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J E D N O T A
ORGAN POLSKIEGO KOŚCIOŁA EWANGELICKO - REFORMOWANEGO

D W U T Y G O D N I K

Ks. LUDWIK ZAUNAR

Zwycięstwo nad duchem troski
II Piotra 5 w. 7: „Złóżcie nań wszystkie 

troski wasze, gdyż On się troszczy o was".

Dobrze to znany nam wyraz: t r o s k a !  Zna słowo to już małe dziecię w swych dzie
cięcych radościach i zmartwieniach, a w miarę jak rośnie i rozwija się, coraz więcej i coraz 
częściej troska staje się udziałem i cechą życia. Nie umiemy wyobrazić sobie naszego życia na 
ziemi bez troski, o ile oczywiście ma mieć ono jakikolwiek sens, a gdy nas taka czy inna troska 
przygniata, to mimowoli budzi się w nas mniemanie, że cała mądrość życiowa polega właściwie 
na trafnym usuwaniu troski z dróg naszych, a przynajmniej takie jej łagodzenie, by ciężar jej 
nie stał się dla nas zbyt wielkim, zbyt bolesnym. Ten normalny — jak to wiemy z własnego do
świadczenia — stan rzeczy ujmuje obrazowo stare greckie podanie. Mówi ono, że pewnego dnia 
bogini Troska usiadła na brzegu strumienia i dla rozrywki ulepiła sobie figurę podobną do czło
wieka. Przechodzący tamtędy Zeus, bóg niebios, tchnął w ową figurę na prośbę Troski życie, ale za
strzegł sobie, że figura owa stanie się wtedy jego własnością. Tymczasem jednak zgłosiła swoje 
pretensje do owej figury bogini ziemi Oea, twierdząc, że została ona ulepiona z gliny, która wszak 
jej jest własnością. Rozgorzał więc spór między Troską, Zeusem i Oeą, a ostatecznie powaśnieni 
zwrócili się do boga czasu Chronosa o rozstrzygnięcie sporu. Chronos wydał wyrok następujący: 
kiedy stworzenie Troski kiedyś umrze, wówczas ciało jego jako z gliny ulepione stanie się własno
ścią Oei, a dusza własnością Zeusa, póki jednak żyje ono tutaj na ziemi będzie własnością Troski. 
Jakże wiernie podanie to ujmuje stan rzeczy ludzkiego życia, jeśli chodzi o udział w nim troski! 
Toż można bez przesady powiedzieć, że człowiek w swym ziemskim życiu jest troski własnością, 
a ona jego panią.

Chrześcijaństwo w swej nauce obejmując całe ludzkie życie i pragnąc je całkowicie 
według niej kształtować, nie mogło oczywiście przejść obojętnie obok tej tak poważnej i powszech
nej cechy naszego życia na ziemi. Chrystus Pan i Jego uczniowie widzieli i znali wpływ troski 
na dolę i niedolę człowieka, sami zresztą działania i mocy jej doświadczali w swym własnym 
życiu. Któż lepiej znał potęgę i moc troski nad Jezusa, któż więcej i głębiej troszczył się o czło
wieka nad Tego, który w imię tej właśnie troski przyjął będąc Synem Bożym kształt niewolnika 
i poniżył wielce samego siebie, by człowieka od troski największej i wiecznej oswobodzić i wy
bawić? Chrystus wie, jak ciężką może i umie być troska dla człowieka, rozumie jak wiele sił 
moralnych i fizycznych wymaga ona, by jej sprostać i by się pod jej ciężarem nie ugiąć i dla
tego świadom swej mocy i wielkości woła do człowieka w przepięknych słowach zrozumienia 
i umiłowania: „Pójdźcież do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, Ja wam sprawię 
odpocznienie!". To właśnie słowo Chrystusa Pana miał na myśli i uczeń Jego apostoł Piotr, gdy 
patrząc na troski liczne i ciężkie swych współbraci we wierze, troski, których ciężar mógł nawet 
najsilniejszego powalić i złamać, pisał do nich słowa naszego tekstu: „Złóżcie nań wszystkie wa
sze troski, albowiem On się o was troszczy". Wskazywał w tych słowach czytelnikom swoim dro
gę w swym przekonaniu jedyną do przezwyciężenia goryczy i przekleństwa troski, które się za 
nią rodzą i mieszczą w świadomości człowieka, gdy nie wie on jak się od nich uwolnić lub jak 
im sprostać.

Gdy się słyszy słowa apostoła Piotra to mimowoli budzi się wątpliwość, czy aby rada 
jego jest słuszna, czy to naprawdę wystarczyć może, by się troski pozbyć, by jej ciężaru i goryczy 
nie odczuwać? A jeśli tak jest istotnie, to czyż nie jest to zbyt łatwe wyjście, czy nie prowadzi 
do konsekwencji zda się prostej i koniecznej, jaką być może jeśli nie musi poczucie pewnej wy
gody, lenistwa i bierności ze strony człowieka, który wie, że w każdej chwili może ciężar własny 
zwalić na cudze barki? I jeszcze jedno, czyż nie trzeba pamiętać o tym, że troska jest w życiu 
człowieka nietylko ciężarem, goryczą i przekleństwem, ale jakże często podnietą, impulsem i za
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chętą, które każą wytężać siły, zdobywać się na wysiłek, a tymsamym wydobywać z siebie war
tości, które byłyby dla nas nieznane, gdyby nas do ich wydobycia i poznania nie zmusiła ciężka 
nawet troska?

Otóż na te wątpliwości i takie pytania należy wskazać każdemu na sens samego 
chrześcijaństwa takiego, jakie widzimy w życiu i nauce naszego Zbawiciela i które w życiu włas
nym praktykowali Jego apostołowie. Chrześcijaństwo to jest wyrazem głębokiej i mocnej wiary 
i przejawem głębokiej i wielkiej pokory człowieka w stosunku do Boga. W takim zaś chrześcijań
stwie nie ma miejsca i nie może być miejsca na wygodne lenistwo choćby nawet pozorami wznio
słości okrywane, ani też na płyciznę, zasłaniającą się pięknym słowem czy hasłem. Chrześcijaństwo 
Jezusowe to życie pracy, wysiłku, dążenia i starania nieustannego, a najdobitniej stwierdza to 
apostoł Paweł, gdy krótko, surowo ale dobitnie powiada: kto nie pracuje, ten niechaj i nie je!

