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DO

BOGA!

Ewangelja Jana 14 8 t 9: „Rzeki mu Filip: Panie, ukaż nam Ojca, a dosyć
nam na tern. Rzeki mu Je z u s : Przez tak długi czas jesiem z wami i nie poznałeś
mię! Filipie! Kto mnie widzi, widzi i Ojca mego; jakoż ty mówisz: ukaż nam Ojca?” .

„ P a n ie !

ukaż

nam

O jca ,

a dosyć nam na te m !”

—

temi prosłem i, z e serca p ły n ą cem i

słowy w y ra ził u czeń Je z u s o w y prastare i głęb o k ie u cz u cie, ja k ie odw iecznie ż y ło i zaw sze żyć
będzie w duszy człow ieka, ja k o punkt wyjścia i jed n o cz eśn ie ostateczny c el je g o życia i wszystkich
w niem d ą żeń , p ragnień i p o czy n a ń .
ju ż

tysiące

lat

p rzeszło ści

C złow iek W swym stopniowym, a ciągłym rozw oju,

i patrzącym

liczącym

w dalekQ, ciem ną p rz y sz ło ść, k u tem u w łaśnie celowi

kierow ał, kieruje i kierow ać będzie zaw sze ca ły swój tw órczy w ysiłek, odczuw a bowiem instynktow nie,
że osiągnięcie tego celu rozw iąże m u odrazu te tysiączne pytania i wątpliwości, zw iązane z za g a d k ą
pochodzenia,

bytu

i p rz ez n a cz en ia

czło w ieczego .

R o zw iązania tej z a g a d k i p ró bo w a ł i próbuje

człow iek w rozm aitych k ieru n k a c h i różnym i sposobam i, c e l swój o z n a cz a różnem i nazw am i,
lecz czy to będzie prym ityw ny totemizm i fe ty s z y z m , czy m a gja lub czarnoksięstw o, w ierzenia
religijne

w yższego

o B ogu,

czy

tak

często

z głęb ien ia
tęsknotę

o

rzędu

lub

prażródle

też

zd o b y cze

rozum u

i w iedzy,

cz y

W reszcie

—

życia, czy o sile początkow ej lub prakom ó rce

będziem y

mówili

je d n o je s t w tych

różnych

i naw et

naw zajem sobie p rzeciw nych p o jęcia ch : ch ęć u jrzen ia B o g a , ch ęć

źró d ła , z

którego

wszystko

i pogoń

za

w ew nętrzną

Wypływa.

Je ż e li

też

rów now agą i sz cz ęściem

,

w

lu d z k im

życiu

widzimy stałą

to równie niewątpliwie

widzimy,

iż

ich ja k o ść i trwałość z a le ż n e są od stopnia, w ja k im człow iek ro zw ią za ł z a g a d k ę z a sa d n iczą
dla sam ego siebie, w ja k im stopniu d anem m u było w idzieć B o g a T o też z u p ełn ie słusznie
z a w o ła ł

F ilip :

„ dosyć

nam

na

tem ",

gd y ż

istotnie w idzieć B o g a

•
—

to szczy t i w ypełnienie

n a jg łęb sz y ch p ra gn ień , to p ełn ia praw dziw ego szczęścia . A le ja k dojść d o ń ? C z y istnieje droga
do B o g a ,

nieom ylnie w iodąca i dająca nam pew ność

„u jrzen ia B o g a ” ?

—

P y ta n ie to m usiało

ż y ć i W sercu F ilip a i być w niem niejednokrotnie pow odem rozterki a. m oże naw et zw ątpienia,
skoro z e sktoapliwością zw raca się z prośbą swą do J e z u s a , gdy ten mówi o B o g u , W nadziejł,
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że On da ma odpowiedź, której nie mógł ma dotychczas nikt i nic udzielić. I oto Jezus z całą
swoistą ma prostotą, czy to gdy wygłasza odwieczne Boże prawdy, lab czy też £res7/ obrazki
powszedniego życia, odpowiada: „kto mię widzi, widzi i Ojca mego”. Innemi słowy mówi Jezus:
„chcąc wiedzieć ki™ i jakim jest Bóg, patrz na mnie i ucz się odemnie, bo jam jest wizerunkiem
Bożym tutaj na ziemi”. To czego nie może zgłębić nauka czasów przeszłych i obecnych, przed
czem musi się zatrzymać najśmielsza nawet myśl i najpotężniejszy geniusz, to w prosty sposób
wyjaśnia Jezus. I czyni to nie dlatego, że chce się wywyższyć ponad wszystkich, że jest pysznym,
ambitnym i ufnym w moc geniusza swego, lecz dlatego, ponieważ był istotnie jedynem, idealnem
odbiciem Istoty Bożej i wiedział, że wypełnił się czas, aby człowiek znlazł przed sobą drogę
do Tego, kl° j est źródłem i celem jego istnienia. I od momentu, gdy Jezus dał odpowiedź
uczniom swym, pytanie o Bogu przestało być zagadką i tajemnicą dla wszystkich tych, którzy
kiedykolwiek zwrócili k u Jezusowi swój wzrok i swoje serce. Patrzenie na Jezusa i wierne pójście
za nim stawało się źródłem nowego życia, nowych pojęć, nowej treści i pracy. To, co się zda
niepojętem W k r%gu naszych ludzkich możności, to staje się łatwem i naturalnem w promieniach
postaci Jezusowej, jako obrazie potęgi Bożej . Tern się tylko wytłomaczyć daje przemiana słabego
i chwiejnego Piotra w wielkiego apostola i męczenniku, to wszak jedynie zmieniło faryzeusza
Saala W Pawła — potęgę duchową, której moc przetrwała lat tysiące; to tylko było źródłem
olbrzymiej mocy wiary i moralności u Augustyna, Franciszku z Assyżu, Husa, Wiklefa, Lutra,
Zwingljusza, Kalwina, Łaskiego, Komensky ego, Wesleya, Zinzendorfa i tylu innych, którzy
potrafili wskazywać człowiekowi jego cel właściwy, sami widząc Boga w Jezusie i przez Jezusa.
My dzisiaj żyjemy w czasach, gdy k^estje religijności i szukania Boga są jednakowo gwałtownie
roztrząsane jak i zwalczane, ale gdy wszystko, co czynimy i czego pragniemy, da się streścić
w dążeniu do pokoju serca i szczęścia trwałego. Dusza nasza w chaosie stosunków dzisiejszych,
pełnych sprzeczności, dumnych z niebywałych zdobyczy, ale i słabych moralnie, kroczących
olbrzymiemi k rokaml naprzód, ale bezradnymi Wobec zasadniczych zagadnień ogólno ludzkich —
tak samo jak ongiś dusza Filipa pragnie się zbliżyć do Boga, pragnie Go poznać i ujrzeć,
pragnie W nim odnaleźć siebie, posiąść pokój istotny i trwały. W tych tęsknotach i pragnieniach
naszych nie zapominajmy, że i na drodze naszej stoi ten sam Jezus, który już tyle serc ukoił
i wzmocnił, i mówi do nas tak samo dzisiaj, ja k przed wiekami: „Jakoż ty mówisz: Ukaż nam
Ojca? kto mię widzi, widzi Ojca!” — Irzeba jedynie spojrzeć nań nie jako na objekt badań,
przedmiot obrzędów lub zwyczajów, ale jako na Syna Bożego, który jest Wyrazem mocy
i miłości Bożej, który po to do nas zstąpił, aby nas przywieść do Boga!
x. L. Z.

Pro f:

K. S

e r i n i.

LIST

DO

FILIPJAN.

(dalszy ciąg)

List do Filipjan 2 , 5 — 1 1 : „Albowiem niech w was
będą te same myśli jakie i w Chrystusie Jezusie, który,
będąc w postaci Bożej, nie poczytał sobie za łupiestwo
być równym Bogu, ale poniżył samego siebie, przyjąwszy postać niewolnika, stawszy się podobny ludziom
i z postawy znaleziony jako człowiek; sam siebie
uniżył, będąc posłuszny aż do śmierci i to śmierci
krzyżowej. Dlatego też Bóg nader go wywyższył
i darował mu imię, które jest nad wszelkie imię, aby
w imieniu Jezusa zginało sie wszelkie kolano tych,
którzy są na niebiosach i na ziemi i pod ziemią, i aby
wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Pa
nem ku chwale Boga Ojca".

JEZU S CHRYSTUS — PANEM
Czasy obecne są okresem przewartościowywania tych podstaw, na których opierało się do
tychczasowe życie jednostki i społeczeństwa.
Silny wstrząs wyprowadził z równowagi umy

