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Per aspera ad astra!
Uniżajcie się pod mocną ręką Bożą, aby was 

wywyższył czasu swego.
I Piotr. V, 6.

Ludzie rozmaicie ustosunkowują się wobec doświadczeń losu i trudów życia. Są tacy, 
co kielich goryczy wypili aż do dna, a jednak kornie znoszą krzyż Pański i mówią: „Nie moja, 
ale Twoja, Panie, niech się dzieje wolau. Ale takich „cierpiętników“ w życiu jest niewielu; więcej 
jest ludzi zgorzkniałych i cierpkich, którzy stałym jękiem, i narzekaniem zatruwają własne życie 
i życie swych bliźnich. Ba, są też jednostki syte życia; dokuczyło ono im tak bardzo, te ra- 
dziby się od niego co rychlej uwolnić. Widujemy również ludzi, którzy już dawno rozeszli się z Bo
giem, oskarżywszy Go o wszystkie nieszczęścia, które niby z rogu obfitości spadły na ich własne bar
ki, bądź to na głowy bliskich im osób czy otoczenia.

Życie ludzkie biegnie nieraz tak krętymi i tajemniczymi drogami, że często pytać się mu
simy: dlaczego właśnie moje życie biegnie w tym a nie w innym kierunku, dlaczego ono jest takie 
ubogie i szare, bezradosne i beznadziejne, dlaczego nie powodzi mi się w życiu, dlaczego rozliczne 
przeszkody ustawicznie niweczą najlepsze moje zamiary, dlaczego tracę to, com ukochał, dlaczego 
pozostaje to, co mnie mierzi, dlaczego i po co te wieczne trudy, kłopoty, cierpienia i rozczaro
wania?!

I na wszystkie te pytania, zda się, nie masz odpowiedzi, przynajmniej jest ona niepewna 
i niejasna. Pozostaje jeno nieodgadnione życie ze ze swym codziennym znojem, troską i... domy
słem,. Może życiem człowieka rzeczywiście kierują tylko ślepe prawa natury? A może człowiek jest 
zdany na pastwę zmiennego i bezlitosnego losu? A może w życiu wszystko jest tylko przypadkiem? 
Może cały świat jest tytko „pomyłką liczebną“ i nigdzie w nim nie masz skoordynowanej woli 
ani świadomej wyższych celów inteligencji\ która wszystkim rządzi i kieruje?!
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Szamoce się w rozterce dusza, niespokojnie kołacze żywe, putsujące serce człowiecze. Szuka 
odpowiedzi na dręczące pytania: skąd, dokąd, dlaczego i po co?! Nie zadowoli się takim czy in
nym domysłem, mniej lub więcej mądrym i dowcipnym światopoglądem. Serce i rozum ludzki do
magają się jasnego rozwiązania problematu, które byłoby nie tylko w teorii zrozumiałe, ale i w ży
ciu praktycznym znajdowałoby swe potwierdzenie. Bo i cóż mi z tego, że będę wiedział, iż światem 
rządzi los i przypadek, czy też taka a nie inna konieczność stawania się!? Czyż filozoficzny system 
uczyni m o j e  życie lżejszym i znośniejszym? Tu jedna jest tylko odpowiedź, która w równej mie
rze zadowoli myśl ludzką i serce człowiecze, a tą odpowiedzią są przepiękne słowa naszego tekstu: 
uniżajcie się pod mocną ręką Bożą.

Tak mówi autor I listu Piotrowego do „wybranych“ pogano-chrześcijan, rozproszonych 
w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii, którzy w sześćdziesiątych latach pierwszego wieku 
po Chrystusów ego doznali wiele udręk i doświadczeń ze strony dawnych swych współwierców pogań
skich. Apostoł Chrystusowy pociesza młodych wyznawców Chrystusa w ich nieszczęściu i zwraca ich 
uwagę na to, że nie tylko oni cierpią, albowiem w całym imperium rzymskim, gdzie tytko każe się 
Chrystusa ukrzyżowanego, tam leje się krew męczeńska. Przy okazji autor listu zastanawia się nad 
zagadnieniem, które od wieków zaprzątało myśl ludzką, a które po dzień dzisiejszy nie straciło na 
swej żywotności: jakie stanowisko winien zająć chrześcijanin wobec cierpień swej epoki? I na to py
tanie apostoł odpowiada: uniżajcie się pod mocną ręką Bożą.

Powtarzam te słowa i dziś, jakkolwiekby one starymi nie byty i skierowuję je do życia 
człowieka współczesnego. Są w nich zawarte dwa ważkie momenty, posiadające wartość ponadcza
sową i dlatego pragnąłbym zwrócić na nie baczniejszą uwagę.

Uniżajcie się pod mocną ręką B o ż ą“, a więc nie pod ciężarem życia, nie pod twardą ży
ciową koniecznością, nie pod ciosami ślepego i okrutnego losu i przypadku! Nie, ale pod ręką 
Bożą! Człowiek, stworzony na obraz i podobieństwo Boże, ze swym szlachectwem ducha i rozumu 
ma się korzyć nie przed nierozumną mocą, ale pod ręką Bożą. Czyż już sam dźwięk tych stów nie 
brzmi kojąco?

Jeden z synów człowieczych zilustrował na przykładzie swojego władnego życia to żądanie 
apostołowe. On, Jezus Chrystus! Ręka Boża włożyła Nań ciężki obowiązek, wielkie zadanie. W sa
mozaparciu spełnił je do ostatka; pokornie szedł za wskazaniem ręki Bożej, z której z równą po
korą i poddaniem brał złe i dobre, radosne i smutne. Ręka ta podała Mu kielich goryczy, a On 
go spełnił aż do dna. Ludzka słabość wołała: „Ojcze, jeśli to być może, niechaj mnie minie ten 
kielichu, ale wnet się przezwyciężył i mówił: „Ale nie moja, lecz Twoja niech się stanie wola“. 
/  stała się. Ręka Boża ciężko na Nim spoczęła i włożyła na barki Jego twardy krzyż, na którym 
miał zawisnąć. A jednak Pan i Zbawiciel nasz czuł się dziwnie dobrze pod tą ręką, skoro w ostat
nim momencie swego życia wołał: „Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha swego“. Była to ręka 
Oj ca,  ręka, której gorący uścisk czuje się nawet pod nieznośnym zda się jej ciężarem.

Jest to m o c n a  ręka, ręka wszechmocna, a więc nie ścierpi ona współudziału obcej mo
cy. Najmniejsza chmurka nie może przesłonić horyzontu mej duszy, żadne nieszczęście nie może zdru
zgotać mego życia, żaden ból ugiąć mnie nie może, jeśli Bóg tak nie zechce. Nic nie dzieje się w ludz
kim życiu bez dopustu Bożego! Ręka Boża daje, ale ona też odbiera, ona łączy, ale też rozrywa, ona 
uniża, ale też podnosi, ona chłoszcze, ale też ból łagodzi, krzepi, uzdrawia i pomaga. A że czasem 
ta ręka jest ciężka i boleśnie dolega, wnet człowiek sądzić jest gotów, że Bóg nie ma serca.. Alboż 
to kiedy człowiek umiał wyrzec się niemądrych roszczeń, iżby mu Bóg zdawał rachunek ze swych 
rządów i poczynań? Czyż my, ludzie ze swym ograniczonym rozumem, zdobędziemy się kiedy na 
taki bohaterski wysiłek ducha, aby zrezygnować wreszcie ze stanowiska kontrolerów Pana Boga?! 
Kiedyż wreszcie zrozumiemy, że Bóg wie wszystko lepiej i że wszystkim mądrzej rządzi, niżbyśmy 
to my czynili!

Ręka Boża nieograniczenie rządzi całym światem i mym życiem; prowadzi je poprzez 
trudy i znoje w zwyż do gwiazd. Per aspera ad astra. Chcę jej ufać tak, jak małe dziecko ufa 
ręce ojcowskiej, która wszak nieraz chłostę wymierza. Choć nieraz serce w głębi piersi mi łomotać 
będzie, choć nieraz jeszcze pytać będę: „dlaczego“, nie będę się skarżył: „za co“; choć nieraz jeszcze 
dla mnie blask słońca zciemnieje a piękno i powab kwiatu zszarzeje, chcę się ukorzyć pod wszech
mocną ręką Bożą, boć wiem i wierzę, że mnie wywyższy czasu swego.

Pięknie rzekł Rabindra Nath Tagore: „Panie, nie oddalaj ode mnie cierpień, ale daj mi 
serce silne, abym je mógł pokonać“.

A dm inistracja „JEDNOTY“ uprasza Szan. Prenum eratorów  
i Czytelników o w p ł a c e n i e  z a l e g ł e j  p r e n u m e r a t y .

102



Nr. 9 J E D N O T A ROK XI
*

ERANCISZEK LINHART.

Leonard Ragaz
prorok naszych czasów

Z  u p o w a ż n i e n i a  a u t o r a  p r z e ł o ż y ł  K s .  D r .  E m i l  J e l i n e k

Przedmowa tłum acza
Dr. Franciszek Linhart, profesor filozofii re- 

ligii na Wydziale Teologii Ewangelickiej w Pra
dze Czeskiej, w książeczce niniejszej, którą od
daję do rąk polskiego czytelnika, podał jasno, 
zwięźle i obiektywnie podstawowe myśli szwaj
carskiego religijnego i socjalistycznego myślicie
la Leonarda Ragaza, twórcy i szermierza no
wego prądu w teologii ewangelickiej, właściwie 
czy niewłaściwie nazywanego religijnym socja
lizmem.

Zdawało mi się, że dobrze uczynię, kiedy, 
tę niewielką rozmiarami, ale w treść bogatą ksią
żeczkę prof. Linharta przywłaszczę polskiej lite
raturze. Może ona oddać polskiemu czytelniko
wi znaczne usługi; poinformuje go ona przy
stępnie o ,,religijnym socjalizmie", który w ca
łokształcie życia kulturalnego Zachodu zdaje się 
odgrywać coraz większą rolę. O ile wiem, w li
teraturze swej nie posiadamy dotychczas rzeczy, 
któraby informowała szersze warstwy ewange
lickie o ostatnich kierunkach ewangelickiej te
ologii. Źródła obce zaś są pisane z reguły tak 
,,uczenie", że nawet jako tako przygotowanemu 
teologowi nastręczają poważne trudności, nie mó
wiąc już wcale o laiku, któremu tylko z rzadka 
i to z wielkim trudem udaje się przeniknąć 
ich ,,tajemnice". Praca prof. Linharta, acz opar
ta na poważnych studiach naukowych, nosi cha
rakter popularnej broszury publicystycznej, 
a więc jest dla każdego łatwo przystępna. Poza 
tą czysto informacyjną rolą książka ta może speł
nić jeszcze inne zadanie, a mianowicie może ona 
okazać najlepszą pomoc tym wszystkim, którzy 
pracowicie a często i bezskutecznie szukają w po
wodzi książek i broszur wskazówki na błędnych 
i zagmatwanych drogach religijnego i socjalnego 
życia czasów dzisiejszych.

Przy tłumaczeniu pracy prof. Linharta przy
świecał mi jeszcze inny cel. W czasie studiów 
nad Ragazem doznawałem stale dziwnie ,,swoj
skiego" wrażenia. Na czem ta ,,swojskość" Ra
gaza polegała zrazu niebardzo wiedziałem: po- 
prostu czułem ją, chociaż jej nie rozumiałem. 
Dopiero z czasem uświadomiłem sobie jej źródło. 
To (lub przynajmniej w przybliżeniu to), co 
z takim zapałem głosi dzisiaj wielki syn wolnej 
Helwecji, głosił już przed laty wielki Polak — 
myśliciel z Wierzenicy. Wszak im obu, Raga-

Wydziałowi Teologji Ewangelickiej 
Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w War
szawie pracę tę poświęca

tłumacz.

zowi i Cieszkowskiemu, o jedną rzecz chodzi: 
o spełnię ludów (plenitudo gentium), o socjalne 
chrześcijaństwo, o królestwo Boże na ziemi. 
W książkach ich co krok pojawiają się zadziwia
jące podobieństwa (np. stałe i ciągłe obiawienie 
Boże ,,pod miarą", podobne wartościowanie he
rezji i t. p.). Z tych to względów pragnę po
pularną książeczką prof. Linharta zwrócić uwa
gę polskiego ewangelickiego społeczeństwa na 
Ragaza. Może znajdzie się ktoś godniejszy, ode 
mnie, co sprawę tę przeweźmie w swoje powo
łane dłonie i w wielkim panteonie duchów po
stawi obok siebie obu wielkich szermierzy kró
lestwa Bożego na ziemi. Być może też, że po
glądy Leonarda Ragaza, popularnie przedstawio
ne przez prof. Linharta, przyjmą się i na pol
skim gruncie, który już przed laty został przeora
ny lemieszem filozoficznej myśli Augusta Ciesz
kowskiego.

Wreszcie przekład ten poświęcam Wydzia
łowi Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Józe
fa Piłsudskiego w Warszawie nie tylko jako pe
łen wdzięczności Jego uczeń, ale też jako członek 
akademickiej rzeczypospolitej praskiej, z którą 
ongi, w czasach Jagiełłowych, ojcowie nasi bli
skie utrzymywali stosunki.

Sam Ragaz jest u nas, pomijając sfery 
teologiczne, osobistością prawie zupełnie niezna
ną. Nie od rzeczy więc będzie, jeśli podam kil
ka biograficznych szczegółów, choć czyni to rów
nież prof. Linhart w pierwszym rozdziale niniej
szej książeczki.

Leonard Ragaz ur. się 28 lipca 1868 w mia
steczku Tarnino w kantonie Graubunden w Szwaj- 
carji. W latach 1890— 1908 pełnił obowiązki re
formowanego duchownego najprzód w Heinzen- 
bergu, później w Chur, a od r. 1902 w Bazylei. 
W r. 1908 został powołany do Zurychu na sta
nowisko profesora systematycznej i praktycznej 
teologii. Z biegiem czasu jednak stanowisko jego 
wobec Kościoła, parafii i teologii stawało się 
coraz bardziej krytyczne a nawet negatywne, tak, 
że w r. 1921 zupełnie z profesury zrezygnował. 
Postanowił — jak powiada prof. Hromadka*) —

*) We wstępnym studium do czeskiego przekładu 
książki Hermana Kuttera, duchownego ojca teologii dia
lektycznej, p. t. ,,Gdzie jest Bóg?", Praga, 1929, 
str. XXIV.
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przekonać robotników, że Kościół, który dopraw
dy stoi na gruncie ewangelicznym, nie ma nic 
wspólnego z dzisiejszym ustrojem społecznym 
i że nie jest obrońcą kapitalizmu, konserwatyzmu, 
ani też politycznego liberalizmu. Ragaz doszedł 
poprostu do przekonania, że dzisiejsze oficjalne 
chrześcijaństwo nie odpowiada już istocie i sen
sowi sprawy Chrystusowej a Kościół nie jest już 
piastunein prawdy, którą niegdyś reprezentował. 
Miejsce chrześcijaństwa musi zająć ,,religijny so
cjalizm'', który walczy o królestwo Boże na zie
mi, dąży do oparcia ,,nowego" ustroju społecz
nego na podstawach moralnych i religijnych, le
czy otwarte rany dzisiejszej ludzkości i wstrząsa 
sumieniami w tym celu, aby z Kościoła uciekali 
nie ludzie biedni i poniżeni, ale ci, którzy nie 
umieją ścierpieć ewangelicznej prawdy, t. j., aby 
ludzie słuchali rzeczywistego słowa Bożego, a nie 
mdłych i oklepanych frazesów.

Prawdę tę zdecydował się Ragaz głosić zgo
ła nowym sposobem. Poświęcił się mianowicie 
wprawdzie religijnej, ale całkowicie niekościel- 
nej pracy wśród robotników, dążąc do zespole
nia chrześcijaństwa i socjalizmu w t. zw. reli
gijny socjalizm. W tym celu zakłada swego ro
dzaju wyższą szkołę ludową pod nazwą ,,Arbeit 
und Bildung", w której pragnie urzeczywistnić 
swój ideał nowego wychowania i nowej kultury. 
Myśli te niezmordowanie propaguje słowem i pió
rem. Od r. 1Q06 wydaje miesięcznik p. t. ,,Neue 
Wege" (Reutimann und Co., Zürich, Arbenz- 
strasse 20. Roczna prenumerata zagranicą Fr. 
12.50), w którym obok głębokich uwag religij
nych nie braknie wnikliwej krytyki światowej po
lityki. Działalność Ragaza wogóle, a literacka 
w szczególności, skupia się koło dwuch zagad
nień: religijnego i socjalistycznego.

Szereg prac, poświęconych zagadnieniom re
ligijnym, otwiera zbiór bazylejskich kazań z lat 
1904— 1908 p. t. ,,Dein Reich komme!" (3. 
wydanie 1922), w których pojawiają się już za
gadnienia, które stały się później przedmiotem 
życiowych zapasów Ragaza. Słyszymy w nich — 
powiada prof. Linhart w dodatku do czeskiego 
przekładu książki Ragaza o Chrystusie i Marxie— 
nie w kościelnej mowie, ale w gwarze prostych 
ludzi o najwyższych sprawach człowieka: wieść 
o Bogu, który jest najwyższą wolnością, który 
zniża się do człowieka i przemawia do niego 
przez wszystko w przyrodzie, — wieść o Jego 
królestwie, które przychodzi do nas w burzy 
naszych czasów.

