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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.
r

Święto  N iepodleg łośc i
Ew. Mateusza 25, w. 14— 15 i 19 — 21.

Jak Polska długa i szeroka brzmią w dniu dzisiejszym po wszystkich jej zakątkach tak 
w gwarze wielkich miast, jak i w ciszy wiejskich niw, pieśni radości, a z serc jej obywateli, którzy 
ją miłują, wznoszą się przed tron Boga Przedwiecznego modły dziękczynienia i serdecznej prośby
0 Jego święte, ojcowskie błogosławieństwo dla naszej polskiej ojczyzny. Radość, wdzięczność i bła
galna prośba synów tej ziemi, polskich obywateli, jest zupełnie zrozumiała i uzasadniona, boć świę
tujemy i pragniemy obchodzić dzień 11 listopada jako święto naszej ojczyzny, a tym samym i święto 
naszej wolności i niepodległości. Każdy z nas wie, co znaczy wolność, jak wielką jest ona dla czło
wieka wartością. Wiemy to szczególnie my, którzyśmy od wielu pokoleń musieli znosić mękę i jarzmo 
niewoli, a z nią strasznego pognębienia i usiłowania upodlenia, złamania polskiego ducha i zniszcze
nia polskiego imienia. Ody więc dziś w tak pamiętnym dla nas po wszystkie czasy dniu 11 listopada 
wracamy wspomnieniem do roku 1918 i znów, raz jeszcze pragniemy przeżywać wspomnienia tej ra
dosnej chwili, gdy nasz naród, nasz kraj i nasze państwo, a z ńim każdy z nas poczuł się wolnym, 
to nie możemy inaczej, jak w poczuciu potężnej i wielkiej radości, a jednocześnie pokornej wdzięcz
ności dla Boga, wznosić ku Niemu serca i myśli nasze i wołać słowy psalmisty: błogosław duszo 
moja Pana i wszystko co we mnie jest święte Imię Jego!

W dniu 11 listopada dał nam Bóg wolność i niepodległość naszą, podał ją każdemu z nas 
ręką swych sług wybranych i powołanych, aby odtąd na polskiej ziemi, tak pełnej przed tym smutku, 
łez i ucisku, mógł zapanować duch wesela, pracy wolnej dla własnego dobra, a z nim dla dobra 
całej ludzkości i całego świata. Wolność i niepodległość dane nam były jako wielki i niezniszczalny 
kapitał życiowy, z którym Polacy mieli rozpocząć wielką ale radosną pracę budowania własnego 
domu po strasznej wojennej zawierusze, po latach niewoli, po okresie ciemiężenia i upokorzeń bez 
miary. W dniu 11 listopada 1918 roku naród polski stanął przed Bogiem w roli sługi z przypowie
ści naszego Zbawiciela, by otrzymać z ręki Pana swego wielki dar, ale z nim wielkie i pełne od- 
wiedzialności zadanie do spełnienia, które też za wszelką cenę musiało być spełnionym. Bowiem dary 
swe i talenty nie daje Bóg człowiekowi po to, by w nich gnuśniał, trwając w mylnym mniemaniu, że 
mu się one od Boga należą, ale daje je po to, by człowiek chciał i umiał używać je ku własnemu 
swemu dobru, a ku pomnożeniu chwały Bożej tutaj na ziemi i na wieki. Tej to prawdy naucza nas
1 dziś Ewangelia Chrystusowa na każdej niemal swej stronicy, a szczególnie jasno wykłada ją nam 
przypowieść naszego Zbawiciela o talentach. Dał Pan słudze swemu talenty, a kiedy sługa ten po 
pewnym czasie czynił obrachunek wobec Pana swego, wykazał się wobec Niego podwójną ilością ta
lentów, podwojoną dzięki zrozumieniu intencji Pana swego, a następnie wskutek usilnej i zapobie
gliwej pracy własnej, pracy niewątpliwie mozolnej i długiej, aby intencje Pana swego spełnić wier
nie. I oto sługa ten w nagrodę za owo słuszne pojmowanie włożonego nań obowiązku i za usil
ną swą pracę słyszy słowa pochwały i uznania najwyższego, albowiem Pan zwie go sługą dobrym 
i wiernym i w nagrodę zapowiada mu dziedzictwo większe od posiadanego. Prawdę przypowieści Je
zusowej rozumie każdy obywatel Polski powojennej, znający Jej dzieje przed rozbiorami, dzieje, które 
w negatywnym niejako sensie potwierdziły wielkie prawo ducha, że wolność należy nietylko posia
dać, zdobyć czy otrzymać, ale należy ją mocno ugruntować, należy ją utrzymać, zachować i po
mnożyć tak, jak się to czyni w stosunku do czegoś, co jest potrzebnym człowiekowi, co ma dlań wiel
ką wartość, co jest jego dobrem i bogactwem. Taka świadomość — jak to dobrze wiemy — nie 
była rzeczą zrozumiałą i jasną dla wielu obywateli naszej ojczyzny w momencie, gdy Bóg dał jej nie
podległość, — wiemy, że to zrozumienie tylko wolno i stopniowo przenikało do świadomości po
wszechnej, że trzeba było wiele trudu i wysiłku najlepszych synów Polski, nieraz olbrzymiego i peł-
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nego zaparcia się siebie, by ta świadomość rosła, a tym samym by rosła moc wewnętrzna naszego 
państwa. Uświadamiając sobie dziś ten stan rzeczy, patrząc już z pewnej perspektywy przeżyć 
i doświadczeń na widoczny i bogaty już plon takich prac i wysiłków możemy i mamy prawo
dziękować gorąco Bogu że nam ku tym pracom dał mężów, którzy tę prawdę wolności trafnie 
i słusznie doceniając, nie szczędzili żadnego mozołu, aby ona do serc wszystkich, całego narodu do
tarła i w nim pozostała. Dzieje naszej wolności i jej pomnażania w sercach i umysłach naszych 
łączą się u nas nierozerwalnie z życiem, czynami i osobą największego syna ziemi Polskiej Wielkie
go Marszałka Józefa Piłsudskiego, jako tego, który stał się powołanym narzędziem w ręku Bożym, 
gdy jeszcze w czasach niewoli powstawały dążenia do odzyskania wolności, gdy następnie w okresie 
wielkiej wojny trzeba było dać dla jej zdobycia z siebie wszystko, aż do życia własnego włącznie, 
gdy wreszcie po jej uzyskaniu należało ją zachować i uczyć współobywateli, że wolność i niepo
dległość stają się faktami pełnymi istotnej wartości i radości, oraz prawem niezaprzeczalnym i nie
zniszczalnym, o ile stają się dobrem i wartością, obowiązkiem i celem usilnej i ofiarnej pracy dla 
obywatela, dla całego narodu.

