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EWANGELICYZM DUCHA I PRAWDY.
II  Tymoł. 7 -12: „ Gdyż wiem, komu uwierzyłem i pewny jestem, 

ze on jest mocen zachować to, co mi powierzył, aż do onego dnia” .

Siła ewangelicyzmu polega jedynie na przekonaniu i wierze osobistej w osobistem życiu 
religijnem. Ewangelicyzm nie uznaje twierdzenia, że religja to władza kościoła nad tłumem, 
która stawia kaP âna między Bogiem i człowiekiem —  laikiem, jako tłomacza woli Bożej 
z jednej, a jednocześnie rzecznika ludzkich potrzeb z drugiej strony. W sensie ewangelicyzmu 
duchowny nie jest bynajmniej niezbędnym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem, a W Wyniku 
tego ewangelicyzm nie zakreśla żadnej granicy widocznej między duchownym a laikiem. Dla 
ewangelika duchowny jest właściwie biorąc również laikiem, który dobrowolnie poświęcił się 
służeniu swym braciom, co jest wszak istotą prawdziwej służby Bożej, —  a kaźdy laik winien 
z drugiej strony być niejako duchownym przez powagę swego życia, przez ducha moditwy i przez 
głęboka osobistą religijność. Ewangelicyzm zaprzecza również wartości duchowej sakramentom 
jako takim, ex opere operato, działającym w sposób wprost magiczny, jeśli tylko były przepisowo 
wykonane, a gwarantującym wtedy duszy ludzkiej zdrowie i pokój, i widzi w takiem ich 
pojmowaniu jedynie pustkę moralną i religijną, a nawet echa wierzeń pogańskich, pod inną 
jedynie nazwą i formą kultywowanych. Ewangelicyzm uznaje jedno wyłącznie źródło pokoju 
ducha, a mianowicie: wejść w sferę prawdy i szczerości serca, a znaczy to —  wejść w sąd 
z samym sobą, ugiąć się pod ciężarem własnej słabości i grzechu, oświetlić wartość własną 
światłem zakonu Bożego, a potem w pełni poniżenia otworzyć serce przed Jezusem, Synem 
Bożym i Zbawcą człowieku, by przyjąć odeń zwiastowanie przebaczenia, miłości i łaski. A dalej —  
jako konsekwencJ a takich przeżyć —  to życie zostające w ścisłej łączności z ideą Chrystusa 
i pod je j baczną kontr°fa> codziennie się odnawiającą, codziennie uświęcającą, a nasycającą duszę 
człowieku skarbami ufności miłości i nadzieji. Być w społeczności ścisłej ze Zbawicielem, jako

141



ROK III JEDNOTA Nr 10

Wyrazem Majestatu Bożego, iść z Nim, pracować z Nim i dlań, słuchać jak  mówi: „Dosyć 
ci na łasce mojeiu, oto jedyna droga do pokoju duszy dla ewangelika ducha i prawdy.

Spróbujmy skreślić ze sfery ewangelicyzmu przekonanie osobiste i życie religijne, a nie 
zostanie się zeń dosłownie nic. Ewangelicyzm bowiem nie jest towarzystwem wzajemnej pomocy, 
której każdy członek jest absolutnie pewien o ile wykonywuje ściśle nałożone nań przepisy. 
Ewangelicyzm nie może żyć jedynie wspomnieniem wielkich dusz i umysłów, które go zapoczątkowały, 
nie może więc opierać się na tradycji, ta bowiem często jest raczej potępieniem niż podnietą 
do czynu dla małych synów wielkich ojców i dziadów. Nie jest również jego wyrazem 
domniemana wolność, a raczej dowolność wobec doktryny chrześcijańskiej, która w gruncie rzeczą 
jest przejawem lenistwa i obojętności duchowych; ani też wybujały indywidualizm, który aż 
nazbyt często jest zamaskowanym zręcznie egoizmem; ani anty klerykalizm, który pod pozorem 
zwalczania złych stron instytucyj lub osób jest aż nazbyt często buntem wobec wymagań 
Zakonu Bożego. Ewangelicyzm stoi i pada ze wzrostem lub upadkiem przekonania i wiary 
osobistej, bez niej bowiem byłby on tylko martwą formą, cieniem religji, to też wszelkie 
zamierzenia do ożywienia go w jakik°lw^k lany sposób (kolt, obrzęd, dogmat) są z góry 
skazane na niepowodzenie.

Ewangelicyzm, który jest jedynie nawrotem do pierwotnych i autentycznych źródeł idei 
chrześcijańskiej, jakimi są pierwsze wieki naszej ery, wykazuje swą niepożytą siłę tylko tam, 
gdzie głębokie wewnętrzne przekonanie i je j wyraz —  życie zgodne z wolą Bożą, przychodzą 
do głosu i są całkowicie oceniane. I jak  W pierwszych wiekach ery naszej te pierwiastki 
zapewniły mimo bardzo nierównych szans świetne zwycięstwo kościołowi chrześcijańskiemu, tak 
też okazywały się one skutecznemi i w okresie reformacji Kiedy bracia czescy zmuszeni są 
pla przekonań swych pozostawić wszystko, gdy hugenoci francuscy znoszą okrutne dragonady, 
Więzienie i banicję, a prezśladowani ewangelicy płyną za Atlantyk na k^aw e trudy i znoje —  
to czynią to nie w imię zasad społecznych lub naukowych, nie dla jakiejś doktryny politycznej, 
lub nawet k°ścielnej, lecz w imię zbawienia własnej duszy. Oni wiedzieli k°mu uwierzyli: 
ich Bóg i Biblja były dla nich tym skarbem bezcennym, wobec klórego wszystko inne zchodziło 
na drugi plan. Niejednokrotnie już zaobserwowano fakt, że ewangelicy rozproszeni w środowisku 
katolickiem opierają się znacznie lepiej wpływowi środowiska, niźli katolicy rozproszeni w środowisku 
ewangelickim. Podobne fakty są wymownym stwierdzeniem istoty ewangelicyzmu i katolicyzmu. 
Katolik pozbawiony swego kościoła i kapłanaf a przyzwyczajony do stałego opierania się na 
ich zdaniu, czuje się dosłownie osieroconym, a odczuwając potrzebę religijności łączy się 
z otoczeniem, aby czcić Boga według ich sposobu. Ewangelik zaśy kióry ma przekonanie 
osobiste i wiarę żywą w sercu swem, kióry umie czytać Biblję i modlić się z ufnością, bo jest 
to jego jedyną siłą i pomocą W życiu, zostanie zawsze silnym i odpornym dla wpływów 
zewnętrznych, choćby był zupełnie odosobniony w swych pojęciach i wierzeniach. Bo nawet 
W takim wypadku odczuwa on, że nigdy nie jest osamotniony: jego Bóg, jego Zbawca, jego 
przekonanie, naprawdę jego własne, bo zdobyte drogą nieraz ciężkiej duchowej walki, —  są 
zawsze z nim i towarzyszą mu wszędzie, gdziekolwiek los mu spocząć każe. Będzie on zawsze 
wiernym naśladownikiem wielkieko apostoła, kióry siłę ducha swego czerpał jedynie z głębokiego 
osobistego przekonania, iż wie, k °mu uwierzył i dlaczego wierzy. Z  jakimże przeto szacunkiem 
i wdzięcznością winien każdy ewangelik przekonania i życia wspominać o tych, klórzy —  każdy 
na swój sposób —  są naprawdę osobistościami ducha ewangelickiego, szczerymi uczniami 
Chrystusa i prawdziwemi dziećmi Bożemi. Takie jednostki są siłą ewangelicyzmu i gwarancją 
jego przyszłości. A następnie jak  wielką miłością winniśmy otoczyć tych, klórzy nieustają głosić 
Wśród nas konieczność przebudzenia się i osiągnięcia osobistego przekonania i osobistej wiary. 
Obudzić się, a znaczy to odpowiedzieć z głębi serca na zew Zbawiciela, móc uczciwie powie
dzieć „Panie mój i Zbawco mój” , poświęcić się zupełnie i bez zastrzeżeń duszą i ciałem Jego 
sprawie —  oto czego potrzebuje nasz ewangelicyzm, by się stał takowym w duchu i prawdzie, 
by poczuł w sobie ukrytą w nim moc i rację bytu.

Niechże młodzież, klóra przyjdzie do nas po naukę o religji i je j stosunku do życia, po 
wzór i przykład dla swych młodocianych dróg i celów, znajdzie w nas to osobiste głębokie zda
nie i sąd, w klórym odczuć zdoła żywego ducha i głęboką prawdę. I niechaj liczni ewangelicy,
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których słabość albo gnuśność ducha i wiary tak bardzo osłabia ich ewangelicyzm, odczują 
w sercach swych potrzebę i konieczność wiary osobistej i przekonania głębokiego, jako ostoi jedynej 
i pewnej w zmiennym prądzie zjawisk dzisiejszych. Jedyna moc ewangelicyzmu —  to przekona
nie i wiara osobista każdego jego członka, k°żdego ewangelika ducha i pragwdy, wiary i życia.

K s. L U D W IK  Z  A U  NAR.

AKAKAKAKAKAKAKAKAK  V AKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAK

PROF. K.  Serini.

I S T O T A  T E O L O G J I .
Człowiek pierwotny stał bezsilny i bezradny 

wobec sił wrogich, które na każdym kroku za
grażały jego bytowi nędznemu. Przedstawiciele 
pewnych gatunków zoologicznych przerastali go 
swą zmy-lnością, zwinnością, siłą i w walce
0 byt wykopaliby rodzajowi ludzkiemu grób, 
gdyby człowiek nie posiadał jednej władzy, 
stawiającej go ponad cały świat zwierzęcy, 
a tym orężem przepotężnym był ludzki umysł. 
Dzięki niemu człowiek mógł orjentować się do
wolnie w otaczającej go przyrodzie i wyzyski
wać jej potęgę dla swych celów. Poznanie sa
mego siebie i otaczającego świata umożliwiło 
człowiekowi odniesienie zwycięstwa nad licznymi 
przeciwnikami w świecie organicznym i ujarz
mienie świata nieorganicznego. Z wiedzy nabytej 
przez poznanie płynęła bezpośrednia korzyść 
życiowa. Cel i znaczenie więc wiedzy były poj
mowane ściśle pragmatystycznie pod kątem wi
dzenia pożytku.

Z biegiem czasu ludzkość wznosiła się na 
coraz wyższe szczeble rozwoju kulturalnego. 
Nad Nilem, Eufratem i Tygrem, nad wybrzeżami 
morza Egejskiego zakwitło bujne życie umysłowe, 
dalekie od chęci służenia jedynemu celowi — 
korzyści. Arystoteles uważa za motyw pracy 
umysłowej — zdziwienie; „taumadzejn”, należy 
się człowiekowi nietylko nad wypadkami nie- 
zwykłemi, lecz również nad prawidłowością
1 niezmiennością stawania się. W pewnych 
potrzebach psychicznych i zmienności zaspoko
jenia ich widzi Stagiryta uzasadnienie pracy 
naukowej i rację bytu nauki. Dalekim echem 
tych zapatrywań jest twierdzenie prof. Łukasie- 
wicza, że „celem nauki jest budowa teoryj, 
zaspakajających ogólnoludzkie potrzeby intelek
tualne*).

Jednak Wundfowskie prawo heterogonji ce
lów odniosło w zastosowaniu do naukowego 
badania walne zwycięstwo. Nauka przestała być 
służebnicą, a została panią samowładną; jedy
nym jej celem jest nauka sama, której przy
świeca pragnienie osiągnięcia wartości, jednej 
z najwyższych, — prawdy.

Ustalenie właściwych motywów pracy nau
kowej ani też wykazanie celu nauki nie wyja

*) Poradnik dla samouków, tom I. 1915 i 1923, str. 37.

śnią jej istoty; rzucają one wprawdzie snop 
światła na problemat zawiły, lecz nie mogą do
trzeć do tej głębi, gdzie się mieści tajemnica 
znaczenia wyrazu ,,nauka“.

