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P R Z E D  S Y N O D E M .
Ew. Jana 15 w. 5: „ Jam jest winna macica, a wyście 

latorośle; kto mieszka we mnie, a ja  w nim, ten przy
nosi wiele owocu, bo bezemnie nic uczynić nie możecie

Dorocznym zwyczajem Jednoty naszej kościelnej zbierze się dnia 14 czerwca na obrady 
Synod nasz, aby stwierdzić jak  płynęło życie w zborach naszych w roku ubiegłym, jakie 
dodatnie lub ujemne wykazało przejawy, aby jednocześnie zastanowić się nad sposobami spotęgowania 
pierwszych a usunięcia lub przynajmniej zmniejszenia drugich. Synod przeto jest i być musi 
momentem centralnym kuźdego roku kościelnego, jako zreasumowanie przeszłości i jako punkt 
wyjścia na przyszłość i rola jego tylko wtedy będzie spełniona całkowicie, o ile obraz przeszłości 
wyjdzie z obrad jego jasnym i rzeczywistym, oraz jeżeli wskazania na przyszłość będą wyrazem 
rzeczywistej a głębokiej miłości do zadań i celów, stanowiących treść życia i pracy Kościoła 
naszego. Synod tegoroczny, mający na porządku dziennym tak rzadki a ważki punkt, jak  wybór 
Superintendenta, musi szczególnie dołożyć starań, aby zadaniu swemu sprostać, i pracę swą 
Wykonać całkowicie i celowo. Zachodzi przeto pytanie: co czynić i w jakim duchu pracować 
mamy na Synodzie, aby prace te stały się zadatkiem rozwoju i żywotności dla Jednoty naszej 
na rok następny? Pytanie to jest tembardziej ważne, że wszak przeżywamy specjalnie trudne 
czasy, że życie powszednie, niezmiernie skomplikowane, a jednocześnie stawiające coraz większe 
wymagania, żąda niepowszednich wysiłków i większej niż zwykle energji czynu, £omeczm/c/i dla 
stworzenia sobie lepszego jutra. Trudności, jakie hamują rozwój naszego życia kościelnego, 
a przynajmniej wpływają ujemnie na właściwe jego tętno i żywotność są ogólnie biorąc dwojakiego 
rodzaju. Przedewszyslkiem widać u nas znaczne osłabienie ducha przywiązania i istotnego 
odczucia w stosunku do potrzeb i zadań Kościoła i wyznania naszego w ojczyźnie naszej. 
Sprawy Wyznania i Kościoła — to z nielicznymi niestyty wyjątkami — sprawy albo natury 
formalnej, lub też zwyczaju, a prawie nigdy sprawy życia i bezpośredniej chętnej, a usilnej pracy.
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Gdy się z boku na życie nasze k°ścielne spogląda, ło odnosi się przykre wrażenie, żeśmy 
spadkobiercami, którzy powoli, ale stale zjadają odziedziczony ongiś wielki spadek, którego 
jednak wartość maleje z pokolenia na pokolenie. Ze tak jest istotnie, że o ile się nie cofamy 
w rozwoju, to napewno naprzód nie idziemy, świadczą głosy osób głęboko wyznanie swe 
miłujących, którzy porównywując niedaleką jeszcze przeszłość z teraźniejszością do bardzo 
smutnych jedynie dojść mogą wniosków. A gdy stan nasz obecny porównamy ze stanem ery 
reformacyjnej, na którą tak chętnie i chełpliwie powoływać się lubimy, to dysproporcja staje się 
tern bardziej rażącą i przykrą. Wiadomą jest rzeczą, że żadna organizacja nie będzie trwałą 
i żywotną, jeśli żywy duch nie będzie motorem je j działania, jeśli stanie się jedynie formą bez 
właściwej, żywej treści. Zasada ta w szczególnym stopniu obowiązuje Kościół jako społeczność 
na żywym duchu zbudowaną, a sprawy ducha na celu mającą. A już specjalnie jeśli chodzi
0 wyznanie nasze, w którym d o b r o w o l n o ś ć  jest zasadą fundamentalną wszelkiego obowiązku
społecznego i osobistego. Tutaj przeto osłabienie ducha żywotnego jest kkskQ> której skutków
przewidzieć wprost nie można. I dlatego budzenie ducha żywotności wyznaniowej, wyrabianie
samopoczucia i dumy wyznaniowej; budzenie miłości i wołanie o chętną, ofiarną pracę dla dobra 
Kościoła — musi być główną troską t głównym . tematem obrad Synodalnych. Ale by takie 
budzić uczucia, by mieć siłę ducha w samym sobie i innym go móc udzielić, powinniśmy stale 
pamiętać, że społeczność kościelna, to społeczność ducha Jezusowego, wyraz tych przekonań
1 celów, do których powołał Zbawiciel nasz pierwszych swych uczniów, a które za nimi przechodzą
z pokolenia na pokolenie, które więc muszą być naszem przekonaniem i głównym celem. A sprostać 
im bez pomocy Bożej w Jezusie Chrystusie nam darowanej, my sami nie zdołamy. Musimy 
rozumieć, że odsuwając z życia swego źródło żywotności religijnej, odcinając je  od pnia i k0TZ*nia, 
nie możemy nigdy przynieść owocu, godnego wysokiego powołania naszego. Dlatego też niechaj 
modlitwa szczera o pomoc Najwyższego jaką zaczynamy i kończymy obrady Synodu nie będzie 
jedyną modlitwą naszą, lecz niechaj raczej cały bieg obrad stanie nam się wielką modlitwą 
duszy naszej, pełnej troski o dobro sprawy Bożej w Kościele naszym, przez Zbawiciela poczętej 
na ziemi po to, byśmy ją  dalej z Jego wiodąc pomocą znaleźli istotną radość życia i spokój 
serc naszych. Obyż z tym duchem mogli wrócić nasi duchowni, nasi starsi zborowi, nasi
zborownicy do codziennej pracy swej w tej dobrej świadomości, że uczestniczyli w akcie ważnym, 
pełnym ducha mocy, wiary i chęci czystej. Trudność druga — to sprawa materjalnej natury. 
Sprawa to niewątpliwie trudna i przykra, boć wiemy aż nadto dobrze, jak  brak potrzebnych 
środków paraliżuje najlepsze chęci i nie pozwala na uskutecznienie najniezbędniejszych rzeczy. 
W naszej Jednocie trudności te są bardzo wielkie i odbijają się one do tego stopnia niekorzystnie 
na biegu spraw kościelnych, że niejednokrotnie jesteśmy skłonni widzieć w nich przyczynę tych 
wszystkich ujemnych zjawisk, jokie w Kościele naszym widzimy. Sądzę jednak, ze dwie na 
wstępie wymienione trudności, acz napozór tak różnej natury — boć czy można i należy rzeczy 
ducha łączyć ze sprawą pieniądza, czy wogóle dobra materjalnego? — stanowią jedną organiczną 
całość i mają się do siebie jak  przyczyna do skutku. Niewątpliwie zubożeliśmy bardzo w wyniku 
wielkiej wojny, odczuwamy dzisiaj w bardzo dotkliwy sposób ciężar kryzysu gospodarczego, 
ale czyż w przeszłości przodkowie nasi jedynie złote przeżywali czasy? A jednak oni W znojach 
i trudach swego życia nie zapominali nigdy o Kościele swym i zawsze miłość swą ku niemu 
okazywali czynem ofiarnym, traktując takowy nie jako specjalną zasługę, lecz jako zwyczajny 
swój obowiązek• Gdybyśmy sprawy Kościoła jako swoje własne, nam drogie i potrzebne potraktować 
chcieli, to niewątpliwie innąby była nasza dla nich ojiarność, inną nasza chęć wspierania ich 
pracą swą i pomocą swą zawsze, gdy tego zajdzie potrzeba. Nie gdzieindziej, ale właśnie 
w sferze materjalnej ukazuje się nasze właściwe oblicze, nasza duchowa wartość i żywotność serca. 
To też nad tymi trudnemi sprawami radząc, czyńmy to z sercem czystem, tak byśmy sami sobie nie 
mogli postawić zarzutu, że nad złem biadając nie przykładamy jednak własnej ręki, aby je  
usunąć z pośród nas. Oby wyrazem takiej rzetelnej troski stały się obrady Synodu naszego, 
byśmy, do codziennej zeń wracając pracy, wracali z przekonaniem, że wspólny Wysiłek jest 
uczyniony, żeśmy miłość Kościoła naszęgo czynem chętnym i ofiarnym okazali. . X. L. Z:

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

C ZEK A N IE  NA WNIOSEK.
O kryzysie gospodarczym wiedzą wszyscy, 

ale mało kto wie, że ten kryzys jest tylko 
szczegółem w ogólnej symptomatologii dzisiej
szego przesilenia kulturalnego. Po czterech 
wiekach drobiazgowej analizy dotarliśmy do 
pirandellizmu: każdy ma swoją własną prawdę; 
i do specjalnego przypadku pirandellizmu 
w Cromelyncku: każdy ma taką prawdę, jaką 
mieć chce. Spojrzenie wstecz, poprzez wieki 
średnie w czasy klasyczne i poza nie, ogarnia 
olbrzymie dziedziny historji, które były terenem 
bezustannej walki dowolności z koniecznością. 
Dowolnością była wola Faraona, który set
ki tysięcy ludzi napędzał do budowania gro
bowca dla siebie, dowolność stworzyła państwo 
Sargona i zbudowała pałace w Persepolis. Pi
ramid nikt nie konserwuje, Persepolis rozpa
dło się i minęło, Tutenkamen jest upiorem, 
Aleksander Wielki stał się mitem. I nic o nich 
nie wiemy objektywnego. Ich współcześni prze
kazali nam swoje wrażenia i do tych wrażeń 
dodajemy swój sentyment. Powtarzamy sobie, 
że nihil in intellectu quod non in sensu, czyni
my autorytetem zmysły, ale wiemy już, że zmy
sły dostrzegają tylko średnie rejestry ruchu 
i kształtu: zbyt szybki ruch daje wrażenie sta
łości, zbyt powolny jest dla nas bezruchem.

Jak w boską sielankę spoglądamy w czasy 
niekwestionowanej kompetencji bogów i ludzi, 
nieomylności władców i kapłanów. Naaman Sy
ryjczyk chce służyć Bogu Izraelskiemu, ale wie, 
że czynić to można tylko na ziemi Izraelskiej, 
prosi tedy proroka o ,,brzemię ziemi na dwa 
muły“, aby ją mógł zabrać z sobą. Wszystko 
jest jasne, niema żadnych wątpliwości, każdy 
wie, co ma czynić, co ma mówić. W walkach 
między Galaadczykami a Efraimitami rozstrzy
ga sprawdzian niesłychanie prosty: Galaadczy- 
cy obsadzają brody na Jordanie, czyli jakbyśmy 
dzisiaj powiedzieli, przyczółki mostowe, i prze
puszczają tylko swoich, a gdy się pojawia Efrai- 
mita, każą mu wymówić ,, Szyb ölet“ ; Efraimita 
wymawia „Sybolet“ i zostaje zabity. Świat jest 
jasny, skutki są proste jak przyczyny. Herodot 
wędruje po świecie, dostrzega zabawne różnice 
w obyczajach ludów i opisuje drobiazgi, doda
jąc, że Zeus u Egipcjan nazywa się Amon, Ser
ce zacne i poczciwe, stworzone dla sielanki. 
Ale niebawem przychodzi straszliwy ,,demora
lizator“ świata, Sokrates, ze swojem: Co i jak? 
A przedewszystkiem z dokuczliwem: Dlaczego7 
Epikur, Lukrecjusz, Nietzsche, France i Shaw 
to jego synowie, wnuki i prawnuki.