I dalsze prace Ragaza traktują o królestwie 
Bożem, jak np. przede wszystkim dwutomowe 
dzieło ,,Weltreich, Religion und Gottesherr
schaft" (1922), obejmujące przeważnie artykuły 
z okresu wielkiej wojny. Chodzi tu nie tylko o 
jakąś nową reformację, ale o całkiem nowy 
świat, o prawdziwą i zupełną rewolucję sprawy 
Chrystusowej, jak to Ragaz chętnie nazywa, 
o całkowicie nową formę i postać chrześcijań

stwa; słowem praca ta jest ostrym atakiem prze
ciwko sformalizowanemu chrześcijaństwu, kleryka
lizmowi i klechizmowi (Pfaffentum), przeciwko 
znacjonalizowanemu ekklezjazmowi, najgorszemu 
z najgorszych nieszczęść ludzkości. Po tej samej 
linii idzie dalsza jego książka ,,Der Kampf um das 
Reich Gottes in Blumhardt Vater und Sohn — 
und weiter!", napisana już po wojnie (1922), 
w której na podstawie obu Blumhardtów, szcze
gólnie zaś młodszego Krzysztofa, daje popularny 
i metodyczny wykład wieści o królestwie Bożem.

Szereg prac, poświęconych zagadnieniom so
cjalnym, otwiera Ragaz w r. 1907 odczytem, wy
głoszonym w szwajcarskim stowarzyszeniu du
chownych, p. t. ,,Das Evangelium und der soziale 
Kampf der Gegenwart". W tym samym roku wy
daje ,Jesu s und der moderne Arbeiter", a trzy 
lata przedtem książkę subtelnej analizy etycznej 
p. t. ,,Du sollst" (Grundzüge einer sittlichen 
Weltanschauung), któremi to książkami pragnie 
wprowadzić socjalną demokrację na drogi głęb
szego moralnego i religijnego nastawienia. Po 
wojnie wydaje wespół z Maksem G erberem, Ja 
nem Matthieu, Klarą Ragazową i Dorotą Sten- 
dingerową ,,Ein sozialistisches Programm", w któ
rym domaga się ,,nowego" socjalizmu. Po tej 
linii idzie również książka ,,Von Christus zu 
Marx, von Marx zu Christus".

Trzecią grupę stanowi ,,Die pädagogische 
Revolution" (1920). Są to wykłady z ostatnich 
czasów uniwersyteckiej działalności Ragaza, w któ
rych omawiane są zagadnienia kryzysu kultury du
chowej ze stanowiska pedagogicznego. Wreszcie 
do ostatniej, czwartej grupy zaliczyć należy 
książkę ,,Die neue Schweiz" (1918), w której 
Ragaz walczy w duchu Pestalozzi'ego, Zwingliu- 
sza i Kalwina o ,,nową Szwajcarię".

/ .  Osobistość.

Leonard Ragaz jest jedną z najciekawszych 
i najdonioślejszych religijnych postaci naszych 
czasów. Jest to osobistość, którą bez przesady 
można nazwać osobowością p r o r o c k ą  w takim 
sensie, w jakim mówimy o prorokach izraelskich. 
Jak oni tak i on głęboko wnika do życia swych 
czasów, zna ich cierpienia, kłopoty i niepokój, 
wskazuje na nowe sposoby naprawy i wykazuje, 
że ludzkości dzisiejszej jest potrzebna n o w a  
o r i e n t a c j a  życiowa, istna r e w o l u c j a ,  pły- 
tnąca z n o w e g o  z r o z u m i e n i a  B o g a  i c z ł o-  
wi e k a ,  z nowego ujęcia sensu i celu życia 
ludzkiego. Jak wszyscy wielcy prorocy i refor- 
matorowie tak i on stał zawsze i dotąd jeszcze 
stoi osamotniony w dzisiejszym świecie jak głos 
wołającego na pustyni. Stał osamotniony jako 
duchowny ewangelickiego Kościoła szwajcarskie
go, stał osamotniony jako profesor teologii na 
uniwersytecie zurychskim, stoi osamotniony w so
cjalnej demokracji szwajcarskiej, której od lat 
40 jest członkiem, i wreszcie stoi osamotniony
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pośród swego narodu, albowiem w duchu Zwing- 
liusza i Pestalozzi'ego dąży do ,,nowej Szwaj
carii.

Działalność Ragaza nie ogranicza się tylko 
do jednej specjalnej gałęzi życiowej; zajmuje się 
rozmaitymi działami: teologią, filozofią, etyką, 
polityką i pedagogiką, ale istotny trud jego ży
cia obraca się koło zagadnienia r e l i g i j n e g o  
i s o c j a l n e g o .  Z powołania był przede wszyst- 
kiem teologiem; przez długie lata pracował jako 
ewangelicki duchowny, później zaś jako profesor 
teologii, a i dziś jeszcze jest on teologiem przy
najmniej w tym sensie, że wykazuje teologii, co 
jest dla najistostniejszego i najdonioślejszego. 
Mimo to trudno go zwyczajnie zaszeregować mię
dzy teologów, albowiem nawet jako teolog nie jest 
on właściwie „teologiem" w zwykłym tego słowa 
znaczeniu. Dał temu wyraz w r. 1921 tym, że po 
wielkiej wewnętrznej walce zrzekł się urzędu pro
fesora teologii. I ten właśnie czyn, będący rezul
tatem dotychczasowego jego rozwoju, jest klu
czem do zrozumienia jego osobowości i jego ży
ciowego dzieła.

Działalność pedagogiczną (był profesorem 
systematycznej i praktycznej teologii) uniemoż
liwiło mu przede wszystkim jego stanowisko w o
b ec  d z i s i e j s z e g o  K o ś c i o ł a ,  a nawet do 
pewnego stopnia wobec całego Kościoła w ogóle. 
Niepokoił go mianowicie rozdźwięk między praw
dą, którą głosi lub przynajmniej twierdzi, że ją 
głosi oficjalnie chrześcijaństwo kościelne, a spo
sobem, w jaki to robi: z wielkiej i doniosłej 
r z e c z y w i s t o ś c i  robi system, formę, słowo 
bez treści. Ragaz czuł, że egzystencja dzisiejszego 
oficjalnego chrześcijaństwa, egzystencja — jak 
powiada — absolutnie świecka lub tylko formalnie 
religijna, nie odpowiada s e n s o w i  sprawy Chry
stusowej i że wobec tego unosi się nad nią sąd. 
Po prostu nie posiadał już dość wiary w to, żeby 
dzisiejszy Kościół mógł być jeszcze zwiastunem 
prawdy Bożej. Chociaż przypuszczał, że formy 
kościelne ostoją się może jeszcze nawet dość dłu
go i że nawet do pewnego stopnia są konieczne, 
ale czuł, że „przyszłe odnowienie religijne obej
mie nie tyle Kościoły, ile sfery poza nimi leżące". 
I dlatego to czuł się zobowiązany do głosze
nia prawdy, którą zdecydował się wprowadzać 
do życia dzisiejszego nie obarczoną Kościołem, 
państwem, teologią, urzędem i zawodem, ale rea
lizować ją w miarę możności w n o w y c h  f o r 
ma c h,  w formach laickich, całkowicie niekościel- 
nych, świeckich. Odwrócił się „od miejsc, w któ
rych panuje duchowy, a po części i materialny 
dostatek, a więc znaczny stopień sytości i od- 
rętwieńia, tam, gdzie jest nędza i głód w ducho
wym i materialnym sensie", do sfer przeważnie 
robotniczych. Była to — jak sam powiada — 
ciężka decyzja: zrezygnował z pracy, która obie
cywała wielkie możliwości, a do której włożył 
bodaj największy zasób swej siły życiowej. Ale 
postąpił tak, aby być posłusznym głosowi sumie
nia i temu, co uważał za wolę Bożą.

2. Kryzys kultury i religii.
Ragaz już dawno przed wojną światową 

wskazywał na głęboki upadek kultury; wykazy
wał, jak ta t. zw. chrześcijańska kultura jest 
w swej najgłębszej istocie niechrześcijańska, że 
jest to kultura oparta na egoizmie, władzy, gwał
cie i niesprawiedliwości, że jest to kultura po
grążona w chaosie i atomizacji, bez wiary w du
chowe siły, a więc pozbawiona wewnętrznej wol
ności. Ragaz jest przekonany, że ostateczna przy
czyna upadku kultury tkwi w braku fundamentu 
i oparcia jej na jakiejś ostatecznej prawdzie, na 
jakiejś idei, na jakimś ideale, słowem w braku 
d u c h o w e j  j e d n o ś c i ,  w odpadnięciu od Bo
ga, w upadku r e l i g i j n y m .

Wie, że słowa „Bóg" i „religia" są słowa
mi „ciężko obciążonymi", przywodzącymi wnet 
na myśl zabobon, ucisk, kłamstwo i obłudę, że 
są to słowa wieloznaczne, które można rozmaicie 
pojmować. Powód niechęci do tych słów tkwić 
może albo w obojętności, która zdaniem Ragaza 
jest znakiem kulturalnej sytości, technicznego upo
jenia i duchowej pustki naszych czasów, albo 
też powód ten tkwi w gniewie przeciwko złej, 
zniekształconej religii. Gniew ten jest więcej niż 
sprawiedliwy. Dzisiejsza religia bowiem oddaliła 
się od źródła prawdy i budzi tylko nieufność 
najszlachetniejszych ludzi. Brak jej górnych myśli 
i dlatego nie potrafi zjednać sobie natchnionych 
duchów. Stała się służebnicą świeckich potęg, 
zaprzęgła się do ich rydwanu, wywołując gniew 
i sprzeciw właśnie tych, którzy występują prze
ciwko starym porządkom i walczą o nowy świat. 
Ragaz jest przekonany, że rozpad duchowej jed
ności kulturalnej nastąpił właśnie z tej strony. 
Kultura bez Boga osiągnęła swój kulminacyjny 
punkt w r e l i g i i  be z  B o g a .  Religia odpadła 
od Boga, nie posiada już żywego Boga i sama 
nie jest już żywą mocą. Upadek kulturalny osią
gnął swój szczyt w upadku religijnym. Dlatego 
to właśnie ludzie najreligijniejsi nienawidzą reli
gii, a ci, którzy szukają Boga, nie chcą słyszeć 
o Bogii. Ich gniew jest gniewem nieukojonei 
a często i nieświadomej tęsknoty za rzeczywistym 
Bogiem.

Zjawisko religijnego bankructwa upatruje 
Ragaz również w niewielkim zasobie s o c j a l n i e  
t w ó r c z e j  zdolności dzisiejszej religii, zdolności 
organizowania społeczeństwa i utrzymywania go 
w jedności. Religia dzisiejsza nie jest sprawą 
ludu, nie jest sprawą dla wszystkich wspólną. 
Zmieniła się w szereg przejawów indywidualnej 
pobożności, będących przeważnie wyrazem pry
watnych potrzeb jednostek. Nie posiadamy religii, 
któraby wskazywała całemu społeczeństwu jedno
lite i wielkie cele, dzięki czemu tworzyłaby ze 
społeczeństwa rzeczywistą jedność. Kultura po
padła w chaos, uległa atomizacji, a stało się to 
jedynie dlatego, że zgubiła duszę.

Dzisiejszy kryzys kultury i religii przedsta
wia się Ragazowi z perspektywy dziejów w na
stępujący sposób:
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Średniowieczny katolicki system życiowy re
prezentował nie tylko j e d n o ś ć  r e l i g i j n ą ,  
ale i k u l t u r a l n ą .  Kościół kierował i religią 
i kulturą; orientacja kultury była całkowicie reli
gijna. Państwu, życiu gospodarczemu, nauce, sztu
ce, moralności, słowem wszystkim składnikom 
kulturalnym dyktowała prawa ł:eligia, którą zno
wu sprawował Kościół. Reformacja nie zmieniła 
tego stanu rzeczy. Chrześcijański świat rozpadł 
się na połowy, ale stary ideał jednolitej kultury 
formowanej przez religię żył w dalszym ciągu 
w obu połówkach. W nowszych czasach nastał 
w tej dziedzinie zupełny przewrót. Jedność kul
turalna i religijna rozprzęgła się, a kultura po
częła stawać się coraz bardziej świecką. Owo ze
ś w i e c c z e n i e  nowoczesnej kultury datuje się za
zwyczaj od t. zw. oświecenia, ale Ragaz zwraca 
uwagę na fakt, że korzenie tego zeświecczenia 
tkwią już w samej reformacji jako w ruchu wol
nościowym. Chociaż kościelny protestantyzm pra
gnął utrzymać w dalszym ciągu jedność religijnie 
orientowanej kultury, to jednak sam tę jedność 
rozluźnił, zrezygnowawszy z bezpośredniego po
rządkowania świeckiego życia przez Kościół, od
stępując tę sferę wpływom państwa. Niemniej 
jednak stał on na stanowisku podporządkowania 
oswobodzonego świata Zakonowi Chrystusowemu, 
ale przez złamanie kościelnego autorytetu dał po
wód do zeświecczenia kultury, które z biegiem 
czasu coraz to szybciej wzrastało. Rozumie się, że 
zeświecczenie kultury nie znaczy jeszcze, że kul
tura nie może być orientowana religijnie; znaczy 
to tylko, że nie jest ona regulowana przez auto
rytet kościelny. Miejsce Kościoła zajmuje pań
stwo, które też staje się coraz bardziej nosicielem 
kultury.

Ragaz przyznaje, że ten stan rzeczy posiada 
wprawdzie z jednej strony wielką zaletę, ale 
z drugiej strony kryje w sobie poważne niebez
pieczeństwo, albowiem wraz z zeświecczeniem kul
tury nastąpiło jednocześnie z e ś w i e c c z e n i e  
r e l i g i i .  Religia utraciła stopniowo swój sens 
metafizyczny, jako też i siły przekształcające świat 
i zespalające społeczeństwo. Brakło jej teraz spra
wy, którejby służyła, brakło jej autorytetu. Ze
świecczona religia uległa zeświecczonej kulturze 
i w końcu razem z nią ulega katastrofie.

Dzisiejszą sytuację kulturalną zdaniem Ra- 
gaza charakteryzują dwa fakty. Kultura straciw
szy punkt oparcia i sens została przesiąknięta ni
hilizmem; potrzebna jej jest religia, religijna 
orientacja i religijne udokumentowanie. Religii 
zaś potrzebna jest religia, religijne odrodzenie 
i ożywienie. W dzisiejszych czasach rozerwania, 
chaosu i zamętu jest nam potrzebna nowa j e d 
n o ś ć  k u l t u r a l n a ,  o ile tylko mamy rozwią
zać niepokojące nas problematy. Ragaz jest zda
nia, że nowa jedność kulturalna jest niemożliwa 
bez nowej j e d n o ś c i  r e l i g i j n e j ,  a ta znowu 
może powstać jedynie na gruncie całkowitego re
ligijnego o d r o d z e n i a  i o d n o w i e n i a .  Ży
cie kulturalne tworzy całość, którego centrem jest

religia, t. j. ten sposób, w jaki sobie człowiek od
powiada na pytania dotyczące ostatecznego sensu 
i celu swego życia. Jeśli wstrząśnięta została pe- 
ryferja życia kulturalnego, np. życie polityczne, 
socjalne, gospodarcze i t. p., wówczas ani cen
trum nie może pozostać nie naruszone, owszem, 
przypuścić musimy, że wstrząs peryferji jest na
stępstwem wielkiego kryzysu, odgrywającego się 
w centrum a tylko stopniowo i minimalnie prze
jawiającego się na zewnątrz. Jeśli zatem ma na
stąpić poprawa wszystkich poszczególnych skład- 
ków życia kulturalnego, to wprzód musi nastąpić 
poprawa w samym centrum życia.

3. Nie religia9 lecz królestwo Boże!
Odnowienie religijne, o które Ragazowi cho

dzi, będzie zupełnym przewrotem, zupełną rewo
lucją tego, co się pospolicie nazywa ,,religią“ 
albo ,,chrześcijaństwem“ . Nie chodzi tu o zwykłą 
reformę dotychczasowego sposobu chrześcijańskie
go myślenia i życia, ale o całkowicie nowe zro
zumienie i ujęcie sprawy Chrystusowej, o nowe 
zrozumienie Boga, Chrystusa, biblii, królestwa 
Bożego, o całkowity przewrót aż do fundamen
tów, o rzeczywistą ,,rewolucję chrześcijaństwa“ .

Ragaz wychodzi ze stanowiska zasadniczego, 
które przypuszcza możliwość dwojakiego, zgoła 
różnego ujęcia chrześcijaństwa. Ujęcia te są tak 
dalece ze sobą sprzeczne, że można mówić o 
d w ó c h  r e l i g i a c h :  o religii w szerszym 
i w głębszym zrozumieniu, w którym religia wy
chodzi od rzeczywistego, żywego Boga i zmierza 
do nowego świata, — oraz o religii w węższym 
zrozumieniu, o religii, która zachowuje i uświęca 
dany już świat, o religii, która jest najgorszą 
klątwą świata. Łatwo tu może powstać nieporo
zumienie wskutek określania jednym ‘terminem 
dwóch różnych zgoła rzeczy i dlatego Ragaz 
używa tu ulubionej swojej antytezy: N ie  r e l i 
g i a ,  l e c z  k r ó l e s t w o  Boż e .  Antyteza ta jest 
zdaniem Ragaza zasadniczą antytezą całego ży
cia i wszystkie pozostałe antytezy wywodzą z niej 
swój początek.

