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ROK IX WARSZAWA, STYCZEŃ 1934 R. Nr. 1

ZGON Ś.P. PREZESA KONSYSTORZA  
PROF. HENRYKA SACHSA.

Nowy Rok zaczął się dla Kościoła na
szego i jego Konsystorza pod znakiem ża
łoby.

W dniu 4 grudnia roku ubiegłego za
chorował ciężko i niebez
piecznie Prezes Konsysto
rza Ewangelicko - Reformo
wanego w Rzeczypospolitej 
Polskiej — ś. p. Profesor 
Henryk Sachs, znany i ce
niony w szerokich sferach 
społeczeństwa działacz, po
wszechnie przez nas powa
żany i kochany działacz w 
drogim nam wszystkim Ko
ściele naszym, któremu ca- 
łem sercem był oddany i 
dla którego dobra z całą 
gorliwością pracował przez 
blisko trzydzieści lat swego 
żywota.

Cóż więc dziwnego, że 
na wieść o ciężkiem zasłab
nięciu ś. p. Prezesa Sachsa 
zadrżały w trwodze serca 
z w ł a s z c z a  zborowników 
Warszawskich, którzy go 
najlepiej znali, boć natural-

nem było pragnienie nasze, aby go nam Bóg 
łaskawie pozostawić raczył, gdy życie jego 
i praca, serdeczna ofiarność i zupełne odda
nie się sprawie Kościoła tak bardzo nam je

szcze były potrzebne. Te 
właśnie zalety zmarłego 
czyniły go nam drogim, 
spotykały się w społeczeń
stwie naszem z powszech- 
nem uznaniem i wysunęły 
go na stanowisko naczelne 
i zaszczytne zarazem — Pre
zesa Konsystorza, naczelnej, 
intersynodalnej Władzy Ko
ścioła naszego

Niestety upodobało się 
Bogu Wszechmogącemu u- 
czynić inaczej, aniżeli myś
my pragnęli i o to się mo
dlili. W dniu 8 stycznia w 
godzinie wieczornej skoń
czyły się cierpienia chore
go, ś. p. Prezes Sachs zgasł 
cicho.

Ś. p. Prezes Sachs nie 
tylko zasłużył się Kościoło
wi swych ojców. Działał on 
też na wielu innych polach
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ROK IX J  E D N O T A Nr. I

pracy społecznej i zawodowej i działał sku
tecznie, wysuwając się wszędzie na czoło.

Urodzony w Warszawie, po ukończeniu 
szkół średnich, wstąpił do sławnej w swoim 
czasie szkoły Kronenberga, którą ukończył 
z odznaczeniem. Poświęciwszy się w następ
stwie specjalnie księgowości, stał się z bie
giem lat wybitnym specjalistą i znawcą w tej 
dziedzinie pracy. Ukochał też ten swój za
wód i dbał o wysoki poziom etyczny pracu
jących w nim. Był jednym z założycieli i 
długoletnim Prezesem Związku księgowych 
w Polsce, realizując na tem stanowisku swe 
cele i ideały. Jako wybitny specjalista księ
gowości powoływany był niejednokrotnie na 
eksperta w sprawach spornych i zawiłych, 
stale zajmując stanowisko Członka Rady Nad
zorczej Warsz. Tow. Ubezyieczeń i zaprzysię
żonego rzeczoznawcy księgowości przy Izbie 
Przemysłowo-Handlowej w Warszawie.

Był nie tylko praktykiem, ale i teorety
kiem w swej specjalności i jako taki powo
łany został do pracy wychowawczej i nauko
wej. Pracy tej poświęcił wiele lat życia na 
stanowisku Dyrektora Kursów Handlowo- 
Ekonomicznych Zgromadzenia Kupców m. st. 
Warszawy i Profesora Szkoły Głównej Han
dlowej w Warszawie, zaskarbiając sobie dla 
swej rozległej wiedzy uznanie i dla swych 
zalet charakteru miłość i wdzięczność ucz
niów swych i słuchaczy.

W pracach społecznych nie odmawiał 
zmarły nigdy swej współpracy i wkładał w 
nią całą swoją wiedzę i doświadczenie życio
we. Powołano go też na członka Rady Miej
skiej m. st. Warszawy i Wice-Prezesa Komu
nalnej Kasy Oszczędności m. st. Warszawy, 
na których to stanowiskach pracował aż do 
chwili, gdy go ciężka niemoc na łoże cier
pień i śmierci powaliła.

Dla swej niezmordowanej pracowitości i 
sumienności w pracy wszędzie, dokądkolwiek 
go powoływano i zapraszano, spotykał się z 
uznaniem i wdzięcznością, to też pozostawia 
zmarły nasz po sobie pamięć dobrze zasłu
żonego miastu rodzinnemu i krajowi całemu 
obywatela.

Wyrazem tego powszechnego uznania i 
żalu po jego stracie był pogrzeb ś. p. Prezesa 
Sachsa w dniu 11 stycznia r. b. z Kościoła

naszego. Świątynia była przepełniona do o- 
statniego miejsca. Wśród zgromadzonych wi
dzieliśmy przedstawiciela Ministerstwa W. R. 
i O. P. w osobie pana Dyrektora Departa
mentu Wyznań, Hr. Potockiego, przedstawi
cieli Władz Miejskich i instytucyj, w których 
zmarły działał i pracował, oraz reprezentan
tów Zboru stołecznego bratniego nam wyzna
nia ewangelicko-augsburskiego. Obok trumny 
tonącej w powodzi wieńców i kwiecia usta- 
wiłar się delegacja studentów Szkoły Głównej 
Handlowej ze sztandarem tej uczelni. Po pie- 
nich żałobnych chóru męskiego liturgję ża
łobną odprawił Ks. Adjunkt Zboru naszego 
stołecznego J. Jeleń, mowę zaś żałobną z am
bony wygłosił Ks. Superintendent Skierski. 
Po skończonem nabożeństwie wyniesiono przy 
dźwiękach marsza żałobnego Chopina trumnę 
z Kościoła, a poprzedzało ją dziesięciu du
chownych, wśród których dwaj byli ze Zboru 
Anglikańskiego w Warszawie. Na cmentarzu 
pierwszy przemówił Ks. L. Zaunar, Proboszcz 
Zboru w Łodzi, składając hołd pamięci zmar
łego w imieniu duchowieństwa i Zborów pro
wincjonalnych Kościoła naszego. Po nim że
gnał zmarłego w imieniu ewangelików-refor- 
mowanych Ukraińców z Małopolski Wschod
niej, do Kościoła Ew.-Reform. należących, w 
języku ukraińskim Ks. M. Żurakowski z Ko
łomyi. Po mowach Duchownych przemawiał 
Pan Prezes Kolegjum Kościelnego stołeczne
go Zboru naszego — Inżynier Emil Świda, 
podkreślając w przemówieniu swojem wiel
kie przywiązanie zmarłego do Kościoła i Zbo
ru rodzinnego i wielką jego dla Kościoła o- 
fiarność, a po nim pp.: Jerzy Szwajcer, w 
imieniu członków Rady Miejskiej, w imieniu 
Związku Księgowych w Polsce—Wice-Prezes 
Zarządu — Dyrektor Józef Prorok, i wreszcie 
w imieniu uczniów zmarłego—asystent Głów
nej Szkoły Handlowej, p. Andrzej Bieniek.

Modlitwa i błogosławieństwo, wypowie
dziane przez Ks. Superintendenta, zakończyły 
całą uroczystość żałobną.

Odszedł od nas człowiek prawy, dzia
łacz wielce zasłużony, brat nasz w Kościele 
ukochany. Niechże mu błogim będzie po pra
cy odpoczynek. Pamięć jego drogiej postaci i 
jego ofiarnej pracy na zawsze żywą w ser
cach naszych pozostanie.
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Co to jest wierzyć w Jezusa Chrystusa?
Już po świętach. Jeszcze radosnem echem dolatują nas proste i melodyjne dźwięki i 

słowa kolęd, zwiastujące Ewangelję narodzin Syna Bożego Ale nieubłagane, błędne koło 
trosk i kłopotów dnia powszedniego wciągnęło ju z  nas na dobre w swe szprychy i obroty. 
Narodził się nam Zbawiciel Cieszyliśmy się z tej racji w święto Bożego Narodzenia. Ale 
przeogromna większość z nas, nie wie i nie stara się dowiedzieć, co począć z tym Zbawi
cielem, jak wyzyskać te błogosławione narodziny na pożytek własny i swego otoczenia, jak  
cieszyć się i radować z tych narodzin w codziennem, szarem życiu. A szkoda, jest to bo
wiem jedyna rzecz naprawdę godna poznania.

Czy zdajesz sobie sprawę, Kochany Czytelniku z istoty grzechu ? Gdy zastanawiamy 
się nad tym faktem, mówimy o grzechu w liczbie mnogiej, jakby dusza człowieka podzie
lona była na jakieś liczne skrytki, mieszczące w sobie to pychę, to sobkostwo, lub inne jeszcze 
przywary. Taki pogląd jest niezgodny z prawdą. Jeżeli zastanawiamy się nad istotą grze
chu, to właściwie grzechów niema, jest tylko grzech. Dusza naturalnego człowieka jest 
grzeszna. Pycha, lenistwo i t. d. są to tylko poszczególne form y grzesznej natury człowieka. 
Tych form  jest tyle, ile oddzielnych indywidualności na świecie i ile warunków i okolicz
ności, w których oddzielne indywidualności przejawiają się w swych myślach, pragnieniach 
i czynach. Dla form grzechu niema liczby, ich jest legjon, natomiast grzech jest jeden. 
Formy grzechu są widoczne. Przejawiają się one w świadomości ludzkiej, najczęściej nie
dostrzegalne dla nas samych, ale widoczne dla innych. Natomiast grzech ukrywa się w pod
świadomej części duszy, w tej części, która stanowi istotę człowieka, kieruje najważniejszymi 
czynami i życiem jego. Grzech—to złe pożądliwości, ślepe namiętności, grzeszne skłonności, 
zwierzęce instynkty, złe przyzwyczajenia od lat niemowlęctwa. Grzech jednem słowem — to 
złe, wadliwe nastawienie całej duszy człowieka tak, że każdy przejaw tej duszy jest i m usi 
być zły  i szkodliwy. Rozum nic tu nie może zaradzić, bo ma do czynienia z samą naturą, 
z siłą żywiołową, z tern, co stanowi istotę naturalnego człowieka. Dusza grzeszna podobna 
jest wodom stojącym i gnijącym, zanieczyszczającym wszystko, co je  otacza, i przyprawia
jącym o zatrucie i śmierć istoty żyjące. Tak rozumiany grzech, w przeciwieństwie do p ły t
kiego i lekkiego osądu grzechu przez naukę świecką, zdobywa niezmiernie doniosłe znacze
nie' i zniewala człowieka do poważnego szukania wyjścia i ratunku.

