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RZECZY PEWNE W NIEPEWNYCH CZASACH.
List do Rzymian R . 12 w . 11: B ądźcie w pracy  nie leniwi, duchetn 

pałajcie, Panu służąc .

JĄ  C na progu każdego Nowego Roku składamy sobie najrozmaitsze życzenia, 
§ l | § a nawet więcej — uważamy za obowiązek towarzyski życzenia nawzajem sobie 
fjg | \  | § składać. Gdyby jednak zapytano nas, poco właściwie to czynimy, to bylibyśmy
§ a O  | H z pewnością w poważnym łopocie, co na takie pytanie odpowiedzieć, gdyż życząc 

j| sobie najróżnorodniejszych „szczęśliwości” na progu Nowego Roku nie przywiązujemy 
jednocześnie zbyt wielkiej wagi do składanych życzeń, wiedząc, że są one często 

jedynie pustym, oklepanym szablonem, w najlepszym razie wyrazem przelotnych westchnień, na 
które można sobie raz do roku pozwolić. To też natychmiast przechodzimy nad tern do porządku 
dziennego i dzisiaj z pewnością skonstatujemy, że przecie właściwie nic się nie zmieniło i że 
życie jest tak samo trudnem i ciężkiem jak  to było i w Starym Roku.

A jednak ten szablon życzeniowy musi mieć jakieś głębsze uzasadnienie i myśl u źródła 
swego pochodzenia, skoro nawet jako szablon trwa i wbrew wszelkiej oczywistości nie zanika. 
Mimo doświadczeń wieloletnich stajemy na progu Nowego Roku z jakąś tajemną nadzieją, że 
coś się przecież zmieni, że życie jakimś innym pobiegnie szlakiem i jakieś lepsze przed nami 
odsłoni horyzonty, i oto w imię tej odwiecznej nadziei pragnie człowiek uprzedzić zdarzenia, 
odsłonić rąbek tajemnicy, Wyjść ze sfery niepewności, poznać i zdobyć pewność co do swych 
przyszłych dróg i losów. Cóż jednak może człowiek przewidzieć napewno? Jakie zdarzenia lub 
choćby bieg ogólnikowy zdarzeń może przewidzieć, gdy wszystko przed nim będące z natury 
rzeczy jest niepewne, ukryte, zależne dla jednych od ślepego przypadku, dla drugich od woli 
Istoty Wszechmocnej. To też wszelkie obliczania i przepowiednie na tej niepewności oparte muszą 
nosić je j charakter i człowiek rad nie rad musi zejść na grunt realnych faktów, aby z nich 
wyciągnąć pewne wnioski, które mu tę niepewność zmniejszą i pewniejszą uczynią.
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U progu nowego rol̂ u stanęliśmy i my jako Jednota Kościelna; i nasz wzrok pragnąłby 
również wraz z innymi przebić zasłonę tajemnej przyszłości i poznać te drogi, któremi Kościół 
nasz w roku bieżącym będzie k roczył• J zdaje mi się, że każdego, kto Kościół ten sercem 
głęboko miłuje i w posłannictwo jego wierzy, musi ogarniać właśnie w takiej chwili lęk i obawa
0 jego przyszłość. Boć jeżeli porównamy stosunek nasz do jego sjfraw i potrzeb ze słowami
Apostoła Pawła, to będziemy musieli przyznać, że był on czemś odwrotnem od tego, co Paweł 
uczniom swoim, jako kategoryczny nakaz i niewzruszony pewnik zalecał i pozostawił. Jakże 
obco brzmieć muszą w uszach naszych jego słowa „bądźcie W pracy nie leniwi, duchem pałający”! 
Jak łatwo policzyć te nieliczne jednostki, które są istotnie , tnie leniwe*' w pracy dla spraw 
Kościoła naszego! Jak  często brak tej pracy u tych, którzy jej najwymowniejszym dowodem, 
najjaśniejszym przykładem być winni! Jak często natomiast widzi się tej pracy nawet w tiaj- 
elementarniejszych rzeczach zaniedbanie lub jawne lekceważenie! Jak trudno mówić o „pałających 
duchem” wtedy, gdy się wokół widzi w najlepszym razie zimną obojętność o niezrozumienie dla 
wszystkiego, co mogłoby być dowodem żywego ducha i głębszego traktowania spraw kościelnych! 
Wśród tych bardzo nielicznych ośrodków kościelnych, jakie mamy w kraju naszym, trudnoby 
było wykazać te, które są istotnie wyrazem tego pałającego, żywego ducha, a biadanie nad 
martwotą ich jest niestety bardzo częstem, a co gorsza bardzo uzasadnionem. Trudno dojrzeć 
ducha w pustych tak często kościołach naszych, trudno pochwycić wyraz jego z naszych kazQlnic, 
trudno go spostrzedz u tych, którzy Kościołowi przewodzą i tego ducha winniby być najpiękniejszym 
potwierdzeniem. I zaprawdę, patrząc w niepewną przyszłość, trudno się oprzeć wrażeniu, że 
Kościół nasz nie idzie ku rozwojowi Jęrocząc tą drogą. 7 o jest rzecz pewna! Z drugiej zaś
strony również pewną jest rzeczą, iż czas już najwyższy, abyśmy ten nasz stosunek do Kościoła
1 spraw jego poddali gruntownej rewizji i zrozumieli, że wszak to my ten Kościół stanowimy,
a przez to jego rozwój albo zanik, jego lepszą lub gorszą dolę stanowimy. „Bądźcie w pracy nie 
leniwi, duchem pałając, Panu służąc ’ — to wołanie pod naszym adresem, nas — duchownych, 
przewodników Jednoty i Zborów, których obowiązkiem jest czuwać, aby tempo pracy nie słabło, 
aby duch nie gasł, aby żaden zgrzyt z nas nie zmącił i nie zakłócił rozwoju prawdy i mocy 
w Kościele. 1 o są rzeczy najpewniejsze w najbardziej nawet niepewnych chwilach, to nakaz 
chwili i obecnie, gdy każda społeczność ludzka szuka dróg do odrodzenia i rozwoju. Nie nieśmy 
sobie płytkich zdawkowych życzeń, ale raczej wejrzyjmy W serca swe i powtórzmy w nich za 
Pawłem jego słowa jako nakaz, który musi być Wykonany. Niech nam Bóg przymnoży serca 
W pracy nie leniwe, duchem pałające, we wszystkim Panu służące! Ks. L. ZAUNAR.

J E D N O T A

O D  R E D A K C J I .
U progu piątego roku wydawnictwa pisma 

„Jednota“ czujemy potrzebę zwrócenia się do 
szanownych czytelników i przyjaciół naszych 
z pewnego rodzaju wyznaniem, a następnie 
z prośbą, poprzedzoną podzięką.

Wyznajemy, że cztery lata pracy redakcyj
nej obficie nam dały poznać, co to jest zawód 
i zniechęcenie, powodowane obojętnością tych 
sfer, do których pismo ewangelickie o charakte
rze nasezgo miesięcznika dotrzeć pragnie. Trud
na i odpowiedzialna praca redkasryjna staje się 
wobec tej obojętności nieraz jarzmem ciężkiem. 
i gdyby jej nie przyświecała idea stać by się 
musiała wreszcie nieznośną.

Z drugiej strony wyznać musimy, że nie 
brakło nam w tym czteroletnim okresie czasu 
dowodów uznania i słów zachęty, świadczących 
że jednak praca nasza okazała się potrzebną, 
i dla przyszłości pożyteczną okazać się może,

Żyjemy w czasach dla ewangelicyzmu w Polsce 
i dla polskiego zwłaszcza ewangelicyzmu (rud
nych, ale jednocześnie niezmiernie doniosłych 
i ważkich. To, co się u nas w Polsce dzieje dzi
siaj i propaguje, świadczy o tern, że w kraju 
naszym coraz więcej jest ludzi pragnących ser
decznie nawrotu Polski do czasów epoki saskiej 
z jej umysłowością i ideolog ją. Dla ewangeli
cyzmu polskiego wyrasta z tąd zadanie i obo
wiązek przeciwstawiania się tym prądom juź 
nie tylko dla obrony swego stanu posiadania, 
ale poprostu w obronie jutra i wolności Polski. 
Smutne dzieje ojczyzny naszej w przeszłości 
dostatecznie nas o tern przekonywują i winny 
być dla wszystkich miłujących swój kraj po- 
ważnem ostrzeżeniem i wyraźną przestrogą.

Jako polacy-ewangelicy, miłujący swój Ko
ściół, jego świetne tradycje i wierząc w jego 
przyszłość, a jednocześnie jako polacy-obywate-
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le kraju, miłujący gorąco ziemską naszą Ojczy
znę, pragnąc jej dobra i potęgi i wierząc w jej 
potęgę i rozwój w przyszłości, nie możemy i nie 
chcemy schodzić z tej placówki pracy i walki, 
na której dotychczas staliśmy i stać nadal pra
gniemy. Wierzymy, że i nasze pismo, choćby 
w małej mierze, przyczynia się do oczyszczania 
dusznej u nas atmosfery, do rozpraszania ota
czającej nas zewsząd ciemnoty, fałszu i zabobo
nów i taką pracę i takie zadanie podjąć chcemy 
5 w piątym roku wydawania pisma naszego. 
Niech te krótkie słowa starczą nam za program 
i wytyczną na przyszłość!

Wszystkim naszym dotychczasowym czytelni
kom i przyjaciołom, a w szczególności wielce 
szanownym i drogim współpracownikom na
szym, tak obficie i bezinteresownie wypełniają
cym łamy pisma naszego utworami swego du
cha, składamy na tern miejscu najserdeczniej* 
szą podziękę. Wyznajemy głośno, że bez ich 
poparcia, przyjaźni i współpracy niemożiiwem 
by było dla nas wytrwać dotychczas, niemożli
wą też będzie praca w przyszłości.

0  to poparcie prosimy gorąco i serdecznie! 
Najlepszem i na j skuteczniej szem poparciem 
usiłowań naszych ze strony czytelników i pre
numeratorów pisma naszego będzie propago
wanie go wśród znajomych i przyjaciół, oraz 
jednanie nam nowych czytelników i odbiorców. 
Jesteśmy świadomi tego, że pismo nasze po
siada wiele braków i wielu wymaga ulepszeń, 
ale jednocześnie pozwalamy sobie wierzyć, że 
daje ono i obecnie już inteligentnemu czytelni
kowi niejedno, co umysł jego zbogacić i serce 
zadowolić może.

Naszych czcigodnych współpracowników 
prosimy serdecznie aby nas i w przyszłości za
ufaniem, poparciem i współpracą swoją za
szczycać raczyli. Między nimi i pismem nawią
zała się nić sympatji i wspólnej ideologji; pra

gnęlibyśmy ją jeszcze silniejszą w przyszłości 
uczynrc, tusząc sobie, że będą to pragnienia 
z obopólne.

Wreszcie i o poparcie materjalne zwracamy 
się do grona przyjaciół naszych. Przypomina
my im o istnieniu ,»Żelaznego Funduszu“ Jedno- 
ty. Z ofiar, na fundusz ten składanych, mają 
powstać środki, umożliwiające rozszerzenie 
w przyszłości łam pisma naszego i wogóle wy
dawnictwo literatury ewangielickiej kościelno- 
społecznej.

Rozumiemy, że w dzisiejszych ciężkich wa
runkach materjalnych, w jakich się wszyscy 
znajdujemy, ludzie nawet t. ziw. ,,zamożni“ 
liczyć się muszą z wydatkami, dlatego też nie 
podnosimy ceny prenumeraty ,,Jednoty“ pomi
mo, że koszty wydawnictwa znowu w ostatnich 
czasach wzrosły. Prenumerata wraz z przesył
ką pocztową wynosi: rocznie 12 zł. półrocznie 
6 zł. i kwartalnie 3 zł. Pojedyńczy numer ko
sztuje zł. 1.50. Niektórzy z naszych odbiorców 
nadpłacali nam w roku ubiegłym, za co im ser
decznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że i w tym 
noworozpoczętym roku znajdą się tacy, którzy 
nam Domocy materjalnej nie odmówią i że takie 
nadpłaty w rubryce ,,ofiar“ kwitować będziemy 
nieraz mieli sposobność. Prenumeratę i wszelkie 
ofiary na wydawnictwo i fundusz żelazny ,,Je- 
dnoty“ wpłacać można na konto czekowe 
Pocztowej Kasy Oszczędności N 12423 w War
szawie, lub w Administracji pisma (Kancelarja 
Warszawskiego Zboru Ewang. Reformowanego, 
ulica Leszno 20, telefon 46-32 — od godziny 
9 rano do 4 pp.j. Do niniejszego numeru dołą
czamy blankiety nadawcze P. K. O., na co po
zwalamy sobie zwrócić uwagę szanownych czy
telników i odbiorców naszych.