sły i sumienia, bezskuteczność zalecanych le
ków podcięła wiarę w istnienie objektywnych
wartości, i przeto rozlał się szerokim strumie
niem po ludzkości relatywizm. Wszystko ma
rzekomo być zależne od człowieka lub od ludz
kości, tworzących wartości w pewnym okresie
po to, aby je odrzucić w następnym.
Jednak człowiek uświadamia sobie lub conajmniej intuicyjnie wyczuwa prawdę twierdze
nia, że jego życie duchowe nie może istnieć bez
trwałych niezawodnych podstaw. Ponieważ
wszystko, co jest ziemskie i ludzkie, podlega
prawom względności, jest więc przemijające,
dlatego owa trwała niewzruszalna podstawa
ludzkiego istnienia musi leżeć poza człowie
kiem, a nawet poza tym światem. Wartości ab
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solutne wrastają swemi korzeniami w światy
boskiej wieczności, będącej celem a przeto
i sensem całego bytu.
Ten świat wieczności różni się zasadniczo od
wszystkich dostępnych dla człowieka światów
i dlatego jest otoczony tajemnicą, którą darem
nie człowiek usiłuje przejrzeć. Wszystkie zdol
ności poznawcze człowieka mogą być stosowa
ne jedynie w granicach świata ludzkiego i mu
szą zawieść skoro człowiek chce przekroczyć
zakreśloną mu przez Boga dziedzinę. Człowiek
skazany byłby na to, aby wiecznie stać przed
zasłoną, poza którą kryje się świat wieczności,
gdyby owa wieczność nie ujawniła się, okazując
swą istotę.
Czy jednak owe znaki tajemnicze, które
wieczność wypisała na przyrodzie i na dziejach
ludzkości, odczytywane przez proroków, są
istotnie objawieniem, a nie urojeniem? Co lub
kto upewni człowieka w wierze, że rzeczywi
stość ponadczasowa i jej objawienie nie są
pięknem złudzeniem? Takiej pewności nie
udzieli ani świat przyrody ani historji, człowiek
nie odnajdzie jej ani w sobie ani w ludzkości;
jeden jest tylko kto o sobie mógł powiedzieć:
jamci jest droga i prawda i żywot, a tym jedy
nym jest Jezus Chrystus. W Chrystusie widzi
my boga, przez Jego usta przemawia bóg, a w
Jego istocie ujawnia się rzeczywistość boska.
Wobec tego twierdzenia powstaje z koniecz
ności pytanie, w jaki sposób może się połączyć
wieczność z czasem, niebiosa z ziemią, bóg
z człowiekiem? Wydawać by się mogło, że mię
dzy niemi istnieć może tylko jeden stosunek —
bezwzględnej inszosci, a żadna moc nie zbu
duje pomostu nad tą otchłanią.
Na szczęście stało się to, co jest niemożliwo
ścią od strony człowieka, rzeczywistością zaś
dzięki łasce boga. Kilka wierszy hymnu staro
chrześcijańskiego, powtórzonego przez apo
stoła Pawła w wymienionych słowach listu do
Filipjan, jest odpowiedzią na pytanie: jak bóg
zblizył się do człowieka, aby człowieka podnieść
ku sobie.
Człowiek mógłby się zbliżyć ku Bogu tylko
przez to, że wywyższyłby samego siebie; swym
rozumem poznałby istotę Boga, żarem swego
uczucia ogarnął Ojca w niebiesiech, a siłą woli
wzniósł się ku doskonałości, wymaganej przez
Pana- Stopniowo więc człowiek, poszukujący
Boga, stałby się podobnym do Niego, aż
w pewnej chwili nastąpiłoby smutne przebudze
nie; odezwałaby się w nim pokusa: będziecie
jako Bóg; człowiek więc mniemał, że zbliża się
do Boga, W rzeczywistości zaś oddala się od
Niego, ulegając pokusie szatańskiej pychy.
Droga do Boga prowadzi nie przez pychę
i wywyższenie się człowieka, lecz przez pokorę
i poniżenie się Syna Bożego, który będąc w po
staci Bożej nie trzymał się uporczywie ani nie
strzegł zazdrośnie swej równości z Bogiem, jak
grabieżca zazdrośnie strzeże swego łupu, lecz
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oddał swą boskość, przyjmując postać człowie
ka; swe posłuszeństwo i swą pokorę posunął
tak daleko, że stał się niewolnikiem. Jako nie
wolnik poniósł śmierć na krzyżu, bo człowiek
wolny me mógł być skazany na tę karę hańbią
cą; związał Go bóg swą wolą, Chrystus zaś
odpowiedział na rozkaz boży posłuszeństwem
bezwzględnem. Z woli Boga poniżył siebie aż
do śmierci na krzyżu, pokazując ludziom bez
miar ich grzechu i objawiając jednocześnie
świętość woli bożej.
Spogląda człowiek na krzyż Chrystusowy,
widzi męczeństwo baranka bożego i odczuwa
tę otchłań, w którą go wtrącił grzech. Nie w nie
botycznych wieżach katedr gotyckich, nie w gi
gantycznych hutach ani w tunelach, ręką ludzką
przebitych, ujawnia się istota człowieka; ona
uwidacznia się pod krzyżem i żaden znak na
niebie lub na ziemi nie okazuje tak wyraźnie
rzeczywistą treść duszy ludzkiej jak krzyż na
Golgocie; grzech, przekleństwo grzechu i kara
za grzech — oto treść tego znaku bożego.
Gdyby przez śmierć męczeńską istnienie
Jezusa dobiegało swego kresu, to ciemna noc
rozczarowania i rozpaczy zatoczyłaby swój krąg
nad ludzkością odpadłą od boga. Jego śmierć
byłaby wtedy tylko przypieczętowaniem wy
roku potępienia, jaki bóg głosi w sercu czło
wieka. Przeciwko temu potępieniu nie pomo
głyby ani wiara w człowieka lub ludzkość,
ani wiara w przyrodę lub postęp historyczny.
Oderwany od swego źródła człowiek zginąłby
śmiercią niesławną wśród całego bogactwa
swego dorobku kulturalnego.
Na szczęście dla ludzkości Chrystus zwyciężył
największą potęgę tego świata, przed którą musi
się ukorzyć zarowno prostaczek jak mocarz:
śmierć — i wywyższony przez boga żyje ku zba
wieniu człowieka. Przez swą śnuerć i zmart
wychwstanie Pan utorował człowiekowi drogę
do życia z bogiem i w bogu.
Krzyż więc nie jest li tylko wyrokiem potę
pienia na ludzkość, lecz jednocześnie znakiem
miłości bożej, która się schyla ku człowiekowi
upadłemu, aby go podnieść, wywyższyć i uczynić
dziecięciem bozem.
Często zarzucają chrześcijaństwu, że ono za
cel ludzkiego życia uważa dążenie do szczęścia;
różnica zaś między niem a kierunkami eudaimonistycznymi polegałaby jedynie na tem, że one
każą szukać szczęścia na ziemi, religa zaś Chry
stusowa rzekomo obiecuje szczęście w wieczno
ści. W rzeczywistości Chrystus nie nakazywał
czynić z Królestwa Bożego przedmiotu pożąda
nia szczęścia, które ma być zapłatą za udrękę
życia. Nie ludzkie czyny, lecz jedynie łaska
otwiera wrota Królestwa, krzyż zaś jest tej łaski
niepojętym symbolem. Nabiera on nawet zna
czenia kosmicznego przez pojednanie tworu ze
Stwórcą, ,,aby w imieniu Jezusa zginało się
kolano tych, którzy są na niebiosach i na ziemi
i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że
Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga O jca”.
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Renź P u a u x .

DWA

Ś WI AT Y.

Neffzer, założyciel dziennika „Temps“, ma
wiał często, że ludzie uprawiają politykę swej
teologji. Jest to fakt stwierdzony doświadcze
niem. Jakakolwiek byłaby postawa umysłu na
szego, zgodzić się musimy, że niewidzialne pa
nuje nad nim i od postawy naszej względem te
go niewidzialnego zależy bezpośrednio lub po
średnio, ale nieodmiennie, postępowanie i ist
nienie każdego z nas. Prawda ta dotyczy nietylko jednostek, lecz całych narodów. Gdyby
ktoś badał ich rozwój wyłącznie pod wzglę
dem narodowym, gospodarczym lub jakimkol
wiek innym, a pozostawiałby na uboczu ich
credo metafizyczne, dokonywałby dzieła tylko
cząstkowego i, powiem odrazu, napiętnowane
go błędem. W atlasach niema map religijnych,
bo w istocie wykonanie takich map jest prawie
niemożliwe, ile że w tych sprawach statystyka
nie znaczy prawie nic. Czynnikiem segregują
cym jest tu przeważnie chrzest, a ten nie prze
szkadza bynajmniej powiększać szeregów indyferentyzmu, niedowiarstwa a nawet ateizmu
tym, którzy go otrzymali.
Różne wyznania opętane powagą liczby by
wają równie tendencyjnie pobłażliwe jak propagandyści bałkańscy, przesądzający przyna
leżność Macedonji argumentami etnogralicznemi. Ale pomimo tych zastrzeżeń musimy się
zgodzić, że pierwotne ukształtowanie umysłu
pozostawia na nim znamię, które zaciera się
nie łatwo i że narody porywane są temi prą
dami religijnemi, pod których wpływem się
znajdowały...
Spotyka się nieraz mniemanie, że na poziom
kultury wywiera wpływ klimat. Argument ten
jest lichy. W tym samym kraju spotykamy dwa
kantony sąsiadujące z sobą, przyczem jeden
jest katolicki, drugi protestancki: jeden jest
uprzemysłowiony, oświecony, zamożny, drugi
zacofany, ciemny i ubogi. Fakty takie wykazują
nicość tego argumentu. Zbyt łatwo jest oskar
żać piękne słońce śródziemnomorskie, albo
temperaturę wysoką krain podzwrotnikowych
oraz przypisywać im wszelkie zło. Wszak nigdy
nie było cywilizacji wspanialszej nad tę, jaka
panowała w starożytnej Grecji i w dawnym
Rzymie pod tern samem słońcem. Nikt też nie
będzie dawał za przykład krain północnych
jako tych, które pozbawione słońca, tern sa
mem
uprzywilejowane
są umoralniającym
chłodem.
Jakimż to cudem prowadzi narody katoli
cyzm, który czynimy odpowiedzialnym za ich
zacofanie? Zdaniem mojem oddziaływa on po
dwójnie: społecznie i duchowo. Oddziaływanie
społeczne jest wynikiem świeckich aspiracyj