Co może skutecznie i trwale wpłynąć na takie dogłębne spaczenie duszy? Co może ją 
uzdrowić? Co zdolne jest poruszyć te mętne wody i oczyścić je?  Ewangelja podaje jedną, 
jedyną radę: wierzyć w Jezusa Chrystusa. Ale ta prawda jest lekarstwem nadwyraz skon- 
densowanem, samym ekstraktem, mogącym spowodować często nawet zaburzenia natury du
chowej, wyrażające się w spotęgowaniu obojętności i niewiary. Tak reaguje grzeszna dusza 
na te proste słowa prawdy. Trzeba esencję prawdy rozcieńczyć w słowach bardziej p rzy 
stępnych dla skomplikowanej psychiki ludzkiej. Nauka ludzka bagatelizując grzech, traktuje 
również lekko i środki zaradcze. Szuka ona ratunku w pouczaniu, wychowywaniu młodego 
pokolenia, w zakładaniu różnych instyiucyj poprawczych i t. d. Ale te środki, rodzące się 
w grzesznej duszy, same, bez względu na ułudne pozory, muszą być złe, a w każdym razie 
daleko niewystarczające. Grzech jest tern, co żyje, a z życiem —trudna walka, tym bardziej, 
że grzech ma nadzwyczaj silne skłonności do trwania omal wiecznego. Jak zwalczyć grzech?
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Jak zwalczyć tę potęgę omal niezniszczalną ? Artur Górski w jednym  ze swoich utworów 
wypowiada taką myśl: „Prawda to ma do siebie, że wyswabadza, daje życie i rozrost du
chowi, ale prawdę taką trzeba przeżyć trzeba zaświadczyć je j całą swoją istotą i poświęcić 
dla niej prawdę starąa. Zaiste —dziwna, cudowna właściwość prawdy. Dla człowieka grzesz
nego prawdą taką jest istota bez grzechu, a nią jest Jezus Chrystus. Jeżeli człowiek z a p a 
t r z y  się wzrokiem ducha w duszę o właściwem dobrem nastawieniu, wówczas może być 
uzdrowiony. Taka jest moc prawdy. Serce prawidłowo nastawione jest jedno na świecie — 
serce Jezusa Chrystusa. Ponieważ dobrze nastawione, we wszystkich więc przejawach swoich 
— dobre i prawdziwe. Przez przeciwstawność biegunowo różną poznajemy prawdę smutną 
o sobie. Dopiero wydobycie na jaw, uświadomienie głębsze stanu własnej duszy, może ją  
uzdrowić. „Zapatrzenie sięu w głąb duszy Zbawiciela otrzym uje się nie odrazu. Trzeba mieć 
w sobie coś z gorliwości, pragnień szczerych apostoła Pawła. Człowiek m usi oglądać Chry
stusa Pana, Jego czyste serce, przez d łuższy  czas. Musi śledzić Jego po przez długie sze
regi dni i miesięcy w najrozmaitszych warunkach i okolicznościach życia. W ten sposób 
utwierdza się dusza w prawdzie, ponieważ zawodu nikt jeszcze, obcując z Chrystysem Pa
nem, nie doznał. „Zapatrzenie się“ w głąb duszy Zbawiciela porusza mętne stojące wody du
szy  grzesznej i przeistacza je  w „źródło wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu9. Oczy
szczanie wód odbywa się przez ciąg całego życia, ale wody zostały ju ż  poruszone i skiero
wane do błogosławionych filtrów. Prawidłowe nastawienie duszy umożliwia człowiekowi 
zbliżanie się postępowe do typu naprawdę zdrowego człowieka. „Czy w ierzysz ty w Syna 
Bożego ? ” — zapytuje Chrystus Pan uzdrowionego przez siebie ślepego, pragnąc uzdrowić i 
grzeszną duszę jego. „Czy w ierzysz ty w Syna Bożego? ” Tern pytaniem pragnie Chrystus 
Pan skierować wzrok uzdrowionego w głąb duszy swojej i powiedzieć mu: „zdrowie duszy  
twojej polega na poznaniu, żeś spętany pożądliwościami i ziem i skłonnościami. A to pozna
nie może nastąpić tylko wtedy, gdy u jrzysz choć jedną duszę naprawdę wolną w kierunku 
dobra. Ponieważ wśród ludzi niema takiej duszy, więc człowiek nie może ciebie wyzwolić. 
Prawda jest jedna, a tą prawdą jestem Ja. Ale oglądać mnie możesz tylko okiem wiary9. 
Wierzyć w Chrystusa Pana oznacza posiadać zdolność patrzenia w te czyste wody, by z nich 
czerpać znajomość własnej duszy, poznanie Boga, Jego woli w stosunku do człowieka, mi
łość, cierpliwość, nadzieję i moc Bożą. Bez tych rzeczy człowiek żyć nie potrafi. Właściwie 
jeden, jedyny Bóg może być nazwany twórcą, ponieważ On jedynie wyzwala duszę ludzką 
z pęt grzechu. Człowiek o tyle tworzy, o ile ma w sobie ducha Chrystusowego. Wierzyć 
w Syna Bożego oznacza poznać duszę Jega, wydobywać z niej i przywłaszczać sobie jak-  
najwięcej wartości moralngch, ducha Chrystusowego. Porządek, jak i panuje w duszy Zba
wiciela, porządek, który wyraża się w tern, że wszystkie Jego myśli, uczucia, pragnienia są 
czyste, jasne i dobre, wszystkie na właściwem miejscu, porządek ten właśnie umożliwia i 
ułatwia sam proces zbawienia i uświęcania się. Ta właśnie bezwzględna moc czystości du
chowej Chrystusa Pana zbawia. „Zakon ducha żywota w Chrystusie Jezusie u w o l n i ł  m i  
od zakonu grzechu i śm ierc i9 — zaświadcza apostoł Paweł. Przeto „z łagodnością p rzy j
m ijm y słowo wszczepione, które m o ż e  zbawić dusze nasze9.

Ks. K. Ostachiewicz.
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P. HÜLKA- LASKOWSKI.

KATOLICYZM EWANGELICZNY.
Pojęcie katolicyzmu ewangelicznego zro

dziło się po wojnie na tle działalności Ligi 
Narodów i wiary w ekumenizm chrześcijański. 
Zdano sobie sprawę z tego, że przy wybuchu 
wojny światowej Kościoły chrześcijańskie nie- 
tylko że nie odegrały żadnej roli w duchu 
podtrzymania pokoju światowego, ale raczej 
przeciwnie, wyparły się swego uniwersalizmu 
chrześcijańskiego i znacjonalizowały się dobro
wolnie. Powstała tedy myśl, że skoro Kościoły 
nie przyczyniły się do utrzymania pokoju przed 
wybuchem wojny światowej, to mogłyby zbu
dować potężny gmach pokoju przyszłości, aby 
nie dopuścić do wybuchu nowej wojny. Stąd 
też wyszły myśli o krzewieniu przyjaźni mię
dzynarodowej przez Kościoły.

Ekumenizm chrześcijański, który objął 
spontanicznie wszystkie Kościoły z wyjątkiem 
rzymsko-katolickiego, ucierpiał ostatniemi cza
sy skutkiem przeobrażeń polityczno-socjalnych 
w łonie różnych narodów. Po wojnie orężnej 
nastały czasy wojny gospodarczej, państwa 
poodgradzały się od siebie i pozabezpieczały 
celnicami, i znowu, rzecz zdumiewająca, Ko
ścioły nietylko że nie przeszkodziły tej nowej 
postaci walki, ale nawet przeszkodzić nie pró
bowały. Bezpośrednio po wojnie sytuacja Ko
ścioła ewangelickiego w Niemczech była wy
jątkowo ciężka. Niejeden ewangelik pod wpły
wem klęski militarnej i jej skutków żałował, 
że naród jego rozszczepiony jest pod wzglę
dem religijnym na dwa obozy, i wtedy rodziła 
się myśl o braterskiem wyrównaniu przeci
wieństw.

Nigdy bodaj dotychczas nie zdawano so
bie sprawy z istoty katolicyzmu ewangeliczne
go w tej mierze, jak obecnie. Kończyły się 
czasy, polemik o rzeczy zewnętrzne i coraz 
mocniej podkreślano samą istotę katolicyzmu. 
Katolicyzm to powszechność i w tej powszech
ności wszystkich odmian chrześcijaństwa nale
ży szukać wielkiej jedności świata chrześcijań
skiego. Rzecz osobliwa, że właśnie w tej Fran
cji, która tak bezwzględnie zwalczała ewange- 
licyzm, dochodzi do głosu pojednawczość ewan
gelicka. Alexandre Vinet, jedna z największych 
postaci ewangelicyzmu francuskiego (1797 — 
1847), mawiał przygodnie: „Jako ewangelik 
mogę mieć poglądy katolickie, i kto wie, czy 
ich nie mam?“. Wilfred Monod, francuski pi
sarz i duchowny ew.-reformowany, kończy swą 
piękną książkę o protestantyzmie posłaniem: 
Do braci Kościołów ewangelickich, kości z ko
ści moich i ciała z ciała mego; do umiłowa- 
wanych braci Kościoła greckiego, rzymskiego

i anglikańskiego, i wszystkim posyła błogosła
wieństwo.

Właśnie Wilfred Monod powiada, że do
bry katolik, Jan Kalwin, wystąpił w obronie 
swego drogiego Kościoła powszechnego, czyli 
katolickiego, i tego Kościoła bronił przed złem, 
które mu groziło. Franęois Naville, wielkie 
imię w ewangelickim świecie szwajcarskim, 
powiada o sobie: „Czasy, jakie przypadkowo 
spędzam w krajach rzymsko-katolickich, są dla 
mnie okresami, w których pobożność moja roz
wija się osobliwie. Dlaczego? Ponieważ kościo
ły są tam stale otwarte a ich urządzenie na
daje się cudownie do rozmyślań religijnych“. 
Rozwijając tę myśl, powiada on dalej: „Dobrze 
wiemy, że Bóg jest wszędzie i że jest bliski 
tym, którzy go wzywają, ale wiadomo też, że 
nie wszystkie miejsca nadają się jednakowo do 
wzywania Boga. Gdy się jest zdała od wszyst
kiego, co rozprasza myśli i gdy się jest oto
czonym przedmiotami, z któremi łączą się my
śli religijne, dusza łatwiej wznosi się ku nie
bu, a modlitwa staje się tern gorliwszą... Na
bożeństwo mszalne nie zmusza nas bynajmniej 
do szeregu myśli ściśle określonych. Istnieją 
różne sposoby do uczestniczenia w niem i do 
symbolów oraz modlitw kapłana można przy
wiązywać rozmyślania na temat zbawienia du
szy. Wreszcie sam widok konfesjonału ma to 
do siebie, że pobudza nas do badania własne
go sumienia. Czy te uwagi są słuszne o ile 
chodzi o wszystkich, nie umiem powiedzieć, 
ale o ile chodzi o mnie, są one zupełnie słusz
ne. Gdy przebywam w krajach katolickich... 
osobliwie wieczorem, miło mi jest przybyć do 
jakiego miasteczka dość wcześnie, aby, po zna
lezieniu mieszkania i zabezpieczeniu swego 
lekkiego bagażu, udać się przedewszystkiem 
na cmentarz, skąd można obserwować wspa
niałości zachodu, a gdy jego piękne blaski 
bledną, błądzę śród krzyży i mogił, odczytuję 
imiona zmarłych i rozmyślam o znikomości 
rzeczy ziemskich, krótkości życia, o radościach 
wiekuistych, które są nagrodą sprawiedliwego. 
Potem wchodzę do świątyni i tak przygotowa
ny, zmawiam tam swoją ostatnią modlitwę, a 
niekiedy grążę się w jakiemś religijnem roz- 
marzenieu i trwam w niem do chwili, gdy od
zywają się kroki zakrystjana, który brzękiem 
kluczy daje znać, iż trzeba wyjść. Bądź błogo
sławiony, Boże mój, iż otworzyłeś mi to źródło 
rozkoszy niebieskich!“

Takich głosów możnaby przytoczyć wię
cej. Nie potrzebujemy ich komentować, bo ka
żdy łatwo odczuwa ich znaczenie. Kiedym stu-
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djował w ewangelickim Heidelbergu, widzia
łem na własne oczy, jak ewangelicy po są
siedzku pomagali swoim współobywatelom ka
tolickim (znikomej mniejszości w tern mieście) 
przy budowaniu bramy na dziedzińcu Jesuiten- 
kirche na powitanie arcybiskupa Fischera przy
bywającego z Kolonji. Pewien wybitny dzia
łacz ewangelicki w Polsce powiedział mi kie
dyś, że doznaje dziwnie tkliwych uczuć na 
myśl, iż jego przodkowie przed laty 4C0 byli 
żarliwymi czcicielami Marji Panny, Matki Je
zusa. I dodał, że to uczucie, które wiąże go 
z odłegłymi przodkami, prowadzi go nieraz do 
kościoła katolickiego. Nie potrzebował mi tego 
tłumaczyć zbyt obszernie, bo wychowywałem 
się w pobliżu kościoła katolickiego, bywałem 
często na mszy i czułem się dziwnie dobrze, 
gdy nad głową grzmiały mi organy. Aby oży
wić ten nastrój tak dobroczynny, zachodziłem 
w Heidelbergu do katolickiego kościoła jezuic
kiego, ukrytego w zacisznym dziedzińczyku i 
pamiętającego czasy, w których obowiązywało: 
cuius regio, eius religio.