Ale to samo chrześcijaństwo nie może zamknąć oczu, na całą niedolę człowieka pod cięża
rem troski tego życia postawionego i chce i usiłuje podać mu rękę pomocną, by w tym świecie 
troski żyjąc, nie upadał, nie łamał się, nie tracił świadomości, że jest wartością większą nad 
cały świat, nie zatracał w sobie i w swym życiu tego, co w nim jest obrazem i podobieństwem 
jego Stwórcy.

Apostoł Chrystusowy patrząc na życie ludzkie w samym sobie jak i w innych, stwierdzał 
na każdym kroku, że niemaszcl na ziemi mocy i mądrości takiej, która byłaby w’ możności czło
wiekowi w trosce jego pomóc skutecznie i celowo, dlatego prowadzi go do swego Pana i Zba
wiciela i uczy go, by nań złożył swe troski, by Mu zawierzył i zaufał, by Go w pokorze i skrusze 
jako Pana swego wyznał, by Mu wreszcie w znoju i- trosce życia swego służyć umiał. Nie łudźmy 
się, że to każdy i łatwo uczynić zdoła, bo tego rodzaju podejście do Chrystusa to z jednej strony 
sprawa jasna i prosta nawet dla dziecka, ale też z drugiej ogromna i trudna nawet dla mędrca 
i mocarza tego świata.

A jednak droga konieczna dla człowieka, który trosce poddany chce znaleźć w niej pracę 
ale i wartość własnego życia. Szczęśliwym zaś się nazwać będzie mógł, gdy z serci jego wyjdzie 
słowo wiary i ufności, pokory i poddania dla Jezusa, na którego złożył swą troskę wierząc, że 
On się oń najlepiej troszczy i troszczyć nie przestanie. Taka wiara to zwycięstwo nad duchem tro
ski, to potężna dźwignia życiowa, to nastawienie ku celowi najwyższemu i jedynemu — ku ży
ciu wiecznemu i zbawieniu w nim.

Życie nasze obecnie pełne jest trosk ciężkich i przygniatających nas pod wieloma wzglę
dami: łamiemy się często pod ich nawałem, bezradni wśród nich błąkamy się po ścieżkach naszego 
życia i jakże często z rozpaczą myślimy: kiedyż się skończą, jak im sprostać zdołamy, jak się od 
nich uwolnić możemy, by iść drogą życia w spokoju i poczuciu jego celowości i wartości dla nas. 
Wiemy jak jesteśmy bezradni we własnych wysiłkach i próbach nietylko ich usunięcia, ale nawet 
choćby łagodzenia. Czyż nie powinniśmy my wyznawcy formalni Jezusa Chrystusa wsłuchać się 
baczniej w słowa wielkiego apostoła i podejść do Zbawiciela naprawdę sercem i życiem i złożyć 
nasze troski, a z nimi na'sze bóle, nasze słabości i nasze błędy? Jako wielkie i święte i nie
przemijalne prawo Boże podane nam jest słowo Jezusa Chrystusa, byśmy je wypełniając znaleźli 
dla samych siebie największy dar dla dusz naszych: dar spokoju wewnętrznego, który przewyższa 
wszelki rozum i mądrość tego świata. Dlatego i dla nas dziś jak i ongiś przed wiekami prawdą 
jest i prawdą najlepszą pozostanie słowo wielkiej wiary i wielkiej pokory apostoła, który i do 
nas we wierze swej przemawia i uczy: złóżcie nań wszystkie swoje troski, albowiem On się o was 
troszczy. Amen.

CZESŁAW LECHICKI

„Institutio“ Kalwina i jej znaczenie
(w4001ecie I wydania)

(ciąg

W Bazylei spędził schyłek życia jako pro
fesor teologii radykalny kolega Lutra, Karlstadt 
(Andrzej Bodenstein). Tutaj ułożoną została 
Pierwsza Konfesja Helwecka. Tutaj mieszkał parę 
lat Faust Socyn, leader antytrynitaryzmu, patron 
Braci Polskich. Uniwersytet Bazylejski był ogni
skiem humanizmu. W XV wieku obradował tu 
sobór, który wyklął papieża.

dalszy).

Miejsce powstania ,,Institutio" naprowadza 
na pytanie: jaki był związek tego dzieła z hu
manizmem ?

Pewna historia literatury francuskiej odpo
wiada w jednym zdaniu: ,,Duch Odrodzenia wy
powiada się w dziele Kalwina o tyle, że odrzuca 
on wszelką scholastykę i opiera swoje dowodze
nie teologiczne na psychologii".

— 130 —



Nr. 17 J E D N O T A ROK XII

Jeśli chodzi o metodę, Kalwin dąży z rzad
kim zmysłem konstrukcyjnym do konsekwencyj 
dialektycznych przyjętych zgóry założeń i naj
chętniej posługuje się dedukcją. Dowodzenie jego 
zawsze pozytywne, a nie spekulatywne, jak u scho
lastyków. Indywidualizm nie przeszkadza Kalwi
nowi korzystać z dorobku poprzednich reforma
torów. Postulatu oryginalności i niezależności 
w stosunku do myśli innych nigdy nie stawia 
ponad obiektywną prawdę, zawartą w systemie 
takiego np. Wiklifa, czy Lutra. Dlatego Kalwin, 
pozornie najmniej oryginalny ,,epigon" reforma
torów, jest z nich najbardziej uniwersalistyczny, 
jedyny dojrzały syntetyk i zarazem niezrównany 
systematyk, łączący polot z trzeźwością.

Filozoficzne podstawy teologii Kalwina są 
obce ideologii renesansowej. Wspierają się one 
na dwu aksjomatach: natura ludzka jest zła — 
rozum zaś ludzki niezdolny do poznania tajem
nic i dogmatów wiary; potrzebna do tego łaska, 
oświecenie nadprzyrodzone.

Humanizm wyznawał naturalizm, racjona
lizm i optymizm, to też w chrześcijaństwie naj
bliższy mu był pelagianizm.