Redaktorem odpowiedzialnym ,,Jednoty“ po
zostaje nadal Ks. Stefan Skierski (Warszawa— 
Leszno 20 m. 3, telefon 338-32). R edakcja

0  TA ___ ROK V

WSZECHŚWIATOWY ZWIĄZEK PRZYJAZNEJ
PRACY KOŚCIOŁÓW.

KONFERENCJA REGJONALNA W KRÓLEWCU 5 — 8.VI.1929.
Spr a w o z d a n ie  P r o fe s o r a  D. F. S iegm und-S c h u lt z eg o .

Czternasta konferencja regjonalna Związku 
Wszechświatowego odbyła się w czasie od 5—8 
czerwca w Królewcu, w Prusach Wschodnich. 
Uczestniczyło w niej sześć następujących kra
jów: Gdańsk (reprezentowany przez General
nego Superintendenta D. Kalweita i Pastora 
Vorwega), Niemcy (Nadradca Konsystorski 
Bankę, Wiceprezydent D. Burghart, Superinten
dent Diestel, Superintendent-Generalny D. Genn- 
rich, Radca Kons. Superintendent Krause, Radca 
Kons. Superintendent Laudien), Łotwa (Biskup 
D. Irbe, Biskup D. Poelchau), Litwa (Pastor

Lic. Barnehl, adwokat Bojeff, proboszcz z Tit- 
telbach, Prezydent Iczas), Polska (Superinten
dent-Generalny Ks. Bursche, Dyrektor Archiwum 
Wacław Gizbert-Studnicki, Prezes Konsystorza 
Glass, Pastor Haeusler, Superintendent Hildt, 
adwokat Kurnatowski, Superintendent D. Zóck- 
ler) i Czechosłowacja (Biskup Balogh, Ks. Pa
stor Ruppeldt, profesor Źilka). Oprócz tego 
udział brali w obradach następujący członkowie 
Wydziału Wykonawczego Związku Wszechświa
towego: Biskup Ammundsen (Kopenhaga), Lord 
Willoughby H. Dickinson (Londyn) Biskup Ire
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neusz (Nowy Sad), Pastor J .  Jezequel (Paryż) 
i profesor D. F. Siegmund-Schultze, i wreszcie 
jako członek Komitetu Międzynarodowego—pro
fesor N. Arsenjew (Królewiec). W charakterze 
gości obecni byli: Pastor Hein (Poznań), Super
intendent Jakubenas i Pastor Szepetys z Litwy, 
pani Iczasowa, pani Zócklerowa i pan Petrick 
(jako protokulista).

Przewodniczyli na Konferencji Lord Wil
loughby H. Dickinson i Biskup D. Ammundsen, 
kierownictwo spraw konferencji i przygotowaw
cze prace do niej powierzone były profesorowi 
D. F. Siegmund-Schultzemu; przygotowaniami 
zaś na miejscu zajął się Superintendent miasta 
Królewca—Radca Konsystorski Laudien. Ucze
stnicy konferencji mieli przydzielone mieszkania 
w domach ewangelików Królewieckich. W ten 
sposób dana była możność przedstawicielom 
wszystkich reprezentowanych krajów zetknięcia 
się z ludnością miejscową.

Popołudniu 5.VI zgromadzili się uczestnicy 
konferencji w Hotelu Centralnym dla powitania 
i zapoznania się ze sobą, a ztamtąd wszyscy ra
zem udali się do Kościoła zamkowego, gdzie Su
perintendent Generalny Wschodnich Prus — D. 
Gennrich odprawił nabożeństwo inauguracyjne.

0  godzinie 82 wieczorem nastąpiło w sali 
miejskiej oficjalne powitanie Konferencji przez 
przedstawicieli władz. Po kolacji, urządzonej 
dla delegatów przez miasto Królewiec, pierwszy 
powitał delegatów nadburmistrz m. Królewca— 
Dr. Lohmeyer. W przemówieniu swojem podał 
on zarys historyczny dziejów miasta, podkreśla
jąc następnie konieczność współpracy Kościoła 
przy rozwiązywaniu wielkich zadań kultural
nych, wynikłych na gruncie ciężkiego położenia 
gospodarczego. Nadprezydent prowincji wscho- 
dnio-pruskiej — Dr. Siehr podkreślił w przemó
wieniu swojem z uznaniem usiłowania i inicja
tywę Kościołów w dziele pacyfikacji świata. Su- 
perintendent-Generalny D. Gennrich przedsta
wił dzieje chrystjanizacji wschodnio-pruskiej 
prowincji, następnie dzieje Reformacji tamże 
i wpływ tej ostatniej na kulturę kraju. Profesor 
D. Uckeley przemawiał w imieniu Uniwersytetu 
i jego wydziału teologicznego, wywodząc w mo
wie swojej, że nie czułostkowość i nie tylko 
ogólne poczuie ludzkości i humanitaryzmu, ale 
posłuszeństwo woli Bożej skłania Kościoły do 
podjęcia pracy krzewienia pokoju, w celu budo
wania Królestwa Bożego. Sir Willoughby H. Dic
kinson jako przewodniczący konferencji dzięko
wał za niemiecką gościnność i wskazał na ogrom 
zadań Związku Wszechświatowego, gdy traktat 
wersalski pozostawił w Europie więcej zaognio
nych ran, niż ich było przed wojną. (!!) Zada
niem Związku jest przez uprzejmość stwarzać 
przyjaźń, do czego najpodatniejszym gruntem 
jest kraj niemiecki. Biskup Ammundsen mówił 
wreszcie o największym synu miasta Królewca— 
Immanuelu Kancie, który w dziele swojem: „Do 
wiecznego pokoju“ przetłomaczył Ewangelję na 
ogólno ludzki język. Związek Wszechświatowy

pragnie myśli wielkiego filozofa przetłomaczyć 
znowu na Ewangelję.

** *

Właściwe obrady konferencji rozpoczęły się 
dn. 6.VI o godzinie 10 przed poł. w staromiej
skiej sali Zborowej nabożeństwem, odprawionem 
przez Superintendenta miejskiego, Radcę Kon- 
systorza Laudiena. Sir Willoughby Dickinson 
powitał obecnych, stwierdził jednomyślne przy
jęcie przez wszystkie reprezentowane na zjez- 
dzie Oddziały krajowe Związku Wszechświato
wego programu obrad i zakomunikował, że 
uchwalony uprzednio 3-ci punkt programu 
(„Jakie prawa niemiecko - ewangelickiej mniej
szości w Polsce zostały naruszone lub zagrożo
ne“?) został na życzenie Oddziału „Polska“ 
z porządku dziennego usunięty.

Punkt pierwszy programu: „W jaki sposób 
opiekę kościelną narodowości pogodzić można 
z granicami krajowemi?“, omówiony został przez 
profesora Fr. Źilkę, jako pierwszego referenta. 
Na wstępie referent wyraził ubolewanie, że te
mat ten, który ma na myśli przedewszystkiem 
granicę między Polską i Czechosłowacją, nie 
mógł być omówiony przez przedstawiciela pol- 
sko-ewangelickiego Kościoła w Czechosłowacji. 
W dalszym ciągu referent wywodzi, że samo 
przez się się rozumie, iż przy ustalaniu nowych 
granic państwowych i granice kościelne się 
zmieniają, ponieważ granice państwa z grani
cami kościelnemi pokrywać się zawsze winny, 
jak to nawet Kościół rzymsko-katolicki przyznał 
w sprawie granic Słowaczyzny. Referent opisu
je następnie szczegółowo rozgraniczenie Kościo
łów w Czechach, dokonane w związku z powsta
niem państwa Czechosłowackiego, a zakończo
ne obecnie ku ogólnemu zadowoleniu. Tylko 
w stosunku do polsko-ewangelickiego Kościoła 
w Czechosłowacji istnieją pewne trudności, któ
re jednak prawie zupełnie w czasie najbliższym 
usunięte zostaną. W przeciwieństwie do tego 
nie jest jeszcze rozwiązana sprawa oddzielenia 
Kościoła Reformowanego na Słowaczyźnie od 
macierzystego Kościoła Węgierskiego. Referent 
omawia najważniejsze nieustalone jeszcze punk
ty nowej organizacji, a mianowicie: ustrój Ko
ścioła Reformowanego, kształcenie teologów, 
używalność języka węgierskiego i przynależność 
państwową duchownych.

Drugi referent, Superintendent D. Zóckler 
z Stanisławowa, wyjaśnia na wstępie, dlaczego 
temat omawiany został przez niego bardziej 
zasadniczo i ogólnikowo opracowany, aniżeli 
przez pierwszego referenta. Położenie Kościołów 
ewangelickich w Polsce nie pozwala na zupełnie 
szczere i otwarte omówienie tematu przed gre- 
mjum międzynarodowem, bo by to zaszkodzić 
mogło wspólnej zgodnej pracy „Rady Kościołów 
ewangelickich w Polsce“. Niezależnie od tego, 
zdaniem mówcy, dla uregulowania stosunków, 
w Polsce wielką doniosłość posiada teoretyczne 
uzasadnienie pytania, w jaki sposób zastosowane

4



ROK VJ E D N O T ANr 1

być mogą zasady Królestwa Bożego i jego ideał 
pokoju do państwa w jego życiu i polityce? Re
ferent przedstawia następnie cały szereg wytycz
nych dla referatu swego, których tu na razie 
przytaczać nie będziemy.

Następna dyskusja zapoczątkowana została 
przez Buskupa D. Balogha z Preszburga. Mówca 
przytacza cały szereg skarg i życzeń węgiersko- 
reformowanego Kościoła na Słowaczyźnie, ująć 
się dających w następujące punkty: uznanie 
przez państwo, prawo obywatelstwa, obcoję
zyczne Senjoraty w łonie Kościoła, upośledzenie 
przy reformie rolnej, język ojczysty w szkole, 
wykształcenie teologów, przyjmowanie zagra
nicznych duchownych, przywrócenie szkół wę
gierskich. Biskup Balogh żąda od państwa Cze
chosłowackiego nauczenia się mądrości Ewan- 
gelji: najpierw miłować, aby samemu doznać 
miłości. W ten sposób pozyskuje się lojalnych 
poddanych.

Adwokat Bojeff (Litwa) zaznacza stanowisko 
Kościoła Prawosławnego, według którego gra
nice Kościołów bynajmniej nie muszą się pokry
wać granicami państwa. Kościół stoi ponad na
rodowością i nie powinien mieć nic do czynienia 
zarówno z nacjonalizmem, jak i denacjonalizo- 
waniem. Dzięki temu, że Kościół Moskiewski ma 
dzisiaj nastawienie bezwzględnie apolityczne, 
może on wszystkie siły swoje poświęcić ideałom 
duchowym.

** *
Drugi punkt programu dotyczył stosunków 

polsko-niemieckich. ,,Do jakiego stopnia poło
żenie w Europie Wschodniej przeszkodą jest do 
zgodnej współpracy Kościołów ewangelickich 
w Polsce“? Pierwszy referent — Prezes Konsy- 
storza Glass z Warszawy — przedstawia prze- 
dewszystkiem, w jaki sposób ułożyły się w cza
sach ostatnich stosunki wzajemne Kościołów 
ewangelickich w Polsce. Mówca podkreśla zna
czenie Związku Wszechświatowego i utworzenie 
,,Rady Kościołów ewangelickich w Polsce“, 
przedstwia wpływ, jaki stosunki polityczne Pol
ski z państwami sąsiaduj ącemi na ewangelików 
w Polsce wywierają — w tern miejscu skarży się 
mówca, że w Niemczech obecny stan istnienia 
Polski nie jest uznawany jako ostateczny — i za
pytuje w końcu, jakie widoki rozwoju ma wobec 
tego protestantyzm w Polsce? Mówca podkre
śla silnie, że w protestantyzmie polskim, wbrew, 
a może właśnie na skutek reakcji katolickiej, 
nowy duch odczuwać się daje.

Drugi referent, Superintendent Diesiel z Ber
lina podkreśla znaczenie Polski jako wału 
ochronnego przed sowiecką Rossją, jednak na
zywa rozwiązanie obecne kwestji granic wschod
nich państwa niemieckiego jako niezadawalnia- 
jące. Kościół jednak zajmować się winien jedy
nie czynnikami religijnemi. Życie ewangelickie 
w oddanych Polsce a dawniej niemieckich pro
wincjach przedstawiało przez wiele lat dla Ko
ścioła ewangelickiego w Niemczech sprawę o tak

doniosłem znaczeniu, że obecne wymieranie 
ewangelicyzmu w tych stronach sprawiać musi 
wszystkim ewangelikom wielki serdeczny ból.