Owoce tego ofiarnego i wielkiego wysiłku wodza narodu polskiego Józefa Piłsudskiego mogliś- 
my oglądać już po niewielu latach trwania wolności naszej, może je w coraz większej i głębszej mie
rze oglądać z biegiem czasu każdy, kto nieuprzedzony i obiektywny w swym sądzie porówna począ
tek naszej wolności z jej obecnym stanem. A choć z woli Bożej nie stało już między nami Męża, 
który jak nikt inny zrozumieć umiał prawdziwy sens i wartość wolności dla narodu, i państwa nasze
go, to jednak praca Jego postępuje i idzie w niczym nieprzerwana i nigdy nie zaniechana sercem, 
umysłem i ręką tych naszych współobywateli, którzy przez Józefa Piłsudskiego do niej zaprawieni 
i w Jego wzory zapatrzeni nie szczędzą pracy, by Jego testament duchowy, testament niepodległości 
i prawdziwej i na wieki ugruntowanej wolności naszego narodu i państwa, wykonać wiernie i cał
kowicie.

My, wolni synowie wolnej ojczyzny naszej, w tym pamiętnym dniu jej zmartwychwstania, 
dać chcemy Bogu i Panu naszemu korne dziękowania nasze na wielki dar, jaki w dniu 11 listopa
da ojczyźnie naszej dać raczył, pragniemy Mu dziękować, że dał nam ludzi, którzy uczyli i uczą 
naród nasz, jaką drogą iść mu trzeba, by otrzymany dar podwoić i umocnić w swym posiadaniu. 
A jednocześnie pragniemy prosić Go, by nam dał swej mądrości i wytrwałości w pracy wspólnej, 
w służbie umiłowanej ojczyzny naszej, w dążenia do jej dobra, pomyślności i ciągłego rozwoju ku 
potędze jej ducha i ciała, Słońcem wolności Bożej ogrzany nasz kraj kroczy ku potędze i przy
szłości swej promiennej, i radosnej, zajmując coraz widoczniej należne mu miejsce w rodzinie wol
nych i wielkich narodów, a przez to przed naszymi oczyma i dla nas samych realizuje wielkie i pięk
ne prawo Boże, które nam Jego święte Słowo wypowiada w przyszłości naszego Zbawiciela Jezusa 
Chrystusa. Z wdzięcznością więc dla Boga za wielki dar wolności, z chętną pracą dla jej w nas sa
mych pomnażania i gruntowania wchodźmy wszyscy, tej polskiej ziemi dzieci, w nowy rok wolności 
ku chwale Boga Najwyższego, ku pomyślności naszego kraju.

Ame n .

CZESŁAW LECHICKI

Akcja ewangel icka
Współzawodnictwo jest pożyteczne nie tylko 

w handlu. To, co się nazywa konkurencją, może 
się wyrodzić w bardzo nieszlachetne, nawet niego
dziwe metody kupieckie, ale często prowadzi też 
do podniesienia jakości towaru, regulacji cen, 
usprawnienia dostawy i obsługi. Staje się czynni
kiem dodatnim w gospodarstwie społecznym, nie 
bez wpływu na produkcję i organizację przed
siębiorstw. Coś podobnego widzimy również w 
innych rejonach życia zbiorowego. Rywalizacja 
w szkole bywa skutecznym bodźcem do postępów 
w nauce, zaostrza w młodzieży ambicję, podwyż
sza poziom intelektualny. Emulacja w sporcie 
przynosi znane wyniki, notowane w stałej rubryce 
rekordów. Własny interes zmusza ludzi przy kon
kurencji do ciągłego poprawiania sposobów wy
twórczości. Już sam źródłosłów łaciński tego wy

razu zawiera element dynamiki, ruchu, który 
wszak jest sam jednym z trzech motorów życia or
ganicznego. '

W religii, zdawałoby się, niema miejsca na 
współzawodnictwo. Przed Bogiem wszyscy jesteś
my grzesznikami i od Jego łaski wyłącznie zależy 
nasze dźwignięcie się wzwyż, nasz postęp i rozwój 
moralno - duchowy. Konkuruje silny z silnym, lub 
jeszcze silniejszym, naturalnymi środkami. Chrze
ścijanina moc wykonywa się w słabości, więc on 
nie rywalizuje z nikim, jeno w pokorze uświada
mia swoją nędzę i wiarą w Odkupienie uspra
wiedliwia się przed Stwórcą, bijąc się w piersi 
i powtarzając: „Boże! Bądź miłościw mnie 
grzesznemu".

Atoli obok indywidualnego życia religijnego 
istnieją organizacje religijne, które pod grozą za
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stoju i regresji muszą emulować, walczyć o prze
wagę i wpływy na wiernych, chwiejących się mię
dzy wolnością, a protekcją, jeśli wolno użyć ter
minów analogicznych z ekonomiki społecznej. Or
ganizacje kościelne aktywizują się, by ożywić swój 
kontakt z członkami i zacieśnić go, by jak naj
więcej ludzi wciągnąć do czynnego udziału w pra
cy kościelnej i zainteresować ich w bezpośrednich 
rezultatach, mankach i saldach tej pracy.

Najlepiej postawiony organizacyjnie Kościół 
Rzymski zmobilizował po wojnie konkurencyjną 
dla t. z w. laicyzmu Akcję Katolicką, jako udział 
świeckich w apostolstwie hierarchicznym, jako 
związek laików płci obojga, którzy upoważnieni 
przez władzę duchowną i wedle jej wskazówek 
dążą do przepojenia duchem kościelnym poszcze
gólnych rodzin, szkół i całego społeczeństwa.