Doktryna Kalwina głosi supranaturalizm i pe
symizm, nawiązuje do angustynizmu i podpo
rządkowuje rozum — łasce.

Formalne oddziaływanie humanizmu w ,,In- 
stitutio christianae religionis" przejawia się w 
wyzwoleniu cd autorytetu komentatorów, zwróce
niu się do samego źródła Obiawienia, zerwaniu 
z Talmudem scholastycznym, który przysłonił 
Ewangelię i listy Pawła. Traktat Kalwina to sa
modzielne poszukiwanie wolnego ducha, a nie 
przeżuwanie i parafrazowanie niewolnicze cu
dzych pomysłów i — wymysłów.

Postawa Kalwina — podobnie jak Augusty
na — jest introspekcyjna, a wola kierowana łaską 
ma dlań pierwszeństwo przed rozumem.

Reformator nie uważał prawdy za przywilej 
Kościoła, lecz za dar jednostkom dostępny. Hu
maniści szukali prawdy dla niej samej, Kalwin 
szukał jej dla zbawienia dusz. Oni mieli zaufa
nie do człowieka i wiarę w jego siły, on nato
miast, zgodnie z Tertulianem, wywyższał Boga 
przez poniżenie człowieka. Humaniści stawiali 
sobie za cel doskonalenie kultury świeckiej, Kal
win przeciwstawiał jej — religię, jako motor 
i dźwignię działania ku chwale Stwórcy.

Scholastycy ujmowali chrystianizm z punktu 
widzenia dogmatyki spekulatywnej i perspektyw 
wyłącznie wiecznościowych, Kalwin ujął go z 
punktu widzenia życia praktycznego, prawa i do
czesnych potrzeb religijnych, zerwawszy z kon
templacyjną religią ucieczki od świata w średnio
wieczu, na rzecz czynnej religii pracy w świecie, 
dla jego przygotowania do Królestwa Bożego.

Predeterminizm Kalwina świadczy chlubnie 
o nim jako myślicielu. Niedarmo powiedziano 
o reformatorze genewskim, że czy na ambonie 
z żywym słowem na ustach, czy przy stole z pió
rem w ręku, zawsze pozostaje ten sam: ścisły,

nieugięty myśliciel. A filozof prawdziwy musi 
prędzej czy później dojść do zasady przyczyno- 
wości i ją uczynić wytyczną światopoglądu, jego 
probierzem i normą.

Za jedynego przewodnika w interpretacji 
Pisma Sw. przyjął Kalwin ,,analogię wiary". Za
kładając, że Biblia jest jednolitą pod względem 
doktrynalnym, stale objaśniał ustęp wątpliwy 
zgodnie ze znaczeniem innych ustępów, niedwu
znacznych i wyraźnych. Bezstronność egzegetycz- 
na reformatora szwankuje tam jedynie, gdzie mo
wa o predestynacji, do której sprowadzał wszyst
kie aluzje, jakie się tylko dało. Alegorią po
sługuje się rzadko i umiarkowany jest w mesja- 
nicznej hermeneutyce tekstów starotestamento- 
wych.

Analiza i logika, jasno, przejrzyście, celowo 
użyte w argumentacji, stanowiły największą siłę 
i walor Kalwina jako pisarza. Zasypywał faktami, 
cytatami, szczegółami, uporządkowanymi niczym 
kolumna wojska na odparcie wroga. Bezprzykład
ne oczytanie w Piśmie Sw. szło u niego w parze 
z nadzwyczajną znajomością ojców kościoła i ko
mentatorów scholastycznych, którym nigdy nie 
daje się swoją drogą zasugerować.

Z żelazną konsekwencją, z jasnością, ści
słością i wszechstronnością prawników starorzym
skich, z chłodem niezawodnego dialektyka kro
czył Kalwin w teologii do celu, jakim był har
monijny, integralny całokształt chrześcijaństwa 
reformowanego.

Duch autora „Institutio" to duch skrajności, 
która z każdej rzeczy wyciąga ostateczne wnioski, 
nie uznaje środka ani kompromisu, gardzi wszel
ką połowicznością, wszelkim relatywizmem.

Surowość obowiązku kojarzy się tu z jasno
ścią rozsądku i składa się na intelektualizm teo- 
centryczny, tworzący typ umysłowy Kalwina, uro
dzonego rygorysty.

Wystarczy porównać go z Tomaszem Akwi- 
natą, by stwierdzić nowoczesność autora „Institu- 
tio". Niema niedorzeczności, którejby Tomasz nie 
bronił, o ile jest praktyką Kościoła. Niema po
zornej prawdy, którejby Kalwin nie zwalczał,
0 ile bywa obcą Biblii, pomny, że a p o s s e  ad 
e s s e  n o n  v a l e t  c o n s e q u e n t i a  (z możno
ści nie należy wnioskować o istnieniu) i że vox  
po p u l i  najczęściej nie jest vox  Dei !

Tomaszowi brak głębi, bo brak krytycyzmu 
wobec ,,tradycji". Podporządkowuje się jej ślepo
1 bez wahania, sofistycznymi racjami ją utwier
dza i podpiera. Jeszcze np. dobrze nie spopu
laryzowało się nawet święto Bożego Ciała, To
masz już pisze hymny na jego cześć...

Kalwin akcentuje z całą świadomością obo
wiązek ustawicznej rewizji krytycznej tradycji, 
obowiązek, który zwłaszcza w pewnych chwilach 
dziejowych, mianowicie za Reformacji, wysunął 
się na czoło zagadnień chrześcijańskiego życia. 
Ody dla Tomasza miarodajne i rozstrzygające 
wszelkie wątpliwości są bulle papieskie i uchwały 
soborów, dla Kalwina ostatnim słowem jest Bi
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blia. Emancypacja spod naiwnej uległości dla 
tradycji kościelnej była w oczach Kalwina nie
zbędnym warunkiem odnowienia Kościoła, przy
wrócenia mu pierwotnego wyglądu apostolskiego 
i ducha ewangelicznego.

Jak ciężko i niestrawnie pisał Tomasz, jak 
daleko w tyle zostawał pod tym względem od 
Kalwina, sprawdzić można na polskim przekła
dzie ,,Summy teologicznej" (2 tomy, obejmujące 
teodyceę). Dla mnie osobiście lżej było czytać 
oryginał Kalwina, niż tłumaczenie Akwinaty.

