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Ks. LUDWI K Z  AU NAR.

Wchodzimy jak co roku w okres czasu kościelnego, zwanego pasyjnym  lub postnym , i 
jak co roku brzmieć będą z wyżyn kazalnic kościelnych „mowy o krzyżu ”. Rozumiem pod 
tern wyrażeniem te niezliczone kazania, jakie kaznodzieje różnych wyznań będą w tym okre
sie wygłaszali na jeden wspólny temat: Ukrzyżowany Chrystus i K rzyż na Golgocie”. 
„Jezus Ukrzyżowany” lub „Krzyż na Golgocie” czy to brzm i zrozumiale w sercu i uszach 
słuchającego dzisiaj człowieka? Takie pytanie stawia sobie prawdopodobnie niejeden kazno
dzieja, pragnący wierzyć, że „mowa” tego rodzaju dzisiaj jesi wyrazem prawdziwej mocy 
Bożej, której człowiek potrzebuje i łaknie. Czy raczej może jest ona opowiadaniem o czemś, 
co dzisiaj jest najzupełniej obce duszy ludzkiej, co ją mało albo wcale nie obchodzi, czego 
się słucha (oczywiście o i l e  się słucha wogóle) bez tego zainteresowania, które nieuchronnie 
będzie i m usi towarzyszyć słuchaniu o sprawach, które nas bezpośrednio i rzeczywiście do
tyczą. Różne ustosunkowanie się do „mowy o krzyżu” musiał znać widocznie Apostoł Paweł, 
skoro daje temu niedwuznaczny wyraz i świadectwo w swym liście. Jakżeż tłomaczył sobie 
on to zjawisko? Odpowiedzi na to szukał Paweł w ówczesnem życiu: w idział z jednej strony 
świat, który za głupstwo uważał naukę Chrystusową, w centrum której stał krzyż. B ył to 
świat rzym skiej potęgi i greckiej myśli, świat o złoconych pozorach, a przegniły u swych

MOWA
I List Ap. Pawła do Koryntów r. 1 w. 18.

„Mowa o krzyżu tym, którzy giną, jest głupstwem, 
ale nam. którzy bywamy zbawieni, jest mocą Bożą“.

17



ROK IX Nr. 2J E b  N O T A

podstaw, świat pozornej bo zewnętrznej tylko kultury, oparty na sile pięści czy materjalnego 
bogactwa, a jednocześnie pozbawiony piękna miłości i zaufania, świat wzniosłych frazesów, 
wygłaszanych przez ludzi, co całem swojem tyciem  i postępowaniem gwałtownie przeczyli 
ich wartości, a jednocześnie świat najwyższego bałwochwalstwa dla człowieka, p rzy  jedno- 
czesnem spychaniu jego godności do rzędu bydlęcia i martwej rzeczy. Obok tego świata 
wielkiego i potężnego, jeśli chodzi o jego wpływy i zasięg, istniał drugi, znacznie m niejszy  
i zamknięty w samym sobie: świat żydowski. Dla niego „mowa o k rzyżu ” była też głup
stwem, a nawet więcej, była zgorszeniem, gdyż naruszała jego pojęcia o Bogu, z których 
wszak świat ten uczynił sobie formalnie ośrodek swej m yśli i sens swego istnienia. Mimo 
swej odrębności i wyłączności świat żydowski wykazywał wiele cech wspólnych ze światem 
greko-rzymskie go poganizmu, gdyż obok surowego formalizmu religijnego um iał on pomie
ścić wewnętrzną pustkę serca, brak miłości człowieka, umiłowanie i ubóstwianie wręcz war
tości świata materjalnego, moralną zgniliznę tych, którzy na straży religijności stać mieli i 
za je j wyłącznych powołanych przedstawicieli byli uważani i uważali się za takich. Paweł 
obserwując bacznie te dwa tak pozornie różne światy stwierdzał otwarcie, że dla nich „mowa 
o krzyżu" jest jedynie głupstwem, nie wartem aby nań zwracano uwagę, chyba w tym  celu, 
aby te głupstwa zwalczać i potępić, jako szkodliwe dla „normalnych i zdrowych” pojęć i 
podstaw życiowych. Ale jeszcze jedno zaobserwował Paweł: że oba te światy — to światy gi
nące, skazane na zagładę właśnie dlatego, że nie są w stanie pojąć ani ocenić tych wartości, 
które dla Pawła streszczały się w „mowie o k r z y ż u T a  obserwacja Pawła wówczas mogła 
się wydawać mrzonką, albo uprzedzaniem faktów, faktycznie jednak była logicznem wysnu
ciem koniecznych wniosków ze zjawisk, jakie bystry a uczciwy obserwator i znawca mógł i 
powinien był wysnuć. Historja, jak wiemy, całkowicie potwierdziła spostrzeżenia Pawła.