kościoła. Wiemy już jak to przez gromadzenie
dóbr martwej ręki kler krajów katolickich opa
nowywał coraz więcej ziemi i nieruchomości,
przeszkadzając powstawaniu własności drobnej,
która była jednym z najskuteczniejszych bodź
ców pracy.
Kler jako właściciel dużej części gruntów po
łączył się z wielkiemi panami feudalnymi. Aby
zwalczać w ludzie uczucie zawiści i skłonności
do buntów, broń do walki brał ze swego arse
nału duchownego i posługiwał się materjalnemi
środkami przymusu. Inkwizycja była nietylko
obroną nauki kościelnej przeciwko herezji, lecz
teroryzmem konserwatywnym. Następst wem
tego było, że szacunek i zaufanie do kleru mu
siały ustąpić obawom i nienawiści.
Wolność badania, którą Kościół potępia su
rowiej, niż ilczne zbrodnie, dla których stwo
rzył całą skalę gorszących rozgrzeszeń, trakto
wana jest dlatego tak bezwzględnie, że uczy
ona człowieka myśleć nietylko o sprawach du
chownych, lecz i o warunkach życia społecz
nego. Rzym upoważnił prałatów swoich do
uprawiania pola krytyki i egzegezy naukowej
podobnie jak to czynią ewangelicy, ale — i to
jest rzeczą istotną — przywilej ten zachował
wyłącznie dla swoich kapłanów, nie udzielając
go bynajmniej ludowi, któremu dyskutować nie
wolno.
Wykształcenie klerykalne, które pod nie
jednym względem może się wydawać wspamałem, jest u podstaw swoich negatywne. Uczy
ono uczyć się, ale nie uczy myśleć. Otoz
wszyscy pedagodzy zgodni są w zdaniu, że naj
lepszym uczniem me jest ten, który potraii
z pamięci cytować podręczniki, powtarzając bez
błędu spisy wszystkich faraonów egipskich
i wszystkie nazwy botaniczne, ale ten, który
wygimnastykowawszy swój umysł przygotował
go do zastanawiania się nad zagadnieniami,
z któremi się spotyka i wie, gdzie można zna
leźć ścisłe dane bez obciążania umysłu materjałem encyklopedycznym. Pamięć jest pękiem
kluczy bibljotecznych i sumarycznym spisem
wiadomości; przekroczyłaby granicę swego
przeznaczenia gdyby chciała być czemś więcej
i to kosztem pracy syntetycznej i analitycznej.
Złośliwy dowcip ludowy nie bez słuszności
nazwał braciszkami ignorantami tych bracisz
ków nauczycieli doktryny chrześcijańskiej,
którzy się w niej wyspecjalizowali jako peda
gogowie. W swej pracy wychowawczej ograni
czają się oni, całkiem zresztą logicznie, do wy
chowania porządnych dewotów i uległych sy
nów kościoła. Toteż cała ich nauka musi z nie
ubłaganą koniecznością unikać wszystkich za-
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gadnień umysłowych, moralnych lub politycz
nych, które mogłyby zbudzić wątpliwości co do
wszechwiedzy i wszechmocy Rzymu papie
skiego. Ich stronność jest racją ich bytu.
Powie nam kto: — Takie wychowanie reli
gijne jest w każdym razie lepsze od wychowa
nia laickiego, z którego Bóg jest wyłączony! —
Podobne sformułowanie zagadnienia jest błę
dne. Wychowanie religijne niekoniecznie musi
być wtłoczone w cztery ściany szkoły publicz
nej i tworzyć część programu szkolnego Jest
w tern nawet niebezpieczeństwo, gdy dziecko
miesza dwie dziedziny życia i z Ewangelji czyni
sprawę dobrego lub złego stopnia jak z matematvki lub opracowań łacińskich. Szkoły nie
dzielne i czwartkowe, wpływ osobisty matki
lub ojca w domu rodzinnym, iak to się prakty
kuje w naszem życiu kalwińskiem. oto istotna
część wychowania religijnego. Ojcowie kato
liccy i matki nie mogą w praktyce postępować
podobnie. Wyćwiczeni i zaprawieni do bierne
go posłuchu, nie są zdolni zastanawiać się nad
swoją wiarą i dlatego nie mogą nauczać tego,
czego sami nie zrozumieli. Dla nich wszystko
sprowadza sie do sprawy dyscypliny. W prak
tykach rzymskiej dewocji bardzo duże znacze
nie przypada bezustannym powtarzaniom tych
samych tekstów, co po krótszym lub dłuższym
czasie prowadzi do zmechanizowania. To samo
dzieie sie w wychowaniu kongregacyjnem. w
którem formuły odgrywają rolę ważniejsza od
żywego umysłu. Mózg dziecka jest wrażliwy
i plastyczny; bardzo łatwo przyswaja on sobie
wrażenia pierwotne i dlatego dbać trzeba o to.
aby te pierwsze wrażenia były ożywcze. W tym
dziewiczym ogrodzie sadzić trzeba rośliny uro
dzajne. a nie zdobić o*o kwiatami pięknemi, lecz
jałowemi...
Pomiędzy mózgiem ewangelika
a mózgiem katolika istnieje ściśle mówiąc taka
sama różnica, jaka jest między salonem ozdo
bionym kwiatami sztucznemi i cudownie barwionemi których nie trzeba odnawiać, lecz je 
dynie odkurzać od czasu do czasu, a ookoiem
przystrojonym kwiatami żywemi, które trzeba
stale polewać, oczyszczać z liści uschłych i sta
rych gałązek, iednem słowem stale pielęgno
wać. jeśli mają być zachowane przy życiu
Im bardziej bada się katolicyzm, tern do
kładniej się spostrzega że jest to religja naj
mniejszego wysiłku. Jego dogmat naczelny,
którym jest posłuszeństwo, tresuje doskonale
żołnierzy, ale nie każdy z tych żołnierzy mógł
by się stać w razie potrzeby wodzem. Wielka
wojna pokazała nam różnice, jakie istnieć mogą
miedzy dwoma typami wojowników, zależnie
od ich ukształcenia. W iednej armji. jeśli ginął
kapitan, to zastępował go porucznik, jeśli ten
został zabity, to miejsce jego zajmował sier
żant, a po nim w potrzebie następował kapral,
jeśli zaś wszystkie szarże ginęły, to na czele po
zostałych szeregowców stawał pierwszy lepszy
prosty żołnierz. W innej armji z chwilą gdy
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brakło dowódcy oddział się rozpadał, bo ludzie
byli tam wdrażani do ślepego posłuszeństwa,
ale nie do rozkazywania. Przestrzegając za
zdrośnie zasady dowództwa duchownego w ka
płańskiej wyłączności, katolicyzm zabił ducha
inicjatywy, który cechuje wielkie charaktery,
a raczej charaktery wogóle. Znalazłszy się poza
swoim kościołem, pozbawiony sakramentów
i konfesjonału oraz nie mogąc uczęszczać na
mszę, katolik staje się bezradny. Nie posiada
żadnego kierownictwa. Ponieważ stosunki z Bo
giem utrzymuje jedynie za pośrednictwem ka
płana, nieobecność tego ostatniego staje się dla
niego katastrofą.
Istnieją okolice o ludności porozrzucanej na
szerokich przestrzeniach, gdzie komunikacja
jest utrudniona, a do kościoła jest bardzo da
leko. Ewangelik radzi sobie w takich razach
nabożeństwem domowem, ile że każdy ewan
gelik jest a przynajmniej powinien być w razie
potrzeby pastorem, umie się pomodlić, prze
czytać ustęp Pisma świętego. W ostatniej go
dzinie życia nie potrzebuje namaszczenia oleja
mi dla odpędzenia niepokoju. Sam w sobie nosi
pierwiastki swej siły. Nie znaczy to bynajmniej,
że ewangelik obyć się może bez dyscypliny, bez
stałych nabożeństw, bez kościoła, jako że cała
natura jest kościołem, w którym można czcić
Boga i pozostawać w jedności z Nim. Porówna
nie jakie dopiero co zrobiłem, mówiąc o prostym
żołnierzu, mogącym objąć dowództwo w razie
niebezpieczeństwa, może tu znaleźć swój dalszy
ciąg. Ponieważ sam słuchał, więc nauczył się
rozkazywać, i tu jest właśnie różnica zasadni
cza, bo wodzowie przygotowywali go ku temu.
rozwijając w nim uczucie odpowiedzialności
osobistej, wciągając go do życia i udziału w do
wództwie. Napoleon I mawiał do żołnierzy
wielkiej armii: — ,.Każdy żołnierz ma w swoim
tornistrze buławę marszałka". Był on wrogiem
starego systematu kastowego, dzielącego armję
na takich, co rozkazują i na takich, co słuchają.
Jeden z największych genjuszów wojennych ca
łego świata stosował tu zasadę indywidualną
i zasadę równości, jaką reformacja obdarzyła
świat
Tutaj mamy pierwszy błąd z punktu widzenia
rozwoiu wychowania narodowego iak się ono
przedstawia w doktrynie katolickiej.
A oto błąd drugi:
Dla wywierania wpływu umoralniającego na
ludy pogańskie, katolicyzm tak stale straszył je
piekłem, że ostatecznie całe życie ziemskie
streściło się w nim do rozmiarów przygotowa
nia się na śmierć. Klauzura klasztorów, w któ
rych istota ludzka przedwcześnie odgradza się
od świata, jest logiczna i doskonałą konsek
wencją systematu katolickiego. Odpusty, zmniej
szające ilość dni czyścowych, kwitną za naszych
czasów tak samo, jak kwitły w wiekach śred
nich.
Przed kilku tygodniami miałem w ręku pro- •
spekt kongregacji Serca św., który zapewnia
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300 dni odpustu każdemu, kto odmawia pewne
modlitwy. (Dlaczego 300. a nie 301 lub 365? Za
zuchwałego byłbv poczytany ktoś. kto umiałby
powiedzieć na iakich zasadach arytmetycznych
oicowie Serca św. dysponują w ten sposób mi
łosierdziem Bożeml. Msze za umarłych wobec
możliwości wiecznego przebywania w czyścu,
chrzest dzieci umierających w chwili narodzin,
który to chrzest jest warunkiem koniecznym ich
zmartwychwstania, wszystkie te sprawy zbie
gają się w tej idei dominującej, że życie ziem
skie nie jest niczem. a życie wieczne wszystkiem i że tylko kościół może dać gwarancje do
tyczące życia zagrobowego.
Doktryna taka zdaje sie mieć logikę po swej
stronie, bo gdy się zważy krótkość naszego
życia z jednej strony, a wieczność obiecanej
nieśmiertelności z drugiei. to wniosek iest ja
sny. ale katolicyzm uchvla sie od logiki i fałszuie naukę ewangelii, gdv z iednei strony czvni
z nieśmiertelności błogosławieństwo tvou ludz
kiego. chociaż istoty tei nieśmiertelności nikt
nie iest w stanie określić, a z drugiej strony
czvni z życia ziemskiego coś w rodzaju czyśca
przedwstępnego. Następstwa takiego rozumie
nia tych snraw maia dla ludzkości znaczenie
bardzo wielkie. Pomnieiszaia one solidarność
społeczna oddalają od dzieła społecznego, któ
re ma oczywiście wartość bardzo niewielka w
Dorównaniu z życiem duchowem p o śmierci.
Ten sam katolicyzm, który nie przestaje zwal
czać wolności badania i indywidualizmu ewan
gelickiego, staie sie obrońca innego indywidu
alizmu. znacznie ostrzeiszego, bo prowadzącego
do egoizmu Kościół wychowuje dla świętości
tych ludzi, którzy w zuoełnem odosobnieniu
swei celi soedzaia żvcie na modlitwach. Oczy
wiście. że błogosławił on także apostołów mi
łosierdzia jak no. Wincentego a Paulo i wielu
innych, ale dla zgłębienia pewnej doktryny na
leży uwzględnić jej krańcowości specyficzne,
a nie jej przeiawy normalne.
,b»ko niewolnik swego s^stematu, kościół nie
mógłby nic mieć przeciwko temu, gdyby wszy
scy iego członkowie, pretendujący do świętości,
wybrali dla siebie stan mniszy, nie troszcząc się
bynaimniej o losv swei ojczyzny czy swoich
współobywateli. Słusznie powiedziano, że ka
tolik konsekwentny i przestrzegający nauki,
iaką otrzymał, jest patriota warunkowym, ile
że papież i kościół mają bezwzględne pierw
szeństwo przed ojczyzną.
Sądzę, iż nie potrzebuję się rozwodzić co do
pojęć ewangelickich, dotyczących stosunków
między człowiekiem a Bogiem. Pojęcia te stre
szczają sie w iednem zdaniu I Listu do Koryntjan (3,91: ,,Jesteśmy pomocnikami Bożymi'1.
Perspektywy zmartwychwstania nie mogą i nie
powinny przesłaniać nam faktu, że życie zo
stało nam dane do pracy nad krzewieniem kró
lestwa Bożego, a nie na to, abyśmy je wyjała
wiali dla naszej indywidualności duchownej.
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Nauczyciele katoliccy mogliby odpowiedzieć,
że kościół rzymski także naucza miłosierdzia,
dobroci, sprawiedliwości: tak jest istotnie i te
go m'e kwestionujemy, ale fakt iest faktem, że
katolicyzm przygotowuje dla śmierci, a ewangelicyzm dla życia. Dla życia społeczeństw,
i państw takie nastawienie ma znaczenie pierw
szorzędne... Mieszając dewocję z moralnością
a nawret dajac pierwszeństwo pierwszej, kato
licyzm prowadzi do zgoła osobliwych aberracyj uczucia religiinego i w konsekwencji do ni
szczycielskiego immoralizmu. Prostytutka wło
ska. która nad łóżkiem swojem umieszcza ob
razek święty, bandyta neapolitański. noszący
na szvi medalik z Matką Boska, toreador hisz
pański. robicy znak krzyża przed wstąpieniem
na arene. kupiec z Puerto Rico zdobiący głową
umęczonego Chrystusa afisz zachwalaiacy do
broć iego kawy. nie maią z chrześcijaństwem
ewangelicznem nic wspólnego... Taka religij
ność nadużywa imienia i symbolów chrześci
jańskich dla nainedzn?eiszvch celów ludzkich.
Sadzi sie religie według ie? wybujałości. Jeśli
katolicvzm godził sie na najgorsze nadużycia
na zastrzeżenia mentalne jezuityzmu, na idolatrje. fetvszvzm, symonie i na wielkie ustępstwa
w dziedzinie moralnej, to protestantyzmowi ro
biono zarzuty z powodu jego purytańskiei su
rowości, twardości iego praw i bezwzględności
iego wymagań. Ponure niedziele anglo-saskie,
twarda karność obvczaiowa, surowość w sztu
ce... Mamy także swoie braki, nie umiemy li
czyć sie należycie ze słabościami ludzkiomi
i z radościami żvcia, asceza nurytańska nakła
da na człowieka brzemiona cięższe, niż ie dźwi
gać iesteśrnv w stanie, i ludzie tak obciążeni,
nieraz szukają ucieczki w hipokryzji. Człowie
ka. którego występki zawracaia wreszcie ku
cnocie odpychamy od siebie swemi bezwzglednemi nakazami i ostremi wymaganiami, ale
zgodziwszy sie na to wszystko, możemy stwier
dzić. że miedzy obiema tendenciami porównań
niema: ieden kierunek jest szkołą odporności,
drugi — kapitułach.
Po dobrem wychowaniu ewangelickiem pozostaie bezwzględne, nieustępliwe sumienie na
wet wówczas, gdv wiara chwiać się zaczyna.
Cóż pozostaje katolikowi, który opuszcza ko
ściół? Tylko uczucie honoru, uczucie arbitralne
o różnym zasięgu, zależnie od osoby. Na takiem
uczuciu nie można wznosić budowli moralnej,
pożytecznej dla społeczeństwa i państwa.
Z francuskiego tłum. phi.
Podajemy tu interesujący fragment z książki
naszego francuskiego współwyznawcy, Rene
Puaux. W roku 1927 na zaproszenie arcybisku
pa Szwecii, Natana Soederbloma, Puaux wy
głosił w Upsali szereg odczytów na temat roli
ewangelicyzmu w cywilizacji europejskiej. Od
czyty te wygłoszone 7, 8 i 9 listopada, zwróciły
na siebie uwagę słuchaczy dzięki treści swojej
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dzięki osobie prelegenta. Paux jest wybitnym
wspópracownikiem „Tempsa", wielkiego dzien
nika francuskiego, kierowanego przez naszych
francuskich współwyznawców. Jego odczyty
wydane w roku zeszłym (Romę et l‘avenir des
nations — Rzym a przyszłość narodów) są ty
powym objawem żywotności kalwinizmu fran
cuskiego. Kalwinizm ten nie jest sprawą metrykową, ale tkwi głęboko w sercach i kształtuje
i
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umysły. Takich pracowników, jak Paux, Gillouin, ma kalwinizm francuski bardzo wielu. Są
to ludzie zdecydowani, którzy w atmosferze indyferentyzmu nie wstydzą się przyznawać do
ewangelii Chrystusowej. Dlatego publicysta ka
tolicki, Wojciech Dzieduszycki, mógł był o kalwinistach francuskich napisać, że zamożnością
i oświatą więcej znaczą, niż liczbą.
R E D A K C JA .

