiadujących z Polską, w Prusach 
i w Austrji, utrwalał się absolutyzm oświecony, 
w Rosji kwitło samowładztwo. Natomiast w Pol
sce postępował rozkład wszelkiej władzy, a de
centralizacja posuwała się tak daleko, że dwory 
możnowładców były ośrodkami jak gdyby samo
dzielnych państw. Możnowładcy polscy miewali 
własne wojsko, podczas gdy tego wojska brakło 
Rzeczypospolitej.

W innych państwach monarchowie stawali 
się władcami naprawdę nieograniczonymi, pod
czas gdy w Polsce królowie byli w swej wła
dzy bardzo ograniczeni, a ostatni król polski, 
Stanisław August, stał się bezwolną kukłą w rę
ku mocarstw zaborczych. Nie miała też Polska
17. i 18. stulecia roztropnej polityki wewnętrz
nej i zagranicznej, ale ulegała prądom zewnętrz
nym i wichrzeniom wewnętrznym potężnych stron
nictw, których przywódcy w swojem zaślepieniu
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nie dostrzegali fatalnych skutków swego postę
powania.

Dzisiaj wprost pojąć nie możemy, że ludzie 
ówcześni nie chcąc za nic w świecie ulegać wła
dzy królewskiej, ogromnie łatwo poddawali się 
kierownictwu przedstawicieli państw zaborczych, 
osobliwie Rosji. Wierzono, że Polska nierządem 
stoi i nadzieję przyszłości Rzeczypospolitej opie
rano albo na ,,wspaniałomyślności“ carowej ro
syjskiej, Katarzyny, albo liczono na sojusz z kró
lem pruskim.

Świętochowski nie przestaje cytować pamięt- 
nikarzy i historyków, aby wykazać jaki to za
męt panował w ówczesnych umysłach. Np. po 
ukończeniu prac komisji, która z granic Rzeczy
pospolitej wydzieliła trzy olbrzymie kawały kraju 
dla zaborców, udano się do katedry i odśpiewano 
dziękczynne Te Deum, chociaż, jak zauważył nun
cjusz papieski, właściwiej byłoby odśpiewać psal
my pokutne i treny Jeremjasza.

Było, oczywiście, i zepsucie wielkie. Ludzie, 
nawet zamożni albo zgoła bogaci, brali pieniądze 
od przedstawicieli państw ościennych za wysłu
giwanie się im na szkodę Polski. Panowała ciem
nota powszechna. Sędziowie bardzo często pod
pisywali się na wyroku trzema krzyżykami. Mia
sta były brudne, drogi tak zaniedbane, że nawet 
kareta królewska grzęzła na nich i trzeba ją 
było w\rciągać.

To wszystko nie przerażałoby ostatecznie, 
bo w innych krajach ówczesnych bywało pod nie
jednym względem nielepiej, ale wszędzie już 
krzepła władza centralna, podczas gdy w Polsce 
utrwalała się anarchja, kwitła rozpusta i bez
przykładne wprost pijaństwo przy równoczesnej 
bigoterji prywatnej i dewocji politycznej.

Najważniejsze jest to, iż Świętochowski 
uważa te smutne czasy Sasów i Stanisława Au
gusta za przesłanki niejako czasów naszych, uwa
żając, że i dzisiejsza Polska niedość energicznie 
usiłuje dorównać innym narodom i państwom 
europejskim pod względem kulturalnym, kładąc 
zbyt wielki nacisk na formy, nie troszcząc się nad
miernie o treść. Książka wyjątkowo ciekawa 
i zmuszająca do zastanowienia się nad przeszłością 
i współczesnością polską. Czyta się ją z uczucia
mi często bolesnemi, ale ani na chwilę nie traci 
się przekonania, że książkę tę inspirowała głębo
ka miłość ojczyzny, a podyktowała ją mądrość 
długiego życia i wielkiego doświadczenia. Jest 
to przestroga pod adresem współczesnego poko
lenia, aby się ustrzegło formalizmu i aby zwró
ciło całą swoją uwagę na istotę i treść życia. 
I jeszcze jedno: książka Świętochowskiego każe 
liczyć tylko na siebie i pociągać do odpowiedzial
ności za losy narodu nie innych, ale siebie. Dla 
tej szlachetnej myśli pedagogicznej, która to dzie
ło przenika, godne jest ono jak najgorętszego po
lecenia wszystkim ludziom miłującym prawdę.