Obok jednak tych „ginących” widział Paweł jeszcze inny świat: powstający i rodzący 
się do nowego życia, świat ludzi, którzy nie mieli ani potęgi zewnętrznej, ani wiekowej kul
tury, ani formalizmu i tradycyj religijnych, ale którzy znaleźli w „mowie o krzyżu” źródło 
cudownego bogactwa. Ślady tego nowego świata odkrywał Paweł wszędzie, tak u żydów, jak 
u greków i rzymian, w olbrzymich pełnych gwaru i zgiełku miastach, jak i w ciszy wiej
skich ustroni, wśród żarliwych modłów w świątyni Jerozolimskiej, jak i pompatycznych ob
rzędów pogańskiego kultu. Widział dusze, które zmęczone i przytłoczone równie dobrze ubó
stwem materjalnem, jak i duchowem, choćby nawet wśród dostatku i zbytku, szukały czegoś 
innego, niż jedynie pięknych frazesów abstrakcyjnej myśli, szukały sensu swego istnienia i 
ostoi wśród zmienności i znojów dnia powszedniego. Ody do takich Paweł mówił o krzyżu, 
to widział, że ta jego „mowa” nie wydaje im się głupstwem: oni widzieli i spostrzegali w 
niej to samo, co spostrzegł Paweł na drodze z Jerozolimy do Damaszku, jakieś piękno i moc 
tak potężnej miary, że jego wartość przesłaniała wszelkie inne wartości tego życia, a w ysi
łek w celu zdobycia go dla siebie—źródłem radości i spokoju. To był w pojęciu Pawła świat 
dusz, które odnalazły właściwą drogę, która je  prowadziła do zbawienia, do pojęcia swego• 
życia jako wysokiego i zaszczytnego powołmia stworzenia kultury, która objawia się nie- 
tylko w martwych formach, lecz umie i zdoła stworzyć w imię miłości Bożej najpiękniejsze 
czyny choćby nawet w najskromniejszych warunkach i możliwościach materjalnych. Ten 
świat—to dzieło żywego ducha, nieprzemijające i nieśmiertelne, najwyższy ideał, jak i kiedy
kolwiek zakwitnął w duszy człowieka, to cudowny kwiat na tle upadku i poniżenia ludzkiej
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duszy powptający, to odwieczna melodja, jaka drzemie w tajnikach serc ku chwale swego 
Stwórcy, a ku własnemu swemu szczęściu tutaj na ziem i i na wieki.

O tern należy pamiętać, gdy się chce zrozumieć tajemnicę bezprzykładnego nieraz bo
haterstwa pierwotnego chrześcijaństwa w jego wiekowej walce z potęgą materjalną pogań
stwa, tak napozór nierównej gdy chodziło o porównanie sił, a jednak z góry wygranej, gdy 
się rozumie, że walczył tutaj świat zbawiony, a więc zwycięski—ze światem ginącym, mimo 
wszelkich pozorów siły i potęgi. Czynnik zbawiającej wiary, płynący ze źródła, którego sym 
bolem stał się krzyż, okazał swą nadludzką moc, i odtąd okazywał ją zawsze, gdy w ra
chubę wchodziło zagadnienie: ginąć lub być zbawionym!

Dzisiaj my, ludzie odmiennych wieków, pojęć i zwyczajów, słyszym y te same „mowy
0 k r z y ż u ” i stoimy przed tern samem zagadnieniem, jakie spostrzegał Paweł w czasie 
swoim. Zagadnienie „zginąć lub być zbawionym” niezależnie od tego, jakiem i słowy będzie
my je  wyrażali, zajrzało naszemu pokoleniu bezpośrednio do oczu i trwoży nasze sumienia, 
sieje niepokój i trwogę o najbliższe nawet jutro. Jeżeli dzisiaj głosimy, jak ongiś Paweł, 
że „mowa o krzyżu ” jest mocą Bożą, która niezależnie od czasów i stosunków zewnętrznych 
jest niezmienną w swej potędze i działaniu, to musimy, obserwując nasz świat, stwierdzić, 
że dla wielu, nawet bardzo wielu i to nie pogan, nie żydów, ale tych, co noszą imię chrze
ścijanina, jest ona „głupstwem”, któremu nie warto poświęcać czasu, gdy tak go wiele po
trzeba dla potrzeb materjalnych, dla kęsa chleba i wygód ziemskiego życia. Całe współcze
sne życie w jego tak różnorodnych przejawach stwierdza ten stosunek do „mowy o krzyżu” 
aż nazbyt wymownie, wie o tern każdy z nas. Ale czy nie jest to, jak za czasów Pawła, gi
nący świat? Czy z jego łona nie mnożą się głosy, które nie widzą dlań przyszłości, a dla 
których pesym izm  w stosunku do wszystkiego jest jedyną mądrością. Ongiś piewca „giną
cego świata” antycznego nauczał go jedynej mądrości, jaką mógł mu dać, w słowach: „Carpe 
diem, quam minime credula poster o”, a dziś czy inną mądrość czerpiemy ze świata nasze
go, z jego łez, narzekań, pożądań i pragnień?

Mało jest dzisiaj dusz, które umieją i są w stanie odczuć tę potęgę i piękno, jakie 
płyną dla człowieka w je g > dzisiejszych znojach i trudach z „mowy o krzyżu”, ale takie 
dusze są i do nich trafić, je  krzepić i podnosić, jako powstający zarodek świata nowego, 
świata idei Chrystusowej żywej i działającej, oto praca dla kaznodzieji dzisiaj tak samo 
wdzięczna i poważna, jak nią była praca Pawła. Apostołowanie na wzór Pawłowy, słowem, 
czynem i przykładem, apostołowanie żywą wiarą i prawdziwem umiłowaniem człowieka dla 
Chrystusa w przekonaniu, że jest to praca dla ogólnego zbawienia każdej duszy, choćby 
dzisiaj obcej, niechętnej, obojętnej czy nawet wrogiej, oto droga, po której m usi pójść każdy, 
aby krzyż mocy Bożej siał się w nas takim samym faktem, jakim  stał się on dla pierwszych  
chrześcijan, a przez nich dla całego świata. Niech więc z kazalni naszych wypłynie z serc 
wierzących do serc szukających drogi i rady w boju dzisiejszego życia mocne przekonanie
1 wiara, że chociaż „mowa o krzyżu” jest głupstwem tym, którzy giną, to jednak na wieki 
jest ona mocą Bożą tym, co są zbawieni.
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Ks. EMIL JELINEK.

SYLWETKA KALWINA NA TLE 
REFORMACJI.