Powodzenie Akcji Katol. w wielu krajach 
przyczyniło się walnie do rozbudzenia katolików 
i wzmogło tym samym prestiż Kościoła. U nas 
w ciągu zaledwie siedmiu lat jej istnienia obser
wujemy na każdym polu renesans kościelnictwa 
i rozkwit pobożności formalnej, obrządkowej.

Zachęcony tym przykładem, chciałby i nieje
den protestant utworzenia Akcji. E w angelickiej. 
Słyszeliśmy już nawet konkretną propozycję 
w tym kierunku, aby powstała z ramienia inspi
racji Rady Kościołów ewang. w Rzpltej Akcja 
Ewang., jako organizacja pozakościelna, w 
której element świecki byłby najliczniej reprezen
towany. Ona to przez oddziały prowincjonalne 
formowałaby i realizowała protestanckie postula
ty w dziedzinie szkolnej, wydawniczej, charytatyw
nej etc., tudzież czuwałaby nad utrzymaniem mię
dzywyznaniowej solidarności ewangelików bez 
względu na pochodzenie, stan i narodowość.

Nie ulega wątpliwości, że Akcja Ewang. jest 
wskazana i potrzebna, jeśli protestantyzm krajo- 
jowy ma odegrać w społeczeństwie czynną rolę 
i wyjść poza opłotki parafialne. Lecz wpierw 
trzeba podołać trudnościom i przeszkodom, jakie 
się piętrzą zewsząd na drodze jej urzeczywistnie
nia.

To, że protestantyzm w Polsce jest słaby 
w porównaniu z religijną większością narodu, 
nie byłoby jeszcze takim minusem, gdyby nasze 
stosunki odpowiadały np. francuskim. We Fran
cji ewangelików będzie nie wiele mniej, niż w Pol
sce, a katolików dwa razy tyle, co w Polsce. Ale 
jakich katolików? Papieżowych, wśród których 
ledwie co szósty poczuwa się do łączności z Ko
ściołem, oddzielonym od Państwa i skazanym na 
własne siły, bez cienia ingerencji w życie publicz
ne. Inny to więc przeciwnik, inny konkurent, niż 
nad Wisłą. Katolicyzm francuski znajduje się na 
wygnaniu, polski na wywczasach, u siebie. Kato
licyzm francuski jest cichy, skromny, ubogi, nie
raz heroiczny, zawsze pełen samopoczucia, polski 
natomiast jest głośny, agresywny, zamożny, nie
raz butny, zawsze pełen wyniosłości i nieustępli
wości.

Protestantyzm francuski w przeciwieństwie do

polskiego jest narodowo jednolity, karny, zgra
ny, opromieniony, tradycją męczeństwa. Działa 
w atmosferze wolnej konkurencji Kościołów, fak
tycznego równouprawnienia religijnego i samo
wystarczalności materialnej. U nas sytuacja inna, 
ciężka i zawikłana, wymaga odmiennego trakto
wania i przystosowania się do specyficznych wa
runków „terenowych".

Akcję Ewang. pozornie łatwiej zorganizo
wać, skoro nie różni się ona zasadniczo od innych 
stowarzyszeń religijnych, dopuszczeniem do rzą
dów żywiołu świeckiego. Żywioł ten bowiem 
w demokratycznym Kościele Reformacji ma 
wszędzie głos decydujący i zwierzchnictwo w jego 
spoczywa rękach, a księża są tylko doradcami 
i niejako rzeczoznawcami. Nie byłaby tedy Akcja 
Ewang. jakąś rehabilitacją laików (jak w kapłań
skim Kościele rzymskim), lecz przeniesieniem ich 
uprawnień na nową arenę działania i w nowy 
układ spraw, nowe okoliczności i świeże ramy 
statutowe.

Akcja Ewang. powinnaby się stać łączni
kiem międzykościelnym, który skonsolidowałby 
obok siebie we wspólnym zrzeszeniu członków 
i działaczy wszystkich denominacyj, reprezento
wanych zarówno w Radzie Kościołów jak 
i w Zjednoczeniu Chrześcijan Ewangelickich. Po- 
dzielićby można Akcję dla uniknięcia tarć i nie
porozumień na część polską, niemiecką i ukraiń
ską, z jednym Zarządem Głównym.

Celem Akcji byłaby misja wewnętrzna jąk
ną j doskonalej pojęta, samarytanizm chrześcijań
ski, zapobieganie i leczenie nędzy duchowej, mo
ralnej i fizycznej. Obok tego wszakże równolegle 
propaganda czynnego chrześcijaństwa w rodzi
nie, szkole, biurze, warsztacie, fabryce, sklepie itd.

Akcja wykształciłaby instynkt ewangelicki 
i przekonałaby innowierców, że protestant to nie 
pobłażający wszystkiemu indyferent, który współ
pracuje z Żydem, ateistą i nowoczesnym poga
ninem, nie kładąc żadnej tamy swemu liberalizmo
wi, ale wyznawca Chrystusa, gotów iść przeciw 
każdemu, kto gwałci prawo Boże, ignoruje Ewan
gelię, rozprzęga moralność, gorszy i zabija na du
szy bliźniego swego.

Pod tym względem jest bardzo wiele do zro
bienia. Ewangelicy z imienia, z metryki, jakże 
dalecy są nieraz od — Ewangelii! Ustępując 
duchowi świata, poszli w służbę Baala i trzeba ich 
dopiero, jak synów marnotrawnych, prowadzić 
z powrotem do stóp miłościwego Ojca niebieskie
go*

Dobrze byłoby urządzić bądź w osobnym 
gronie prywatną, bądź w prasie publiczną dy
skusję (względnie jedno i drugie), dokoła pro
blemu Akcji Ewangelickiej, jej szans i widoków, 
perspektyw i możliwości, na tle bieżącej chwili 
i aktualnych bolączek Zborów i Kościołów. W  każ
dym razie do tego tematu wypadałoby częściej 
wracać, coraz bardziej go precyzować, rozszerzać 
i pogłębiać. Bez obawy, że ktoś wyśmieje tę 
„konkurencję z Rzymem"...
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KS. LUDWIK ZAUNAR.