******** ****************** **************************** ******** ************
Leon R y g i e r .

NORWID O WOLNOŚCI IDEALNEJ.
,,Słowo — jest czynu testamentem; czego się nowią dla niego jakby zaczątek wspólnej wła
nie może czynem dopiąć, to się w słowie testuje,
sności, gdy w Piusie IX widzi zapewne ową
przekazuje; takie tvlko słowa są potrzebne i ta władzę duchową, o której marzył ceniony przez
niego wysoko Saint Simon; gdy król sardyński,
kie tylko zmartwychwstają czynem — wszelkie
Karol Albert, zyskuje jego sympatje przez wy
inne są mniej lub więcej uczoną frazeologią, albo
mechaniczna koniecznością, jeżeli nie rzeczą powiedzenie wojny odwiecznemu wrogowi wol
ności: w tym samym czasie Norwid, przebywa
samej sztuki".
Takie słowo — czyn pragnął po sobie pozo jący właśnie w Rzymie, pisze dla przyjaciół
stawić Norwid, — i to pragnienie było nietylko swoją legendę, której dał tytuł: ,.Wigilja".
na^zelnem haszem jego twórczości (która czę
Za odległe gdzieś rzeczy
sto nawet u wielkich poetów zrywa wędzidła
Dziś włosienie kaleczy,
rodzącej ją idei i idzie samooas, za mirażem
A północne ledwo biły dzwony.
Jutro czemu dalekie,
piękna przypadkowego, piękna tej czy innej
Czy i jutro kalrkie
chwili, tego czy innego nastroili): pragnienie
Czy bez skrzydeł, jak Cherub zrzucony?
to było czemś więcej, bo rdzeniem iego ducha,
osią, około której obracał sie imnonuiacy świat
Wiec nie bvło w nim radosnej nadziei, jak
je<*o osobowości, pionem, który kazał mu się w Mickiewiczu. Wiec iutro wydawało mu się
wdrażać coraz głębiej w zagadnienia prawdy, jeszcze dalekiem i bezskrzydłem. Dlaczego?
dobra i piękna, wreszcie stygmatem niebiań
Norwid wypowiedział to później, we właściwy
skim tei wielkiei. czystej sumienności- która
mu
aforystyczny soosób, twierdząc, że Polska
skazała go na wiekuiste sieroctwo wśród żyiąmusi
wprzód ,,wojnę prawdy wygrać w sobie,
cych. na zaszczytny, lecz bolesny ostracyzm
nim
przed
oblicze miecz przyniesieni Boże, a On
w przestrzeni i czasie.
odpov.de: Dość jest. Resztę zrobię".
Bo ten, co głosi słowo prawdziwe, słowo, ma
I bał się dla tej Polski wszystkiego, co iej
jące zrealizować się w życiu, jako testament
czynu", iest prorokiem, a więc, wedłtirf definicii wewnętrznej, organicznej Prawdzie szkodzić
samego Norwida, rra puszczy wołaniem: musi mogło, jako pokusa, idąca nie z głębi jej ludo
żebrać, aby go słuchano, choć mógłby bawić wego sumienia, lecz z zewnątrz, od „wróżbiatęcz umalowaniem" — ,,kiedy iest ducha ostat rzy, z trafów się karmiących", od polityków,
nia wygraną, kiedy bez kształtu prawie i bez kuglarzy, czarowników. I widział jak stawał
linii, głos czegoś... nie wiem ... głos jakiejś opi przed nią szatan ,,socjalizmu pogańskiego"
i kusił ją ,»pokarmem zwierzęcym"; widział, jak
nii"
I dlatego właśnie aby sie stać tym głosem Bluźnierstwo lub kuglarstwo, wiara sztuczna
opinii, Norwid wyrzekał sie nietylko sławy, lecz w postaci towjanizmu — łudziła ją obietnicą
nawet oddźwięku u współczesnego mu pokole cudu — i odpędzał szatana krzyżem świętych
nia, jak bohater jego dramatu, Zwolon, który, przeznaczeń swej Ojczyzny.
wmurowywany w loch klasztorny, przekazywał
A gdy Mickiewicz ogłosił swój symbol legjonazwisko swoje ,,wszystkim", dodając doń sy
labę ,,wv‘\ przez co stał się z osobowości swej nu, wystąpił już wyraźnie przeciwko niemu, że
narzuca Polsce formy życia obce, z duchem jej
.,■wy zwolon"...
Gdy w roku 1848 w symbolu politycznym le sprzeczne, dla istotnej jej wolności groźne.
I oto w ,,Pieśni Społecznej" bez ogródek mówi
gionu Mickiewicz, wzorem Lameunais'ego i Micheleta, wyraża wiarę w nieomylność, świętość, o tern, że należy odrzucić łańcuchy niewidzial
boskość ludu, gdy rola rodzinna i gminna sta ne, które tłoczą duszę narodową*
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I tych w prawo, i tych w lewo,
I tych od zachodu,
Gdzie jest pono wolne drzewo,
Ale człek mrze z głodu.

I Norwid z namaszczeniem proroczem, głę
boko ważąc każde wypowiedziane słowo, rzu
ca taki oto nakaz dla ludzi czynu:

Ci nie wolność nam niosą, ale pęta form
obcych, w których Polska czułaby się jak
w więzieniu.

Naród, że cierpi, więc nie jest ideją,
Jedno wcieleniem żywem, organicznem
Istoty rzeczy. Uczuć, poznać chcę ją,
Uzacnić chcę ją bytem politycznym,
A bytem formy tej, którą zasłużył,
By nie kształt jego, lecz on kształtu użył
By. mowie, wolnym był, nie służył ciału
Przez stopnie idąc form — do ideału.

Wolność w Polsce będzie iima,
Nie szlachecko złota
Ni słomiana wolność gminna,
Od plota do plota.
Ni słowieńsko — przepaścista
0 tatarskim czynie,
Ni ita, z której kabalista
Śni o gilotynie.
Wolność będzie z dobrej woli,
Ja k w pieśni rymowej,
Gdzie i z nutą myśl swawoli,
1 nuta gra słowy.

A więc nie narzucona z zewnątrz, lecz wy
pracowana z ducha, harmonijnie zespalająca
treść narodową z formą, ideał z jego profilem.
Wszystko inne — jest to postawienie formy
na miejscu celu, czyli niewola, czyli uciśnienie.
I oto w poemacie ,,Niewola" zwraca się Nor
wid zarówno do ,,postępowych", jak do ,,opie
szałych". jak do tych wreszcie, którzy w kom
promisach politycznych szukają drogi do wol
ności, z taką oto prześliczną i głęboko mądrą
apostrofą.
I żal mi bardzo was, o Dostępowi.
Którzy zniweczyć przeszłość chcecie całą,
By łatwiei było. lecz jako żółwiowi
Orzec: ,,Tak wiele już ubiegłem z chwałą“ .
Tylko, ażeby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba koniecznie pomnieć skąd się wyszło.
T żal mi. żal mi was, o opieszali
Którzy zniweczyć przyszłość chcecie cała
Podczas gdy wasza przeszłość w was. bo ciało.
Przyszłością waszą — duchem — wciąż się pali,
Podczas gdy zwierzchnia cześć rozpierzcha w strugi
Pod tym wewnętrznym ogniem on ej drugiej
I żal mi jeszcze tych. którzy się dziwią,
Że chociaż formę tak i tak wykrzywią.
Frygij-ską czapkę na drzewie zawieszą,
Liii je z tarczy odrzucą herbowej,
Czapkę znów odjąć z gałęzi pośpieszą,
Zasadzić lii je, lub krzew jaki nowy.

Jakże wiec dążyć do wolności, gdy żadna
z powyższych dróg do niej nie prowadzi?

P. H U L K A -L

Nie hasła obce, nie partyjne godła, ale miłość
jedynie tego organizmu narodowego, tej jego
istoty rzeczy prowadzi do wolności ojczyzny.
,,Prawa i lewa strona — głosi Norwid — musi
koniecznie być względem czegoś trzeciego pra
wą albo lewą. Stronnictwo postępowe i zaprzeczne, jeśli nie stanowi skrzydeł dwóch mi
łości Ojczyzny, jeśli zatem w pewnem oddaleniu
nie krzyżuje się z sobą w węzeł bezstronniczy—
przestaje się różnić przez to samo i nie jest już
prawem ani lewem — jest rozpadłem.
Lecz kompromisu żadnego Norwid nie do
puszczał. Pragnał dla narodu swego wolności,
ale wypracowanej przez sam naród wolności
zasłużonei, idealnej, doskonałej: A politykom,
którzy mu z tego powodu czynić mogli ewentu
alne zarzuty niepraktyczności, odpowiedział:
,,Ludzie t. zw. praktyczni boją się wszelkiego
ideału, utrzymują, że łatwiei realizować praw
dę, koślawiąc ja cokolwiek. Jest to krzywe po
jecie różnicy między słowem a uczynkiem, mie
dzy idea a praktyka — przecież niedoskonałość
sama się od praktykowania idei wszczyna.
Względem czegóż albowiem niedoskonałość bvćby mogła, gdyby nie miała doskonaałości za cel?”
W dzisiejszych czasach, tak gromko roz
brzmiewających walką partyjnych haseł, narzu
canych narodowi i przez ».postępowych", i przez
,,opieszałych", i tvch wreszcie, co .»czapka frytfijską" tak chętnie frymarczą choćby dla ce
lów... wyborczych, uważam przypomnienie norwidowych rozmyślań o wolności idealnej za
bardzo pożyteczne ze względów etyki politycz
nej... Niestety — i tym razem Norwid musi ».że
brać, aby go słuchano". Taki to już los pro
roków.

A S K O W S K I.