Gdy przed laty Wincenty Lutosławski da
rzył mnie bezinteresowną przyjaźnią, nie na
rzucając mi nigdy swoich przekonań religij
nych, miło mi bywało słyszeć z jego ust słowa 
o braterstwie wszystkich ludzi dobrej woli i o 
tern, że tacy ludzie dobrej woli wszyscy są człon
kami jednego wielkiego Kościoła katolickiego. 
Miło jest czytać takie słowa np. u pisarza kato
lickiego Journeta, który wywodzi: „Członkami 
naszego Kościoła, acz niewidzialnymi, są wszyst
kie dusze bezwzględnie prawe, które jeśli Ko
ściół lekceważą, albo go nawet zwalczają, to 
czynią to jedynie przez niepokonalne nieporo
zumienie“. Biskup francuski Bossuet polemizo
wał bardzo ostro ze znakomitym duchownym 
kalwińskim Claudem, ale po polemice przesłał 
mu list pełen ujmującej uprzejmości. W roku 
1810 historyk katolicki, Antoine Caillot wydał 
„Przykłady wymowy zaczerpnięte z kazań naj- 
sła wniejszych ewangelickich mówców francu
ski ch wieku XVII“. W przedmowie do tego 
zbi oru przykładów krasomówstwa ewangelic
kie go, powiedział: „Chciałem spłacić panom 
pr otestantom wogóle dług mego specjalnego 
uz nania za ich szlachetne i heroiczne postępo- 
w anie wobec duchownych francuskich, których 
p rześladowanie przed laty siedemnastu zmusi- 
jo  do szukania przytułku za granicą“.

A więc uczucia jak najlepsze z jednej 
stro ny i z drugiej. Nietylko tolerancia, czy 
wyr ozumiałość, ale szczera braterska życzli
wość wzajemna. Ale nagle ta wzajemna życz
liwo ść i ten szacunek kończą się i ustępują 
mid j sca nienawiści i pogardzie, gdy na widow
ni p ojawia się... Rzym. Nieraz pojęcie Kościoła 
k it olickiego i rzymskiego miesza się w gło- 
w i ch tak dalece, że gdy się mówi Rzym, to 
g ). owi jesteśmy mniemać, że jest mowa o Ko- 

e katolickim. Jest to, oczywiście, błąd i to

gruby. Niema mowy o tern np., aby ewange
licki Kościół szwedzki, czy angielski Kościół 
państwowy został zaatakowany przez Kościół 
katolicki we Francji. Jest to wykluczone po- 
prostu. Ale gdy chrześcijanie całego świata 
bliscy są podania sobie rąk do zgody i ser
decznej współpracy, nagle i niespodzianie wy
stępuje Rzym i w encyklice „Mortalium ani- 
mos“ powiada z całą brutalną szczerością, że 
jedność możliwa jest tylko pod jego panowa
niem i pod jego władzą.

Zasada, dogmat, doktryna? Z całą pewno
ścią, ale przedewszystkiem ludzie, czyli twórcy 
tych zasad i dogmatów, które oddzielają chrze
ścijan od chrześcijan. Jest rzeczą zdumiewają
cą, że w ciągu wieków Kościół jest pod pano
waniem Włochów i że ci Włosi zazdrośnie 
strzegą swojej supremacji w instytucji, która 
z natury swojej jest międzynarodowa i ponad
narodowa. 1 nietylko to: podczas gdy we 
wszystkich krajach katolickich kwitnie i roz
wija się teologja i literatura katolicka, we 
Włoszech tego niema. Włoch nie interesuje się 
poprostu zagadnieniami naukowemi i teolo- 
gicznemi, lecz wszystkie sprawy dotyczące ży
cia religijnego i kościelnego ujmuje w para
grafy swego kodeksu kanonicznego. Religja 
chrześcijańska, ujęta w przepisy prawne, jest 
grubem nieporozumieniem, a takie nieporozu
mienie mogło się zdarzyć tylko we Włoszech.

Kto zna jako tako stosunki współczesnej 
Europy, temu nie trzeba mówić, że dzieje 
chrześcijaństwa, a tern samem i dzieje świata, 
bytyby się potoczyły zgoła inaczej, gdyby nie 
było żadnej stolicy chrześcijaństwa, albo gdyby 
ta stolica zamiast w Rzymie, była stała w Lon
dynie, Stockholmie, czy Paryżu. Rzym już od- 
dawna nie naucza, ale panuje. I to panowanie 
jest hegemonją nad światem. Loisy napisał w 
swoim wielkim pamiętniku, że antyklerykało
wie trafnie wyczuwają, iż kościół rzymski obcy 
jest we Francji i że jedynym jego celem jest 
panowanie.

Gdy się zdarzy, że na stole znajdzie się 
jednocześnie mądra i głęboka książka history
ka włoskiego, Guglielmo Ferrero, o upadku cy
wilizacji starożytnej i sławny djarjusz Burchar
da ochmistrza dworu papieskiego za papieży 
Sykstusa IV, Innocentego VIII, Aleksandra VI 
i Juljusza II, to nasuwają się dziwne myśli i 
porównania. Np. Burchard notuje, jak wierni, 
nawet należący do klas bardzo uprzywilejowa
nych garną się do nóg papieskich, aby je ca
łować. Co to właściwie jest? Skąd to się wzię
ło w chrześcijaństwie? W religji zupełnej rów
ności i braterstwa wszystkich w Chrystusie na 
takie rzeczy miejsca niema. Ewangelja nie 
uczy, aby ktokolwiek całował nogi apostołów.

Ale gdy w książce Ferrero czyta się jak 
Djoklecjan azjatyzował Rzym, wprowadzając 
ubóstwienie augustów, wiele staje się jasnem. 
Cesarzowie zazjatyzowanego Rzymu byli a Deis
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geniłi et deorum creatores (z bogów zrodzeni 
i twórcy bogów). Do tych bogów ziemskich 
można było zbliżać się tylko przy przestrzega
niu uroczystego ceremonjału. Rzecz charakte
rystyczna, że to właśnie Dioklecjan pozapro- 
wadzał „djecezje“ administracyjne. Za niego 
nie było już dawnego, demokratycznego bądź 
co bądź, senatu, ale nastały czasy Konsystorza 
książąt (Consistorium principis). Rzym papie
ski odziodziczył ideę rzymskiego panowania, 
ale formy tego panowania wziął nie od Augu
sta, lecz od Djoklecjana, tego cesarza, który 
zazjatyzował Rzym, a tern samem zgubił jego 
potęgę. Nasz pisarz, Marjan Zdziechowski, po
wiada: „Kościół odziedziczył po Rzymie auto
kratycznego ducha rzymskiej państwowości, 
potem, uświęcając rządy barbarzyńskich kró
lów, którzy nowe państwa na gruzach impe
rium rzymskiego zakładali, otrzymywał od nich 
wzamian rękojmię, że ich poddani do Kościoła 
należeć będą ...“ Nawet spokojny i prawowier
ny Górski stwierdza, że Kościół wcielił w ży
cie zasadę arystokracji i kierował się swojemi 
widokami. W roku 1929 Tadeusz Ulanowski 
wydał ciekawą książkę „Uczta dozorców“, a 
w niej znalazły się słowa znamienne: „To Rzym 
nie chciał mocnej w Polsce władzy. Rzym nie 
ufał pochyłemu, pełnemu kłosowi żyta. Podno
sił go, badał i przez nuncjuszów denuncjował“. 
A dalej: „Dzieło Modrzewskiego dla zuchwałe
go tonu było z drukarni wykradzione... Palono 
w Polsce te księgi na stosie! Pisarz poświęca 
pracę papieżowi Piusowi V-emu. Papież odpo
wiedział ogniem“.

Historyk średniowiecza, Jan Ptaśnik, pi
sze w swej pracy, „Kultura wieków średnich“,
0 pobożności polskiej porównanej z rzymską: 
„Jak społeczeństwo nasze było więcej religij- 
nem, aniżeli w siedzibie papiestwa, tak samo
1 kler nasz zawsze był skromniejszym. Mniej 
wykształcony, rubaszny, ale za to uczciwszy i 
moralniejszy, szczególniej w czasach, kiedy po
siadał własne rodziny, o których utrzymanie 
starać się musiał“. U Ostroroga w jego Memo- 
rjale jest bardzo wiele o „przewrotności Wło
chów“, a Krowicki używa słów bardzo ostrych 
dla określenia supremacji włoskiej nad całym

ROK IX

światem katolickim. Ale później zatraciło się 
to jasne rozumienie rzeczy. Przeciętny Polak 
rozumie panowanie Rzymu jako rzecz zgoła 
normalną, czy nawet ustanowioną przez Boga. 
Mało kto wie u nas o tern, że papiestwo utrwa
lało swoje stanowisko uprzywilejowane przy 
pomocy fałszowanych dekretaljów i takich fał
szerstw, jak Donatio Constantini. Słusznie za
uważa Heiler, że niektórzy papieże średnio
wieczni korzystali z tych fałszerstw bona fide, 
gdyż brakło im zmysłu historycznego, ale gdy 
fałszerstwa zostały zdemaskowane, nie pośpie
szyli zrzec się tego, co przy ich pomocy zdo
byli.

Kazimierz Chłędowski w kapitalnych swo
ich dziełach o Rzymie pisze dużo o nepotyz
mie rzymskim. Pieniądze i pieniądze! Tak sa
mo jak za Dantego, który w „Boskiej Komedji“ 
pisał o Rzymie, że jest to miejsce, gdzie co- 
dzień Chrystusa się sprzedaje. Te zarzuty 
trwają już stulecia, a Wiktor Hugo w swoim 
sławnym wierszu: „Chrystus w Watykanie“ 
napisał mniej więcej to samo, co Rzymowi wy-r 
rzucał najbardziej katolicki poeta, Dante. Kar
dynał Bellarmin, jezuita, kazał spowiednikowi 
Pawła V odmówić rozgrzeszenia za jego stra
szliwy nepotyzm. Biedny biskup odparł, że pa
pież wcale mu się z tego nie spowiada. Gdy 
na rozkaz kardynała spowiednik naprowadził 
rozmowę na te rzeczy, papież odpowiedział: 
„Nasi poprzednicy robili to samo, nie widzimy 
więc powodu odstąpienia od ich przykładu“.

Noc św. Bartłomieja, potępienie powstania 
polskiego, polityka wykrętna, to Rzym, ale to 
nie jest katolicyzm. Tylko, niestety, to się z 
sobą tak ściśle miesza w praktyce rzymskiej, 
że najżywsze ewangelickie sympatje dla kato
licyzmu zawsze rozbić się muszą o Rzym, któ
ry jest zaprzeczeniem chrześcijaństwa ewan
gelicznego i poza swoją władzą nad światem 
nic nie widzi, widzieć nie chce. Tam jest inny 
człowiek, w niczem nie podobny do człowieka 
północnego. Rzymski katolicyzm jest sprzecz
nością w określeniu. Ale kiedy to zostanie 
zrozumiane i czy zostanie zrozumiane kiedy
kolwiek? Któż to wie?

Ks. EMIL JELINEK.

SYLWETKA KALWINA NA TLE 
REFORMACJI.

(c. d.)
O Kalwinie wiele już pisano, ale śred- kończą się na Servecie: Kalwin... a to ten, 

nio inteligentny człowiek wie o nim niewie* który spalił Serveta—i koniec. O osobie Kal
le. Wiadomości jego o Kalwinie najczęściej wina, nie mówiąc już o jego nauce, krążą
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istne legendy. Niedawno pytał mnie ktoś cał
kiem serjo, czy to prawda, że ew angelicy-re- 
formowani czczą Kalwina jako świętego. Nie 
od rzeczy więc będzie stwierdzić, że acz ewan- 
gelicy-reformowani zaliczają Kalwii a do rzędu 
wielkich mężów Eożych, ale nie mówią o nim 
ani „nasz Wielki Reformator Dr. Jan Kalwin”, 
ani zaimków osobowych w odniesieniu do je
go osoby nie piszą dużą literą, ani się nań 
jak na nieomylny autorytet nie powołują. Dla 
ewangelików - reformowanych jedynym nieo
mylnym autoryietem jest tylko Słowo Boże, 
zawarte w Piśmie Św. St. i N. Testamentu 
(z wykluczeniem wszelkich apokryfów) i dla
tego samych siebie nie nazywają „kalwinami” 
lub „kalwinistami”, ale ewangelikami według 
Słowa Bożego reformowanymi. Kościół Ewan
gelicko-Reformowany jest niezmiernie ubo
żuchny, nie posiada on ani jednego „święte- 
go“. Łatwo o tern przekonać się na przykła
dzie samego Kalwina. Aby to odpowiednio 
pojąć i zrozumieć wystarczy uprzytomnić so
bie jego sylwetkę, choćby w najgrubszych 
tylko zarysach utkaną na kanwie ważniej
szych dat i momentów jego życia.