Istota tej wielkiej dziedziny życia duchowe
go, której nadajemy miano nauki, może być 
różnie ujęta w zależności od nastawienia. Ina
czej ustali istotę nauki metafizyk, w sposób 
odmienny epistemolog, różnić się od nich będzie 
metodolog. W rozważaniach o nauce wysuwa 
się obecnie na plan pierwszy zagadnienie meto
dologiczne i z tego punkut widzenia zamierzam 
określić pojęcie nauki. Jest więc nauka cało
kształtem pojęć i sądów, w stopniu wystarcza
jącym uzasadnionych, zdobytych drogą meto
dycznego badania i ujętych w systematyczną 
jedność. W określeniu tern daje się odczuć 
brak pewnej cechy, bez której nie może się 
obejść żadna nauka ani obecnie ani nawet w 
przyszłości najdalszej. Nauka bowiem nie zna 
kresu swych usiłowań, w każdym czasie nara
stają nowe zagadnienia, na które ona udziela 
uzasadnionych odpowiedzi. Nierozłącznie prze
to jest z każdą poszczególną nauką związana 
problematyka pytań i odpowiedzi, dlatego żą
dania, stawiane przez nowokantystów nauko
wym sądom, aby posiadały cechy konieczności 
i powszechnej ważności, nie odpowiadają 
rzeczywistości nieuniknionej, znamionują nato
miast ideał, ku któremu zmierzać winna każda 
nauka. W celu porównania z wyżej podanem 
określeniem przytaczam definicje nauki podane 
przez kilku znanych uczonych:

Erdmann Benno: ,»wszystkie nauki są z punk
tu widzenia metodologicznego systematycznie 
uporządkowanemi całokształtami uzasadnio
nych twierdzeń, oznaczeń i problematów“1).

Kiilpe Oswald: ,,każda nauka ma za cel 
przedstawić w sposób rzeczowo i celowo upo
rządkowany, prawdziwy i prawidłowy wyniki 
poznania, posiadające ważność; lub inaczej — 
jest systematem sądów posiadających waż
ność” 2).

Grau Kurt Joachim: myślenie naukowo jest, 
mówiąc zwięźle, takie, które dąży do systema-

]) Logik, str. 1.
2) Vorlesungen über Logik, str. 7.
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tu sądów o rzeczywistości; systemat ten winien 
być ze względu na swój przedmiot możliwie zu
pełny, a ze względu na swą wartość poznawczą 
posiadać możliwie powszechną ważność“1).

Tenże Grau w innem miejscu oświadcza. ,,sy- 
stemat naukowy jest to całokształt twier
dzeń i problematów, w stopniu wystarczającym 
uzasadnionych, obejmujących część rzeczywi
stości, a zespolonych ze sobą przez ścisły zwią
zek logiczny“2).

Podane określenia nauki, urobione pod ką
tem widzenia metodologicznym, starają się po
dać jej istotę i wskazują zarazem na ideał, ku 
któremu zmierza twórczość naukowa; nie wol
no nam jednak tracić gruntu rzeczywistości pod 
nogami; zwrócić przeto należy uwagę na stan 
obecny nauki, rozpatrywanej pod kątem widze
nia jej przedmiotów. Celowi temu służy podział, 
uwzględniający obok pierwiastka metodologicz
nego w równej mierze przedmioty nauki.

W czasach ostatnich toczy się żywy spór 
o podział nauk; zagadnienie to ma pozornie 
posmak waśni akademickiej, w rzeczywistości 
jednak sięga daleko poza granice metodologji, 
silnie zahaczając o teorję poznania, a nawet 
metafizykę. Ruch został zapoczątkowany przez 
znanego historyka filozofji Windelbanda, który 
w roku 1894 wygłosił mowę rektorską, pod ty
tułem: „Geschichte und Naturwissenschaft“ , 
strzeszczającą jego zasadnicze zapatrywania na 
różnice między naukami historycznemi a przy- 
rodniczemi. Przedmiotem nauk przyrodniczych 
jest ogół, ujęty w postaci prawa, natomiast 
przedmiot nauk historycznych powstaje na pod
stawie wartościowania i jest indywidualny; dla
tego celem przyrodoznawstwa jest wyjaśnienie, 
zaś zadaniem nauk historycznych zrozumienie. 
W myśl wyłuszczonych zasad Windelband po
dzielił wszystkie nauki na nomotetyczne i idio- 
graficzne.

Współtwórca szkoły badeńskiej Rickert 
prządł dalej myśl Windelbandowską; podzielił 
wszystkie nauki na: przyrodnicze i nauki o za
gadnieniach kultury (Natur und Kulturwissen
schaften), z całą stanowczością przeciwstawia
jąc się rozpowszechnionemu podziałowi na nau
ki o zagadnieniach przyrody i o zagadnieniach 
ducha. (Naturwissenschaften und Geistes Wis
senschaften). Toczący się jeszcze obecnie spór 
nie został rozstrzygnięty, wynik bowiem zależ
ny jest od tego, jaki sens będziemy upatrywali 
w terminach: duch i kultura jako zasadach po
działu nauk; przypuszczam, że jednak dotych
czasowy podział na Natur- und Geisteswissen
schaften jest słuszny i dlatego winien być nadal 
utrzymany.

Nie może chyba ulegać wątpliwości, do któ
rej z wymienionych nauk należy zaliczyć teolo- 
gję, jest ona jedną z tych licznych nauk, którym 
nadajemy wspólne miano nauki o zagadnieniach

*) Grundris der Logik, str. 100. 
'*) 1. c. str. 119.

ducha. W terminologji polskiej są one aż po 
dzień dzisiejszy nazywane naukami humani- 
stycznemi; nazwa ta niezbyt fortunnie wybrana 
zdobyła sobie prawo obywatelstwa, skoro na
leży się liczyć z używaną terminologią, teologia 
.winna być zaliczona do nauk humanistycznych.

Dotychczas swe wywody opierałem na prze
słance, iż teologja jest nauką; jednak założenie 
to nie jest bynajmniej tak pewne, aby nie mo
gło być podane w wątpliwość. Przedstawiciele 
nauk t. zw. ścisłych stale powtarzają, że teo
logja nie jest nauką, ponieważ jej przedmiot 
siłą konieczności wymyka się badaniu nauko
wemu, a przytem nie hołduje ona zasadzie outo- 
nomji nauki. Do zagadnienia tego wrócę w dal
szych wywodach;niechęć jednak przeciwko teo- 
logji istnieje też i w sferach religijnych, a jed- 
nem z ulubionych twierdzeń radykalizmu reli
gijnego jest mniemanie, iż teologja jest szkod
nikiem. Teologja rzekomo gwałci uczucie reli
gijne, sprowadzając je na błędne tory intelektu- 
alizmu, a budząc krytycyzm osłabia i nawet 
podkopuje pobożność. Może więc wyrządzić 
znaczną szkodę, pożytek zaś z niej jest dla ży
cia religijnego nieznaczny, ponieważ w najlep
szym wypadku tylko chroni religję przed zej
ściem na manowce; dokładna znajomość Pisma 
Św. i chęć bezwzględnego poddania się jego 
autorytetowi wyświadczą taką usługę społecz
ności religijnej o wiele skuteczniej, niż to czyni 
teologja. Mała korzyść, znaczne szkody.

Cały ten tok rozumowania jest oparty na 
błędnych przesłankach; religijni przeciwnicy 
teologji nie czynią bowiem różnicy między reli- 
gją a teologją i często mięszają ze sobą te dwa 
rozbieżne ujęcia życia. Faktem jest niezaprze
czalnym, że pobożność musi się wypowiedzieć, 
wyjawić; środkiem potemu są rozliczne symbo
le, dźwięki muzyki, ruchy ciała lub słowa. Sło
wo może być użyte w sposób dwojaki: jako 
składanie świadectwa o posiadanych dozna
niach, lub przeżyciach religijnych; taką war
tość winno posiadać słowo w przemowach re
ligijnych; lecz słowo może być też znakiem dla 
ściśle pojęciowego, racjonalnego ujęcia życia 
religijnego; jego zadaniem nie jest wtedy budzić 
lub umacniać pobożność, lecz uświadamiać i kry
tycznie rozpatrywać, oceniać jego przejawy. 
W tern znaczeniu każda religja, wznosząca się 
ponad poziom życia naturalnego, stwarza teolo- 
gję, żadna zaś organizacja religijna o trwałych 
podstawach nie może istnieć bez teologji. Mo
ment ten został podkreślony przez Schleier- 
machera, który oświadcza: „Teologja chrześci
jańska jest to całokształt tych naukowych wia
domości i ustalonych sztucznie prawideł, bez 
których posiadania i praktycznego stosowania 
sharmonizowane kierownictwo chrześcijańskie
go kościoła, t. zn. rządy kościelne są niemożli
we“. („Die christliche Theologie ist der Inbegriff 
derjenigen wissenschaftlichen Kentnisse und 
Kunstregeln, ohne dereń Besitz und Gebrauch 
eine zusamenstimende Leitung der christlichen
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Kirche, d. h. ein christliches Kirchenregiment 
nich möglich ist“1).

Schleiermacher wszędzie pozostaje wierny 
swemu założeniu, że teologja musi zachować 
cechę kościelności, o ile chce być teologją, jed
nak bynajmniej nie zapoznaje jej charakteru na
ukowego.

Loco citato w § 1 czytamy: ,,Teologja jest 
wiedzą pozytywną, której części powiązane są 
w jedną całość tylko przez owe wspólne usto
sunkowanie do pewnej określonej wytyczni 
wiary t. zn. do pewnej formy uświadamiania 
sobie Boga; części teologji chrześcijańskiej za
tem przez ustosunkowanie do chrześcijaństwa. 
Nauka pozytywna jest to taki całokształt ele
mentów naukowych, które swej wspólnej przy
należności nie mają tak, jakby stanowiły przez 
ideę nauki potrzebną część składową organiza
cji naukowej, a tylko o tyle, o ile są postulatem 
do rozwiązania zadania praktycznego“ . (,,Die 
Theologie ist eine positive Wissenschaft, deren 
Teile zu einem ganzen nur verbunden sind 
durch ihre gemeinsame Beziehung auf eine be
stirnte Glaubensweise d. h. eine bestirnte Ge
staltung des Gottesbewusstseins; die der chri- 
stilchen also durch die Beziehung auf das Chri
stentum. Eine positive Wissenschaft ist ein sol
cher Inbegrif wissenschaftlicher Elemente, wel
che ihre Zusamengehörigkeit nicht haben, als 
ob sie einen vermöge der Idee der Wissenschaft 
notwendigen Bestandteil der wissenschaftlichen 
Organisation bildeten, sonsern nur, sofern 
się zur Lösung einer praktischen Aufgabe er
forderlich sind“). Teologja więc będąca nie
odzowną koniecznością dla każdej religji o wyż
szym poziomie rozwoju, z konieczności jest po
łączona z kościołem i w tym związku rozbieżne 
nauki teologiczne znajdują swą jedność. Z zu
pełną słusznością podkreśla Schleiermacher 
praktyczny charakter tego zespolenia, nazywa
jąc taką naukę pozytywną. W tern znaczeniu 
medycyna, prawo są jak i teologja naukami po- 
zytywnemi.

Teologja więc jest nauką pozytywną, łączącą 
w sobie pewne nauki o zagadnieniach ducha 
t. zw. humanistyczne, zespolone koniecznością 
uwzględnienia potrzeb danego kościoła.

Już w tern określeniu teologji występuje na 
jaw jej charakter dwoisty: jako nauka musi się 
czuć wolną od wszelkich więzów, kierując się 
tylko jedyną wartością — prawdą, z drugiej zaś 
strony teologja jest zespolona na życie i na 
śmierć z pewną organizacją religijną, mówiąc 
dobitnie — z pewnem wyznaniem, kościołem. 
Tę dwoistość zwą jedni przekleństwem, inni 
chlubą i błogosławieństwem teologji.