Ś. p. Dr. Bronisław Kader
W niedzielę dnia 24 października rb. zasnął 

w Bogu, wybitny uczony, emerytowany profesor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, kawaler Krzyża 
Komandorskiego orderu Polonia Restituta i Zło
tego Krzyża Zasługi, honorowy prezes wielu sto
warzyszeń naukowych i społecznych, a między 
innymi prezes i członek honorowy Związku Po
laków Ewangelików w Krakowie ś. p. Dr. medy
cyny B r o n i s ł a w  Ka d e r .  Przez śmierć tę pol
skie społeczeństwo ewangelickie wogóle, a spo
łeczeństwo ewangelicko-reformowane w szczegól
ności ponosi ciężką stratę, gdyż zmarły należał 
do najwybitniejszych postaci polskiego ewangeli- 
cyzmu na przełomie 19 i 20 stulecia jako czło
wiek, który zapisał się niezatartymi zgłoskami 
w dziejach" polskiej nauki, a któremu dobro i przy
szłość polskiego ewangelicyzmu, szczególnie zaś 
przyszłość i dobre imię Kościoła Ewangelicko- 
Reformowanego w naszym kraju, leżało na sercu 
do ostatnich chwil jego ziemskiego życia. Schodzi 
z Nim do grobu typowy przedstawiciel dawnej 
szlachty ewangelicko-reformowanej, która wzro
sła i była wychowana w tradycjach gorącej mi
łości dla swego wyznania i dla swej ojczyzny. 
Tradycje te ś. p. prof. dr. Kader wyniósł z do
mu swych rodziców. Urodził się w Wilnie jako 
syn ś. p. Księdza Andrzeja Kadera, Superinten- 
denta Generalnego Wileńskiej Jedno ty Ewange
licko-Reformowanej, oraz jego ś. p. małżonki An
ny z Lipińskich, również córki Superintendenta 
tejże Jednoty. Po skończeniu gimnazjum w Wil
nie poświęca się studiom medycznym na uniwersy
tecie w Dorpacie, gdzie też uzyskuje dyplom 
doktora medycyny. Karierę medyczną rozpoczy
na jako chirurg w charakterze asystenta sławne
go profesora Mikulicza na uniwersytecie we 
Wrocławiu, obejmując następnie stanowisko do
centa tamże. W 1900 r. otrzymuje zaproszenie do 
objęcia katedry chirurgii odrazu od trzech uni
wersytetów: w Berlinie, Rostowie nad Donem 
i Krakowie. Aczkolwiek to pierwsze było nie
wątpliwie szczególnie zaszczytne i otwierało przed 
zmarłym bardzo ponętne pod każdym względem 
możliwości, to jednak prof. Kader bez wahania 
przyjmuje wezwanie z Krakowa, pragnąc służyć 
swą wiedzą polskiej nauce i polskiemu społeczeń
stwu.

Tutaj na stanowisku profesora a od r. 1909 
dziekana wydziału lekarskiego rozwija prof. Ka
der wybitną działalność naukową, kształcąc licz
ne zastępy chirurgów polskich. A jednocześnie 
imię jego jako wybitnego chirurga, prawdziwie 
z Bożej łaski, uczyniło go sławnym niemal w ca
łym kulturalnym świecie. Pracę tę jednak w po
czątkach okresu naszej niepodległości przerywa 
przedwcześnie choroba zmarłego, po której już 
nie wrócił do pełni swych sił i stał się w wieku

zaledwie 60 lat fizycznie starcem. Do tego smut
nego stanu rzeczy przyczyniło się jednocześnie 
ogromne, bo bezmała ze ślepotą graniczące osła
bienie wzroku, co oczywiście uniemożliwiło mu 
pracę w zawodzie tak umiłowanym przezeń i tak 
wybitnie a owocnie dla bliźnich wykonywanym. 
Pozostał jednak młodym i rześkim duchowo, 
a nie mogąc wiedzy swej wyzyskać praktycznie, 
udziela jej innym jako profesor na katedrze teorii 
chirurgii. Ta jego działalność naukowca i chirur
ga spotkała się z głębokim uznaniem tak w kra
ju jak i zagranicą: posiadał obok wysokich odzna
czeń polskich szereg obcych, a między innymi 
zaszczytny tytuł „honorowego lekarza Rzeszy Nie- 
mieckiej". Pozostawił zmarły jako plon swej wie
dzy teoretycznej szereg prac naukowych, wzboga
cając nimi obficie dorobek chirurgii polskiej.

S. p. profesor Kader był jednak nietylko wy
bitną postacią w dziedzinie zawodowej, nietylko 
sławą chirurgii w znaczeniu europejskim, lecz tak
że — co można i należy szczególnie podkreślić— 
ewangelikiem-reformowanym z krwi, kości i du
cha swego. Ten fakt zaznaczamy szczególnie na 
tle obojętności wyznaniowej wielu znanych ewan- 
gelików-reformowanych, a już szczególnie na tle 
fałszywego domniemania, że człowiek wielkiej 
wiedzy nie może czy nie powinien być człowiekiem 
głębokiej wiary. Profesor Kader należał do ludzi, 
którym ich przekonanie religijne i wyznaniowe 
nie jest ani czczą literą, ani też bezduszną formu
łą: do swego Kościoła przyznawał się jawnie 
i szczerze, nie bacząc, czy się to komuś podoba, 
czy też nie. Chlubą jego było to, żc jest kalwinem 
z dziada-pradziada, spadkobiercą wielkich i pięk
nych tradycji kalwińskiej szlachty na Litwie. Bo
lał często nad tym, że w wyniku traktatów poko
jowych wielka ilość zborów reformowanych pozo
stała po za granicami Polski, a jednocześnie ma
rząc o świetlanej przyszłości ojczyzny • myślał 
z obawą o jezuityzmie, który w niej coraz widocz
niej się rozpierał, a który w przeszłości tyle szkód 
moralnych Polsce wyrządził. Nic też dziwnego, 
że gdy miał obiąć katedrę w Krakowie, ówczesny 
biskup krakowski kardynał Puzyna, starał się 
wszelkimi sposobami utrącić „kalwina", który się 
do swego wyznania jawnie i otwarcie przyznawał, 
twardego i nieugiętego w swych przekonaniach 
wyznaniowych. Biskup ten interweniował aż u ce
sarza Franciszka Józefa, a jeżeli nic nie wskórał- 
to tylko dlatego, że zmarły był zbyt wybitną jed
nostką i zbyt sławnym uczonym.