Jan Kalwin urodził się dnia 10 lipca 
1509 roku w Pikardji, prowincji w północnej 
Francji leżącej, w małem miasteczku Noyon J). 
Ojciec jego Gerard Cauvin (lub Caulyin— po 
łacinie Calvinus) był człowiekiem żelaznego 
charakteru. Własną pracą i zdolnościami do
bił się do stanowiska znaczniejszego urzęd
nika kurji biskupiej. Oprócz urzędów proku
ratora kapituły i sekretarza - oficjała bisku
piego piastował urząd notarjusza i fiskalne
go prokuratora hrabstwa. Natomiast matka, 
Joanna le Franc z Cambray, była zupełnie 
innym typem, niż ojciec. Kobieta cicha, ła
godna, miękka i bogobojna w duchu głębo
kiej religijności wychowywała swych trzech 
synów i dwie córki. Nawet na przechadzkach 
musiały dzieci zmawiać swe pacierze i cało
wać święte obrazki.

Te dwa różne wpływy ojca i matki 
kształtowały życie i krystalizowały duszę 
młodego Kalwina, nadając mu z jednej stro
ny twarde rysy charakteru, z drugiej — pięt
no głębokiej pobożności. Wcześnie jednak 
Kalwin został pozbawiony rodzicielskiego 
wpływu.

Gerard Cauvin, od wczesnych lat bory
kający się z życiem, doskonale wiedział co 
to jest walka życiowa. Pragnął zaoszczędzić 
jej swemu najmłodszemu synowi i dla tego 
wedle ówczesnego zwyczaju umieścił go na 
dworze możnego pana de Mommor (Mont- 
mort), na którym młody Kalwin miał nabyć 
ogłady towarzyskiej, mającej mu później ułat
wić drogę do duchownej karjery. Kalwin już

9 Od miejsca jego urodzenia zwolenników jego 
nauki nazywano później często pikardami.

w dzieciństwie ze względu na słabowite zdro
wie został przeznaczony do stanu duchowne
go. Postanowienie ojcowskie nie pozostało 
bez wpływu na dalszy duchowy rozwój Kal
wina. Już we wczesnem chłopiędwie został 
pozbawiony ciepła matczynej miłości i prze
bywać musiał wśród obcych ludzi. Zaostrzyło 
to jeno i tak już twarde rysy jego charakte
ru, odziedziczone po ojcu. Pobyt jednak na 
dworze wielkopańskim nadał Kalwinowi pięt
no arystokratyzmu, znamionującego później 
jego myśl i ducha, a także umożliwił mu dal
sze studja. Na wniosek bowiem pana Mom
mor, patrona parafji Marleville, biskup mia
nował dwunastoletniego chłopca proboszczem 
tej parafji. Rozumie się, że nieletni chłopiec 
nie spełniał obowiązków kapłańskich. Od te
go był płatny zastępca, a wielebny dwuna
stoletni proboszcz zgarniał do kieszeni sute 
dochoty z bogatej prebendy i z zapałem od
dawał się uczonym studjom. Taki zwyczaj w 
dawnych wiekach nikogo nie gorszył i mło
dociany wiek „duszpasterzy” nie wywoływał 
żadnego sprzeciwu. Przecież 16 letni papież 
Jan XII (955—963) mianował (za grube pie
niądze) dziesięcioletniego chłopca biskupem, 
a Benedykt IX (1033—1048) już w 12 roku 
życia został papieżem i tak żył „wesoło”, że 
musiał odsprzedać tron papieski Grzegorzowi 
VI za 18000 talarów.

Młody Kalwin, wyposażony w środki ma- 
terjalne, mógł teraz bez troski o chleb po
wszedni oddać się nauce. Po dwuletnim po
bycie na dworze pana Mommor udał się do 
Paryża do szkoły Maturina Cordiera. Po ro
ku jednak przeniósł się do College Montaigu, 
w której głównym przedmiotem była filozo- 
fja dialektyczna, scholastyczna łacina i mate
matyka. Kalwin był pilnym i zdolnym chłop
cem. Na bladem jego obliczu nigdy nie było 
uśmiechu. Nigdy nie dzielił on z kolegami 
wspólnej zabawy; nigdy nie robił głupstw, 
nigdy nie płatał figlów. Zawsze zajęty pracą 
niechętnie patrzył na psoty kolegów. Często 
ich karcił i upominał, za co obrzucali go oni 
przezwiskiem Accusativ 1).

Już w 18 roku życia studjuje Kalwin na 
Uniwersytecie w Orleanie. Oddaje się stu
djom prawnym. Wprawdzie jego marzeniem 
było poświęcić się studjom teologicznym, ale 
że ojciec nakazał mu studja prawne, udał się 
do Orleanu bez szemrania. Już w tern okazu
je się postać Kalwina w całej pełni. W póź- 
niejszem swem życiu wymagał od swego oto
czenia bezwzględnego dla siebie posłuchu, 
ale sam także musiał słuchać. Zabrał się do 
studjów, które mu nakazał ojciec, choć upo-

]) Czwarty przypadek deklinacji francuskiej, 
równorzędny polskiemu biernikowi i miejscownikowi, 
odpowiadający na pytania: kogo, co, o kim, o czem — 
a więc skarżypyta.
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dobania jego w zupełnie innym biegły kie
runku. Luter w tym wypadku sprzeciwił się 
woli ojca i z tego powodu dłuższy czas się 
z nim gniewał. Inaczej Kalwin. Mimo odmien
nych swych upodobań prawo studjował gor
liwie, chociaż nie zaniedbywał także te.ologji. 
Pracował niebywale dużo, a jadł i spał mało. 
Zapewne w czasie łych studjów nabawił się 
złośliwej choroby żołądkowej, która uprzy
krzyła mu całe dalsze życie. To rocznych ta
kich studjacb, a zatem w 19 roku swego ży
cia zostaje mianowany doktorem praw 1); 
młody uczony niejednokrotnie w zastępstwie 
profesorów prowadził wykłady. W roku 1529 
po skończonych stydjach udaje się do Pary
ża i z zapałem studjuje teologję oraz język 
grecki. Owocem tej pracy było pierwsze nau
kowe dzieło Kalwina, komentarz do księgi 
Seneki „O miłości” (1532).

Tyczasem ojciec Kalwina popada w nie
snaski z kapitułą; umiera pod klątwą dnia 
25 maja 1531 roku. Kapituła nie chce pocho
wać śmiertelnych jego szczątków na cmenta
rzu. Brat Kalwina Karol stara się o chrześci
jański pogrzeb dla zwłok ojca, popada jednak 
sam w zatarg z kapitułą i zostaje wyklęty. 
Kiedy niebawem umiera, zostaje pochowany ja
ko wyklęty pod szubienicą. Przykre te wypad
ki rodzinne budzą w duszy Kalwina odrazę 
do Rzymskiego Kościoła. Ale nie one stały się 
powodem reformacyjnego wystąpienia Kalwi
na, choć może i one w niemałej mierze przy
czyniły się do ostatecznego zerwania z Ko
ściołem. Powodów, dla których Kalwin stał się 
reformatorem, musimy szukać gdzie indziej. 
W liście do kardynała Sadoleta tak o tern 
pisał: „Sądziłem, że dojdę do pojednania z 
Tobą (Boże) drogą swych uczynków. Usiło
wałem więc odwrócić Twój gniew ofiarą i 
wstawiennictwem (świętych). Alem ilekroć to 
czynił, doznawałem conajwyźej chwilowego 
pokoju, lecz w głębi duszy nie czułem jak j 
przedtem pokoju trwałego. Ilekroć zagłębia
łem się w sobie, lub ilekroć chciałem wznieść 
swe myśli do Ciebie, ogarniała mnie zawsze 
na nowo niewypowiedziana trwoga, której 
nie zdołała odpędzić ani spowiedź, ani dobry 
uczynek. 1 im lepiej oczyma duszy widzia 
łem swój stan wewnętrzny, tern ostrzejsze 
wyrzuty biczowały moje sumienie. Nie pozo
stał mi więc inny środek pociechy jeno zwod
nicze okłamywanie samego siebie... Kiedy 
już serce moje zostało ostatecznie przygoto
wane do najwyższego doświadczenia wów
czas pełne poznanie prawdy objawiło mi, jak 
smuga jasnego światła, okropną przepaść błę
du, w której się tarzałem, grzech i hańbę, 
którą się splamiłem. Lęk ogarnął mą duszę 
przed tą nędzą, w której się znajdowałem i 
przed tą okropniejszą jeszcze, która mnie cze- *)

*) Kalwin godności tej jednak nie przyjął.

kała. I cóż pozostało mi innego, o Panie, 
mnie nędznemu i zairaconemu, jeśli tylko nie 
wyrzec się ze łzami, wzdychaniem i prośbą 
starego żywota, któryś potępił, — i wstąpić 
na drogę Twoją?... Jeden jest tylko port zba
wienia dusz naszych—miłosierdzie Boże, zao
fiarowane nam w Jezusie Chrystusie. Dla 
grzechów naszych wszyscy jesteśmy zatra j 
ceni przed obliczem Bożem, lecz sprawiedli 
wość Chrystusa nas zbawiła. On posłuszeń
stwem swojem przykrył zapomnieniem wszy
stkie przestępstwa nasze; ofiarą swoją uśmie
rzył gniew Boży; krwią swoją obmył przewi
nienia nasze; krzyżem swoim zdjął z nas klą
twę; śmiercią swoją za nas zadośćuczynił. 
W tym więc sensie mówimy: z łaski zbawie
ni będziemy, a nie dla naszej zasługi, ani za 
uczynki nasze. A że Chrystusa wiarą obej
mujemy i sprawiedliwością jego się przyoble
kamy, według zwyczaju Pisma Św. „uspra
wiedliwieniem z wiary” to nazywamy”.

Było to więc to samo przeżycie, którego 
doświadczył już przedtem Luter w mnisiej 
celi augustjańskiego klasztoru. Nic dziwnego, 
że Kalwina natychmiast olśniła reformacyjna 
myśl Lutra, a religijny żar wiltenberczyka o- 
garnął płomieniem jego duszę. Nic dziwnego, 
że Kalwin odrazu stał się gorliwym zwolen
nikiem nowego prądu religijnego, o którym 
pierwsze wieści przyniósł do Francji Piotr 
Robert 01ivetanus. Przewrót w duszy Kalwi
na nastąpił nagle. Podczas gdy Luter długie 
lata walczył ze sobą i stopniowo zrzucał z 
siebie wiekowe naleciałości, to Kalwin nagle 
strząsnął z siebie stare wierzenia. Widocznie 
grunt musiały przygotować jnż przed tern 
wcześniejsze jeszcze prądy reforinacyjne, nur
tujące w ówczesnej umysłowości kulturalne
go Zachodu. We Francji już w r. 1512 uczo
ny Lefevre d’Estaples wydał swoje komenta
rze do listów ap. Pawła, będące pierwszą 
zapowiedzią Reformacji. Wprawdzie ruch, wy
wołany pismami Stapulensisa, był niewielki i 
nigdy nie wyszedł on poza wyższe oświecone 
sfery społeczeństwa francuskiego, ale prze
cież Kalwin, uczony »prawnik i teolog, nie 
mógł już wówczas o nim nie słyszeć, podob
nie jak i dzisiejszy teolog nie może nie sły
szeć o leologji dialektycznej i o kapitalnem 
dziele Bartha. Nie mniej jednak dopiero myśl 
Lutra zdołała natchnąć Kalwina. Bystry jego 
umysł z nieubłaganą ścisłością przetrząsnął 
podstawy wittenberskiej Reformacji, z żelaz
ną logiką wyprowadzając z niej ostateczne 
wnioski i konkluzje. Był to jakby nagły prze
błysk myśli, coś w rodzaju objawienia, od 
którego później Kalwin w ciągu całego swe
go życia ani na krok nie odstąpił. Słusznie 
ten mąż zamknięty w sobie pisał później w 
przedmowie do komentarza Psalmów, że zo
stał tak nagle nawrócony, jak ap. Paweł pod 
Damaszkiem. „Bóg nagle zniewolił moje ser
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ce do posłuszeństwa swej woli”—powiada we 
wspomnianej przedmowie. W tern nagłem na
wróceniu upatrywał Kalwin wolę Bożą, któ
ra powołała go i wybrała na narzędzie zba
wienia dla wielu.