(C. d.)
Edykt króla Franciszka I w r. 1533, wy

dalający z granic Francji prowodyrów ruchu 
ewangelickiego, oraz wzrastające prześlado
wania wyznawców Ewangelji Chrystusowej 
zmusiły ostatecznie Kalwina do opuszczenia 
ziemi ojczystej. Nieustraszony rycerz Chry
stusowy Charles d’Espeville udaie się w roku 
1535 poprzez Strasburg do Bazylei i przeista
cza się tutaj w uczonego męża Martianusa 
Lucariusa, oddającego się w ciszy i samotno
ści głębokim studjom nad językiem hebraj
skim i Pismem Św.

Owocem tych studjów było wiekopomne 
dzieło Insłitułio religionis chrisłianae (Nauka 
religji chrześcijańskiej), które za życia autora 
wyszło w 15 wydaniach1). Dwudziestosześcio
letni autor wypowiedział w niem w sposób 
jasny i prosty swoje reformacyjne poglądy 
tak we wszystkich szczegółach przemyślane 
i dojrzałe, że nic do nich dodawać nie trze
ba. Wprawdzie sam Kalwin dwa razy jeszcze 
poprawiał i powiększał swe dzieło 1 2), ale na
wet w późniejszych latach ani jednego ze 
swych młodzieńczych poglądów nie zmienił, 
ani nie odwołał. Podobna stałość poglądów 
znamionuje niewielu tylko ludzi. Większość 
teologów nawet w najpóźniejszym wieku nie 
posiada jeszcze ustalonych poglądów, doty
czących tego czy innego punktu nauki chrze
ścijańskiej. Kalwin już we wczesnej młodości 
ustala swe poglądy i wiąże je w organiczny 
harmonijny systemat. Pod tym względem 
przypomina Kalwina bodaj tylko Cieszkow
ski, który podobnie jak i Kalwin pierwsze 
swoje naukowe dzieło Prolegomena pisze we 
wczesnej młodości (w wieku lat 24) i podob
nie jak Kalwin nigdy później od niego ani 
na krok nie odstępuje.

Że Kalwin pisząc Institutio nie miał na 
myśli tylko uczonej teologicznej dysertacji, 
ale że w pracy tej przyświecał mu realny i 
praktyczny cel, na to wskazuje przewspaniała

1) Kalwin ukończył swe dzieło ;*Mnia 23.VIII 
1535 r., w druku pojawiło się w marcu r. 1536. Na 
język polski ^tłumaczył je w początkach XVII w. Jan 
Czyż, sekretarz Króla JMci. Przekład ten jednak w 
druku nie wyszedł. W r. 1626 wydrukowano w Lubczu 
zaledwie jeden rozdział Kalwinowego dzieła (o sakra
mentach) w przekładzie Piotra Siestrzencewicza (Mo- 
numenta Reformationis Poionicae;et*Lithuaaicae S. IV 
2.11 str. IV).

2) Wydanie z roku 1559 jest prawie pięć razy 
większe co do objętości od wydania pierwszego.

przedmowa do tego dzieła, w której Kalwin 
dedykuje płód swego pióra królowi Francisz
kowi I. W przedmowie tej tak między innemi 
przemawia do „najmocniejszego i najjaśniej
szego monarchy Fanciszka“: „Kiedym się 
przekonał, że okrucieństwo pewnych bezboż
ników tak się rozpleniło, w twem królestwie, 
iż niemasz w niem miejsca dla zdrowej nau
ki, wydało mi się, iż dobrze uczynię kiedy 
im udzielę nauki, a przed tobą złożę wyzna
nie, z którego poznasz jaka to nauka, prze
ciwko której rozsrożyli się ci okrutnicy, nie
pokojący dziś twe królestwo ogniem i mie
czem. Nie waham się wyznać, że ująłem tu
taj całokształt nauki, o której głośno krzy
czą, że należy ją więzieniem, banicją i og
niem karać, a z ziemi i z morza wygubić. 
Wiem wprawdzie, że aby naszą sprawę tobie 
conajwięcej zohydzić, napełnili ci uszy i ser
ce okropnemi oszczerstwami, ale tobie przy
stoi zważyć, iż niemasz karności słowa i czy
nu tam, gdzie jeno samo oskarżenie wystar
cza“.

Institutio dzieli się na 6 części. Część 
pierwsza traktuje o zakonie (przykazania Bo
że), druga — o wierze (apostolskie wyznanie 
wiary), trzecia — o modlitwie, czwarta — o 
sakramentach (Chrztu Św. i Wieczerzy Pań
skiej), piąta wykazuje, że pozostałych 5 sa
kramentów nie zasługuje na to miano i wresz
cie szósta część mówi o chrześcijańskiej wol
ności i o władzy kościelnej. Już choćby z te
go widać, że Kalwin istotnie w swem dziele 
przedstawia całokształt chrześcijańskiej nau
ki, ujętej w pewną systematyczną całość. 
Ponadto zajmuje on względem nauki chrze
ścijańskiej indywidualne i oryginalne stano
wisk!, niezależne zarówno od stanowiska Lu
tra, jak i Zwingljusza. W Institutio znalazły 
także swój wyraz predestynacyjne jego po
glądy.