Zachowanie się państwa polskiego w stosunku 
do ewangelików wywołuje nie tylko w sferach 
społeczeństwa niemiecko-ewangelickiego w Pol
sce, ale i w całej Europie oburzenie. Przede- 
wszystkiem jednak, wobec takiego stanu rzeczy, 
powinny Kościoły ewangelickie wzajemnie się 
popierać, nawet jeżeli stosunki polityczne nie są 
uregulowane.

Biskup, D. Ammundsen otworzył nad refera
tem dyskusję oświadczeniem, że milczenie co do 
poszczególnych punktów referatu nie oznacza 
zgody na nie.

Superintendent Hildt z Poznania podkreśla, 
że mniejszości przy całej lojalności swej słu
szne mają prawo przeciwstawiać się polityce 
assymilacyjnej państwa. Powstanie fakultetu 
teologji ewangelickiej w Warszawie wita mów
ca jako zdobycz protestantyzmu w Polsce, ale 
studjum na nim niemców ewangelików winno 
być pozostawione dobrowolnemu poparciu Ko
ścioła unijnego. Jeżeli, jak to powszechnie jest 
uznane, duchowa łączność z Kościołem macie
rzystym istnieje, winny i zewnętrzne stosunki 
być zachowane.

Superintendent D. Zóckler z Stanisławowa 
stwierdza w przeciwieństwie do oświadczenia 
Prezesa Glassa, że Zbory ewangelickie w Ga
licji powstały bynajmniej nie w celu germani
zacji. Ponieważ Kościół ewangelicki w Mało- 
polsce ma przed sobą wielkie zadanie ewange
lizacyjne w Galicji, zachował on swoją organi
zację, nie przyłączając się do żadnego innego 
Kościoła ewangelickiego w Polsce.

** *
Omawianie tematu drugiego punktu progra

mu znalazło swój dalszy ciąg w dniu następnym 
po odprawieniu wstępnego nabożeństwa przez 
Generalnego Superintendenta Ks. Burschego.

Adwokat Kurnatowski z Warszawy wskazał 
na ciężkie komplikacje wszystkich polsko-nie
mieckich stosunków, powstających na tle wciąż 
powtarzanych żądań rewizji granic. Położenie 
polaków w Niemczech o wiele jest gorsze od 
położenia niemieckiej mniejszości w Polsce. 
Wypadki ostatniej doby przytacza mówca jako 
dowód wpływu nacjonalistów na kształtowanie 
się stosunków w Niemczech.

Pastor Hein z Poznania odpiera przede- 
wszystkiem zarzut niesprawiedliwości pruskiego 
panowania w czasach ubiegłych, wskazując 
w szczególności na ciągły przyrost polaków 
w rzekomo wówczas uciskanych prowincjach. 
W przeciwieństwie do tego przeprowadza się 
obecnie wywłaszczenia w stosunku do setek ty
sięcy niemców, gdy jednocześnie liczba niemców 
w dawnym zaborze pruskim spadła z l i  miljo- 
na 350000. Mówca podkreśla niedostateczność 
opieki nad ewangelickiemi dziećmi szkolnemi 
i jako przykład przytacza, że 3-cia część ich
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uczęszczać musi do szkół polsko-katolickich. 
Od swych polskich ewangelickich współwy
znawców oczekuj ą niemiecko-ewangelickie 
mniejszości uznania ich lojalności wobec pań
stwa, gdyż niemcy walczą tylko o swe nieprze- 
dawalne, najświętsze dobra.

Generalny Superintendent D. Gennrich z Kró
lewca, w przeciwieństwie do twierdzenia pol
skiego referenta, że nabożeństwa w języku pol
skim nie są w dostatecznej mierze odprawiane, 
wskazał na usiłowania swej prowincji kościel
nej zaprowadzania mazurskich nabożeństw 
i kształcenia w tym kierunku teologów. W prze
ciwieństwie do zarzutu, że w Prusach Wschod
nich istnieje dążenie do zmiany granic, zwłasz
cza t. z. korytarza, mówca wskazuje na dąże
nia polskie aneksji całych Prus Wschodnich, 
które przecież od 700 lat są niemieckie. Pomimo 
ciężkich szkód, spowodowanych przez oddzie
lenie Wschodnich Prus od kraju macierzystego, 
Kościół ewangelicki z całą radością stanąć pra
gnie na gruncie porozumienia.

Generalny Superintendent D. Bursche z War
szawy przeciwstawia się przedewszystkiem 
twierdzeniu z polskiej strony o zazdrości god- 
nem położeniu mniejszości niemieckiej w Pol
sce. Co się tyczy liczby niemców w Polsce, to 
najwiarogodniejszą jest statystyka kościelna, 
która za rok 1920 wykazuje w Polsce nie cały 
miljon ewangelików, z których jakieś 120— 140 
tysięcy jest narodowości polskiej. Z drugiej 
strony podkreśla mówca ciężkie położenie ewan
gelickich polaków w Niemczech. Pod względem 
politycznym zaznacza on różnicę, wypływającą 
stąd, że niemcy w traktacie wersalskim upatrują 
dla siebie więzy, które zerwać należy, polacy 
zaś przeciwnie widzą w nim swoją Magna Char
ta. Ponieważ Polska na wschodzie ma sąsiada 
nieobliczalnego, który w każdej chwili rozpo
cząć może walkę, musi ona brać pod uwagę 
możliwość, że takie położenie rzeczy wykorzy
stane być może przez Niemcy dla regulacji gra
nicy. Jest rzeczą zrozumiałą, że rząd polski jest 
zdania, że niemiecki Kościół ewangelicki w tym 
wypadku niemieckiemu państwu pomagać 
będzie.

Wice-prezydent D. Burhart z Berlina przy
znaje, że szczera i otwarta wymiana zdań na 
konferencji nauczyła go wielu rzecy, ale prosi, 
wskazując na oddzielne punkty dyskusji, aby 
i polscy członkowie konferencji poddali rewizji 
poglądy swoje specjalnie co się tyczy niemiec
kiego Kościoła ewangelickiego. W przeciwień
stwie do twierdzenia prezydenta Glassa, że 
Kościół ewangelicki w Niemczech w bardzo ści
słym stoi związku z part ją niemiecko-nacjonal- 
ną, wskazuje mówca na wyraźne oświadczenia 
odnośnych władz kościelnych, z których wy
pływa, że Kościół zasadniczo i w praktyce stoi 
ponad partjami. Jeżeli było powiedziane, że 
Kościół ewangelicki w Niemczech obcy jest prą
dom demokratycznym, to mówca zmuszony jest 
wskazać na demokratyczny system wyborczy

swego Kościoła i na demokratycznych pastorów. 
Mówca wykazuje dalej szczególne powody 
zmniejszenia się liczby studjujących teologję, 
które to zmniejszenie zresztą ustępuje znowu 
miejsca zjawisku wprost przeciwnemu. Wobec 
wypowiedzianego zdania, że protestantyzm 
w Niemczech zamiera, wskazuje mówca na tę 
ciężką walkę, jaką protestantyzm w Niemczech 
prowadzić jest zmuszony, i na zwycięstwa w tej 
walce. W obliczu tego wroga i nieprzyjaciela 
podwójnie konieczną jest rzeczą, aby Kościoły 
ewangelickie przystąpiły do wspólnego działa
nia, a zwłaszcza do zwalczania wojny.

Superintendent D. Jakubenas (Litwa) pod
kreśla, w przeciwstawieniu się wywodom pre
zydenta Glassa o ,.polskim Kościele macierzy
stym“, że tenże w stosunku do Zborów ewan
gelickich litewskich zachował się bardzo nie- 
przyjaźnie, zatrzymując ich własność i t. d.

Superintendent D. Zóckler podkreśla, że na
wet historycy polscy przyznają, iż niemcy sta
nowili dla Polski cenny twórczy element.

Radca Konsystorza Kurnatowski godzi się na 
to zdanie, podtrzymuje jednak wywody swoje, 
dotyczące ciężkiego położenia polaków w Niem
czech.

Prezes Konsystorza Glass wskazuje na osiąg
nięte w ostatniem dziesięcioleciu postępy w Pol
sce. Przyznaje on kulturalne zasługi dla Polski 
niemców. Co się tyczy stosunków Kościołów 
ewangelickich w Niemzech — dziękuje za 
otrzymane informacje.

Biskup Ammundsen zamknął dyskusję, wyra
żając radość z powodu tych rzeczowych korzy
ści, jakie z niej wypłynęły.

** *
W trzecim dniu obrad odprawił nabożeństwo 

wstępne z przemową na tekst Ew. Marka 2.17 
proboszcz Tittelbach (Litwa). Sir Willoughby 
Dickinson przewodniczył rozprawom na temat: 
,,Co Kościoły uczynić mogą dla ustanowienia 
znośnych stosunków między Litwą i Polską“.?

Prezydent D. Iczas (Kowno) przedstawił 
w swoim referacie przedewszystkiem przegląd 
wypadków litewsko-polskich z ostatnich dzie
sięciu lat, aż do zajęcia (anneksji) Wilna przez 
Polskę. Od chwili napaści (!!) generała Żeli
gowskiego niema już żadnych dyplomatycznych 
ekonomicznych i kulturalnych stosunków po
między obu krajami, co oczywiście jest dla 
mniejszej Litwy ze szkodą wielką. Pomimo wielu 
usiłowań wielkich mocarstw i Ligi Narodów 
sprawa stoi do dziś na tym samym punkcie, bo 
nie pytano, po czyjej stronie jest sprawiedli
wość, ale stan posiadania ,,beati possidentes“ 
stanowi podstawę. Interwencja Związku Wszech
światowego o tyle nie rokuje pomyślnych wy
ników, ile że ewangelicy i prawosławni na Li
twie, podobnie jak i w Polsce, stanowią tylko 
jakieś 1% ludności. Niemniej interwencja
Związku Wszechświatowego uratowała w roku 
ubiegłym fakultet teologiczny ewangelicki
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w Kownie, gdy na zasadzie litewskiego konkor
datu z Kościołem Rzymskim władze postano
wiły fakultet ten zwinąć. Ale w sprawach ogól- 
no-politycznych nie mogą ewangelicy i prawo
sławni odgrywać żadnej decydującej roli. Jed 
nak Związek Wszechświatowy spełnić by mógł 
ważne zadanie, gdyby się mógł przyczynić do 
rzeczowego i sprawiedliwego omówienia spor
nej kwestji w opinji publicznej. Polska miała 
by być w ten sposób doprowadzona do uznania 
traktatu Wersalskiego i wszystkich innych przez 
nią zawartych traktatów. Przedewszystkiem 
jednak musiała by być naprawiona krzywda, 
uczyniona Kościołowi ewangelickiemu na Litwie. 
Litewskiemu Kościołowi Reformowanemu mu
siały by być zwrócone uwięzione w Wilnie ka
pitały, naczynia jego komunijne, jego stypen- 
dja, książki i dokumenty. Jeśli Kościół nie stwo
rzy przedewszystkiem sprawiedliwej podstawy, 
nie będzie on mógł budować pokoju pomiędzy 
narodami.

Dyrektor Archiwum W. Gizbert-Studnicki 
z Wilna wygłosił następnie polski kcrreferat. 
Na wstępie mówca oświadcza, że jest człon
kiem tego samego Kościoła ,,Unji Litewskiej", do 
którego i pierwszy referent należy, a jednocze
śnie dodaje, że jest chrześcijaninem reformowa
nym pochodzenia holendersko-litewskiego, a po
lakiem tylko z kultury i tradycji. Mówca w dal
szych twierdzeniach swoich wychodzi z założe
nia, że dawni litwini w ciągu wieków rozdwoili 
się na litwinów i polaków i że spolszczeni litwi
ni dziś nie mogą odwrotnie stać się poprostu 
litwinami. Proces tworzenia się nowej narodo
wości litewskiej — w nowopowstałem państwie 
wytwarza tarcia, zapobieganie którym winno być 
zadaniem Kościołów. Na to jednak, aby Kościo
ły te mogły się stać czynnikiem pokoju, muszą 
się cne oprzeć na historji, którą w tern miejscu 
mówca szczegółowo omawia. W szczególności 
podkreśla mówca ten fakt, że wzajemne szczu
cie polsko-litewskie w dużej mierze dziełem jest 
katolickich przywódców ludowych i że część 
ewangelicka ludności litewskiej w myśl tradycji 
na rzecz pokoju działać i pracować winna. Waż
ną przeszkodą dla wzajemnego zbliżenia stano
wi zamknięcie komunikacji pomiędzy Polską 
i L:'twą, a o usunięcie tej przeszkody winny się 
starać Kościoły ewangelickie.