Nie religia, lecz królestwo Boże! W tym wła
śnie upatruje Ragaz istotny sens chrześcijaństwa, 
posłannictwa Chrystusowego i całej biblii. Kró
lestwo Boże nie jest ,,religią“ , owszem, ono jest 
raczej zniesieniem wszelkiej religii. Ragaz zdaje 
sobie sprawę z faktu, że zdanie to może się stać 
dla wielu zgorszeniem, albowiem ludzie wyraża
ją słowem ,,religia“ najświętszą rzecz, jaką tylko 
zna ich dusza: społeczność z Bogiem. Ale nie 
chodzi tu przypadkiem — pyta się — tylko o sło
wo? Czyż nie byłoby w takim razie lepiej nie 
odrzucać dla wielu droższego ponad wszystko sło
wa i nie dawać powodu do nieporozumień? 
A jednak — odpowiada — nie można inaczej. 
Nie chodzi tu bowiem tylko o słowo, ale o dwa 
wzajemnie całkowicie wykluczające się światy; 
chodzi tu o jedną z zasadniczych decyzyj w ludz
kim życiu między dwiema sprzecznymi zasadami.

(d. c. n.).
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W OJCIECH WRZOS.

Ja k  m ałopo lscy  kalwini organizow ali
sw ój K ośció ł

(dalszy

Śmierć Łaskiego w takiej chwili była ciężkim 
ciosem dla małopolskich zborów. Dopiero teraz 
odczuto w całej pełni brak silnej ręki. Zaledwie 
w kilka miesięcy po śmierci Łaskiego szlachta wy
kazuje taką niedołężność w sprawach kościelnych, 
że zachodzi potrzeba stworzenia nowej organiza
cji, któraby rządy kościelne oddała w bardziej 
powołane dłonie. W maju r. 1560 zjechali się 
seniorowie do Pińczowa w celu wyznaczenia ter
minu synodu generalnego, chociaż według przy
jętego w Małopolsce zwyczaju winien on być zwo
łany przez superintendenta rok rocznie bez uprzed
niego zjazdu seniorów. Zjazd seniorów postano
wił, że synod generalny odbędzie się w Książu 
i ma rozpatrzyć następujące sprawy: 1) wzmoc
nienie stanu seniorów i diakonów, który się był 
z biegiem czasu całkowicie rozprzągł, 2) nowa or
ganizacja Kościoła i stworzenie senatu czyli kon- 
systorza, 3) wizytacja zborów, 4) dwukrotne w 
roku odbywanie synodu i t. p. Ale już w kilka 
tygodni potem na zjeździe seniorów w Włodzisła- 
wiu podjęto myśl ponownej unii z Braćmi Cze
skimi. Postanowiono wysłać do Brati na Mora
wę list z prośbą o wyznaczenie zjazdu dla omó
wienia ewentualnej unii obu Kościołów. Kościół 
małopolski po stracie Łaskiego stanowczo nie 
wierzył w własne siły! Mimo to dochodzi do 
skutku generalny synod w Książu, ba ani jeden 
z dotychczasowych synodów nie był tak liczny 
jak właśnie ten, Ze wszystkich stron kraju zje
chało się około 50 duchownych, wśród których 
nie brakło nawet duchownych czeskobraterskich 
i luterskich x). Nawet kalwińskie zbory Litwy, 
Podola, Kujaw i innych jeszcze dzielnic kraju 
wysłały swych delegatów 2).

*) Jeśli się zważy, że w owych czasach podróż od
bywała się bądź to konno, bądź to w mało wygodnych 
landarach, koczach, wasągach, tarantasach i jak jeszcze 
tym wszystkim wózkom było na imię, i trwała po kilka 
czy nawet po kilkanaście dni i to po drogach niezbyt 
dobrych i bezpiecznych, — dziwić się trzeba zapałowi 
i gorliwości religijnej naszych przodków. Dziś, w epoce 
wygodnej, szybkiej i bezpiecznej lokomocji kolejowej 
i autobusowej, ściąga na synod tylko niewielka garstka 
duchownych i jeszcze mniej liczna garstka delegatów 
zborów prowincjonalnych. W takich warunkach synod 
przestaje' być reprezentacyjnym ciałem całego Kościoła.

2) Reformowane zbory w W. Księstwie Litewskim 
tworzyły t. zw. Jednotę Litewską, etnograficznie czysto 
polską, której bezpośrednią spadkobierczynią jest dzi
siejsza Jednota Wileńska z Konsystorzem Ew.-Ref. w 
Wilnie na czele. Bliższe o niej szczegóły podaje Wa
cław Gizbert Studnicki w Zarysie historycznym Wileń
skiego Kościoła Ew.-Ref. i jego bibljoteki, Wilno, 
1032. W związku z ożywionym ruchem ewangelickim w 
Małopolsce Wschodniej oraz akcesem Ukraińskiego Ko
ścioła Ew.-Ref. do Kościoła Ew.-Ref. w Rzplitej Pol
skiej byłyby dziś niezmiernie ciekawe, bliższe szczegóły 
o Reformacji na poł.-wsch. rubieżach Rzeczypospolitej, 
szczególnie na Podolu.

ciąg).
Na synodzie tym przeprowadzono podział 

Małopolski na 4 okręgi kościelne: krakowski, san
domierski, lublińsko-chełmsko-bełski i rusko-po- 
dolski. Ponieważ zjazd był liczny można było 
przeprowadzić nowe wybory seniorów i diako
nów. Ale właśnie ten punkt porządku dziennego 
wywołał gorszące spory.. Starły się tu, co niejed
nokrotnie i dziś jeszcze się zdarza, dwa obozy — 
duchowny i świecki — walczące ze sobą o wła
dzę w Kościele 3). W pierwszym dniu obrad, 
w niedzielę dnia 15 września, superintendent Ko
ścioła małopolskiego Feliks Kruciger wysunął 
projekt wyboru nowych seniorów, przy czem sam 
złożył swój urząd, prosząc, aby zamiast niego wy
brano na tak odpowiedzialne stanowisko człowie
ka bardziej od niego zdolnego. Przykład jego na
śladowali seniorowie duchowni Grzegorz Pauli, 
Stanisław Lutomirski, Stanisław Sarnicki, Jakub 
Silvia i Marcin Krowicki. Tymczasem seniorowie 
świeccy nie zrezygnowali ze swych urzędów, ba 
wielu z nich wręcz oświadczyło, że acz sami nie 
wiedzą na czem właściwie polegają ich obowiązki, 
mimo to nie mogą bez namysłu złożyć swych 
mandatów. 4) Po namyśle brać szlachecka oświad
czyła po południu, że swych mandatów stanow
czo się nie rzeknie, owszem pyta się, czy wogóle

3) W dziejowym rozwoju Kościoła piastunami 
władzy kościelnej są zrazu tylko duchowni. W czasach 
Reformacji szczególnie u Braci Czeskich, u luteran (Pa- 
storenkirche), a dzięki t. zw. karności kościelnej nawet 
w kalwinizmie duchowni sprawują władzę nieledwie au- 
tokratywną. Z czasem upominają się całkiem słusznie 
o prawo głosu w sprawach kościelnych i świeccy człon
kowie Kościoła. W Polsce, jak widzieliśmy, Łaski był 
zwolennikiem laicyzacji Kościoła, choć może nie w ta
kim stopniu, jaki niebawem osiągnęła. Dziś rządy ko
ścielne spoczywają w gruncie rzeczy w rękach członków 
konsystorzy i kolegiów kościelnych, którymi są przeważ
nie osoby świeckie a co gorsza często całkowicie ,,ze
świecczone"; niejednokrotnie członek konsystorza lub ko
legium kościelnego uważa się za patrona i stróża Ko
ścioła, ale jedynie i wyłącznie za administratora i gospo
darza majątku kościelnego. Rozumie się, że władzę nau- 
czaiąco- kaznodziejską (potestas ordinis) pozostawia się 
z natury rzeczy duchownemu, ale coraz bardziej ogranicza 
się jego prawo w rządach kościelnych (potestas iurisdic- 
tionls), a samego duchownego traktuje się niejedno
krotnie jako płatnego pracownika, jako ,kontraktowego 
księdza" (por. Słowo Wileńskie z dnia 3 lipca 1932, 
Nr. 155). Pod tym względem znamienna jest również 
stara Ustawa kościelna z r. 1849, która przewiduje waż
ność tylko tych uchwał synodalnych, które były po
wzięte w obecności co najmniej 3 duchownych na sali 
obrad. Jest to bodaj jedyne, smutne prawo duchownych, 
które pozostało z autokratycznych niegdyś ich rządów 
w Kościele; jest ono o tyle smutne, że w logicznej kon
sekwencji przypomina ono niesławnej przeszłości veto 
szlacheckie.

4) Znakomity przykład orientacji szlachty w spra
wach kościelnych; niestety, w sprawach koronnych była 
ona jeszcze gorsza 1
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warto wybierać seniorów z pośród duchownych. 
Myśl tę podsunął Blandrata, motywując ją dość 
ciemno i zawile tern, że duchowieństwo nie po
winno sobie zaprzątać czasu zewnętrznemi, nie
zupełnie duchownymi sprawami. I dziwna rzecz: 
zdanie to podzielają nawet tacy jak Ossoliński, 
Baltazar Łukowski, a nawet sam Andrzej Mysz
kowski, przewodniczący synodu. Zarzucają oni 
duchownym chciwość władzy; zdaniem ich du
chowni pragną zagarnąć dla siebie takie prawa 
w Kościele, jakie posiadają duchowni katoliccy, 
t.j. chcą rządzić świeckimi członkami Kościoła. 
Nie dziw, że tego rodzaju zarzuty wywołały szcze
re rozgoryczenie ,,ze wszech miar ubogich, prze
trzebionych i ograbionych" duchownych, jak ich 
nazywają Acta Jac. Silvii (f. 91: ,,pauperim 
erant ex omni parte, extenuanti, spoliatiąue"). 
Ale panowie świeccy nie zwracają na to uwagi 
i wybierają seniorów tylko z pośród siebie, przy- 
czem liczbę seniorów wydatnie jeszcze zwiększa
ją przez podzielenie okręgu krakowskiego i san
domierskiego na 9 mniejszych okręgów. Na super- 
intendenta wybrali ponownie Feliksa Krucygiera, 
ale jego zastępcami mianowali Grzegorza Blandra- 
tę ( !) i Franciszka Lismanina (!).

18 września odczytano przedłożony przez 
Ossolińskiego i Myszkowskiego projekt nowej or
ganizacji kościelnej, według którego 'ster rządów 
kościelnych miał przejść do rąk szlachty. Super- 
intendent, który nie był członkiem żadnego zboru, 
miał raz w roku wizytować wszystkie zbory; w 
razie wykrycia niedokładności winien o tym po
wiadomić synod, albowiem sam’ nie ma prawa 
winić za nie seniora lub ministra i zwalniać 
ich z obowiązków. Seniorowie winni baczyć, aby 
duchowni gorliwie spełniali swoje obowiązki; za
jęcia rolne i domowe duchowny winien zostawić 
żonie. Ponadto senior winien doglądać, aby du
chowny jego okręgu nie. pisał „niepotrzebnych 
rzeczy" (!) , a jeśli już duchowny nie potrafi się 
wstrzymać od literackiej pracy i „rzecz niepo
trzebną" już spłodził, uchowaj Boże, aby ją przed 
orzeczeniem synodu drukował albo nawet komu 
pokazywał. 5) Senior czuwa także nad moralno-

5) Acta Jac. Silvii, f. 102 mówią o tein z ta
kim namaszczeniem: ,,Naprzód tego mają (seniorowie) 
pilni być, zwłaszcza gdyż i pismo Boże i Kościół Bo
ży na sumienie ich to włożył, aby ministrowie, ku któ
rych towarzystwu oni są przydani, pilnie służyli słowem 
Bożym i innymi świętościami owcom zwierzonym. Jakże 
też aby oportune et importune starali się o to nie tylko 
na kazalnicy, ale też privatim, aby mnożyli winnicę Bo
ską, nie zabawiając się gospodarstwem żadnym ani kuch
nią, gdyż domową pracę Duch święty żonom porucza, 
a tak, aby oni wszystką sprawę domową na żony swe 
przełożyli, sami pilno tego się uczyli, jakoby pożytecznie 
w winnicy Bożej robili tak publice jako i privatim. Pi
saniem niepotrzebnym aby się nie bawił przez któreby 
miał omieszkować czasu tego, któregoby się uczyć miał, 
sam dla tego, aby gotowszv był owce uczyć a jeśliżeby 
takiego co dobrego napisał któryś, tedy niema nikomu 
ani pisanego ukazować, nietylko aby miał dać drukować 
aż do synodu, na którym mają być wysadzeni ludzie 
ku oglądaniu tego".

ścią zboru, aby snąć wśród duchowieństwa (!), 
szlachty i chłopów nie pojawiły się jakie zgor
szenia. Winien on wypatrywać, czy w zborze nie 
ma bluźnierców, morderców i t. p. Jeśli uzna, 
że ten czy ów członek zboru zasługuje na naganę 
winien go najprzód upomnieć; gdyby upomnienie 
nie odniosło skutku winien w obecności 2—3 
najdzielniejszych członków zboru upomnieć wino
wajcę ponownie, a gdyby w dalszym ciągu trwał 
w uporze dopiero wówczas ma wezwać duchow
nego; o ile nie pamagała nawet ingerencja i upo
mnienie duchownego, senior przekazuje sprawę 
pod sąd całego zboru, nie wymieniając jednak 
przy tym nazwiska winowajcy. Poza tym senior 
troszczy się o utrzymanie duchownego i jego 
rodziny: środki przewyższające potrzeby duchow
nego obraca na inne cele zborowe. Nieporozumie
nia wynikłe pomiędzy seniorem i duchownym 
rozpatrujn seniorowie i duchowni sąsiednich okrę
gów, a jeśli nie uda im się spór załagodzić, roz
patruje go superintendent wraz z uczonymi do
ktorami; instancją odwoławczą od ich wyroku 
jest synod generalny. Duchownemu nie wolno 
samowolnie zmieniać miejsca pobytu; z wszelki
mi zażaleniami winien zwracać się do seniora, 
który wnosi do synodu wniosek o translokację 
duchownego swojego okręgu.

Tak więc według projektu Ossolińskiego wła
dza kościelna miała się skupiać w rękach świeckich 
seniorów i synodów generalnych, na których 
większość mieli znowu nie duchowni a świeccy 
członkowie Kościoła. Szlachta chętnie ten pro
jekt przyjęła, to jeno czyniąc zastrzeżenie, że w 
razie ^potrzeby mogą być w nim poczynione po
prawki. Duchowieństwo siłą rzeczy projektu nie 
przyjęło, gorąco przeciwko niemu protestując. 
Ale rzecz dziwna i znamienna: w protokule tego 
synodu tylko zwięźle zanotowano, że duchowień
stwo nie wyraziło swej zgody na przyjęcie pro
jektu. 6) Duchowieństwo ciężko niosło, że szlach
ta nie wezwała go do wzięcia udziału w redago
waniu projektu, ba nawet nie zasiągnęła jego ra
dy; upatrywało ono w tym fakcie lekceważenie 
swego stanu przez szlachtę. Ale protest duchow
nych nie zdał się na nic, owszem, w jego na
stępstwie szlachta uchwala paragrafy skierowane 
przeciwko duchownym, jak właśnie ten, który za
braniał duchownemu zmianę miejsca, usuwał 
urząd seniorów duchownych i wreszcie takie, któ
re przy wyłączaniu ze zboru zatwardziałych 
grzeszników (swego rodzaju ekskomunika) jawnie 
już lekceważyły duszpasterską powagę duchow
nego.

(d. c. n.).

6) Notatka ta brzmi: ,,Conclusiones et Canones 
synodi habitae in Xzass Anno 1560. Mense Septembri. 
Mac conclusiones ab ipsis nobilitus sunt dotae absque 
voto et consensu ministroruin". (Decyzje i kanony sy
nodu, odbytego w Książu r. 1560 miesiąca września. 
Decyzje te powzięte zostały tylko przez samą szlachtę, 
bez głosu i zgody duchownych).
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DR. J. A. NEDERBRAOT. (Tłomaczył Ks. Ludwik Zaunar).

Z dziejów Reformacji w Holandji
(dokończenie).

Wywody moje mogłyby się stać powodem 
nieporozumienia, a mianowicie — wywołać wra
żenie, że cały naród holenderski jest wyznania 
ewangelicko-reformowanego. Tak jednak nie jest 
i taki stan nigdy nie istniał. Wprawdzie Reforma
cja dość wcześnie i głęboko puściła korzenie w 
Holandji, ale odnosi się to do jej północnej 
części, a następnie nie wszyscy ewangelicy ho
lenderscy byli kalwinistami. Byli też i luteranie, 
a — jak wiadomo — i menonici, wreszcie trze
ba wziąść pod uwagę fakt, że bynajmniej nie 
wszyscy reformowani byli i są ortodoksami, 
lecz — podobnie jak to było w Genewie za cza
sów Kalwina, wyznawali poglądy liberalne.

Kalwiniści ortodoksi stanowili w najlepszych 
dla siebie czasach jakieś 10 proc. całej ludności. 
Jeśli jednak mam prawo mówić o Holandji kal- 
winistycznej, to opieram ten stan rzeczy na fakcie, 
że owe 10 proc. są warstwą miarodajną i nada
jącą ton całej Holandji. Nie znaczy to bynaj
mniej, że ta część ludności naszej ma w swym 
ręku władzę polityczno-państwową. Jej znacze
nie polega na posiadaniu mocnych i jasnych za
sad religijno-etycznych, które przez nią przeniknę
ły głęboko do całokształtu życia narodu naszego. 
Takie stanowisko oznacza oczywiście aktywizm, 
a z nim walkę, i istotnie kraj nasz był widownią 
częstej i poważnej walki. A więc początkowo by
ła to walka polityczna przeciwko Rzymowi i Hi- 
szpanji, w której brali udział wraz z nami nasi 
katolicy. Zaledwie zaś wojna z Hiszpanją do
biegła swego końca, wybuchła ostra walka w 
pierwszej połowie w. XVII pomiędzy ortodoksa
mi i liberałami, walka o charakterze nie poli
tycznym, nie o posiadanie władzy w państwie, 
ale walka o Kościół i kulturę. W grę wchodziła 
zawsze kwest ja wolności, bez której żadne życie 
nie potrafi ani istnieć, ani tembardziej rozwijać 
się, a o której posiadanie walczyło się w Ho
landji zawsze i to bardzo poważnie.