„Człowiek jest nędzny, bo jest nędzny, ale 
jest wielki, bo o tern wie“ — powiada Pascal. 
Najgorszym wrogiem wielkości człowieka jest

dezorjentacja i dlatego całe dzieje ludzkości 
upływają na poszukiwaniu tego punktu orjenta- 
cyjnego, który w zmienności zjawisk byłby po
larną gwiazda świata ducha. Chemja dzisiejsza 
wie doskonale o pierwiastkach jeszcze nie od
krytych, badacz szukający centralnego punktu 
istnienia, nie wie jeszcze gdzie go znajdzie i kie
dy, ale zna jego postać i wie, że się on nazywa 
Prawda. Już Piłat pytał sceptycznie: ,,Co to 
jest prawda?“ , — ale nasz eklektycyzm, który 
skonfrontował i zsynkretyzował setki prawd, 
wie i to, że nie przedmiot poznania się zmienia, 
lecz poznający podmiot się doskonali. Im szyb
ciej uczymy się myśleć i spostrzegać, tern bier
niejszy jest dla nas świat, a historja staje się 
żółwiem dla niecierpliwego umysłu. Ale umie
my wyobrazić sobie istoty odczuwające świat 
tak wolno, że wieki mogłyby im dać zaledwie 
kilka minut naszych wrażeń, wzruszeń i myśli. 
Dla istot takich miesiące przemian wolnych 
i niedostrzegalnych niemal musiałyby być nie
pojętym huraganem, nie dopuszczającym żad
nego zróżnicowania.

Sub specie aeternitatis myśli największych 
filozofów i poetów stają się myśleniem ludzko
ści, zadumą olbrzyma, którego życie mieści się 
między biegunami młodocianego romantyzmu 
i dojrzałej filozoficznej rezygnacji. Ideał wiecz
nego odpocznienia jest rozpętaniem wszystkich 
burz i chaosów świata, ujarzmianych jedynie 
wiecznym niepokojem ducha. Gdy myśl się tru
dzi, świat odpoczywa w pokoju i spokoju, gdy 
odpoczywa myśl, budzą się buntownicze żywio
ły. Tylko bezustanne święte wojny ducha dają 
pokój światu i zapobiegają krwawym walkom 
orężnym. Tylko czuwająca miłość prawdy za
pobiega wybuchom nienawiści kłamstwa. To co 
jest konieczne, żywiołowe i nieuniknione wal
czy z ponawianemi atakami przypadku, dowol
ności, samowoli. Dla istoty żywej i każdego jej 
tworu zagadnienie najistotniejsze tkwi w odpo
wiedzi na pytanie: Czy ty tworzysz świat, czy 
świat tworzy ciebie? „Państwo Boże“ Augu
styna, „Boska Komedja“ Dantego, „Faust“ Goe
thego to wielkie systematy moralno-polityczne, 
rytmizowanie chaosu, porządkowanie zdarzeń. 
Tysiąclecia, oddzielające Gilgamesza od „Kró- 
la-Ducha", są tylko pozorem, bo stany świado
mości, wiążące te dwa dzieła, sąsiadują z sobą 
bezpośrednio, a wieki pustki nie mają z niemi 
nic wspólnego, nawet jako izolatory.

Gdzie i kiedy w twórczej pracy ducha ludz
kiego mógł się był zacząć kryzys? Czy wolno 
dopatrywać się pewnych związków między 
trudnościami gospodarczemi danego okresu 
a sprawami życia umysłowego? Na początku
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wieku osiemnastego, gdy Francja jaśniała po
tęgą swoich wpływów i przepychem swego 
dworu, szlachty i duchowieństwa, w jednym 
tylko roku 1715 sześć miljonów ludu francuskie
go wymarło z głodu i nędzy. Nędza mas ludo
wych jest wtedy zjawiskiem stałem, uważanem 
za coś zgoła normalnego. Jedyny żywioł oświe
cony, który byłby wogóle mógł odczuwać i ro
zumieć jakieś przesilenie, niczego niepokojące
go nie widzi i nie dostrzega. Dla tych, którzy 
tworzyli społeczeństwo, świat był wielkością 
stałą, skończoną i doskonałą. Historję narodów 
i świata tworzyła drobna garsteczka ludzi, któ
rzy nawet pojęcia nie mieli, jak się orze, sieje, 
szyje buty. Dostarczanie pieniędzy było sprawą 
chłopa, który z woli bożej cierpiał głód i nędzę, 
uginał się pod nadmiarem ciężaru włożonego na 
jego barki, marniał w ciemnocie. Możemy śmia
ło powiedzieć, że dzisiejsze przesilenie gospo
darcze, jako zjawisko chwilowe, którego przy
czyny nie są nam obce, było zjawiskiem stałem, 
poczynając od Karola Wielkiego aż do czasów, 
gdy odkrycia i wynalazki uprzemysłowiły świat, 
podwoiły liczbę mieszkańców w poszczególnych 
krajach i potroiły spożycie.

Poszukiwanie prawdy, natrafiwszy na złotą 
żyłę przyrodoznawstwa stosowanego, obdarzy
ło świat bogactwami nieprzeczuwanemi, nietyl- 
ko materjalnemi, lecz i umysłowemi. Nieza
chwiana wiara wieków średnich w autorytet 
ustąpiła krytycyzmowi, który zsocjalizował nie
przebrane bogactwa ducha. Pracowity bene
dyktyn siedział nad skryptami przez całe wieki 
średnie i przepisywał jednę z prawd niekwestjo- 
nowanych, że mucha jest robakiem, mającym 
dwa skrzydła i osiem nóg, a rodzi się z gnijącej 
padliny zwierząt. Dzisiejszy dziesięcioletni 
uczniak szkoły powszechnej złapałby muchę, 
policzyłby jej łapki i nie napisałby już, że ma 
ona nóg osiem. Dawny geograf rysował fanta
styczne esy-floresy zamiast porządnej mapy 
i w pewnem miejscu pisał ,,Hic sunt leones“ . 
Był przekonany, że tego nikt sprawdzać nie 
będzie, bo po pierwsze było to gdzieś daleko, 
a po drugie za jego mapą niktby do tych lwów 
nie trafił. Dzisiaj człowiek wyrusza pod biegu
ny, mierzy, oblicza, sprawdza. Nie chce speku
lacji i fantastyki romantycznej, ale prawdy, to 
znaczy szczelnego dopasowania umysłu do rze
czywistości. Stagnacja jako lek przeciwko prze
sileniom chybia celu i polega jedynie na nieuf
ności względem nieznanego jutra i na zaufaniu 
do znanego wczoraj.

Wyprawy śmiałych podróżników i czyny wy
nalazców są symbolem odkryć i wynalazków 
w dziedzinie czystej umysłowości: i w krainach 
ducha odkrywa się nieznane lądy, kolonizuje się 
je nieprzeczuwanemi postaciami ducha i idzie 
się coraz dalej. Ten stan rzeczy znajdował 
i znajduje bezustannie swój wyraz w literaturze 
światowej. Defoe, wysyłający swego Robinsona 
na bezludną wyspę, jest wielkim kolonizatorem

twórczym. Nie idzie po złoto, aby je zabrać 
i wywieźć, ale wiezie na bezludną wyspę warto
ści inicjatywy i energji ludzkiej, nieskończenie 
cenniejsze od złota. Jules Verne stwarza tech
nikę współczesną przed jej pojawieniem się 
w naszym świecie, Nietzsche i France wyprze
dzają relatywizm Einsteina. Pisarz staje się 
objawicielem nowych olśniewających prawd, 
odkrywcą nowych światów, w każdym zaś razie 
nauczycielem i wodzem. Ale tylko wówczas, 
gdy posiada dość wysokie ambicje moralne 
i dość wielką odwagę, aby nazywać rzeczy po 
imieniu, a rzeczom bezimiennym dawać imiona.

Jak  przedstawia się literatura polska pod 
tym kątem widzenia? Zdaje się, że niedość ener
gicznie oddziałała na politykę i dlatego polity
ka tern potężniej oddziałała na nią. W czasach 
humanizmu rodzi się u nas literatura poświęco
na naprawie Rzeczypospolitej, zgoła niesku
teczna i dla ogółu po akademicku obojętna. 
W okresie następnym jej zainteresowania 
zwracają się wyłącznie ku zagadnieniom jedno
ści wyznaniowej, chociaż na świecie istnieje 
nieskończenie więcej wartości bez porównania 
wyższych, niż mechaniczna jedność wyznanio
wa. Ostatnim wyrazem mądrości politycznej, 
którą literatura owych czasów reprezentowała, 
była maksyma, że Polska nierządem stoi. Skut
ki tragiczne tej maksymy musiała odrabiać lite- 
rautra okresu następnego, gdy wszystkie inne 
czynniki życia narodowego załamywały się je
den po drugim. W czasach oświecenia energja 
narodowa rozdwaja się: część jej zd^ża naprzód, 
część opiera się temu dążeniu. Nawet roman
tyzm, gdzieindziej świadoma i swobodna gra 
energji igrającej, u nas staje się upiornie ponury, 
bo obciążony brzemieniem ratowania narodu 
od grożącej mu zagłady.

Ten romantyzm z małemi nieznacznemi od
chyleniami w stronę prądów pozytywistycznych 
i wpływów obcych, trwa dotąd. Żeromski, Wy
spiański, Kasprowicz, jako różni wyraziciele 
tych samych dążeń, mają licznych epigonów. 
Nastawienie duszy polskiej, które zdawało się 
być następstwem tragicznego położenia naszego 
podczas obcego panowania, ma widać przyczy
ny głębsze. Brak nam humoru i pogody, a zara
zem zaufania do życia i dó siebie. Literatura 
w swoich najlepszych i najwybitniejszych przed
stawicielach bezustannie wznawia i aktualizuje 
sprawę polską w jej różnych dziedzinach. Nie 
umiemy jej wewnętrznie zlikwidować i przyłą
czyć się duchowo do wielkiej rodziny narodów 
wolnych. Zamiast tego przyswajamy sobie ich 
literaturę i spożywamy ją tak masowo, jak ni
gdy dotąd. Wybornie rozumiemy duchowy świat 
obcy, ale sami tkwimy jeszcze ciągle w tern 
odosobnieniu, w jakiem znajdowaliśmy się przed 
wojną. I dlatego jesteśmy dla świata niebardzo 
zrozumiali.