Niebawem też młody Kalwin mimo swej 
woli i chęci zostaje duchowym przywódcą 
małego reformacyjnego kółka w Paryżu. Z na
tury lękliwy i nieśmiały, marzył on tylko o 
cichej izbie naukowca, w którejby mógł zda
ła od ludzi i hałasu świata piórem służyć re- 
formacyjnej sprawie. Lecz los chciał inaczej. 
Silna jego indywidualnaść nie mogła na dłu
go pozostać w ukryciu. Same wypadki pcha
ły go do czynu. Dotąd innowiercy francuscy 
bez przeszkód mogli -oddawać się swym prak
tykom religijnym, tembardziej, że przymawia- 
ła się za nimi u króla Franciszka I jego sio
stra Małgorzata. Znośna tolerancja ustąpiła 
jednak niebawem miejsca okrutnym prześla
dowaniom. Król Franciszek I po rozmowie z 
papieżem Klemensem VII w Marsylji w roku 
1558 począł nielitościwie ogniem i mieczem 
gnębić zwolenników nowej nauki, a jej głosi
cieli, kaznodziei Słowa Bożego, wypędzać z 
kraju. Rozproszona gromadka wyznawców 
Ewangelji skupia się wokół osoby Kalwina. 
Prostemi, ale mocnemi kazaniami, wygłasza- 
nemi po nocach w miejscach niebezpiecznych 
Kalwin odważnie podnosi na duchu upadłych, 
raz po raz wołając: kiedy Bóg z nami, to któż 
przeciwko nam. Wraz z rektorem uniwersyte
tu Wilhelmem Copem przygotował na otwar
cie roku akademickiego mowę inauguracyjną, 
która miała pozyskać i dalsze sfery dla spra
wy reformacyjnej. Ale zaledwie rektor Cop 
zdążył odczytać mowę, której autorem był 
sam Kalwin, już słudzy królewscy z namowy

mnichów wchodzili do sali, aby przyłapać 
niebezpiecznych kacerzy. Rektor ratował się 
ucieczką do Bazylei, a Kalwin podobnie jak 
i Luter przez cały rok ukrywał się pod na
zwiskiem rycerza Charles d’Esperille u swe
go przyjaciela kanonika Ludwika du Tillet 
w Angouleme.

W roku 1534 przybywa Kalwin do Noyon 
i przez zrzeczenie się godności duchownego 
i płynącego z tego tytułu bogatego benefi
cjum oficjalnie już zrywa z Kościołem Rzym
sko-Katolickim. W Nerac, siedzibie Małgorza
ty, wówczas już królowej Nawarskiej, odwie
dza Kalwin Lefevre’a d’Estaples, a następnie 
po krótkim jeszcze pobycie w Angouleme 
znowu wraca do Paryża i na nowo rozpoczy
na swą działalność, W międzyczasie bowiem 
nastały znowu ciężkie próby wiary małego 
zboru paryskiego. Rozgoryczeni innowiercy 
dopuścili się nierozważnego kroku. W nocy 
z 13 na 14 października rozrzucili po mieście 
ulotki, w ostry sposób napadające na mszę 
św. i rzymski sakrament ołtarza. Ulotka taka 
znalazła się nawet na drzwiach królewskiej 
sypialni. Oczywiście wybuchły jeszcze więk
sze prześladowania. Płonące stosy kacerzy 
oświetlały pobożną procesję ludu katolickie
go. Sam król z obnażoną głową szedł za ob
razem patronki Paryża św. Genowefy i z na
bożną satysfakcją przypatrywał się mękom 
7 kacerzy palonych żywcem. Kalwin nie mógł 
dłużej pozostać, musiał uchodzić z ojczyzny 
Przed tern jednak hiszpański lekarz Michał 
Servet, gorliwie zwalczający chrześcijański 
dogmat o Trójcy Św., wyzwał Kalwina do 
publicznej dysputy. Kalwin z narażeniem ży
cia wyzwanie przyjął, ale Servet na dysputę 
nie stawił się. (d. c. n.)

ROMUALD BALAWELDER.

W STOLICY
Mało która z pośród stolic Europy może 

poszczycić się tak pięknem położeniem, jak 
Oslo. Wspaniała szosa wodna, Oslofjord, która 
prowadzi od strony morza do miasta na prze
strzeni około 100 km., zwolna, wyrafinowanie 
odkrywa przed gościem coraz większe czary, 
aby olśnić go wreszcie klejnotem miasta, leżą
cego u najpółnocniejszego jej krańca. Nieznacz
ne u wjazdu do fjordu skaliste wysepki, szkie- 
ry, rozrastają się w rozległe wyspy, — pagórki 
nadbrzeża potężnieją w góry dzikie, nagie, zła
godzone gdzieniegdzie zielenią łąk, brzóz i so
sen. Małe domki rozrzucone wdzięcznie między 
lasami, większe osady, przytulone do morza,

NORWEGJI.
wyniosłe latarnie morskie, jak szyje gigantycz
nych łabędzi,— łodzie, statki — wszystko to na
gle jakby zwiera się z sobą, skupia w jedną 
wielką, imponującą całość: przed nami leży 
Oslo. W pierwszej chwili wydaje się , że blo
ki kamiennne gmachów nowoczesnych miasta, 
wdzierającego się tu i ówdzie wdzięcznymi dom- 
kami lub zdobywczymi kominami fabryk na są
siednie góry, są poprostu jakimś dźwigiem, ma
jącym łączyć wyniosły ląd z niskością morza. 
I tak jest w istocie. Nowoczesne Oslo powstało 
z portu i dla portu. Połowa całego importu i 
1/5 eksportu Norwegji idzie dziś przez port w 
Oslo, zasobny w 550 większych statków.
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Przechadzając się po ulicach i placach 
miasta, stwierdzamy, że szablon architektury 
miast kontynentu europejskiego roztoczył i tu
taj swoje panowanie. Jak na złość, najwięk
szy rozkwit stolicy Norwegji przypada na czas 
chaosu w budownictwie Europy zachodniej, 
skąd Norwegowie sprowadzać musieli architek
tów. Nie znali bowiem tajemnic budownictwa 
kamiennego, używając od najdawniejszych cza
sów do budowy materjału drzewnego. Obcy 
architekci, przybyli głównie z Niemiec, wtło
czyli w piękne ramy krajobrazu fjordowego 
ciężkie, berlińskie skrzynie domów. Nawet naj
piękniej rozbudowana ulica króla Karola XIV 
Jana z pięknymi gmachami Stortingu (parla
mentu), Teatru Narodowego, Uniwersytetu, z 
pałacem królewskim, wieńczącym jej czoło, nie 
odbiega od banalnie ładnych ulic zach.-euro- 
pejskich.

Oslo. — Widok ogólny.

Taką jest nowoczesna, ćwierć - miljonowa 
stolica Norwegji. Na szczęście między zimne 
mury tchnął genjusz życie i to życie pełne 
natchnionej, głębokiej poezji. Najznakomitszy 
rzeźbiarz Skandynawji, Gustaw Vigeland, dał 
miastu szereg świetnych pomników. Podejdź
my do jednego z nich, do pomnika matematy
ka Abla. Zdawaćby się mogło, że pionierowi 
suchych liczb poświęcić trzeba kościec zgar
biony, łysą czaszkę. A tutaj rzuca się ku nam 
życie bujne, mocne, zwycięskie. Młodość bu
cha z elastycznej, doskonale zbudowanej po
staci mężczyzny, stojącego na wysokim, sfalo
wanym cokole, depcącego po spersonifikowa- 
nych potęgach przyrody. Twórczość Edwarda 
Muncha, najgenjalniejszego malarza północy, 
który ożywił słońcem sztuki poważne wnętrze 
auli Uniwersytetu, omówimy jeszcze, zwiedza
jąc wnętrza muzeów. Tymczasem przyjrzyjmy 
się jeszcze innym osobliwościom współczesnego 
Oslo. Szukamy oczywiście dowodów wdzięczno
ści dla świeczników literatury, sztuki i nauki 
norweskiej. Pomniki Henryka Ibsena i Bjorn- 
stjerna Bjornsona, którzy przyrodę Norwegji i 
duszę ludu norweskiego rozsławili po całym

świecie’, znajdujemy obok Teatru Narodowego. 
Niestety oba pomniki, dzieła doskonałego zresz
tą rzeźbiarza, Stefana Śindinga, pełne są pre
tensjonalnej wielkości zewnętrznej, której nie 
towarzyszy moc wewnętrzna. Większe wrażenie 
czynią groby obu mistrzów, pogrążone w zie
leni łąk i drzew cmentarza Zbawiciela. W po
bliżu Uniwersytetu umieszczono posąg Frithjofa 
Nansena, zgasłego dwa lata temu, cudownego 
człowieka, który był zarówno mężem wielkiej 
nauki jak i wielkiego, płomiennego serca. Wy
starczy przypomnieć, że on to już w 1888 r. 
przemierzył w poprzek całą Grenlandję, on 
przez 3 lata skuty wśród lodów na „Framiett, 
badał krainy wiecznej zimy polarnej, on po 
wojnie światowej odwrócił serce od lodów i 
niósł ofiarną pomoc ludzkiej nędzy, opiekując 
się rzeszami wynędzniałych jeńców i uciekinie
rów wojennych w dalekiej Rosji, Azji Mniej
szej, Grecji, zyskując sobie słuszne miano przy
jaciela ludzkości.

Oslo posiada wiele jeszcze pomników za
służonych ziomków, dając dowód czynnej 
wdzięczności dla tych, którzy skarbami duszy 
swojej podnosili naród na wyżyny dobra, pięk
na i mądrości. Rzecz charakterystyczna, jak 
nawet mowa pomników przeciwstawia pokojo
wą Norwegję np. wojowniczym Niemcom, w 
których stolicy roi się od posągów czcicieli 
wojny i przemocy. Ma i Oslo swoją twierdzę 
Akershus. Sterczy groźnie na wzgórzu tuż u 
wjazdu z fjordu, otoczona srogimi murami. 
Wzniesiona jeszcze w 13 w. przez królów nor
weskich, była ich siedzibą i czuwać miała nad 
starem miastem, założonem w 1047 r. Gdy sta
re Oslo podupadło i następnie w 1624 r. spło
nęło, założył król Christjan IV Duński nowe 
miasto, które nazwał Christianią, a Akershus 
przebudował w stylu duńsko - holenderskiego 
renesansu. Obecnie twierdza służy jako mu
zeum wojskowe i koszary dla wojska. Nazwa 
zaś „Christiania“ została — jak wiadomo — w 
1925 r., w dwudziestolecie odzyskania przez 
Norwegję niepodległości zniesiona i przywró
cono pierwotną nazwę „Oslo“.

To wszystko, cośmy dotąd o Oslo powie
dzieli, jest stanowczo niewystarczającem, aby 
kogokolwiek zachęciło do specjalnego zainte
resowania się tern miastem. Nawet pyszny, 
rozległy widok z Ekebergu czy Holmenkollen 
na stolicę i na dalekie, urocze okolice nie daje 
ku temu dostatecznych podstaw. Prawdziwa 
wartość stolicy Norwegji dla turysty tkwi w 
jej muzeach. Oslo jest wyjątkowem miastem, 
które wszystko niemal, co najcenniejszego w 
zabytkach pozostawiła przeszłość w Norwegji, 
umiało zebrać, skupić w sobie. Daje dzięki te
mu możliwie dokładny przegląd historji kultu
ry Norwegji w dziełach oryginalnych. Stało 
się to możliwem tylko dzięki temu, że praw
dziwy i żywiołowy rozkwit polityczno - kultu
ralny Norwegji datuje się dopiero od początku
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19 w. i że wtedy ogniskiem tego rozkwitu sta
ło się właśnie Oslo. Przyczynił się do nagro
madzenia zbiorów i zdrowy typ patrjotyzmu 
norweskiego, który budował całe swoje odro
dzenie na podstawach czysto narodowych.