W dyskusji adwokat Bojeff z Kowna wygła
sza zdanie, jakoby na doświadczeniu oparte, że 
litwinom nie wolno współpracować z polakami 
o ile pragną pozostać wolnymi. Kraj, obecnie 
przez Polskę zajęty, zamieszkały jest głównie 
przez białorusinów. Układy, zawarte po wojnie 
dla ochrony tych ziem pomiędzy Polską i Litwą, 
przy zawieraniu których mówca współpracował, 
zostały wszystkie po kolei przez Polskę zerwane

Adwokat Kurnatowski z Warszawy wskazuje 
na dyktaturę Waldemarasa, jako na przyczynę 
wytworzenia się nieszczęsnego stanu obecnego, 
w szczególności ciężkiego położenia polaków na 
Litwie.

Generalny Superintendent D. Bursche z W a r 
szawy podkreśla tragizm położenia, że stara sto
lica litewska — Wilno — dzisiaj ze względu na 
narodowść mieszkańców polskiem się stało mia
stem. Związek Wszechświatowy mógłby się 
przyczynić do tego, aby przynajmniej kościelne 
stosunki wzajemne zapoczątkowane zostały. Wi
leński Zbór reformowany nie wydał dotychczas 
żądanych przedmiotów tylko dlatego, że pomię
dzy obu krajami istnieje faktycznie stan wojen
ny. Układ i uzgodnienie na gruncie chrześcijań
skim bezwątpienia okaże się możliwym, skoro 
tylko stosunki wzajemne, a zwłaszcza stosunki 
handlowe pomiędzy Litwą i Polską na nowo za
wiązane zostaną, co Polska gotowa jest natych
miast uczynić.

Biskup D. Ammundsen wskazał na koniecz
ność wysłuchania obu stron, jako też na wzięcie 
pod uwagę tego, co się poza granicami znajduje. 
Na dowód przytoczył on doświadczenia prze- 
szłorocznej akcji Związku Wszechświatowego 
w sprawie północnego Szlezwigu. Mówca wita 
z uznaniem początek bezpośrednich pertrakta- 
cyj w omawianej sprawie, jako też wyrażoną 
przez polskich uczestników konferencji goto
wość do prywatnego omówienia SDornych kwestyj

Prezydent Jczas w końcowem przemówieniu 
swojem dziękował Związkowi Wszechświatowe
mu za umożliwienie wpowiedzenia się na tern 
miejscu. Zaznaczył dalej, że używalność języka 
polskiego w dawnych czasach na ziemiach litew
skich jest tern samem, co używalność w pew
nym okresie języka francuskiego w Niemczech 
i t. p. Polskość wtargnęła na Litwę razem 
z rzymskim katolicyzmem, tak w epoce pier
wotnej chrystianizacji kraju jak i w epoce prze- 
ciwreformaćyjnej działalności jezuitów. W prze
ciwieństwie do tego zawdzięcza Litwa ewange
lizację kraju i ówczesny kwitnący stan swój 
wyłącznie niemieckiemu protestantyzmowi. J e 
żeli Litwa w złych się stosunkach znajduje 
z katolicką Polską, to jest to wynikiem niespra
wiedliwych uroszczeń ekspansywnych Polski, 
która dla tych samych powodów w nieprzyjaźni 
żyje z rosjanami, rusinami, ukraińcami i niem- 
cami, a przejściowo też i z czechami. Jeżeli 
kraj jakiś wszystkich (podkreślenie oryginału) 
sąsiadów swoich wrogo do siebie usposabia, to 
polityka tego kraju musi być błędna. Przeto 
koniecznem jest przedewszystkiem, aby Polska 
przestała winić wszystkich innych, a tylko sie
bie samą uniewinniać. Protestanci litewscy, któ
rzy pomimo małej liczebności swej nie są zu
pełnie bez wpływów, usiłowali specjalnie po
dejmować pertraktacje z Polską. Dr Jczas, któ
ry w trzech gabinetach litewskich piastował 
godność ministra finansów, opowiada dalej 
o czynionych przez siebie polskim ministrom 
propozycjach, które jednak przez stronę polską 
zawsze odrzucane były. Zwraca się on w końcu 
do braci polskich z prośbą, aby ci przyczynili 
się ze swej strony do pogłębienia w Polsce zro
zumienia dla stanowiska litewskiego.
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Dyrektor archiwum Studnicki z Wilna spro
stował przedewszystkiem niektóre szczegóły 
i wyraził gotowość podjęcia osobistych starań, 
w celu ułatwienia wymiany dokumentów, gdyby 
nawet oryginały tych dokumentów z archiwum 
Wileńskiego wydaniu nie podlegały. Oświadczył 
on w końcu, że przyjazd w tym celu litwinów 
do Wilna najzupełniej jest możliwy.

*¥ *
Temat rozpraw ostatniego dnia konferencji 

brzmiał: ,,Jak znaleźć zadawalniający sposób 
rozwiązania sprawy mniejszości kościelnych“? 
Jako wzór godny naśladowania miało być przed
stawione rozwiązanie, jakie sprawa ta znalazła 
w grnicach państwa Łotewskiego między więk
szością kościelną łotewską i mniejszością nie
miecką. 0  wygłoszenie odnośnego referatu upro
szono niemieckiego Biskupa z Łotwy D. Poel- 
chaua, łotewski zaś Biskup D. Irbe miał złożyć 
uzupełniające wyjaśnienia. Wywodów Biskupa 
Pelchaua i wyjaśnień Biskupa Irbego nie bę
dziemy tu przytaczali, ponieważ ani referat, ani 
wyjaśnienia i następna dyskusja w niczem nie 
dotykały Polski, żaden też z delegatów polskich 
głosu w dyskusji nie zabierał. Dla orjentacji 
tylko podajemy, że na Łotwie w łonie 1.100.000 
ludności wyznania ewangelicko-luterskiego ist
nieje mniejszość kościelna niemiecka, licząca 
70 — 80.000 dusz. Także dla ciekawości podaje
my, że w końcu przemówienia swego Biskup 
Irbe dodał, iż z ostatniego swego pobytu 
w Niemczech wyniósł wrażenie, iż Niemcy na 
najlepszej się znajdują drodze do całkowitego 
powetowania sobie poniesionych przez wojnę 
strat. Na to wiceprezydent D. Burghart z Ber
lina odparł, że Niemcy opłakują nie ubytek ma
jątku, ale utracone swe dzieci, które jednak 
z pewnością nie przez nową wojnę na łono ma
cierzy powrócić mogą. Tylko międzynarodówka 
wiary może sprowadzić pojednanie, którego 
świat pragnie i potrzebuje. Sir Willoughby Dick- 
inson porównał w końcu dzisiejszy stan zupeł
nej zgody pomiędzy łotewską większością i nie
miecką mniejszością ze stanem rzeczy z przed 
paru laty, w czasie swego pobytu w Rydze, 
upatrując w tej zmianie stosunków dowód moż 
ności rozwiązania problemu mniejszościowego, 
o ile tylko większość postara się mieć zrozumie 
nie dla mniejszości i traktować ją będzie w du
chu Ewangelji.

*
¥ *

Po zakończeniu dyskusji profesor D. Sieg- 
mund-Schultze przedłożył zgrpmadzeniu opra
cowany przez ad hoc wybraną komisję projekt 
końcowej rezolucji, który po dokonaniu nie
znacznych zmian jednogłośnie przez zebranych 
przyjęty został. Brzmienia rezolucji na tern 
miejscu nie podajemy, gdyż znaną ona jest czy
telnikom ,,Jednoty“ i była już podana do pu
blicznej wiadomości w numerze 6-ym pisma 
naszego z roku ubiegłego.

Wieczorem dnia ostatniego odbyło się pu
bliczne zgromadzenie w sali im. Gebauera w Ra
tuszu Królewieckim, na które oprócz delegatów 
otrzymali zaproszenie przedstawiciele wszyst
kich parafij ewangelickich w Królewcu. Na ze
braniu przewodniczył Superintendent miejski 
D. Laudien, a odświętnie przybrana sala zapeł
niła się po brzegi. Przemawiali: Biskup D. Irbe 
z Rygi, profesor D. Żilka z Pragi, Superinten
dent Generalny Dr. Kalweit z Gdańska i Wice
prezydent D. Burghart z Berlina. Prasa miej
scowa podała wyczerpujące sprawozdania 
z przebiegu tego zgromadzenia, które, jak się 
zdaje, głębokie uczyniło wrażenie.

** *
Powyżej podaliśmy dosłowne tłomaczenie 

broszury, zawierającej sprawozdanie profesora 
D. Siegmund-Schultze z obrad konferencji re- 
gjonalnej w Królewcu. Obrady te były poufne, 
sprawozdanie z nich miało nie być podawane do 
publicznej wiadomości. Stało się jednak inaczej, 
i na skutek uchwały, zapadłej na zjeździe w 
Amiens, sprawozdanie z konferencji w Królew
cu ukazało się w druku w językach angielskim, 
francuskim i niemieckim i rozesłane zostało 
wszystkim delegtom, obecnym w Królewcu, 
i poszczególnym Oddziałom krajowym Związku 
Wszechświatowego.

Ponieważ, jak widać z treści sprawozdania, 
na konferencji Polska odgrywała rolę oskarżo
nego winowajcy i wszystkie mowy antypolskie 
podane są w streszczeniu obszernem, odpowie
dzi zaś delegatów-polaków dziwnie skąpo i la
konicznie, drukujemy poniżej dla orjentacji czy
telników naszych dopełniające uwagi delegata 
Kościoła naszego, Radcy Konsystorza, pana 
profesora Jerzego Kurnatowskiego.

W dniach 5 — 8 Czerwca 1929 r. odbył się 
w Królewcu regjonalny zjazd Związku Kościo
łów dla szerzenia pokojowej współpracy. Zjazd 
był regjonalny dla tego, że postawiono na nim 
na porządku dziennym tylko sprawy dotyczące 
wschodniej i środkowej Europy. Z centralnego 
Zarządu uczestniczyły w Zjeździe tylko dwie 
osoby: biskup Ammundsen, duńczyk i lord Dick
inson, anglik; pozatem były reprezentowane: 
Niemcy, Polska, Gdańsk, Litwa, Łotwa i Cze
chosłowacja.

Kościół nasz, należący do oddziału ,,Polska“ 
Związku, był postawiony w konieczności wy
słania swego delegata (którym był niżej podpi
sany) do Królewca. Nikt nie pytał nas o wyra
żenie zgody na miejsce zjazdu, a na przedwstęp
nym zjeździe oddziału ,»Polska“, odbytym w 
maju 1929 r. w Warszawie, pokazało się, że 
nietylko niemieckie kościoły protestanckie w 
Polsce są zdecydowane jechać do Królewca, 
lecz, że również pojadą tam augsburski kościół 
warszawski i wileński reformowany. Pokazało 
się także, że zasadniczą zgodę w imieniu oddzia
łu ,,Polska“ na wzięcie udziału w zjeździe
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w Królewcu już wyraził prezes tego oddziału 
Ks. Superintendent Generalny Bursche. Nad
mienić nadto należy, że Królewiec został wy
brany tylko dla tego, że Litwini nie zgodzili się 
na Warszawę. W tych warunkach, Konsystorz, 
zdając sobie najzupełniej sprawę z niewłaściwo
ści obrania Królewca na miejsce zjazdu i z góry 
będąc przekonanym, że obrady prowadzone w 
tym mieście będą nosić charakter tendencyjnie 
anty-polski, postanowił jednak wysłać swego 
delegata w myśl zasady ,,les absents ont toujours 
tort“.

Delegat Konsystorza Ew.-Ref. jechał z posta
nowieniem trzymania się w jaknaj dalej posunię
tej rezerwie i ograniczenia swego pobytu w Kró
lewcu ściśle do udziału w pracach Zjazdu.

To też po przybyciu na miejsce nie skorzystał 
z bezpłatnie mu ofiarowanej gościny w prywat
nym domu i zamieszkał w zwykłym hotelu, oraz 
nie wziął udziału w wieczornym uroczystym 
otwarciu zjazdu w sali ratusza, na które zapra
szało miasto Królewiec.

Zaraz następnego dnia rano delegat mógł 
przekonać się, że postępowanie jego było uza
sadnione. A mianowicie poranne pisma donosiły, 
że na uroczystym otwarciu, gdzie lista mówców 
była z góry ustalona, lord Dickinson w swym 
przemówieniu powiedział, że traktat wersalski 
pozostawił w Europie więcej zaognionych ran, 
niż było przed wojną. Gdyby delegat naszego 
Kościoła był obecny na uroczystym otwarciu, 
byłby zmuszony reagować na to powiedzenie 
głośnem zaprzeczeniem i opuszczeniem zebra
nia, co znowu byłoby pogwałceniem zasady go
ścinności, gdyż otwarcie odbywało się w formie 
bankietu.