PRAWDA, KTÓRA WYSWABADZA.
Kultura powojena wykazuje poziom przera
żająco niski. Umysłowy i moralny. Wołał Że
romski o wielką ideę, która ożywiłaby cały na
ród i dałaby potężną treść jego istnieniu, ko
nieczność wielkiej idei rozumieją wszyscy
światli obywatele, ale w naszych ludziach my

śli niema woli czynu, a w ludziach czynu niema
myśli. Wielkich zagadnień nie rozwiązuje się
u nas, ale się je odsuwa na bok, pozostawia się
je na później, ad feliciora tempora. Przyjdą lep
sze czasy i samo się wszystko zrobi. ' Tymcza
sem dzieją się cuda nad Wisłą i gdzieindziej
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i temi cudami żywią się dusze tych, którzy sami powołani są do czynienia cudów.
Rzecz dziwna, jak bardzo ceni się u nas cud,
a jak mało zarazem rozumie się jego istotę i je
go psychologję! ,,Kurjer Warszawski“, dziennik
czytywany wyłącznie przez koła jako tako
oświecone, a nie przez lud, podaje z całą po
wagą wieść o tern, że cud nad Wisłą został
wymalowany w jednym z kościołów rzymskich.
Na freskach w Loreto wymalowano Matkę B o 
ską Częstochowską, dwóch kardynałów, jedne
go nuncjusza papieskiego i jedną tjarę w obło
kach. To ma być cud nad Wisłą. Gdzieś poza
freskami poległy tysiące mężnych obrońców
ojczyzny, dziesiątki tysięcy odniosły rany, miljony składały ciężkie ofiary, ale to jest głup
stwo i niepotrzebny nadmiar ochoty, bo do cu
du takich realnych rzeczy nie potrzeba. Słusz
nie wykazuje kapitan M. B. Lepecki w ,,Kurjerze Porannym“ szkodliwość takiego mirakulizowania rzeczywistości. W razie wielkiej
i ciężkiej próby, gdy znowuż trzeba będzie sku
pić wszystkie siły narodu dla obrony państwa
i wolności, masy ludowe, które tak bardzo ko
chają cud, mogą przypomnieć swoim nauczy
cielom, że i tak wszystko głupstwo, że ,,grunt
to wysłuchać mszy świętej na placu Grzybow
skim i spokojnie czekać na cud“ — jak z gory
czą pisze kapitan M. B. Lepecki, jeden z boha
terów, którzy własną krwią dokonywali tego,
co przemieniono w cud i wydarto żołnierzowi
polskiemu. Komu potrzebne jest takie fałszo
wanie rzeczywistości i prawdy?
Zjawisko to jest stałe i powtarza się u nas
bezustannie.
Tak naprzykład Konfederacja
Barska, to zbrojny odpust, czy co.- w tym ro
dzaju. Podczas gdy na całym świecie równo
cześnie z tą konfederacją dokonywały się cuda
wysiłków i dzielności, u nas brzemię odpowie
dzialności za losy Polski włożono na barki O.
Marka, o którym Wybicki, autor naszego hym
nu narodowego, powiada, że ,,podług przysło
wia ruskiego był cokolwiek hulaka“. Niemal
równocześnie z tą dziwną konfederacją po
wstawały i konsolidowały się potężne Stany
Zjednoczone Ameryki Północnej, które na
sztandarze swoim pisały bezwzględną wolność
sumienia i cześć dla pracy, poczętą z ducha
Kalwina. Wszędzie dokonywała się sekulary
zacja państwa. Żyli i działali ludzie jak W a
szyngton i Franklin, Józef II, Fryderyk II, Ka
tarzyna II; budowali obraz świata współczesne
go wielcy myśliciele jak Hume, Montesquieu,
Rousseau, Lessing. Kant, szereg wielkich od
krywców i wynalazców ,,poznawał prawdę“,
która wyzwala, a jednocześnie u nas, ojciec
Marek, czczony niemal jak jaki święty, pisał
manifesty niebieskie i błogosławieństwa, któ
rych dzisiaj, po najboleśniejszych doświadcze
niach historycznych, niepodobna czytać bez
uczucia zawstydzenia, że coś podobnego wogóle było możliwe za czasów Waszyngtona,
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Franklina i Kanta! Przypomnijmy sobie tekst
jednej z tych licznych enuncjacyj owych cza
sów, choćby np. „Błogosławieństwo O. Marka
dla M. Krasińskiego“ :
,,W 'im ię Jezus! Pokój Chrystusów, miłość
Jego, zdrowie doskonałe, straż aniołów świę
tych, zachowalność na wojnie, ocalenie w po
tyczkach, odkrycie w zdradach, dar Ducha
świętego w komendach etc. etc. etc., Boskie
tobie, Michale, rycerstwu, podjazdom, wypra
wom, objażdżkom, potyczkom, bataljom etc.
etc. etc., daję i dawać nie przestanę z ołtarzo
wych ofiar błogosławieństwo. Wszelkim zaś
chorobom, zarazom, powietrzom, impetycjom,
zdradom,
natarczywościom,
niebezpieczeń
stwom, nieprzyjacielskim odwagom etc., krwią
Jezusową surowy ordynans daję: won, precz,
na ustęp, każę i przymuszam! — a to na fun
damencie przymierza między mną a obywate
lami niebieskimi zawartego i zaprzysiężonego.
Bądź zdrów. X. Marek, m. p.“.
Surowy ordynans ojca Marka nie zdał się na
nic. Wybicki przybywszy do konfederatów, zo
stał przywitany przez O. Marka po łacinie i ob
sypany hojnemi krzyżami, ale ogarnął go nie
pokój o losy sprawy, która w takich rękach
spoczęła. Pisze on w swoim bardzo ciekawym
pamiętniku: „Puławskiego, marszałka związ
kowego, zastałem okrytego obrazami i relikwjami; za jego przykładem, a raczej za mocą
opinji, wszyscy te świątobliwe pozawieszali na
się szyszaki, już i ja dobrym puklerzem różańca
i szkaplerza jeszcze od mego biskupa z Spiszą
opatrzony byłem...“ Wybicki widział na jak
kruchych podstawach oparta jest cała sprawa,
jak dorywczo i niepoważnie zabrano się do
dzieła i jak mało było porządnej broni, pod
czas gdy taka masa była obrazów' cudownych,
szkaplerzy i różańców, ale wiedział też, że
słowo krytyki byłoby przez ciemnych fanaty
ków poczytane za bluźnierstwo, tak zresztą,
jak i dzisiaj. Powiada Stanisław Brzozowski:
„Jasność wasza! Znamy jej źródła i granice.
Ciemnym był za czasów Augusta II ten, komu
się jakieś wizje apokaliptyczne dziejowego są
du i zatraty po głowie snuły, jasnym ten, kto
wbrew wszystkim manę tekel fares widział jak
na dłoni, czuł tłustą i świecącą gładzizną brzu
cha, że mimo wszystko żyje się przecież“ (Le
genda młodej Polski).
Podczas gdy ostry i oświeżający wiew oświe
cenia likwidował resztki średniowiecza, u nas
przeżywało ono ponury renesans w czasach
saskich, a najuczeńszy człowiek owych czasów,
ks. Benedykt Chmielowski, wypisywał w swo
ich „Nowych Atenach“ cudackie dziwactwa w
jakiś potworny bigos mieszając rzeczy wielkie
ze sprawami zaiste śmiesznemi. Wyliczając na
przykład „Chrystusa Pana Zbawiciela świata
świętości“, pisze dosłownie: „Największe, naj
droższe, najświętsze relikwje swoje zostawił
światu, ciało swoje ubóstwione, na żywot, po
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karm, obronę i pociechę... Oprócz tej świę
tości, zostawił nam na ziemi Chrystus tu specyfikowane relikwje: 1. Pieluchy, w które po
narodzeniu od Najśw. Panny uwiniony był...
2. Koszulka Chrystusowa... 22 Łzy Chrystuso
we, podczas płaczu Jego nad miastem Jeruza
lem wylane, od anioła zebrane i w słoiku św.
Magdaleny przechowane... i t. d. i t. d.“. Jest
tych relikwij kilkadziesiąt, a poziom umysłowy
pisarza zdradza ich kolejności: ciało ubóstwio
ne i pieluchy...
Dzisiaj jest u nas to samo: cuda dzieją się
we Lwowie i w Słupi, występują cudowni Mi
chałkowie, odwracają się kamienne figury od
katedr, literatki polskie, mające dość pieniędzy
i czasu, jeżdżą do Lourdes i opisują cuda, które
się tam dzieją. To niepokoi poważnie, a nie
pokoi tembardziej, że losami kultury polskiej
nikt się nie interesuje i nikt nie staje w ]ej
obronie wobec tej fatalnej fali średniowiecza,
która ją ze wszystkich stron zalewa. Wszyscy
chcą cudu, ingerencji mocy niebieskich, pow
szechnej i powszedniej wyręki, a nikt nie
rozumie, że cud mieści się w poznawaniu wy
zwalającej prawdy. Poznali prawdę prości ry
bacy galilejscy i prawda uczyniła ich mocarza
mi świata, poznał Watt tajemnicę pary i wy
zwolił miljony rąk roboczych, poznał Pasteur
tajemnicę straszliwej choroby, wścieklizny,
i dokonał miljona cudów niejako en bloc zgóry,
ratując tych, którzy dawniej skazani byli na
nieuniknioną zagładę śród najstraszliwszych ka
tuszy, poznali technicy tajemnice sił przyrody
i umożliwili życie na ziemi miljonom ludzi, któ
rzy bez poznania tych prawd technicznych nie
byliby znaleźli miejsca dla siebie na świecie,
poznał Marconi prawdę fal Hertza i wyzwolił
głos ludzki z pęt przestrzeni... Zaiste, boskie
to jest słowo, wysokie i mądre: ,,Poznacie
prawdę, a prawda wyzwoli was“ ! Tern słowem
przekazywał Chrystus uczniom swoim boską
zdolność dokonywania cudów nieograniczo
nych. Słowo to jest zarazem komentarzem do
innego słowa o wierze, która góry przenosi.
Uczony badacz, odkrywca, wynalazca, to czło
wiek wiary. Najprzód wie intuicyjnie, wierzy,
że pewna prawda przedstawia się tak a tak,
potem tę prawdę wyraża w słowie, wciela ją w
życie i dokonywa przy jej pomocy tego, czego
wspaniałym symbolem jest przenoszenie gór.
Każda poznana pr&wda wyzwala świat z ja
kichś pęt, z jakiejś niewoli cierpień, z głodu
i chłodu.
W roku 1928 nagrodę Nobla za zasługi w
dziedzinie lecznictwa otrzymał lekarz francu
ski, Charles Nicolle, dyrektor Instytutu Pasteu
ra w Tunisie. Człowiek ten na własnem ciele
badał choroby tyfusowe i ponad wszelką wąt
pliwość ustalił fakt, że choroby te przenosi wesz,
ale że zaraża człowieka dopiero wtedy, gdy
ten drapiąc się zgniecie wesz, złamie jej nogę
lub wogóle spowoduje krwawienie pasorzyta.
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Zarazki znajdują się nie w przewodzie pokar
mowym wszy, ale w jej krwi i gdy krew ta
przedostaje się na skórę człowieka zdrowego
mikroby przenikają przez skórę do krwi
i wywołują chorobę. Tysiące, setki tysięcy cu
dów mieści sie w tern jednem poznaniu prawdy!
Iluż ludzi zdoła się ustrzec od zarażenia się tą
choroba dzięki temu, iż wiadomo, jak się ona
przenosi.
Tak samo bvło z dżumą, cholera,
ospą, dyfterytem. Koch, Behring, Jenner, każdy
na swój sposób dążył do poznania pewnej
prawdy i każdy z nich wyzwalał ludzkość
z pęt pewnej niedoli. Tu jest miejsce dla po
dziwu i zachwytu wobec cudów, działanych
przez człowieka szlachetnego. Odbywano ongi
pielgrzymki do grobów świętych cudotwórców,
a oto ludzie, którzy dzięki trudowi życia swego
dokonali wielkiego odkrycia po dziesiątkach
i setkach lat sooczywania w grobie dokonywuią cudów na każdą odległość i nikt nie musi
pielgrzymować do ich grobów.
,,Poznacie prawdę i prawda wyzwoli was"!
Przekonywamy się o tern na każdym kroku
i w perspektywie widzimy wolność synów boskiei Prawdy, pełną i całkowitą. Ale dokony
wanie cudów przez poznawanie prawdy nie jest
rzeczą łatwa: wymaga ono wielkiego skupienia
i poświęcenia, bo niekiedy dziesiątki badaczy
szło na śmierć, abv wreszcie zdołali odkrvć
zdrowie i życie dla innych. Tylko takie cuda
poznawania prawdy godne są człowieka, stwo
rzonego na obraz i podobieństwo Boga. Lecz
zwolennik cudu małego chce, aby cud był
szybki i doraźny, możliwie bez trudnego bada
nia tej woli Bożej, która zawarta jest w nie
zmiennych i dlatego cudownych prawach na
tury. Gdyby prawa przyrody bvły zmienne
i kapryśne, cuda działane poznaniem Jetmerów. Kochów. Kurie-Skłodowskiei. Nicolle'ów
byłyby niemożliwe i to co dzięki poznanej
prawdzie staje się zdobyczą milionów, byłoby
naiwyżei dorywczem dobrodziejstwem jedno
stek. Gdy spoglądamy wstecz, w zamierzchłe
dzieie naszych dalekich przodków, widzimy, że
ludzie naiprostsi. oracze, rzemieślnicy, dokony
wali cudów obserwując życie i przystosowując
się do jego praw i prawd. Poznawali prawdę
i prawda wyzwalała nietylko ich, ale wszyst
kich. którym o poznanej prawdzie mówili.
Ta cudowność współczesnego życia opiera
się na badaniu naukowem, na odkryciach i wy
nalazkach, na całej wielokształtnej technice
przemysłowej i komunikacyjnej. Spostrzeżenie
uczynione przed wiekami staje się podstawą
wynalazku współczesnego, a błogosławieństwo
trudu jednego wielkiego pracownika spływa na
miljony. Ale żywioły gnuśne nie widzą cudu
tam, gdzie on rzeczywiście jest, zachwycają się
nim natomiast tam, gdzie dostrzegają tylko jego
pozory.
Nie widzą ogromu świata, którego
istnienie jest zaiste cudem najwyższym, ale za
chwycają się raptowną poprawą przy reuma
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tyzmie, ćdy dochodzi ona do skutku przy dużem podnieceniu nerwowem i najczęściej by
wa nietrwała. Ale o takie właśnie cuda chodzi
żywiołom gnuśnvm, wychowankom tych. któ
rzy zamykali Galileusza w wiezieniu i dekre
towali nieomylnie: ,.Twierdzenie, że ziemia nie
iest ośrodkiem świata, lecz że się porusza ru
chem dziennym iest niedorzeczne i fałszywe
pod względem filozoficznym, a ood względem
teologicznvm jest ono conajmniej błędem w
wierze“. Słowa te podpisało dziewięciu kar
dynałów. ,,inkwizytorów generalnych specjal
nie delegowanych przez Stolicę św. apostolską
do walki z przewrotnością heretycka“.
Ci ludzie to typ reprezentowany bardzo ob
ficie. Dla nich wszystko iest iednorazowe i raz
na zawsze dokonane Wszystkie zdobvcze du
cha ludzkiego, nowe i olśniewające, traktowane
sa jako herezje i wyklinane, dopóki miljony nie
orzyimuią ich za swoje i nie zmuszają wielkich
inkwizytorów do sromotnego odwołania jednej
ze swoich ».nieomylnych prawd“. Polska zna
lazła się pod wpływem duchowym tego właśnie
typu nieomylnego, któremu sie zdaje, że świat
został kiedyś stworzony, że Bóg sie kiedyś ob
jawiał. ale dzisiaj koniec stworzeniu i koniec
objawieniom Bożym. Reformacja powiedziała
światu, że nie iest on czemś ostatecznem, skończonem, ale że znajduje się w stanie tworze
nia, że w naszych oczach a co najważnieisza
przy naszym współudziale dokonywa sie dzieło
tworzenia i doskonalenia. Przypomniała ona
światu słowo Chrystusa: .»Ojciec mój aż dotąd
pracuie i ja pracuję“. I zaczęła sie wielka po
wszechna praca, zrodziła sie cześć dla trudu
ludzkiego, który w wiekach średnich w takiei był pogardzie, poznano jednę z prawd
świata pracv boskiej i ludzkiej i prawda ta wy
zwoliła miljony ludzi. Byłoby zbyt łatwem
wskazać na kulturę krajów ewangelickich
i przyrównać z nią ubogą kulturę krajów ka
tolickich, czyli krajów kultu cudów. Nawet
przez radio słyszymy takie odczyty, jak no. B e
nedykta Herza o Finlandji. tym kraju skał i la
sów, mającym tylko 6% ziemi uprawnej, a je
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dnak kwitnącym pod względem kultury mater
ialnej. duchowej i moralnej. Praca zbudowała
tam dobrobyt i porządek, religia dała niezrów
nany ład moralny. W ewangelickiej Finlandji
niema złodziei, niema zamków, nie potrzeba
stróżów, podróżny może zostawić na dworcu
swój bagaż i nikt mu go nie zabierze. A niema
tam cudów i miejsc cudownych, bo cała Finlandja jest cudem i na każdym kroku dzieją się
tam cuda pracy i poznawania prawdy, która
wyzwala.
Ewangelicy bywają dumni, iż zrozumieli sło
wo Chrystusa o prawdzie wyzwalającej i że
dzięki temu zrozumieniu przeobrazili cały
świat, znajdujący się pod ich wpływem bezpo
średnim a nawet pośrednim. Niechże się cie
szą, ale niech wiedzą, że wielki przywilej na
kłada wielkie obowiązki. Patrzymy na rzeczv
bolesne i smutne. Widzimy niedolę ciemnych
mas, które setkami tysięcy wysługują się ob
cym. zarabiają dla siebie tylko na nędzny ka
wałek chleba. Nad Dunajem i nad Sekwaną
nad Szprewą i nad Tybrem wznoszą się pałace
z ich nędzy i z ich potu. Nie znają prawdy, któ
ra wyzwala i czekają cudu, którego sami do
konać mogą. Mówił o tern Lelewel, mówili inni
światli synowie narodu, ale jak powiada Ulanowski ,,to Rzym nie chciał mocnej w Polsce
władzy. Rzym nie ufał pochyłemu pełnemu
kłosowi żyta. Podnosił go, badał i przez nun
cjuszów denuncjował \ ,,Przykryto wiek złoty
czarnym kapeluszem tak przeogromnym, że
padł cień na mózgi, serca i sumienia...“. Rzecz
dziwna, dzisiaj czołowy katolicki pisarz polski
zaleca jednego dnia Nietzschego jako filozofa
polskiego, a dnia drugiego pisze panegiryk na
cześć papieża i te wyłączające się rzeczy go
dzi w swej pustej głowie i w swojem sumieniu.
I tu jest źródło anarchji.
Czy nie czas najwyższy i czy nie obowiązek
to nasz, abyśmy ojczyźnie swojej w której oży
wają mroki saskie, powiedzieli głośno i ser
decznie co to znaczy:
, Poznacie prawdę i prawda wyzwoli was“ !
Odpowiedzialność nasza jest wielka.