Nawet katoliccy wrogowie Kalwina muszą 
przyznać*), że w I n s t i t u t i o  ,,dziwnie świet
nym blaskiem jaśnieje talent jego pisarski".

Poważny styl Kalwina odznacza się ujmującą 
prostotą i naturalnością. Najzawilsze problemy

*) Warszawska „Encyklopedia Kościelna“ ks. Nowo
dworskiego, tom. XI, str. 381.

dogmatyczne wykłada w sposób tak pedagogicz
ny, że go każdy średnio inteligentny laik z nie
wielkim wysiłkiem zdoła zrozumieć. Łacina kal- 
winowska zalicza się do klasycznych pod wzglę
dem poprawności, czystości, właściwości i jędr- 
ności wysłowienia. Mało w niej zaprawy reto
rycznej, rzadko ucieka się autor do postaci kra
somówczych, których w dalszych wydaniach ,,In
stitutio" zgoła unika. Czasem wpada w szla
chetny pałos.

Stylowi Kalwina brak wdzięku, jak brak 
go żelazu. Ale dużo u niego siły i dobitności 
wyrazu. Zręcznie oddaje językiem wysokie natę
żenie religijne duszy. Pisze żywo, wartko pro
wadząc tok myśli. Stąd Kalwina czyta się w I-ym 
wydaniu zwłaszcza z całym zainteresowaniem 
i ochoczo, bez zmęczenia mętnością, czy ocięża
łością formy.

Szkoły niedzielne w Polsce
Szkoły niedzielne w Polsce powstały przed 

40—50 laty, a historia ich jest najściślej zwią
zana z historią szkół niedzielnych poszczegól
nych zaborów, a więc rosyjskiego, austriackiego, 
a przede wszystkim niemieckiego. Zrazu nie były 
one ani nazbyt liczne, ani jednolite; panowała tu 
dowolność organizacyjna i programowa. Bardzo 
często nawet szkoła niedzielna w braku innych 
szkół utożsamiała się z świecką szkołą ludową, 
a już nieledwie z reguły była szkołą zborową, 
w której dzieci oprócz znajomości Pisma św. 
i podstawowych prawd wiary Chiystusowęj uczy
ły się sztuki czytania i pisania.

Po powstaniu Państwa Polskiego w dzie
dzinie szkół niedzielnych zaczęły zachodzić pew
ne zmiany na lepsze. Inicjatywa organizowania 
i zakładania nowych szkół niedzielnych, jako in
stytucji nawskroś religijnej, zaczęła wychodzić ze 
strony cudzoziemców, w pierwszym zaś rzędzie 
Anglików. Zrazu poszczególne organizacje religij
ne niemieckie, czeskie i ukraińskie w braku włas
nej literatury korzystały z wydawnictw swych 
zagranicznych współwyznawców, dzięki czemu 
niewątpliwie zasklepiały się w sobie i w swych 
odrębnych zagranicznych wzorach, ale właśnie ten 
fakt sprawił, że idea szkoły niedzielnej znalazła 
tu może lepsze warunki rozwoju, niż wśród nie
licznego rdzennie polskiego żywiołu, rozbitego 
w dodatku na najrozmaitsze drobne grupy i z na
tury rzeczy skazanego wyłącznie na własne siły. 
Przy dobrej woli udaje się jednak powoli usu
nąć to rozdrobnienie. W roku 1924 powstaje pod 
przewodnictwem Ks. Superintendenta St. Skier
skiego Zrzeszenie Szkół Niedzielnych w Polsce, 
które postawiło sobie za cel skupić rozstrzelone 
szyki w jednej organizacji i nadać jej jednolity 
tok pracy. W tym kierunku zdziałał wiele pierw

szy generalny sekretarz Zrzeszenia p. Herman 
Brzozowski, autor broszurki ,,Błogosławiona in
stytucja" (Rzecz o szkołach niedzielnych), oraz 
jego następca w urzędzie generalnego sekretarza 
Ks. Jerzy Jeleń, jako też cały szereg braci i sióstr 
różnych wyznań, szczerze i gorąco oddanych spra
wie szkół niedzielnych.

Dziś do Zrzeszenia Szkół Niedzielnych w 
Polsce, które jest członkiem Wszechświatowego 
Związku Szkół Niedzielnych z siedzibą w Lon
dynie (World's Sunday School Association), na
leżą następujące grupy wyznaniowe: Metodystycz- 
ny Episkopalny Kościół Południowy, Unia Bap
tystów Języka Niemieckiego, Stowarzyszenie Wza
jemnej Pomocy Ewangelicznych Chrześcijan, Ko
ściół Anglikański, Związek Zborów Słowiańskich 
Baptystów, Społeczność Chrześcijańska i Kościół 
Ewangelicko - Reformowany w Rzeczypospolitej 
Polskiej; w ostatnim czasie zgłosił swój akces do 
Zrzeszenia Wileński Kościół Ewangelicko-Refor
mowany. W ten sposób jest w Polsce Zrzeszo
nych około 370 szkół niedzielnych, do których 
uczęszcza blisko 8000 uczniów a lekcje prowadzi 
około 990 nauczycieli i nauczycielek. Żałować 
tylko trzeba, że dotychczas nie należy do tej or
ganizacji największy Kościół ewangelicki w Pol
sce, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczy
pospolitej Polskiej, oraz Kościół Unijny w Po
znańskim i Kościół A. i H. wyznania w Mało- 
polsce Wschodniej.

Praca szkół niedzielnych w Polsce napotyka 
na poważne trudności, aczkolwiek stale, choć po
woli posuwa się ona naprzód. Niemałą rolę gra 
tu brak uświadomienia szerszego ogółu ewange
lickiego a nieraz nawet i czynników kościelnych 
o jej konieczności. Na przeszkodzie tej pracy staje 
również brak odpowiednich lokali, pomocy szkol
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nych, odpowiednio przygotowanych nauczycieli 
i instruktorów, a przede wszystkim brak czaso
pism i wydawnictw dla nauczycieli i dla dzieci.