Mieszkając stale w Krakowie brał udział bez
pośredni i czynny w życiu Ewangelickiego Zboru 
Krakowskiego, łączącego pod swym dachem tak 
ewangelików augsburskiego, jak i reformowanego 
wyznania, zaskarbiając sobie i w jego gronie ser
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deczne uznanie i wdzięczność władz zborowych, 
którym w razie potrzeby chętnie służył mądrą ra
dą oraz pomocą, Nic też dziwnego, że pogrzeb 
zmarłego stał się wielkim hołdem dla pamięci 
zmarłego, tak, jeśli chodzi o Zbór jak i społe
czeństwo miasta Krakowa, które przez swych re
prezentantów z p. prezydentem Kaplickim na 
czele, oddawało ostatni hołd człowiekowi, który 
powołaniu i sumieniu swemu umiał i chciał być

wiernym aż do śmierci, stając się chlubą dla tych, 
którzy go otaczali. Śmiertelne szczątki zmarłego 
po nabożeństwie żałobnym w kościele ewangelic
kim w Krakowie zostały przewiezione do Wilna 
i tam złożone na ostatnie odpoczywanie. Świetla
nej pamięci wybitnego polskiego uczonego, 
szczerego syna Kościoła Ewangelicko-Reformowa
nego składamy hołd i rpy, jego współbracia we 
wierze.

Z p i ś m i e n n i c t w a
LAMBDA.

Leon Halban: „Religia w Trzeciej Rzeszy“.
— Lwów, 1936, nakładem Towarzystwa Nauko
wego (Archiwum Naukowe, dział historyczno-fi- 
lologiczny), w 8-ce większej, str. 403.

Po szeregu przyczynków do sytuacji wyzna
niowej Niemiec hitlerowskich — z czego naj
godniejszy uwagi był szkic ks. prof. Konstantego 
Michalskiego: ,,Fermenty religijne w III. Rze
szy'' — otrzymaliśmy pierwszą próbę obrazu, za
miast szczegółów rozproszonych dookoła, relacyj 
fragmentarycznych, ocen kronikarsko - reporter
skich, sądów chwilowych, doraźnych. Brak nam 
jeszcze niezbędnego dystansu w czasie, by podiąć 
rozbiór zasadniczy, systematyczny stosunków re- 
ligijnych w państwie narodowo-socjalistycznym, 
pokusić się o to, co sami Niemcy nazywają eine 
prinzipielle Untersuchung. Lwowski uczeń i na
stępca prof. Abrahama nie daje też syntezy, lecz 
bogaty i różnorodny materiał do niej. Oparł się 
naturalnie głównie na źródłach publicystycznych 
i tu rozporządza bibliografią istotnie olbrzymią. 
Czy wyczerpującą, mogliby sprawdzić zaintereso
wani. Stanowisko autora jest raczej referujące, 
niż krytyczne. Zdaję obszernie, drobiazgowo spra

wę z poszczególnych prądów religijnych, nurtują
cych Trzecią Rzeszę, wpływających na jej zawi- 
kłaną i pełną sprzeczności konfiguracją ideowo- 
światopoglądową. Mniej więcej czwartą część 
miejsca poświęcił autor Zjednoczonemu Nie
mieckiemu Kościołowi Ewangelickiemu (str. 220
— 312). Wyjaśnia dokładnie przyczyny klęski 
Deutsche Christen z biskupem Hossenfelderem 
na czele, genezę i rozrost t. zw. Bekenntnisjront, 
opozycję pastorów przeciw metodom hitleryzacji 
Kościoła ewangelickiego, działalność bezowocną, 
a mącicielską b. ,,Reichsbischoffa", L. Mullera, 
mediację ministra Kerrla, aktywność i wzrasta
jące samopoczucie ortodoksji (skrzydło Niemól- 
lera, dra Kocha i in.). Z dużą predylekcją potra
ktował też prof. Halban lewicowe ruchy neopo- 
gańskie. Mowa więc szeroko o Niemieckim Ru
chu Wiary (Deutsche Glaubensbewegung), nazy
wanym często ,,trzecim wyznaniem Rzeszy", da
lej o zespołach zbudowanych na micie krwi, na 
dogmatyce rasistowskiej, na zboczeniach chorobli

wego, oparami megalomanii narodowej przysło
niętego mistycyzmu germańskiego. Te sekciarskie 
poczynania kwalifikuje autor niezbyt słusznie jako 
samodzielne kierunki wyznaniowe i sprzęga je 
z większością protestancką, co budzi zastrzeżenia 
i domaga się rektyfikacji. Książka sięga chronolo
gicznie do początku roku 1936, ogarniając pierw
sze trzechlecie reżimu Adolfa Hitlera. Katolicki 
punkt widzenia autora, czynnie angażującego się 
w „Akcji Katol.", nie bardzo wpłynął na jego 
bezstronność. To pewna, że p. Halban stara się 
do minimum zmniejszyć odpowiedzialność katoli
ków za chaos religijny w państwie niemieckim, 
a ich samych przedstawić raczej jako ofiary prze
wrotnej polityki „Führera" i jego narzędzi. 
Książka w rozdziale o konkordacie Niemiec z Wa
tykanem zawiera niedomówienia i do wszechstron
nej charakterystyki taktyki obozu katolickiego nie 
wystarcza. Ugrupowanie faktów dość naogół 
przejrzyste, wykład suchy, naukowy, styl pod
ręcznikowy. Jako zbiór materiałów książka ma nie
wątpliwie wartość i przyszły historyk nie obej
dzie się bez niej, choć nie wszędzie podzieli autor
ski punkt wyjścia.

Karol Grycz-Smiłowski: „Kosmos-Religion- 
Humanität“ — 1937, Verlag von, „Wolna Myśl 
Religijna" Kraków (Polen), w 8-ce stron 51.

„Wolna Myśl Religijna“ . Kwartalnik. Re
daktor i wydawca: Karol Grycz-Smiłowski, Nr. 
7 za jesień 1937 r. Stron 60.