Zadania literatury polskiej są proste i zostaną 
rozwiązane dopiero wówczas, gdy pisarz poczu
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je się wolnym od tego kompleksu zależności po
litycznej, który ciążył na nas do niedawna. 
Z niezliczonych przesłanek życia wczorajszego 
musimy wysnuć wniosek logicznie rzetelny, dać 
życiu śmiałą syntezę, wskazać mu drogi do no
wych wielkich celów. Niestety, pisarz polski 
omija lękliwie zagadnienia najważniejsze, nie 
odważa się zainteresować sprawami religijnemi 
lub choćby tylko wyznaniowemi, pozostawia na 
uboczu tematy filozoficzne i powtarza mniej 
więcej to samo, co pisali jego poprzednicy przed

dziesiątkami lat. Tylko że pisze inaczej, wydo
skonalił swą sztukę, wyostrzył styl, uplastycz
nił słowo. Może więc mówić i nauczać. Świat 
dokonał dzieła olbrzymiej analizy i teraz miljo- 
ny czekają na wniosek. Czekają nań także 
w Polsce, a tymczasem czytują pisarzy zagra
nicznych. Pisarz polski nie powinien dać się im 
wyprzedzać. Gdy przemówi śmiało, jak Shaw, 
Mann, don Passos, znajdzie wdzięcznych czy
telników i skończy się u nas jeden z niezliczo
nych kryzysów.

LEON RYGIER.

O F I A R A .
1 I  zrodził mi się w szczęsnym dniu, 

z miłości mej się zrodził syn —
nad wszystko ukochane dziecię, 
i tchnienie wziął z mojego tchu, 
i z grzesznej mojej krwi wziął czystą krew bez win, 
i z kwiatów zwiędłych mego ducha 
wziął wonne ducha swego kwiecie.
A kiedy szedł, to każdy człon 
jego harmonijnego ciała 
w muzyczny się przemieniał ton, 
zmieniał się w pieśń — a pieśni tej 
niemocna starość ma słuchała.
Apollo było jego imię;
Apollo — bujnowłosy bóg — 
niemoc starości mojej zmógł 
i siły we mnie tchnął olbrzym ie. . .

2 I  świat z przed oczu moich znikł, 
i znikła ziemia z nędzną dolą;
po turniach stromych wiódł Apollo 
me stopy i bijące serce,
i wszystkie myśli me ustawiał w strojny szyk, 
i wszystkie słowa me, dawniej trwonione w poniewierce, 
zbierał na szczytach gór 
w przedziwnie śpiewny chór —
Apollo — syn mój, bujnowłosy bóg.

3 I  świat z przed oczu moich znikł 
z cierpieniem, krzywdą i rozpaczą,
i najostrzejszy bólu krzyk 
nie mącił mego zachwycenia, —
i zapomniałem samolubnie, że tam w nizinach płaczą,
i że się skarżą słabi biedni ludzie
na Syzyfowy głaz ślepego Przeznaczenia,
co im na barki wraca wciąż
i każe trwać w okrutnym trudzie,
miażdżąc ich ciał i dusz ich miąższ.
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4 Apollo, bujnowłosy bóg,
wiódł mnie stopniami stromych turni, 
wciąż dalej wiódł mnie i wciąż górniej — 
pod mlecznych dróg srebrzysty łu k . . .
Jam  był, jak  łódź, a on, jak  ster, 
a nieskończoność była fa lą  — 
i syren pieśń wabiła nas ku dalom: 
nieogarniona, niezgłębiona, 
z wieczności tryskająca łona —
Muzyka Sfer.

5 Gdy nagle — gdzieś — na łysem wzgórzu
Anioł przede mną s ta n ą ł------ czarny,
uciszył międzyplanetarny śpiew —
i wzrok, jak  rudy promień burzy, 
w mej duszy skrzepłą toń zanurzył, 
i przerażeniem ściął mi w żyłach krew.
Stałem . . .  Czekałem . . .  A On rzekł:
Nie może Bogiem stać się człek!
Nie może zerwać pokrewieństwa 
z nieszczęsnych braci swych niedolą: 
ich łzy i krew mu nie pozwolą 
na dumny sen nadczłowieczeństwa . . .
Tyś chciał! ..
Za ten obłędny ducha szał 
Bóg oto głosi memi usty:
— Zbuduj tu z głazów ołtarz, zbierz łomliwe chrósty,
syna swojego zwiąż jedynego;
daję ci miecz — przez kark go siecz —
i Bogu spal na ofiarę!

6 R zek ł. . .  A ja  wziąłem syna w ojcowskie ramiona, 
po raz ostatni -wejrzałem mu w oczy, 
związałem ręce najdroższe i nogi 
i ułożyłem dziecko me na g łazach . . .
Potem — podniosłem miecz, aby zeń krew w ytoczył. . .  
Gdy nagle Anioł powstrzymał cios srogi 
i syna zabijać zakazał. . .

7 A teraz trzymam głowę jego
na piersi, oczy płaszczem mu zasłaniam, 
i oto zstępujemy — ja  i ocalona
krew moja — i pieśń moja — między bratnie plemię,
w tę czeluść, skąd ku nam biegą
przekleństwa i szemrania,
okrzyki nienawiści, śmiech gruby, szlochania,
rzężenia konających, szyderstwa bluźniących —
by chwałę Boga znieść im z pośród gwiazd — na ziem ię . . .

$  ROZUMIE lu d zki! t y ś  m a ły  przed  panem , g
#  TYŚ KROPLĄ W JEGO WSZECHMOGĄCEJ DŁONI. fc
w  Mickiewicz J5
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T. G r u d a .

TEORJA A PRAKTYKA.
W ciągu ostatnich kilku lat powstała już cała 

literatura na temat politycznej i społeczne; je- 
dynozbawczości katolicyzmu rzymskiego. Tak 
zwani neo-tomiści i neo-medjewiści, czyli zwo
lennicy filozofji Tomasza z Akwinu i porządku 
średniowiecznego, skazują cały świat dzisiejszy 
na zagładę, jeśli nie powróci do tego stanu po
litycznego i społecznego, jaki usiłowali uwiecz
nić papieże średniowieczni. Massis, Maritain, 
Berdiajew, to czołowi przedstawiciele tego ru
chu wyłącznie teoretycznego i pozbawionego 
jakiegokolwiek znaczenia praktycznego. Zapo
mina się zupełnie, że jednak papiestwo pogo
dziło się z kulturą współczesną i bierze od niej 
wszystko, co w taki lub inny sposób przydać 
się mu może. Z drugiej strony zapomina się
0 tern, że jeśli kulturze naszej istotnie zagraża 
niebezpieczeństwo, to nie może uratować jej 
systemat, który był w ciągu wieków nieubła
ganym i zasadniczym jej wrogiem. Neomedjewi- 
ści nie chcą samych wieków średnich z feuda- 
lizmem, czarownicami, paleniem heretyków na 
stosach, ale chcą przedewszystkiem panowania 
papieża nad królami i narodami. Otóż jeszcze 
Pius IX wyklinał cywilizację współczesną i tych, 
którzy twierdzą, że papież może i powinien po
godzić się z nią. Jego poprzednik Grzegorz XVI 
wyklinał wszelkie przejawy wolności aż do wol
ności księgarskiej, swobodnego wydawania
1 propagowania różnych wydawnictw. Czy, 
gdyby zapanował systemat średniowieczny, pa
pieże zabraliby się do likwidowania wolnego 
księgarstwa, jak to naprzykład przeprowadzili 
u siebie bolszewicy? Czy Pius a Langenio, który 
niedawno jeszcze zachwalał i błogosławił pło
mienie stosów, naprawdę zacząłby znowuż spa
lać żywcem heretyków? To nie są pytania ja
łowe. Bo jeśli cywilizację współczesną ma się 
ratować tern, że niszczy się ją przy pomocy 
wznowionego ramienia świeckiego, to naprawdę 
lepiej pozostawić ją samej sobie. Warto też za
pamiętać, że Tomasz z Akwinu jest dekoracją 
zgoła zbędną i dla katolicyzmu nieistotną: 
katolik już Tomasza nie potrzebuje i miljony 
katolików nic o nim nie wiedzą, zaś niekatolik 
wie, że gdyby dzisiaj Tomasz zaczął nanowo 
nauczać i gdyby posiadał wiedzę współczesną, 
to w żadnym razie nie mógłby tworzyć syste
matu średniowiecznej spekulacji, jakim jest jego 
rzekoma filozofja.

Tak mniej więcej można odpowiedzieć teorją 
na teorję, ale nie byłoby to tak przekonywu
jące, jak te odpowiedzi, jakich teoretykom 
udziela życie. Jeśli katolicyzm ma być takim 
uniwersalnym i niezawodnym środkiem, jedno
czącym narody całego świata, to wolnoby chyba 
oczekiwać od niego, że w granicach jednego

państwa tern łatwiej zjednoczy katolików jed
nego narodu i jednego społeczeństwa. Tak nie 
jest nigdzie: widzimy katolicką Hiszpanję roz
dwojoną wprost, tragicznie, pomimo, że kato
lików liczy ona 96%; to samo jest z Włochami: 
katolicki Tyrol i katolicka Istrja jęczą pod 
jarzmem faszystowskiem, bo nacjonalizm dzi
siejszych władców boi się obcego języka nawet 
w kościele i na cmentarzu. Tu katolicy i tam 
katolicy. O prześladowaniach żywiołu słoweń
skiego w Istrji pisują nawet pisma włoskie wy
chodzące w Paryżu i wydawane przez emi
grantów włoskich. Niedawno temu w ,»Kato
lickim Listę", organie arcybiskupa Zagrzeb- 
skiego, ukazał się list pasterski, wzywający 
wiernych do modłów za braci katolików i roda
ków, prześladowanych haniebnie przez oszalały 
nacionalizm faszystowski.

Nie rozumiemy o co może chodzić. Rzecz 
dzieje się we Włoszech, w tych Włoszech, które 
niedawno zawarły uroczyste traktaty z papie
żem i na mocy tych traktatów nie mogą się 
wtracać do spraw kościoła, podlegających wy
łącznie kompetencji papieża Otóż sprawy ko
ścielne w Istrji podlegają chvba także papie
żowi i tylko on może decydować, w jakim 
lęzyku maja się odprawiać nabożeństwa w ko
ściołach katolickich i czy wolno w nich wy
głaszać kazania słoweńskie i śpiewać religijne 
pieśni w języku słoweńskim. Tymczasem 
faszyści wypędzają nauczycieli słoweńskich 
z ich stron rodzinnych, gnębią księży słoweń
skich i z kościoła robią jawne narzędzie swojej 
polityki nacjonalistycznej. Doprawdy trudno 
zrozumieć ten stan rzeczy. Gdy w roku 1831 
powstanie listpadowe upadło, gdy nad narodem 
katolickim i polskim zatriumfował prawosławny 
car, papież Grzegorz XVI tak skwapliwie po
tępił powstanie polskie i tak zdecydowanie 
kazał słuchać cara, którego nazwał władzą pra
wowitą, a dzisiaj, gdy taka straszna krzywda 
dzieje się mniejszościom narodowym w tych 
Włoszech, które są także jego ojczyzną, czyliż 
nie powinien zabrać głos i stanąć w obronie 
uciskanych?