Dotkliwemu brakowi literatury Zrzeszenie 
Szkół Niedzielnych stara się w miarę swych skrom
nych zasobów pieniężnych czynić zadość. W la
tach 1929 — 1933 wydawało ono miesięcznik 
,,Szkoła Niedzielna", będący doskonałym prze
wodnikiem dla nauczycieli religijnych szkół nie
dzielnych, a zawierający bogaty materiał lekcyj
ny, wiersze i artykuliki informacyjne. Pismo to 
niestety musiało być zawieszone, aby móc jego 
kosztem wydać piękne dzieło ,,Dozwólcie dziat
kom przychodzić do mnie", które w pięknej i 
przystępnej formie daje nauczycielowi do ręki 
materiał lekcyjny na okres dwuletni. Wydawany 
od lipca r. ub. przez Stowarzyszenie Zwolenników 
Metodyzmu ,,Kwartalnik Szkół Niedzielnych" oka
zuje również prawdziwie błogosławioną pomoc

w pracy nad gruntowaniem Królestwa Bożego w 
sercach dzieci. Czasopismo to ma być od Nowego 
Roku przekształcone jako miesięcznik na oficjalny 
organ Zrzeszenia Szkół Niedzielnych w Polsce. 
Zrzeszenie opracowuje również śpiewnik z nutami 
dla dzieci szkół niedzielnych, który ma się nie- 

-bawem ukazać w druku.
W kraju naszym jest jeszcze wiele do zro

bienia. Kresy wschodnie, Wileńszczyzna, Wołyń 
i Małopolska Wschodnia stanowią pod tym wzglę
dem nieledwie nieprzeoraną jeszcze glebę. Wiele 
tu trzeba jeszcze pracy, samozaparcia, poświęceń 
i . . .  środków materialnych. W porównaniu z la
tami ubiegłymi postęp jednak jest wielki, a da 
Bóg miłosierny, że będzie jeszcze większy ku 
wiecznej chwale Jego świętego imienia.

Ks. Dr. Emil Jelinek 
Generalny Sekretarz Zrzesz. Szkół 

Niedzielnych w Polsce.

WACŁAW WADWICZ

Przyganiał kocioł garnkowi...
Już prawie pół roku toczy się na łamach 

,,Wiadomości Literackich" dyskusja pisarzy pol
skich o kwestii żydowskiej. Zabrało tu dotąd (po
czątek września) głos dziesięciu mniej lub więcej 
znanych publicystów i literatów, a jeśli dodamy 
artykuł na tenże temat J. Wyszomirskiego w n-rze 
720, otrzymamy jedenaście wypowiedzi, nieraz 
tasiemcowych. Z wyjątkiem dwu pierwszych, 
wszystkie bronią Żydów i nastrojone są na nutę 
raczej filosemicką, całkowicie w duchu zeszło- 
wiecznego liberalizmu. Zrozumiałe, z jaką sa
tysfakcją organ pp. Grydzewskiego ( r e c t e  Gry- 
cendlera) i Bormana drukuje filosemickie wywo
dy hrabiów i plebejuszy aryjskich. Wywody owe 
właśnie przez swą źle lub wcale nieukrywaną 
tendencję adwokacką są jednostronne i nierealne, 
bez wpływu na rzeczywistość. Coraz widoczniej
szym się staje, że te głosy ,,klerków" (czyli rezo- 
nujących intelektualistów - pryncypialistów) po
głębiają tylko rozdźwięk między opinią literatury, 
a postulatami życia i rytmem codzienności.

Początkowo można się było łudzić, że ,,'Wia
domości" udzielą gościny bodaj dwom, lub trzem 
antysemitom dla sformułowania ich programu. 
W nadziei, że dyskusja będzie bezstronnym prze
glądem argumentów za i przeciw Żydom, roz
biorem sprawiedliwym ich pozycji społecznej, win, 
błędów, krzywd i dorobku — zwróciłem na tę 
dysputę uwagę czytelników ,,Jednoty" w arty
kule: ,,Najdrażliwsza sprawa" (por. pr. 11 z br.). 
W innym zaś piśmie ewangelickim przytoczyłem 
później jako p r z y c z y n e k  do d y s k u s j i ,  oce
nę żydostwa przez dziecko ghetta galicyjskiego, 
d-ra Ottona Weiningera, zawartą w przedostatnim

rozdziale jego głośnego dzieła: ,,Płeć i charak
ter". Ocena to druzgocąca dla plemienia Judy, 
niemniej jedna z najgłębszych i najwnikliwszych 
wśród wszystkiego, co o Żydach kiedykolwiek 
napisano.

I sprawdziło się raz jeszcze przysłowie: 
,,Uderz w stół, nożyce się odezwą...".

Natychmiast zareagował przyjaciel ,W iado
mości Literackich", p. P. Hulka-Laskowski i śmia
ło zakwestionował ,,metody w dyskusji" żydo- 
znawczej, pogwałcone rzekomo przezemnie wsku
tek przypomnienia ujemnych sądów Weiningera.

Sam p. Hulka już dawniej wziął udział 
w dyspucie semitologicznej na szpaltach ,W iado
mości Liter.", usiłując cały antysemityzm histo
ryczny i współczesny sprowadzić do ,nieśmier
telnej obsesji" i ,niebezpiecznych łatwizn", 
względnie ,,pogotowia sadystycznego" wewnątrz 
niektórych ludzi. M. in. zaryzykował zdanie, że 
,,ścisłego sformułowania oskarżeń przeciwko Ży
dom nie spotykamy n i g d y  i n i g d z i e .  Po
tępienie Żydów jest z a w s z e  (!) ogólnikowe, 
ale z a w s z e  (!) odgrywa w nim wielką rolę 
wiara i pieniądz" (podkr. moje).

xMożna w artykule dziennikarskim ,dyskwali
fikować" sobie od ręki literaturę antysemicką, ale 
niepodobna przymykać oczu na fakt, że właśnie 
Weininger ściśle skrytykował swych współple- 
mieńców, czyniąc to bezinteresownie, bo ani dla 
pieniędzy, ani dla propagandy wyznaniowej.