W związku z tern pragnę wspomnieć imię 
męża, któremu byłem bliskim jeszcze przed kilku 
laty, aż do jego śmierci, imię mego teścia Hu
berta de Wilde, który przez kilka dziesiątków lat 
zajmował wybitne stanowisko regenta, a który w 
niezachwianej nigdy wierze swej, tak w życiu re
ligijnym jak i politycznym, stosował znaną de
wizę francuską: ,,On s'appuie sur ce qui resiste" 
czyli: ,,Należy się oprzeć na tern, co potrafi się 
opierać". Na krótko przed śmiercią, gdy choroba 
przykuła go już do jego pokoju, zobrazował ten 
dzielny człowiek i świetny znawca naszych dzie
jów w długim szkicu wielkie walki naszych dzie

jów, dla pamięci pokolenia swego i przyszłych 
pokoleń naszego narodu pod typowo holender
skim tytułem: ,,0  wolność". W swych wywodach 
de Wilde podkreśla specjalnie działalność trzech 
ludzi, z których każdy miał swój własny po
gląd na stosunek Kościoła i Państwa. Ci trzej 
to: 1) Wilhelm Orański, Ojciec Ojczyzny, 2) 
Piotr Datheen, którego Psalmy bardzo długo by
ły śpiewane w naszych kościołach, 3) Johann von 
Oldenbarneveldt, wielki mąż stanu w początkach 
XVII stulecia. Trzy zasady, z których jedną wy
znawał każdy z nich, brzmią kolejno: 1) Kościół 
i Państwo mają każde swe własne zadania, a pod
ległe są jedynie Prawu Boskiemu. 2) Państwo 
podlega Kościołowi. 3) Kościół podlega Państwu. 
Jeden ze współczesnych niemieckich autorów tak 
mówi o Wilhefrnie Órańskim: ,,W kronice o od
padnięciu Holandji od krwawego despoty Filipa 
Hiszpańskiego odgrywa Wilhelm Orański bardzo 
wielką rolę. Mieczem i rozumem tej walki jest 
właśnie Nassauski Hrabia z Dillenburga: Wil
helm Orański, genjalny przeciwnik Filipa II, naj
potężniejszego monarchy czasów, które dają wol
ność małemu kraikowi nad brzegiem morza Pół- 
necnego". Ten to Wilhelm Orański, ten ,,miecz 
i mózg" walki z Hiszpanją walczył również z 
Piotrem Datheen, walkę poważną i ciężką, po
dobnie jak syn Wilhelma Maurycy musiał walczyć 
z Johanem von Oldenbarneveldt. Wilhelm nie do
żył zwycięstwa swej zasady: zbyt wcześnie od
szedł z tego świata, ugodzony ręką skrytobójcy. 
Ale jego zasady tolerancji ostały się i zakorzeniły 
w duszy holenderskiej i nikt nie zdołał ich odtąd 
zniszczyć ani na terenie kościelnego, ani też poli
tycznego naszego życia. Datheen reprezentował 
stanowisko Kościoła Katolickiego, ale będąc ewan
gelikiem kierował jego ostrze przeciwko Rzymowi 
i Hiszpanji. Szalał on przeciwko Rzymowi w obec
nej Belgji, Wywołał przez to zemstę Hiszpanji 
i wtrącił w nędzę t. zw. Południowe Niderlandy. 
Według ludzkiego sądu był on przyczyną upadku 
tam kwitnącego ewangelicyzmu i odsunięcia się 
tej części Niderlandów od części północnej. W 
tym też stanie rzeczy było nonsensem połą
czenie Belgji z Holandją w jedno państwo, któ
re uskuteczniły wielkie mocarstwa w początku 
XIX wieku, to też po niespełna 15 lat rozeszliśmy 
się i to było istotnie mądre i słuszne: nie mo
gliśmy żyć razem, ale możemy istnieć jako do
brzy przyjaciele obok siebie. Wręcz tragicznym 
był los Johana von Oldenbarneveldta. Służył on' 
niewątpliwie wiernie swej ojczyźnie, ale chciał 
nietylko podporządkować całkowicie Kościół Pań
stwu, lecz jednocześnie był propagatorem pro- 
wincjonalizmu przeciwko władzy centralnej i je i
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przedstawicielom: książętom Orańskim. Ale nie po
trafił on powstrzymać naturalnego biegu dziejów: 
prowincjonalizm musiał stopniowo ustąpić miej
sca silnej władzy centralnej, a Kościół zachował 
swą niezależność wewnętrzną całkowicie. Olden- 
barneveldt zaś przypłacił swe błędy własnym ży
ciem ginąc na szafocie.

W walce o wolność jednak nie mogło być 
być mowy o wolności, która jest tylko samowolą. 
Jak wszędzie, gdzie jest istotna wolność, tak też 
i w danym wypadku wolność oznaczała najwyższy 
obowiązek. Wolność jest umożliwieniem swobod
nego rozwoju według ustalonych praw bez na
cisku czynników obcych, a wolnym jest tylko ten, 
który tę możność całkowicie umie wykorzystać 
i potrafi poddać się obowiązującemu prawu. A oto 
Biblja jest prawem całego ludzkiego życia, ona 
więc powinna opanować całe ludzkie życie. 
Wprawdzie Biblja uznaje władzę świecką, która 
według woli Bożej sprawuje rządy po za Kościo
łem, ale według jej nauki władza ta musi się 
zatrzymać u progu Kościoła. Jest słuszną zasa
da, którą kiedyś wczytałem na portalu pewnego 
kościoła rzymsko-katolickiego w mej ojczyźnie: 
,,Domus Dei, porta coeli", t. zn. ,,dom Boży jest 
wrotami do niebios".

Była to walka o trojaką wolność: przede- 
wszystkiem walka o czystą, na Biblji opartą naukę 
oraz o czyste życie. Moglibyśmy nazwać tę wal
kę, walką o purytanizm. Walka druga toczyła 
się o ustrój Kościoła, albo — jak to moglibyśmy 
nazwać o presbyterjanizm. Wreszcie walka trzecia 
dążyła do zabezpieczenia sobie prawa rządzenia 
się bez obcych wpływów, czyli o ściśle pojętą 
i istotną autonomję. Mamy w tym wypadku przy 
uwzględnieniu wszelkich różnic do czynienia z 
walką o zasady, które są cechą angielskiego in- 
dependentyzmu. Purytanizm, presbyterjanizm 
i autonomja są temi naczelnemi zasadami, które 
protestantyzm holenderski przyjął i dzięki któ
rym jest on tern czem jest, one też muszą być 
bezwzględnie brane pod uwagę dla zrozumienia 
różnorodności tendencji reformacyjnych, które 
przejawiają się w dziejach naszego kraju. Wróć
my na chwilę do wielkiej Reformacji. Nie była 
ona właściwie walką o niezależność Kościoła wo
bec Państwa, gdyż niewątpliwie Kościół rzym
sko-katolicki był całkowicie od Państwa niezależ
ny o ile Państwo nie było odeń zależne. A więc 
nie walka o autonomję Kościoła, lecz walka prze
ciwko błędnym naukom w Kościele, przeciwko 
zepsuciu jego sług, a więc walka o czystość 
nauki i życia, o purytanizm, a następnie walka 
przeciw hierarchji, przeciwko rządowi Kościoła, 
który panował a nie służył, a więc walka o zbór 
o presbyterjanizm. Ta walka prowadziła nietylko 
u nas, ale wszędzie do wystąpienia z Kościoła, 
ale przeprowadzona nazewnątrz Kościoła Refor
macja zmusiła i sam Kościół do reformy we
wnętrznej ,,głowy i członków". Przez całe wieki 
nie było nowej Reformacji. Kościół ewangelicki

walcząc o czystość swej nauki i życia przeciwko 
wpływom obcych mocarstw, utrzymał się jedna
kowo w okresie naszej świetności, jak i w czasie 
narodowego upadku, w latach poniżenia pod 
przemocą francuską, jak i w chwili podniesienia 
się i nowego rozwoju. Gdy po upadku potęgi 
francuskiej należało wiele spraw regulować na 
nowo, próbowano wciągnąć Kościół w sferę wpły
wów i interesów Państwa. Być może, że Kościół 
poddał by się tym dążeniom, gdyby nie odżyła 
przed 100 mniej więcej laty dawna ortodoksja, 
która rozpoczęła walkę z dążeniami liberalistycz- 
nemi, bardzo popularnemi wówczas a mającemi 
poparcie władzy państwowej. To też w r. 1834 
ma miejsce w Kościele naszym nowa Reforma
cja, w której hasłem było nietylko czystość 
nauki i życia, ale wolność wewnętrzna Kościoła 
w stosunku do Państwa. Reformacja ta nie zdo
łała utrzymać się w ramach Kościoła, wyszła 
po za jego granice: powstaje wtedy Kościół ,o d 
dzielenia się" (Afscheiding). Pół wieku po tern 
w r. 1886 następuje podobne oddzielenie się od 
wielkiego Kościoła narodowego. Tylko modus 
procedendi był tym razem inny: początkowo 
oskarżano, po tern wystąpiono twierdząc, że ci co 
wystąpili są właściwym Kościołem. Dlatego też 
to oddzielenie się nazwano u nas ,,Doleantie" 
od łacińskiego czasownika ,,dolere". Kościoła wy- 
szłe z ,,Afscheiding" i z ,,Doleantie" połączyły 
się w r. 1892 jako t. zw. ,,Gereformeerde Ker- 
ken", podczas gdy dawny Kościół narodowy no
si nazwę ,,Hervormde Kerk". Przed kilku laty 
bo w r. 1926 oddzieliła się od Gereformeerde 
Kerken pewna grupa, która była zdania, że 
,,Wiara literalna" jest zbyt daleko posunięta, a 
purytanizm i karność kościelna zbyt surowa. Od
dzielenie się to, spowodowane formalnie kwestją 
węża w raju, wywołało dosyć wielkie poruszenie 
i odbiło się głośnym echem po całym świecie.

Tak więc w ojczyźnie mej było dużo spo
rów religijnych i kościelnych, sporów o wyso
kie wartości, ważnych dla życia tak Kościoła jak 
i naszego narodu. Dla stosunków nowoczesnych 
ma specjalne znaczenie ,,Doleantie", gdyż stoi 
ona w ścisłym związku z nowym rozkwitem od
wiecznej dla nas kultury kalwinistycznej, oraz po
nieważ w jej ramach działał zmarły przed kilku
nastu laty mąż o wielkim wpływie i znaczeniu: 
Abraham Kuyper. Wspominam o nim nie tylko 
dlatego, że na naszym terenie był to człowiek nie
pospolity, lecz również dlatego, że dzieła jego są 
przełożone na język niemiecki i zajmują poczesne 
miejsce w religijnej literaturze niemieckiej. Dr. 
Kuyper przyszedł na świat w r. 1837 w małym 
miasteczku prowincjonalnym jako syn duchow
nego i zmarł w Hadze w r. 1920. Jego rozpra
wa doktorska miała za temat osobę i pracę wy
bitnego polskiego reformatora Jana Łaskiego (Jo 
hannes a Lasco), który wielce się przyczynił do 
rozwoju i zorganizowania Reformacji w Polsce 
i, który aczkolwiek z daleka ściśle współpracował
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z Janem Kalwinem. Przez poznanie Jana Ła
skiego i innych wybitnych pracowników kalwini- 
stycznych, a j uż szczególnie dzieł Jana Kalwina, 
przyjął młody, a bardzo modernistycznie nasta
wiony duchowny kalwinizm prawdziwy i głębo
ki. Przyczyniły się do tego również rozmowy 
z pewną prostą kobietą z jego pierwszego zboru, 
która stała się dla męża, mającego być pasterzem 
dusz, przewodniczką z łaski Bożej do wiary or
todoksyjnej. Stał się Kuyper ortodoksą bezkom
promisowym w całym swym dążeniu do ożywie
nia darów duchowych w sercach ludzkich. Dr. 
Kuyper był utalentowanym mówcą i świetnym 
publicystą. Działalność jego była bardzo różno
rodna i wszechstronna. Walczył słowem i pió
rem na terenie religijności i kościelności, szkol
nictwa i życia społecznego, polityki i państwo
wości. Był jednocześnie proboszczem, redakto
rem, cieszącym się wielkim uznaniem z powodu 
świetnego stylu, profesorem teologji, członkiem 
Stanów Generalnych i prezesem rady ministrów. 
Można o nim powiedzieć, że założył on nowy 
Kościół, Kościół „Doleantie", który połączony 
z Kościołem „Afscheiding" tworzy obecny Gere- 
formeerde Kerken. Rozbudował on całą sieć szkół 
prywatnych, subwencjonowanych przez państwo, 
tak ewangelickich jak i katolickich, stanowiących 
dzisiaj większość naszych szkół, a obejmujących 
zarówno szkoły powszechne jak i średnie i wyż
sze, założył nawet uniwersytet kalwinistyczny. 
W dziedzinie zaś życia politycznego dał początek 
stronnictwu bardzo wpływowemu, przeciwrewo- 
lucyjnemu, oraz stworzył wielki odłam prasy 
chrześcijańskiej, wpływającej na opinję olbrzy
miej większości naszego kraju. Stworzył też Dr. 
Kuyper stronnictwo robotnicze o podłożu chrze- 
ścijańskiem, a zasady chrześcijańskie wysunął na 
czoło zagadnień społecznych Holandji. O mężu 
tym mówi jego wierny współpracownik de Wilde, 
b którym już uprzednio wspominałem, że histo- 
rja lat 1875— 1905, a więc okres największego 
wpływu Dr. Kuypera, wyglądałaby w Holandji 
zupełnie inaczej, gdyby się wówczas młody teolog 
nie nawrócił przez kontakt z Janem Łaskim do 
prawdziwego kalwinizmu i nie ożywił go dla ży
cia holenderskiego. Jest istotnie rzeczą pewną, że 
nie można dokładnie zrozumieć i ocenić tego 
okresu naszych dziejów, o ile się nie zna i nie 
uwzględnia całej działalności Dr. Kuypera.

Moje wywody dobiegają końca i na zakoń
czenie jeszcze jedna uwaga: niedawno czytałem 
statystykę porównawczą religji w Holandji 
z ostatnich 50 lat. W r. 1930 zostały ogłoszone 
wyniki powszechnego spisu ludności i zostały 
one porównane z danemu z r. 1880. Otóż stwier
dziłem, że katolicy wykazali przyrost bardzo nie
znaczny, gdyż wynosi on 36,43 proc. w stosun
ku do 35,86 proc., a więc około pół procent.

Nie ma więc mowy o romanizacji u nas, aczkol
wiek nie da się zaprzeczyć, że katolicy niewątpli
wie powiększyli swe wpływy w dziedzinie, szcze
gólnie życia politycznego. Nieznaczny ubytek wy
kazują żydzi, ilość których procentowo spadła z 
2,04 proc. na 1,41 proc., a stan ten jak sądzę 
wynika z faktu, że wielu żydów postępowych za
pisuje się jako bezwyznaniowi. Ubytek wykazują 
również drobne ilościowo wyznania ewangelickie 
jak luteranie, menonici, baptyści i t. p., a to w 
stosunku 5,27 proc. do poprzednich 7,29 proc. 
Prawdopodobnie i w tym wypadku grają rolę 
te same motywy, które spowodowały ubytek ży
dów. Natomiast wzrosła bardzo znacznie ilość 
bezwyznaniowych: w r. 1880 było ich 0,31 proc., 
a procent ten rósł bardzo szybko, bo stopniowo 
1,48, 2,26, 4,97, aż do 14,42 proc. Ten wzrost 
ma uzasadnienie częściowo formalne, ale i ma- 
terjalne. Uzasadnienie formalne wyraża się w tern, 
że niejeden zapisuje się obecnie jako bezwyzna
niowy, gdy poprzednio z różnych powodów na
leżał czy musiał należyć do takiej czy innej de
nominacji kościelnej. Uzasadnieniem zaś materjal- 
nym jest niewątpliwie wzrost niewiary, przez de
strukcyjne wpływy socjalizmu i komunizmu. Ilość 
członków Gereformeerde Kerken wykazuje wzrost 
w stosunku 7,08 proc. na 8,04 proc., natomiast 
bardzo silny ubytek wykazuje wielki narodowy 
Kościół Protestancki, bo z 54,5 proc. na zaledwie 
34,43 proc. Coprawda procent pierwotny o tyle 
jest nieścisły, że obejmuje on Kościół razem z tą 
częścią, która odeszła jako „Afscheiding", tak, że 
ubytek właściwy wynosi z 51,5 proc. na 34,43 
proc. Przyczyną tego ubytku jest „Doleantie" z 
r. 1886, a następnie odwrócenie się od Kościoła, 
gdyż niestety większą część tych, którzy nie nale
żą do żadnego Kościoła dostarczył właśnie Ko
ściół narodowy. Jedynie więc Kościół rzymsko
katolicki i Gereformeerde Kerken utrzymują się 
na tej samej wysokości w ciągu dziesiątków lat. 
Jeśli jednak ten stan w rzymskim katolicyzmie tło- 
maczy się spoistością jego organizacji i potęgą 
jego władzy kościelnej, to w ortodoksyjnym ewan- 
gelicyzmie wynika to z czystości jego zasad i ich 
wewnętrznych wartości dla całokształtu ludzkiego 
życia. Członkowie Gereformeerde Kerken wespół 
z ortodoksyjną częścią Kościoła Narodowego Her- 
vormde Kerk stanowią zespół purytański, stojący 
na gruncie naszej starej, kalwinistycznej kultury, 
tak samo w życiu kościelnem jak i politycznem 
czy społecznem. Ilościowo zespół ten nie jest 
zbyt wielki, stanowi zaledwie około 12 proc. lud
ności, ale jest za to wpływowy i mocny przez 
swe zdrowe i niezwruszone zasady, jest wpływo
wy i śmiało rzec można przodujący. Jak długo 
zaś łaska Boża będzie ten zespół wspierała, tak 
długo wierzymy nie zginie nasza kultura. Kończę 
moje wywody słowami, jakie niedawno czytałem 
w książce Augusta Winnig poci tytułem: ,,Po
wrót do domu": ,,Wszystko więc polega, jako 
życie uporządkowane, na wierze, to też życie musi 
się rozkładać i upadać, gdy słabnie wiara".
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TADEUSZ ROJEK.