********** ************************ **********
E H

SPRAWA

INDYJSKA.

Sprawa indyjska od lat kilku tak bardzo ak
tualna, staje się dziś sprawą wielkiej wagi.
Przeszło 300 miljonowy naród Hindusów znaj
duje się w przemocy i pod uciskiem Anglji. Zy
ski Anglji w Indjach są ogromne, co nie prze
szkadza wcale, że ludność tego kraju jest nie
słychanie biedna i, że corocznie przymiera gło
dem jakieś 30 milionów ludzi, stanowiących
' 1() całej ludności. Kraj ten jest wyłącznie rol
niczy, wobec czego robotnicy rolni corocznie

przez jakieś 5 miesięcy pozbawieni są pracy.
Dawniej, gdy Indje nie miały jeszcze wielkiego
przemysłu, ludność utrzymywała się jako tako
z ręcznego tkactwa. Dziś wielki przemysł an
gielski skazuje na śmierć miljony ludzi; obar
cza się przytem ludność przeróżnemi podatka
mi. aż do ogromnego podatku od soli włącznie.
Indje chcą dzisiaj wolności, chcą się otrzą
snąć z przemocy angielskiej. Jednak Anglja
utrzymuje, że kraj ten, podzielony na setki wro
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omijanie szkoły, w której nie wykładają języka
ojczystego, nieprzyjmowanie urzędów. Jednym
z następujących kroków w tej walce z obcem
panowaniem był bojkot towarów angielskich —
Hindusi ubierają się w tkaniny własnego ręcz
nego wyrobu. Trzecim etapem walki jest bier
ny opór, bez użycia wszelkiej siły i przemocy.
Tak chce Gandhi. Niestety on sam nie może
być wszędzie, zaś władze angielskie nie po
dzielają jego poglądów, wobec czego dochodzi
często do rozlewu krwi. Ostatnim etapem wal
ki ze znienawidzoną Anglją, to walka z mono
polem soli, pochód na rządowe składy soli i sa
liny oraz wyrabianie soli przemysłem ludowym.
Gandhi stanął osobiście na czele marszu do
salin — i został niedawno temu aresztowany,
jak zresztą prawie wszyscy przywódcy ruchu
wolnościowego, tak mężczyźni jak kobiety.
Symbolem ruchu wolnościowego jest koło
wrotek, widniejący na sztandarze powstańców.
Gandhi chce powrotu do dawnych stosunków,
do drobnego przemysłu, w ten sposób dąży do
rozwiązania sprawy ekonomicznej kraju. Cho. iaż Gandhi jest przeciwko walce zbrojr ?j to
jednak sam się wypowiedział, że gwałt wcale
nie jest gorszy od niewolnictwa.
,,Tam gdzie okoliczności zmuszają do decy
dowania się na akt tchórzostwa lub przemocy,
należy wybrać przemoc. Uciekający popełniają
gwałt mora1nv nad sobą nie maiąc odwagi na
razić życia w swojej obronie. Stokroć wolał
bym być świadkiem stosowania przemocy, niż
zwyrodnienia całej rasy.
Zawsze wybrałbym
walkę z bronią w ręku, aby nie być świadkiem
hańbiącego tchórzostwa“.
Gandhi, który dziś symbolizuje wobec świata
całe Indje, poczuł był niejednokrotnie przemoc
angielską na sobie. Już w roku 1922 został ska
zany na sześć lat więzienia i poddany najsu
rowszemu rygorowi więziennemu. Po dwóch la
tach pobytu w więzieniu rozchorował się cięż
ko a ponieważ uwielbiająca go ludność zaczęła
się burzyć, rząd angielski, bojąc się groźnych
następstw przetrzymywania go w więzieniu,
wypuścił go na wolność. Teraz został on znowu
uwięziony, a razem z nim wszyscy wybitniejsi
przywódcy ruchu wolnościowego. Ale tam
gdzie cały naród jest zdecydowany stanąć w
obronie swoich praw i swojej wolności nie po
wstrzyma go w działaniu więzienie czołowych
jednostek.