Kościół Rzymsko - Katolicki nauczał, że 
człowiek dostępuje usprawiedliwienia i zba
wienia wskutek uświęcającej go łaski Bożej 
(gratia infusa—łaska jakgdyby wlana w czło
wieka) za dobre uczynki, jak: post, jałmużna, 
modlitwa, spowiedź, pielgrzymka, życie za
konnej, a nawet i odpust. Luter, który w 
celi klasztoru augustjańskiego ściśle trzymał 
się tej recepty zbawienia i gorliwie umar
twiał i biczował swe ciało, przekonał się na 
sobie samym, że taka nauka nie tylko, że nie
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prowadzi człowieka do pewności zbawienia, 
ale wsącza jeszcze w jego duszę jad zwąt
pienia i wtrąca w odmęt najgorszej rozpa
czy. To też Luter za ap. Pawłem (Rzym 117, 
323_ 2s) twierdził, że człowiek zoslaje uspra
wiedliwiony nie z racji swoich dobrych uczyn
ków i nie z racji swej sprawiedliwości, ale 
z racji sędziowskiego wyroku Bożego. Bóg 
w nieprzepartej miłości ku swemu upadłemu 
tworowi i dla zasługi Chrystusowej niespra
wiedliwego uznaje za sprawiedliwego. Nie 
znaczy to, że staje się on już przez to spra
wiedliwym, jeno Bóg odpuszcza mu winę i 
karę, podobnie jak zbrodniarz nie przestaje 
być zbrodniarzem, chociaż sąd dla takich czy 
innych powodów uwolni go od winy i kary. 
Tę łaskę Bożą przyjmuje człowiek przez wia
rę w Jezusa Chrystusa, jako swego Pana i 
Zbawiciela. Dlatego też ap. Paweł pisał, że 
sprawiedliwy z wiary żyć będzie (Rzym. 117). 
Lecz i ta wiara usprawiedliwiająca (fides iu- 
stificationis) nie jest ludzką zasługą, albo
wiem budzi ją w człowieku sam Duch Św. 
(Rzym 8).

Już z tego widać, że antropologję *) ka
tolicką znamionuje pogodny optymizm, pod
czas gdy w antropologji ewangelickiej prze
wija się czarna nić pesymizmu, oczywiście 
jeśli chodzi tylko o stosunek człowieka do 
Boga. Nauka ewangelicka bynajmniej nie za
poznaje majestatu człowieka jako najdosko
nalszego tworu Bożego z pośród wszystkich 
stworzeń na ziemi, ale całkowicie przekreśla 
jego wartość z chwilą gdy jest mowa o jego 
stosunku do Stwórcy; całkowity nacisk kła
dzie ona na absolutnej wartości, którą jedy
nie i wyłącznie jest tylko Bóg, jako najwyż
sza istność, najwyższa prawda i najwyższe 
dobro. Wyrazem tego pesymistycznego poglą
du jest zdanie apostołowe: wszyscy zgrze
szyli i wszystkim nie dostaje (hwały Bożej 1 2).

Dla Kalwina zrodziło się wnet pytanie: 
jeśli Bóg jest wszystkiem. a człowiek niczem, 
jeśli w dziele zbawienia aktywnym jest tylko 
Bóg, a człowiek jak Arystotelesowska hyle 
(materja) jest siedliskiem pasywizmu, jeśli tyl
ko sam Bóg Wszechmocny budzi w człowie
ku w iarę, to czemuż nie budzi jej u wszyst
kich ludzi jednako? Na świecie są przecież 
ludzie wierzący i niewierzący? I na to nie
pokojące pytanie znajduje Kalwin odpowiedź 
w predestynacji. Wślad za apost. Pawłem i 
za Augustynem mówi on^o wybranych i za

1) Antropologia — nauka o człowieku w zrozu
mieniu nie biologiczno - przyrodniczem, a teologiczno- 
religijnem.*’

2) Chwała Boża —«po hebrajsku Kawod, po 
grecku doxa, po łacinie aura, a więc ma to być rze
komo coś, o czem rozprawiają wszystkowiedzący okul- 
tyści — emanacja najwyższego siódmego pierwiastka 
ludzkiego zwanego atman. Je9t to poprostu to dosto
jeństwo Boże, którego nie dostaje się człowiekowi, 
Którego byt nie jest zawarty sam w sobie.

traconych. Wszechwiedzący Bóg od wieków 
przejrzał ludzi, a których przejrzał i powołał, 
tych wybrał i do zbawienia przeznaczył.

Predestynacja to najtrudniejszy rozdział 
teologji Kalwina. Trzeba bystrej myśli, wy- 
karmionej na filozofji, aby odpowiednio po
jąć kalwińską predestynację i nie pomieszać 
jej z grecką mojrą, mahometańskim kisme- 
tem, lub fatalizmem 3) ludzi słabej głowy. 
Nauce tej nie można odmówić słuszności, cho
ciaż w jej przyjęciu piętrzą się nieprzebyte 
trudności. Jak ją np. pogodzić z wolną wolą 
człowieka i miłością Boga? To też niejeden 
uczony teolog minionych wieków niemało na
łamał sobie nad nią głowy. Szczególnie w o- 
kresie poreformacyjnym wywoływała prede
stynacja zagorzałe spory zacietrzewionych 
teologów. Kościół Reformowany przyjął ją 
wprawdzie w spuściźnie po Kalwinie do sy- 
stematu swej nauki, ale wydatnie złagodził 
pierwotną jej ostrość. Jak wiadomo Kalwin i 
zwolennicy jego nauki poważali siebie za po
wołanych i wybranych. Z tej właśnie głębo
kiej świadomości, że są narzędziami w ręku 
Bożem płynął niewyczerpany ich aktywizm 
w codziennem życiu, nie znający żadnych 
kompromisów i ustępstw. Wola Boża była 
dla nich kantowskim imperatywem katego
rycznym. Powinieneś, musisz — było najwyż
szym motywem ich czynu, przed którym ustą
pić musiało wszystko. Nigdy jednak z tego 
najgłębszego przeświadczenia o wybraństwie 
nie czynili oni jakowejś zapory, oddzielają
cej ich od reszty ludzkiej społeczności. We
wnętrzna moc i pokora to dwie charaktery
styczne ich cechy. Nigdy nie pysznili się 
swem wybraństwem, ani nikomu go nie od
mawiali, wiedząc, że nie mają prawa przywła
szczania sobie atrybucji Pana Boga. Kalwin, 
mówiąc w drugiej części Institutiones o po
wszechnym, katolickim Kościele Chrystuso
wym, jako o społeczności nie wszystkich o- 
chrzczonych, ale wszystkich powołanych i 
wybranych, wyraźnie pisze: rNie umiemy 
wprawdzie pojąć nieograniczonej mądrości 
Bożej, ani nam przystoi dla zdobycia pewno
ści wywiadywać się, kto według Jego przed
wiecznego postanowienia jest wybranym, a 
kto zatraconym (Rzym 918, 21, 31 i na8t.), bo 
też to nie jest celem naszej wiary, która cał
kowicie zaspokojona zostaje obietnicą, iż Bóg 
uzna za synów tych, którzy przyjęli jednoro- 
dzonego Syna Jego (Jan 112)”.