Podczas obrad zjazdu delegat słyszał od 
wszystkich członków, z którymi o tern rozma
wiał, że obrady są tajne i że ujawnioną zostanie 
jedynie cstateczna rezolucja, utrzymana w tonie 
ogólnikowym. Wydanie obecnie sprawozdania 
z tych obrad jest znowu zaprzeczeniem zasady 
tajności, zdawało się przyjętej na zjeździe, za
przeczeniem tym jaskrawszym, że —-o ile prze
mówienia, stawiające zarzuty Polsce, są umiesz
czone w obszernych streszczeniach, o tyle prze
mówienia delegata Konsystorza Ew. Ref., bro
niące Polski lub stawiające zarzuty Niemcom, 
zostały ujęte w kilku wierszach.

Delegat Konsystorza Ew. Ref. pozwala sobie 
niniejszem uzupełnić te nieścisłości, prosząc, aby 
uzupełnienia te zostały w taki czy inny sposób 
zakomunikowane Prezydjum Związku.

Przedewszystkiem w liczbie członków zjazdu 
został wymieniony pastor J . Jezeąuel z Paryża. 
Jest to nieścisłość, gdyż pastor Jezeąuel był je
dynie na otwarciu 5-go czerwca i na rannym 
posiedzeniu 6-go czerwca, następnie wyjechał. 
Podczas więc najważniejszych obrad zjazdu, 
a specjalnie podczas przemówień delegata (wy
głaszanych w języku francuskim, był nieobecny

Następnie należy zaznaczyć, że uznanie języ
ka niemieckiego jako jedynego języka obrad
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było wysoce niedogodne nietylko dla delegata, 
który — nie znając tego języka — przemawiał 
po francusku, lecz i dla całego szeregu delega
tów nie-niemieckich (litwinów zwłaszcza), któ
rzy przemiawiali w bardzo złej niemczyźnie 
naszpikowanej rusycyzmami.

Przemówienie delegata, ujęte w sprawozdaniu 
w siedm wierszy, trwało koło pół godziny i mia
ło następującą treść:

0  żadnej rewizji granic mowy być nie może. 
Granica polsko-niemiecka jest przez traktat 
wersalski ustalona i to sprawiedliwie ustalona. 
Pomorze ma ludność polską i do Polski należeć 
winno. Natomiast może być mowa o uregulowa
niu stosunków ekonomicznych pomiędzy Niem
cami a Polską drogą zawarcia traktatu handlo
wego, co nie dochodzi do skutku z powodu nie
przejednanego stanowiska agrarj uszy niemiec
kich. Może być również mowa o zapewnieniu 
swobody kulturalnej mniejszościom narodowym, 
niemieckiej w Polsce i polskiej w Niemczech, 
lecz na zasadach ścisłej wzajemności. Otóż tej 
wzajemności niema. Delegat przytoczył cyfry 
obrazujące stan szkolnictwa niemieckiego w Pol
sce, oraz polskiego w Niemczech, z których wy
nika, że polacy w Niemczech mają proporcjo
nalnie koło dwustu pięćdziesięciu  razy szkół 
mniej, niż Niemcy w Polsce. Następnie delegat 
opisał znane zajścia opolskie, dowodząc bezkar
ności policji, która do nich dopuściła. Zaznaczył 
też, że zajścia opolskie nie są bynajmniej zjawi
skiem odosobnionym, lecz jednym z wielu prze
jawów prześladowania polaków w Niemczech. 
Wspomniał o usuwaniu polskich nabożeństw 
z kościołów unijnych na Mazurach pruskich. Po
dał charakterystykę zbrojeń niemieckich, wy
raźnie przeciwko Polsce skierowanych. W za
kończeniu zapewnił, że Polska sama na nikogo 
nie napadnie, lecz napadnięta z pewnością bę
dzie bronić każdej piędzi swojej ziemi, a zwła
szcza swego Pomorza.

Na drugie i trzecie przemówienia swoje dele
gat miał ograniczony cąjis do dwóch minut. Mi
mo to zdołał znacznie więcej powiedzieć, niż to 
wynika z trzywierszowych wzmianek w sprawo
zdaniu.

A mianowicie w drugiem przemówieniu dele
gat powiedział, że dowodem polskości Pomorza 
jest nietylko to, że należało ono do Polski przed 
rozbiorami, i że obecnie ma 85% ludności pol
skiej, lecz również i to, że posyłało ono przed 
wojną posłów polskich do parlamentu niemiec
kiego. Polemizując z wice-prezydentem Burg- 
hartem z Berlina, delegat zaznaczył, że jeżeli 
są polskie nazwiska o brzmieniu niemieckiem, 
jak np. nazwisko „Bursche“, to nie brak i nie
mieckich nazwisk o brzmieniu polskiem, jak np. 
Grzesiński (min. spr. wewn. Prus), Batocki (b. 
nad-prezydent Prus Wschodnich), Olszewski, 
Krakowski (zauważone na szyldach w Królew
cu) . W końcu dopiero delegat przystąpił do 
omawiania straszliwej sytuacji polaków w Niem
czech, co mu przerwano ze względu na upłynię-
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cie dwóch minut czasu przeznaczonego na prze
mówienie.

W ostatniem przemówieniu, również do dwóch 
minut ograniczonym, delegat dowodził, że sto
sunki polsko- litewskie wogóle zaczęły dobrze 
układać się podczas ostatniego parlamentarnego 
rządu litewskiego Slezewiciusa i uległy gwał
townemu pogorszeniu z chwilą ogłoszenia dy
ktatury Waldemarasa, co odbiło się — pomię
dzy innymi — na zamknięciu masy szkół pol
skich na Litwie i wogóle na bardizo silnym po
gorszeniu sytuacji mniejszości polskiej na Li
twie, która jest liczniejsza, niż mniejszość li
tewska w Polsce.

Należy też zaznaczyć, że wszystkie trzy prze
mówienia delegata zostały bardzo dokładnie

preztłomaczone na jężyk niemiecki, dzięki łaska
wej uprzejmości prof. d-ra Żilki z Pragi, więc 
sprawozdawca nie znający języka francuskiego 
mógł bardzo dokładnie je zanotować.

Nieuprzedzony czytelnik, porównawszy te 
streszczenia z tymi, jakie znajdują się w spra
wozdaniu, oraz z obszernymi streszczeniami 
wszystkich anty-polskich wystąpień, dojdzie nie
wątpliwie do przekonania, że zjazd w Królewcu 
miał charakter jednego więcej przejawu kampa- 
nji anty-polskiej i trudno w nim znaleźć coś 
wspólnego z jego właściwemi, wzniosłemi zada
niami.

Jerzy  Kurnatowski 
Radca Konsystorza Ewang.-Ref.

Delegat Konsystoiza na zjazd w Królewcu.

* * * * * *  * * * * * * * * * * * *

P. H u l k a - L a s k o w s k i .

K O N F R O N T A C J E .
(D. c.)

Czasy Cezara w pismach historyków i poetów 
przedstawiają się dzisiejszemu czytelnikowi jak 
jaka powieść sensacyjna i najbardziej fanta
styczna. Katylina i Clodius nie cofają się przed 
żadnemi zbrodniami w walce już nie o takie czy 
inne zasady polityczne i formy życia społeczno- 
państwowego, ale o własne korzyści doraźne 
i dla zaspokojenia osobistych ambicyj. Jedno
cześnie zaś złota młodzież bawi się w sposób 
klasycznie wyuzdany. Ci właśnie młodzi, którzy 
stać się mają ojcami narodu i kierownikami 
państwa, poza przyjemnościami bogatego stołu 
i romansami, świata nie widzą. Jeśli wogóle co] 
czynią i o coś zabiegają, to tylko jedno mają 
na celu: zdobycie pieniędzy na kosztowne uczty 
i zabawy. Stanowisko, rozgłos, sława, to środki 
zdobywania przyjemności życia. Okrzyk ,,panem 
et circenses“ był powszechny, z tą tylko różni
cą, że inaczej rozumiał go prosty zubożały lud 
stolicy świata, a inaczej taki naprzykład ele
gant, jak M. Caelius Rufus, którego toga budziła 
podziw na ulicach Rzymu, dla szerokości i pięk
ności swego szlaku purpurowego, a który ruj
nował się w romansach z damami rzymskiemi. 
Niestateczne były nietylko młode kobiety, ale 
nawet matrony, w których zbudziło się raptem 
pragnienie bogactw i przyjemności. Naprzykład 
Terencja, żona Cycerona, która zgryźliwością 
usposobienia i szpetotą charakteru zatruła ży
cie swemu wielkiemu małżonkowi, zmarnowała 
życie także jego i swojej córce, nieszczęśliwej 
Tulji, wydając ją skwapliwie za mąż (w trze- 
ciem małżeństwie) za złotego młodzieńca Gaju- 
sa Dolabellę, który trwonił swój majątek i liczył 
na posag Tulji, w przekonaniu, że jej ojciec, 
namiestnik Cylicji, wróci do Rzymu z ogrom
nym majątkiem, jak wszyscy namiestnicy

wszystkich prowincyj rzymskich, łupionych 
w sposób wprost haniebny. Nieszczęśliwa Tul ja, 
wydana za Dolabellę, który tak bardzo podobał 
się Terencji, umarła w trzydziestym pierwszym 
roku życia i musiała patrzeć jak mąż jej,, któ
rego kochała niezawodnie, trwoni mienie własne, 
a następnie i mienie jej, z taką Cecylją Matellą, 
żoną konsulara Lentulusa Spinthera, kobietą 
bardzo lekkich obyczajów, dla której rujnowało 
się wielu innych obywateli.

Na tle walk o republikę i przywileje, o pie
niądze i przyjemności, mieli ludzie czas na przy
gody, godne pióra swawolnego Boccacia albo 
Brantómea. W roku 62 w domu ówczesnego 
najwyższego kapłana (pontifex maximus), Ju- 
ljusza Cezara, najprzedniejsze damy rzymskie 
odprawiały dość osobliwą uroczystość na cześć 
,,dobrej bogini“ (bona Dea) z której to uroczy
stości wyłączeni byli mężczyźni, bo połączona 
ona była z praktykami bezwstydnemi, uprawia- 
nemi przez kobiety. Na tę uroczystość zakradł 
się w przebraniu kobiecem demagog Clodius, 
kochanek żony Cezara Juljusza, ale został po
znany i musiał uciekać. Oczywiście, skandal, 
awantura, rozwód, ale i Juljusz Cezar, jak póź
niej Augustus (także pontifex maximus), byli 
nielepsi. W owych czasach, powiadają dość zgo
dnie historycy, światem rządzili Rzymianie, 
a nimi kobiety, żony lub kochanki. Podobno Ce
zar i Augustus dlatego mieli tyle romansów, że 
przez swoje przygodne kochanki wpływali naj
skuteczniej na ich mężów. Że taki wpływ był 
możliwy przy pomocy takich właśnie środków, 
o tern wymownie opowiada Tacyt, mówiąc o Se- 
janie, który torował sobie drogę do tronu i żonę 
Drususa, Liwię, uwiódł tylko dlatego, aby z niej 
zrobić posłuszne sobie narzędzie i namówić ją
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tern łatwiej do otrucia męża, syna Tyberjusza, 
uważanego powszechnie za następcę tronu. Ten 
sam Sejanus pozyskał jako truciciela trzebieńca 
Lygdusa, którego także zaszczycał wynaturzoną 
swoją ,,miłością“.

W mowach Cycerona przechował się do na
szych czasów nietylko wzór klasycznej łaciny, 
ale także obraz tego życia, które nawet z talk 
wielkiego oddalenia budzi w nas często podziw, 
a jeszcze częściej przerażenie. Olbrzymie fortu
ny przelewają się tu z ręki do ręki, albo rozpra
szają się w moralnej pustce wielkiego życia. 
Niema ludzi, których nie możnaby było kupić 
za pieniądze. Cezar nie zjednywał sobie zwolen
ników perswazją, odwoływaniem się do sumień 
i rozsądku, ale pieniędzmi. Kupował ludzi i lu
dzie ci ani palcem nie poruszyli, gdy spiskowcy 
zbliżyli się do niego ze sztyletami w pamiętny 
dzień marcowy. Krok w krok za legjonami, idą
cymi zdobywać nowe prowincje, szli rycerze 
przemysłu i przemyślności i w niedługim czasie 
zdobywali tak olbrzymie fortuny, że stawali się 
wierzycielami i opiekunami królów, jak ów Ra- 
birius, którego bronił Cycero w procesie Gabi- 
niusa. Rabirius ,,dorobił“ się fortuny ogromnej 
i stał się wierzycielem króla egipskiego, Ptole
meusza Aletusa. Lud wypędził króla i Rabirius, 
aby nie stracić pożyczonych mu pieniędzy, mu
siał pożyczać dalej, utrzymując w Rzymie nie
tylko władcę, ale i jego świtę i zabiegając w se
nacie, aby Ptolemeusza wprowadził zpowrotem 
na tron egipski. Nie udało się to i trzeba było 
pozyskać dla sprawy namiestnika syryjskiego, 
Gabiniusa, aby na własną rękę wprowadził zde
tronizowanego króla do Egiptu. Obiecano mu za 
to 10,000 talentów (55 miljonów złotych w zło
cie). Gabinius zrobił swoje, a Rabirius stał się 
ministrem skarbu odrestaurowanego majestatu, 
aby odzyskać własne pieniądze i łapówkę dla 
Gabiniusa. Ale król Ptolomeusz, siedząc znowuż 
na tronie, zmierził sobie ministra skarbu i wie
rzyciela w jednej osobie, wsadził go do więzie
nia i zagroził mu nawet śmiercią. Biedny Rabi
rius mógł mówić o szczęściu, że udało mu się 
zbiec z więzienia z gołem życiem. Onegdajszy 
magnat stał się żebrakiem i jeszcze pociągnięty 
został do odpowiedzialności w sprawie Gabiniu- 
sa. To nie jest wypadek jedyny i osamotniony. 
Nawet kobiety zabierały się poza plecami mę
żów do robienia majątków na spekulacjach naj
częściej niebardzo czystych. Każda z tych spe- 
kulantek miała swoich zaufanych wyzwoleńców 
do usług jednego gatunku i niewolników do 
usług gatunku innego. W niektórych domach 
niewolnicy dochodzili do wpływów i znaczenia, 
jakich sobie dzisiaj poprostu wyobrazić nie 
umiemy. Panowie świata stawali się bardzo 
często igraszkami w ręku swoich niewolników.