N a czterechsetlecie śm ierci ap o sto ła  pokoju
,,Im prędzej biegnie czas, tem krótszą staje 

się ludzka pamięć", a o szybkości bezpowrotnego 
uchodzenia tego dziwnego wynalazku człowieka, 
jakim jest czas decydują wielkie wydarzenia, któ
re niby burze czy wielkie chmury kłębiaste i nie
przeniknione przewalają się przez niebo dziejów.

Minęło 400 lat. A przez ten czas, ileż wo
jen, rewolucyj, wynalazków, wiekopomnych dzieł, 
niepomnianych myśli, wielkich ludzi przeszło 
przed tą tajemniczą boginią, wiecznie młodą 
i zawsze tajemniczo, jak’ Sfinks uśmiechniętą tym 
dziwnym uśmiechem człowieka, który wszystko 
poznał i przewidział, przed boginią, której na 
imię Historja...

Minęło 400 lat, jak umarł cichy, skromny 
człowiek, a raczej nie, nie umarł ale przeszedł 
do nieśmiertelności, bo gdy dziś staniemy przed 
jego holbeinowskim wizerunkiem i spojrzymy w 
jego mądre niebieskie oczy, to przyznać musimy, 
że w jego uśmiechu mądrym jest odrobina subtel
nej ironji i może trochę goryczy i w głębi serca, 
pocichu powiemy sobie, że ta ironja jest całkiem 
uzasadniona, a gorycz logicznie z niej wypływa. 
Bo przez 4 wieki nie zmieniło się nic z tego, 
o czem taki piękny sen śnił Erazm z Rotterdamu. 
Przeciwnie, zmierzywszy stopień kultury i cywi
lizacji dziś a wtedy powiemy, że od realizacji 
erazmowskiej idei jesteśmy tak samo dalecy i tak 
samo jej obcy. A co gorsza, przeżycia duchowe,
0 które tak bardzo dbał ten wykwintny humani
sta, dopatrując się w nich nie tylko sensu życia, 
ale najwyższego nasilenia rozkoszy leży dziś za
pomniana odłogiem, ustąpiwszy miejsca temu co 
bardziej namacalne i uchwytne. Zapomniana... 
tak jak On. A przecież były czasy, kiedy imię 
Erazma z Rotterdamu, jak błyskawica, co rozświe
tla jaskrawym blaskiem niebo, przebiegało z końca 
w koniec całej intelektualnej Europy, przykuwa
jąc do siebie natężoną uwagę najwybitniejszych 
umysłów. I laka jest zawsze kolej dzieła ludzkie
go. Im jaśniejsze, większe, potężniejsze tem bar
dziej będzie pomniejszane w małostkowej krytyce 
aż zapomni o niem ten świat i ci ludzie. I właś
nie dlatego ten tylko jest twórcą wielkim, godnym 
wyżyn Parnasu, kto w poczuciu własnej mocy
1 potęgi twórczej sobie a Muzom śpiewa w głę- 
bokiem ukochaniu sztuki swojej i w rozmodlo- 
nem natchnieniu zaklina nastroje duszy swojej 
o melodję słów, czy symfonję kolorów, lub to
nów harmonję; w dali u podnóża góry, na któ
rej stoi artysta szumi tłum ludzki, ale to nic, 
głosy jego nie mogą zmącić natchnionego skupie
nia i nie dla niego tworzy genjusz. A ten kto 
ucha nastawia, słuchając pilnie, co mówią ludzie 
o pieśniach jego, nie jest twórcą, ani artystą, lecz 
błaznem.

I tak jak wielkie i głośne było przed wie
kami imię Erazma z Rotterdamu, tak dziś cisza 
wokół niego panuje i nic nie zamąci szelestu liści 
cmentarnych drzew.

Nie. Uznać to byłoby przesadą i niespra
wiedliwością. Nie wszystkim ludziom wystarcza 
normalne podniecenie dzisiejszą sensacją, szukanie 
ostatnich sensacyjnych rewelacyj i uznawanie 
wszystkiego, co było wczoraj za przeżytek, któ
rym nie warto się zajmować. Istnieją ludzie, któ
rzy myślą inaczej i dla nich ukazała się książka 
jednego z czołowych autorów naszych czasów 
Stefana Zweiga — ,,Triumf i tragizm Erazma 
z Rotterdamu". Przerzucamy kartki tej rewelacji 
literacko-monograficznej.

To, że tak głośne i sławne imię wielkiego 
męża zmalało do dźwięku kilku liter nie powinno 
dziwić nikogo, bo człowiek tak wytężonej pracy 
i stale przebywający w krainie ducha nie dba 
o ziemski splendor i, pracując już tylko dla siebie 
samego, pozostawia często w życiorysie swoim 
wiele luk. Zresztą Erazm nie lubił mówić o so
bie zbyt wiele. Był przecież dzieckiem z niepra
wego łoża, jako syn księdza. Wiemy zaledwie 
rok jego narodzenia, a mianowicie 1466. Rodzice 
odumierają go wcześnie, krewni pozbywają się 
opieki nad nim, aż gdy kończy 9 lat bierze go 
w opiekę kościół i wysyła do Deventer do zakła
du naukowego, potem do Herzogenbusch. W 1487 
wstępuje do klasztoru Augustjanów w Steyn, a 
w rok potem składa śluby. I choć w 1492 otrzy
muje z rąk biskupa Utrechtu święcenia kapłań
skie, to jednak zawsze więcej go interesują sztuki 
piękne i literatura łacińska, aniżeli sprawy ko
ścioła. Ale ciasnota murów klasztornych zbyt krę
puje Erazma, który marzy o wyrwaniu się na 
szeroki świat. Zostaje wkońcu przydzielony do 
boku biskupa z Cambrai, z którym razem ma 
odbyć podróż do Włoch, w charakterze sekretarza. 
Podróż wprawdzie nie dochodzi do skutku ale 
Erazm otrzymuje od swego patrona stypendjum 
na dalsze studja w Paryżu w College Montaigu, 
które z czasem stało się słynne dzięki opłakanym 
warunkom higjenicznym. Atmosfera suchej scho
lastyki, jaką przesycone jest życie umysłowe w 
College zupełnie nie odpowiada Erazmowi, to też 
chętnie skorzysta z pierwszej choroby, jako pre
tekstu do opuszczenia jego murów. Powraca 
wprawdzie potem do Paryża ale już nie do Colle
ge Montaigu, tylko jako guwerner młodych, bo
gatych Anglików i Niemców, którym towarzyszy, 
zwiedzając Holandję, Włochy, Niemcy czy Szwaj- 
carję. Ale najbardziej podoba mu się Anglja, 
która właśnie odetchnęła po wojnie Białej i Czer
wonej Róży, a ludzie, znudziwszy sobie politykę 
zwrócili swoje umysły ku nauce i sztuce. Ą prze
cież właśnie w takiej atmosferze Erazm czuje się
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najlepiej. Nikt tu ni? interesuje się jego pocho
dzeniem, wystarcza jego ciekawy wiedzy inteli
gentny umysł. Spotyka tu swoich przyszłych przy
jaciół Tomasza Morusa i Johna Fishera. Wresz
cie zostaje przedstawiony królowi Henrykowi 
VIII. Fakt, że przebywa w środowiskach ludzi 
wytwornych, wpływa na wyrobienie w sposobie 
bycia Erazma dużej kultury towarzyskiej i wy
kwintu. I potem Erazm będzie bardzo wiele wa
gi przywiązywał do tych zewnętrznych form to
warzyskiej ogłady, kwalifikując według tego lu
dzi. Podzielił on bowiem wszystkich na dwie 
grupy.

Ale tu musimy pewną dygresję uczynić.
Wielkie dokonały się przemiany w życiu 

Europy na przełomie 15 i 16 stulecia. Rozsze
rzyły się granice świata przez podróże Kolumba, 
Vasco de Gama, Diaza i innych, zmieniły się 
pojęcia o wszechświecie, ziemia przestała być nie- 
poruszonym centralnym punktem, wokół której 
obracało się słońce, a człowiek, który dotąd był 
przekonany o nienaruszalności średniowiecznych 
prawd patrzył z lękiem jak to, co miało być nie
zaprzeczalne i święte w gruzy padało, a powsta
wały nowe prawdy, które dotąd za kacerstwa 
uważano. Za kacerstwa, bo w średniowieczu we 
wszystkie dziedziny życia niemal ingerował Ko
ściół, a grom klątwy był podporą dla jego auto
rytetu. Ale w momencie, kiedy chwieją się naj
dawniejsze i najświętsze prawdy, serce, człowie
ka dziwnej nabiera odwagi, a żądza odkrywania 
jeszcze nowych i ciągle nowych prawd, chęć kry
tykowania i obalania wszystkiego, co dotąd istnia
ło staje się ponad siły kuszącą. I tak'wstawano 
z tego prochu w jakim chrześcijańska część ludz
kości leżała u stóp papieża i szukano nowych 
dróg. Kościół — ten symbol jedności Europy za
chwiał się w posadach. Na niebie wschodziła pro
mienna jutrzenka Wielkich Reformatorów.

Ale humanizm ma jeszcze pozatem specjal
ną kartę w dziejach ludzkości. To były czasy, 
kiedy zapanowała jedność w dążeniach ludzkich. 
I zdawać się mogło przez chwilę, że pękną gra
nice, a wszystkie narody zleją się w jeden lud, 
którego szlachetnem dążeniem będzie sztuka, nau
ka i wiedza. Przez chwilę nad swarami i małost
kami ludzkiemi zapanował potężny duch, jedno
czący wszystkich. Łacina stała się wspólnym ję
zykiem, a żądza wiedzy zjednoczyła wysiłki w je
den wielki trud. Ale dlaczego, pyta Zweig, dla
czego ta cudowna zgoda, ta jedność chwilę tylko 
trwać mogła? I odpowiada, że w masach ludz
kich oprócz szlachetnych popędów w głębinach 
duszy spoczywa żądza nienawiści, w której się 
dusza wyżywa, ta nienawiść, rozkoszująca się w 
poczuciu przemocy i walki musi od czasu do cza
su dać znać o sobie. I wtedy wybucha czerwonym 
płomieniem krwi, a jeżeli owionie ją całun idei, 
która zdolna będzie porwać za sobą rzesze, to 
może stać się groźną rewolucją, a jeżeli nic i nikt 
nie nada wybuchającej żądzy nienawidzenia kie
runku, to wkrótce sama padnie i uciszy się zmę

czona własnym wysiłkiem. I jeszcze jedno. Idea 
powszechnej zgody była zbyt niepojęta i abstrak
cyjna, nie posiadała efektownych momentów wy
klinania, a tłumom zawsze potrzebny jest efekt 
zmysłowy, fizyczny, tak jak potrzebną jest wi
dzialne wcielenie idei, co zwykle dokonywuje się 
w człowieku. Czasem tłum wynosi na szczyty jed
nostkę zupełnie przypadkową, która wcale nie re
prezentuje sobą uniwersalnie naczelnej idei epoki 
i dopiero historja potem właściwego wyboru do
konywuje. Tak zresztą było z Erazmem, który za 
boga humanizmu okrzyknięty znacznie ustępował 
choćby Leonardowi de Vinci.

Otóż ten bóg nowej epoki nie ustrzegł się 
jednego błędu, który zresztą stał się jednym 
z tragicznych rozczarowań humanizmu. Wierzył 
Erazm, jak współcześni mu humaniści, że jedna 
jest tylko droga do uszczęśliwienia ludzkości przez 
nadanie jej wyższego tonu ducha, a tą drogą jest 
oświata. Wydawało się tamtym ludziom, że gdy 
ów oświaty kaganiec pośród ciemnych tłumów za
palą, to odtąd ustaną wojny, nienawiść, przemoc 
a zapanuje powszechna zgoda i jedność. I wtedy 
właśnie podzielił Erazm z Rotterdamu ludzkość 
na dwie grupy: oświeconych, a więc tych, którzy 
mają wyplenić zło na ziemi i barbarzyńców — 
ciemnych, podatnych na wszystkie demagogiczne 
idee, nie umiejących zwyciężyć namiętności, które 
w nich tkwią jeszcze od czasów człowieka-bestji. 
Zagrzebani w stosach ksiąg i zwojach dokumen
tów przechodzili humaniści obok rzeczywistości 
nie dostrzegając jej wcale, a przez to nie rozu
mieli jej. Nie wiedzieli wcale co myśli ten po
gardzany tłum i sądzili, że będzie mu można 
zgóry pewien imperatyw narzucić, nie licząc się 
z jego psyche. I tu się boleśnie zawiedli.

Erazm pogardzał tym ciemnym, wielomiljo
nowym tłumem, ale to nie przeszkadzało mu za
chować wiary w ludzkość, wiary, której nigdy nie 
utracił. Erazm marzył na jawie z całem poczu
ciem realizmu, że kiedyś nadejdą czasy, kiedy 
człowiek powie do wszystkich ludzi ,,bracia", a 
duch ludzki ponad partyjność i stronniczość się 
wzniesie, że obali granice dzielące narody i uszla
chetniony, jasny zapanuje humanitarnym ideom 
wcielonym w życie przez samych ludzi, których 
serca polepszyły się dzięki oświacie. I tu musimy 
podkreślić dziejowe znaczenie Erazma. Bo on 
pierwszy chciał nie siłą, jak Napoleon, ale li-tylko 
duchem, potęgą z niego emanującą dokonać dzie
ła złączenia. On sam uważał się przedewszyst- 
kiem za Europejczyka, a mówił tylko po łacinie 
i dopiero gdy stary, zgrzybiały, zmęczony życiem 
człowiek poczuł zbliżającą się śmierć zatęsknił do 
rodzinnego Brabantu i, choć całe życie mieszkał 
zagranicą, umrzeć chciał jednak w ojczyźnie. A 
gdy serce zamierało już w piersi, wystukując 
ostatnie uderzenia, zaczął się modlić i mówił 
,,lieve God" — on humanista i Europejczyk.

Rozumiał, że dopóki nie wypleni zupełnie 
przekleństwa wojen jego marzenia są tylko mrzon
ką. A wojny powstają przez nieustępliwość oby

113



ROK XI J E D N O T A Nr. 9

dwu stron i zbyt krańcowe ujmowanie rzeczy. 
I dlatego właśnie nic tak bardzo nie było mu 
obce, jak ta krańcowość, niczego tak bardzo nie 
unikał, jak decydującego i wyrokującego „tak" 
albo „nie", szukał zawsze czegoś pośredniego, 
tego złotego środka. Wielki zwolennik kompro
misu wierzył zawsze w jego możliwość i zawsze 
do niego dążył, czując, że tak najlepiej uniknie 
wojny.

I jeszcze jedno pozostało mu obce do koń
ca życia — fanatyzm — ten bękart zrodzony 
z połączenia przemocy i ducha — jak mówi 
Zweig. On twierdził, że tolerancyjnóść jest zna
mieniem wysokiej kultury duchowej i ona tylko 
pozwala rzecz jasno ocenić, gdy fanatyzm jest 
głuchy i ślepy na wszystko i on to jest moto
rem wojen, szafotów, inkwizycyj i kaźni.

Niektórzy w tej jego tolerancyjności widzą 
rodzaj oportunizmu, a w skłonności do kompromi- 
sowania pospolite tchórzostwa. Ale tak nie było, 
nie był to ani oportunizm ani tchórzostwo, tylko 
wspaniałe w swojej trwałości ukochanie swobody 
i wolności ducha. Erazm nie chciał być niczyim 
stronnikiem, ani w niczyim obozie. „Chciał i był 
wolny, jak wszystkie duchy samotne i samotny, 
jak wszystkie duchy wolne". I dlatego nie wyda
wał Erazm ostatecznych wyroków w żadnych 
sprawach, chętnie służył radą, godził, uspokajał 
ale nie wypowiadał tego wiążącego „tak" albo 
„nie". Chętnie przyjmował zaofiarowaną mu go
ścinę, bywał gościem swoich możnych przyjaciół 
ale nigdy się z niemi nie wiązał, przeciwnie, bar
dzo często zmieniał miejsca pobytu. O tym jego 
namiętnym umiłowaniu wolności niech zaświad
czy fakt, że wystarczyło mu otwarte zadeklarowa
nie się po stronie papieża, a spłynęłyby nań god
ności, zaszczyty, dostojeństwa, ale on je odrzucał, 
przekładając ponad to skupioną ciszę swej pra
cowni i swoją niezależność.