P. Hulka sam zdaje się czuje, że merytorycz
nie nie obali punkt po punkcie charakterystyki 
weiningerowskiej narodu żydowskiego. Chwyta się 
przeto innego środka. Popełnia błąd logiczny,
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zwany i g n o r a t i o  e l en  chi ,  t. j. zapoznaje 
przedmiot dyskusji. Gdy tematem są Żydzi, on 
wysuwa kwestię — kobiecą i rozumuje w ten 
sposób: skoro Weininger, ów Wielki Prokurator 
Kobiety, nie miał racji w ryczałtowym potępienia j 
płci żeńskiej, to i jako krytyk żydostwa nie ma 
integralnie słuszności.

Stary to t r i c k  polemistów katolickich: sko
ro „heretyk" błądzi w sprawach religijnych, jest 
podejrzany o fałsz na każdym innym polu!

Niema chyba myśliciela, któryby się w ni
czym nie pomylił. I Weininger zbłądził, przed
wcześnie uogólniając swój akt oskarżenia przeciw 
kobiecie. Nie znaczy to jednak, by go odsądzać 
od wszelkiej wartości, wypowiedział bowiem wiele 
prawd gorzkich, smutnych, ale niewątpliwych dla 
wyznawców spirytualizmu i perfekcjonizmu. Prze
widywał sam, że żydostwo jest ,najzaciętszym 
i najgroźniejszym przeciwnikiem tak poglądów 
tutaj (w książce P ł e ć  i c h a r a k t e r .  Przyp. 
mój) już rozwiniętych, jak zwłaszcza tych, co 
mają być jeszcze rozwinięte, jak wreszcie i ca
łego wogóle stanowiska, z którego poglądy te 
wypływają". T. j. kantowskiego idealizmu kry
tycznego.

Dlatego do rozstrząsań swycn wybrał wła
śnie żydostwo, które znał chyba najlepiej, boć 
sam z niego wyszedł i dopiero w dniu swej 
promocji doktorskiej przyjął chrzest w Kościele 
ewangelickim, nie dla kariery, lecz z przekonania.

Słusznie tłumaczy Weininger, dlaczego wy
bitniejsze osobistości literackie były prawie za
wsze antysemitami? Ponieważ ,.mieszcząc w sobie 
o tyle więcej, niż inni ludzie, rozumieli i ży
dostwo od nich (tj.  przeciętnych) lepiej".

Tego p. Hulka nie pojmuje. Wyklucza także 
szczere nawrócenie Żyda na wiarę chrześcijańską, 
bo ,,Żyd nie może przestać być sobą". Trzeba 
znać dzieje konwertytów żydowskich, z braćmi

Ratisbonne i H. Cohenem na czele, by na sta
nowisko p. Hulki wzruszyć ramionami.

Jeżeli Weininger wyraził się, że najpewniejsi 
swej aryjskości Aryjczycy nie są antysemitami, 
to miał na myśli antysemityzm a g r e s y w n y ,  
p o s p o l i t y ,  nie zaś antysemityzm z a s a d n i 
czy,  i d e o wy ,  o który jemu szło. '

głębiej i rzetelniej podchodzi do Wei- 
ningera Ż yd Leo Belmont, kiedy w swej książ
ce o filozofie wiedeńskim stwierdza: ,,I to nie
prawda, że jego (Weiningera) napad na Żydów 
przynosi im krzywdę i depce ich bezlitośnie, bo 
on sam, Żyd z pochodzenia, jest złotą tarczą 
obronną dla wszystkiego, co może być wznio
słym w plemieniu żydowskim". T. j. dla idea
lizmu i wyrzeczenia.

Przypomnienie sądów Weiningera o żydo- 
stwie — tworzących całość same dla siebie, roz
dział zamknięty i niejako dodatek do jego głów
nego dzieła — jest b e z w z g l ę d n i e  d o p u s z 
c z a l n e .  Nikomu tych sądów się nie narzuca, 
nikt też (wzorem p. Hulki) nie ma prawa od
mawiać im miejsca w świadomości elity czytają
cej, wolnej i odpowiedzialnej.

Wystąpienie p. Hulki - Laskowskiego cechuje 
w danym wypadku dziwne zdenerwowanie. Temu 
tylko przypisuję sugerowanie komuś, jakobym 
solidaryzował się z antysemityzmem „pałkar- 
skim", lub posługiwał się nieetyczną i nielo
giczną metodą w dyskusji żydoznawczej (przez 
cytowanie Weiningera).

Pierwsza sugestia rozwieje się po przeczyta
niu mego artykułu o kwestii żydowskiej w ,,Jed- 
nocie" z 15 czerwca b. r., druga zmierza do 
wyłączenia Weiningera jako antysemity w o g ó l e  
s p o d  d y s k u s j i .  Tak groźnego przeciwnika po- 
prostu knebluje się i wiąże. W imię etyki i lo
giki ,,aryjskiej" p. H. i jemu podobnych.

Wiadomości z kościoła i o kościele
WARSZAWA.

Z dniem 3 b. m. młodzież szkolna rozpo
częła nowy rok swej pracy w szkole. W związku 
z tym odbyło się w naszym kościele jak zwykle 
nabożeństwo na rozpoczęcie nowego roku szkol
nego, na które stawiła się dość licznie sama mło
dzież oraz kilkoro osób starszych z pośród ro
dziców. Od niedzieli zaś 5 b. m. wznowione zo
stały nabożeństwa niedzielne dla młodzieży, przer
wane w czasie ferii letnich, oraz zajęcia niedziel
nej szkółki jak wreszcie i lekcje religii w szko
łach. Wobec tego, że Ks. Dr. Emil Jelinek, do
tychczasowy prefekt dla szkół państwowych po
wszechnych i średnich, musi się całkowicie po
święcić pracy w dziedzinie organizacji Szkółek 
Niedzielnych, jako generalny sekretarz Związku

Szkółek Niedzielnych w Polsce, stanowisko pre
fekta po nim obiął w myśl decyzji naszego 
Konsystorza i na zasadzie odnośnej nominacji 
władz szkolnych kandydat teologii p. Roman Ma- 
zierski. Będzie on prowadził lekcje w szkole po
wszechnej na ul. Leszno 109/111 (szkoła Nr. 194). 
w gimnazjum państwowym im. Emilii Plater przy 
ul. Mazowieckiej 12, oraz w gimnazjum państwo
wym im. Tadeusza Rejtana przy ul. Książęcej 4.