Gdy chodziło o garść ewangelików włoskich, 
którzy nie podlegają kompetencji papieża 
i nigdy podlegać nie będą, zaczął wywodzić, że 
to zniewaga dla Jezusa Chrystusa, iż ewangelicy 
mają wolność sumienia w Rzymie. Czyliż nie 
powinien tern skwapliwiej odezwać się w obro
nie katolików, uciskanych przez innych kato
lików? Rozumiemy, że działają tu względy poli
tyczne i że papież nie chciałby się skłócić z po
tężnymi dzisiaj faszystami, ale w takim razie 
gdzież jest ta sławiona potęga moralna, która 
ma bronić zasady sprawiedliwości zawsze
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i wszędzie? Daleko na północnych kresach 
Europy, w ewangelickiej Szwecji, Rzym zakłada 
swoje placówki, korzystając z wolności ewan
gelickiej, a jednocześnie we własnym kraju nie 
chce czy nie umie stanąć w obronie uciskanych 
katolików, zaś garści ewangelików włoskich 
chciałby odmówić prawa istnienia w ich własnej 
ojczyźnie.

Niechże neo-medjewiści wezmą takie drobne 
sprawy pod uwagę i niech się dobrze zastano
wią, co warta jest zasada moralna, która teore
tycznie sięga po władzę nad całym światem, 
a w praktyce nie umie utrzymać ładu tam, gdzie 
brutalna większość bezwzględnie miażdży bez
radną mniejszość. Jakże inaczej przejawia się 
duch zasady ewangelickiej! Oto biskup Lozanny 
i Genewy, Dr. Besson, przebywający we Fry
burgu, pisze o rządach ewangelickich, pod któ- 
remi mieszkają jego wierni: ,,Czas najwyższy 
powiedzieć wreszcie jasno i otwarcie, że nie 
żyjemy w czasach Nerona, że my katolicy nie 
jesteśmy ludźmi prześladowanymi. Po dziesięciu 
latach sprawowania urzędu biskupiego, sprawie
dliwość domaga się ode mnie, abym oświadczył, 
że z państwowemi władzami reformowanych 
kantonów mej djecezji nie miałem nigdy naj
drobniejszych zatargów i zawsze spotykałem 
z ich strony tylko uprzejmość i życzliwość. 
W dniu, w którymby rządy stanęły w opozycji 
do naszych nietykalnych przekonań i naszych 
praw, biskup powiedziałby co czynić należy. 
Tymczasem wszakże jest naszym obowiązkiem 
zachowywać się lojalnie także względem władz 
inaczej niż my myślących. Wreszcie chciałbym 
przypomnieć katolikom, że nasi współobywatele 
innej wiary i innych przekonań politycznych tern 
samem nie są jeszcze naszymi wrogami i nie 
powinni być traktowani jako tacy. W czasach, 
gdy pożądane, a nawet konieczne jest jedno
czenie się wszystkich ludzi dobrej woli, katolicy 
nie powinni nadal izolować się w’e wszystkich 
dziedzinach życia. Zanim my, katolicy, zacz
niemy się uskarżać, że inni nas nie kochają, po
winniśmy w każdym razie coś przedsięwziąć 
wreszcie, abyśmy tym innym okazali także nieco 
uprzejmości. Stosujmy praktyczną miłość bliź

niego wydatniej, niż czyniliśmy dotychczas i nie 
wyłączajmy z niej nikogo“ .

Świadectwo to, wystawione reformowanym 
władzom szwajcarskim przez rzymsko-katoli
ckiego biskupa, świadczy wymownie o poziomie 
kultury ewangelickiej. Zdawałoby się, że papież 
rzymski powinien świecić przykładem kultury 
chrześcijańskiej i prześcigać reformowane wła
dze szwajcarskie. Niestety, gdyby mógł, to ska
sowałby wolność sumienia we Włoszech i nie- 
tylko we Włoszech. Nie wszyscy duchowni 
katoliccy stoją pod względem umysłowym i mo
ralnym tak wysoko, jak biskup Dr. Besson. Oto 
w rzymsko-katolickiem pisemku „Schildwache“ , 
wychodzącem w Szwajcarji, proboszcz miejski 
w Bazylei, Robert Mader, wypisał dnia 3 stycz
nia 1931 roku takie słowa: „Bóg jest katolik, 
a jego polityka państwowa jest katolicka 
w najobszerniejszem, a zarazem w zupełnie wy- 
łącznem znaczeniu słowa. Bóg nie myśli ina
czej. Rządy boskie są rzymo-centryczne, tak 
samo, jak są teocentryczne i chrystocentryczne. 
Rzym, t. zn. papież, jest dla Boga ośrodkiem 
świata a zarazem ośrodkiem panowania nad 
światem. Nie znaczy to, aby Bóg nie troszczył 
się miłościwie o każdego człowieka, choćby ten 
znajdował się poza kościołem, o niewiernego, 
obcego, grzesznika. Ale Bóg patrzy na czło
wieka, prowadzi i kieruje każdą duszą i wszyst- 
kiemi wydarzeniami z punktu widzenia jej na
stawienia, czy jest za jego królestwem, czy prze
ciwko niemu, to jest kościołowi katolickiemu, 
w którym żyje Chrystus. Bóg rządzi rzymo-cen- 
trycznie. Bywają czasy, gdy ta boska polityka 
państwowa grąży się w tajemniczym mroku“ .

Gdy się czyta podobne rzeczy, to doprawdy 
strach ogarnia współczesnego człowieka na 
samą^myśl, że tego rodzaju koncepcje mogłyby 
zwyciężyć i zapanować nad światem. Bóg panuje 
rzymo-centrycznie to tylko formułka, w którą 
przygodny mnich włożyłby swoją własną treść 
i pokazałby, jak to panowanie wygląda w prak
tyce. Historia wieków średnich uczy nas, że tak 
rozumiane królestwo Boże było panowaniem 
ciemnoty i nienawiści. Niech Bóg uchowa nas od 
powrotu takiej cywilizacji!

PRZYCZYNEK DO 300-LECIA PARAFJI ZYCHLINSKIEJ.
Najstarszą parafją ewangelicko-reformowaną, 

do dziś istniejącą i leżącą w promieniu działa
nia Synodu i Konsystorza warszawskiego, jest 
parafja Żychlińska.

Żychlin leży pod Koninem, w północnej czę
ści województwa łódzkiego, nieopodal Kolebki 
Narodu, mitycznej Kruszwicy i jeziora Gopła. 
W roku zeszłym upłynęły trzy wieki od założe
nia tej parafji. Rocznicę tę Konsystorz Ew.-Re-

formowany postanowił uczcić w roku bieżącym. 
Pomiędzy innymi ma być opracowana monogra
fią zboru Źychlińskiego. Zanim ta praca zosta
nie dokonana, jako przyczynek do niej, zapo
znajmy sę z „Księgą Aktów y Usług Kościel
nych Zboru Źychlińskiego y Wolskiego od Ro
ku 1630 aż do Roku 1794“, którą to księgę, 
przechowywaną w bibliotece synodalnej, mamy 
przed oczyma.
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Przejrzyjmy kolejno najważniejsze rubryki, 
a niewątpliwie znajdzie się w tych suchych po
zornie notatkach ciekawy materjał historyczny.

Inwentarz rzeczy kościelnych został po-raz 
pierwszy zapisany w r. 1623 „za czasu Urzędu 
Seniorowskiego X. Marcina Orminiusa Zborów 
Wielgopolskich superintendenta przez X. To
biasza Pupkie wieża".

Następnie spisuje inwentarz w r. 1699 X. To
biasz „Festo Ascensionis".

Później dokonywa spisu w r. 1701 ,,Dn. 1 Ad- 
ventus" X. Paweł Cassius.

Odtąd przez szereg lat napływają dary i są 
speqalnie zapisywane wraz z nazwiskami ofia
rodawców. Sześć stron zajmuje lista darów 
i ofiarodawców, rozpoczyna ją „chustka pod 
kielich złotem dużo wyszywana, podarowana 
A° 1710 od IMCi Panny Jadwigi Wojnowskiey 
y dwa Lichtarze Drewniane pozłocone", kończy 
..Anno 1788 dnia 16 August, darowała ta sama 
Panna Chlebowska (która w 1785-vm r. złożyła 
inny dar) chustkę na przykrycie Sakramentów 
świętych". Pominąwszy ofiary zanotujemy ku 
wiecznej rzeczy pamięci nazwiska ofiarodaw
ców: Pani Wojnowska, panna Konstancja z Wy- 
branowa Chlebowska, pan Aleksander Potwo
rowski „patronus loci", p. Kacper Trepka 
„Podczaszy Wieluński y Porucznik", Paweł 
Chlebowski „Miecznik Lubelski". Pani Zofja 
Trepczyna ..podczaszyna Wieluńska", z domu 
Dembicka, Pani Chlebowska, z domu №esz- 
kowska, Zofja, Miecznikowa Lubelska, Piotr 
Bronikowski, Eleonora z Suchodolskich Pio
trowska, miecznikowa wieluńska, siostry Mał
gorzata y Maryanna Lipnickie, panny pisarzów- 
ny wieluńskie, pani Jadwiga z Twardowskich 
Trepczyna, panna Anna Rozbicka, panna Zofja 
Anna Potworo wska, pani Twardowska z Wysz
ków, p. Maciej Bielski, pani Wierzchaczewska, 
sławetna pani Anna Kałuska, Wielm. Ieymość 
Pani kapitanowa Chlebowska.

W r. 1727 z podpisem „B. Mikołaiewski" zo
stał sporządzony spis rzeczy w „skrzynkach 
kościelnych w Woli Potworowskiej", a za rok 
1715 jest opisane przywiezienie ciborium srebr
nego, które poprzednio zostało wywiezione do 
Leszna.

Jest charakterystyczne, że na 25 pozycji ofiar 
19 przypada na lata 1710 — 1748, a tylko 6 na 
lata 1753 — 1788.

Wola jest okazuje się Wolą Potworowską. 
Był tam prawdopodobnie kościół filialny.

Notatka o przywiezieniu ciborium srebrnego 
w 1715-ym r., uprzednio wywiezionego, jest 
w związku z długą przerwą w nierobieniu in
wentarza od roku 1623 do roku 1699.

Przerwę tę, gdybyśmy nawet nie znali histo- 
rji reformacji, wyjaśni nam na swój sposób 
„Księga Aktów".

Przeczytajmy „Regestr Dziatek tych które się 
porodziły y okrzęzone są przy zborze Żychliń- 
skim, i zatrzymajmy się przy jednym nazwisku, 
które przewija się od początku do końca księgi.

ROK VI

W roku 1635-ym przybywa do Zboru pan Do- 
brogost Kurnatowski i małżonka jego Bogumi: 
ła. Ma liczne potomstwo. W r. 1636 zostaje 
ochrzczona jego córka Zofja, w 1637-ym — Ja 
dwiga, w 1639-ym — Anna, w 1640-ym — syn 
Stanisław, w 1642-im córka Bogumiła, w r. 
1643-im — Katarzyna.

Pan Dobrogost nie jest jedynym przedstawi
cielem swego rodu.

W r. 1643-im p. Stanisław Kurnatowski ma 
córkę Zofję, w r. 1647-ym syna Stanisława, 
w 1649-ym syna Jana („samiśmy go okrzcili bez 
kmotrów"), w 1651-ym syna Dobrogosta.

W 1652-m Stanisław Kurnatowski, prawdopo
dobnie nie ten sam, co poprzedni, ożeniony 
z Katarzyną z domu Słupską, ma córkę Annę. 
w 1654-ym — Katarzynę, w 1655-ym—Jadwigę.