gich sekt i kast, obarczony mnóstwem dzi
wacznych przesądów i tradycyj, nie jest zdolny
do życia samodzielnego. Pozostawiony bez
,,opieki“ stałby się widownią walk bratobój
czych, buntów, rewolucyj, nieporządku. Cała
zresztą polityka angielska w Indjach polegała
zawsze na umiejętnem wyzyskiwaniu nienawi
ści między różnemi sektami, a szczególnie mię
dzy buddystami a mahometanami, stanowiący
mi dużą mniejszość, przeszło 90-ciu miljonów
na 300 miljonów ludności.
Indje już dawno chciały wolności i dążyły do
niej. Anglja dobrze o tern wiedziała i nawet
umiała to dążenie odpowiednio zdyskontować.
Podczas ostatniej wojnv, gdy Anglji byli po
trzebni żołnierze, Lloyd Georg w 1918 zwrócił
się z wezwaniem do Indvj o pomoc, obiecując
w zamian niepodległość. Indje wysłały na woj
nę milion żołnierzy, ale Anglja słowa nie do
trzymała. Indie zaczęły się burzyć, a na czele
ruchu stanał Tilak, człowiek wielkiego cha
rakteru i niezłomnej energji.
Stanął do walki
zbrojnej z Anglją i walczył z nią metodami
europeiskiemi.
Gandhi, dzisiejszy wódz Indyj, był osobistym
przyjacielem Tilaka chociaż nie podzielał jego
sposobu walki’ siła i oreżem, Gdv Tilak został
uwięziony i umarł Gandhi sam stanął na czele
ruchu wolnościowego swego kraju.
Hindusi nazwali Gandhiego „Mahatma“, co
znaczy: człowiek wielkiej duszy, święty, na
tchniony, Gandhi jest potomkiem starego rodu
hinduskiego z kasty ..Ahimsa"; słowo to znaczy
.,niekrzywdzenie bliźnich“ Jego dziad i ojciec
byli ministrami. Sam Gandhi studjował prawo
w Londynie i był adwokatem. Z nadzwyczajnem poświęceniem bronił praw emigrantów
hinduskich w krain Przvlądkowym, w angiel
skiej Afryce Południowej,
Według utartej nomenklatury jest on poga
ninem, ale Chrystusa zna i wziął od niego dwie
bardzo ważne nauki: sztukę zwyciężania naj
gorszych wrogów skarbem niewyczerpanej mi
łości i poświecenia (Jeśli cię kto uderzy w lewy
policzek, nadstaw mu i prawy) oraz działania
zawsze i wszędzie w duchu czystej prawdy.
Oto jego wyłączna broń w walce z egoistycz
ną i zakłamaną polityką. Miłość i Prawda: po
lityka Satya-Graha. Pierwszy punkt jego pro
gramu to odmowa wszelkiej współpracy z rzą
dem angielskim, unikanie sądów angielskich,

*

&

s
*

N IE J E S T E Ś B L IŻ SZ Y M BOGU, Ż E S T O IS Z N A SZ C Z YC IE,

*
£

g

M OŻNA

i

I M AŁEM

Ż Y C IE M

W IE L K IE

£

~

144 -

K U P IĆ Ż Y C IE .
F. MORAWSKI.

|

J E D NOTA

Nr 9

ROK V

WI ADOMOŚ CI
K O Ś C I O Ł A I O KOŚCI ELE.
Ze Zboru Warszawskiego.
W dniu 28 października r. b. o godzinie 19-ej
odbędzie się Ogólne kwartalne Zgromadzenie
Zboru Warszawskiego, na które Kolegjum Kościelne zaprasza wszystkich członków Zboru,
prawo głosowania mających.
Posiedzenie to odbędzie się w sali sesjonalnej
Kolegjum Kościelnego przy ulicy Leszno Nr. 20,
a wszyscy członkowie Zboru są proszeni o licz
ne przybycie na to posiedzenie.
*
**
Z dniem 1 października r. b. obowiązki orga
nisty przy kościele naszym na Lesznie obejmuje
pan W. Rechtsiegel. absolwent Konserwatorjum
Warszawskiego.
Pan Rechtsiegel obejmuje
również obowiązki kierownika chóru kościel
nego.
W związku ze zmianą osoby organisty Kole
gjum Kościelne postanowiło dokonać gruntow
nego remontu organów kościelnych.
*
**
Konferencje i Zjazdy.
W dniach 2 — 4 września r. b. obradowała
w Poznaniu po raz pierwszy ogólnopolska kon
ferencja ewangelickiej misji wewnętrznej. Na
zaproszenie Kościoła Unijnego w Poznaniu zje
chali się przedstawiciele wszystkich zorganizo
wanych Kościołów Ewangelickich w Polsce,
oprócz Wileńskiego Kościoła Ew. Reformowa
nego, aby przez osobiste zapoznanie się i wspól
ną wymianę myśli i poglądów zapoczątkować
tak bardzo potrzebne zbliżenie na polu prac
misji wewnętrznej. Przedstawicielem Kościoła
naszego na konferencji w Poznaniu był Ks. Rad
ca Konsystorza — Stefan Skierski.
Obrady odbywały się w domu, należącym do
Związku Misji Wewnętrznej i Djakonji w Pozna
niu, a przeznaczonym na schronisko dla studen
tów imienia Wicherna, a wypełnione były refe
ratami, traktującemi o zagadnieniach misji we
wnętrznej zarówno z teoretycznego jak i prak
tycznego punktu widzenia, dyskusją i sprawozda
niami delegatów Kościoła. Na stałego przewodni
czącego Konferencji powołany był jednogłośnie
Ks. Generalny - Superintendent Dr. Blau z Po
znania, na jego zastępcę Ks. Superintendent
E. Wende z Kalisza i na sekretarza Ks. Dr.
Kammel z Poznania. Ogółem brało udział w pra
cach Konferencji przeszło 50 osób, a w tern
przeszło 30 z po za Poznania.

-

Konferencja wyłoniła z siebie komisję główną
(organizacyjną), do której weszli wszyscy przed
stawiciele reprezentowanych na Konferencji
Kościołów, po jednym od każdego, a następnie
komisję ewangelizacyjną, młodzieży i wschod
nią. Wszyscy zebrani wyrazili zdanie, że przedwczesnem jest jeszcze tworzenie ścisłego ,,Zwią
zku" misji wewnętrznej dla całej Polski, obej
mującego wszystkie Kościoły, niemniej jednak po
stanowiono, ze względu na wyjątkowo dodatnie
wyniki tego pierwszego zjazdu, prace konfe
rencji kontynuować, polecając komisji głównej
przygotowanie projektu rezolucji, mającej być
przyjętą, a w następstwie opracowanie szczegó
łowe niektórych planów na przyszłość i przygo
towanie następnej ogólnokrajowej konferencji.
Plany te i zamierzenia polecono do realizacji
komisji głównej, która nosić ma nazwę „wy
działu wykonawczego".
Wreszcie postanowiono przystąpić do Mię
dzynarodowego Związku Misji Wewnętrznej
i Djakonji na prawach członkostwa, delegując
jednocześnie do egzekutywy Związku, jako
delegatów Polski, Ks. Ks. D-ra Kammela z Po
znania, Michelisa z Warszawy i łienkego z Kożyszcz na Wołyniu. Dla informacji podajemy po
niżej tematy referatów i nazwiska prelegentów.
Pierwszy — teoretyczny referat wygłosił Ks.
Superintendent Rhode z Poznania na temat:
„Misja Wewnętrzna w świetle nowoczesnej teolog ji'. Następnego dnia przedpołudniem wy
głosił referat Ks. Dr, Kammel z Poznania na
temat: „Prace i Zakłady Misji Wewnętrznej
wobec polskiego prawodawstwa opieki społecznej“, po obiedzie zaś Ks. Michelis z War
szawy na temat: „Możliwości podziału pracy na
terenie Misji Wewnętrznej w Polsce". Wreszcie
w trzecim dniu konferencyjnym Ks. Sarowy,
rektor Domu Djakonis w Poznaniu, wygłosił re
ferat p. t. „Nasze stanowisko wobec Między
narodowego Związku Misji Wewnętrznej i Dja
konji.
Gościnność gospodarzy i serdeczna atmosfera,
jaka się na konferencji wytworzyła, wywarła
na przyjezdnych nadzwyczaj miłe wrażenie, co
nie w małym stopniu przyczyniło się do powodze
nia konferencji. Te wrażenia dodatnie spotęgowa
ła prawdziwie artystyczna uczta, jaką gościom
zgotował proboszcz ewangelickiego Kościoła św.
Krzyża — Ks. Dr. Greulich, sam znakomity artysta-muzyk i wybitny znawca i wielbiciel Bach
przez urządzenie koncertu (organy, orkiesjei śpiew solowy i chóralny) utworów Bacha, spoktórym sam dyrygował.
ją tam
iście, że
***
zwiskami
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W dniach od 7 do 12 września r. b. obrado
wała w Elberfeldzie w Niemczech „Kontynen
talna Konferencja Światowego Związku Ko
ściołów ł^rezbyterjalnych", na którą zjechali się
przedstawiciele wszystkich europejskich Ko
ściołów ewang. reformowanych, znowu oprócz
Wileńskiego. W imieniu naszego Kościoła, jako
jego przedstawiciel, obecny był w gronie oficjal
nych delegatów Ks. Kadca St. Skierski.
Zjazd zgromadził około stu osób delegatów
i gości w ośrodku życia kościelnego według
zasad Kalwina w Niemczech. Atmosiera tego
życia i duch starej reformowanej tradycji ota
czał zebranych przez cały czas trwania konfe
rencji. Niezatarte wrażenia odnieśli ci, którzy
się po raz pierwszy zetknęli na ziemi niemieckiej
z tym duchem wiary, pobożności i karności kal
wińskiej praojców, tak żywym jeszcze dzisiaj
w sercach ich prawnuków, bezwzględna suwe
renność boga i bezwzględna powaga Słowa Jego
Świętego, to, co tak szczególnie charakteryzo
wało teologję, działalność i światopogląd k a l
wina, jego współpracowników i następców, zna
lazło tu na niemieckim Zachodzie również bez
względnych epigonów w życiu i wyznaniu!
Obrady odbywały się w wielkiej sali resursy
miejskiej. Posiedzenia, oprócz pierwszego dnia
oficjalnych powitań, nosiły charakter zebrań
zamkniętych — dla delegatów, którzy między
innemi składali sprawozdania ze stanu Ko
ściołów reformowanych w poszczególnych kra
jach europejskich. Omawiano też stanowisko,
prace i zadania ewangelicyzmu kalwińskiego
w łonie protestantyzmu światowego, wreszcie
zastanawiano się nad sposobami większego za
interesowania poszczególnych Kościołów refor
mowanych celami i pracami Związku Świato
wego, do którego należy w obecnej chwili 40
miljonów ewangelików-reformowanych.
Przewodniczył obradom w czasie trwania
konferencji wiceprezydent Związku Światowe
go — prof. Dr. W. A. Curtis z Edynburga, obec
nym był Sekretarz Generalny Związku — Dr.
Hamilton z Edynburgu. Codziennie w godzinach
wieczornych odbywały się w poszczególnych
kościołach reformowanych Elberfeldu i Barmem
publiczne zebrania, na których poszczególni
mówcy wygłaszali referaty i ewangelizacyjne
przemówienia.
W czwartek, dn. 11.IX zorganizowana była
dla delegatów i gości wycieczka do miasta
Kajserswerth, w celu obejrzenia tamtejszych za
kładów i Domu macierzystego Djakonis, zało
żonych przez sławnego Fliednera, odniwiciela
biblijnego djakonatu.
^ Na tern to pobieżne sprawozdanie z konfev
U w Elberfeldzie kończymy, odkładając
w
:ej szczegółowy jej opis do następnego