Exproboszcz wojskowy D.O.K. V. i expasterz 
Kościoła augsburskiego zajmuje się od trzech lat 
propagandą materializmu religijnego, pragnąc na
wiązać do bogatej tradycji historycznej antitry- 
nitarzy, czyli Braci Polskich, którzy z racjonaliz
mem i liberalizmem dogmatycznym łączyli wyso
ką etykę społeczną. Ppułk. w stanie spoczynku 
Grycz - Smiłowski, autor śmiałej i oryginalnej 
książki: ,,Z Ziemi św. nowoczesne wierzę" (1934), 
wystąpił ostatniego lata na forum międzynarodo
wym, jako jedyny Polak uczestniczący w XII świa
towym kongresie postępowych kierunków religij
nych w Oxfordzie (sierpień br.). Właśnie na ten 
kongres przygotował i wydrukował wymienioną 
powyżej rozprawkę niemiecką. Pomieścił w niej 
streszczenie swej ideologii. Więc własne pojęcie
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religii kosmiczne i etyczne (związek człowieka 
z istotą bytu i z wszelkim stworzeniem, zwłaszcza 
bliźnim), z wiarą w jedność Boga ze światem 
(panteizm), przyczym autor zaznacza, że dla niego 
„Bóg jest wszystkim, ale nie wszystko jest Bo
giem" i formułuje t. zw. enpanteizm. W poglą
dach na ludzkość i jej cel, głosi optymizm. W II. 
części omawia swoje linie przewodnie wobec Chry
stusa (odrzucając Jego bóstwo), Biblii, Kościoła 
i dziedzictwa Braci Polskich. W ogólności Orycz 
solidaryzuje się z unitaryzmem i pozostaje już 
w kontakcie z zagranicznymi przedstawicielami 
unitaryzmu.

Najnowszy zeszyt „Wolnej Myśli Religijnej", 
organu Grycza-Smiłowskiego, przynosi dokończe
nie zarysu dziejów Braci Polskich: Przypkowski 
i Wiszowaty, z ekskursem o Spinozie, tudzież 
wygnańcze losy Braci. W przedstawieniu znać po
śpiech i pewną dorywczość. Przekona się o tym 
sam autor, skoro tylko porówna swój szkic z roz
poczętymi w „Wiadomościach Literackich" wykła
dami prof. Kota na tenże temat. W ustępie o roz
woju nowoczesnym unitaryzmu brak wzmianki na
wet o takich osobistościach, jak expastor Chan- 
ning, Emerson, lub Martineau. Zato znajdujemy 
wywód aktualizujący Braci Polskich z projektem 
przystosowania ich programu do współczesnej rze
czywistości. Podaje też redaktor swoje przemówie
nie, wygłoszone w Oxfordzie i sprawozdanie z po
dróży zagranicę i z udziału w międzynar. kongre
sie antialkoholowym w Warszawie. Ruchliwość 
i ofiarność Grycza-Smiłowskiego rokuje całej je
go akcji jeśli nie powodzenie, to przynajmniej 
— utrzymanie się na powierzchni.

— W itold. W ysp iań sk i: „Jak p ow sta ł wszech
św ia t i człow iek?  Przyrodniczy pogląd na świat" 
(13 rysunków w tekście). — Nakładem Towa

rzystwa Uniwersytetu Robotniczego (TUR), War
szawa 1937, w 8-ce większej str. 78.

Propagandowo - oświatowa broszura socjali
styczna. Dowodzi niezbędności zdobyczy nauk 
przyrodniczych dla socjalistycznego poglądu na 
świat i upatruje nowoczesny humanizm w przy
rodoznawstwie i socjologii. Zamierza w formie 
popularyzacji podać „wybór zagadnień nowego hu
manizmu przyrodniczego, których znajomość jest 
nam (t.j. robotnikom) potrzebna do umocnienia 
się w obronie i w walce". Tendencja nieukrywa
na zwraca się przeciw światopoglądowi chrześci
jańskiego, o ile on jest oparty na Księdze Ge
nesis. Autor z pewnym zacięciem pedago
gicznym wyjaśnia najpierw podstawową, ogólną 
zasadę zmienności i ewolucji, astronomiczny obraz 
wszechświata i powstanie ziemi, geologiczne meta
morfozy naszej planety, powstanie życia, zwycię
ski pochód życia na ziemi w świetle paleontologii 
i embriologii, z uwzględnieniem odkryć Darwina 
i z uznaniem ewolucji, jako cechy życia. Clou 
książeczki stanowi rezultat końcowy: „Jak powstał 
człowiek? Autor udowadnia z zapałem i przeję
ciem zwierzęcość naszego ciała, fikcyjność duszy, 
niewątpliwość naszych przodków czworonożnych 
i z triumfem obwieszcza, że człowiek w prostej 
linii pochodzi od małpy... Kilkakrotne wycieczki w 
w stronę „naiwnych" autorów Starego Testamen
tu, Noego (str. 40) i Mojżesza, ustęp o „mę
czennikach nauki" (str. 25—26) służą do bezcere
monialnego skompromitowania chrystianizmu i je
go „przesądów". Całe szczęście, że kule p. Wy
spiańskiego, wcale zresztą celnie strzelane, trafiają 
w — płot konkordyzmu, dawno porzuconego na
wet przez rozsądniejszych katolików. Wiedza bo
wiem, a wiara to dwie różne sfery i Księga Ro
dzaju nie jest wszak lekcją somatologii, czy 
astronomii.

Wiadomości z kościoła i o kościele
W YSO K IE O D ZN A CZEN IE NAJPRZEW IE- 
LEB N IE JS Z E G O i KS. SUPERINTENDENTA.

Z  okazji Święta Niepodległości 11 Li
stopada Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
odznaczył Krzyżem  Komandorskim z 
G w iazdą orderu Polonia Restiłuta Naj- 
przewielebniejszego K siędza Superinłen- 
denła Kościoła Ewangelicko-Reform owa
nego w Rzeczypospolitej Polskiej Ks. Ste
fana Skierskiego za wybitne zasługi na 
polu pracy społecznej.

Naszemu Czcigodnem u Przewodniko
wi i Koledze składam y z okazji tego wy
sokiego a zasłużonego odznaczenia w y

ra z y  szczere j radości i serdeczne powin
szow ania.
O SOBISTE.