Przejdźmy się tedy po wnętrzach muzeów 
w Oslo. Galerja Narodowa daje doskonały prze
gląd historji rzeźby norweskiej, a przedewszyst- 
kiem malarstwa. Dość bogate zbiory obcych 
mistrzów, — takich nawet, jak Rubens, Van 
Dyck, Velasquez, Rembrandt i innych, — są 
tylko kosztownym dodatkiem, ustępstwem dla 
mody. Prawdziwa wartość Galerji tkwi w dzie
łach sztuki norweskiej. Rzetelna rozkosz przej
muje obcokrajowca, gdy czuje, jak, wnikając 
w tajemnice obrazów, wdziera się w tajniki 
duszy narodu norweskiego, w ich radość i 
smutki, przedmioty natchnień. Uczy się rozu
mieć kraj piękny, choć surowy, niedostępny,— 
gigantyczny, czarodziejski kraj fjordów i fjel- 
dów, ojczyznę nieustraszonych rybaków, po
tomków zdobywczych Wikingów. Oto obrazy 
Gerharda Munthego. Dziecko wschodniej Nor- 
wegji, oddał jej duszę, zrozumiał jej mowę, a 
potem wydarte tajemnice na płótno przelał.

Doskonale opanowanym, wnikającym do 
szpiku kości przyrody, genjalnie naturalnym 
okazuje się Erik Werenskióld. Dwie dziewczy
ny na obrazie „Telemarken“ z musu trzymają 
się płótna, chciałyby zejść i z nami wtulić się 
w kraj, który im artysta wyczarował.

„Poco dale? Poco tęsknoty, których zreali
zować się nie da? Kilka domków, droga, skra
wek pagórka i cząstka lasu—czy to nie dość? 
Zato wszystko tak bliskie, tak dobrze znane, 
skąpane w powodzi przepysznych barw“,— tak 
mówią obrazy Fritza-Taulowa, przybliżającego 
oczom naszym to, co się wydało już możliwie 
bliskiem.

Hans Gude nie boi się patrzeć w dal, na
wet na pustynie fjeldów, gdzie domek ludzki 
wygląda jak mały okruch wśród potężnych 
zwałów skalnych („Fjeld“).

Kristian Krogh wyprowadza nas z cudów 
przyrody norweskiej do labiryntów życia ludz
kiego. „Walka o byt“, walka kobiet i dzieci, 
wyczekujących na kawałek chleba wśród zim
nych murów wielkiego miasta — to już obraz 
ogólno-ludzkiej doli.

Podczas gdy Krogh pierwszy wprowadził do 
malarstwa norweskiego motyw socjalny ogólno
ludzki, ograniczył się Adolf Tidemand do przed
stawienia ludu norweskiego w jego wesołych, 
uroczystych, to znów tragicznych momentach. 
Czynił to z takiem znawstwem i mistrzostwem, 
że zachęcił nawet obrazami swymi Bjórnsona 
do pisania nowel ludowych.

Nad wszystkich jednak malarzy norwe
skich wybijają się Jan Dahl i Edward Munch. 
Z obrazów Dahla, twórcy malarstwa norweskie
go, odkrywcy duszy przyrody fjordów, idzie ma
jestatyczna, groźna przyroda północna w swo

jej wieczności, w skupieniu olbrzyma, zwarciu 
mocarza. Podniósł się mistrz do poziomu tych 
gór, które odtwarza, przeżył gwałtowność wo
dospadów i czar miły a potężny fjordów. Dla
tego przyroda w obrazach jego („Hellefoss“, 
„Fortundalen“) żyje.

Zupełnie czem innem przemawiają obrazy 
Edw. Muncha. W przeciwieństwie do wszystkich 
niemal malarzy norweskich, których siła twór
cza płynęła z umiłowania ojczystej przyrody, 
przeciwstawił Munch siebie, duszę swoją przy
rodzie. Walczy w sobie z jej wielkością, z jej 
urokiem, przeciwstawiając jej wielkość duszy 
ludzkiej. Do tego przeciwstawienia ma prawo, 
bo on pierwszy z pośród norweskich artystów 
wparł się siłą genjuszu w ponure, a niezgłę
bione krainy duszy człowieczej, duszy całej 
ludzkości. Na stosunek Muncha do życia wpły
nął szczególnie okres pobytu jego w Berlinie, 
gdzie, spotkawszy się z Strindbergiem, Przyby
szewskim i innymi, upewnił się, że świat jest 
piekłem cierpienia, a życiem dwie siły wład
ną: śmierć i miłość. Życie jest właściwie tylko 
igraszką śmierci, która jest istotną rzeczywi
stością, a miłość jest tragedją ludzką, prze
kleństwem. Nic dziwnego, że z duszy takiej 
poczęte, idą na płótno obrazy, budzące niepo
kój, przygnębienie, grozę. Przyroda—w przeci
wieństwie do naturalistycznych obrazów—staje 
się tylko motywem, symbolem przeżyć czło
wieka. I barwy są szatą symbolów. Sensem 
każdego obrazu jest straszny los. Niema na 
świecie asylu dla ściganego; wszystko walczy 
z człowiekiem, czyha na jego zgubę. W „Auto
portrecie“ pakuje siebie Munch w zachłanne 
otchłanie mroków, z których tylko strach i na
gła wola życia ratują nieszczęsnego. Warto 
przypomnieć, że potężna, treścią ogólno-ludzką 
przepojona twórczość Muncha wpłynęła wybit
nie na całą sztukę europejską, że bujny ek- 
spresjonizm wiele ma mu do zawdzięczenia.

Mając lat 46, wydarł się Munch z piekła . 
budzącej grozę twórczości, powrócił do ojczy
zny, przytulił serce do norweskiej przyrody, 
zrezygnowany, znajdując ukojenie w przeświad
czeniu, że przyroda, która pokonała go, jest 
piękna i wieczysta. W tym okresie stworzył 
pyszne obrazy we wnętrzu auli uniwersytetu 
w Oslo. Cztery lata temu straciła Norwegja — 
i ludzkość — genjalnego malarza.

Z Galerji Narodowej niedaleko do mu
zeum Historycznego. Zebrano w niem zabytki 
historji kultury norweskiej od epoki kamien
nej około 2 tysiące lat przed Chr. do zbiorów 
ostatnich, przywiezionych przez Roalda Amund
sena z wypraw do krajów Eskimów i Czuk
czów. Szczególniej interesujące są zabytki z 
okresu Wikingów, znalezione na statku Wikin
gów, oraz piękne okazy ludowego budownic
twa, jak: ołtarze, portale starych kościołów, 
dzwony i t. p.

Ale wielekroć ciekawsze zbiory architek
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tury i sztuki ludowej, — częściowo też mie
szczańskiej — Norwegji znajdziemy gdzie in
dziej. Zwróćmy się do Bygdó, półwyspu, na 
którym mieści się Muzeum Ludowe, najwięk
sza osobliwość stolicy Norwegji. W pół godzi
ny dopływamy tam statkiem. Wjeżdżamy do 
miejscowości pagórkowatej, pokrytej bujną zie
lenią, wśród której wyzierają pałacyki kąpie
liska Bydgóynesu. W dziesięć minut stąd je
steśmy przed dziwnym parkiem przeszłości. 
Sprowadzono tutaj z wszystkich stron Norwe
gji całe domki wiejskie, ba, całe kościoły — i 
ustawiono to wśród wonnych lasów sosnowych 
na piaszczystych wzgórkach, to znów na po
krytych bujnem kwieciem polanach. Rozkosz 
przechadzki łączy się z rozkoszą nauki. Całe 
Muzeum daje możność śledzenia naturalnego 
rozwoju budownictwa ludowego Norwegji.

Wśród trzech domków z Numedalen znaj
duje się najstarszy drewniany domek z 13 w., 
mieszkanie wodza z okresu Sag, t. zw. „Aare- 
stuett. Widzimy, że pierwotna chata składała 
się z jednej izby i małej komórki. Na środku 
izby, na mocno ubitej ziemi znajdował się 
otwór na ognisko, obwałowany kamieniami, 
nad nim zaś wycięty w dachu otwór, który 
wyciągał dym i służył jako jedyne miejsce 
oświetlenia. Dokoła, pod ścianami porozkłada
ne ławki, na których spano. Naprzeciw drzwi 
stół. Tu i ówdzie piękne rzeźby i napisy ru
nowe. Taki typ chaty utrzymał się gdzienie
gdzie w Norwegji do 19 wieku.

Następnie cały szereg domków z różnych 
stron zwiezionych daje obraz rozwoju chaty 
w różnych okolicach Norwegji. A więc gdzie
niegdzie na wiązaniach dachu poza otworem 
tworzono nadbudówkę, do której dorabiano 
oddzielne schody od zewnątrz. Gdzieindziej 
wyjęto ściankę, oddzielającą dwie przylegające 
chatki jednoizbowe i tak powstał nowy typ 
domku o dwuch izbach i sieni w środku. Spo
tyka się i domki kąpielowe, oddzielnie usta
wione, w których wieśniak urządzał sobie ką
piel parową. Największym jednak przeobraże
niom uległy chaty w związku z zmianami spo
sobu ogrzewania. W jednych miejscowościach 
otulano ognisko ściankami i stawiano je w ką
cie izby. W innych wprowadzono komin muro
wany, co pociągnęło za sobą zniesienie otworu 
w dachu i wycięcie okien w ścianach. Na wią
zaniach dachu pozbawionego otworu, można 
było postawić całe piętro. Tak wykształcił się 
domek piętrowy. Najciekawsze to, że zamoż
niejszy wieśniak norweski, stawiając nowy, u- 
lepszony budynek, pozostawiał dawne obok. 
W ten sposób zabudowania jednego wieśniaka 
przedstawiają malownicze muzeum architekto
niczne.

Wszystkie budowle wykazują, że chłop 
norweski choćby najuboższy, nie zapomniał o 
estetyce. Znajdujemy rzeźby od prymitywnych 
nacięć do świetnych dzieł sztuki. Szczególnie

okres renesansu i baroku zapełnił mieszkania 
norweskie cackami rzeźby, przyczem ciągle 
snują się motywy pierwotne, jeszcze z okresu 
Wikingów. Najpiękniejszymi okazami rzeźby i 
architektury wiejskiej są kościoły. Nie zapom
niano o nich oczywiście i w tym parku. Prze
chadzając się wśród łąk, spostrzegamy kościół, 
pełen ozdób pochodzących z 16, 17 i 18 w. 
Z różnych świątyń wiejskich sprowadzono co 
piękniejsze ołtarze, ambony, obrazy. W innem 
miejscu, w zaciszu leśnem wystrzela nieocze
kiwanie wysmukła, fantastyczna budowla: to 
chluba najwyższa budownictwa norweskiego, 
starożytny kościół: stavekirke. Został przywie
ziony z Gol w całości 1885 roku. Powstał w 11 
wieku, wzorując się w ogólnym zarysie na 
konstrukcji angielskich kościołów romańskich, 
budowanych z kamienia, prześcigając jednak 
wzór lekkością, żywością, rozmaitością kształ
tów, stosownie do natury kraju i materjału 
drzewnego. Całość stavekirke czyni wrażenie 
statku, w środku którego sterczy maszt wyso
ki, obwieszony po bokach rojem lekkich żagli.

Oslo-Bydgó. — Stavekirke.

Osobnym gmachem, podobnym do lotni
czego hangaru, otulone są dwa statki Wikin
gów, najcenniejsza zdobycz archeologów Skan
dynawskich. Zachowanie łodzi z całym ekwi
punkiem zawdzięczamy zwyczajowi Wikingów, 
który zmarłych wodzów grzebać kazał w ich 
własnych statkach pod tak zwanem królew- 
skiem wzgórzem, na brzegu morza. Znaleziono 
szereg takich statków, z których dwa najlepiej 
zachowane, najbogatsze i najciekawsze umie
szczono w „Bygdó“. Jeden jest to t. zw. statek 
z Osebergu, miejscowości położonej na zachod
nim brzegu Oslofjordu, drugi u wjazdu do te
goż fjordu. Statek Oseberski, odkopany w
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1904 roku, doskonale zakonserwował się dzięki 
temu, że spoczywał w glinie pod przykryciem 
z kamieni i torfu, tylko, przygnieciony cięża
rem, wymagał ponownego zestawienia. Drzewo 
dębowe zczerniało, ale zachowało w całości 
piękne rzeźby. Statek ten, zbudowany około 
800 roku był własnością żony wodza i uży
wany był jedynie do niedalekich przejazdów 
morskich. Jest to właściwie odkryta łódź, li
cząca 21 m. długości, 5 m. szerokości, poru
szana piętnastu parami wioseł i żaglem. Ster 
jest nie z tyłu, a z boku. Oba końce kilu mi
sternie rzeźbione. Za masztem znajduje się ob
szerna komora, w której właśnie została po
chowana żona wodza wraz ze służącą. Mnó
stwo drewnianych przedmiotów, które tutaj 
znaleziono, jak: wóz czterokołowy, sanie, na
czynia różne, głowy zwierząt i t. p. wskazują 
na wysoko rozwiniętą kulturę artystyczno - 
rzeźbiarską u śmiałych zdobywców. Dokoła 
przedniej części statku znaleziono szkielety 15 
koni, 4 psów i wołu. Kosztowności zostały 
wcześniej skradzione.