Używanie życia było wtedy dla wszystkich 
j edynym celem, któremu podporządkowywało 
się wszystko. Nadtybrzańskie ogrody i kąpiele 
nodmorskie, jak naprzykład głośne Baiae, stały 
się widownią romansów, które jeszcze dzisiaj po
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dwóch tysiącach lat kuszą najbardziej utalen
towanych powieściopisarzy. Czarująca Clodia, 
siostra demagoga Clodiusa, o której opowiada
no sobie w Rzymie, że zamordowała męża i była 
kochanką własnych braci, przechodziła z rąk do 
rąk najświetniejszych przedstawicieli młodego 
pokolenia. Tańczyła piękniej, niż było przystoj
nie dla porządnej kobiety, jak się wyrażali lu
dzie stateczni, a wdziękami swemi usidlała kogo 
chciała, zachwycając młodzież wyniosłem lekce
ważeniem obyczajów rzymskich. Kochał się 
w niej olśniewający Caelius i tkliwy, subtelny 
poeta Catullus, który unieśmiertelnił ją pod 
imieniem Lesbji. Ale Lesbja przypominała pod 
niejednym względem późniejszą żonę Klaudju- 
sza, Messalinę. Catulla rzuciła, przez Caeliusa 
została rzucona. Oburzona za to, że nie ona po
rzuciła kochanka, lecz kochanek rzucił ją, oskar
żyła Caeliusa, że chciał ją otruć. I oto znowuż 
mamy jeden z tych procesów rzvmstvicn i jeden 
z tych niezliczonych skandali, którego pamięć 
przechowała się dzięki wspaniałej mowie obroń
czej Cycerona, broniącego swego przyjaciela 
Caeliusa i mszczącego się zarazem na Clodiuszu, 
który wyrządził mu tyle złego. Tkliwy Catullus, 
który ciągle kochał i jednocześnie nienawidził 
płochą siostrę demagoga, wypisywał o niej ostre 
epigramy, a Caelius, ceniony mówca, rzucił
0 niej na pełnem forum słowo wzgardliwe: qua- 
drantaria (dziewka za ćwierć asa). Wyzwisko to 
przylgnęło do niej nazawsze.

Taki był ten Rzym, panujący nad światem
1 nie panujący nad sobą. Działy się zaiste rze
czy dziwne. Zarówno Cezar, jak później 
i August, wydawali ustawy mające na celu przy
wrócenie normalnych stosunków w życiu mał- 
żeńskiem, ale i jeden i drugi prawodawca mógł 
służyć jako przykład bezustannego łamania 
tych ustaw. Znane są liczne romanse Juljusza 
Cezara, a August był także wielkinF*czcicielem 
płci pięknej. Do pałacu jego stale noszono za
słonięte lektyki, a w nich znajdowała się zawsze 
jaka wyjątkowa piękność rzymska. Aż razu 
pewnego z lektyki wyskoczył zamiast kochanki 
Athenodoros z mieczem w ręku i zapytał wład
cę świata: ,,Czy się nie boisz, że tą drogą mógł
by się dostać do ciebie kto inny, i mógłby cię 
zabić?“. Podobno ostrzeżenie poskutkowało o ty
le, że August już się lektyką nie posługiwał.

Trzebaby napisać kilka grubych tomów, aby 
wyczerpać charakterystykę tego świata upada
jącego, który w każdej z satyr Juvenala ma 
trwały pomnik hańbiącej rozwiązłości i bez
wstydu. Rozpętane zmysły szukały środków” dla 
zaspakajania każdego kaprysu i znajdowały je 
w bogactwach zdobywanych na wszelki sposób. 
Gdy na drodze do bogactwa i uciechy napotyka
no obyczaj i prawo, to deptano jedno i drugie, 
bez oglądania się co będzie potem. Nawet religja 
służyła za pretekst do wyuzdań, a moralność 
ginąca była już tylko przyprawa dla występ
ków i zbrodni. Dawne podstawy życia społecz
nego coraz bardziej stawały się wyłącznie za
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bobonami i pobudzały raczej do drwin i szydze
nia z bóstw i ich przepisów, niż do powagi wo
bec życia. Uśmiech ironiczny dwóch augurów 
spotykających się przy obrzędach, stał się wy
razem kul tury rzymskiej, która w ostatnich 
dziesięcioleciach republiki była już kulturą ,,na 
niby" jak powiedzielibyśmy dzisiaj.

W tę atmosferę rozpętania najniższych in
stynktów, kiedy morderstwo z życia powszed
niego przechodziło nawet do cyrku i gdy śmierć 
gladjatorów bywała zabawą dla panów świata, 
wkroczyła taka potęga moralna, taka moc cha
rakterów, jakiej upadający Rzym wyobrazić so
bie nie umiał. Chrześcijaństwo to biegun prze
ciwny tego, co się uosabiało na przestrzeni prze
łomowego stulecia w Katylinach, Clodiusach 
i Cezarach, w Sejanach, Messalinach i Neronach. 
Zasady moralne stoików rzymskich były teorją 
bez znaczenia i bez wpływu na całokształt życia. 
Można było rozprawiać o nich przygodnie, ale 
w stosunku do morza zbrodni i występków były 
one kroplą, o której wiedziano, że jest, ale któ
rej nikt nie dostrzegał w życiu powszedniem. 
Rezygnacja stoicka była odwróceniem się od 
życia ku mrocznej pustce nicości, mówiła ona
0 nicości i znikomości wszystkiego i uczyła wy
rzeczenia. Za ten świat, który przekreślała, nie 
dawała nic. Nie budziła nawet takiego męstwa, 
jakie się jej przypisuje. Samobójstwa, które 
mnożyły się w najwyższych sferach rzymskich 
miały nietyle charakter idealny, ile raczej prak
tyczny. W VI księdze Tacyta (Annales, 35, 
względnie 29) czytamy takie wymowne słowa:

,,Tymczasem w Rzymie, gdzie za morder
stwem szło morderstwo, Pomponius Labeo, ja
kem o nim wspomniał, prefekt Mezji, otworzył 
sobie żyły i wylał swą krew; jego żona Paxea 
poszła za jego przykładem. Albowiem łatwo de
cydowano się na taki rodzaj śmierci z obawy 
przed katem a także dlatego, że skazanym po 
konfiskacie majątku odmawiano pogrzebu, pod
czas gdy ci, co sami zadawali sobie śmierć, mieli 
prawo do pogrzebu z honorami i wiedzieli, że 
testament ich będzie uszanowany. Powodów dc 
śpieszenia się ze śmiercią było więc dość“. Rzy
mianie byli ludźmi nawskroś praktycznymi i dla 
zabezpieczenia interesów rodziny i dla zachowa
nia dobrego imienia u potomnych umieli pozba
wić się życia, gdy zagrażała im śmierć z ręki 
kata.

Między tych ludzi chrześcijaństwo przyszło 
jako wyraz wyrzeczenia się wszystkiego, co 
ludzkość uważała i uważa dotąd za szczęście 
na świecie. Rzecz prosta, że bylibyśmy w gru
bym błędzie, gdybyśmy przypuszczali, że ludzie, 
którzy do szaleństwa rozkochani byli w życiu
1 jego uciechach, odwrócili się od tych uciech 
tylko dlatego, iż zajaśniał im ideał wyższej mo
ralności. Jeszcze nigdy i nigdzie na świecie 
względy idealne nie wpłynęły na rzeczywiste 
stosunki i ich zmiany. Jeśli się takie przemiany 
dokonywały, to tylko dlatego, że ideał stawał 
się realniejszy od stosunków rzeczywistych.

Otóż już od czasów Aleksandra Wielkiego wal
ka o władzę stawała się wojną wszystkich prze
ciwko wszystkim. Wyzysk prowincyj rzymskich 
przez namiestników znamy aż nadto dobrze 
z tych procesów, jakie nieszczęśliwe łupione 
prowincje wytaczały swoim ciemięzcom przed 
senatem rzymskim. Na wysokie stanowiska 
w państwie rzymskiem garnęli się ludzie ambitni, 
ale niezawsze dość bogaci, aby mogli byli do
trzeć do wytkniętego sobie celu bez grubego za
dłużenia się. Zapożyczali się tedy, wiedząc, że 
jako wysocy dostojnicy wszystko sobie w czwór
nasób odbiją. Działy się więc rzeczy paradok
salne: państwo potężniało i bogaciło się, poddani 
ubożeli. I to nietylko w prowincjach, lecz w sa
mym Rzymie, gdzie setki tysięcy obywateli 
światowładnej Romy wiodło życie żebracze 
Niedola ubogich była wielka, a położenie sła
nych było bez wyjścia.