Pod datą 1647-go r. figuruje p. Wojciech Kur
natowski, jako ojciec syna Adama.

Pod każdą notatką figuruje lista „kmotrów" 
i „kmoszek", z wyjątkiem jednego wypadku 
chrzcin Jana, syna Stanisława w r. 1649.

Po roku 1655-ym następuje przerwa. Księga 
objaśnia ją nam w ten soosób:

„Defekt. Nie pisał X. Sen. Cugier przez kilka 
lat 18 multa, oprócz na jednej osobnej kar
cie znalazłem za rok 1692 w Woli na Prze
wodnia okrzcił córeczkę Marjannę IMP. Ja 
nowi Ernestowi (nazwisko nieczytelne)". 
Wśród „compatres i commatres" (makaro- 

niczna łacina i tu przeniknęła: jędrny wyraz 
..kmotr" znika odtąd) figuruje p. Stanisławowa 
Kurnatowska.

„Defekt", przerwa trwa dokładnie 11 lat, od 
1685 do 1696. Przez te lata nie są zapisane żad
ne chrzciny.

Rodzina Kurnatowskich figuruje jednak od 
1655-go r. do 1745-go głównie tylko przez za
mężne panie, zapisane jako matki chrzestne. 
(Catharina z Bitinia Kurnatowska, zamężna Sta
nisławowa Chlebowska 1701, Jadwiga Bielska, 
z domu Kurnatowska 1719). Jest jednak, jako 
..commater" p. Angielika Kurnatowska z domu 
Szczaniecka (1719) i p. Aleksander Kurnatow
ski (1754, jako „testis" (przelotnie używane 
określenie).

Za rok 1745 jest taka notatka:
„Na nowy rok okrzciłem IMP Kurnatowskie

mu (bez imienia) córkę, która post annum 
umarła y pewnemu Czechowi syna w Sycewie".

Nowa kartę tej rodziay rozpoczyna w 1779 
r. IMCPan Jerzy Bogusław Kurnatowski y Iev- 
mość jego Wiktorja Katarzyna z Mojaczewskich. 
Jerzy jest kapitanem Wojsk Koronnych. Miał 
dobra Ruszków (koło KołaL 

Małżeństwo to ma córkę Johannę Teofilę 
11779), syna Stanisława Xawera (1783), syna 
Ludowicka Krisztofa (17841, syna Raphaela 
Ferdinanda (1785), syna Casimira Leopolda 
(1787) i syna Wiktora Feliksa (1791).

Nawiasem powiedziawszy portret Wiktorji 
z Mojaczewskich Jerzowej Kurnatowskiej, pę
dzla Bacciarellego, jak świadczy podpis, malo
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wany w r. 1788-ym, znajduje się w posiadaniu 
jej w prostej linji prawnuka Jerzego Kumatow 
skiego, obecnie Radcy Konsystorza Ew.-Refor- 
mowanego.

Słowem, sądząc z księgi, na rodzinie Kurna
towskich odbija się to załamanie, jakie zbór i ca
łe wyznanie dotknęło w drugiej połowie 
XVII-go wieku. Sądząc z księgi w drugiej poło
wie XVIII-go w. następuje rozkwit, jak wiemy 
nieco sztuczny i krótkotrwały, ale jakże wie- 
lomówną jest np. taka notatka z 27 Marca 
1786-go r. o chrzcinach Raphaela Xawera Ada
ma, który się urodził ,,Wielmożnemu Panu 
Szambellanowi Adamowi Bronikowskiemu 
v Małżonce Jego Joannie Karolinie z Moja- 
czewskich", gdzie lista „chrzesnych" (już nie 
kmotrów, ani compatrów i commater) zajmuje 
dwie strony zapisane drobnym pismem, wśród 
których figuruią kasztelanowie, szambelanowie, 
kawalerowie Orła Białego i t. p.

Gdy porówna się ten ,,Splendor“ z krótkimi, 
niewyraźnymi notatkami z lat 1655 — 1696, to 
łatwo sobie wyobrazić różnicę samopoczucia 
ewangelików reformowanych w tych dwóch 
okresach.

Charakterystyczne jest. że listy komunikan
tów (spisanie krótkie Aktów Commumv lub 
Snołeczności świętych, które się w tym zborze 
odnrawowały począwszy od roku 1630) sa bar
dzo szczegółowo prowadzone od Bożego Naro
dzenia 1630 do Wielkiei Nocy 1655. i dooiero 
no bardzo długiej przerwie sa wznowione 17-go 
Maja 1789-go r,, niestety na bardzo krótko.

Pamiątka pomartych i pogrzebionych osób, 
rozpoczęta 29 Maia 1630-go r. przez Katarzy
nę, córkę p. Steohana Żychlińskiego, przerwa
na od roku 1685-go do 1699-go r., kończy się 
7 Grudnia 1794-go r. na młynarczyku Wilhel
mie Ehrenfriedzie ,.mającym lat półszesnaście“ . 
.Odtąd natrz pochowanv w Księdze Kościelney 

Niemieckiey" — brzmi złowieszczo ostatnie 
zdanie.

Niemniej złowieszczo brzmi taka notatka:
,./\nno 1769 d. 13 stycznia w nocy z Soboty 

na Niedzielę, zrabowany po kilka razy y po ca- 
łvm ciele okrutnie zbity y zkaleczony Przew. 
JMX. Maiewski Vnit. Consenier, gdy ledwo tro
chę do siebie przyszedł był po ostatnim zbiciu 
na ostatek w dzień rzeczony koło północy 
w łóżku okrutnie zamordowany był, mając dwa 
razv przecięta głowę v dwa palce u prawej rę
ki odciete. Tak zginał śmiercią męczeńską Pa
sterz Zboru tego wiernv. troskliwy, nad innych 
przykładny v u wszystkich wzięty. Autorami tej 
zbrodni y zabovcami jego byli dwai Łubowscy 
ojciec z synem, Walenty Radomicki, byli jeszcze 
przytem Kamiński, Jaranowski, Janiszewski, 
człowiek który służył był za Fornala u X. Ka
nonika w Koninie. Panie weyrzyi w tę sprawę 
a osądź".

Jak nas objaśnia dalsza notatka ,,po zamęcze
niu okrutnym świętej pamięci nieboszczyka

IMX Conseniora Majewskiego owieczki jego 
przez czas ostały bez Pasterza" aż do roku 
1781-go.

W tych warunkach nic dziwnego, że księga 
ma „defekta". O męczeńskiej śmierci X. Majew
skiego świadczy i inna notatka.
W „poznaczeniu osób w stan małżeński odda
nych“ znajdujemy taką notatkę:

,,Anno 1768 r. 15 sierpnia w dzień Niebowstą- 
pienia Panny Maryi, Nieboszczyk X. Cons. Ma
jewski dał ślub Wielm. IEmości P. Krzysztofo
wi Zygmuntowi z Wybranowa Chlebowskiemu 
kapitanowi Wojsk Saskich z Wielm. IMPanią 
Anną Ludowiką z Twardowskich Bielską, Nie
boszczyka Macieja Bielskiego pozostałą wdo
wą; jako przytomni na ten czas wyznali świad
kowie y całemu znajomo Zgromadzeniu Żychliń- 
skiemu. Że Nieb. X. Consenior te y inne Acta 
suo loco nie spisał, bez wątpienia nie inna przy
czyna, tylko, że tę Księgę Kościelną dla zawie- 
ruchów y napaści ustawicznych na bezpiecznym 
mieyscu zachowawszy, dobyć jey nie chciał, 
czekając czasów bezpieczniejszych, a tym cza
sem okrutną zginął śmiercią. Quod testor. C. T. 
Cassius. Vnit. Diac.“ .

Jeżeli ,,zawieruchy y napaści ustawiczne“ 
mogłv mieć miejsce jeszcze w drugiej połowie 
XVIII-go wieku, to niewątpliwie nie lepiej dziać 
sie musiało u schyłku poprzedniego wieku, kie- 
dv księga przez całe jedenaście lat nic nie no
tuje.

Na całei księdze, jak i na dzieiach poszcze
gólnej rodziny, wybranej dla przykładu, odbija- 
ią się dzieje naszego wyznania i naw*et dzieje 
kraju.

Pierwsza połowa XVII-go wieku, echa świet
nej epoki reformacji, rządy mądrego, choć już 
bezsilnego Władysława IV-tego. Druga połowa 
XVII-go wieku, po ..potopie" rządy Jana Kazi
mierza. Michała Korybuta. Jana Sobieskiego, 
czasy fanatyzmu katolickiego, upadku, anarchji 
i słabości państwa, pomimo efemerycznego 
i zresztą politycznie bezcelowego sukcesu wie
deńskiego.

Wreszcie pierwsze trzy ćwierci XVIII-go 
wieku, czasy saskie, pierwsze lata stanisławow
skie, społeczeństwo gwałtownie pobudzane z ze
wnątrz różnymi wpływami; w końcu wspaniały, 
ponad siły, fajerwerk rozkwitu i upadek osta
teczny... aż do nowego Zmartwychwstania.

Może więc zmartwychwstanie w jakiejś nowej 
postaci i ten ewangelicko-reformowany polski 
świat, który jednak po przez trzy wieki najro
zmaitszych kolei potrafił utrzymać swój zbór 
w Żychlinie. Z licznych polskich szlacheckich 
nazwisk, jakich pełno w księdze, zaledwie dwa 
czy trzy dotrwały w wierze swoich przodków 
i to bynajmniej nie w liczbie wszystkich swoich 
przedstawicieli. Czego nie dokonały „zawie
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ruchy y napaści“ w XVII-ym i XVIII-ym w., do
konały w XIX-ym obojętność i niezrozumienie 
tej ogromnej roli kulturalnej i moralnej, jaką 
i w przyszłości ma do odegrania w Polsce nauka 
Kalwina.

Jednak — nil desperandi. Daleko do zupeł
nego upadku. Stary trzechsetletni zbór w Ży
chlinie i „Woli Potworowskiej“ istnieje i nie 
chyli się bynajmniej do upadku. Oby trwał 
i wytrwał!

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

S P R A W Y  P R Z E M IL C Z A N E .
W każdem piśmie, które chce przedrukowy

wać komunikaty Kat. Ag. Pras. (Kapa), możemy 
się od czasu do czasu doczytać o przechodzeniu 
na katolicyzm znakomitych ewangelików, nato
miast nigdy nie pisze się o przechodzeniu na 
ewangelicyzm wybitnych katolików. Niedawno 
rzymsko-katolicki biskup z Boliwji, Dr. Julius 
Garret, przeszedł na ewangelicyzm i od roku 
sprawuje urząd pastora w episkopalnym ko
ściele amerykańskim. Biskupem rzymskim był 
w Boliwji od roku 1924, a decyzja opuszczenia 
kościoła rzymskiego dojrzewała w nim od cza
su, gdy jako biskup katolicki bawił w roku ze
szłym w Rzymie, gdzie uświadomił sobie nie
zgodność rzymskiego papiestwa z nauką ewan
geliczną Jezusa Chrystusa. Wychodzące w Rzy
mie pismo ,,Evangelista“ , pisze dnia 21 stycznia, 
że podobnie jak za czasów Lutra, tak i dzisiaj 
jeszcze zachowuje swą moc sentencja: Roma 
veduta, fede perduta — Rzym zobaczyłem, wia
rę straciłem.