Lekcje w gimn. im. Mikołaja Reja oraz gimn. 
im. Królewny Anny Wazówny będzie prowadził 
nadal Ks. Ludwik Zaunar. Wszelkich informacji 
w kwestii lekcji religii i nabożeństw szkolnych 
udzielać będzie Ks. Ludwik Zaunar oraz kance
laria Zboru w godzinach urzędowych.

*
* *
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W początku sierpnia r. b. rozpoczęty został 
gruntowny remont zewnętrzny naszego kościoła. 
Remont ten obejmuje w pierwszym rzędzie całko
witą renowację otynkowania murów kościelnych, 
które do chwili obecnej przetrwało lat prawie 
60 i wymaga niewątpliwie odnowienia, remont 
dachu na kościele, a wreszcie i wieży kościelnej 
a szczególnie jej wewnętrznego wiązania żelaz
nego. Prace nad wykonaniem zamierzonego re
montu potrwają przynajmniej do końca b. m. 
Należy z całym uznaniem podkreślić inicjatywę 
Kolegium Kościelnego, które mając na względzie 
dobro Zboru i zachowanie kościoła w godnym 
stanie nie wahało się rozpocząć prac, które wy
magają bardzo poważnego wysiłku materialnego, 
a zabezpieczą nasz piękny kościół na długie 
lata. Prace obecne będą prawdziwym ukoronowa
niem całego szeregu wielkich inwestycji, podię- 
tych przez Kolegium w ostatnich latach, jak in
stalacja centralnego ogrzewania w kościele, do
prowadzenie do porządku pozbawionych przez 
okupantów piszczałek organów, zakup nowych 
dzwonów, odnowienie wewnątrz kościoła i wy
danie nowego śpiewnika.

ZNAMIENNY SĄD.

Jak donosi miesięcznik „Posłannictwo", or
gan Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego 
w Polsce pod jurysdykcją Pierwszego Biskupa Ks. 
Franciszka Hodura, w Nr. 8 (sierpień—wrzesień 
1937 r.) w artykule pod tytułem: „Refleksje 
rzymskiego prałata" niejaki rzymsko-katolicki pra
łat Ks. Iciek w Norwich w Stanach Zjednoczo
nych w następujący sposób ocenia działalność 
kleru rzymsko-katolickiego w Polsce: „Wiadomo, 
że bolączki nie trzeba dotykać. Dlatego też nie 
pochwalam postępowania ks. biskupa Sapiehy. 
Mógł się wstrzymać i nie drażnić tych, którzy 
szukają walki z Kościołem i z episkopatem. 
Przypuszczam, że ten zatarg wyrządzi Kościołowi 
w Polsce więcej szkody, aniżeli dziesięć kongre
sów na cześć Chrystusa—Króla przyniesie po
żytku. Przez ten przykry incydent nic nie zyskał 
Marszałek, ani jego prochy, a stracił Kościół 
i stracił naród!". Wspomniawszy następnie, jako
by aferę wawelską niektórzy chcieli wyzyskać do 
walki z religią, pisze dalej: „Podkreślałem po
ważne braki kleru polskiego, który nie zdaje so
bie sprawy z biegu wypadków i prądów. Zamiast 
pielgrzymek do cudownych miejsc, zamiast 
czczych ceremonii, trzeba się zabrać do realnej 
pracy społecznej i narodowej na podstawie za
sad chrześcijańskich. Dziś nikomu prałatury, ty
tuły i mitry nie zaimponują. Lud i naród wy
maga czynów i z tymi się liczy! Czemuż to 
cały naród czci Ks. prałata Blizińskiego? Dla
tego, że on przeistoczył biedną, zabrudzoną wio
skę polską i stworzył z niej istne cacko. To 
była praca realna! Liskowo jest wzorem nie tyl
ko dla ludu polskiego, ale dla kleru polskiego! 
Tylko tym można ująć i porwać lud i naród.

Tego jednak wciąż nie rozumieją, czy niê  chcą 
rozumieć ci, co sprawują władzę w Kościele. 
Jeszcze raz to podkreślam, że trzeba iść w lud, 
trzeba go prowadzić do Boga, ale także nie 
trzeba zapominać o jego potrzebach narodowych 
i społecznych. W swej dziejowej historii Polska 
była przedmurzem chrześcijaństwa i była nim 
w roku 1920, gdy pod Warszawą rozgromiła 
nawałę bolszewicką. Kto wie, czy zechce ona 
nadal odgrywać rolę „przedmurza" a nawet 
p o d n ó ż a ,  dla tych, którzy nie rozumieją, lub 
nie chcą rozumieć nowoczesnego ducha i kierun
ku, na który szybko wchodzą inne narody. In
cydent krakowski jest poważnym memento dla 
tych, którzy w Polsce stoją na czele interesów 
Kościoła". Znamienny, surowy ale chyba spra
wiedliwy sąd rzymskiego confratra pod adresem 
jego kolegów w naszym kraju!

JUGOSŁAWIA.
Jugosławia stała się ostatnio terenem ostrych 

walk i wstrząsów wewnętrznych na tle wyzna
niowym. Rząd jugosłowiański zawarł z Rzymem 
konkordat, który nadaje rzymskim-katolikom pew
ne prawa, na które nie chcą się zgodzić przed
stawiciele jugosłowiańskiego Kościoła Prawosław
nego, do którego należy 6 milionów serbów. 
Rzymskich-katolików jest w Jugosławii około 
5 milionów, a należą do nich chorwaci, Słoweńcy 
i dalmatyńczycy. Prawosławni serbowie obawia
ją się, że wpływy Rzymu będą niekorzystne dla 
ich kraju, a lud ten twardy, nieustępliwy, za
miłowany w wolności i niezawisłości, nie tak 
łatwo pozwolił narzucić sobie rzymskie wpływy. 
Wokół zamierzonej ratyfikacji konkordatu wy
tworzyły się ostre walki, które przeniosły się na 
ulice Belgradu w formie masowych protestów 
pod kierunkiem prawosławnego duchowieństwa 
z patriarchą białogrodzkim na czele, a kiedy par
lament jugosłowiański czyli Skupczyna ratyfiko
wał konkordat, a jednocześnie patriarcha Barnaba 
zmarł jakoby poturbowany przez policję podczas 
manifestacji przeciw ratyfikacji, — Cerkiew Pra
wosławna wyklęła posłów, którzy głosowali za ra
tyfikacją oraz członków rządu jugosłowiańskiego- 
prawosławnych z premierem na czele. Przy po
grzebie patriarchy zabroniła wyklętym ministrom 
udziału i zażądała ich ustąpienie na zasadzie 
konstytucji, według której minister wyklęty traci 
urząd.