Do nędzy materjalnej przyłączyła się już 
dawno nędza duchowa i moralna. Ludzie tracili 
grunt pod nogami i nie wiedzieli, czego się 
jeszcez trzymać, aby nie paść ofiarą rozpaczy. 
W większych i mniejszych państwach panowały 
ongi ściśle określone wyobrażenia religijne 
i obyczaje, i w nich zawarty był sens życia 
i wiara w jakąś lepszą przyszłość, jeśli nie na 
tym, to na tamtym świecie. Dusze ujarzmione 
przemocą możnych tego świata, łaknęły miłości, 
miłosierdzia, sprawiedliwości. Nie było jej na 
św’ecie, zwracano się po nią do bóstw własnych 
i obcych. Synkretyzm religijny to nietylko spra
wa mieszania się wyobrażeń religijnych istnie
jących obok siebie. Widzimy wszak, że religje 
w czasach naszych tern ostrzej oddzielają się od 
siebie, im bliżej siebie żyją i im ściślej łączą się 
ich wyznawcy w dziedzinie politycznej i spo
łecznej. Synkretyzm religijny tych paru stuleci, 
które tworzą koła współśrodkowe dokoła posta
ci Chrystusa, to wyraz tęsknot ludzi umęczo
nych warunkami istnienia. W Grecji już na kil
ka stuleci przed Chrystusem religijność wyra
żała się w a teizmie, to jest w tern, że dusze, 
którym religja była potrzebna, odwracały się 
od nieśmiertelnych i swawolnych Olimpijczy
ków i w niedoli swojej szukały ratunku u daw
nych bóstw ziemnych (chtonioi theoi). Te bó
stwa ziemne według legend same doznawały 
goryczy śmierci i posiadały tajemnicę zwycię
stwa nad nią. W tak zwanych misterjach wierni 
otrzymywali wtajemniczenia i te właśnie religje 
wtajemniczeń opanowywały świat owoczesny, 
bez względu na to, czy to były misterja eleuzyń- 
skie, czy egipskie (Izyda), czy perskie (Mitra). 
Wyrażał się tu pesymizm dusz ludzkich, że je
śli poza życiem ziemskiem niema już żadnego 
istnienia, to życie pozbawione jest sensu i na
leży raczej uważać je za okrutny koszmar, niż 
za przyczynę radości. Ze sfer upośledzonych pe
symizm przedostał się także do sfer uprzywile
jowanych. Bogactwo dawało przesyt i wyjawia
ło życie. I oto zarówno bogaci jak ubodzy za
czynają rozglądać się za wybawieniem od męki
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istnienia. Każda wieść o nowem bóstwie witana 
była serdeczną nadzieją. Napis w Priene z 9 r. 
przed Chrystusem sławi nadejście zbawienia 
i zbawiciela m. i. takiemi słowy: .,Narodziny 
boga sprowadziły na świat wieści o zbawieniu. 
Od narodzin jego nastać musi nowa era“, W Sa
tyrach Juvenalowych znajdujemy nietylko rze
czy śmieszne, ale i głęboko tragiczne. Widzimy 
tu, jak panie rzymskie chwytają się każdego 
sposobu, aby zapewnić sobie rozgrzeszenie 
i zbawienie. Biorą na siebie ciężkie umartwienia 
i pokuty i pomimo licznych pokus unikają 
wszystkiego, co mogłoby narazić sprawę zbawie
nia. Ale przy tern szukaniu ucieczki i ratunku 
dzieją się rzeczy godne uwagi. Ludziom nie wy
starcza jedna jakaś religja, bo nie wiedzą, któ
ry bóg zwycięży ostatecznie, więc należą i do 
tej religji i do tamtej i do innej jeszcze. A gdy 
przyjaciel, czy niewolnik, mówi o jakim nowym 
bogu dalekiego kraju, to w niespokojnem sercu 
rodzi się pytanie, czy to może nie ten jest zbaw
cą najpotężniejszym. Człowiek owych czasów 
poczuł się bezradnym i słabym, i wiedział, że 
ani cesarstwa ani republiki nic mu nie pomogą. 
Co więcej, gdy życie społeczne, polityczne i re
ligijne rozprzęgło się zupełnie, pierwszy samo- 
władea świata i pierwszy arcykapłan (pontifex 
maximus), sam w nic nie wierząc, restaurował 
religję, aby mu ona pomagała rządzić i pano
wać. I wtedy to dworscy poeci, jak Horacy, pi
sywali konwencjonalne hymny na cześć kon
wencjonalnych bogów, chociaż Horacy sam mó
wił o sobie, że jest parcus deorum cultor et in- 
freąuens (umiarkowany czciciel bogów i niesta
ły). Jakże można było wierzyć w to, co czło
wiek stwarzał dla ujarzmienia człowieka?
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I działa się zaiste rzecz dziwna: władcy świa
ta drżeli przed tłumem, tłum bał się wybryków 
swoich władców. Cesarzowie bawili rzymski 
tłum, senat, ongi instytucja ucieleśniająca wol
ność wielkiego narodu, stał się akademją po
chlebstw. Samowładny Augustus, zagarniając 
wszystką władzę w swoje ręce, nie szczędził 
komplimentów senatowi i w sławnem monu- 
mentum ancyranum, tak świetnie objaśnionem 
przez Gastona Boissiere‘a, wielbi siebie jako te
go, który przywrócił wolność ludowi i potęgę 
republice. Wszędzie rozpętane instynkty naj- 
drapieżniejsze, a na ich usługach kłamstwo, 
podstęp, zbrodnia. Humanitaryzm stoików sta
wał się tematem drwin dla satyryków, podobnie 
jak pewne ,,nabożeństwa“, będące pożądanym 
pretekstem do wyuzdań. Poważniejsi obywatele 
zdawali sobie sprawę z tego, że taki stan rzeczy 
jest początkiem końca i dlatego niejeden z nich 
zetknąwszy się z wysoką etyką proroków ży
dowskich, stawał się jeśli nie jawnym członkiem 
synagogi, to przynajmniej jednym z tych* * * jak
byśmy dzisiaj powiedzieli ,,sympatyków żydo- 
stwa“, których Dzieje Apostolskie nazywają 
,,bojącymi się Boga“. Wyższość religijnych wy
obrażeń żydowskich nad pcgańskiemi i wyższość 
zasad moralnych była uznana bez zastrzeżeń, 
ale raził rytualizm żydowski, a przedewszyst- 
kiem obrzezanie, jako warunek przyjęcia do 
gminy. Dlatego prozelityzm żydowski takie miał 
wielkie powodzenie śród kobiet świata antycz
nego, a tak niewielkie śród mężczyzn, nie chcą
cych narażać się na śmiech swoich współcze
snych.

D. n.
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C e c y l j a  H a l p e r n .

P O W I E Ś Ć  O J E Z U S I  E*>.
Z pośród wielu utworów beletrystycznych, 

których treść zaczerpnięta jest z życia Jezusa, 
do najlepszych należy powieść Emila Ludwiga 
,,Syn Człowieczy“. Wiara chrześcijańska mówi 
nam o Jezusie, jako — o prawdziwym Bogu 
i prawdziwym człowieku. Otóż, Ludwig w swym 
dziele zajmuje się Chrystusem — Synem Czło
wieczym.

Stosunek autora do Jezusa jest nietylko przy
chylnym stosunkiem artysty do swego bohate
ra — ale jest pełny miłości i uwielbienia do 
wielkiej, największej, duszy ludzkiej, jaką od 
czasu stworzenia świata zesłał Bóg na ziemię,

*) Emil Ludwig „Syn człowieczy". Z upoważnienia
autora przetłomaczył Paweł Hulka-Laskowski. Inst. Wyd.
„Renaissance".

aby głosiła nam prawdę o Królestwie Bożem — 
i ponisła śmierć cielesną dla naszego zbawienia.

Autor nie kwestjonuje boskości Chrystusa, 
nie chce też, jak sam mówi: ,,tej wiary wierzą
cym zabierać, raczej wszystkim, którzy Jezusa 
uważają za postać zmyśloną, chciałby jego hi- 
storyczność wykazać“. Jednak, jak już zazna
czyłam, w powieści jest mowa wyłącznie o Je 
zusie — człowieku.

Tło dla ziemskiej wędrówki Chrystusa na
malowane jest przez Ludwiga po mistrzowsku. 
Autor zaznajamia czytelnika z ówczesnem, po- 
litycznem położeniem państwa Judejskiego, 
z jego upadkiem i życiem pod jarzmem rzym- 
skiem. Świetnie oddane są warunki społeczne, 
prądy nurtujące ówczesne społeczeństwo, współ
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zawodnictwo Saduceuszów i Faryzeuszów. 
Przebogatemi również barwami odmalowane są 
obrazy obyczajowe i krajobraz. Same fakty 
i wydarzenia z życia Chrystusa wzięte są ściśle 
z Ewangelji, z pominięciem tych, które zostały 
uznane przez naukę, jako włączone w czasach 
późniejszych.

Jezusa poznajemy już jako młcdzieńca-ma- 
rzyciela, cieślę i uczonego w Piśmie, miłującego 
głęboko swego Boga. I, chociaż bywa zaprasza
ny do domów bogaczy, aby z nimi rozprawiać 
o Piśmie, najchętniej przebywa wśród biedaków, 
lub wymyka się za miasto, w góry i tam wśród 
nocy, spoglądając na gwiazdy — obcuje z Bo
giem. Takim był Chrystus w momencie, gdy du
sza jego zaczęła łaknąć i szukać; i wtedy spo
tyka na swej drodze sektę Esseńczyków i Jana 
Chrzciciela. Później słyszy głos Boży, i od tej 
chwili los jego jest ustalony. A więc idziemy 
z nim razem na puszczę i dalej, przez całą do
czesną Jego wędrówkę — aż na Golgotę, gdzie 
śmierć męczeńską ponosi.

Wszystkie znane nam z Ewangelji sceny są 
pięknie i prosto oddane; wersety brzmią dosłow

nie podług Pisma Świętego. Styl doskonale do 
treści zastosowany, jest zwięzły i mocny, język 
bogaty i obrazowy.

Przekład p. Hulki-Laskowskiego bardzo do
bry i wiernie oddaje właściwości stylu autora. 
W pięknej przedmowie tłumacz mówi: „książka 
Ludwiga jest jednym z objawów budzących się 
tęsknot religijnych świata powojennego. Znika 
coraz bardziej przymus religijny, a ta wolność 
ducha, którą głosił Chrystus, pociąga ku religji 
serca mil jonów. Serce ludzkie wierzyć pragnie 
i wierzyć musi, ale nie znosi żadnego przymusu 
obcego. Człowiek wolny korzysta z wolności 
badania i wolności sumienia i gdzie opuszcza go 
doświadczenie wiedzy, tam wzlata na skrzy
dłach wiary ku najwyższym ideałom miłości 
i dobroci, a na tej drodze wszystkich wyprze
dził Syn Boży i Syn Człowieczy. Każde praw
dziwe i rzetelne słowo o Nim jest posiewem mi
łości i sprawiedliwości“.

Książka Ludwiga przyczynia się do tego, że 
Chrystus — Syn Człowieczy staje się nam 
w swojej ludzkiej postaci tak nieskończenie bli
ski i umiłowany.

* *  * * * * * *  * * * * * * * *  z ^ * * * * ;^  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

WIADO  
Z KOŚCIOŁA I
Ze Zboru Warszawskiego.

W dniu 28.1. b. r. odbyło się Ogólne kwartal
ne Zgromadzenie Członków Zboru naszego sto
łecznego, któremu wobec wyjazdu pana Preze
sa Kolegjum Kościelnego i chorby Wice-Preze- 
sa przewodniczył zaproszony z grona zebranych 
pan Prezes Konstystorza, Profesor Henryk 
Sachs.

Po wysłuchaniu i przyjęciu protkółu z ostat
niego Zgromadzenia październikowego i spra
wozdania ogólnego za IV kwartał roku ubie
głego, przedstawiony został przez Kolegjum 
Kościelne projekt budżetu parafialnego na rok 
1930, który przez Ogólne Zgromadzenie został 
ostatecznie przyjęty i zatwierdzony.

Budżet ten■ przewiduje następujące pozycje:
1. Fundusz Ogólny (administracyjny) wyka

zuje w dochodach i rozchodach kwotę zł. 91.076.
2. Budżet instytucyj dobroczynnych wynosi 

w dochodach i rozchodach kwotę zł: 29000.
3. Budżet wydawnictwa ,,Jed.nioty“ zł:7650.
Ogólne Zgromadzenie przyjęło i zatwierdziło

wniosek Kolegjum Kościelnego o podwyższenie 
uposażenia Ks. Ks. Pasterzy i funkcjonarjuszów 
Zboru o 15%, oraz o podwyższenie opłat taryfo
wych za czynności religijne o 20%, poczynając 
od 1.1. b. r.

MOŚCI
O KOŚCIELE.
Wreszcie dokonane zostały wybory 3-ech 

członków komisji rewizyjnej w osbach: pp. Sta
nisława Schucha, Mieczysława Gąsiorowskiego 
i Ludwika Sandra.

Na wydziale teologji ewangelickiej Uniwer
sytetu Warszawskiego odbywały się w pierwszej 
połowie stycznia r. b. egzaminy ostateczne koń
czących studja teologiczne. Z pośród, naszych 
stypendystów przystąpili do egzaminu ostatecz
nego pp. J .  Pospiszył i O. Piasecki z wynikiem 
pomyślnym. Teolodzy ci po parotygodniowym 
wypoczynku przydzieleni zostaną do Zboru 
Warszawskiego, w celu zaznajomienia się 
z praktyczną stroną pracy duszpasterskiej 
i przygotowania się do egzaminu Konstystor- 
skiego, poczem na skutek uchwały Synodu te
gorocznego ordynowani zostaną na duchownych 
Kościoła naszego, powiększając w ten sposób 
wydatnie szczupłą liczbę tychże. Przyszłym pra
cownikom na Winnicy Pańskiej w Kościele na
szym wyrażamy na tern miejscu życzenia bło
gosławieństwa Bożego w pracy duszpasterskiej 
i nadzieję, że Kościół nasz pozyska w nich gor
liwych i oddanych wzniosłemu powołaniu swe
mu służebników Pańskich.

** *
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J  E D  N O T ANr 1 ROK  V

Jubileusz Najprzewielebniejszego Generalnego 
Superintendenta Kościoła Ewangelicko-Augs

burskiego Ks. Dra J. Burschego.

W dniu 22 b. m. Naczelny Kierownik Kościo
ła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce — Ks, 
Biskup J .  Bursche obchodził uroczyście 25-cio 
letni jubileusz pracy swej na naczelnem stano
wisku Superintendenta Generalnego tegoż Ko
ścioła. Obchód ten był wielką manifestacją 
uznania i powagi, jaką się Dostojyn Jubilat cie
szy zarówno w sferach rządowych, jak i w ca- 
łem społeczeństwie własnego Kościoła i Kościo
łów ewangelickich w Polsce wogóle. Nie zadzi
wi to nikogo, gdy się zważy, że działalność Ju 
bilata na naczelnem stanowisku kościelnem 
przypadła na okres czasu niezwykle ważki 
w dziejach Kościoła i państwa — okres wojny 
światowej i następnie zmartwychwstania Pol
ski jako wolnej i samodzielnej Rzeczypospo
litej.