Poza studjami i pracą nad Institutio zaj
mował się Kalwin w Bazylei poprawianiem 
francuskiego przekładu Pisma Św., dokona
nego przez Lefevre’a cTEstaples, a poprawia
nego już przez 01ivetana. Dziś zapewne nie
jeden Francuz szczerze żałuje, że Kalwin nie

3) Fatalizm—wiara w  przeznaczenie, mniej wię
cej to parno oznacza raojra i kisroet.
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pokusił się jak Luter o dokonanie przekładu 
Pisma Św. na swój język ojczysty, którym 
władał mistrzowsko.

Pod koniec roku 1535 Kalwin udaje się 
do Włoch. W Ferrarze na dworze księżny Re
naty, córki króla francuskiego Ludwika XII, 
innowiercy francuscy znajdują serdeczną go
ścinę. Duchowym ich wodzem zostaje Kal
win. Na ziemi Włoskiej występuje on znowu 
pod nazwiskiem rycerza Charles d’Espeville. 
Książę Ferrary zrazu dość łaskawie patrzy 
na niego, ale kiedy przekonywuje się, że ry
cerz d’Espeville szerzy w jego kraju poglądy 
reformacyjne i skupia wokół siebie zwolenni
ków nowej nauki, nie wyłączając nawet księż
ny Renaty, poczyna z poduszczenia papieskie
go prześladować ewangelików, nie oszczędza

jąc przy tern nawet własnej żony. Kalwin po 
półrocznym pobycie w Ferrarze przenosi się 
do Aosty, ale i tu prześladowcy kładą nie
bawem kres jego kaznodziejskiej i reforma
torskiej działalności.

Po raz ostatni odwiedza Kalwin swoje 
rodzinne strony. W towarzystwie brata i sio
stry, których zjednał dla swej nauki, oraz 
kilku przyjaciół wraca przez Strasburg do 
Bazylei. Niestety, drogę zatarasowały walczą
ce ze sobą wojska króla Franciszka I i cesa
rza Karola V. Kalwin okrężną drogą dostaje 
się do Genewy, która tern dziwnem zrządze
niem Bożem miała się stać stałą siedzibą Re
formatora i twierdzą ewangelickiej nauki.

(d. c. n.)

Ks. Prof. D. Dr. R. KESSELRING.

ULRYK ZWINGLJUSZ.
(W 450 rocznicę urodzin wielkiego teologa i reformatora).

„Wielka liczba nie stanowi jeszcze prawdy*.
6.IX.1552.

I.

Niema kraju w Europie, a może i na 
całym świecie, któryby od Stwórcy Wszech
świata otrzymał tyle darów, tyle czaru przy
rody jak Szwajcarja. Z niebotycznemi góra
mi, cudnemi jeziorami, srebrzystemi wstęga
mi swych strumieni nietylko, ale i z ludnemi 
swemi miastami, uroczemi wioskami i z lud
nością pracowitą, nawskroś uczciwą, gościnną 
i pobożną wywierał ten kraik mały niezatarte 
wrażenie, pozostawiał głębokie i miłe wspom
nienie w każdym, który go kiedykolwiek 
zwiedził.

Błogosławiony kraj i błogosławiony lud, 
w których człowiek z zakłamaną duszą, ze 
skrzywionym kręgosłupem, z wytartem przez 
obłudę czołem należy do rzadkości! Nie dzi
wi nas, iż kraj ten, obszarem mniejszy od 
chociażby jednego z Województw Polskich, 
z ludnością wynoszącą ledwo kilka miljonów, 
swoją bogatą kulturą materjalną i duchową 
wyrósł ponad inne, ludniejsze kraje i wydał 
cały szereg wybitnych, w dziejach ludzkości 
niezatartemi zgłoskami zapisanych osobistoś
ci. Nie znajdziemy w Szwajcarji owych siel- 
sko-anielskich stosunków i warunków gospo
darczych albo klimatycznych, wytwarzających 
tylko sybarytyzm, ową zniewieściałość zgub
ną jeszcze dotąd dla każdego narodu. Prze
ciwnie! Tak jak ostre, niebezpieczne, niedo
stępne albo tylko wśród największych tru

dów i wysiłków dostępne są szczyty gór 
Szwajcarskich, jak w walce z burzami, wia
trami halnemi, lawinami zdradzieckiemi, bo 
nieobliczalnemi, od wieków hartował się tam 
człowiek, nabywając bystrość oka, siłę i 
prężność mięśni, tak wyrabiał się i wykształ
cił w Szwajcarji duch wolności i niezależno
ści. Hardy i twardy, nieustępliwy i zacięty 
a jednak prawy, skłonny do ofiar i poświę
cenia, zwłaszcza dla pobratymców, współoby
wateli, dla zagrożonej w swej wolności i nie
zawisłości Ojczyzny, takim był i jest do dzi
siejszego dnia mieszkaniec gór i dolin Szwaj
carskich. Kto chce poznać, czem może być 
republikanizm, czem prawdziwy ustrój demo
kratyczny dla narodów, ten może go poznać 
w tych kantonach Szwajcarskich, nie uzna
jących żadnych tytułów rodowych, przywile
jów, stanowisk i autorytetów nie zdobytych 
pracą, uczciwością, dzielnością i sumiennością 
w rzeczach wielkiej ale i małej wagi.