Mówiłem już o religijno-kościelnych przeciw
nikach, o stawianych przez nich zarzutach, nie 
przywiązując do tych głosów zbytniej wagi. 
0  wiele poważniej brzmią zastrzeżenia prze-

J) Kurze Darstellung des theologischen Studiums, ed. 
Scholz, str. 2.

ciwko naukowemu charakterowi teologji, czy
nione przez przedstawicieli nauki. Wystarczy 
wskazać na fakt niezaprzeczalny istnienia licz
nych teologij. Uniwersytet Warszawski posiada 
aż trzy wydziały teologiczne. Skoro jest tylko 
jedna prawda, której winna służyć każda nauka, 
istnieć by powinna tylko jedna teologja, o ile 
pragnie być nauką. Pomijając jednak wielość, 
teologja nie może być nauką przedewszystkiem 
dlatego, że jej przedmiot nie podlega badaniom 
naukowym. W sposób klasyczny sąd ten został 
wypowiedziany przez Feuerbacha w Vorlesun
gen über das Wesen der Religion. „Ująwszy 
więc chętnie naukę swą w zdanie: teologja jest 
antropologią, muszę teraz dla uzupełnienia do
dać „i fizjologją“ . Celem moich publikacyj nau
kowych, a także moich prelekcyj jest: uczynić 
ludzi z teologów antropologami, z teofilów — 
filantropami, kandydatów zaziemskości studen
tami doczesności“ . Chociaż Feuerbachowskie 
twierdzenia są oparte na swoistej metafi
zyce, lecz dzięki podkreśleniu humanizmu 
i imanentyzmu nie straciły na znaczeniu. 
Metodologja obecnie pozostawia na uboczu 
stronę metafizyczną, lecz tern większy kładzie 
nacisk na stronę pozytywną badanych zjawisk. 
Pod tym wpływem teologja zaczyna stopniowo 
tracić swe oblicze i w imię ścisłej naukowoś
ci nabierać innej postaci. Nikt nie może za
przeczyć, że istnieją zjawiska religijne zarówno 
w dziedzinie doświadczenia zewnętrznego jak 
i wewnętrznego. Zjawiska te podlegają bada
niom psychologicznym i historycznym.

O ile zaś pewna religja posiada swe święte 
pisma, to ich zbadanie będzie stanowiło przed
miot dociekań filologicznych, a filozofja religji 
postara się na podstawie materjału, dostarczo
nego przez psychologię, filologję i historję re
ligji, krytycznie ocenić twierdzenia religji. Przy 
całej rozbieżności swych przedmiotów i metod 
nauki wymienione posiadają jedną wspólną za
sadniczą cechę — jest nią imanentyzm, użył
bym wyrazu — pozytywizm naukowy.

Bez wątpienia zagadnienia religijne mogą być 
rozpatrywane z tego punktu widzenia; zbada
nie ich w ten sposób nietylko jest możliwe, lecz 
nawet konieczne; nie da się zaprzeczyć, że przy 
pewnych uniwersytetach istnieją instytuty, po
święcone religioznawstwu, a nawet niektóre 
wydziały teologiczne naprz. w Holandji lub 
dawny Dorpat są zorganizowane na tej podsta
wie. Istnieje, istnieć będzie, bo istnieć musi 
nauka poświęcona badaniom życia religijnego 
w najszerszym jego zakresie, zwana religjoni- 
styką, religjologją lub religioznawstwem. Nauka 
ta może być uprawiana w specjalnych instytu
tach: Sorbona, Bruksela, Lipsk, lub zainstalo
wana na szeregu katedr wydziału humanistycz
nego, wreszcie może stanowić treść studjów na 
wydziale teologicznym; jedno tylko nasuwa się 
pytanie, czy tak pojmowana nauka o religji jest 
lub tylko może być teologją? Na pytanie to 
mogę tylko jedną dać odpowiedź — nie.
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Co więc czyni z religioznawstwa teologję, 
skoro obie nauki mają ten sam przedmiot 
i winny posługiwać się temi samemi metodami? 
Na to odpowiadają jedni, że decyduje stanowi
sko religijne badacza, o ile więc jest człowie
kiem wierzącym w słuszność tych sądów, które 
bada, wtedy staje się on teologiem; subjektyw- 
ne więc nastawienie ma decydować o istocie 
teologji. Odpowiedź taka nie rozstrzyga pyta
nia, ponieważ naukowiec, będąc subjektywnie 
człowiekiem wierzącym, może traktować swój 
przedmiot w ten sam sposób jak wierzący zoo
log swą dziedzinę wiedzy; stwierdzić jednak 
należy z całym naciskiem, że niewierzący teo
log jest to contradictio in notione.

Nie polega swoistość teologji na odrębności 
tych dziedzin naukowych, które stanowią przed
miot jej naukowych dociekań. Jak wspomnia
łem, na pewnych wydziałach teologicznych 
uprawiane są pewne gałęzie wiedzy dla celów 
i w sposób, odpowiadający w zupełności pod
stawowym założeniom religioznawstwa, a więc 
i nie jedynie wybór nauk stanowi o istocie 
teologji, chociaż i na tern polu występuje jej 
odrębność.

Nie można się też w zupełności pisać na sąd 
Schleiermachera, że treść teologji jest zależna 
od usług, wyświadczanych kościołowi ewent. 
władzy kościelnej. Z całą stanowczością należy 
podkreślić konieczność współdziałania teologji 
z kościołem, od czego zależy ich wspólny roz
wój. Nigdy jednak współdziałanie nie winno 
przeistoczyć się w podporządkowanie; obecnie 
nie zagraża kościołowi niebezpieczeństwo ze 
strony teologji, która wszędzie ze wzrastającym 
naciskiem podkreśla konieczność ścisłej współ
pracy z kościołem, natomiast nie jest pozba
wiona uzasadnienia obawa, że kościoły dążą 
do uczynienia z teologji swej służebnicy. Wobec 
tego należy bezwzględnie zachować dla teologji 
cechy naukowości i nie dopuścić, aby ona po
mnąc o jednem swem zadaniu mogła przeoczyć 
drugie. Z tego więc założenia wychodząc, teo- 
logja stosować winna tylko jedną metode ba

dań — ściśle naukową, wszelki bowiem dualizm 
metod nieuchronnie będzie prowadził do po
dwójnej prawdy.

Skoro więc odrębność teologji i przeto jej 
racja bytu nie jest oparta ani na subjektywnem 
stanowisku badacza, ani na wyborze i zespole 
dziedzin naukowych, ani wyłącznie na zada
niach teologji — na czem więc polega jej swoi
stość, jej istota?

Należy wreszcie zerwać w teologji z resztka
mi pozytywizmu, występującego w postaci psy- 
chologizmu, historyzmu i socjologizmu. Niechaj 
psychologowie, socjologowie i historycy z po
wodzeniem uprawiają swe dziedziny naukowe, 
a wyniki ich badań będą miały niepomierne 
znaczenie dla teologji; w niej na miejsce pierw
sze wysuwa się ąuaestio juris, a nie ąuaestio 
facti, sprawa prawdy, a nie faktu, racja zaś bytu 
teologji leży, powiedzmy to sobie wyraźnie, 
w transcendentyzmie a nie imanentyzmie. 
Słusznie dlatego powiedział Girgensohn: „Teo
logia wykopie sobie sama grób, gdy zaniecha 
we wszystkich swych rozgałęzieniach utrzymy
wać starannie w mocy właściwe sobie ponad- 
dziejowe i ponadświatowe ustosunkowanie, 
oczywiście przedewszystkiem tylko jako nau
kowo niewytłumaczalna, ale pozytywnie dana 
rzeczywistość empiryczna“1).

Aby nie pozostało żadnego nieporozumienia, 
stwierdza on: ,,Naukowy punkt widzenia jest 
antropocentryczny — religijny zaś teocen- 
tryczny“2).

To teocentryczne nastawienie teologji, wy
różniające ją z pośród wszystkich innych nauk, 
jest nierozdzielnie związane z jej istotą, i dla
tego też teologja jest i będzie z ukosa wi
dziana przez przedstawicieli innych nauk. 
Przy zachowaniu tego transcendentyzmu teo
logja nie może uznawać dla swych dociekań 
żadnych granic, ani znieść nad sobą jakiejkol
wiek opieki. Bóg w prawdzie i prawda w Bo
gu — oto wytyczne hasło teologji chrześcijań
skiej, w szczególności ewangelickiej.

D. c. n.

R omuald B a la w eld er .

KARTKI Z PODRÓŻY DO AFRYKI.
(D. c).

W Setifie pociąg zatrzymał się na parę go
dzin. Wcisnąłem się do natłoczonej sali bufeto
wej i na stojąco wchłonąłem śniadanie.

Co zrobić z resztą czasu? Możeby miasto 
obejrzeć?

— „Jest tutaj co ciekawego do obejrze
nia?“ — zwróciłem zapytanie w kierunku naj
bliższej grupy Arabów.

Spojrzeli na mnie wzrokiem zdziwionym i, 
gdyby nie wielki szacunek dla wszystkiego, co

tchnie Europą, parsknęliby napewno śmiechem. 
Jeden z nich tylko, młody i suchy, jak patyk, 
człowieczek nawpół z ironją nawpół nieśmiało 
wyciągnął rękę w kierunku pociągu i wykrztu
sił: „Tam...“

Spojrzałem. Wyładowywano z wagonu gro
madę baranów. Trafiłem więc na handlarzy ba-

]) Neue kirchliche Zeitschrift, rocznik 1920, str. 127.
2) 1. c. str. 129.

146



Nr 10 JEDNOTA ROK III

ranami. Mocno musiało ich zdziwić, że ktoś 
może poszukiwać w tym kraju coś innego poza 
baraniną i wełną.

Właściciel bufetu był widocznie zażenowany 
nietaktownem zachowaniem się afrykańskiego 
burnusa wobec europejskiej marynarki. Pośpie
szył z usłużnem objaśnieniem:

— ,,Sidi pyta, czy jest u nas coś ciekawego, 
co by go mogło zainteresować i zachwycić?
0  tak Sidi! Nigdzie na 
świecie niema tyle skar
bów, co tutaj. Wszystko 
jest u nas piękne i cie
kawe. Takich rzeczy nie 
zapomina się przez całe 
życie. Niech Sidi zosta
nie u nas dłużej. Jedze
nie wyborne jest u mnie, 
a hotel niedaleko”. —
Twarz entuzjasty pro
mieniała zapałem. Potem 
zniżył głowę ku rzeczom 
przyziemnym.

— „Gdzie Sidi ma wa
lizki? Ja  sam zaprowa
dzę”. — Rozpychał tłum
1 szedł na poszukiwanie 
walizek.

— „Nic z tego, nic 
z tego — studziłem za
pał południowca krew
kiego.— Mam czasu nie
wiele. Chciałem tak coś- 
niecoś obejrzeć. Ale...”

— „To dobrze, idzie
my! Wszystko jest u nas 
piękne i ciekawe“ — re
cytował.

— „N ap rzy k ład ”?— 
nie ruszałem się z miej
sca, gdy  b u fe c ia r z ,  
wydostawszy się z tłu
mu pędem ruszał w kie
runku miasta, to znowu wracał ku mnie, przy
zywając zachęcającymi gestami.

— ,,Sidi woli pewnie autobusem lub samo
chodem? — Hej! hej!” — wołał na szofera.

Szofer na eleganckim samochodzie podjechał.
— ,,Nie potrzeba” — rzekłem ostro do na

trętnego Araba. — Wynoście się!”
Bufeciarz zrobił smutną i nadąsaną minę 

obrażonego.
— „Przecież Sidi chciał miasto obejrzeć! Ży

czenie Europejczyka jest dla nas rozkazem. 
Wszystko jest u nas piękne i ciekawe. Meczet, 
Kościół...” — oddalił się mrucząc żałośliwie.