W czasie wojny światowej Jubilat prześlado
wany był przez okupanta rosyjskiego za obro
nę ewangelików-luteran, którzy dla swego nie
mieckiego pochodzenia uważani byli jako ele
ment niebezpieczny dla armji rossyjskiej, 
wreszcie i sam został deportowany do oddalo
nych gubernij państwa rossyjskiego. Pod ko
niec wojny nie uniknął Jub'lat szykan ze strony 
okupanta niemieckiego i był przez czas długi 
pozbawiony prawa powrotu do kraju i możności 
pracy dla Kościoła. W odrodzonej Polsce wysu
nął się Jubilat natychmiast na czoło działaczy 
kościelno-społecznych, zasłużył się całej Polsce 
w obronie jej praw an forum międzynarodowem 
w Paryżu w roku 1919 i stał się mężem 
opatrznościowym dla swego Kościoła w dobie 
niezwykle ciężkiej walki i waśni narodowościo
wych i scalania dotąd odrębnych i obcych so
bie ugrupowań polskiego luteranizmu. W dzie
jach ostatnego dziesięciolecia Kościołów ewan
gelickich różnych wyznań w Polsce odegrał Ju 
bilat niepoślednią rolę już to jako jeden z kie
rowników oddziału ,,Polska“ Wszechświatowe
go Związku przyjaznej pracy Kościołów, lub 
wreszcie jako przewodniczący ,,Rad.y Kościo
łów ewangelickich w Polsce". Zrozumiałą więc 
jest rzeczą, że w obchodzie jubileuszowym poza 
Kościołem Ewangelicko-Augsburskim wzięli 
udział: rząd państwa naszego, z najwyższym 
dostojnikiem państwowym — Panem Prezyden
tem Rzeczypospolitej na czele, oraz przedsta
wiciele wszystkich Kościołów ewangelickich 
w Polsce.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się na
bożeństwem w Kościele przy ul. Królewskiej, 
które obecnością swoją zaszczycić raczył sam 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej. Liczne grono 
duchownych ewangelickich, przybyłych ze 
wszystkich stron kraju, zajęło pierwsze ławki 
w Kościele, wypełnionym po brzegi przez zbo- 
rowników Warszawskich i zaproszonych gości. 
Przemówienie od ołtarza wygłosił do Jubilata 
kolega jego i przyjaciel Ks. Superintendent

Schoeneich z Lublina na tekst: Psalm 84 w. 12. 
Jubilat w odpowiedzi wygłosił do zebranych 
w kościel przemówienie na tekst: List Ap. Pa
wła do Rzymian 9 w. 16. Po udzieleniu Jubila
towi błogosławieństwa przez celebranta i od
śpiewaniu ostatniej pieśni Pan Prezydent Rze
czypospolitej z orszakiem swoim opuścił Ko
ściół, odprowadzony do drzwi przez Jubilata, 
a duchowni i liczni delegaci Zborów, władz ko
ścielnych, instytucyj i organizacyj kościelnych 
tudzież przedstawiciele Rządu udali się do sali 
aktowej, gdzie nastąpiła druga część uroczysto
ści, mianowicie składanie Jubilatowi życzeń 
i wręczanie adresów. Po odśpiewaniu przez chór 
mięszany odpowiedniej pieśni pierwszy prze
mówił Pan Minister W. R. i O. P., odczytując 
odręczne pismo Pana Prezydenta Rzeczypospo
litej z życzeniami dla Jubilata i wygłaszając od 
siebie i Rządu piękne prezmówienie, podkreśla
jące wielorakie zasługi Jubilata. Prezes komi
tetu jubileuszowego Ks. Radca A. Loth w imie
niu wszystkich Zborów i organizacyj kościel
nych ewang. augsburskich w kraju w dłuższej 
mowie podkreślił zasługi Jubilata dla Kościoła 
i złożył Mu ich życzenia i dar w postaci zebra
nej drogą składek publicznych większej sumy 
pieniężnej na budowę domu odpoczynkowego dla 
księży w Wiśle na Śląsku Cieszyriskiem. 
Następnie Ks. P. Nikodem z Ustronia, jako 
Prezes Zrzeszenia księży, składał Jubilatowi 
życzenia od duchowieństwa, wręczając Mu jed
nocześnie dar od księży, mianowicie złoty me
dal pamiątkowy. W imieniu Konsystorza i Zbo
ru przemawiali Prezesi Glass i Evert, a od na
szego Kościoła: Ks. Superintendent W. Semade- 
ni w imieniu Konsystorza i Pan Prezes Emil 
Świda w imieniu Zboru naszego Warszawskiego. 
Długi szereg przedstawicieli instytucyj kościel- 
no-społecznych wypowiadał się w dłuższych 
i krótszych przemówieniach z uczuciami swemi 
dla Jubilata, między innymi przemawiali Pre
zydent Dr Voss z Katowic w imieniu Kościoła 
Unijnego Górnego Śląska i Superintendent 
Hildt z Poznania w imieniu Poznańskiego Ko
ścioła Unijnego, obaj w języku niemieckim. 
Każdemu z mówców odpowiadał natychmiast 
Jubilat, co oczywiście miało ten skutek, że uro
czystość składania życzeń trwała dość długo 

Tegoż dnia o godzinie 6 p. p. odbyła się 
w Auli Uniwersyteckiej uroczysta promcja Ju 
bilata na Doktora Teologji honoris causa. Uro
czystość odbywała się w obecności Jego Magni
ficencji Rektora Uniwersytetu, Senatu Uniwer
syteckiego i wszystkich profesorów wydziału 
teologji w uroczystych togach. Wygłoszone zo
stały przemówienia przez Pana Rektora, dzie
kana wydziału teologicznego — profesora Seri- 
niego i w zakończeniu przez samego Jubilata. 
Wśród licznie zgromadzonej publiczności zau
ważyliśmy przedstawicieli Kościoła  ̂Prawo
sławnego w osobach Metropolity Djonizego 
i Biskupa Zotosa.
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Zakończeniem uroczystości jubileuszowych 
był bankiet w salach Resursy Obywatelskiej, 
który zgromadził sto kilkadziesiąt osób, przed
stawicieli Rządu, duchowieństwa ewangelickie
go, działaczy społecznych, szerokich sfer inteli
gencji i kolegów Jubilata z Dorpatu. Wygłoszo
no cały szereg toastów na cześć Jubilata, pod
kreślających wybitne zasługi jego na niwie pra
cy kościelnej, społecznej i piśmiennictwa ewan
gelickiego. — S —

Italja.
Faszyzmowi udało się wytępić prawie całą, bo

gatą dotychczas, prasę katolicką, tak, że prócz 
„Osservatore Romano”. Watykan nie posiada żad
nego większego organu. Jak licho redagowany jest 
„Osservatore Romano“ widać z artykułu tego 
pisma o Adamie Mickiewiczu z okazji stulet
niej rocznicy pobytu w Rzymie (1829— 1831??). 
Jest to ostra krytyka Mickiewicza „heretyka“, 
napisana przez kogoś zgoła niekompetentnego. 
Towiański ogłosił akt sprawy Bożej w roku 
1841, więc dopiero po tym roku mógł Mickie
wicz zostać zaliczony do heretyków-towiańczy- 
ków „Osservatore Romano“ pisze o audjencjach 
Mickiwicza u Piusa IX i nie wie, że w latach 
1829 — 1831 panował papież Grzegorz XVI, 
bo Pius IX był papieżem od roku 1846 do 1878. 
Jeśli dane herezjologiczne stoją na wysokości 
danych historycznych, to mielibyśmy do czy
nienia z ignorancją, jakiej nie spotyka się w naj- 
obskurmie j szych pisemkach prowincj analnych. 
Ignorancja duchownych włoskich, nawet naj
wyższych, była znana już Mickiewiczowi, ale 
co powiedzieć o ultra-narodowej i nadpatrjo- 
tycznej „Polsce“, która w numerze 302 powta
rza artykuł ,,Osservatore“ i nie prostuje niesły
chanych błędów chronologicznych, jak gdyby nie 
wiedziała, że polski ruch mesjanistyczny zaczął 
się dopiero po upadku powstania listopadowe
go, które to powstanie na życzenie Mikołaja I. 
cara rosyjskiego, potępił jeszcze Grzegorz XVI. 
Doprawdy jest taka ignorancja grubym skan

dalem, tern większym, że elementarne dane hi
storyczne można znaleźć w każdej encyklope- 
dji. Ew. Pol.

*

* *
Ewangelicyzm a prasa włoska. Od czasu, gdy 

Mussolini uznał de jurę włoskie kościoły ewan
gelickie, wielka prasa włoska poświęca im czę
sto życzliwe uwagi i spostrzeżenia. Z wielkim 
uznaniem spotyka się naprzykład kościół wal- 
deński, który przyczynił się do podniesienia 
kultury najbardziej zaniedbanych dzielnic Italji. 
Ale nie brak także głosów przeciwnych. Np. 
Asvero Gravelli w czasopiśmie „Antieuropa“ 
przeciwstawia się ostro wszelkiej demokracji, 
a więc i ewangelicyzmowi, uważając, że świat 
winien być rządzony przy pomocy dyktatur bez
względnych: faszyzmu i katolicyzmu, nie uzna
jących wolności demokratycznej i wolności su
mienia. Całość, jak w socjalizmie, jest tu 
wszystkiem, jednostka niczem. Oczywiście, że 
dla polityków katolicyzm posiada wartość je 
dynie polityczną. Chodzi o cele unifikacji 
i subordynacji mas i używa się do tego wszel
kich środków, m. i. religji. Ew. Pol.

O F IA R Y .
I. Ofiary na wydawnictwo „Jednoty”. 

Oprócz prenumeraty wpłacili na wydawnictwo:

1. W. p. Anna Białozorska— Warszawa . . . zł. 3 .0 0

2. ff w Emilja Dipplowa — Warszawa . . . ft 3 .0 0

3. M ff Prezes Leon Błaszkowski—Warszawa „ 8 .0 0

4. tt ff Doktorowa Marja Kellerowa „ u 5 .0 0

5. ff ff Melanja Diehlowa—Warszawa . . . » 8 .0 0

6. 11 f) Andrzej Hebda—Warszawa . . . . lf 4 .0 0

7. 7) ff Iza Stuelbicka — Warszawa . . . . tf 3 .0 0

8. n  11 Włodzimierz Malinowski—Warszawa 2 .0 0

Serdeczne dzięki.

II. Ofiary na fundusz żelazny „Jednoty”.
JW . Pan Prezes Henryk Sachs—Warszawa zł. 320.00

Serdeczne dzięki.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
w Warszawskim Kościele Ewangelicko-Reformowanym na miesiąc luty 1930 r.

Nabożeństwa rozpoczynają się o godzinie 11*15 przed poł., o ile nie jest podana inna godzina.

1. Niedziela, dn. 2.11, (4. N, po E p i f a n j i ) .................................................................................— Ks. St. Skierski.
2. Niedziela, dn. 9.II. (5. N. po Epifanji) z Komunją Ś-tą i bezpośredniem przy

gotowaniem .........................................................................................  — Ks, W. Semadeni.
3. Niedziela, dn. 16.11. (N. Starozapustna) . . . . .  ......................................— Ks. płk. K. Szefer.
4. Niedziela, dn. 23,11. (N. Mięsopustna) . ................................  . . . .  — Ks. W. Semadeni.

CENY OGŁOSZEŃ: IV str. okładki — zł 150; II str. — 100; III str. — zł 75; lĄ s*r* — zł 75, 50, 35; V4 str. — zł 40
30, 20, i V8 str. bez względu na stronę — zł 20.

STRONY ZWYKŁE: cała strona — zł 100; Y2 str. — 50; 1/i str. — 30; !/8 — zł 2 0 .— Przy ogłoszeniach kombinacyj
nych i z kliszami do cen powyższych dolicza się 30%.

Drukarnia M. S. Wojsk., Przsjazd 10.



D R U K A R N I A
MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH

WARSZAWA, PRZEJAZD 10
TELEFONY:  51-25, 272-51. 282-56.

D Z I A Ł Y :

DRUKARNIA bogato zaopatrzona w cfcclonkl. 
Maszyny pośpieszne. — Maszyna rotacyjna.— 

Stereotypia. — Linotypy. v

v v w

LITOGRAF JA: Maszyny najnowszego systemu 
do formatu 90X125. — Materjał pomocniczy.

vvvv

INTROLIGATOR N I A: Najnowsze maszyny do 
falcowanla, szycia nićmi I drutem. ,Duży wybór 
materjałów I ozdób do najwykwintniejszych robot 

w zakres introligatorstwa wchodzących.

WARSZTATY MECHANICZNE: Urządzenia 
pierwszorzędne. Maszyny precyzyjne. Specjalna 
maszyna do ostrzenia noży introligatorskich do

długości 1.60 m.

WYKONANIE WSZELKICH ROBÓT Z WSZYSTKICH 
DZI AŁÓW PI ERWSZORZ ĘDNE I SZYBKIE.