Synem tego dzielnego narodu i dziec
kiem tej cudnej ziemi szwajcarskiej był jeden 
z wielkich teologów i reformatorów 16 stu
lecia: Ulryk Zwingljusz. 450 lat temu ujrzał 
światło dzienne w Kantonie St. Gallen, na
zwanym od wielkiego krzewiciela ewangelji 
Chrystusowej i kultury rzymskiej: św. Gallu
sa. Ileż to burz dziejowych kraina ta oglą
dała! Najcięższa, kiedy z początkiem 10 stu
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lecia dzikie, wojownicze watahy Hunnów z da
lekiej Azji rozlały się niby wody potopu po 
kraju, niszcząc, grabiąc, paląc, co im w ręce 
wpadło. W tym kantonie Gallus założył 
swój klasztor, w którym od początku 7 stu
lecia znalazły gościnną siedzibę nauki i sztu
ki, obok religijności dwie najpiękniejsze dzie
dziny ludzkiego życia na wyżynach. Za cza
sów Karola W. słynął klasztor w St. Gallen 
jako przybytek wiedzy, której oddawano się 
tam z ową później przysłowiową pracowitoś
cią i sumiennością benedyktyńską. Niejedna 
głęboka, płomienna dusza znalazła tu zaspo
kojenie swej religijnej tęsknoty za Bogiem, 
niejedna uginała się pod twardym krzyżem 
żelaznego rygoru, obowiązującego w zakonie 
św. Benedykta. Uginał się jednak i naród 
tego kantonu, „naród niedźwiedzi“, jak go 
przezywano, pod jarzmem nałoźonem nań 
przez potężnych opatów. Nieraz to okolicz
ne włości burzyły się i występowały prze
ciwko uciskowi i bezwzględności, które szły 
z tego warownego grodu klasztornego. A 
„dyscyplina“ dawno już nie spadała tylko na 
plecy biczujących się mnichów, częściej jesz
cze pod jej razami krwawiły się ciała opor
nych poddanych ziemi appenzelskiej i tog- 
genburskiej.

W hrabstwie toggenburskiem, w miejsco
wości Wildhaus, dotąd jeszcze stoi skromny 
domek przodków wielkiego reformatora. Oj
ciec Ulryka był chłopem i pasterzem jak 
wszyscy jego praojcowie. I nasz reformator 
chłopcem będąc, jak Jakób biblijny i król 
Dawid pasał owce. Majestatyczne góry, na 
którjch szczytach człowiek wolniej i swobo
dniej oddycha, gdzie bliższym się Bogu czu
je, przepiękne doliny napawały wrażliwą du
szę Ulryka uczuciem głębokiej religijności i 
wielką miłością do tego kraju, do tej ziemi 
Ojców, do tego swego drogiego ludu, który 
go wyhodował, którego klęski i powodzenia, 
szczęście lub nieszczęście jako własne w du
szy swojej przeżywał. Luter i Kalwin, by 
tych tylko największych z naszych reforma
torów wymienić, przewyższają Zwingjljusza 
Teologa. Większej miłości do kraju i narodu 
od tej, którą zawsze odczuwał Zwingljusz, 
nie wykazał żaden z reformatorów, żaden też

nie zginął w jej obronie na polu walki, z 
mieczem w ręku jak Zwingljusz. Naród Szwaj
carski owych czasów był głęboko religijnym 
a przytem cenił nadewszystko swoją wolność, 
swój kraj, w którym wspomnienia wielkiej 
tradycji zawsze były żywe i poziom kultury 
duchowej, umysłowej wysoki. Kultura pro
mieniowała tak silnie, iż za czasów Zwinglju- 
sza nie było w Szwajcarji ani jednej prawie 
wiejskiej zagrody, w którejby nie znano sztu
ki czytania i pisania. Zwingljusz wspomina, 
jak pobożna jego babka często wieczorami 
czytała i opowiadała wyjątki z Pisma św,, jak 
zwłaszcza biblijne postacie wielkich proro
ków, dalej bohaterskie postacie Gideona, Sa
muela i in. pociągały go, budziły zachwyt w 
młodzieńczym jego umyśle. Widocznie od
znaczał się wybitnemi zdolnościami, skoro 
ojciec Ulryka uważał za wskazane synowi 
swemu dać możność dalszego kształcenia się. 
Dziesięcioletniego Ulr}ka widzimy w szkole 
św. Teodora w Bazylei, w 1497 uczęszcza do 
szkoły wyższego typu w Bernie, następnie 
znajdujemy go na słynnym wówczas Uniwer
sytecie Rudolfińskim w Wiedniu, gdzie stu- 
djom teologicznym ale również i studjom hu
manistycznym i przyrodniczym się oddawał. 
W 18 roku życia — Melanchton już w 13 ro
ku życia był uczniem Uniwersytetu w Heidel
bergu! — Zwingljusz wrócił do Bazylei, obej
mując obowiązki nauczyciela wyższej szkoły, 
przytem pilnie się ucząc pod kierownictwem 
pobożnego Tomasza Wyttenbacha. Nie wy
starczało mu połowiczne, powierzchowne stu- 
djum teologji, zwłaszcza Pisma świętego. Być 
w owym czasie w Bazylei młodym, pełnym 
zapału studentem, znaczyło pozostawać pod 
wpływem humanistów. W ich gronie słynął 
ów „król humanistów“, sławny Erazm Rotter- 
damczyk, który wyrzekł się godności kardy
nała Św. Kościoła Rzymskiego, aby w nie
zależności, niekrępowany żadnemi przepisa
mi mógł poświęcić się nauce. Grecki tekst 
Nowego Testamentu wydany przez Erazma 
stał się punktem wyjścia dla głębszych stu- 
djów teologicznych, które kilka lat później 
zaprowadziły Zwingljusza do obozu tych, 
którzy reform w Kościele dla dobra Kościoła 
pragnęli. C. d. n.