Drugi statek podobnego typu jest znacz
nie większy, ma 30 m. długości i był własno
ścią wodza, który w nim został pochowany. 
Mniej ozdobny, daje obraz statków, jakimi pu
szczali się nieustraszeni Wikingowie na pod

boje różnych państw europejskich, a nawet na 
niezmierzone wody Atlantyku, docierając na 
kilkaset lat przed Kolumbem do Ameryki.
Ale czas opuścić ciekawe i miłe muzeum. Prze
noszę się myślą do Polski: czy i u nas nie war- 
toby się zdobyć na podobnie pomyślany park 
przeszłości? Gdy wiek dziewiętnasty zabrał się 
w morderczy sposób do niszczenia budowli 
drewnianych, które podobnie jak w Norwegji, 
były i w Polsce najbardziej rodzimym typem 
budownictwa, padło ofiarą tysiące bezcennych 
zabytków. W oczach naszych ginie rokrocznie 
coraz inny okaz drewnianej architektury, którą 
Polska naprawdę chlubić się może. Czy nie 
możnaby na sposób norweski uratować co cie
kawsze okazy dawnych naszych chat, kaplic, 
kościołów, dworów, lamusów, z ich malowni- 
czemi podsieniami, oryginalnymi zastrzałami, 
z piękną budową ich dachów? A okazy krzy
żów przydrożnych, a tajemnicze figury, rozrzu
cone po polach? Kwiaty narodowej myśli twór
czej napewno ściągałyby widzów do takiego 
parku, niemniej, niż szpalery drzew, zmasakro
wanych nożycami lub banalne klomby kwia
tów, a korzyść mogłyby przynieść wielką, za- 
pładniając myśl twórczą do nowych pomysłów, 
opartych na rodzimych pierwiastkach architek
tonicznych.

WOJCIECH WRZOS.

Z PRZYDROZA.
Ewangelicy w Polsce bez różnicy wyzna

nia i denominacji mają jeszcze w świeżej pa
mięci „nawrócenie“ przez Kościół Rzymsko - 
Katolicki będącego już w przedśmiertnej ago- 
nji ewangelika-reformowanego ministra ś. p. 
Sławomira Czerwińskiego. Wydzieranie ewan
gelikom śmiertelnych szczątków co sławniej
szych ich współwyznawców należy już do spe
cjalności „jedynózbawczego“ Kościoła. W tro
sce serdecznej o zbawienie grzesznych dusz 
heretyckich nieraz on już „nawracał“ i chrzcił 
nieboszczyków. Do tego można się przyzwy
czaić. Ale rzecz dziwna i szczególna. Nieraz 
czyni on coś wręcz przeciwnego: odmawia on, 
o ironjo, oddania ostatniej chrześcijańskiej po
sługi najlepszym nawet swym synom, jeśli ci 
często nieświadomie, sprzeciwili się jego kano
nom.

Przypadek taki miał miejsce niedawno. 
Dnia 3 stycznia r. b. zmarł w Warszawie sta
rzec 70 letni, ostatni potomek jednej z linij sta
rego polsko - katolickiego rodu Ordęgów. Na 
świecie i wśród ludzi różnie bywa. Ś. p. Jan 
Ordęga przed wielu laty rozwiódł się był z żo
ną, a właściwie nie tyle on, ile jego żona, 
która po przyjęciu ewangelicyzmu rozwód ten 
przeprowadziła. Ś. p. Jan Ordęga sam wyzna

nia nie zmienił. Powtórny swój związek mał
żeński z konieczności zawarł w kościele ewan
gelickim. W drugiem małżeństwie żył szczęśli
wie po katolicku i po katolicku też przykład
nie umarł. Kapłan rzymsko-katolicki zaopatrzył 
go w ostatni sakrament, namaścił św. olejami, 
odprawił za spokój jego duszy żałobną mszę 
św. w górnym kościele Św. Krzyża... aż tu 
raptem za sprawą pierwszej żony nieboszczyka 
nota bene heretyczki, na jaw wyszło, że ten 
przykładny katolik zawarł był kiedyś powtór
ny ślub heretycki. Zrobił się gwałt wielki. 
Snąć silną dłoń miała niewiasta, skoro na jej 
stukanie otwarły się wrota tego kościoła, któ
ry niegdyś sama dobrowolnie opuściła. I to nie 
jakieś małe wrotka chaty wiejskiego plebana, 
ale drzwi pałacu samego apostolskiego nuncju
sza. Rozegrała się stara historja: Roma locuta, 
causa finita. Dobrego katolika nie chował do
bry kapłan katolicki, jeno heretyk, a dobry lud 
katolicki popłakiwał z żalu za „panem dzie
dzicem“, słuchając słów heretyckich. Rodzina 
zmarłego rada nie rada skorzystać bowiem 
musiała z usług duchownego innego wyzna
nia. Ś. p. Jan Ordęga, właściciel dóbr Żele
chów, miał ledz w kaplicy rodzinnej na cmen
tarzu w Żelechowie obok prochów swych oj-
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cóv. Ale jakżeż śmiertelne jego szczątki prze
nieść ze dworu na cmentarz bez asysty kapła
ni? Cóż rzekliby na to ci, co przez wiele lat 
patrzyli z szacunkiem i podziwem na chrześci
jański jego żywot? Miał być pochowany milcz- 
kiem jak ostatni niewierny poganin? Rozumiał 
to doskonale lud okoliczny. To też choć ple
ban ich został w domu, sami jednak z izb 
swych wylegli. Nie raził ich wcale „kalwiński 
ksiądz“, którego pierwszy raz może w swem 
życiu z wielkiem zdumieniem oglądali, a z je
szcze większem nabożeństwem słuchali. Ludu 
było coniemiara: straż ogniowa miała z nim co 
robić, tak chciał widzieć tego „obcego“ księ
dza, który tak samo jak oni wierzy w Boga 
w Trójcy Św. Jedynego i tak samo jak ksiądz 
proboszcz modli się do Pana Jezusa, jeno ja
kiś inny ma kitel na sobie, niż jegomość. Szedł 
obok niego zwartym tłumem, jakgdyby się tulił 
i „obcego“ do swego grona przyjmował. Kiedy 
żałobny orszak, na który ksiądz proboszcz u

kradkiem z okna plebanji spozierał, z trumną 
niesioną przez lud, poprzedzony krzyżem i or
kiestrą straży pożarnej, zbliżył się do kościoła 
parafjalnego załkały srebrnym głosem z wież 
kościelnych dzwony. Na Anioł Pański one 
dzwoniły. Ale lud pojął ten przypadek jako 
znak Boży — z woli Bożej tak się stało. Ufun
dowane tuż przed zgonem przez ś. p. Jana 
Ordęgę dzwony żegnały go żałośnie na wieki. 
Nie jeden wtedy ukradkiem łzy ocierał, aby 
już na cmentarzu na dobre sobie „pochlipać“. 
Wzruszający był moment, kiedy niezliczony 
tłum powtarzał za heretyckim duchownym sło
wa modlitwy Pańskiej. Po skończonym obrzę
dzie mimo zbitej ciżby jakby za dotknięciem 
różdżki czarodziejskiej lud katolicki rozstąpił 
się przed „kalwińskim księdzem“ i aż do sa
mych wrót cmentarnych utworzył sobą jakby 
szpaler honorowy, przesyłając odjeżdżającemu 
pełne wdzięczności spojrzenia.

WIADOMOŚCI Z KOŚCIOŁA I O KOŚCIELE.
Ze Zboru Ż ych lińsk iego.

Stary Zbór Żychliński obchodził uroczy
ście przed dwoma laty 300 letni jubileusz swe
go istnienia. Jest to bodaj jeden z najstar
szych zborów ewangelickich w Polsce. Istnie
nie swoje datuje on w początkach XVII wieku. 
Księgi zborowe noszą datę roku 1629, a więc 
conajmniej już kilka lat przed tą datą musiała 
pojawić się w dworze Żychlińskim myśl refor- 
macyjna. Na przestrzeni swego istnienia zmie
nia on nieraz swój zewnętrzny charakter, po
zostając jednak zawsze zborem na wskroś pol
skim. Początkowo to zbór wyłącznie szlachec
ki. W drewnianych ścianach swej starej świą
tyni, z której dziś jeno kilka fundamentalnych 
kamieni zostało, gromadzi on okoliczne rody 
szlacheckie Żychlińskich, Chlebowskich, Potwo
rowskich, Kurnatowskich, Bronikowskich i t. d. 
W początkach XVIII stulecia w okresie wzma
gającej się reakcji katolicko - jezuickiej, której 
krwawą ofiarą stał się pasterz Zboru Źychliń- 
skiego Ks. Majewski, zamordowany przez sie
paczy proboszcza Konińskiego, w księgach pa- 
pafjalnych spotykamy coraz częściej nazwiska 
o brzmieniu niemieckiem. W początkach wieku 
XIX Zbór Żychliński zostaje wybitnie zasilony 
kolonistami niemieckimi, którzy w polskiem 
otoczeniu ulegają szybkiej asymilacji, a dzi
siejsi ich potomkowie niejednokrotnie nie ro
zumieją już mowy swych ojców.

Liczny niegdyś Zbór Żychliński przerze
dziła w r. 1859 secesja Ks. Henkla, który prze
szedłszy do pobliskiego Konina na stanowisko 
pastora luterskiego, pociągnął za sobą większą

część parafjan Żychlińskich. Również i emigra
cja do Niemiec, Kanady i Zjednoczonych Sta
nów A. P. uszczupliły grono zborowników, a 
nawet i wojna światowa zebrała wśród nich 
hojne pokłosie. Rozumie się, że reakcja kato
licka znacznie wcześniej jeszcze sprawiła w 
Zborze Żychlińskim spustoszenie. Z dawnych 
rodów szlacheckich nie pozostał w Żychlinie 
ani jeden. Ostatni potomek polskiej innowier
czej szlachty okręgu Żychlińskiego obecny wła
ściciel Żychlina p. Rafał Bronikowski, wnuk 
dobrodzieja Zboru Żychlińskiego, w 14 roku 
życia przyjął katolicyzm z rąk Jezuitów bel
gijskich i jak każdy neofita, nie bacząc na 
dawne tradycje ojców, nienawidzi to, co oni 
kochali, rozpowiadając wszędy, że jeszcze do
czeka się chwili, w której „kalwiński“ kościół, 
zbudowany przez dziada, na swój śpichlerz za
mieni. Ale mocniejszy jest Bóg „kalwiński“, 
niż pogróżki niewiernego Mu „defensoris Ma- 
riae“, której obrazek na drzewie parkowem 
naprzeciw Jego świątyni powiesił. On, jeśli 
tylko zechce, potrafi przemówić i do tego ser
ca i zasię w niem „heretycki“ ład wprowa
dzić.

Dzisiejsi zborownicy Żychlińscy to ele
ment niezmiernie ubogi, rekrutujący się ze 
służby folwarcznej lub małorolnych gospoda
rzy. Góruje on nad katolicką ludnością uczci
wością i pracowitością, co również i obecny 
dziedzic Żychlina zauważył. Przejawia on sil
ne przywiązanie do wyznania i swego Zboru. 
77 letni starzec potrafi przyjść piechotą na na
bożeństwo do Żychlina z odległej o 15 kim. 
wiosczyny. Od tego nic go powstrzymać nie

15



ROK /* J E D N O T A Nr. /

może: ani starość, ani nawet śmiertelna cho
roba. Wczesną wiosną ubiegłego roku wezwa
ny zostałem do niego z Komunją Św. Sparali
żowało go całego i mowę mu odjęło. Staruszek 
nie narzekał na swą chorobę, ale płakał, że 
już teraz do kościoła pójść nie może. Lecz ja
kież było moje zdumienie, kiedy w kilka ty
godni później widziałem go siedzącego z roz
radowaną miną w pierwszej ławce w kościele. 
Przyszedł do niego „o kijku“. „Panie pastorze 
— niewyraźnie jeszcze bełkotał — stał się cud“. 
Rzeczywiście, istny to cud łaski Bożej taki 
starzec. Wiara jego jest bardzo wymowna. Ile
kroć patrzę na puste ławki naszych wielko
miejskich kościołów zawsze mi on staje przed 
oczami i wstyd mi przed nim za mych współ- 
mieszczuchów składających od czasu do czasu 
Panu Bogu wizyty w kościele.