Sięgnąłem do kieszeni. Trzeba przeczytać 
z przewodnika. Może ten Setif to istotnie ja
kieś dziwo? Chociaż przyznam, że nie słysza
łem przedtem nawet o takiem mieście.

Z przewodnika dowiedziałem się, że Setif, 
liczący ok. 20 tys. mieszkańców, chociaż ma za 
sobą tradycję jeszcze z czasów rzymskich (Si-

tifis) i był nawet stolicą prowincji, jest jednem 
z tych wyjątkowych miast, które są pozbawio
ne wszelkiego interesu dla podróżnika.

Wobec tego skierowałem kroki do pociągu. 
W przedziale moim nie było już nikogo; wszyscy 
współpasażerowie wysiedli w Setifie. Skorzy
stałem z okazji i położyłem się wygodnie. 
Wkrótce pogrążyłem się w głębokim śnie.

*
♦

Gdy p oc iąg  ruszył, 
obudziłem się. Więc je
stem sam. — Sam ? Nie. 
Jestem tylko bez balastu 
kraików czy kramików 
dusz obcych. Jestem z cu
downym aparatem włas
nego mózgu—i teraz bę
dę mógł swobodnie na
stawić go na Afrykę. 

Patrzę. . .
Kraj monotonny, pust

ka. Olbrzymie bloki gła
zów rdzawych nawalone 
jedne na drugich, niby 
mogiły krwawiące tyta
nów. Gdzieniegdzie wy
zierają z ziemi doły, jamy 
posępne, przez wody wy
płukane, czy przez wi
chry wydmuchane; zasło
niły je dyskretnie śnież
no-białe obrusy soli.—To 
szotty, słone jeziora.

Z ponurej a srogiej 
ziemi wylęgły pokracz
ne, powykręcane ciała 
wielbłądów jednogarb- 
nych, dromaderów. Ob
noszą śmieszne kształty 
sw oje po pustynnych  
drogach, niby węże, po
łożone na czterech ru
chomych szczudłach.

W pochodzie beznadziejnie smutnym, szarym 
jak ziemia tutejsza, suną pierwsze karawany po 
pustynnym stepie. Nie rozprószą mgły smutku, 
wlokącej się za pochodem życia wśród śmierci, 
czerwono - białe płachty, narzucone na garby 
ogromne tłomoków, zniekształcających wielbłą
dzie ciała jeszcze bardziej.

Naraz przebiega pędem niewstrzymanym sa
mochód. Jak  zjawa, z ludzkiej wyrzucona fan
tazji, przebija się ruchem błyskawicznym obok 
karawany — i już ucieka, maleje, znika na wi
dnokręgu.

Dzieci beduińskie, potulnym osłom na grzbie
ty nasadzone, pochód karawany otwierające, 
patrzą z podziwem, a zapewne i przerażeniem 
za niezrozumiałym dziwolągiem. Samochód, po
ciąg, — wielkie, ciężkie skrzynie, prześcigają
ce najszybsze konie arabskie, mknące po bez
miarze stepowo-pustynnym wpajają już w móz-

Foł. R. B.
BATNA — DZIELNICA ARAESKA.
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gi dziecięce zabobonny kult i strach przed kul
turą europejską.

A Beduini, mężczyźni dojrzali, co nie od dzi
siaj widzą miarowy marsz postępu wgłąb Afry
ki, nie tylko z podziwem i strachem patrzą na 
dziwa wynalazków; przyłącza się do tego po
czucie coraz większej bezsiły własnej, a za tern 
płomień nienawiści, którego czasem nawet do
brze ukryć nie umieją.

Spróbuj wcielić się w te mózgi ludzkie pier
wotne, zużywające cały spryt i siły wszelkie dla 
przewleczenia małego sklepiku w ciągu szere
gu tygodni, spędzanych w trudzie jazdy niewy
godnej, pod palącymi promieniami słońca. 
Spróbuj mózgiem Europejczyka wydmuchiwać 
bańki uczuć i fantazyj dziecięcia pustyń afry
kańskich.

Ogarnie cię wtedy potęgą, olśni, pochwyci 
w krainy czaru ziszczonego cudowna twarz po
stępu, której w fabryce życia nie jesteś w sta
nie dojrzeć.

Pociąg mknie coraz szybciej. Karawany jedne 
po drugich zostają w mozolnym pochodzie. Za
czyna męczyć mnie żółwi pęd wielbłądów, wi
dzę w nich starczy uwiąd. Zaciekawiają chwilę 
różnobarwnością i różnokształtnością. Ale po 
chwili zdadzą się jak fragmenty z powieści egzo
tycznej p. t. „Czarny Ląd“ .

— „Czarny Ląd“ :— powieść ta wyrasta z za
dziwiającą szybkością przed oczyma wyobraźni. 
Rozwiera się ogromna przestrzeń, w której 
wnętrze wdzieram się. Wszystko w niej nowe, 
dziwne, egzotyczne.

Nad wszystkiem królują: słońce i przestrzeń.
Dziwna, otchłanna ta przestrzeń! Nigdzie 

w Europie (może z wyjątkiem Grecji] nie obej
miesz gołem okiem tak wielkich i tak czystych

horyzontów, jak w Afryce. Powietrze czyni wra
żenie potężnych szkieł, przybliżających oczom 
widok nieba, nieskończoności, bezmiaru.

Pociąg mknie, mija coraz nowe karawany...
Ponosi mnie demon ruchu. Odrywam oczy od 

karawan, stepów słonych, wzgórz rdzawych.
Rzucam wzrok w dal. Za wzrokiem pędzi du

sza. prześciga go, leci.
Myśl, wyzwolona z pęt szablonu jednostron

nej, zagmatwanej kultury, ponosi w dale za
wrotne, mistyczne.

Naraz gdzieś z dalekiego przedziału dobie
ga uszu dziki grzechot muzyki tubylczej.

Języki myśli wciągają w duszy lot melodje 
serca dzikusa, treść żywota mieszkańca Afryki.

Kojarzy się harmonja nieba z życia chaosem, 
Afryka z Europą. Znikają przedziały czasu 
i przestrzeni.

Mózg, niby polip gigantyczny wyciąga macki 
i ssie krew z różnych epok dziejów, wpija się 
w zbiorowość ludzką.

Wyłania się człowiek w 2 osobach: dziwo 
jutra.

Odradza się on, pierwotny, syn i współtwór
ca przyrody.

A obok ten drugi, „dzisiejszy“ człowiek-gło- 
wa, człowiek-mózg, myśl, natchnienie twórcze. 
On, przepromieniowujący przez słońce myśli, 
przez wulkan uczuć, lata tysiączne już czynny, 
ciało kosmate barbarzyńcy jakąś wielką ideja 
i mądrością.

Kondensuje się wszystko: paleolit, bronz, że
lazo, mistycyzm wieków średnich, cuda techni
ki współczesnej.

Ciało i dusza! — Afryka i Europa!
Człowiek pierwotny ma skrzydła! Leci!
Ten jaskiniowiec, żyjący z bożkami, żyjący 

bytem zwierzęcia - poszukiwacza, wzlata na 
samolocie kultury duszy i ciała. 
Porywa mózg Europejczyka, za 
ogromny na nory miast daje 
mu mięśnie i przestrzeń, każe 
realnie lecieć wyżej, wyżej!. 
Duch, co w świecie fabryk dusi 
się, co czyn wykuwając tyta
niczny, tęskni, za tytanizmem 
zrea lizo w an ia  swego dzieła 
tęskni — tutaj wyzwala się, mu- 
skuły wypręża — i leci.

Czy rozumiecie?
To jest jedna z wielkich ta

jemnic Afryki d z i s i e j s z e j .  
Właśnie d z i s i e j s z e j .  
Lotnisko dla Europy! Dla 

myśli twórczej, dla wynalaz
ków, przerastających tysiąckro
tnie zaułki miast.

Pierwotność to wielki mistrz 
dla mędrca.

Smutna i jakby przytłumiona 
jest twarz Europejczyka.
V Podświadomie, a słusznie sze
rzy się pęd do Czarnego Lądu.
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Murzyni modni, Sahara na setkach filmów, 
w setkach powieści.

Czemu?
Przyjdźcie tutaj! Poznacie przyczynę. Nie od

czytać jej z książek, czy z obrazów.
Wplećcie ducha swego w duszę Afryki. Zo

baczycie, jak myśl współczesna, do błyskawicz- 
ności rozpędzona, zaczyna lecieć, wirować, rwać 
nici granic, zakreślonych przez nauki, wlewać 
się w szał przestrzeni, gdy ją odgadnie i znaj
dzie.

O! wynalazcy! Nie wy, cisi, w zwojach mózgu 
mechanizmy motorów wiążący, z metalu skrzy
dła i ducha ruchu odgadujący, — ale wy, lotni
cy — odkrywcy nowych pędów ducha ludz
kiego, wy, zdobywcy przestrzeni, — wy, co 
przeżyć możecie wielkość pędu twórczego, wy, 
co na schodach mózgu czynicie krok wzwyż— 
do Boga!

Bywajcie tutaj! Spieszcie! Afryka woła was. 
Tutaj wielkość swoją obaczycie—i rozwiniecie!

Oto kraina przyszłości niedalekiej: Sahara!
Kto ją zdobyć chce, mocny musi być, jutrzej

szy, pogromca tysiąca dzikich żywiołów. Ple
mię olbrzymów jutra ją zaludni....

Jak  Ameryka jest dzisiejsza....
Ta, która prerjom nieprzejrzanym, a srogim 

chleb wydarła, Indjanom strzały zatrute — 
a dzisiaj orkanom, cyklonom czoła stawiać na
uczyć się musi. Ona jeszcze wiele ma do poko
nania i dlatego w górę pójdzie.

Rozumiecie?
Rozumiecie, że, gdy zahartowany w wielu 

walkach koniecznych Yankes zbudować drapa
cze nieba zdołał, to Sahary zdobywcy zacząć 
muszą od miast - widm, łamaczy sirocca, czy 
samumu, od pogromców gór śmierci piaszczy
stych, od słońca żaru pochłaniaczy.

Gdzie opór— tam walka, gdzie 
przestrzeń—tam lot, bezmiar — 
tchnienie Nieśmiertelności!

Myśli lot — ciał loty wy
przedza.

 ̂ Pchnęła przed tysiącami lat 
Sahara do objawienia się siły 
zbiorowej społeczeństwa w Egip
cie, postawić nauczyła piramidy 
niebotyczne,.

Zbudowała następnie gmachy 
nadziemskich religij. Jutro za
żąda wcielenia objawień. Stąd 
zacznie się niebios tajemnice 
zdobywać. Tutaj start dla księ
życowych, planetarnych i gwiezd
nych podbojów.

Tutaj próba sił przed strza
łem — w nieskończcność.

Taką prognozę widzisz tutaj 
na termometrze serca, czujesz 
na barometrze duszy.

Każdy ląd ma misję swoją do 
spełnienia, każda kraina znaleźć 
musi piewcę swojego.

Wyśpiewały już narody niektóre pieśni kra
jów swoich — i umarły. Grzmi Europa hymnem 
potężnym niezwykłej twórczości; jak długo sił 
jej jeszcze starczy, zanim możliwości wyczer
pie?

Rozczłonkowana, wieloramienna, przez wiel
kie szkła mórz przeniknęła świat ziemski. Za 
mózgiem posłała ramiona zdobywcze: i do dziś 
jeszcze ziemią włada.

Wydała Norwegja świat tajemniczych obja
wień, wyrosłych z przyrody tajemnic.

I dzisiaj sięga w kraj śnieżnych pustyń, w kraj 
walk bohaterskich — i mocy.

Tamte, lodowe pustynie hartują, tworzą na
rody północne.

A tutaj stoi Afryka, jak twierdzą do dziś nie
zdobyta, jak serce, nieczułe na dotychczasowe 
wysiłki człowieka.

Mieszkańcy dzisiejsi Afryki są jeno niewol
nikami. Niewolnikami wichrów, przestrzeni, ża
ru słonecznego, chorób.