Administracja „Jednoty“ uprzejmie prosi Szanownych prenu

meratorów i czytelników pisma o wpłacanie prenumeraty na £on/o 

czekowe P. K . O. Nr. 12423.
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P. HULKA-LASKOWSKI.

CISZA I PUSTKA.
W każdym większym tygodniku czy mie

sięczniku znajduje się rubryka chętnie przez 
wszystkich czytywana: Ruch umysłowy. Zręcz
ny redaktor potrafi w takiej rubryce zmieścić 
obraz całego świata duchowego, podając w 
w krótkich notatkach wiadomości z różnych 
krajów i z różnych dziedzin kultury. Oczywi
ście, zręczność redaktora nie wystarcza tu, bo 
z pustego  i Salomon nie naleje. Jakiż potęż
ny bywał ten ruch umysłowy na początku 
bieżącego stulecia, jaka ekspansja cechowała 
przedstawicieli wiedzy, sztuki, literatury!

Gdyby dzisiaj chodziło o powiedzenie 
całej prawdy, to należałoby mówić o bezru
chu umysłowym. Gdziekolwiek spojrzymy 
wszędzie spostrzegamy jakiś nieznany do
tychczas strach przed życiem, przed rzeczy
wistością i prawdą. Dla pokolenia wychowa
nego w atmosferze demokratycznej wolności 
stan obecny jest jakimś zmierzchem wspania
łego dnia, pustką milczącego wieczoru i zbli
żaniem się nocy. Wszędzie horyzont zacieśnia 
się do szerokości rozpostartych ramion i cała 
mądrość dzisiejsza polega na tern, aby jak 
najmniej chcieć wolności indywidualnej. Na
staje epoka masy i przeciętności. Twórcza 
jednostka, której cywilizacja tyle miała do 
zawdzięczenia, znika i zostaje skazana na 
milczenie, czy to będzie w Rosji sowieckiej, 
czy we Włoszech, czy w Niemczech.

I mało kto zdaje sobie sprawę z tego, 
że razem z zacieśnieniem się horyzontu umy
słowego i z ograniczeniem wolności nastaje 
nędza ducha i co za nią idzie: nędza gospo
darcza. Wielka kultura kosmopolityczna, któ
ra jednoczyła całą ludzkość przedwojenną we 
wspaniałych wysiłkach i we współzawodnic
twie na polu wiedzy i sztuki, została rozbita 
na mnóstwo partykularyzmów, a bogate ongi 
życie duchowe zamknięto w kilku ubożutkich 
formułkach. Narody przestały sobie pomagać 
w walce z nieopanowanym żywiołem i dawne 
ambicje odkrywców i wynalazców przemie
niają się w ambicje wodzów i zdobywców.

Niestety, przy całej izolacji i partykula- 
ryzacji narodów, pustka, zapanowująca w jed
nym narodzie, nie pozostaje bez wpływu na 
narody inne. Przed wojną z samych Niemiec 
szło w szeroki świat tyle nowych i śmiałych 
myśli, że eksport książek niemieckich wyra
żał się w dziesiątkach miljonów marek. Na 
przeciwnych biegunach myśli badawczej i ar
tystycznej stali wielcy twórcy i starali się po
zyskać miljony dla swoich przekonań i dla 
swej wiary, Dzisiaj została nakazana reduk

cja tej walki i jej objektem największym sta
je się znowu, jak przed tysiącami lat, idea 
wybraństwa. Największy naród, najlepsza ra
sa, najczystsza krew, najwyższe prawo do pa
nowania nad światem,—oto tematy dzisiejszej 
niemieckiej publicystyki, teologji, wiedzy i sztu
ki. Nie trudno wyobrazić sobie co powiedział
by na to wszystko stary Goethe, Nietzsche, 
Haeckel.

Energja, która szła ongi na pisanie wiel
kich dzieł, tworzenie symfonij, malowanie 
wspaniałych obrazów i rzucanie w świat wiel
kich koncepcyj filozoficznych zużywa się dzi
siaj w jałowych dociekaniach czystości rasy 
i jej konserwowania. Cała kultura niemiecka, 
taka do niedawna imponująca, stoi obecnie 
w szeregu i porusza się na komendę. Zjazdy, 
uroczystości, przemówienia są na porządku 
dziennym, jak gdyby świat na to tylko ist
niał, aby wybitni politycy mogli wygłaszać 
swoje banalne mowy. Jest to wielka mobili
zacja, ale jeszcze nie wiadomo ku czemu i na 
co. I jak zwykle, gdy rozlega się zgiełk zbroi, 
muzy milczą.

Oczywiście, to co się dzieje w Niemczech, 
nie pozostaje bez wpływu na inne kraje. Pi
sarze francuscy wypowiadają się wprawdzie, 
że duch faszyzmu i hitleryzmu jest duchowi 
francuskiemu do gruntu obcy i wstrętny, ale 
niema ani jednego pisma francuskiego, od 
dziennika do miesięcznika, które nie zajmo
wałoby się sprawami sąsiedniego hitleryzmu. 
Tak samo jest w Anglji, w Ameryce, w Skan- 
dynawji, u nas. Tematem jest jalowość naj
nowocześniejszego spartanizmu. W pismach 
francuskich, które dawały tyle ciekawego i 
nowego na najróżniejsze tematy, obecnie całe 
kolumny zapełnione są wiadomościami z Nie
miec i to wiadomościami, dla których brak 
nam zupełnie organu odczuwania i rozumie
nia. Np. „Le Christianisme au XX-e Siecle” 
w zeszycie z 11.1 r. b. podaje długą korespon
dencję na temat zamętu w Kościele ewange
lickim, spowodowanego wojującym rasizmem, 
a pozatem przytacza szereg głosów o Hitle
rze, które są wyrazem jakiejś chorobliwej 
egzaltacji.