Z okazji Święta niepodległości 11 Li
stopada Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
nadał krzyż oficerski, orderu Polonia 
Restiłuta Przewielebnemu Księdzu Puł
kownikowi Kazim ierzowi Szeferowi, sze 
fowi Głównego Wojskowego Urzędu Dusz
pasterskiego Ewangelicko-Reform owane
go, za zasługi na polu pracy kulturalno- 
oświatowej.

Czcigodnemu Księdzu Seniorowi i Ko
ledze składam y z tego powodu w yrazy  
serdecznych życzeń i zasłużonego uzna
nia.
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ZE ZBORU WARSZAWSKIEGO.

1. Zapis młodzieży na lekcje przedkonfirma- 
cyjne. Dorocznym zwyczajem rozpoczęte zostały 
zapisy młodzieży zborowej na lekcje przedkonfir- 
macyjne. Lekcje te rozpoczną się w dniu 1 grud
nia rb. Zapisy przyjmuje codziennie w godzinach 
urzędowych Ks. Ludwik Zaunar. Uprasza się ro
dziców o zgłaszanie młodzieży w odpowiednim 
wieku możliwie niezwłocznie.

2. III Koncert muzyki religijnej w naszym 
kościele. W niedzielę dnia 5 grudnia rb. ma się 
odbyć w naszym kościele trzeci kolejny koncert 
muzyki kościelnej. Pierwsze dwa koncerty, jakie 
mieliśmy możność słyszeć, dały słuchaczom wiele 
zadowolenia, obejmowały bowiem utwory najwy
bitniejszych twórców muzyki kościelnej i stały 
na bardzo wysokim poziomie artystycznego wyko
nania. Również i projektowany koncert będzie 
pod tym względem godnym dalszym ciągiem pew
nej już tradycji, jaką te koncerty na terenie na
szego zboru wytworzyły, to też jesteśmy pew
ni, że i tym razem zborownicy nasi wyniosą jak- 
najlepsze wrażenia. Koncerty poprzednie prócz 
zadowolenia estetycznego przyniosły również bar
dzo piękny dochód pieniężny, który w poważnej 
mierze zasilił fundusze naszych dobroczynnych in
stytucji zborowych. Mamy nadzieję, że również 
w tym wypadku nadzieje tych instytucji nie będą 
zawiedzione, że każdy zborownik nasz, nabywając- 
program na koncert, będzie rozumiał, że za niską 
cenę połączy pożyteczne z przyjemnym. Niech 
więc każdy członek zboru naszego chętnie przyj
mie przesłany mu w niedługim czasie program 
koncertu, tak, by kościół nasz zapełnił się w dniu 
koncertu do ostatniego miejsca, oraz by insty
tucje nasze otrzymały przez to poważny zasiłek 
materialny. Wszelkich informacji w sprawie kon
certu udzieli chętnie kancelaria zborowa (tel. 
11-46-32).

3. Remont zewnętrzny naszego kościoła co
raz widoczniej zbliża się do końca. Ukończone zo
stały prace remontowe konstrukcyjne i blachar
skie wieży kościelnej oraz dachu na kościele; wy
kończony jest portal kościoła, a obecnie odbywa
ją się prace nad remontem boków i tyłu. O ile 
pogoda dopisze, prace będą zakończone całkowicie 
przed nastaniem pory mroźnej. Kapitalny remont 
kościoła naszego — pierwszy od lat prawie 60— 
jest, jak to już zaznaczyliśmy ukoronowaniem 
wielkich inwestycji, jakie Kolegium Kościelne w 
ostatnich kilkunastu latach podejmowało. Cieszy
my się, że wkrótce każdy będzie mógł podziwiać 
piękno struktury naszego kościoła w nowej, 
godnej tego piękna szacie.

STATYSTYKA EWANGELIKÓW W POLSCE.

Mały Rocznik Statystyczny w nowym opra
cowaniu zawiera między innymi statystykę naro- 
dościową i wyznaniową Polski według spisu

ludności z 1931 roku. Polska miała w tym roku 
31.915.800 mieszkańców, a w tym 20.670.000 
wyznania rzymsko-katolickiego, 3.336.200—grec- 
ko-katolickiego, 3.760.500 — prawosławnych,
3.113.900 — żydów, oraz 835.200 — ewangeli
ków różnych wyznań, czyli 2,6 proc. ogółu ludno
ści. Liczba ewangelików zmniejszyła się w po
równaniu ze stanem z r. 1921. Powodem tego 
jest emigracja optantów niemieckich z woje- 

-wództw zachodnich. (Ew. Pol.).

PROFESOR KOT O „BRACIACH POLSKICH"

„Wiadomości Literackie" w numerze 40 br. 
przyniosły artykuł prof. Kota, znanego badacza 
dziejów Reformacji w Polsce, pod tytułem: „Bra
cia Polscy. Geneza: Anabaptyzm i Humanizm". 
Jest to skrócona redakcja wykładów, wygłoszo
nych przez prof. Kota w „College de France". 
Autor tak charakteryzuje Braci Polskich: „Są oni 
całkiem przesiąknięci zamiłowaniem i metodą ty
pową humanistyczną". Istnieje dla nich tylko 
tekst źródłowy, to znaczy Pismo Święte. Są wo
bec niego z najgłębszym szacunkiem, jest on dla 
nich w zasadzie autentyczny. W Nowym Testa
mencie zawarta jest nauka Chrystusa. Aby ją 
ogarnąć, trzeba badać tekst według wszelkich 
zasad filologicznych ustalać właściwe znaczenie 
wyrażeń i zdań, nie kierując się dawnymi ko
mentarzami. (Ew. Pol.).

POLSKI KATOLIK O EWANGELICKIEJ FIN
LANDII.

Stołeczna prasa katolicka przyniosła artykuł 
znanego działacza katolickiego Adama Romera 
o Finlandii. Autor wyraża się z zachwytem o tym 
kraju i tak pisze o jego stosunkach wyznanio
wych: "...Luterańska większość dobrze jest uspo
sobiona do katolików..., rząd względem katolików 
jest sprawiedliwy i dobrze usposobiony". (Ew. 
Pol.).

WIZJA KATOLICKIEJ POLSKI.