Zdarzenie to, wywołało, rzecz prosta bardzo 
przykre wrażenie w Watykanie. Znawcy stosun
ków watykańskich uważają, że ostre ataki pa
pieża przeciwko protestantyzmowi, w których 
Pius XI kilkakrotnie potępiał tak zwaną propa
gandę ewangelicką, mają swoje źródło w tern 
zdarzeniu przedewszystkiem.

Dużo się pisało w swoim czasie o wielkiej 
zdobyczy kościoła katolickiego, gdy na jego ło
no przeszła znakomita pisarka norweska, Sigrid 
Undset. Dzisiaj koła jej katolickich wielbicieli 
przemieniają się w ostrych nieubłaganych kry
tyków. ,,Bayerischer Kurier“ , organ katolików 
bawarskich, pisał już w roku zeszłym, że po
wieść Undset „Gymnadenia“ nie może się ka
tolikowi podobać. ,,Jeśli czytelnik katolicki po
mimo niezaprzeczonych wartości tego dzieła nie 
może mu otworzyć swej biblioteki, to jego po
stawa wobec niego jest całkiem uzasadniona. 
Realizm w opisie stosunku miłosnego posuwa 
się za daleko... Podkreślanie uczucia rozkoszy 
osiąga stopień, który staie się niebezpieczny dla 
rzeczowego opisu... Jeśli pisarka przedstawia 
czasy obecne razem z ich moralnemi i religijne- 
mi niedomaganiami, a jednocześnie utrzymuje 
ludzi w stanie pełnym zadowolenia i pozornego 
szczęścia, to jej opisom brak tendencji walki 
z tą postacią życia. Katolickiemu czytelnikowi 
brak tu przeciwstawienia religji i moralności...“ .

A więc zawód. Zmiana wyznania miała tak po
tężnie oddziałać na norweską pisarkę, iż ocze
kiwano po niej rzeczy zasadniczo nowych, a tu 
masz! Na Zachodzie nic nowego. Zmieniło się 
wyznanie, człowiek pozostał tern, czem był, ani 
ewangelikiem, ani katolikiem.

0  ,,rozkładzie protestantyzmu“ czyta się
w prasie katolickiej równie stale, jak o tern, że 
młode pokolenia wracają do kościoła rzymskie
go. Każdego konwertytę, wywodzącego się z kół 
ewangelickich, czy prawosławnych notuje się 
skwapliwie, ale nie notuje się strat, które są 
niemałe. Dowiadujemy się tedy, że w Anglji 
w ciągu jedynego roku 1929 przyłączyło się do 
kościoła rzymskiego 12,075 nowych członków, 
że w Berlinie o większości ewangelickiej, opu
ściło kościół 57,640 ludzi i t. d., ale nie dowia
dujemy się o dziesiątkach tysięcy katolików 
wiedeńskich opuszczających kościół katolicki 
i nie widzimy wogóle drugiej karty księgi ra
chunkowej. Tymczasem ruch przeciwrzymski 
trwa w dalszym ciągu, np. w samej Styrji liczba 
konwersyj ewangelickich dochodzi do tysiąca 
osób rocznie, w Czechosłowacji, jak wiadomo, 
oderwało się od kościoła rzymskiego kilkaset 
tysięcy ludzi odrazu, a w statystykach przedsta
wiających ruch wyznaniowy w różnych krajach, 
widać czarne na białem, że liczba nawróceń 
z ewangelicyzmu na katolicyzm nigdy nie do
równywa liczbie nawróceń z katolicyzmu na 
ewangelicyzm. Ale o tych rzeczach się nie pi
sze.

Nie pisze się też o nadużywaniu gościnności 
ewangelickiej przez misje katolickie np. 
w Szwecii. Jeszcze nie przebrzmiała sprawa 
Gudruny Ramsted i jej zatargu z biskupem Smi- 
tem, a nowa sprawa wzburzyła opinję ewange
licką w Szwecji. W tym kraju jest zaledwie 
3.500 katolików, ale praw żądają dla siebie ta
kich, jakby oni właściwie byli większością wy
znaniową. Pewna młoda szwedzka katoliczka, 
pochodząca z rodziny wojskowej, poznała za 
granicą młodego inżyniera ewangelika. Katolic
ki ksiądz Meus zażądał od niej, aby ślub brała 
w kościele katolickim, a od narzeczonego żąda
no zobowiązania, że dzieci wychowane będą 
w wierze katolickiej. Małżeństwo dla tych przy
czyn do skutku nie doszło. Niebawem młoda 
panna zaczęła się potajemnie przygotowywać do 
ucieczki do Rzymu, gdzie miała wstąpić do
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klasztoru, aby się przygotować do pracy misyj
nej. Rodzice byli tem zaskoczeni i oburzeni. 
Ojciec młodej panienki zwrócił się do biskupa 
w Stockholmie i zagroził mu opublikowaniem 
całego zdarzenia, jeśli nie zapobiegnie ucieczce 
córki. Ksiądz Meus został wezwany do Stock- 
holmu (rzecz działa się w Malmö), a po powro
cie, jako spowiednik młodej panny zakazał jej 
ucieczkę z domu ojcowskiego.

Po kilku podobnych zdarzeniach ewangelicka 
opinja szwdzka domaga się zarządzeń, któreby 
takie sprawy raz na zawsze uniemożliwiły. Po
wstaje nawet myśl, aby ewangelicka Szweda 
stanęła na czele międzynarodowej organizacji 
ewangelickiej, która miałaby na celu zdecydo

waną obronę przeciwko coraz dokuczliwszej sa
mowoli rzymskiego kleru na całym świecie. Gdy
by taka organizacja doszła do skutku, możnaby 
sobie powiedzieć, że niema tego złego, coby na 
dobre nie wyszło. Należy stwierdzić z całym na
ciskiem, że piękna i wzniosła zasada ewangelic
kiej wolności, stosowana w krajach ewangelic
kich z całą lojalnością także wobec innowier
ców, jest przez katolików stale wyzyskiwana 
całkiem jednostronnie, bo w krajach, gdzie ka
tolicyzm ma jeszcze wpływy na rządy, o wol
ności sumienia w stosunku do mniejszości nieka
tolickich niema ani mowy. Toteż organizacja, 
która do przeciwnika mogłaby przemówić języ
kiem jedynie dla niego zrozumiałym, byłaby ze 
wszech miar pożądana.

P r o f . K .  S e r  i n  i .

Z PIŚMIENNICTWA PAMIĘTNIKARSKIEGO.
ZDZISŁAW DĘBICKI „GRZECHY MŁODOŚCI” .
Warszawa. Nakładem księgarni Trzaska, Evert i Michalski.

W ciągu ostatnich lat dziesięciu liczni auto- 
rowie ogłosili swe pamiętniki z okresu wielkiej 
wojny; większość z nich poprzedza opis swych 
przeżyć z tego okresu wspomnieniem lat naj
bliższych: widocznie celem ich jest przedstawić 
pewną całość w sobie zamkniętą, przyczem opis 
zdarzeń, poprzedzających okres najważniejszy, 
ma być nietylko wstępem lecz w pewnym stop
niu wytłumaczeniem następnych wypadków.

Naturalnie każdy z autorów oświetla dzieje, 
których był współtwórcą lub conajmniei uwa
żnym widzem, ze swego stanowiska, zgodnie ze 
swa ideologją i konstytucją psychiczną. Nie jest 
to ani ujmą ani wada raczej zaletą, wtedy pa
miętnik staje się żywym obrazem wypadków 
i odbiciem rzeczywistości historycznej w osobo
wości autora. Jego oczyma spoglądamy na pe
wien wycinek dziejów ludzkości, a przez porów
nanie tego przedstawienia i oceny z naszem 
punktem widzenia zbliżamy się do istotnego 
poznania rzeczywistości.

Poznanie zaś najbliższej nam przeszłości ma 
znaczenie nietylko teoretyczne lecz w równym 
stopniu praktyczne; odkrywa bowiem źródła 
stanu obecnego i udziela pewnych wskazówek 
na przyszłość. Dla współczesnej młodzieży, 
wstępującej w szranki życia, oddychającej po
wietrzem zarówno czasów obecnych jak i naj
bliższej nam przeszłości, poznanie jej z ust 
świadków' i działaczy ma znaczenie pierwszo
rzędne.

Często słyszymy, że młodzież obecna nie po
siada wyraźnego oblicza ideologicznego i w niej 
jak w całej współczesności wszystko znajduie 
sie w stanie płynnym; z jednej strony występuje 
młodzieńczy radykalizm, zrywający w imię przy

szłości z dziedzictwem dni ubiegłych, z drugiej 
strony ujawnia się dążenie do snucia nici tra
dycji i zachowania przekazanych przez nią war
tości.

Między nowatorstwem a zachowawczością 
waha się myśl i uczucie, szuka wyjścia, opar
tego na sądach samodzielnych; jakże wielką 
wartość posiada wtedy doświadczenie pokolenia 
starszego, które przeszło przez analogiczne 
walki i obecnie, stojąc u zenitu swej pracy ży
ciowej, wypowiada swój sąd na podstawie wła
snych przeżyć.

Z tego powodu pamiętnik właśnie świeżo 
zmarłego Dębickżiego posiada znaczną wartość 
dla młodzieży obecnej, zarazem iest mile witany 
przez tych, którzy z owem pokoleniem prze
żywali młodość chmurną i górną. Wszyscy zaś 
cieszyć się będą z możności przeczytania ksią
żki, napisanej najwytworniejszą polszczyzna.
0 stylu pięknym i konstrukcii tak jednolitej
1 jasnej, że w naszych czasach pisania zawile 
i niezrozumiale książka Dębickiego może ucho
dzić za wzór.