Ludzie — jaskiniowcy.
Koloniści mniej więcej także.
Wszystkie kultury wielkie i szacowne były 

dla Afryki dotąd za słabe. Algierja, Tunis, Ma
rokko—nawet te uprzywilejowane—to krainy 
ruin, pięknych pamiątek. Ruiny, ruiny, ruiny...

Nie wytrzymała i świetna, tajemnic pełna 
kultura Egiptu. Runęła w walce nie tyle z czło
wiekiem, co z przyrodą.

A dalej — na Saharze? Zabytki wielu kul
tur nucą pieśń smętną o doli niewolnika - czło
wieka.

Bo Sahara — to Olimp dla ludzi - bogów, dla 
ludzi, zbrojnych w pioruny nowych wiel
kich wynalazków...

Fot. R. P.
Z DROGI NA SAHARĘ. PIERWSZE KARAWANY.
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Może w dzienniku podróży niesłusznie po
dawać ducha ekspresje? Prognozy niemal mi
styczne?

A jednak sądzę, że nie odbiega to od obo
wiązków sprawozdawcy.

Czasy zmieniają się z zawrotną szybkością. 
Aparat mózgu podróżnika, jeśli utonąć nie chce 
w powodzi antyków zbytecznych, chwytać 
musi to, czego poszukuje współczesność — 
i dzień jutrzejszy. Z chaosu zjawisk i zdarzeń 
tworzyć musi syntezy. Syntezy tysięcy zjawisk 
dzisiejszych staną się w niedalekiej przyszłości 
pierwiastkami, jednostkami, na których groma
dzie oprą się nowe syntezy, nowe liczby.

Nie męcz, sprawozdawco, czytelnika wymie
nianiem nazw, nazwisk, dat, podnoszeniem ze
wnętrznych szczególików do poziomu warto
ści drukowania. Nie spisuj całych tomów na 
zobrazowanie piękności linij gmachu, czy 
posągu.

Na to są podręczniki architektury, przewod
niki.

A zresztą doskonalej i prościej film piękno 
kształtów pokaże. Lepiej przecie z aparatem 
kinematograficznym jeździć, umiejętnie nasta
wiać --- i korbą kręcić. Przed oczyma widza
okaże się w zacisznej sali kinoteatru cały czar 
kształtów miejscowości czy kraju.

Sprawozdawcy podróży mogą dać zato rze
czy, których film nie pokaże, co o d u s z y kra
ju krzyczy.

P. HULKA-LASKOWSKI.

P R Z E S I L E N I E
Po przesileniach przemysłowych, politycz

nych, społecznych, moralnych, religijnych przy
chodzi świadomość przesilenia syntetycznego, 
a mianowicie przesilenia naszej współczesnej 
cywilizacji. Najbystrzejsi myśliciele spostrzegli, 
że w duszy europejczyka gromadziło się już 
od stuleci zbyt wiele sprzeczności i przeci
wieństw wykluczających się nawzajem, aby te 
sprzeczności mogły były pozostać bez fatalne
go wpływu na całokształt naszego życia. Mię
dzy zasadę a życie wbijał się klin kłamstwa 
tak długo, aż zachwiały się podstawy kultury 
europejskiej. Ostatnia wielka wojna może być 
przyrównana do tych ciężkich burz, które dłu
go trwają ale nie oczyszczają- atmosfery i nie 
obniżają temperatury. Bywa po nich parno i 
duszno, a ta duszna atmosfera staje się wylę
garnią nowych burz. W latach wojny mówiono 
dużo o tern, że jest to generalna rozprawa prze
ciwko wojnie, że po niej zapanują na świecie 
nowe warunki i stosunki, lecz oto dziesięć lat 
minęło od czasu zawarcia rozejmu a nad cywi
lizacją wisi groza jej zagłady.

W duszę kraju wnikajcie — i o tern piszcie, 
podróżnicy. Obrazy w treść oblekajcie!

** *

W El Guerrah trzeba było przesiadać. Kolej 
skręca tutaj prosto na południe. Czekał już na 
stacji pociąg, idący z Constantiny do Batny.

Na szczęście znalazłem znowu przedział od
dzielny. Będę mógł spokojnie obserwować oko
licę — i pełnić funkcje aparatu kinematogra
ficznego.

Przejeżdżałem przez krainę większych szot- 
tów. Za stacją En Mlilah wjechaliśmy między 
dwa jeziora. Na lewo (wschód) jezioro Msuri 
pokryte było dokładnie grubą warstwą soli. 
Daleko, po drugiej stronie, jechała wpoprzek 
jeziora nieduża karawana. Głębokie, brudne, 
błotniste ślady zostawiały wielbłądy na czystej 
powierzchni jeziora.

Po chwili zwrócił moją uwagę pagórek cu
downie biały, kilkanaście metrów wysoki; — 
to sól, zgarnięta z powierzchni jeziora i przy
gotowana do eksportu.

Na horyzoncie widnieją już góry Djebel Au- 
res, ostatni groźny próg przed Saharą.

Wkrótce pociąg przywozi mnie do Batny....
(D. c. n.)

C Y W ILIZ A C JI .
,,Epoka“ z dnia 19/X r. b. zamieszcza cie

kawy i zastanawiający artykuł profesora Gil
berta Murraya, filozofa his tor ji i wybitnego 
działacza pacyfistycznego, pod alarmującym na
główkiem: „Czy cywilizacja może być urato
wana?“ Prof. Murray uważa, że grożą jej dwa 
niebezpieczeństwa: rewolucja społeczna i woj
na. Zdaniem jego rewolucja nie jest już taka ak
tualna, jak była jeszcze niedawno, a co do 
wojny, to należy uczynić wszystko, aby ludz
kość zrozumiała, że wybuch wojny byłby po
czątkiem końca kultury zachodniej. Cywilizację 
przyrównano do statku płynącego po morzu 
burzliwem i poważnie uszkodzonego. W takiej 
sytuacji nie wolno myśleć o zmianie systemu 
nawigacyjnego, ale trzeba ratować okręt ze 
wszystkiemi jego wadami konstrukcyjnemi 
i niesprawiedliwościami, bo jedynie gdy będzie 
bezpieczny, można będzie myśleć wogóle o jego 
naprawie. Porównanie nie należy do najtraf
niejszych, a pogląd Murraya na stulecie dzie
więtnaste i jego krytycyzm jest nawet powierz
chowny. Murray wymienia kilka nazwisk: Ber
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narda Shawa, Wellsa, Tołstoja, Ibsena i, z pe- 
wnem zastrzeżeniem, Anatola France‘a. Bardzo 
niesłusznie zignorował np. Dawida Fryderyka 
Straussa i Fryderyka Nietzschego, którzy także 
przyczynili się do kształtowania umysłowości 
europejskiej. Nie chodzi nam jednak o polemi
kę. Chcielibyśmy ustalić kilka faktów godnych 
zastanowienia.

Uczony Anglik, spoglądający na świat ze swo
jej wyspy, musi mieć z natury rzeczy inną per
spektywę historyczną, niż naprzykład my, dla 
których wiek dziewiętnasty nie był li-tylko wie
kiem Tołstoja, Ibsena, Wellsa i Bernarda Sha
wa, ale przedewszystkiem wiekiem Bismarcka, 
Apuchtina i Hurki. Jedne narody mocne chcia
ły nas wytępić doszczętnie, a drugie narody 
mocne, w tej liczbie i Anglja, spoglądały na to 
z punktu widzenia kalkulacji kupieckiej, nie 
dostrzegając zupełnie faktu, że jeden naród 
w niewoli, to cały świat w niewoli. Rosja mu
siała trzymać w Polsce wielką armję dla zabez
pieczenia się przed powstaniem polskiem, Pru
sy musiały trzymać wielką armję dla zabezpie
czenia się przed niespodziankami ze strony ar * 
mji rosyjskiej, Francja musiała bać się armji 
pruskiej i t. d. Cały świat znalazł się w nie
woli militarnej dlatego, że zgodził się tak łat
wo na niewolę jednego narodu. Rezultatem bez
ustannych zbrojeń była wojna światowa, a re
zultatem wojny jest dzisiejszy stan całego świa
ta. Już wszyscy rozumieją, że miljardy wyda
wane na armję i energja fizyczna i moralna in
westowana w wojsku, w ciągu niewielu lat da
łyby każdemu poszczególnemu krajowi więcej, 
niż może dać najbardziej zwycięska wojna. Ale 
chociaż każdy naród zacząłby jak najchętniej 
kapitalizować wydatki przeznaczone na woj
sko, to jednak nikt nie wierzy, że rozbroiwszy 
się, będzie miał więcej pokoju, niż go ma jako 
uzbrojony. Poprostu narody sobie nie wierzą. 
To znaczy, że narody chrześcijańskie kłamią. 
Pojęcie narodu chrześcijańskiego stanie się bar
dziej plastycznem, gdy zamiast tych słów uży
jemy innych. Naród chrześcijański to wyznaw
cy Jezusa Chrystusa, czyli że wyznawcy Je 
zusa Chrystusa kłamią i nie wierzą sobie na
wzajem.

Jest w tern więcej tragizmu, niż na pierwsze 
spojrzenie widać. Oburzano się na Straussa, 
gdy w wieku zeszłym rzucił pytanie, czy ma
my jeszcze religję i czy jesteśmy jeszcze chrze
ścijanami. Okazuje się, że pytanie było aktual
ne i powinno było doprowadzić do skrupulat
nego rachunku sumienia. I dzisiaj cały świat 
chrześcijański powinien zadać sobie to pytanie 
i rzetelnie na nie odpowiedzieć. Człowiek mó
wiący prawdę nigdy nie jest taki niebezpiecz
ny, jak człowiek kłamiący. To też nie ma racji 
professor Murray, gdy kilku pisarzom przypi
suje zbyt wielkie znaczenie i niemal że czyni 
ich odpowiedzialnymi za dzieje świata. Co war
ta jest cywilizacja, któą zachwiać może patos 
Tołstoja, paradoks Shawa, ironja France‘a?

Czyż nie należy zastanowić się raczej nad dość 
dziwnym faktem, że w świecie chrześcijańskim 
ewangelja Chrystusowa nie ma już tego rezo
nansu, jakim cieszy się drwina z różnych posta
ci chrześcijaństwa? Wskazuje się na wolnomy- 
ślicielstwo jako na zło, nie zwraca się uwagi 
na to, że wolnomyślicielstwo powstało jako re
akcja przeciwko mechanizacji chrześcijaństwa. 
Dopóki chrześcijaństwo było ruchem duchow
nym drwiny Kelsosa groźnemi dla uczni Chry
stusowych nie były i być nie mogły. Dopiero 
gdy chrześcijaństwo przestało opierać się wy
łącznie na własnej sile duchowej i jęło szukać 
oparcia w sile materjalnej i fizycznej, wolnomy
ślicielstwo stało się groźnem. Walka nie toczyła 
się już w świecie ducha bronią duchowną i o do
bra duchowne. Władcy kościoła średniowiecz
nego chcieil panować nad światem przy pomo
cy doktryny chrześcijańskiej, podniesionej do 
znaczenia dogmatu religijnego i politycznego 
jednocześnie.