a

- s***

FRANCJA.
Otwarcie Domu Kalwina w Noyon.
Dnia 10 lipca jako w 418-tą rocznicę urodzin
Kalwina „Towarzystwo historji protestantyzmu
francuskiego'* zapoczątkowało uroczyście od
budowę rodzinnego domu Kalwina, zupełnie
zniszczonego przez wojnę. Obecnie prace zo
stały już prawie ukończone i odbyła się uro
czystość otwarcia. Pokój, w którym urodził się
wielki Reformator, został już zupełnie odrestau
rowany. W przyległym budynku znajduje się
sala przeznaczona na nabożeństwa. Tamtej
szym ew.-reformowanym służą Słowem Bożem
pastor baptystowski z Chauny i pastor refor
mowany z Compiegne. Na pierwszem piętrze
założone zostanie muzeum i bibljoteka.
*
**
Choroby Kalwina.
Już od jakichś dwudziestu lat francuski kler
katolicki rzuca najgorsze kalumnie na Kalwina,
przypisując mu jakąś „sekretną chorobę“. Cho
ciaż ta potworna plotka została natychmiast
odparta naukowemi dowodami, a jej autorowie
zdyskredytowani i ośmieszeni, to jednak poku
tuje ona jeszcze w dalszym ciągu w ciemnych
umysłach fanatyków.
Ostatnio sprawą choroby Kalwina zajął się
bezstronnie i naukowo Dr. med. Cabanes, w
swojej książce ,,L'indiscretion de 1‘histoire“
(Paris, Albin Michel). Autor książki wylicza
wszystkie te straszne choroby, które trapiły
Kalwina, a których nabawił się skutkiem prze
pracowania i surowości życia. Sprawę plotki
0 „chorobie sekretnej“ Dr. Cabanes uważa za
załatwioną i nie poświęca jej najmniejszej uwa
gi. Natomiast szczegółowo zajmuje się choro
bami, które trapiły Kalwina: owrzodzenie miedniczek nerkowych, połączone z egzemą, po
dagra, kolki nerkowe, febra, bóle newralgicz
ne, zapalenie żył w prawej nodze, gruźlica
1 t. p. Łatwo sobie wyobrazić jak strasznie ten
wielki mąż musiał cierpieć. Przytem moralnie
cierpiał jeszcze bardziej niż fizycznie, był bo
wiem jednym z tych ludzi, których strasznie
nienawidzono i okrutnie prześladowano. Wielki
ten mąż, taki bezwzględny dla siebie, bywał
wymagającym wobec innych, gdy chodziło
0 prawdę.
Jak niesprawiedliwemi są zarzuty religijnej
1 politycznej nietolerancji, czynione Kalwinowi
przez jego wrogów, świadczy fakt, że przecież
Kalwin jest niejako założycielem najwolniej
szego miasta świata. Bo przecież Genewa to
miasto Kalwina; on był jego ojcem duchowym,
on je urobił. A w mieście tern znajdują dziś
przytułek wszyscy prześladowani za wiarę i za
przekonania.
*
**

-
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Protestanci francuscy a misje.

POLSKA.

Na miljon niespełna francuskich protestan
tów 100,000 wspiera czynnie misje. Przeciętnie
każdy z nich składa po 400 franków rocznie.
Jeden ordynowany misjonarz wypada na 10 pa
storów w kraju.
*
**

Warszawska gmina kościoła narodowego
przyjęła nazwę: ,,Warszawskiej gminy polskie
go narodowego kościoła katolicko-reformowanego“.

Agrippa D‘Aubign<?.
Niedawno
obchodzono 300 - lecie zgonu
Agrippy D‘Aubigne (1552 — 1630), towarzysza
broni Henryka IV, poety i satyryka protestan
ckiego. Wszystkie pisma ewangelickie poświę
ciły mu bądź numery specjalne, bądź też ob
szerne artykuły. Wydano także piękną i ob
szerną monografję poświęconą jego twórczości
i działalności. W Genewie na domu w którym
D‘Aubigne mieszkał i zmarł, wmurowano tabli
cę pamiątkową.
*
**

Po raz pierwszy w dziejach kościoła prawo
sławnego kobieta została mianowana kazno
dzieją. Jest nią pani Olga Fedorowicz, w Baroczewie.

***

Wołyń.

*:
BELG JA .
Księżna Brabantu.

Księżna Astrid, żona księcia Brabantu i na
stępcy tronu, Leopolda, została przyjęta na ło
no kościoła katolickiego przez prymasa Belgji,
kardynała Van Roye. Ceremonja była cicha
i odbyła się w obecności księcia Leopolda,
dwóch kanoników i sekretarza kardynała, w
kaplicy pałacu arcybiskupiego w Malines.
Księżna Astrid należała do szwedzkiego ko
ścioła luterańskiego. W roku 1926 poślubiła na
stępcę tronu belgijskiego, księcia Leopolda.
Ceremonja zaślubin odbyła się w katedrze w
Brukseli i miała przebieg taki jak zwykle dla
małżeństw mieszanych, — ponieważ księżna
Astrid nie chciała się wyrzec wiary ojców swo
ich.
Wiadomo, że Belgja jest krajem katolickim,
a rodzina królewska także należy do tego wy
znania. Sytuacja przyszłej królowej prote
stantki była więc wysoce skomplikowana
i drażliwa. To też po czterech latach małżeń
stwa księżna Astrid zmieniła religję, nieza
wodnie pod naciskiem otoczenia.
Warto zaznaczyć, że założyciel dynastji bel
gijskiej, Leopold I, był protestantem i pozostał
nim do śmierci.

WATYKAN.
Kolegjum Kardynalskie.
Kolegjum kardynalskie, które pomaga papie
żowi w kierowaniu kościołem, składa się z 63
członków, w tern Włochów 31 i cudzoziemców
32. Śród tych ostatnich jest: 7 Francuzów, 4
Hiszpanów, 4 Amerykanów (Stany Zjednoczo
ne), 4 Niemców, 2 Austrjaków, 2 Polaków, 1
Anglik, 1 Węgier, 1 Irlandczyk, 1 Holender,
1 Belgijczyk i lKanadyjczyk. W kolegjum kardynalskiem misje nie są reprezentowane przez
żadnego kardynała kolorowego.
*
**
ITALJA.
Nauczanie religji w szkołach.
Dzienniki podały, zgodnie z ugodą lateraneńską, program nauki religji w szkołach średnich.
Program obejmuje: modlitwy, Stary i Nowy T e
stament, liturgikę i żywoty świętych.

*

HOLANDJA.

Rozwiązanie włoskiego centrum katolickiego.
W zamian za zgodę papieża na rozwiązanie
włoskiego centrum katolickiego jako partji po
litycznej (Popularów), Mussolini przyrzekł, że
nie będzie się przeciwstawiał prasie, broniącej
interesów rzymsko - katolickich.

Dnia 31 sierpnia, królowa Wilhelmina obcho
dziła 50-te urodziny. Uroczystości były bardzo
podniosłe.
**

Święta w Jugosławji.

SZW AJCARJA.
Na wydziale teologicznym w Lozannie, gdzie
w roku ubiegłym było w czwartym roczniku 13
studentów, w roku bieżącym w roczniku tym
studentów niema wcale.
*
**

Ostatnio król tego państwa zatwierdził świę
ta dla wśzystkich wyznań swego kraju, a mia
nowicie: 24 święta dla prawosławnych, 16 świąt
dla rzymskich - katolików i 8 świąt da prote
stantów.
*
**

Chociaż prawa szwajcarskie zabraniają je
zuitom mieszkać w Szwajcarji, to jednak spo
tyka się się ich po całej republice, mają tam
oni nawet swoje domy zakonne. Oczywiście, że
dostają się tam pod przybranemi nazwiskami

*
**
JUGOSŁAWJA.

.

—

Jezuici w Szwajcarii.

147

i że za ich domy odpowiadają jako właściciele
osoby podstawione. Pisze o tern obszernie
,,L‘Echo des Vallees“.
*
**
ANGLJA,
Największy
dziennik
angielski „Times“
o wpływie światowym zamieścił w numerze
wydanym na Wielki Piątek zamiast artykułu
wstępnego kazanie, oparte na doktrynie teolo
gicznej o znaczeniu krzyża dla historji ewangelicyzmu. Pisma ewangelickie podają ten fakt
jako bodaj jedyny w dziejach dziennikarstwa
świeckiego. Dziennik ten zamieszcza codzien
nie na czele rubryki „osobiste“ w formie ogło
szenia tekst biblijny na koszt redaktora „Tim esu“. Teksty te są wybierane przez sekreta
rzy Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa
Biblijnego.
*
**
STANY

ZJEDNOCZONE.

Według ostatniej statystyki istnieje i działa
obecnie w Stanach Zjednoczonych 212 wyznań
religijnych, liczących razem 44,380,000 człon
ków dorosłych.
Szkółki Niedzielne liczą
21,600,000 uczniów czyli zaledwie o 3,700,000
mniej od uczni wszystkich szkół publicznych.
Liczby te jasno wskazują, z jakiem zastrzeże
niem należy przyjmować zapewnienia ateistów,
którzy twierdzą, że większość obywateli Sta
nów Zjednoczonych nie należy do żadnego
wyznania.
Lector.

OFIARY.
O p ró cz
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W-a p. Zofja Lorecowa — Warszawa. . . . żł. 10.00
Serdeczne dzięki!
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ZRZESZEN IA M ŁO D ZIEŻY.

Zarząd istn iejącego przy Zrzeszeniu
chóru kościelnego zw raca się do ogółu
m łodzieży obojga płci z g o rą cą prośbą
i w ezw aniem do zapisyw ania się na
członków Zrzeszenia i chóru.
Zapisy p rzyjm ow an e są w Środy
i Soboty każdego tygodnia w godzi
nach w ieczorn ych (od 7h w.) w sali para fja ln e j p rzy ulicy Leszno N r. 20.
O D A D M IN IST R A C JI.
A d m in istracja pism a naszego zw ra
ca się do Szanow nych p ren u m erato
rów , k tó rz y nie wnieśli jeszcze należ
nej p ren u m eraty , z usilną prośbą, aby
zechcieli w ja k n ajk ró tszy m czasie za
ległości sw oje łaskaw ie uregulow ać.
B y t pism a naszego pow ażnie je st za
grożony — tym czasem ogrom na w ięk
szość odbiorców naszych zalega w
opłacie od początku roku i d aw niej.
P rz y num erze niniejszym załącza
m y blan k iety nadaw cze P . K. O . Z w ra
cam y uw agę na N um er konta naszego
czekow ego: 12423.

w w w w w w w w w w ww w w w w w w w w w w w w w w w ww w w w w w w w w

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
w W arszawskim K o ściele Ew angelicko-Reform ow anym na m iesiąc paździe nik 1930 r.
Nabożeństwa rozpoczynają się o godzinie 11*15 przed poł., o ile nie je s t podana inna godzina.
1. Niedziela, dn. 5.X. (XVI N. po Trójcy Ś w i ę t e j ) ................................................ — Ks. St. Skierski
2. Niedziela, dn. 12.X. (XVII N. po Trójcy Ś - t e j ) ......................................

. . .

—

3. Niedziela dn. 19.X. (XVIII N. po Trójcy Ś-tej) z Komunją Ś-tą i bezpośredniem
do niej przygotowaniem................................................................................................ —
4. Niedziela, dn. 26.X. (XIX N. po Trójcy Ś-tej)

. . .

CENY OGŁOSZEŃ: IV str. okładki — zł 150; II str. — 100; III str. — zł 75;
30, 20, i 1/8 str. bez względu na stronę — zł
STRONY ZWYKŁE: cała strona — zł 100; V2 str. — 50; 74 str. — 30; !/8 — zł
nych i z kliszami do cen powyższych dolicza się

.

Ks. Wik. J. Pospiszył
Ks. St. Skierski.

—

Ks. Płk. K. Szefer

str. — zł 75, 50, 35; V4 str. — zł 40
20.
2 0 . — Przy ogłoszeniach kombinacyj
30 %.
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