Pamiętniki te odbiegają daleko od typu kro
nikarskiego, którego istota sprowadza sie do 
wyliczenia w porządku chronologicznym dziejów 
życia autora na tle współczesnej mu epoki z do
daniem sądów o znaczeniu przytaczanych zda
rzeń lub o wartości charakterystycznych osób. 
Pamiętniki Dębickiego są raczej szeregiem szki
ców powieściowych, powiązanych nietylko 
chronologicznie lecz złączonych jednością za
miaru — dać w formie artystycznej skrawek 
dziejów własnego życia i obraz środowiska, 
którem żyła młodzież t. zw. lat dziewięćdziesią
tych w dawnym zaborze rosyjskim.
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Autor należy do pokolenia, które po klęskach 
63 roku i lat następnych ocknęło się z wegetacji 
okresu pozytywistycznego i wywiesiło sztandar 
nieprzedawnionych praw narodu polskiego do 
niezawisłego bytu politycznego. Tendencje te 
znalazły silny oddźwięk w umysłach i sercach 
ówczesnej młodzieży kongresowej, której ośrod
kiem był uniwersytet Warszawski. Nowe życie 
znalazło swój wyraz organizacyjny w licznych 
kółkach samokształcenia, powstających przy 
każdem gimnazjum; jednoczyły się zaś one 
w kole uniwersyteckiem, od którego otrzymy
wały program pracy i wskazówki do jego reali
zacji. W początkach 90 lat ścierały się wśród 
młodzieży dwa prądy t. zw. narodowy i między
narodowy; naturalnie kierunków ówczesnych 
niewolno mierzyć miarą ideologji obecnych 
partyj politycznych, oba bowiem wyrastały 
z jednego pnia — socjalizmu marksowskiego. 
Najlepszym dowodem odmienności ówczesnego 
nastawienia od tendencyj obecnych jest fakt, że 
obecni czołowi przedstawiciele narodowej 
demokracji należeli do obozu socjalistycznego; 
różnice zaś obu kierunków sprowadzały się do 
zagadnienia niepodległości Polski: najpierw 
przeistoczenie społeczne a następnie własny byt 
polityczny, czy dążyć przez niepodległość Polski 
do przebudowy społeczeństwa. Pomimo tych 
różnic oba kierunki były społecznie, politycznie 
i filozoficznie nastawione radykalnie. Na terenie 
organizacyj studenckich, a więc Bratniej Po
mocy i Koła siły były niemal równe, nieznaczna 
przewaga była po stronie obozu narodowego, 
kierowanego przez Ligę Narodową i jej orga
nizację uniwersytecką ,»Związek Młodzieży Pol
skiej“ . Obóz ten kierował pierwszą znaczniejszą 
manifestacją od czasów powstania stycznio
wego, urządzoną z racji stulecia konstytucji 
3 maja w ogrodzie Botanicznym a następnie 
w Alejach Ujazdowskich i na Nowym Świecie. 
Z obozu narodowego wyszła myśl zamanifesto
wania stuletniej rocznicy porwania ludu War
szawskiego za broń pod przywództwem Kiliń
skiego. Przedstawiciele młodzieży międzynaro
dowej oświadczyli, że ich obóz nie przeciw
stawi się planowanej manifestacji lecz udziału 
w niej nie weźmie. Niemniej uchwalono wy
stąpić publicznie przez urządzenie nabożeństwa 
w katedrze Św. Jana, pójście na ul. Szeroki 
Dunaj przed dom, w którym zamieszkiwał Kiliń
ski, i stamtąd Podwalem wrócić na Plac Zam
kowy. 17 kwietnia 1894 zebrało się w katedrze 
około 800 osób, które po skończonem nabo
żeństwie udały się na Szeroki Dunaj, gdy zaś 
manifestanci znaleźli się na Podwalu obok 
gmachu obecnego Muzeum Narodowego, a wów
czas cyrkułu policyjnego, zastąpiła im drogę 
policja, jednoczśnie z tyłu zamykając odwrót; 
odciętą w ten sposób grupę wtłoczono na dzie
dziniec, gdzie się znalazło około 250 osób 
a w tern 165 studentów; nadmienić należy, że 
i tak zw. międzynarodowcy znaleźli się w po
kaźnej liczbie wśród zatrzymanych.

Rozpoczął się zwykły akt — stwierdzania 
tożsamości osób i odbierania legitymacyj; na
stępnie pozwolono zatrzymanym udać się do 
domów. Młodzież gubiła się w domysłach, jakie 
skutki pociągnie za sobą jej wystąpienie, na 
razie przeważały nastroje optymistyczne, które 
się nagle zmieniły, gdy po trzech dniach mani
festanci zostali aresztowani i osadzeni w wię
zieniach Warszawskich. Po przetrzymaniu mło
dzieży w ciągu 2 do 3 miesięcy zapadł wyrok, 
skazujący uczestników manifestacji na przymu
sowy pobyt w Rosji na przeciąg 2 do 3 lat.

Wypadki te, poczynając od 17 kwietnia 1894 
aż do powrotu do kraju i rodziny, a więc pierw
szych dni września 1895, są tłem pamiętników 
Dębickiego. Na tej kanwie snuje autor wspo
mnienie swej podróży do miejsca zesłania, Or
ska w gubernji Orenburskiej, przez Wilno, Mo
skwę, Niżnij, Kazań, Samarę, Orenburg, step; 
opowiada o spotkaniach z władzą rosyjską 
w Orenburgu i Orsku, o stosunkach z przedsta
wicielami społeczeństwa rosyjskiego, kirgiskie
go, baszkirskiego i tatarskiego; mówi o nielicz
nych Polakach, z którymi zetknął się w Orsku 
i o licznej kolonji polskiej w Orenburgu, 
o wspólnem życiu ze swymi kolegami: Uściń- 
skim, Karolim i Śliwińskim. Tok opowiadań jest 
czasami przerywany opisami przyrody, sądami 
o kraju i ludziach, wśród których spędził rok.
0  tym okresie czasu mówi autor: „ten rok roz
myślań w samotności dał mi więcej, niż ukoń
czone potem studja uniwersyteckie“ .

Po latach 35 autor na podstawie zrobionych 
wówczas notatek odtwarza przeszłość, prze
żywa ją ponownie swem sercem, wydaje obec
nie o niej sądy. Jakie zajmuje wobec niej stano
wisko?

Autor nietylko stara się być bezstronnym, 
lecz jest nim istotnie; chociaż wyraźnie pod
kreśla swe stanowisko narodowe, górujące 
w przeświadczeniu, że kultura polska jest jako 
zachodniouropejska zasadniczo różna od rosyj
skiej, jednak nie przeoczą stron dodatnich życia 
rosyjskiego wszędzie, gdzie widział jego cechy 
dodatnie. Objektywizm ten płynie z poczucia 
sprawiedliwości w ocenie zjawisk i ludzi, a stąd 
krytycyzm. Autor nie należy do rzędu pamięt- 
nikarzy, wyolbrzymiających przeszłość studen
cką i przeto zacierających różnicę między za
mierzeniami a ich urzeczywistnieniem; lecz nie 
przeoczą korzyści, jaką zesłanie przyniosło nie
tylko licznym kolonjom polskim, rozsianym po 
olbrzymich przestrzeniach dawnego imperjum 
rosyjskiego, ale i krajowi, budząc go z politycz
nego uśpienia. Bezstronność, sprawiedliwość
1 krytycyzm nie mają w sobie nic z formalizmu 
historyka lub sędziego, raczej podyktowane są 
przez uczucie, wyczuwające u innych drgnienie 
duszy.

Pomimo stosowania tych zasad autor wpada 
czasami w pewną sprzeczność między opisy
waną przez siebie rzeczywistością a jej oceną, 
a jest to wynikiem zajmowanego przez niego
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stanowiska. Zagadnienie religijne zostało nieco 
głębiej poruszone z racji zetknięcia się z moło- 
kaństwem, do którego należała rodzina Czoko- 
wów, usługująca zesłańcom. Autor pisze: „słu
chając tych ludzi, a zwłaszcza starego ojca Aw- 
dotji, myśleliśmy nieraz, jaka jest kolosalna 
różnica w wyrobieniu umysłowem pomiędzy 
nimi a ludem polskim. Nasz chłop jest urodzo
nym realistą, którmu nie w smak są samodzielne 
dociekania myślowe w dziedzinie, w której za
stępuje go ksiądz i Kościół. Nie zaprząta on 
sobie tern głowy, chodzi do kościoła, słucha ka
zania, wzdycha, gdzie trzeba, ale głębszego, we
wnętrznego życia religijnego bodaj że nie zna 
wcale. Tu, przeciwnie, poszukiwanie Boga jest 
swoistą cechą ludu tak samo, jak inteligencji...

Jest to niewątpliwie cechą pewnej młodszości 
cywilizacyjnej Rosji w porównaniu z Zachodem, 
który już dawno to wszystko w zakresie życia 
religijnego przeżył, z drugiej jednak strony 
trudno ludowi rosyjskiemu odmówić rzeczywi
stych w tym kierunku uzdolnień“.

Wątpić należy, czy istotnie szczere poszuki
wanie Boga, często spotykane u Rosjan, może 
być położone na karb ich młodszości cywiliza
cyjnej w porównaniu ze starszą kulturą zachod
nioeuropejską, do której należą Polacy. Smutne 
świadectwo wystawia autor naszej kulturze, 
skoro przypisuje jej cechę religijnego skost
nienia chociażby za cenę posiadania widomego 
autorytetu. Najsmutniejsze jednak refleksje 
budzi sąd, że lud polski „głębszego, wewnętrz
nego życia bodajże nie zna wcale“.

Opisując swe spotkanie z przedstawicielami 
ludu baszkirskiego, kirgiskiego i tatarskiego, 
autor podkreśla życzliwość ich względem pol
skich zesłańców; przeistacza się ona w przyjaźń 
z chwilą budzenia się świadomości, że i Polacy 
są ofiarami rządów carskich jak i owe ludy, 
zepchnięte na szczebel parjasów.

Innego stosunku do studentów - zesłańców 
możnaby się spodziewać ze strony przedstawi
cieli społeczeństwa rosyjskiego, w szczególności 
zaś administracji państwowej, którzy mogli by 
się czuć dotknięci powodami manifestacji 
17 kwietnia.

A jednak autor wyznaje, że „obaj ci przed
stawiciele policji mieli niewątpliwie dusze 
ludzkie“ „byli w stosunku do nas ludźmi i to im

wystarczało“. „Wśród ludności cywilnej miasta 
(przy pożegnaniu) wezbrał poprostu potok naj
milszych uprzejmości, skierowanych w naszą 
stronę. Musieliśmy pod wpływem tego nabrać 
przekonania, że spędzilśmy ten rok wśród ludzi 
naprawdę dobrych“. „Rosjanie na ogół są ludz
cy, dobrzy i przyjacielscy“.

Trudno w sposób wymowniejszy podkreślić 
fakt, że w stosunkach między ludźmi góruje 
jedno poczucie i na niem oparte uczucie — po
szanowania godności człowieka; harmonijnie 
łączyć się ono może i winno z poczuciem god
ności narodowej, bynajmniej zaś nie zniewala 
do wyrzeczenia się uczuć narodowych.

Budzą się one niespodzianie nawet u tych, 
którzy wiek życia spędzili w obcem środowisku 
i zapomnieli o swej młodości, kraju rodzinnym, 
ojczyźnie. Studenci spotkali w Otsku taką jed
nostkę, życiem steraną, w wódce znajdującą 
ukojenie. Zdawaćby się mogło, że nic nie obudzi 
w duszy zastygłej dawnych umiłowań. A jed
nak! („Edzio Uściński) przyniósł ze swego po
koju „Pana Tadeusza“ i zaczął czytać głośno: 
„Litwo, ojczyzno moja“ ... Po kilkunastu wier
szach stary Bejnar zaryczał. Zatrzęsła się jego 
siwa głowa, zatrzęsła się jego rozłożysta broda, 
zatkała jego starcza pierś. Było coś wstrząsają
cego w tym widoku“ ....