Reformacja przywróciła światu słowo ewan- 
gelji i wiarę w realizację tego słowa w kró
lestwie Bożem, ale trzydziestoletnia wojna jest 
symbolem. Chrześcijaństwo ewangelji musiało 
bronią odpierać ataki uzbrojonego i napastli
wego instytucjonalizmu. Katolicyzm rzymski 
z siły fizycznej czynił aż nazbyt często najwyż
szego arbitra, rozstrzygającego spory religijne, 
społeczne, polityczne. Ilekroć powstawały spra
wy sporne, słuszność jednych lub drugich mie
rzono siłą ramienia i dosiężnością broni. Kiedy 
w pamiętnych dniach lipca i sierpnia roku 1914 
cały świat drżał z trwogi, że lada chwila może 
wybuchnąć krwawa wojna, Watykan niepokoił 
się, że Austrja może w ostatniej chwili ustą
pić. Sprawozdanie posła austrjackiego przy Wa- 
tlkanie, hr. Palffy, podobnie jak znana depesza 
posła bawarskiego von Rittera, nie pozosta
wiają najmniejszych wątpliwości, że Watykan 
był za wojną. Pobożny Pius X wypowiadał się 
nawet, że armję francuską i rosyjską niezbyt 
wysoko szacuje. Perspektywa zgnębienia pra
wosławnej Serbji i prawosławnej Rosji była 
wprost zachwycająca dla Watykanu, podobnie 
jak zgnębienie protestanckiej Anglji i wolno- 
myślnej Francji, która tak zuchwale wyłamała 
się z pod panowania Watykanu. Sprawy du
chowne miały zostać rozstrzygnięte przy po
mocy siły mechanicznej.

Ten stan trwa do dzisiaj. Podczas gdy cały 
świat ewangelicki i prawosławny pracuje nad 
konsolidacją ludzkości, katolicyzm trzyma się 
zdała i uznaje tylko jednę postać jedności chrze
ścijańskiej: uległość papieżowi. W krajach ka
tolickich, jak np. w Hiszpanji niema równości 
obywatelskiej dla obywateli różnych wyznań. 
Jedyną religją, cieszącą się zupełną wolnością 
i przywilejami, jest religja katolicka, wyznania 
inne są jedynie cierpiane jako pewna postać zła. 
Za obrazę religji chrześcijańskiej wyznania 
ewangelickiego grozi w Hiszpanji kara więzie
nia od miesiąca do sześciu miesięcy, za obrazę 
wyznania katolickiego kodeks karze więzieniem
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od lat sześciu do dwunastu. Kodeks kanoniczny 
nie zna wolności sumienia i równości wyznań 
religijnych wobec Boga i świata, lecz zna reli- 
gję panującą i religje cierpiane. Praktyka rzym
ska wobec małżeństw mieszanych i zawiera
nych w kościele ewangelickim, klerykalizacja 
szkół, szpitali i instytucyj społecznych rozdwa- 
ja ludzkość już nietylko na terenie międzyna
rodowym, ale w łonie poszczególnych narodów.

Czy cywilizacja może być uratowana? — py
ta profesor Murray. Jaka  cywilizacja? Wy
obraźmy sobie, że wszystkie spory polityczne 
i społeczne zostaną załatwione jak najdoskona
lej, że znikną z powierzchni międzynarodowej 
jątrzące sprawy ekonomiczne. Czy już będzie 
pokój? Niestety, nie! Dla świata nie są już groź
ni ani liczebnie, ani moralnie, fanatyczni Turcy 
dawnych wieków. Nie grozi światu szyntoizm 
japoński ani konfucjanizm chiński. Co więcej, 
właśnie w ostatnich czasach odbywała się w Ge
newie konferencja wstępna, przygotowująca 
wielki pokojowy kongres uniwersalny, w któ
rym uczestniczyć mają nie tylko wyznania chrze
ścijańskie, ale wszystkie religje świata, wierzące 
w Boga i tę wiarę swoją gotowe oddać na usłu
gi cierpiącej ludzkości. Na konferencji tej byli 
Japończycy, Chińczycy, Żydzi, mahometanie, 
jednem słowem wszystkie niemal narody 
i wszystkie religje. Świat się jednoczy. Tak jest, 
świat. Ale spojrzyjmy, co się dzieje w łonie po
szczególnych narodów, osobliwie narodów 
w większości katolickich. Niedawno temu 
w szpitalu w Regensburgu umierał katolik oże
niony z ewangeliczką i zaślubiony z nią w ko
ściele ewangelickim. Jego żona wezwała do 
umierającego męża księdza katolickiego, a ten 
ksiądz odrazu oświadczył, -że może choremu od
dać posługi religijne jedynie pod warunkiem, że 
oboje, mąż i żona zobowiążą się, iż później ani 
się widzieć, ani rozmawiać z sobą nie będą. Na 
zastrzeżenia zaskoczonej tern biednej kobiety 
ksiądz z całą brutalnością oświadczył jej, że nie 
jest żoną tego, z którym żyła lat kilkanaście i że 
związek jej wogóle pobłogosławiony w koście
le nie był. Musiała ustąpić. Nawet dzieci nie 
zostały dopuszczone do umierającego ojca. Oto 
są przykłady czem jest religja panująca w ło
nie jednego i tego samego narodu. Gdyby ów 
nieszczęśliwy człowiek, któremu ksiądz kato
licki zgotował tak ciężkie ostatnie godziny ży
cia, był wyzdrowiał, to albo byłby musiał rzu
cić rodzinę, albo katolicyzm. Tak bezwzględnie 
stawia sprawę Rzym.

Cóż więc z tego, że narody dojdą może do po
rozumienia i pojednania, kiedy w łonie każdego 
narodu istnieć będzie ognisko wiecznego nie
pokoju i niezgody w postaci religji panującej 
i ,,jedynozbawczej“ . W dzisiejszych warunkach 
Rzym nie może zapalić stosu dla heretyka, nie

wyrwie języka ludziom innych przekonań, ale 
ten duch, którego wychowała i wychowuje je
go zasada, jest duchem wyłączności i niesoli- 
darności. Jest rzeczą starą jak świat, że katolik 
wierzący, mając do wyboru między uległością 
papieżowi a posłuszeństwem prawom własnego 
kraju, zawsze wybierze papieża. Jest to zgoła 
naturalne wobec wiary jego, że papież może mu 
niebo otworzyć, albo je zamknąć. Zachowują się 
tak nietylko ludzie prości i niewykształceni, ale 
nawet wodzowie narodów, jak na przykład 
Skrzynecki, wódz powstania polskiego, decyzję 
swoją w sprawie pracy dla Polski uzależnia po- 
prostu od spowiednika. Podczas ostatniego po
wstania polskiego, gdy powstańcy wyruszali 
w pole, zanim spotkali się z dziedzicznym wro
giem w polu, natknęli się na nieprzejednaną po
stawę księży katolickich, uważających, że nie- 
wolno podnosić broni przeciwko carowi, któ
remu pod przymusem przysięgano wierność. To 
rozdwojenie istnieje wszędzie i zawsze, gdzie 
duch nieprzejednany rzymskiego katolicyzmu 
zyskuje na terenie. Ateistyczny katolicyzm 
Maurrasa, taki daleki od władzy, już dzisiaj 
traktuje niekatolików jako heretyków i nie
przyjaciół narodu i państwa. Ale w swoim fa
natyzmie nacjonalistycznym nie znosi Jezusa 
i apostołów, traktując ich swą nienawiścią ja
ko żydów, nie chce nic słyszeć o ewangelji jako 
o wytworze ducha żydowskiego. Chce tylko pa
piestwa jako dalszego ciągu cezaryzmu rzym
skiego.

Otóż zdaniem mojem cywilizacja może być 
bardzo łatwo uratowana, jeśli społeczeństwa 
skonsolidują się wewnętrznie, zanim zaczną się 
konsolidować na terenie międzynarodowym. 
Konsolidacja możliwa jest tylko tam, gdzie lu
dzie są sobie zupełnie równi, gdzie część oby
wateli nie jest wychowywana w ekskluzywiźrnie 
wobec innych obywateli. Mnożą się objawy, że 
inicjatywa ewangelicka oddziaływała coraz po
tężniej na katolicyzm rzymski, na postępowanie 
kierowniczych władz kościoła, ale masy ludowe 
wychowywane przez ambitny i chciwy władzy 
kler, czują się czemś lepszem wobec innowier
ców i uniemożliwiają swoją postawą moralną 
rzeczywistą konsolidację ludzkości od we
wnątrz, od poszczególnych narodów. Między 
konstytucjami współczesnych państw a kodek
sem papieskim jest sprzeczność zasadnicza. Nie 
pisarze znakomici, ani wielcy krytycy cywiliza
cji zagrażają pokojowi świata, ale zwolennicy 
wyłączności w tej właśnie dziedzinie, która ze
spala ludzkość najserdeczniej nawel wówczas, 
gdy religje są bardzo różne. Szyntoista okaże 
ewangelikowi więcej miłości i przyjaźni, niż 
konsekwentny rzymski katolik. Dopóki istnieć 
będzie wyłączność religijna jednej części ludz
kości, pokój świata będzie iluzoryczny.

*  W  W  * * * * * * * *  W  W  W  W W W W W  W  W W

|  PO ŚW IĘ Ć  S IĘ  W IELK IE J SP R A W IE, A U R O ŚN IE SZ  Z  W YPAD KAM I. §
Q  (J. SŁOWACKI). £
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PO K O N G R E S I E  P R A SK IM .
Po wielkim kongresie sierpniowym „Świato- 

wego Związku Międzynarodowego Krzewienia 
Przyjaźni przez Kościoły“ , odbytym w Pradze, 
wszystkie pisma ewangelickie (angielskie, nie
mieckie, francuskie, czeskie i inne) omawiają 
jego wyniki i zastanawiają się nad możliwościa
mi upokojowienia świata. Wszyscy publicyści 
ewangeliccy zdają sobie sprawę, że pacyfikacja 
świata możliwa jest tylko przez zaszczepienie 
pokoju w sercach i sumieniach jednostek i na
rodów. Dotychczas człowiek wychowywany 
był dla wojny, teraz musi zostać wychowany 
dla pokoju. Dzieło powszechnego pokoju musi 
być rozpoczęte od wychowania młodego poko
lenia w domu i w szkole. Dawne nastawienie 
pedagogiczno-edukacyjne, idealizujące żołnierza, 
musi ustąpić nastawieniu pokojowemu przez 
usuwanie wszystkiego, co budzi nienawiść mię
dzy narodami. Zrozumiano, że należy usuwać 
podręczniki szkolne i wogóle lekturę idealizu
jącą wojnę i budzącą nienawiść i zawiść. Unikać 
wobec młodzieży dwóch miar przez stronnicze 
ocenianie czynów własnego narodu i czynów 
narodów innych. Nie dopuszczać do wyrażeń i 
zwrotów zawierających lekceważenie i pogardę 
dla innych narodów. Zachęcać wszystkich do 
zapoznawania się z historją innych narodów, 
nie zamykać oczu na dobre strony obcych na
rodów, ich cenne przymioty i wartości ich kul
tury. Jednem słowem chodzi o to, aby czynić 
wszystko, co może budzić sympatję, a unikać 
wszystkiego, co może wywoływać antypatję i 
nienawiść. Oczywiście, że sprawa nie sprowa

dza się tu wyłącznie do podręczników historji, 
takich lub innych w tonie. Podręcznik nic nie 
pomoże, jeśli jego treść pokojowa kłócić się bę
dzie z tarciami międzynarodowemi, które przez 
prasę docierają do każdego domu i nawet do 
świadomości najmłodszych dzieci. Młodzież 
musi zostać wychowana dla pokoju, ale może 
być dla niego wychowana tylko pokojem. Z te
go publicystyka ewangelicka zdaje sobie sprawę.

Co do rozbrojenia, to na powierzchnię świa
domości wybija się zrozumienie pewnych fak
tów. Niema ani jednego kraju, którego opinja 
w sprawach pokoju powszechnego byłaby jed
nolita. Między utopijnymi pacyfistami, a rów
nie utopijnymi militarystami istnieje mniej lub 
więcej bogata skala odcieni. Po drugie prawie 
nigdzie działacze pokojowi nie reprezentują 
opinji rządzącej i decydującej, a więc droga do 
pokoju jest bardzo pośrednia. Po trzecie nawet 
zdecydowani pacyfiści w poglądach na cele i 
środki swej akcji różnią się częstokroć zasadni
czo między sobą i każdy krok w kierunku rea
lizacji wielkiego zadania musi być z natury rze
czy dziełem kompromisu. Wobec tego każdy, 
komu pokój własnego kraju i pokój świata jest 
drogi, musi w miarę możności przyczyniać się 
do krzewienia jego idei bez zwalania wszyst
kiego na swój rząd, czy też na reprezentatyw
nych działaczy. Dokładna znajomość tych trud
ności, jakie są do pokonania, jest już wielkim 
krokiem naprzód. Tylko w pokoju całego świa
ta jest pokój poszczególnych narodów. Tego 
dziś już nikt nie kwestjonuje. (EWPOL.).