Głęboki tragizm Erazma polegał na tern, 
że przeżywszy chwilę złudy, że bliska jest godzi
na powszechnego zbratania, został bardzo bru
talnie przekonany o tern, jak owa jedność jest 
jeszcze daleko od urzeczywistnienia, w momencie 
swego zejścia do grobu widział, jak cały świat 
na dwa wrogie rozdarty obozy tarzał się we krwi 
i upajał szałem fanatycznych uniesień, jak łatwo 
rozwiał się jego sen i on schodząc już do grobu 
został zmuszony do wydania wyroku na Lutra 
i jego ideę; on — niezależny, wolny, samotny 
homo per se musiał się za jedną ze stron opo
wiedzieć.

Smutny schodził do grobu Erazm z Rotter
damu, ale nie zatraciwszy wiary swojej wierzył 
w ludzkość. Bo ten wielki humanista na wszyst
ko z ludzkiego patrzył stanowiska, a religję jego, 
możnaby nazwać religję człowieczeństwa. Był 
przytem realistą i obce mu były mistyczne na
tchnienia Dostojewskiego czy Tołstoja.

Był Erazm z Rotterdamu jednym z tych, 
co jasno widzieli błędy Kościoła i z goryczą 
patrzyli na tę wykrzywioną, na manowce zbacza

jącą Chrystusową drogę. Ale wielki humanista 
zbyt kochał spokój i zbyt daleki był od wszczy
nania konfliktów i dlatego nie dążył wcale do od- 
szczepienia się od zasad Kościoła. Nie. On chciał 
tylko „reflorescencję" przeprowadzić, chciał pew
ne rzeczy zmienić, jednem słowem chciał Kościół 
zreformować i dlatego możemy go nazwać pre
kursorem Reformacji. Przy czem Erazm nie wni
kał, jak Luter czy Kalwin w istotę rzeczy, w za
gadnienie eucharystyczne, on tylko stwierdzał, że 
zewnętrzna obrzędowość nie dowodzi jeszcze re
ligijności, a kwestje wiary i niewiary rozstrzygać 
może tylko człowiek sam na sam z duszą swoją. 
Erazm chrystjanizm pojął nie tylko w związku 
z pewnemi momentami kościelno - religijnemi. 
W ramy chrystjanizmu wtłaczał Erazm etykę, mo
ralność i prawdę. „Gdziekolwiek natrafisz na 
prawdę, uważaj ją za chrześcijańską". A więc 
niema prawd pogańskich i chrześcijańskich jest 
tylko jedna prawda Boska. Wszystko, co wytwo
rzyły inne religje, a co było moralne, etyczne lub 
prawdziwe, otrzymywało znamię chrystjanizmu. 
Chrystjanizm jest zatem, mówi Zweig, według 
Erazma odmiennem określeniem wyższej, przepo
jonej uczuciami humanitarnemu - moralnościami. 
W ten sposób oparł się chrystjanizm na szero
kich podstawach i objął swojemi ramionami cza
sy pogańskie, dowodząc tern, że idea Chrystuso
wa istniała zawsze i żyła pośród ludzi, którzy ją 
tylko inaczej pojmowali. A fakt, że istniała wy
znawana przez pogan w ich nieświadomości dowo
dzi tylko jej boskiego początku i uniwersalności.

Na biurkach filozofów rodzą się rewolucje— 
powiedział ktoś — i tak jak Wielką Rewolucję 
przygotowały pisma Montesąieu, Voltaire'a, Rous
seau tak pisma Erazma z Rotterdamu, trafiwszy 
na podatny grunt, zapuściły korzenie, Bo wielkie 
ruchy religijne czy społeczne muszą być zawsze 
w psychice narodu przygotowane, aby potem ja
ko psychologiczna konieczność zaistnieć w życiu, 
jako konieczność psychicznego wyżycia się na tym 
właśnie polu jednostek i mas.

Erazm niewątpliwie przygotował reformację 
i to jest jego zasługą wiekopomną, a fakt, że nie 
kroczy obok Kalwina, Lutra czy Zwinglego 
przypisać należy temu, że tamci umieli za sobą 
porwać ludzi no i nie szli na kompromis. Życie 
wszystkich trzech obfitowało w momenty o głę
bokiej dramatycznej ekspresji, która umiała za
grać na nerwie tłumu, a Erazm, jeżeli przeżywał 
tragizm cierpienia, to zawsze był taki sam i taki 
odosobniony i nieosiągalny, niewidoczny, że nie 
mógł tłumów swoim cierpieniem rozpłomienić, 
zresztą jego drobna, mizerna figurka i cienki 
głos nie miały danych na to, żeby płomień go
rączkowej ekstazy rzucić między ludzi i czekać 
aż się rozpali wielkim ogniem. I dlatego Erazm 
pozostał trochę na uboczu i zapomniany.

Ale Erazm nie przegrał, nie został zwycię
żony, a fakt, że jego idea pokoju i sprawiedli
wości nie zrealizowała się, nie jest klęską, ale jej 
tryumfem. Bo życie zapewniszy jej nieśmiertelność

114 —



Nr. 9 J E D N O T A ROK XI

wyniosło ją tam, gdzie podnoszą się oczy ludzi 
w poszukiwaniu wielkiego celu, który natchnie 
siłą, mocą i ufnością, a dusze ich napełni szla
chetnością i da im wyższą miarę. Bo tą wyż
szą miarę posiadają dusze tych ludzi, którzy po
trafią się wznieść ponad swoje codzienne życie 
do idej przez ducha nakreślonych, idej może jeno 
w jakimś sennym marzeniu osiągalnych a nie tu 
na ziemi. Takie idee mają przecudną moc rozjaś
nienia serc ludzkich blaskiem wiary w lepsze ju
tro ludzkości, a gdzież jest piękniejsza od tej eraz- 
mowej nakazującej doskonalenie się coraz to wspa

nialsze aż do szczytów humanizmu, gdzie zapa
nują już tylko sprawiedliwość, pokój i Chrystu
sowa niczem nieskażona prawda.

Chciejmy wierzyć, że idea Erazma ma moc 
przenikania dusz i, że dziś tak, jak ongiś wszy
scy ludzie dobrej wiary złączeni są w jedność du
chową, której celem jest doskonalenie się według 
zasad Rotterdamczyka, a to, co staje na drodze 
i przeszkadza i najczystsze, najszlachetniejsze po
rywy zamienia w karykaturę bolesną to szata - 
nizm historji, który zwalczyć można jedynie mo
cą silnej jedności.

HENRYK UŁASZYN.

Tytuł i nazwa ksiądz
(dalszy, ciąg).

4. Słownik etymologiczny A. Brücknera. 
Z niego ks. Jankowski cytat żadnych nie przyta
cza; informuje krótko: ,,znajdujemy te same in
formacje, ale ponadto jeszcze uwagę, o której już 
czyniliśmy wzmiankę". Ale ,,wzmianka" ta doty
czyła ,,narodzin" tytułu ksiądz, a nam tu chodzi
0 zastosowanie go do duchowieństwa ewangelic
kiego; a dalej do czego odnoszą się słowa: „te 
same informacje"? Czy do Słownika Lindego
1 Warszawskiego? Jeśli tak, to jest to oczywista 
nieprawda, bo Brückner ani słówkiem nie po
trąca o stosowalność nazwy czy tytułu ksiądz do 
duchowieństwa nie rzymsko-katolickiego, co prze
cież jest istotnym przedmiotem artykułu ks. Jan
kowskiego. Jeśli zaś słowa „te same informacje" 
odnoszą się do Encyklopedji Glogera, to eo ipso 
nie mówią nic do naszego tematu. Zaliczenie 
więc Brücknera do „świadectw przemawiających 
j a s n o  za  tezą" ks. Jankowskiego jest wprost 
horrendalnem nadużyciem zaufania czytelnika.

Wogóle należy go, jak i Glogera, skreślić.
5. Z kolei Słownik Ilustrowany M. Arcta. 

Ks. Jankowski, wyraziwszy się o nim, że „jest 
echem poprzednich słowników7', przytacza wszak
że odpowiednie cytaty. Zdawałoby się, że skoro 
jest „echem poprzednich słowników", to jak 
i wszystkie poprzednie słowniki, znajdzie się rów
nież w rubryceli 1-szej, t. j. jako „świadectwo 
przemawiające j a s n o  za  tezą" autora, tym
czasem znalazł się (jedyny!) w rubryceli 2-giej, 
jako „świadectwo przemawiające n i e j a s n o  za 
lub p r z e c i w "  i z dopiskiem: „sprzeczne". Zo
baczmyż co tam jest „sprzecznego"?

Otóż pod ksiądz znajdujemy właściwie toż 
samo co i w Słowniku Warszawskim, mianowi
cie: „duchowny, szczególnie katolicki, mający pra
wo odprawiania mszy św., kapłan". Wszakże za
znaczyć należy, że określenia te jeszcze dobitniej 
niż w Słowniku Warszawskim, przeciwstawiają

się tezie ks. Jankowskiego. Przedewszystkiem 
przez opuszczenie zdania wtrąconego: „niekiedy 
innych wyznań...", a następnie przez dodanie sy
nonimu kaptan, który, jak wiadomo, ma bardzo 
szerokie znaczenie, stosowany jest bowiem i do 
duchownych pogańskich, nawet u ludów i epo
kach najprymitywniejszych *). Jasnem więc jest, 
że w Słowniku tym wyrazowi ksiądz nadano sze
rokie znaczenie. I z tern w najzupełniejszej zgo
dzie, a nie w sprzeczności, znajduje się to, co 
czytamy pod pastor: „pasterz dusz; ksiądz; kazno
dzieja i duchowny protestancki, minister". A za
tem Słownik Arcta nietylko, że nie przemawia 
„ n i e j a s n o  za  lub p r z e c i w" ,  lecz przema
wia najzupełniej wyraźnie p r z e c i w k o  tezie ks. 
Jankowskiego.

6. Pod tym punktem czytamy: „Ilustrowa
na Encyklopedja Trzaski Everta i Michalskiego: 
„ Ksiądz — każdy duchowny, świecki lub zakonny, 
zwłaszcza wyświęcony na kapłana". Cytata na pa
stora dyskretnie zamilczana. Świadectwo to, oczy
wiście, znalazło się w rubryceli „przemawiającej 
j a s n o  za  tezą" ze znamiennym dodatkiem: 
„nieco sprzeczne". Jest to swoista „duchowno-se- 
minaryjna" logika: coś, co jest „nieco sprzeczne", 
zalicza się do wypowiedzeń „jasnych", oczywiście, 
po odpowiedniej interpretacji.

1) Z powodu tego kapłana ks. Jankowski na str. 
234 tak pisze: ,,Określenie wyr. ksiądz, logicznie bio
rąc, nie może odnosić się do duchownych protestanckich, 
skoro jest tu mowa o kapłaństwie, szczególnie katolic- 
kiem". A gdzież tu jest mowa o ,,kapłaństwie katolic- 
kiem"?! W definicji jest tylko mowa o kapłanie, jako 
synonimie księdza; mowy tam żadnej niema o kapłań
stwie (niema też tego wyrazu!), tembardziej katolickiem. 
Ks. Jankowski zdaje się też nie wiedzieć, że uszerego
wane synonimy, nie do poprzedniego się odnoszą, tylko 
zawsze do wyrazu hasłowego. Wogóle co krok to nie
porozumienie. Traktuje też słownik języka polskiego, 
jak słownik terminologji rzymsko-katolickiej!
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Oto na str. 234 ks. Jankowski stara się 
zacytowane zdanie zinterpretować, t. j. usunąć 
rzekomą „sprzeczność", w ten sposób:

W pozycji... 6 — pisze — czytamy: „ksiądz— 
każdy duchowny...". To „każdy duchowny" jest 
dalej bliżej określone przez wyrazy: „świecki lub 
zakonny, zwłaszcza wyświęcony na kapłana" — 
wyrazy, które żadną miarą nie mogą odnosić się 
do pastorów".

Przeciwnie, jeśli bowiem odłożymy mędrko
wania scholastyczne na bok, to zdanie: „ksiądz — 
każdy duchowny, świecki lub zakonny, zwłaszcza 
wyświęcony na kapłana" zrozumieć będziemy mu
sieli jako: „ksiądz — każdy duchowny, świecki 
lub zakonny, n i e t y 1 k o wyświęcony na kapła
na", a więc i duchowny prawosławny (gdzie są 
święcenia i gdzie są duchowni świeccy i zakon
ni) i duchowny ewangelicki (gdzie niema ani 
święceń, ani zakonów)2 ). I w najzupełniejszej 
harmonji z tern pozostaje ctefinicja pod pastor 
skrzętnie, jako niewygodna, opuszczona przez ks. 
Jankowskiego: „pastor — tytuł duchownych 
ewangelickich, głównie luterańskich, zarządzają
cych samodzielnie paraf ją; to samo co proboszcz". 
Z tej definicji bowiem w zestawieniu z definicją 
poci ksiądz jasno wynika, że jak proboszcz (ka
tolicki) jest księdzem., tak i pastor (ewangelicki) 
jest również księdzem.

A zatem niema i być nie może najmniejszych 
wątpliwości ani co do jakichkolwiek „sprzeczno
ści", ani co do tego, iżby świadectwo to mogło 
w iakikolwiekbądź sposób (a już nie j a s n o ! )  
popierać tezę ks. Jankowskiego. Przeciwnie, naj
zupełniej tezie tej się sprzeciwia.

7. Z kolei z Encyklopji Gutenberga ks.
J. cytuje: „ k s ią d z .zaszczytny tytuł duchowień
stwa katolickiego, zwłaszcza kapłanów w Polsce... 
Pastor... tytuł duchownych protestanckich..." 
Oczywiście figuruje w rubryce 1-ej z dodatkiem: 
„ bardzo jasne". O zgodności z prawdą z rzeczy
wistością tej wypowiedzi ksiądz — powiem niżej. 
Traktując zaś wypowiedź tą w oderwaniu od fak
tów, więc jako pogląd i n d y w i d u a l n y ,  przy
znać trzeba, że mógł ją zaliczyć ks. Jankowski 
do świadectw przemawiających za jego tezą. Jest 
to zatem pierwszy głos za ową tezą. Niestety, 
sprawa przedstawia się smutnie: taki głos za  tezą 
znalazł się dopiero w dziele anonimowem — nie 
znamy bowiem ani autorów tej encyklopedji, ani 
nawet redaktora; nie znalazł się więc nikt, ktoby 
wziął za rtią odpowiedzialność". Nic dziwnego,

2) Możnaby tu też dyskutować na temat, co tu znaczy 
wyświecony: mógł być ten wyraz użyty w szerszeni, 
a nie ściślejszem znaczeniu, ściśle mówiąc i w y z n a n i o -  
wo  co innego jest wyświęcanie a co innego ordynacja; 
ale w zwykłym języku, kiedy mówimy nie ,,terminami" 
lecz ,,nazwami", wyświęcić ma też znaczenie i „ordy
nować". Przecież po łacinie i jedno i drugie, nieza
leżnie od wyznań, nazywa się ordinatio (ordinäre). — 
Przecież wciąż czytamy w pismach wszystkich języków 
o „chrzcie okrętów", który we wszystkich omal krajach 
odbywa się przez rozbijanie butelki szampana. Co in
nego więc t e r m i n  (wyznaniowy), a co innego n a z w a 
w języku ogólno-kulturalnym.

cytatę bowiem powyższą zaliczyć należy do prze
jawów analfabetyzmu. Już jej bezwzględny kon
trast z wypowiedzeniami innych istotnie poważ
nych dzieł, a więc przedewszystkiem Słownika 
Warszawskiego, pracy całego szeregu wybitnych 
uczonych — świadczy, że owa anonimowa wypo
wiedź za tezą ks. Jankowskiego owej anonimowej 
Encyklopedji, wydanej przez właściwie nieznaną 
formę, zaszczytu i uznania nie przynosi.

8. O dziele następnem ks. Jankowski tak 
pisze: „Encyklopedja Powszechna „Ultima Thu- 
le"... nic nowego nie przynosi o księdzu, chyba 
to, że mówi tylko o dawnem znaczeniu tego wy
razu, przez co zdaje się twierdzić, iż wyraz ten 
ma po dziś dzień to samo znaczenie, przynaj
mniej co dotyczy duchowieństwa". A więc znowu 
mamy wniosek ex sitentio, a mimo to zaliczony 
do rubryceli pierwszej, t. j. za tezą.

Dziwne jest to „nic nowego"; ale mniejsza
0 to. Żałować wszakże należy, że ks. Jankowski 
nie przytoczył wypowiedzi tej encyklopedji. Po
zwalam sobie mniemać, że nie uczynił tego dla
tego, że podałaby w wątpliwość powagę po
przedniej anonimowej wypowiedzi. Wyręczę więc 
tu ks. Jankowskiego. „Ksiądz — czytamy tam — 
jeszcze w XVI w. wyraz ten oznaczał u nas nie 
tylko ..duchownego, ale i świeckiego panującego... 
Średniowieczną tytulaturę dla kleru dominus Czesi
1 Polacy przetłumaczyli przez ksiądz...u. Otóż 
przedewszystkiem to ostatnie zdanie podrywa wia- 
rogodność opowieści Gallusowej o „zaszczytno- 
ści", co powtarza bezkrytycznie anonimowa En
cyklopedja Gutenberga. Na ten temat zresztą — 
jak już nadmieniłem — będzie niżej. Następnie 
czy wypowiedź zacytowana (zdanie pierwsze) upo
ważnia do wniosku, jaki zrobił ks. Jankowski? 
Chyba, że nie. Jest tu bowiem mowa o ducho
wieństwie wogóle, a nie o katolickiem; wszak 
mówi nie o XV w., lecz XVI, kiedy mieliśmy 
też i duchowieństwo ewangelickie. Raczej więc 
wnioskować by należało odw/rotnie niż to czyni 
ks. Jankowski. Ale czy nie byłoby najlepiej stwier
dzić, że jeszcze owa cytata nie przynosi nic do 
tematu dyskutowanego. Postępując zatem su
miennie, należy tę pozycję skreślić.