Najpiękniejsze karty poświęca autor swym 
kolegom z ławy uniwersyteckiej, towarzyszom 
zesłania i serdecznym przyjaciołom. We czte
rech spędzili czas przymusowego pobytu w Ro
sji, wszyscy wrócili i z biegiem czasu zajęli wy
bitne stanowiska w społeczeństwie. Jeden już 
umarł — Dr Karoli. Do nich zwraca się autor 
na ostatniej stronicy swego pamiętnika temi 
słowy rzewnemi: „ile razy jednak spotkamy się 
we trzech tyle razy mówimy o Karolim i odczu
wamy, że duch jego jest z nami i bierze udział 
w przyjacielskich naszych rozmowach. Będziemy 
to czynili z pewnością, dopóki nas stanie na 
ziemi, a gdy się znów wszyscy znajdziemy 
kiedyś razem, to, jeśli wyroki Boże na to po
zwolą, rozpoczniemy wspólną wędrówkę po 
błękitnej drodze, w nieskończoność, jak niegdyś 
przez step, do Orska, bliscy sobie i związani na 
wieczność silniejszą nad śmierć przyjaźnią na
szych młodych lat“ .

W IA D O  
Z K O Ś C I O Ł A  I

POGRAM SYNODU KOŚCIOŁA EWANGE
LICKO-REFORMOWANEGO w RZECZP. 

POLSKIEJ W WARSZAWIE, dn. 14.VI 1931 r.

1 . Nabożeństwo w Kościele Ewangelicko-Re
formowanym w Warszawie.

M O Ś C I
O K O Ś C I E L E .

2 . Zagajenie posiedzenia Synodu przez p. o. 
Wice-Prezesa Synodu p. o. Księdza Super- 
intendenta i objęcie przez Niego tymczaso
wego przewodnictwa.

3. Zaproszenie przez p. o. Wice-Prezesa z po
śród członków świeckich Synodu tymcza
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sowego Sekretarza i dwóch Assesorów, 
oraz z pośród Duchownych Notarjusza i jego 
pomocnika,

4. Odczytanie reskryptu Pana Ministra W. R. 
i O, P, z dnia 25 marca 1931 r. Nr, VI. N. K. 
1146/31., zezwalającego na zebranie się Sy
nodu.

5. Ułożenie i odczytanie listy obecnych, ma- 
. jących prawo obecności i głosowania na Sy

nodzie.
6. Wybór stałego Prezesa Synodu z pośród 

obecnych i objęcie przezeń przewodnictwa.
7. Wybór stałego Notarjusza Synodu i jego 

pomocnika, Sekretarza i jego pomocnika, 
oraz zawiadomienie Pana Ministra W. R. 
i O. P. o zebraniu się Synodu i składzie jego 
Prezydjum.

8. Odczytanie przesłanych życzeń i pozdro
wień.

9. Sprawozdania:
a) z działalności Konsystorza za rok syno

dalny 1930/31 i stanu Zborów w roku 
1930.

b) z odbytych w roku 1930/31 wizytacyj 
Zborów.

c) z zarządzeń Konsystorza co do spornych
spraw majątkowych t. s. własności para- 
fjalnych w Zborach Zelowskim i Sielec- 
kim, oraz w sprawie sprzedaży gruntu 
b. Parafji Tursko-Wielkie. __

10. Wybory:
a) Superintendenta Kościoła Ewangelicko- 

Reformowanego w Rzpl. Polskiej oraz 
ewentualny wybór stałego Duchownego

' Członka Konsystorza,
b) 2-go Członka Świeckiego Konsystorza 

na lata 1931—1934.
1 1 . Przedstawienie w sprawie zatwierdzenia 

Wokacji dla 1 Pasterza Zboru Warsza
wskiego.

12 . Przedstawienie w sprawie budowy Kościoła 
w Zborze Łódzkim.

13. Sprawozdanie w sprawie dopełnionej ordy
nacji na Duchownego kand. teol. p. Jerzego 
Jelena.

14. Sprawozdanie Kasy Oszczędnościowo-Zapo- 
mogowej.

15. Przedstawienia:
a) w sprawie 300-letniego Jubileuszu Zboru 

Żychlińskiego,
b) w sprawie uczczenia 400-letniej rocznicy 

śmierci U. Zwingljusza.
16. Sprawozdania:

a) w przedmiocie wykładów nauki religji 
w szkołach państwowych i prywatnych.

b) ze stanu szkółek niedzielnych.
c) ze stanu misji wewnętrznej w poszcze

gólnych środowiskach wyznaniowych.
d) z Konferencyj Duchownych.
e) o stypendystach Synodu.
f) o zapisie stypendjalnym Davisona 

-w Gdańsku.

17. Przedstawienie w sprawie udziału Zborów 
w powiększeniu dochodów Fund. Ogólnego 
Kościoła Ew. Ref. w Rzpl. Polskiej przez 
wnoszenie 15%-owych opłat.

18. Przedstawienie w sprawie Funduszu sty
pendialnego.

19. Przedstawienie w sprawie zaopatrzenia 
wdowiego dla pani Pastorowej Heleny Se- 
madeniowej.

20. Przedstawienie w sprawie potwierdzenia 
oddzielną uchwałą Synodu zaopatrzenia 
wdowiego dla pani Pastorowej Ernestyny 
Tosiowej, przewidzianego i zatwierdzonego 
w etacie Konsystorza na r. 1930.

2 1 . Sprawozdanie i bilans funduszów, zostają
cych w dyspozycji Konsystorza, za r. 1930.

22 . Etat Konsystorza na rok 1931.
23. Przedstawienie w sprawie obsługi Zborów 

i miejsc dojazdowych, pozbawionych wła
snych Duszpasterzy.

24. Przedstawienie w sprawie zjazdów i konfe
rencyj zagranicznych różnych wszechświa
towych Organizacyj Kościelnych Ewange
lickich.

25. Przedstawienie w sprawie umieszczenia 
płaskorzeźby Jana Łaskiego na pomniku 
Reformacji w Genewie.

26. Przedstawienie w sprawie opieki nad gro
bami wyzn. ewang. reformowanego, rozpro
szonymi po całym kraju.

27. Stan archiwum akt dawnych i bibljoteki 
synodalnej.

28. Rachunki parafjalne i Instytucyj Zborowych 
za rok 1930.

29. Etaty parafjalne i Instytucyj zborowych na 
rok 1931.

30. Prośby i podania do Synodu.
31. Zakończenie Synodu nabożeństwem.

* **

BELGJA.

Misja ewangelicka mająca swe centrum
w Dendermonde, ma wielkie powodzenie. Ewan
geliccy misjonarze w liczbie 7 wędrują od wsi
do wsi, uprawiając ewangelizację.

Ew.-Pol.

ANGLJA,

Próby zjednoczenia kościoła anglikańskiego 
z prawosławiem«

Na skutek uchwały, powziętej na konferencji 
w roku ubiegłym w Pałacu Lambeth w Londynie, 
tworzy się specjalna Anglikańsko'-Prawosławna 
Komisja z udziałem przedstawicieli obu Kościo-
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ków, celem rozpatrzenia widoków możności po
łączenia wymienionych Kościołów. Arcybiskup 
Canterbury, prymas Kościoła Anglikańskiego, 
mianował członkami tej Komisji: biskupa Glou- 
cesteru Headlama, arcybiskupa Dublinu, Bisku
pa Gibraltaru, profesorów Goudge‘a i Grayste- 
da, kanonika Douglasa i ks. Filipa Eashera.

Patrjarcha Ekumeniczny prosił wszystkich 
Zwierzchników Cerkwi Autokefalicznych o mia
nowanie do składu Komisji po jednym przedsta
wicielu każdej Cerkwi. Dotychczas zostali mia
nowani przedstawiciele: Cerkwi Konstantynopo
litańskiej — Metropolita Tyatyry Germanos, 
Cerkwi Aleksandryjskiej — Metropolita Hermo- 
politański Mikołaj, Cerkwi Cypryjskiej — Me
tropolita Patosu Leoncjusz. O mianowaniu 
przedstawicieli innych Cerkwi Prawosławnych 
dotychczas niema informacyj. Cerkiew Prawo
sławną w Polsce ma reprezentować w wymie
nionej Komisji Prof. Studjum Teologji Prawo
sławnej U. W. p. M. S. Arsenjew.

Ew.-Pol.

* **

RZYM. Nowa inwektywa przeciw protestantom«

W niedzielę dnia 15 marca r. b. udzielił pa
pież uroczystej audjencji 2000 przedstawicielom 
katolickich związków młodzieży w Rzymie, któ
re urządziły ,.tydzień katolicki’*. Powołując się 
na sobór efezki z r. 431, na którym rozegrały 
się walki między biskupami kościoła wschod
niego i zachodniego, przeprowadził paralelę mię
dzy patrjarchą Nestorjuszem, wrogiem Rzymu, 
a dzisiejszym protestantyzmem. Protestantyzm— 
mówił papież — nie jest niczem innem jak tylko

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

w Warszawskim Kościele Ewangelicko-Reformowanym na miesiąc czerwiec 1931 r.
Nabożeństwa rozpoczynają się o godzinie 11*15 przed poł., o ile nie jest podana inna godzina.

4. Niedziela, dn. 7.VI. (I N. po Trójcy Ś-tej) z Kom. Ś-tą i bezpośredniem do
niej przygotowaniem.......................................................................................... — Ks. J. Jeleń.

2. Sobota, dn. 13.VI. Przygotowante do Komunji Ś-tej o godz. 6 po poł. . . .  — Ks. St. Skierski.
3. Niedziela, dn. 14.VI. (II N. po Trójcy Ś-tej.) Nabożeństwo Synodalne z Komunją

Ś-tą o godz. 10 r a n o ................................................................................................................— Ks. St. Skierski.
5. Niedziela dn.-21.VI. (III N. po Trójcy Ś-tej).......................................................... — Ks. J. Jeleń.
7. Niedziela, dn. 28.VI. (IV N. po Trójcy Ś-tej).........................................................— Ks. Płk. K. Szefer.

CENY OGŁOSZEŃ: IV str. okładki — zł 150; II str. — 100; III str. — zł 75; \  str. — zł 75, 50, 35; V4 str. — zł 4 ;
30, 20, i V8 str. bez względu na stronę — zł 20.

STRONY ZWYKŁE: cała strona— zł 100; V2 str. — 50; V4 str. — 30; V8 — zł 20.— Przy ogłoszeniach kombinacjy-
nych i z kliszami do cen powyższych dolicza się 30%.

pozostałością owych dawnych herezyj, która 
przetrwała aż do naszych czasów« Tę pozosta
łość można znaleźć na całym świecie a nawet 
w świętem mieście Rzymie, gdzie się krzewi 
podstępny i gorliwy prozelityzm herezji. Należy 
zagłębiać się w wiarę katolicką i badać ją, 
a o śladach i pojawieniach się herezji donosić 
władzom kościelnym, aby następnie móc pod
jąć wspólną walkę w akcji katolickiej.

Ew.-Pol.

OD ADMINISTRACJI.
Administracja „Jednoty” prosi Szano

wnych odbiorców pisma, o łaskawe wpła
canie zaległej prenumeraty.

Czeki nadawcze załączamy do niniej
szego numeru pisma.

O F IA R Y .
Oprócz prenumeraty wpłacili na wydawnictwo:

1. W-y p. Karol Sander— Warszawa . . . .z ł. 4.00
2. W-a p. Zofja Derlicka „ . . . . „ 5.00
3. „ i, Wilhelmina Wattson — Warszawa , . „ 3.00

Serdeczne dzięki!

Główna Drukarnia Wojskowa Warszawa, Przejazd 10.