WIADOMOŚCI Z K O ŚC IO ŁA  I O KOŚCIELE.
Z e Z b o ru  W a r sz a w sk ie g o . Cmentarz nasz 

przy zbiegu ulic Żytniej i Młynarskiej w ostat
nich czasach wykazywał coraz większy brak 
miejsc dla chowania ciał zmarłych, wobec cze
go palącą się znowu stała sprawa jego rozsze
rzenia. Parafia nasza w tern szczęśliwem jest 
położeniu, że posiada obszerny plac, bezpo
średnio do terytorjum właściwego cmentarza 
przylegający i przed wielu laty jednocześnie 
z terenem dzisiejszego cmentarza pod przyszłe 
jego rozszerzenie zakupiony. Po raz ostatni 
przybrano z placu tego kawałek w sierpniu 
roku 1914-go. Obecnie zaszła znowu potrzeba 
zajęcia dalszych przestrzeni, co też dokonanem 
zostało.

Po oparkanieniu nowoprzybranej części 
zmentarza przystąpiono do jej poświęcenia. 
Uroczystość ta odbyła się w Niedzielę, dnia 29 
lipca r. b. o godzinie 2 po południu. Aktu po
święcenia dopełnił w obecności licznie zebra

nych parafian Ks. Stefan Skierski, przemawia
jąc na tekst: Rzym 14-8. W przemowie tej za
znaczono między innemi, że na cmentarzu na
szym pochowano od sierpnia 1914 do końca 
lipca 1928 roku, czyli w ciągu 14 lat, 622 ciał 
osób zmarłych, a mianowicie: 282 mężczyzn, 
241 kobiet i 99 dzieci.

** *
Podajemy raz jeszcze do wiadomości, że 

w dniu 30. b. m. odbędzie się o godzinie 7 w. 
w sali Zborowej (Leszno 20) Ogólne kwartalne 
Zgromadzenie członków naszego Zboru stołecz
nego. Na zgromadzeniu tern dokonane będą 
wybory nowych członków Kolegjum Kościel
nego na miejsce ustępujących z powodu ukoń
czenia kadencji. Wobec tego oczekiwane jest 
liczniejsze niż zazwyczaj przybycie zboro- 
wników.
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Potrzeba sprawienia nowych dzwonów do 
świątyni naszej Warszawskiej, na miejsce zra
bowanych nam przez okupantów niemieckich, 
od dłuższego już czasu jest przedmiotem starań 
i rozważań Kolegjum Kościelnego. Liczni człon
kowie Zboru, którzy ofiary swe na zakup 
dzwonów składali, interesują się również tą 
sprawą i pragnęli by ją widzieć już w spo
sób pozytywny rozstrzygniętą. Wciąż jednak 
brak jest funduszów na pokrycie tak znaczne
go wydatku, Kolegjum więc Kościelne postano
wiło zwrócić się do ofiarności parafian i pro
sić ich o deklarowanie specjalnie na ten cel 
przeznaczonych ofiar, niezależnie od wpłacania 
składek na ogólne potrzeby Zboru.

Dla sprawniejszego przeprowadzenia akcji 
zbierania ofiar Kolegjum Kościelne powołało 
z grona swego specjalny komitet w osobach 
WP. Gustawa Diehla, Edmunda Bauma i Ks. 
St. Skierskiego, do którego zaproszono z poza 
Kolegjum JW Pana Prezesa Konsystorza — 
profesora Henryka Sachsa. Komitet na pierw- 
szem posiedzeniu swojem postanowił wydać, 
w porozumieniu z Kolegjum i w jego imieniu, 
odezwę do parafian naszych, którą zamierza 
rozesłać wszystkim parafjanom zanim przystą
pi do akcji osobistej. Odezwa ta ma brzmie
nie następujące:

„Wojna europejska, zanim z jej krwawych 
zapasów i w jej skutku powstała wolna i nie
podległa Polska, przyniosła ziemi naszej ro
dzinnej pażogę, rabunek i zniszczenie. Po pla- 
nowem przeprowadzeniu przez okupanta nie
mieckiego rabunku naszego mienia prywatne
go, sięgnął on wreszcie i do świątyń naszych. 
Zamilkły dzwony i w naszym kościele. Nie 
wzywają Was one do Domu Bożego, nie nio
są wdał swych potężnych tonów smutku czy 
wesela. Od roku 1917-go świątynia nasza po
zbawiona jest dzwonów.

Zacierają się rany powojenne. Życie i gos
podarstwa powracają do równowagi. Nie mo
żemy i my pozostać nadal obojętni na brak 
dzwonów w naszym kościele, musimy się zdo
być na wysiłek — ufundowania nowych dzwo
nów.

Koszt zakupu i zawieszenia 3-ch dzwonów, 
wagi ogólnej około 1200 kg., wyniesie około 
zł. 15.000. Kasa zborowa nie jest w stanie po
kryć tego wydatku i dlatego Kolegjum Ko
ścielne odwołuje się do ofiarności szerokiego 
ogółu parafian.

W przekonaniu, że potrzeba założenia no
wych dzwonów w kościele znajdzie właściwe 
zrozumienie w sercach członków Zboru, Ko
legjum Kościelne gorąco uprasza o materjalne 
poparcie sprawy.

Ofiary na dzwony przyjmuje Kasa Zboru, 
członkowie powołanej w tym celu specjalnej 
komisji, a mianowicie: Pan Prezes Konsysto
rza Henryk Sachs, Ksiądz Stefan Skierski, oraz 
członkowie Kolegjum pp. Edmund Baum i Gu
staw Diehl. Wpłaty uskuteczniać można rów

nież za pośrednictwem Pocztowej Kasy Osz
czędności na rachunek Kolegjum Kościelnego 
Nr. 3457.

Kolegjum Kościelne nie wątpi, że każdy czło
nek Zboru Warszawskiego w miarę swej moż
ności przyczyni się do ufundowania nowych 
dzwonów, wypełniając w ten sposób swój obo
wiązek względem Kościoła.

Kolegjum Kościelne Zboru Ewangelicko- 
Reformowanego w Warszawie.

(—) Prezes: E m il S w id a ,
(—) Sekretarz: E d m u n d  B a u m ,

*
¥ ¥

C z e c h o s ło w a c k a  p ro m o c ja  d o k to r s k a ,

W czeskim miesięczniku kościelnym „Czeski 
Bratr“ , urzędowem piśmie Kościoła czeskobra- 
terskiego, w numerze 10-ym z roku bieżącego 
znajdujemy opis promocji Superintendenta Dra 
Łukaszka, wojskowego kapelana w Pradze, na 
Doktora Teologji „honoris causa“ , który to ty
tuł honorowy został mu udzielony przez fakul
tet teologiczny Uniwersytetu w Kownie (Li
twa).

W imieniu fakultetu teologicznego Uniwer
sytetu Kowieńskiego wręczył D-wi Łukaszko
wi dyplom doktorski profesor tegoż Uniwersy
tetu — Dr. Beblavy, słowak z pochodzenia. 
Dr. Łukaszek, w odpowiedzi na wystosowane 
do niego przemówienie, wygłosił mowę, sła
wiącą oczywiście naród litewski i jego przy
wódców i wykazującą na faktach z przeszło
ści dziejowej stosunki między Czechami i Li
twą. W mowie swej popełnił Dr Łukaszek dwie 
nieścisłości historyczne, używając jednocześnie 
wyrażeń, obrażających Polskę i jej przeszłość 
dziejową. Zmusza nas do odparcia ataków Dra 
Łukaszka, zdradzających jeżeli nie złą wolą, to 
w każdym razie nieświadomość, nie bardzo li
cującą z tytułem doktorskim.

W mowie swojej wspomniał D-r Łukaszek o 
bitwie pod Grunwaldem (1410 r.) w której wal
czył po stronie polskiej czech — sławny Jan 
Żiżka. Mówca zdaje się nie wiedzieć, że była to 
wojna Polski z zakonem krzyżackim i że 
w bitwie Grunwaldzkiej pułki litewskie pod 
wodzą Witolda wspomagały wojska polskie, 
i że cała ta siła zbrojna stała pod naczelnem 
dowództwem króla polskiego — Władysława 
Jagiełły. Następnie, omawiając późniejsze dzieje 
Litwy, które jakoby bardzo podobne były do 
dziejów Czech, twierdzi p. D-r Łukaszek, że 
w końcu 18-go wieku Litwa „połknięta“ była 
przez Polskę, a po jej rozbiorach przez Rosję. 
Otóż pozwalamy sobie zwrócić uwagę p. D-r 
Łukaszkowi, że Polska nigdy nie „połykała“ 
Litwy, ale między obu krajami zawartą była 
dobrowolna unja, łącząca je w jeden organizm 
państwowy, i to nie dopiero z końcem 18-go 
wieku, lecz o wiele wcześniej. Personalna unja 
Litwy z Polską, zawarta w roku 1387, doprowa
dziła po przez Unję Horodelską z roku 1413-go

154 —



Nr 10 JEDNOTA ROK III

do ostatecznego układu w Unji Lubelskiej z ro
ku 1569-go. Wtedy to oba kraje złączyły się 
ostatecznie w jeden organizm państwowy ,»Rze
czypospolitej“ , przy zachowaniu i silnem pod
kreśleniu szczytnej zasady i warunku: „wolni z 
wolnymi — równi z równymi“ .

To (jest prawda dziejowa, przynosząca za
szczyt narodowi polskiemu, a liie to, co p. D-r 
Łukaszek w mowie swej promocyjnej o ,»poł
knięciu“ Litwy przez Polskę raczył powiedzieć, 
obrażając świadomie czy nieświadomie prawdę 
dziejową i nasze uczucia narodowe.

Poświęcenie dzwonów.
W Niedzielę, dnia 21.X. po skończonem na

bożeństwie odbyła się w Warszawskim Koście
le Ewangelicko - Augsburskim uroczystość po
święcenia ,dzwonów, sprawionych na miejsce 
zrabowanych w roku 1917-ym przez okupan
tów niemieckich. Poświęcenia trzech nowych 
dzwonów dopełnił, po uprzedniem przemówie
niu p. Prezesa Kolegjum Kościelnego Everta, 
N. P. Ksiądz Superintendent-Generalny J. Bur
sche przy asyście duchowieństwa parafialnego.

Koszt sprawienia nowych dzwonów, wraz z 
okuciem, założeniem i sprawieniem motorów 
elektrycznych, za pomocą których dzwony po
ruszane być mają, wynosi ogółem 30.000 zło
tych. Waga dzwonów wynosi łącznie 1817 kg., 
a mianowicie: większy waży 1026,5 kg, średni— 
507,5 kg. i mniejszy 283 kg.

W dniu 10.X. r. b. zmarł w Łodzi ś. p. Eugen- 
jusz Gayer, ostatni z synów znanego Ludwika 
Gayera, pioniera przemysłu włókienniczego w 
Łodzi.

Zmarły, aczkolwiek sam wyznania ewange
licko-augsburskiego, lecz ożeniony z współwy- 
znawczynią naszą—panią Jadwigą z Knollów, 
był dla wyznania naszego bardzo życzliwie u- 
sposobiony. Życzliwości tej doznawał specjalnie 
nasz Łódzki Zbór ewangelicko - reformowany, 
dla którego ś. p. Eugenjusz Gayer wraz z mał
żonką swoją wiele dobrego czynili. Nasi księża, 
dojeżdżający do Łodzi, zanim Zbór ten pozyskał 
własnego stałego duszpasterza, znajdowali w 
gościnnym domu państwa Eugenjuszostwa 
Gayerów zawsze wiele serdecznej gościnności 
i sympatji.