9. Z kolei mamy obszerną cytatę z Ency
klopedji Orgelbranda z r. 1864. Ma ona przema
wiać za tezą ks. Jankowskiego, oczywiście j a s n o .  
Ale już nazwisko autora artykułu powinno było 
ostrzec ks. Jankowskiego, o ile on się orjentuje 
piśmiennictwie polskiem. Jest to bowiem arty
kuł znanego kompilatora i pisarza mało krytycz
nego, aczkolwićk przez swe miłośnictwo rzeczy 
polskich, jak i Z. Gloger, zasłużonego: K. Wł. 
Wójcickiego. Analiza artykułu wykazuje zupełną 
jego bezużyteczność; a w żadnym razie, by prze
mawiał za tezą ks. Jankowskiego.

Artykuł rozpoczyna się zdaniem: „ Ksiądz, 
wwraz, oznaczający kapłana, tak świeckiego, jak 
zakonnika, i najwyższych dostojników kościel
nych". Oczywiście w/yrażone ogólnie; niema za
strzeżeń tak jasnych, jak w Encyklopedji Guten
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berga. Ale niżej jest takie zdanie — chyba rów
nież jak i poprzednio przez dyskrecję pominięte 
przez ks. Jankowskiego: „Na wyspie Ruggji, mo
narchę, który był i s t o t n i e  k a p ł a n e m  k s i ę 
d z e m nazywano", z tego bowiem zdania niewia
domo co autor chciał powiedzieć: czy dlatego na
zywał się księdzem., że był monarchą, czy też dla 
tego, że był ,,istotnie kapłanem" — oczywiście 
pogańskim...

W końcu zaś artykułu czytamy co nastę
puje: ,,'Wyraz im  (ksiądz) wyłącznie dzisiaj ozna
czający osobę duchowną, kładziemy przed wszel- 
kiemi tytułami godności duchownej, jak np. 
ksiądz kapelan, ksiądz pleban, ksiądz kanonik, 
ksiądz biskup lub arcybiskup".

Część pierwsza zdania nic nie mówi o kato- 
lickości, część druga — przykłady — wylicza 
tylko godności katolickie. Nie wiemy więc, co 
miał na myśli Wójcicki, kiedy to pisał. Może 
i nic nie myślał. I, zdaje się, że to jest najprawdo
podobniejsze. Bo on to nie ,,napisał", a ,,od
pisał...".

Rzecz się przedstawia tak. W końcu artykułu 
o księdzu u Lindego, czytamy co następuje: ,,Dru
ga osobliwość", że przed inszemi tytułami du
chownemu zachowujemy słowo ksiądz: ksiądz ka
pelan, ksiądz proboszcz, ksiądz pleban, ksiądz ka
nonik, ksiądz prebendarz, ksiądz biskup, ksiądz 
arcybiskup". Z zestawienia tego zdania ze zda
niem Wójcickiego wynika, że jest odpisane z Lin
dego z odpowiedniemu, że względu na czas, mo
dyfikacjami i opuszczeniami niektórych godności; 
ale porządek zachowany! Wszakże z Lindego wie
my, że wypowiedź jego nie przemawia za tezą 
ks. Jakowskiego. Cóż robić zatem z Wójcickim 
wzgl. z Encyklopedją Orgelbranda? Ba, potra
fiłbym ten punkt skierować przeciwko tezie ks. 
Jankowskiego; wszak Wójcicki był nie tylko jed
nym z głównych współpracowników, lecz współ
redaktorów tej Encyklopedji. Zajrzyjmy więc 
o dwa tomy dalej, do tomu XIV, w rok zaledwie 
później wydanego (1865), a pod hasłem: „ Otto 
Leopold\ pastor zboru ewangelicko-augsburskie
go" i t. d., przeczytamy w życiorysie tego zasłu
żonego kapłana następujące słowa: „ksiądz Otto... 
jeden z najcelniejszych kaznodziei polskich..." 
Zdaje mi się, że wobec takiego faktu, trudno jest 
zaliczać Encyklopedję Orgelbranda do ,,świa
dectw przemawiających j a s n o  za  tezą ks. Jan
kowskiego. Sądzę wszakże, że najlepiej będzie 
ją skreślić.

10. Wreszcie punkt ostatni: Podręczny 
Słownik Polityczny Joachima Bartoszewicza. Do
tychczas mieliśmy do czynienia z dziełami nauko
wemu lub o charakterze naukowym, ale ks. Jan
kowski nie gardzi niczem; jest zdania swoich 
współbraci zakonnych, Jezuitów, że wszystko jest 
dobre skoro prowadzi do celu. A więc sięga i po 
książkę kleroendeckiego działacza partyjnego, 
z nauką się nie parającego, po książkę, której 
już sam podtytuł winien był być ostrzeżeniem. 
Podtytuł ten brzmi: ,,Do użytku posłów, urzęd

ników państwowych, członków ciał samorządo
wych i wyborców". Podkreślam: ,,wyborców"!... 
Jest to ,,źródło" dla ks. Jankowskiego.3<)

P. Bartoszewicz oczywiście własnych poboż
nych życzeń nie odróżnia od faktów historycznych, 
językowych i t. p. Czytamy u niego np. „ksiądz— 
tytuł nadawany w Polsce kapłanom katolickim". 
Prawie identycznie jak anonimowa Encyklopedją 
Gutenberga. I nawet gorzej, gdyż nie słyszeliśmy 
jeszcze nigdy o ,,nadawaniu" w Polsce takiego 
tytułu. Autor najwidoczniej nie odróżnia ,,nada
wania tytułu" od intytulacji (,,Anrede"). Gdyby 
w jego Słowniku trzeba było objaśnić wyraz pan, 
prawdopodobnie znaleźlibyśmy takie pojaśnienie: 
„Pan — tytuł n a d a  w a n y w' Polsce obywate
lom z wyłączeniem kapłanów katolickich"... Cie
kaw jestem, doprawdy, kto tu w Polsce ,,nada
wał" i ,,nada je" tytuł Pan...

Słusznie więc zaopatrzył ks. Jankowski świa
dectwo p. Bartoszewicza w określnik ,,bardzo 
jasne" — w ten sam określnik, który otrzymała 
jeszcze tylko anonimowa Encyklopedją Guten
berga. Należało jeszcze dodać: z logiką, z fakta
mi, z prawdą — nic nie ma do czynienia.

•

Zreasumujmy wyniki. Okazuje się, że pozy
cje: 3 (Gloger), 4 (Brückner), 8 (Enc. Ultima 
Thule) i 9 (Wójcicki — Enc. Org.) należy skre
ślić, gdyż ,,świadectwa" te nie tylko nic nie mó
wią za tezą ks. Jankowskiego (aczkolwiek zali
czył je do przemawiających za nim!), lecz wo- 
góle nic nie mówią na temat, będący istotnym 
przedmiotem artykułu ks. Jankowskiego. Z tego, 
że w Słowniku Lindego niema wyrazu pastor, 
czy zrobi ks. Jankowski wniosek, że wyrazu tego 
jeszcze w języku polskim nie znano? Pozatem, 
jeśli ,,świadectwa" te mówią o znaczeniu i sto
sowaniu wyrazu ksiądz w czasach najdawniej
szych, to czy można na tej podstawie wniosko
wać tak, jak to wnioskuje ks. Jankowski: „mówi 
tylko o dawnem znaczeniu tego wyrazu, przez co 
zdaje się twierdzić, iż wyraz ten ma po dziś dzień 
to samo znaczenie, przynajmniej co dotyczy du
chowieństwa" (str. 229), gdyż takie wnioskowanie 
jest również nieuzasadnione. Można się o tern 
z łatwością przekonać na historji wyrazu kapłan— 
o czem będzie niżej. Skreślamy więc te cztery 
pozycje, jako nie przemawiające ani bezpośrednio, 
ani pośrednio za tezą ks. Jankowskiego.

Pozostaje zatem jeszcze sześć ,,świadectw/". 
Z nich, wiemy, tylko dwa przemawia za tezą ks. 
Jankowskiego (7 i 10) pozostałe zaś: 1 (Linde),

3) W tym Słowniku p. Bartoszewicza spotykamy 
m. in. takie „kwiatki“ : „W s p ó l n o ś ć  m o w  y... była 
p o d s t a w o w ą  p r z y c z y n ą  s k u p i e n i a  się ludzi 
w pewnych miejscowościach i osadach i stopniowego 
powstawania plemion, ludów i narodowości“ , (s. 2Ó1) 
Oczywisty nonsens. Albo: W ten sposób aryjczycy stwo
rzyli r a s ę  a r y j s k ą, zwaną także przez uczonych 
i n d o e u r o p e j s k ą ,  Językiem pierwotnych aryjczyków 
był s a n s k r y t ,  który jest źródłem języków indo-euro- 
pejskich". (s. 41). Niewątpliwie, można to było z tein 
się spotkać i w innych -książkach, ale tak przed stu laty...
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go (SW.). A jeśli chodzi o Encyklopedję Orgel- 
oraz 6 (Encykl. TEM) — wyraźnie przeciwko 
tezie, a które ks. Jankowski dopiero po odpowied
niej ,,interpretacji" zaliczył na korzyść swej tezy 
(1, 2, 6), lub do ,,niejasnych" (5). A zatem 
czterv wypowiedzi" świadczą przeciwko tezie ks. 
Jankowskiego, dwie zaś za jego tezą. Co robić? 
To, co robi się zawsze skoro się ma sprzeczne 
,,wypowiedzi". Mianowicie:

Jeśli się faktami rozporządza, weryfikuje się 
niemi ,,wypowiedzi", t.j. temi właśnie faktami, 
które są podstawą definicyj i uogólnień w słow
nikach. W pozytywnej części podam odpowiedni 
materjał, tu poprzestanę na przypomnieniu przy
kładów, znajdujących się już we wspomnianych 
dziełach pod omawianemi hasłami: ,,Duchowni 
ewangeliccy mają być nazwani księżą“ ;  uchwała 
taka przecież byłaby niemożliwa, gdyby w języku 
polskim podówczas (XVIII w.) nie był już wyraz 
ksiądz używany, bodaj ze znacznem ogranicze
niem, jako intytulacja duchownych ewangelickich. 
Tub: ,,Naczynili sobie księdzów... i postanowili 
je w kościelech bałwańskich" (XVI w.). Lub 
wreszcie: ,,Kalchas, ksiądz grecki..." ze Słowackie

go (SW.). A jeśli chodzi o Encyklopedję Orgel
branda, to może należy też przypomnieć i o księ- 
dzu pastorze Otto...

Jeśliby się zaś żadnemi faktami nie rozpo
rządzało, to należało by zwrócić uwagę na źródła 
owych sprzecznych wypowiedzi: skąd czy od ko
go pochodzą. Otóż po stronie świadectw przeciw
ko tezie ks. Jankowskiego stoją tacy fachowcy, 
jak J. Karłowicz, prof. A. A. Kryński, prof. St. 
Szober (Słownik Arcta) i inni; po stronie zaś 
tezy ks. Jankowskiego—anonimowa, bezkrytyczna 
Encyklopedja Gutenberga i p. Bartoszewicz, kle- 
roendecki polityk z pracą naukową nic wspólne
go nie mający. Komuż więc zawierzymy w tej 
fachowej sprawie? Chyba wątpliwości niema żad
nych. A zatem skreślamy i te dwie pozycje, jako 
nie zasługujące na zaufanie.

W ten sposób z 10 świadectw, przytoczonych 
przez ks. Jankowskiego, z których 9 jego zdaniem 
,,jasno" przemawia za jego tezą, pozostało tylko 
4, które wszystkie w zgodzie z faktami zgodnie 
świadczą przeciwko tezie ks. Jankowskiego.

(d. c. n.).

PROF. DR. F. M. BARTOSZ.

Paweł Włodkowicz
polski obrońca Husa w Konstancji

(za zgodą autora tłumaczył Ks. Th. Dr. E. Jelinek)

Było to 5 czerwca 1415 roku. Po wielomie- 
sięcznem więzieniu i wielokrotnych próbach uda
ło się wreszcie dzięki wytrwałym wysiłkom wier
nych przyjaciół Husa uzyskać dla Mistrza Jana 
publiczne posłuchanie. Z radosnem wzruszeniem 
nad niespodziewanem powodzeniem i doniosłością 
chwili, daremnie tyle razy pożądanej, choć nie 
bez drżenia wyczekiwanej, wstępował Mistrz w 
otoczeniu straży przed zgromadzonych uczestni
ków soboru, aby publicznie odpowiedzieć na za
rzuty i oskarżenia, jakie w ciągu długich lat 
zebrali przeciwko niemu wrodzy i śledcze komisje 
kościelnych urzędów. Wzruszony ważnością chwi
li, za którą tyle tęsknił, a której jednak w głębi 
duszy się lękał, — wiedział-ci bowiem, że niemasz 
pomostu między jego światem a światem współ
czesnego Kościoła, i że wobec tego musi nastą
pić gwałtowne rozwiązanie tyloletniego proce
su — wstępował Mistrz Jan przed sędziów, 
przed panów jego życia i śmierci. Zaledwie sta
nął przed ich obliczem z zwycięskim nieledwie 
uśmiechem na ustach, powitany został hałaśli
wym krzykiem niemieckich, a szczególnie czeskich 
swych wrogów; nie potrafili oni stłumić swego 
rozgoryczenia nad znienawidzonym heretykiem, 
o którym jeszcze przed chwilą myśleli, że zwyczaj

nie poślą go na normalną śmierć, a który oto — 
dzięki silnemu przywiązaniu i opiece dalekiego 
swego narodu — rozpoczynał zasię z nimi nową 
walkę. Mimo okropnego zgiełku, jakim go powi
tano, pierwsze to ze trzech posłuchań, których Mi
strzowi udzielono, tak wypadło, że wesoło z niego 
odchodził, owszem cieszył jeszcze zmartwionych 
i oburzonych przyjaciół, którzy nie dostawszy się 
do wewnątrz w udręce i rozgoryczeniu musieli spę
dzić kilka godzin emocjonującego oczekiwania za 
drzwiami, podczas gdy ukochany ich nauczyciel 
srogo walczył z zakamieniałymi przeciwnikami. 
Dwa ważkie punkty oskarżenia — cieszył się 
Hus — udało mu się odeprzeć, a o dalszych ży
wił nadzieję jeszcze większą. Że zrazu wszystko 
mimo rozpaczliwego nieledwie początku szczęśli
wie się skończyło, było — jak to sam z wdzięcz
nością wspomina — niemałą zasługą dwóch jego 
przyjaciół, których był odnalazł w licznem zgro
madzeniu sędziów. Był to praski jego druh 
i uczeń Mistrz Jan Kardynał, oraz pewien polski 
doktór. Imię jego wprawdzie już wywietrzało mu 
z pamięci, ale łatwo go poznał, chociaż się z nim 
już z piętnaście lat nie widział. Któż to był ów 
szlachetny obrońca Husa polskiej narodowości? 
Jakkolwiek sam Hus go nie wymienia, określimy

118 —



Nr. 9 J E D N O T A ROK XI

go całkiem łatwo. Z osobowego spisu soboru 
wiemy, że wśród polskiego poselstwa w Konstan
cji był tylko jeden doktór, a był nim Paweł 
Włodkowicz z Brudzewa, w owym właśnie czasie 
rektor akademji krakowskiej, córy to czeskiej Ka- 
rolowej akademji.

Jak we wszystkich wielkich okresach swych 
dziejów, tak i za czasów husyckich bodaj naj
więcej zbliżył się naród czeski do braci Pola
ków. Husyckie stulecie, które po dwukrotnej mar
nej próbie prowadziło za króla Jerzego do trwa
łego, lecz niestety tylko pół wieku trwającego 
panowania w Czechach królów polskiej krwi, wy
warło silny wpływ na całą polską kulturę. Czesko- 
polska przyjaźń tego stulecia rodziła się na polach 
walk i na uniwersytecie. Położyli pod nią pod
waliny wojownicy i uczeni, wodzowie bitew i na
ukowych zapasów na uniwersytecie praskim, Jan 
Żyzka nie w mniejszym stopniu niż Mistrz Jan 
Hus. Późniejszy bohater wojen husyckich przy
czynił się do chwalebnego ukończenia ,,wielkiej 
wojny"' Korony polskiej z Zakonem niemieckich 
rycerzy dzięki bohaterskiej obronie najodpowie- 
dzialniejszej twierdzy, zdobytej po niesłychanej 
klęsce Zakonu pod Grunwaldem, w której tak 
bardzo zasłużyło się czeskie i morawskie rycer
stwo ze znanym wodzem morawskim Janem Soko
łem z Lamberka na czele, a która tyle wsławiła 
czeskie imię po całej Europie. I byli to znowu 
przyjaciele i towarzysze Husa, którzy nawiązali 
podobne szczere stosunki między obu bratnimi 
narodami w łonie ich inteligencji. Podobnie jak 
na dalekich pruskich pobojowiskach rodziła się 
niejedna piękna przyjaźń między czeskim i pol
skim rycerzem, przyjaźń przypieczętowana wspól
nie przelaną krwią, tak i na uniwersytecie pra
skim, na który uczęszczało wielu Polaków, nie 
posiadających aż do r. 1400 własnej wyższej 
uczelni, zaprzyjaźniali się ze sobą przedstawiciele 
młodej nauki obu słowiańskich narodów. Zbli
żała ich do siebie nietylko jak ich współziom
ków wojennego rzemiosła wspólna niechęć do 
Niemców, których zwierzchnictwo, oparte na prze
starzałej ordynacji wyborczej, jednako cierpko 
znosili polscy i czescy mistrze; znacznie silniej
szym węzłem łączyła ich daleko głębsza i trwal
sza wspólnota, wspólnota pragnień i celów moral
nych i religijnych. Tego rodzaju przyjaźnią był 
najprawdopodobniej i ten węzeł, który właśnie 
przypominam.