P o d z i ę k o w a n i e
Najprzewielebniejszemu Księdzu Superinten- 

dentowi Kościoła naszego Stefanowi Skierskie
mu, Wysokiej Superintendenturze Ukraińskiego 
Kościoła Ewang.-Reform. w Małopolsce Wschod
niej, Jaśnie Wielmożnemu Panu Prezesowi inż. 
Emilowi Swidzie, Wielce Szanownemu Kolegjum 
Kościelnemu Zboru naszego w Lodzi, Wielce Sza
nownemu Panu Prezesowi dyr. Maksymiljanowi 
Brandtowi, Wielce Szanownemu Panu Prezyden
towi i Prezesowi Dr. F. Janowi Auerhanowi z 
Pragi, Wielce Szanownemu Panu Profesorowi Dr.
F. M. Bartoszowi, Wielebnym Księżom Pastorom: 
Ludwikowi Zaunarowi z Warszawy, Docentowi 
Dr. Rudolfowi Riczanowi z Bogusławie w Cze
chach, Podpułkownikowi Bogumiłowi Radechov- 
skiemu z Pragi, Franciszkowi Rusznyakowi z Bi- 
kaesa na Węgrzech, Wiktorowi Buksbazenowi z 
Krakowa, Wojciechowi Vendeghowi z Szarluch 
na Słowacji, Jerzemu Jelenowi z Lodzi, Pawło

wi Dilisowi z Wilna, Alfredowi Hauptmannowi 
i Tadeuszowi Wojakowi z Lodzi, Jaśnie Wielmoż
nym Paniom: Seniorowej Bronisławie Skierskiej, 
Pastorowej Irenie Zaunarowej, Jadwidze Niemi- 
rzynie i Elżbiecie Prądzyńskiej z Szerokiego, 
Wielce Szanownym Panom: Profesorowi Kazi
mierzowi Wachowskiemu z Warszawy i Juljano- 
wi Szuldze z Amsterdamu, Wielce Szanownym 
Państwom: Karolostwu Słamom z Warszawy, Ja- 
nostwu Słamom z Lodzi, Drtwu Karolostwu Mac
kom z Pragi, oraz tym wszystkim oddanym przy
jaciołom i znajomym, którzy z okazji mej promo
cji złożyli mi miłe życzenia, a szczególnie zaś 
Szanownej Redakcji „Jednoty“ i Szanownej Re
dakcji ,,Krajana“ w Pradze ślę tą drogą z głębi 
serca płynące staropolskie „Bóg zapłać“ !

Łódź, w lipcu 1936.
Ks. Dr. Emil Jelinek.

Administracja „JEDNOTY“ uprasza Szan. Prenumeratorów 
i Czytelników o wpł a ceni e  z a l e g ł e j  prenumeraty.
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KOMUNIKAT HONOROWEGO SEKRETARZA 
ZJEDNOCZENIA CHRZEŚCIJAN EWANGE

LICKICH W POLSCE.

Delegacja Wszechświatowego Związku Ewan
gelickiego przybędzie do Polski dnia 29 sierpnia 
i składa się z następujących osób:

I<s. Biskup dr. Taylor Smith, b. Naczelny 
Kapelan Wojsk Angielskich,

Ks. J. Chalmers Lyon, Hon. Sekretarz 
Wszechświatowego Związku,

Henry Martyn Gooch, Generalny Sekretarz 
Związku.

Delegacja odwiedzi następujące środowiska 
Ewangelickie:

Więcbork, dnia 30 i 31 sierpnia.
Łódź, dnia 3 września.

Warszawa, dnia 3, 4, 5 września. Dnia 3 od
będzie się Nabożeństwo w kościele Ewangelicko- 
Augsburskim i dnia 4, w kościele Ewan.-Refor
mowanym. Nabożeństwa odbędą się o godz. 20.

Cieszyn, dnia 6 września, gdzie Nabożeństwo 
odprawi Ks. Biskup Dr. Taylor Smith w kościele 
ewangelickim.

Kraków, dnia 7 września.
Lwów, dnia 8 września.
Kołomyja, dnia 9 września.
Wołyń, dnia 13 września.

Przedstawiciele Zrzeszeń Ewangelickich, któ
re by chciały wejść w kontakt z angielską de
legacją, zechcą łaskawie skomunikować się z 
Hon. Sekretarzem Ks. Dr. Martinem Price, War
szawa, Marszałkowska 95.

O f i a r y
I. Na wydawnictwo J  e d n o I y'

Oprócz prenumeraty wpłacili na wydawnictwo:

1. W-na pani Anna Daabowa — Warszawa — zł. 4.—
2. „ „ Magdalena Ołdakowska — „ — zł. 4.—
3. W-ny pan Karol Sander — „ — zł. 4.—
4. „ „ Konstanty W alta — Łódź — zł. 8.—

Serdeczne dzięki!

Porządek nabożeństw
w Warszawskim Kościele Ewangelicko - Reformowanym na miesiąc w rzesień  1936 r. Nabo

żeństwa rozpoczynają się o godz. 11‘1B przed poł.. o ile  nie jest podana inna godzina.

1. Niedziela, dn. 6. IX. (13 N. po Tr. Św.) z Komunją Ś-tą i bezpośredniem do
niej przygotowaniem . . . . . . Ks. L. Zaunar

2. * * 13. IX. (14 N. po Tr. Ś w . ) .............................................................. Ks. L. Zaunar
3. „ w 20. IX. (15 N. po Tr. ŚW.) z Komunją Ś-tą i bezpośredniem do

niej przygotowaniem . . . . . . Ks. St. Skierski
4. „ * 27. IX. (16 N. po Tr. Ś W . ) .............................................................. Ks. L. Zaunar

W każdą Niedzielę o godz. 9,50 rano odprawiane będą nabożeństwa dla szkolnej młodzieży.

Zakłady Drukarskie „Stero“ Elektoralna 10. Tel. 2-31-25.