A takich jak ów starzec w Żychlinie jest 
więcej. Tam godzina biblijna nie trwa godzi
nę, lecz 3 godziny. Ludzie chcą się pomodlić, 
wyśpiewać. Rozrzewniający jest widok całych 
rodzin, przystępujących „ławą“ do Stołu Pań
skiego. Kiedy się zważy, że przerzedzone dziś 
szeregi parafjan żychlińskich liczą ogółem za
ledwie 126 dusz (w tern 97 osób konfirmowa- 
nych), to roczna liczba komunikantów, waha
jąca się od 80—100 osób, jest liczbą wielką, 
jaką rzadko który zbór ewangelicki w dzisiej
szych czasach może się poszczycić.

Obecny kryzys materjalny Zbór Żychliń- 
ski z natury rzeczy odczuwa dotkliwiej, niż 
inne zbory. Gdyby nie zasiłki Konsystorza, 
hojna ofiara Kolegjum Kościelnego Zboru 
Warszawskiego, oraz kolektu przedsięwzięta 
przez niżej podpisanego wśród członków Zbo
ru Warszawskiego na rzecz Żychlina, budżet 
tego starego Zboru nie miałby prawie żadne
go własnego pokrycia, choć i tak okazuje on 
wielkie niedobory. Są jednak jeszcze osoby, 
które darzą stary Żychlin nie tylko nic nie 
kosztującym sentymentem, ale .nie szczędzą 
mu szczerego serdecznego zainteresowania i 
materjalnej pomocy. Szczególną opieką od 
wielu lat otacza Zbór Żychliński p. Anna 
Diehlowa, która wraz z córką swą p. Stefa- 
nją Diehlóiuną, nie szczędzi czasu, pieniędzy 
ani pracowitych swych rąk, aby zapewnić 
dzieciom parafjan Żychlińskich przynajmniej 
doroczną „gwiazdkę”. I w tym roku podob
nie jak i w latach ubiegłych obie te panie 
z iście chrześcijańską i macierzyńską troskli
wością pamiętały o małych parafjanach Żych
lińskich. Każde z nich, a było ich 18-ro, o- 
trzymało piękną „gwiazdkę” w postaci ciep
łej koszulki, sweterka, szalika, pończoszek, a 
nawet zeszytu, ołówka i gumki. Obdarowane 
w ten sposób dzieci z wdzięcznoącią wspo
minają swe dobrodziejki i tą drogą za mo- 
jem pośrednictwem ją okazują.

Gdyby więcej znalazło się wśród na
szych współwyznawców naśladowców tych

skromnych i cichych serc chrześcijańskich 
stary Żychlin ożyłby może znów na nowi i 
zatętnił dawnem życiem, które dziś nieoo- 
statek i bieda powoli zabija. Ale miłosierny 
jest Pan, możny w swej łasce i radzie, On 
może i dziś jeszcze, mimo tej najpoważniej
szej bodaj materjalnej troski, która Żychlin 
przygniata, uczynić z nim więcej i lepiej, niż- 
byśmy to my słabi ludzie zamierzali.

K s . E . Jelinek.

Ze Zboru W arszaw skiego.
We Wtorek dnia 30 b. m. odbędzie się 

kwartalne styczniowe Zgromadzenie członków 
stołecznego Zboru naszego, tak zwane „bud
żetowe”, na którem przyjęte i zatwierdzone 
być mają budżety na rok 1934-ty, a mianowi
cie budżet Funduszu Ogólnego (administra
cyjnego) łącznie z domem dochodowym i bud
żety Przytułku dla Sierot oraz Domu Starców 
i Kalek.

• Obrady Zgromadzenia odbywać się będą 
w Sali Zborowej (Leszno 20) i rozpoczną się 
o godzinie 7 w.

Wszyscy Zborownicy, prawo głosu po
siadający, proszeni są o liczne przybycie.
f

S. p. Ks. Dr. W ilhelm  B ickerich .
W Lesznie Poznańskiem zmarł po dłu

giej i ciężkiej chorobie w dniu 13 b. m. ś. p. 
Ksiądz Wilhelm Bickerich, Doktór Teologji, 
długoletni proboszcz parafji ewangelicko-re
formowanej Ś-go Jana w Lesznie, p. o. Senio
ra Jednoty ew.-reformowanej Wielkopolskiej.

Śmierć ś. p. Ks. D-ra Bickericha jest cięż
kim ciosem dla pomienionej Jednoty, gdyż 
zmarły, po śmierci ś. p. Seniora Haenischa, 
ostatnim już był duchownym wyznania ściśle 
ewangelicko-reformowanego, a nie unijnego.

Lecz i dla polskiego Kościoła Ewange
licko - Reformowanego śmierć ś. p. Ks. D-ra 
Bickericha niezmiernie bolesną jest stratą, 
łączyły nas bowiem ze zmarłym uczucia 
szczerego braterstwa i wzajemnego zaufania.

Polski ewangelicyzm wdzięczny też być 
musi zmarłemu za jego stosunek do Polaków 
ewang. reformowanych, do Zborowników je
go się zaliczających, w latach przedwojen
nych, kiedy Leszno w granicach Cesarstwa 
Niemieckiego się znajdowało. Ks. Bickerich, 
aczkolwiek był niemcem, przybyłym do Wiel
kopolski z Niemiec Zachodnich, nauczył się 
po polsku, aby móc służyć swym zborowni- 
kom, z pochodzenia Polakom, w pracy dusz
pasterskiej w ich języku ojczystym. W jego 
domu, na plebanji przy ulicy Komenjusza w 
Lesznie, znajdowała ucząca się młodzież pol
ska serdeczną opiekę, obronę przed uciskiem 
pruskich gnębicieli i atmosferę prawdziwie 
rodzinną, którą stwarzała Czcigodna małżon
ka zmarłego, dziś osierocona wdowa po nim.
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Nie małą zasługą zmarłego była czujna 
opieka jego nad przebogatem i wspaniałem 
a r c h i w u m  przy kościele Ś-go Jana. Wszak 
w Lesznie przez długie lata żył, pracował i 
działał sławny na cały świat Jan Amos Ko
meński, ostatni Biskup Jednoty Braci Cze
skich. Archiwum Leszneńskie posiadało całą 
masę pamiątek po tym sławnym mężu i uczo
nym, manuskryptów jego pism i dziel i wo- 
góle dokumentów historycznych, odnoszących 
się do dziejów ewangelicyzmu polskiego z 
końca XVII i początków XVIII stulecia. Za
poznanie się z temi skarbami archiwalnemi, 
rozczytywanie się w nich, do czego zmarłe
mu znajomość języka polskiego znakomicie 
dopomogła, doprowadziło zmarłego do uko
chania tej już podówczas boleśnie tragicznej 
przeszłości polskiego ewangelicyzmu, co z 
niego bezstronnego i wnikliwego historyka 
tej epoki uczyniło. Znane są i u nas prace 
historyczne zmarłego, ale zwłaszcza cenione 
są one w Niemczech, przynosząc zmarłemu 
uznanie i wyróżnienie w postaci tytułu Dok
tora Teologji, przyznanego mu przed kilku 
laty przez Uniwersytet w Wrocławiu.

Niech odpoczywa po pracy w pokoju! 
Zasmuconej rodzinie, a zwłaszcza Dostojnej 
Małżonce zmarłego, składa i Redakcja „Jed
noty'’ wyrazy szczerego żalu i serdecznego 
współczucia.

Z K rakow a.
Aby już dopełnić listę bolesnych strat, 

jakie Kościół nasz i wyznanie nasze w kraju 
w ostatnich tygodniach poniosło, notujemy 
zgon w dniu 13 grudnia r. ub. w Krakowie 
ś. p. Juljusza Grossego, kuratora Zboru Ewan
gelickiego w Krakowie, naszego współwy
znawcy. Ś. p. Juljusz Grosse, szef znanej po
wszechnie firmy, urodzony w Krakowie w 
roku 1861 z rodziców Juljusza Fryderyka i

Wilhelminy z Klugów, był jednym z ostat
nich przedstawicieli dawnego ewangelickiego 
patrycjatu krakowskiego. Dla Zboru Krakow
skiego położył ś. p. Juljusz Grosse wielkie 
zasługi, serdecznie pracując dla jego dobra 
jako członek Zastępstwa Zborowego, następ
nie jako skarbnik zborowy, wreszcie jako ku
rator Zboru. Przed czterema laty ciężka cho
roba przykuła go do łoża boleści, z których 
go dopiero śmierć wyzwoliła. Pozostawił po 
sobie owdowiałą małżonkę, dwóch synów, 
dwie córki, siostry i licznych krewnych.

I tym tak ciężko zasmuconym i osiero
conym składa Redakcja „Jednoty” jaknajser- 
deczniejsze wyrazy głębokiego współczucia i 
żalu, wraz z życzeniami pokoju i pociechy z 
góry od Pana życia i śmierci, Ojca naszego 
w Niebie.

O F I A R Y .
Na w ydaw nictw o „JEDNOTY*.

Oprócz prenum eraty wpłacili na wydawnictwo:
1. W-a pani Bronisława Vetterowa—Lublin Zł. 100 00
2. W-a pani Zofia Lorecowa — Warszawa ,, 6.00
3. W-a pani Doktorowa Melanja Diehlowa —

Warszawa „ 8.00
4. W-a pani Anna Daabowra — „ „ 4.00
5. W y pan Generał Leonard Skierski „ „ 8 00
6. W-na pani Doktorowa Eugenja Schoenaj-

chowa — Warszawa ,, 10.00
7. W-a pani Anna Mendowa — Skierniewice „ 8.00

II. Na P rzytu łek  dla Sierot:
W-a pani Anna Mendowa—Skierniewice, pa

mięci Janusia ,, 5.00

Stowarzyszenie Młodzieży przy Zborze Ewang.- 
Reformowan* m w Warszawie, składa zł 25.— na wy
dawnictwo ^Jednoty“ zamiast kupna wieńca na grób 
ś. p. Prof. Henryka Sachsa. Prezesa Konsystorza Ew.- 
Reformowanego w Rzplitej Polsniej.

Serdeczne dzięki!

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
w W arszawskim K ościele E w angelicko-R eform ow anym  na m iesiąc luty  1934 r. 

Nabożeństwa rozpoczynują s ię  o godzinie 11.15 przed poł., o ile  n ie je s t  podana inna godzina.

1. Niedziela, dn. 4.11 (N. Mięsopustna), z Komunją Ś-tą i bezpośredniem do niej
przygotowaniem....................................................................................................... Ks. J. Jeleń.

2. Niedziela, dn. 11.11 (N. Zapustna)..........................................................................Ks. St, Skierski.
3. Niedziela, dn. 18.11 (N. I Postu—Wstępna), z Komunją Ś-tą i bezpośredniem

do niej przygotowaniem ............................................................. ......................... Ks. J. Jeleń.
4. Niedziela, dn. 25.11 (N. II N. Postu —Sucha), z Komunją Ś-tą i bezpośredniem

do niej przygotowaniem . ...................... . . .  . . . .  Ks. E. Jelinek.
W czaBie pasyjnym (postu) Komunją Ś ta z bezpośredniem do niej przygotowaniem wysługiwaną będzie 

przy każdem nabożeństwie niedzielnem.

CENY OGŁOSZEŃ: IV str. okładki — zł. 150; II str. — 100; IIE-str. — zł. 75; 3$ str. — zł. 75, 50, 35; V4 str. —
zł. 40, 30, 20, i str. bez względu ua stronę — zł. 20.

STRONY ZWYKŁE cała strona — zł. 100, — 50; V4 str.— 30; V*—zł. 20. Przy ogłoszeniach kombinacyjnych
i z kliszami do cen powyższych dolicza się 30°/0

Drukarnia Matematyczna, H. Zajączkowski, Warszawa, Miedziana 3.