Mistrz Paweł, nieco — zdaje się — starszy 
od Husa, był długoletnim członkiem akademji 
praskiej, O cztery lata wcześniej niż Mistrz Jan 
uzyskał godność bakalarską, następnie zaś nawet 
mistrzostwo i bakalaureat prawa kościelnego 
(1396), jako też niższe święcenia kapłańskie 
(1395). Spędziwszy w ten sposób około 10 lat 
w Pradze, przeniósł się w celu ukończenia stu- 
djów prawniczych na słynny uniwersytet padew
ski, którego doktorat otwierał najlepszą drogę 
do najwyższych godności zarówno na polu ko-

ścielnem jak i państwowem. Po powrocie do 
kraju Mistrz Paweł w samej rzeczy zostaje ka
nonikiem krakowskim, i wstępuje, jak zresztą 
większość mu podobnych, do służby królewskiego 
dworu. Młode państwo polskie właśnie nagląco 
potrzebowało zdolnych prawników do służby dy
plomatycznej. Tą mocną bronią zyskiwał sobie 
niewątpliwie odwieczny jego wróg, Zakon nie
mieckich rycerzy, na europejskim zachodzie licz
nych sprzymierzeńców i sympatyków, bez których 
los Zakonu byłby już dawno przesądzony. Dyplo
matyczni przedstawiciele i agenci malborskiego 
Wielkiego Mistrza mieli ręce na wszystkich dwo
rach europejskich; przedstawiając króla Jagiełłę 
jako poganina a samych Polaków jako półdzikich 
barbarzyńców, zdołali oni rozwinąć przeciwko 
Polsce propagandę tak skuteczną, że szkodziła ona 
Polsce więcej niż wojna z Zakonem. Na donio
słym tym froncie narodowym walczy odtąd 
(1412) Paweł Włodkowicz, i wkrótce staje się 
wysoce interesującem i doniosłem zjawiskiem 
wśród polskich dyplomatów. W poselstwie kró
lewskiego dworu zjawia się w początkach r. 1415 
na soborze w Konstancji. Na ten pierwszy euro
pejski kongres przybyli z podobnymi zamiarami 
również przedstawiciele Zakonu, i zgotowali tu 
polskiemu poselstwu niejedną cierpką chwilę. Ta 
dyplomatyczna walka najprawdopodobniej wpły
nęła nieprzychylnie i na spór Mistrza Jana.

Mistrz Paweł, stanąwszy w obronie zakrzy- 
czanego przez hałasujących ojców Husa, działał 
najprawdopodobniej nietylko w porozumieniu i w 
duchu polskiego poselstwa wogóle, które chwa
lebnie przyczyniło się do uzyskania publicznego 
posłuchania dla podstępnie uwięzionego czeskie
go mistrza. Niewątpliwie z wdzięcznością wspo
minał cenne usługi, jakie jego państwu oddała 
pod Grunwaldem, ba zeszłego jeszcze roku w 
krótkiej zwycięskiej dogrywce ,,wielkiej wojny", 
czeska i morawska szlachta z ,,wielkim panem Łąc
kiem" na czele, jak z szacunkiem nazywano za
granicą głównego obrońcę husytyzmu, potężnego 
morawskiego hetmana a właściwie nieograniczone
go władcę margrabstwa, Lacka z Kra warz. Usług 
tych zapewne będzie jeszcze trzeba i w przyszło
ści, może jutro, czy pojutrze, albowiem ani my
śleć nie można, żeby się Zakon ze swą klęską 
pogodził. Dlatego, to właśnie czescy przyjaciele 
Husa znajdowali tak chętny posłuch u polskiego 
poselstwa, a szczególnie u wojennego jego do
radcy, sławnego na całą Europę Zawiszy Czar
nego, (którego po siedmiu latach pod Niemiec
kim Brodem Żyżka weźmie do niewoli wśród 
rycerstwa króla Zygmunta, któremu Zawisza tak
że służył), dlatego to polscy rycerze podpisali 
także protest przeciwko odmówieniu M. Janowi 
publicznego posłuchania. Lecz wszystko to chyba 
nie decydowało u M. Pawła, podobnie jak nie 
decydowało tylko czysto ludzkie oburzenie prze
ciwko nieładnemu postępowaniu soboru z jego 
biednym dawniejszym praskim kolegą. Nie było 
to jeno serce, które w Mistrzu Pawle silniej
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drgnęło, ale przedewszystkięm moralna solidar
ność, której nie mógł nie czuć wraz z mężem jed
nakich zapatrywań i jednakich dążeń w zasadni- 
czem zagadnieniu owych czasów, w reformie Ko
ścioła. Był-ci wszak Mistrz Paweł gorliwym jej 
zwolennikiem, jak dowiódł tego w obszernym 
reformatorskim programie, który był jeszcze w 
drodze na sobór napisał; wystąpił w nim jako 
surowy sędzia rozpusty papieskiego dworu, i ja
ko dzielny obrońca koncyljarnego kierunku, pra
gnącego uczynić z soborów kościelnych trwałych 
stróżów proponawanych reform w przeciwień
stwie do samowoli papieży. Mąż takich poglądów 
nie mógł poprostu odmówić pomocy i współ
czucia czeskiemu koledze, chociaż zasady tegoż 
biegły znacznie dalej od jego własnych, ale szły 
przynajmniej w jednakim kierunku.

Niestety, właśnie w chwili, kiedy skutecznej 
jego pomocy było potrzeba najwięcej, w decydu
jących dniach z końca czerwca i z początku lip- 
ca, Mistrz Paweł zaprzątnięty był własną dyplo
matyczną misją tak dalece, że zaledwie mógł już 
coś uczynić dla Husa. Możliwe, że jeno żałosna 
złomkowitość naszych źródeł uniemożliwia nam 
odnalezienie dalszych jego śladów w tragicznym 
losie Mistrza Jana. Jest bowiem bardzo prawdo
podobne, że i w tern przejawiło się pośrednictwo 
Włodkowicza, kiedy innemu praskiemu koledze, 
Mistrzowi Kardynałowi, udało się wymódz taką 
formułę, którąby Hus mógł przyjąć, nie zada- 
wając gwałtu własnemu sumieniu. Trudno wprost

sobie wyobrazić, żeby Mistrz Kardynał nabył tak 
wielkiego na sobór wpływu, jaki wykazują ustęp
stwa, w iście ojcowski sposób zdobyte dla Mi
strza przez tego przyjaciela. Mistrz Paweł nato
miast znał się bardzo dobrze z jednym z głów
nych sędziów Husa, z kardynałem Zabarellą, by
łym padewskim jego nauczycielem. Najwidocz
niej wkrótce potem wynikły spór dyplomatyczny 
z Zakonem pozbawił Mistrza Jana pomocy tak 
skutecznej, jaką był wpływ dyplomaty polskiego 
króla. Rozdźwięk jednak między Husem a sobo
rem był charakteru tak zasadniczego, że z pew
nością nawet dyplomacja Włodkowicza rozbiłaby 
się o niemożność jego załagodzenia.

Zetknięcie się z Mistrzem Janem było w ży
ciu Mistrza Pawła w gruncie rzeczy tylko epizo
dem. Przez cały czas obrad soboru przebywał w 
Konstancji jako przedstawiciel swego państwa, 
i później wykonał jeszcze wiele doniosłych poli
tycznych posunięć, nie zetknął się już jednak, 
o ile wiemy, ze swymi praskimi kolegami z hu- 
syckiego obecnie już obozu. Nie wpłynął już 
także na zagadnienie reformy kościelnej, będąc — 
jak się zdaje — całkowicie pochłonięty polityką. 
W ostatnich latach uwolnił się z jej wiru, i umarł 
prawie w 20 lat po zetknięciu się z Husem, w 
nawpółklasztornem zaciszu (1435).

Zapomniana jego pamięć zasługuje sobie 
chyba, aby ją właśnie dziś z wdzięcznością od
nowić.
(Z książki O Husa a o Husovi, Praha, 1935).

W iadom ości z kościo ła  i o kościele
WIZYTA DELEGACJI WSZECHŚWIATOWE
GO ZJEDNOCZENIA EW ANGELICKIEGO 

W POLSCE.
We czwartek i piątek 3 i 4 b. m. bawiła 

w Warszawie delegacja Wszechświatowego Zjed
noczenia Ewangelików w osobach Najprzewieleb- 
niejszego Księdza Biskupa Kościoła Anglikańskie
go Taylora Smitha, byłego naczelnego Kapelana 
armii wielkobrytyjskiej, kawalera wielu wysokich 
orderów, — Przewielebnego Księdza Chalmers 
Lyon, Pasterza Zboru Presyterjańskiego wHamps- 
tead pod Londynem, oraz p. Gooch, generalnego 
sekretarza Zjednoczenia.

Delegacja przybyła do Warszawy po uprzed
niej bytności w Więcborgu na Pomorzu i na
stępnie w Lodzi, a w drodze do dalszych miej
scowości naszego kraju, jak Kraków, Cieszyn, 
Lwów, Kołomyja, Równe, aby się osobiście za
poznać że stosunkami wyznaniowymi u nas i na
wiązać osobisty kontakt ze Zjednoczeniem Ewan
gelików w Polsce, które w roku ubiegłym roz
poczęło i u nas swe istnienie. W skład Zjedno
czenia u nas wchodzą wybitni przedstawiciele 
wyznań i ugrupowań ewangelickich, jak ew.- 
augsburskiego, ew.-reformowanego, ewangelicz
nych chrześcijan, Społeczności chrześcijańskiej w

ramach Kościoła Ew.-Augsburskiego, metodystów 
i innych. Ze strony naszego wyznania biorą udział 
w pracach Zjednoczenia Przewielebny Ksiądz Su
perintendent Stefan Skierski i Ksiądz Ludwik 
Zaunar.

Gościom naszym w podróży ich po Polsce 
towarzyszył z ramienia naszego Zjednoczenia 
Wielebny Ksiądz Dr. Martin Price, i jako infor
mator i jako tłomacz w stosunku do nas, ponie
waż goście posługują się wyłącznie językiem an
gielskim. Pobyt gości w Warszawie po za rozmo
wami z przedstawicielami naszego Zjednoczenia 
o naszych celach, dążeniach i potrzebach, wypeł
niła audiencja u Pana Premiera Rady Ministrów 
w obecności Przewielebnego Księdza Superinten- 
denta Skierskiego i Księdza Martina Price, oraz 
dwa zebrania religijne wieczorowe: we czwartek 
w Kościele Ewangelicko-Augsburskim na ul. Kró
lewskiej, w piątek wieczorem w naszym kościele 
parafialnym na Lesznie. W obu wypadkach ko
ścioły były wypełnione przez członków różnych 
grup wyznaniowych ewangelickich, pragnących 
posłuchać Słowa Bożego z ust. gości. Na zebra
niach tych przemawiali kolejno wszyscy goście, 
podkreślając i akcentując konieczność jednocze
nia się ewangelików i zespalania się we wspólnym
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dążeniu do poznania Jezusa Chrystusa, jako oso
bistego Zbawiciela i przyjęcia go całym sercem 
jako podstawy całego życia. Wierzymy, że zebrania 
te stały się wielkim duchowym pokrzepieniem 
dla niejednej duszy, a nas ewangelików napełniły 
ufnością w pomoc tego Pana, który jest dla 
każdego wierzącego jedyną drogą, prawdą i ży
wotem. Mamy też nadzieję, że odwiedziny gości 
naszych staną się mocnym impulsem i zachętą 
dla tern intensywniejszej pracy w naszych wa
runkach w kierunku zespalania naszych rozdrob
nionych i rozproszkowanych sił szczególnie wobec 
coraz intensywniejszej akcji rzymsko - katolickiej 
i jej dążeń, które tak jaskrawy wyraz znalazły 
niedawno w prasie; pod tytułem: ,,Przeklęty duch 
Reformacji'' (Tygodnik ,,Prosto z mostu"). Go
ście nasi, jak o tern świadczą ich własne słowa, 
wynieśli wrażenia miłe i krzepiące, a czuli się 
wzruszeni serdecznym przyjęciem i atmosferą 
życzliwości i zrozumienia, jakie nieśli im na spo
tkanie przedstawiciele naszego Zjednoczenia.

Z Warszawy udali się goście w sobotę do 
Cieszyna i tam zetknęli się z ewangelickim pol
skim ludem. To zetknięcie się było dla nich praw
dziwą rewelacją, zrozumiałą w świetle opinji, 
która tak często a niesłusznie usiłuje i u nas i za
granicą utożsamiać polskość z rzymskim-katolicyz- 
a ewangelicyzm z niemieckością z drugiej stro
ny. W. Cieszynie witali gości przedstawiciele Ko
ścioła ewangelicko-augsburskiego w osobach Naj- 
przewielebniejszego Ks. Biskupa Dr. Juliusza 
Burschego i Przewielebnego Ks. Seniora Kuli- 
sza, oraz przedstawiciel władzy naszej państwo
wej w osobie Pana Starosty Plackowskiego. 
I w Cieszynie, jak w Warszawie odbyły się w 
atmosferze wielkiej serdeczności zebrania w Ko
ściele Cieszyńskim, a następnie goście zwiedzili 
zakłady w Dzięgielowie.

Dalszym etapem podróży był Kraków, a wła
ściwie Zbór ewangelicki w Krakowie.

Kraków wywarł na gościach potężne wra
żenie. Wspaniałe przyjęcie przygotowane im przez 
władze zborowe z Ks. Dr. Niemczykiem na czele, 
audiencja u Pana Wojewody, złożenie wieńca 
w krypcie Marszałka Piłsudskiego, zwiedzenie 
kopca na Sowińcu, pozostawiły w ich umyśle 
wrażenie niezatarte. W Krakowie towarzyszył go
ściom prócz przedstawicieli miejscowego Zboru 
Ks. Superintendent Skierski, który w tym celu 
specjalnie przybył z Warszawy. Z Krakowa wró
cił do Anglii Ks. Biskup Taylor Smith, dalszą 
zaś podróż do Lwowa, Kołomyi, Stanisławowa 
i Równego odbywali Ks. Chalmers Lyon oraz p. 
Gooch w towarzystwie Ks. Dr. Price. Niesposób 
podać pełnego opisu wszystkich etapów podróży 
gości naszych: wszędzie byli przyjmowani całym 
sercem, wszędzie też starali się oni dać słuchają
cym ich ludziom Słowo Boże płynące z serca 
i osobistego głębokiego przekonania i wiary. Wie
my, że podróż po Polsce i kontakt z poszczegól
nymi ośrodkami naszego ewangelicyzmu dał im 
niewątpliwie dość materjału informacyjnego, któ
ry pozwoli im stwierdzić, że aczkolwiek w cięż
kich warunkach materjalnych, stanowiąc nielicz
ną mniejszość wyznaniową, otoczeni często atmo
sferą nieprzychylną i niechętną, ewangelicy po- 
lacy pracują i nieustają w swej pracy nad grun
towaniem i szerzeniem Ewangelii we własnych 
sercach i w sercu wszystkich tych, co tej Ewan
gelii szukają i do niej się garną. Obyż odwie
dziny te zespoliły nas wszystkich, gdziekolwiek 
jesteśmy w jednym usiłowaniu i dążeniu: nieść 
chwałę całym sercem Panu Bogu naszemu, dawać 
żywe świadectwo naszej łączności z Jezusem Chry
stusem, jako osobistym’ każdego z nas Zbawicie
lem i Panem.

O f i a r y
I. Na wydawnictwo „Jednoły" Oprócz prenumeraty wpłacili na wydawnictwo:

W-ny pan Dr. Antoni Fiumel — Warszawa — zł. 8.—
S erd eczn e  d z ię k i!

Porządek nabożeństw
w  W arszaw sk im  K o śc ie le  E w a n g e lick o  - R eform ow an ym  na m ies ią c  p aździern ik  1936 r. N a
b o żeń stw a  ro zp o czy n a ją  s ię  o god z. 11'15 przed poł., o ile  nie je st podana inna god zin a .

1. Niedziela, dn. 4. X. (17 N. po Tr. Ś W .)  o godz. 9 rano nabożeństwo w języku 
niemieckim z Kom. Ś-tą i bezpośredniem do niej przygot. 
nabożeństwo polskie . . . . . .

Ks. St. Skierski 
Ks. L. Zaunar

2. * 11. X. (18 N. po Tr. Św.) . Ks. L. Zaunar
3. n „ 18. X. (19 N. po Tr. Św.) z Komunją Ś-tą i bezpośredniem do 

niej przygotowaniem . . . . . . Ks. St. Skierski
4. »» „ 25. X. (20 N. po Tr. Ś W . ) ............................................................................................. Ks. L. Zaunar

Nabożeństwa dla młodzieży szkolnej mają miejsce W niedziele o godz. 9 m. 30 prócz niedzieli 4 października.

Z akłady D ru k arsk ie  „ S tero “ B aum  i W olfram  E lek tora ln a  10. Tel. 2-31-25.