ANGLIA.

Biblia — dar dla króla.
Przy ostatniej koronacji króla angielskiego 

w Londynie arcybiskup z Canterbury podał kró
lowi i królowej jako pierwszy dar biblię, mówiąc : 
„Miłościwy królu, dajemy Ci tę księgę, która jest 
najcenniejszym z tego, co świat posiada. Tu jest 
prawo królewskie, tu mądrość, tu objawienie Bo
ga". Król ze czcią ucałował podaną mu księgę,
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anglikom bowiem jest biblia najdroższą książką. 
Ojciec obecnego króla zabierał ją na wszystkie 
podróże, a kiedy podarowano ją obecnie jego 
synowi, to jednocześnie wyrażono gorące życze
nie, aby i on wespół ze swoją małżonką i do
mem żyli podług niej i tak świecili narodowi 
swemu dobrym przykładem, gdyż w niej jest 

prawo królewskie, mądrość i objawienie Bo
ga".

BELGIA.
W początku maja r.b. odbył się w starożytnym 

i pięknym mieście flandryjskim Gandawie kongres 
mieszany grup ewangelickich młodzieży belgij
skiej Y.M.C.A. i Y.W.C.A. Po nabożeństwie w 
kościele przy ulicy Digue-de-Brabant, w czasie 
którego przemawiali liczni duchowni, a szczegól
nie Ks. M. Vrijlandt de Biervliet z Holandii, 
młodzież zwiedzała w grupach zabytki i pamiątki 
miasta. Po wspólnym posiłku w godzinach po
obiednich odbyło się wielkie zebranie w sali-,,Voo- 
ruit" przy ulicy Neuve-Saint-Pierre, w czasie któ
rego między innymi chóry mieszane młodzieży 
wykonały chorał ewangelicki, a następnie Ks. M. 
Pichal wygłosił odczyt o Piotrze Dathenus, re
formatorze miasta Gandawy, który urodzony w 
r. 1531 w Mont-Cassel zmarł na wygnaniu w 
Niemczech. Dathenus musiał niestety przeżyć upa
dek swego dzieła w swej ojczyźnie, niszczonej 
mieczem krwawego Alby, ale jego działalność 
literacko-religijna stała się cennym spadkiem dla 
jego współbraci flamandzkich. W ciągu całych 
wieków Kościoły Reformowane w Niderlandach 
śpiewały psalmy wydane wierszem przez Piotra 
Dathenusa. I jeszcze dzisiaj używa się tam liturgii, 
którą opracował ten wierny wyznawca Ewangelii, 
oraz katechizmu, który przetłomaczył. Kongres 
został zakończony odśpiewaniem całego szeregu 
pieśni regionalnych obu bratnich narodów holen
derskiego i belgijskiego.

NIEMCY.
Wzrost frekwencji na nabożeństwach.

Tygodnik kościelny w Niemczech ,,Reformier
te Kirehenzeitung" donosi, że w związku z ma
jącymi się odbywać niedługo wyborami kościel
nymi, zarządzonymi jak wiadomo przez kanclerza 
Hitlera, wzrosła we wszystkich krajach Rzeszy 
frekwencja na nabożeństwa kościelne ewangelic
kie, szczególnie w tych zborach, w których pra
cują duchowni, należący do Kościoła Wyznanio
wego (Bekenntniskirche). Pismo podaje przykła
dy z Hanoweru, Lipska i Sztutgardu. Frekwencja 
jest tak wielka, że często brak miejsc nawet do 
stania. W mieście Ulm naprzykład brało udział 
w nabożeństwie około 10.000 osób. Pismo z ra
dością notuje i podkreśla ten stan rzeczy i wzy
wa do ufności w tego Pana, który jest jedynym 
Panem człowieka wierzącego, a jednocześnie za
znacza, że Kościół Wyznaniowy nic może i nie 
chce polegać, jedynie na samym sobie, ani też 
na ludziach, którzy doń się zgłaszają, choćby 
nawet w wielkich masach, ale jedynie na Bogu, 
który daje moc i wzrost człowiekowi, w jego 
ludzkich grzechach i słabościach.

ROSJA.
Upadek bezbożnictwa.

Według czasopisma ,,Das Evangelische 
Deutschland" ilość członków związku bezbożni
ków w Sowietach spadł od roku 1933 z liczby 
5 milionów na niecałe 2 miliony. W związku 
z tym faktem komisariat wychowania ludowego 
musiał zwinąć 5 muzeów, będących ośrodkami 
kampanii bezbożniczej, a jednocześnie zamknął 
antyreligijny instytut, w którym było zapisanych
3.000 studentów. Wszechświatowy kongres wo
jujących bezbożników, który miał zgromadzić w 
Moskwie 1.600 delegatów został odwołany bez 
podania powodów do wiadomości publicznej.

Porządek nabożeństw
w Warszawskim Kościele Ewangelicko - Reformowanym na II połowę w rześnia 1937 r. Na
bożeństwa rozpoczynają się o godz. 11'15 przed poł.. o ile nie jest podana inna godzina.

1. Niedziela 19.IX (17 po Trójcy Św.) . . . .  Ks. S. Skierski
2. Niedziela 26.1X (18 po Trójcy Św.) z Kom. Świętą . . Ks. L. Zaunar

Nabożeństwa dla młodzieży o godz. 9 m. 30 w obie niedziele Ks. L. Zaunar

Ofiary na wydawnictwo
p. Włodzimierz Dippel z Brwinowa zł. 1.— 
p. Anna Daabowa z Warszawy „ 2.—

Administracja „JEDNOTY“ uprasza Szan. Prenumeratorów 
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 .
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