Pod takim tytułem ogłosił Ks. Piwowarczyk 
w czasopiśmie „Kultura" Nr. 38 artykuł, w któ
rym między innymi pisze: „Katolicy w Polsce sto
ją naogół bezradnie wobec tych nowych ruchów 
(t. zn. antychrześcijańskich) i ograniczają się do 
stanowiska negatywnego bądź biernego. Nie umie
ją sprostać sile natarcia tych obcych chrześcijań
skiemu duchowi mitów czy wizji. Tylko dlatego, 
że nie umieją lub nie mogą stworzyć katolickiej 
wizji przyszłości, wizji katolickiego ustroju. Po
chodzi to stąd, że nie znają katolicyzmu, choć się 
w nim obracają. (Ew. Pol.).
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SZWAJCARIA:
Dnia 27 września rb. w obecności przedsta

wicieli rządu szwajcarskiego, rady państwowej 
i kantonalnej Genewy odbyło się w Genewie uro
czyste otwarcie Pałacu Wilsona, dawnej siedziby 
Ligi Narodów, w którym znalazło pomieszczenie 
30 różnych organizacji międzynarodowych jak 
Y.M.C.A., Y.W.C.A., Światowy Związek Kościo
łów Ewangelicko - Reformowanych, Światowy 
Związek Szkółek Niedzielnych, Episkopalny Ko
ściół Metodystów, Światowa Allianct Przyjaznej 
Pracy Kościołów, Centrala Niesienia Pomocy Ko
ściołom i Szwajcarski Związek Kościołów • Prote
stanckich. (Ew. Pol.).

HOLANDIA:

W maju 1938 roku ma się odbyć w Holan
dii pierwsze zebranie Komitetu Konferencji Eku
menicznych w Oksfordzie i Edynburgu w celu 
przygotowania statutu i zorganizowania jednoli
tej ,,Powszechnej Rady Kościołów". Plan utwo
rzenia Rady został między innymi przychylnie 
przyjęty przez egzekutywę ,,Światowego Konwen
tu Luteran". (Ew. Pol.).

CZECHOSŁOWACJA:

Wydawnictwo „Ecclesia" redagowane przez 
prof. Fr. Siegmunt-Schultzego, nakładem firmy
L. Klotza w Lipsku w numerze 20 z września 
rb. przynosi zbiorową pracę o kościołach ewan
gelickich w Czechosłowacji, zawierając m. i. war
tościowy przyczynek Ks. Superintendenta Oskara 
Michejdy o ,,Ewangelickim Kościele w. a. w Cze
chosłow acji'K ościół ten ma w 7 zborach 44,000 
wyznawców wśród których pracuje 14 duszpaste
rzy nie licząc katechetów. (Ew. Pol.).

HISZPANIA.

Kościół ewangelicki w czerwonej Hiszpanii.
Kościoły ewangelickie w czerwonej Hiszpanii 

naogół nie były i nie są naruszone, oo spowodo
wane jest nie tyle może istnieniem większych sym
patii do ewangelicyzmu, lecz faktem, że wszyst
kie ewangelickie gmachy kościelne zbudowane we
dług planów edyktu tolerancyjnego są z zewnątrz

trudne do rozpoznania jako kościoły. Mimo to 
ochrona kościoła przed jego zbeszczeszczeniem 
wymagała od niejednego duchownego ewangelic
kiego prawdziwego bohaterstwa. W każdym jed
nak razie musiały być usunięte nad wejściem do 
kościołów wszelkie tablice z nazwą kościoła oraz 
nie wolno po ich choćby czasowym zamknięciu 
ponownie takowych zamieszczać. Na wszystkich 
kościołach ewangelickich,, leżących na terytoriach 
podległych rządowi walenckiemu są odprawiane 
regularnie, nabożeństwa, choć budynki kościelne 
specjalnie w Madrycie bardzo ucierpiały wsku
tek ekscesów motłochu z jednej a bombardowania 
z armat i samolotów powstańczych z drugiej stro
ny. Zarówno „Iglesia del Redentor" (kościół 
Zmartwychwstania), należący do Iglesia Espanola 
Reformada (Hiszpańskiego Kościoła Reformowa
nego), jak i ,,Iglesia de Jezus", leżące blisko linii 
walk, wykazują poważne uszkodzenia od grana
tów i bomb lotniczych.

Liczne bardzo ewangelickie szkoły ludowe 
są obecnie zamknięte, lecz „Colegio del Porvenir" 
w Madrycie jest jeszcze czynne. Przez krótki okres 
czasu w tym jedynym w Hiszpanii gimnazjum 
ewangelickim zakwaterowane były oddziały czer
wonej milicji, lecz na rozkaz rządu musiały one 
budynek opuścić. To zwolnienie gimnazjum na
stąpiło po udzieleniu jego władzom szkolnym 
czynnego poparcia przez prezydenta Azanę, które
go łączy od wielu lat szczera przyjaźń z wieloma 
duchownymi ewangelickimi w Hiszpanii. Przy
jacielem ewangelików w rządzie walenckim jest 
również obecny minister wojny i lotnictwa Prie- 
to. Prieto podobnie jak większość hiszpańskich 
socjal-demokratów jest bezwyznaniowcem, ale ży
wi wobec ewangelików głęboką wdzięczność z lat 
swej wczesnej młodości. Niedawno oświadczył on 
publicznie, że ewangelikom zawdzięcza całą swo
ją wiedzę i wykształcenie. Prieto bowiem, będąc 
synem biednych wieśniaków, wcześnie utracił ro
dziców i był zmuszony jako pastuch zarabiać na 
kawałek chleba. Pewien pastor, któremu się po
dobał chłopiec żywy i pojętny, zaopiekował się 
nim, wziął go do siebie, posyłał do szkoły ludo
wej a następnie umożliwił mu dalsze studia. Du
chowny ten już dawno nie żyje, ale jego czyn 
szlachetny przyniósł bogaty owoc i przysporzył 
ewangelikom hiszpańskim w ciężkich czasach walk 
przyjaciela i opiekuna. (Według ,,Przeglądu 
Ewangelickiego").

A d m i n i s t r a c j a  „ J E D N O T Y “  u p r a s z a  S z a n .  P r e n u m e r a t o r ó w  
i  C z y t e l n i k ó w  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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