Zmarły całe swoje długie i pracowite życie 
poświęcił trudom podźwignięcia, a następnie 
coraz świetniejszego rozwoju zakładów fabrycz
nych firmy, przez ojca założonej. Nie przeszka
dzało mu to czynnym być i na polu pracy spo
łecznej w Łodzi, gdzie wiele zakładów filan
tropijnych zaliczało go do swych fundatorów 
i hojnych protektorów. Zżyty z krajem i mia
stem, w którem prawie całe swe spędził życie, 
był on polakiem z uczuć i serdecznego przy
wiązania do Ojczyzny naszej. Uczuciom tym 
dawał Zawsze wyraz tak w czasach niewoli ro

syjskiej, jak i później w czasie okupacji nie
mieckiej.

Zmarł w sam dzień rocznicy swych urodzin, 
w wieku lat 79, na rok przed 100-letnim jubi
leuszem firmy, której ostatnio był szefem i świa
tłym kierownikiem. Cześć pamięci zacnego, 
prawego polaka — ewangelika!

Pogrzeb zmarłego odbył się w Łodzi dnia 
13.X. z domu żałoby na stary cmentarz ewan
gelicki, a wzięli w nim udział, obok księży Di- 
tricha i Kotuli z Łodzi z Kościoła ewangelicko- 
augsburskiego, i dwaj nasi księża — Ks. Skier
ski z Warszawy i Ks. Zaunar z Łodzi.

Szanownej wdowie zmarłego, a kolatorce 
Zboru naszego Łódzkiego, i jej córkom, skła
damy w ich nieszczęściu i sieroctwie wyrazy 
najszczerszego współczucia i współubolewania.

S.
*

* *
Niemcy. (Tragedja mieszanego małżeństwa).

„Tägliche Rundschau“ opisuje wypadek wy
jątkowo brutalnej nietolerancji i braku uczuć 
ludzkich ze strony pewnego księdza rzymskiego 
w Regensburgu. Do tak zwanego szpitala ka
tolickiego (utrzymywanego przez miasto, a więc 
także z pieniędzy ewangelickich) zgłosił się 
śmiertelnie chory inspektor dóbr ziemskich, 
katolik, ożeniony z ewangeliczką. Ślub wziął w 
kościele ewangelickim i dzieci wychowywał po 
ewangelicku. Lekarz widząc, że stan jego jest 
beznadziejny, zapytał żonę, czy życzy sobie 
ona, aby do chorego został wezwany ksiądz ka
tolicki. Oczywiście, że poprosiła o to, tembar- 
dziej, że i chory prosił o księdza. Ale ksiądz 
po przybyciu do szpitala, oświadczył, że może 
służyć choremu tylko w tym razie, jeśli mąż i 
żona zobowiążą się, że później nie będą się z 
sobą widzieli i rozmawiali. Biedna kobieta zo
stała tern zaskoczona i na pytanie, dlaczego ma 
zostać odsunięta od umierającego męża, ksiądz 
odpowiedział jej: — Pani wogóle nie jest jego 
żoną. — Gdy zaznaczyła, że jest jego prawowi
tą żoną i że przed laty czternastu związek ich 
został pobłogosławiony w ewangelickim ko
ściele w Esslingen, ksiądz krzyknął na nią: — 
Kościelnego ślubu wogóle nie było! — Biedna 
kobieta, zdając sobie sprawę, czem są sakra
menty dla katolika, poddała się okrutnemu na
kazowi księdza, nie chcąc narażać męża na to, 
że zostanie pozbawiony pociechy religijnej. 
Za namową pielęgniarki wyszła ze szpitala. 
Obiecano jej, że przynajmniej dzieci zostaną 
potem dopuszczone do łoża konającego ojca, 
ale i na to okrutny ksiądz nie zezwolił. Gdy 
13-letni synek prosił, aby go puszczono do łoża 
umierającego ojca, został przez siostrę delika
tnie odsunięty. W parę godzin później chory 
umarł. Trudno znaleźć słowo, które zdołałoby 
wypowiedzieć całą tragedję serc ludzkich, mię
dzy któremi stanie taki kapłan miłości Bożej i 
miłosierdzia Chrystusowego. Ogarnia nas tylko 
zdumienie, że tacy ludzie istnieją i że taka rzecz
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stać się może. Przypominamy sobie wieść o tym 
pastorze ewangelickim, który pośpieszył z po
ciechą religijną do umierającej żydówki i od
czytywał jej psalmy hebrajskie. Czy naprawdę 
Bóg jest taki okrutny, jakim go tacy ludzie 
przedstawiają? Przecież na sądzie ostatecznym 
Chrystus sądzi nie za przynależność do takie
go, czy innego kościoła, ale za brak miłosier
dzia! Niechże ewangelicy pamiętają o takich 
wypadkach i nie liczą na wyrozumiałość tam, 
gdzie jej nigdy nie było i nie będzie. (EWPOL).

* «
Nuncjusz papieski w mieście Lutra*

W czasopiśmie ,,Das Evangelische Deutsch
land“ (Nr. 39 z 28 września 1928) czytamy: ,,Po
raź pierwszy zapewne od roku 1532 bawił w 
Wittenberdze, mieście Lutra, nuncjusz papieski. 
Zapowiedziawszy przybycie swoje przez miej
scowego dziekana katolickiego, nuncjusz Pa- 
celli przybył dnia 10 września do miejskiego su- 
perintendenta ewangelickiego, prot. Meichs- 
snera, prosząc o oprowadzenie go po Hali Lutra 
i pokazanie mu zbiorów dotyczących wielkiego 
reformatora. Jak  nam donoszą, nuncjusz zdu
miewał się bogactwem literackiej produkcji 
Lutra i był wyraźnie zaskoczony obfitością 
zbiorów. Prócz kościoła miejskiego, z kazalni
cą Lutra, pokazano gościowi kościół zamkowy, 
gdzie zatrzymano się dłużej przy drzwiach, na 
których ongi były przybite tezy Lutra, nad gro
bem Lutra i nad płytami grobowemi Fryderyka 
Mądrego i Jana. Zwiedzenie pomnika Lutra na 
rynku miejskim zakończyło oglądanie pamią
tek po wielkim reformatorze. Zdarzenie w każ
dym razie niezwykłe“ . (EWPOL.).

« V
Francja* (Nowy testament dla szerokiego ogółu).

Jednem z największych wydarzeń literackich, 
społecznych i religijnych Francji współczesnej 
jest wydanie Nowego Testamentu dla szerokie
go ogółu przez jedną z największych paryskich 
firm wydawniczych, Bernarda Grasset. Wyda
rzenie jest zaiste wielkie i godne uwagi. Poraź 
pierwszy od wieku szesnastego, wieku refor
macji, wielka i znana księgarnia paryska przed
siębierze wydanie Nowego Testamentu, przy

stosowane do literackich wymagań współcze
snych i w zwykłej szacie zewnętrznej książek 
francuskich, tak dobrze znanej po całym świę
cie. Jak na całym świecie katolickim, tak i we 
Francji, Nowy Testament był księgą nieznaną 
szerokiemu ogółowi, z wyjątkiem małej gro
madki ewangelików. Teraz w każdej porządnej 
księgarni czytelnik będzie mógł otrzymać Księ
gę Ewangelji Chrystusowej i będzie miał moż
ność porównywania tego, co ustanowił Chry
stus, z tern, co ustanowili ludzie. Po stuleciach 
reakcji, indyferentyzmu, a nawet pogardy dla 
religji, pod rządami, które słusznie oddzieliły 
kościół od państwa, Nowy Testament dostanie 
się do rąk tego ogółu, który go dotychczas nie 
znał. Czyż nie trzeba cieszyć się nadzieją, że 
księga ta wykona i we Francji, co wykonała 
dotąd wszędzie? Zauważmy, że nie wychodzi 
ona w postaci książki kultycznej, ale jako dzie
ło literatury światowej, jedno z największych. 
Czytelnik najbardziej indyferentny pod wzglę
dem religijnym nie będzie do niego niczem u- 
przedzony.

Tekst francuski opiera się na oryginale grac- 
kim, nie na Vulgacie. Dla wydania nowego zo
stał przejrzany i poprawiony przez uczonych i 
stylistów najbardziej ku temu powołanych. No
tujemy to wydarzenie z wielką radością, ale 
jednocześnie nie możemy stłumić pytania: Kie
dyż Polska otrzyma Nowy Testament we współ
czesnej polszczyźnie i który księgarz polski po
szedłby śladami swego znakomitego kolegi pa
ryskiego, Bernarda Grasseta. Jesteśmy prze
konania, że fundusze na takie doniosłe wydaw
nictwo znalazłyby się również łatwo, jak we 
Francji. (EWPOL.).

O F I A R Y
Ofiary na wydawnictwo:

Oprócz prenumeraty wpłacili na wydawnictwo:

1. P. Emilja Dickmanówna — Łódź . . . .  Zł. 4.00
2. P. Karol Sander — W arsz aw a ...................Zł. 4.00
3. P. Barbara Haarichowa — Warszawa . . .  Zł. 3.00

Serdeczne dzięki!

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
w Warszawskim Kościele Ewangelicko-Reformowanym na miesiąc listopad 1928 r. 

Nabożeństwa rozpoczynają się o godzinie 11*15 przed poŁ, o ile nie jest podana inna godzina.
1. Niedziela, dn. 4.X1, (XXII N. po Trójcy Świętej) z Komunją S-tą i bezpo-

średniem do niej przygotowaniem.................................................................. — Ks. W. Semadeni.
2. Niedziela, dn. 11.XI. (XXIII N. po Trójcy Ś w ię te j) ........................ . . .  — Ks. St. Skierski.
3. Niedziela, dn. 18.X1. (XXIV N. po Trójcy Św iętej)...........................................— Ks. W. Semadeni.
4. Niedziela, dn. 25.XI. (XXV N. po Trójcy Świętej) ostatnia w roku Kościelnym

z Komunją Ś-tą i bezpośredniem do niej przygotowaniem............................. — Ks. St, Skierski.

CENY OGŁOSZEŃ: IV str. okładki — zł 150; II str. — 100; III str. — zł 75; H str. — zł 75, 50, 35; ł/4 str. — zł 40
30, 20, i V8 str. bez względu na stronę — zł 20.

STRONY ZWYKŁE: cała strona — zł 100; V2 str .— 50; l/A str. — 30; V8 — zł 20.— Przy ogłoszeniach kombinacyj
nych i z kliszami do cen powyższych dolicza się 30%.

Drukarnia M. S. Wojsk., Przejazd 10.



D R U K A R N I A
M IN IS T E R S T W A  S P R A W  W O J S K O W Y C H

W ARSZAW A, P R ZE JA ZD  10
T E L E F O N Y :  51-25, 272-51, 282-66.

D Z I A Ł Y :

D R U K A R N I A  bogato zaopatrzona w czcionki. 
M aszyny pośpieszne. — M a s z y  n a r o t a c y j n a . — 

Stereotypia. — Linotypy.

L I T O G R A F J A :  M aszyny najnow szego systemu 
do formatu 90X125. — M a t e r j a ł  p o m o c n i c z y .

I N T R O L I G  A TO  R N I A : Najnow sze m aszyny do 
falcowania, szycia nićmi I drutem. Duży wybór 
m aterjałów I ozdób do najwykwintniejszych robót 

w zakres Introligatorstwa w chodzących.

W A R S Z T A T Y  M E C H A N I C Z N E :  Urządzenia  
pierwszorzędne. M aszyny precyzyjne. Specjalna  
m aszyna do ostrzenia noży Introligatorskich do

długości 1.60 m.

W YKONANIE W S Z E L K I C H  R O B Ó T  Z  W SZYSTK IC H  
D Z I A Ł Ó W  P I E R W S Z O R Z Ę D N E  I S Z Y B K I E .