Przewodniczący landtagu pruskiego, Kerrl, 
wyraził się w przemówieniu swojem z dnia 
6 maja 1932, że „Adolf Hitler jest prawdziwym 
Duchem świętym, rzeczywistem światłem ku 
oświeceniu nas”. Frank, komisarz sprawiedli
wości Rzeszy, użył zwrotu zaczerpniętego po
dobnież z terminologii pietyzmu chrześcijań
skiego, mówiąc, że „nasz wódz jest boskim orę^
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downikiem w tym sądzie nad światem i że jemu 
los oddaje władzę nad narodem niemieckim”. 
A znowu „Hessische Landeszeitung” napisała, 
że „pomazaniec Pański jest naszym towarzy
szem broni. Bóg zesłał nam zbawcę, wodza 
naszego“. W podobnych przemówieniach i ar
tykułach dziennikarskich nie brak nawet Get- 
semane, „uosobienia cudu“, „Jezusa, blondy
na z Nazaretu“ i t. d.

I w każdem z tych słów wyczuwa się 
głęboką prawdziwość tych ludzi, którzy w 
wyrazach najwyższych egzaltują swego wo
dza. Tę prawdziwość wyczuwamy tern żywiej, 
im mniej ją rozumiemy i im mniej możemy 
ją podzielać. Jeśli chodzi o pewne obrazy do 
porównań, to mutatis mutandis Józef Piłsudski 
na tle dziejów narodu polskiego stoi nieskoń
czenie wyżej od Adolfa Hitlera na tle dziejów 
niemieckich. Rzesza niemiecka po przegranej 
wojnie nie przestała być wielkiem mocarstwem 
a naród niemiecki wielkim narodem. Inaczej 
było z nami w chwili, gdy Józef Piłsudski 
zaczął pracować nad wyzwoleniem narodu 
polskiego. Państwa polskiego nie było, a na
ród polski, podzielony między trzy kolosy mi- 
litaryzmu, był przywalony takim ciężarem że 
nawet najśmielsza nadzieja załamywała ręce 
w rozpaczy. I właśnie Józef Piłsudski wymó
wił wielkie słowo: niepodległość. On sam za
brał się do urzeczywistnienia programu za
wartego w tern słowie i nie ustał w pracy, 
dopóki nie dopiął celu. Gdy w roku 1926 mu
siał się obawiać o losy swego wielkiego dzie
ła, sięgnął znowu po broń swej niezmordo
wanej energji i jeszcze raz uratował Polskę, 
aby jej dać spokój wewnętrzny, wielką linję 
polityczną i szacunek świata.

Przy całym głębokim szacunku i tej mi
łości, jaką naród otacza tę wielką postać 
Pierwszego Marszałka Polski, nie znaleźlibyś
my u nas przykładów takiej egzaltacji jego 
osoby, jaka w Niemczech otacza Hitlera. Na
wet w niewoli nie traciliśmy wiary, że przyj
dzie przełom w naszych dziejach i dlatego 
brak nam zrozumienia tego osobliwego stanu 
duszy niemieckiej, która po jednej przegranej 
wojnie popadła w tak wielkie przygnębienie, 
iż niewielka stosunkowo zmiana w położeniu 
Niemiec mogła wzbudzić w niej taki długo
trwały i mistyczny wprost entuzjazm. Cóżby 
to było, gdyby Niemcy uległv rozbiorom, jak 
Polska i gdyby po wiekowej niewoli odnala
zły drogę ku wolności i wielkości dzięki ta
kiemu genjuszowi decyzji, jakim dla nas jest 
Józef Piłsudski? Jakich wtedy musieliby szu
kać słów, jakie tworzyć zwroty, aby wyrazić 
swoje uczucia?

Ich egzaltacja nie odpowiada stanowi 
rzeczy objektywnemu, ale świadczy o subjek- 
tywnych przeżyciach, które musiały być wy
jątkowo potężne. W tej potędze egzaltacji i 
sile odczuwania spraw względnie niewielkich

dostrzegamy objawy słabości... nerwów. Jeśli 
wielki liczebnie i politycznie naród tak moc
no odczuł jednę przegraną wojnę, co byłoby 
się z nim stało, gdyby spadła nań była jed
na z tych klęsk, które były treścią naszych 
dziejów od końca stulecia osiemnastego? Prze
grywaliśmy powstania, przeżywaliśmy strasz
liwe represje i wywłaszczenia, najeźdźcy wy
parli z życia publicznego nawet nasz język, 
a jednak złamać nas nie zdołali. Niema w 
dziejach narodu polskiego okresu, który był
by choć zdaleka podobny do tej prostracji, 
w jakiej znaleźli się Niemcy po roku 1918 i 
która pogłębiała się z roku na rok. I w tern 
jest niewątpliwie wyraz takiej samej siły, ja
kiej dowód złożyła Francja w roku 1871, gdy 
musiała przyjąć ciężkie warunki pokoju, po
dyktowane jej przez zwycięskie Niemcy.

Niemcy są narodem wojowniczym i ce
lują w ataku; gdy zachodzi potrzeba obrony, 
załamują się nietylko militarnie, lecz i kultu
ralnie. Dzisiejsze polityczne odrodzenie Nie
miec jest jednocześnie niebywałem zamiera
niem kultury niemieckiej. Ten liberalizm de
mokratyczny, który dał Niemcom wielką nau
kę i wielką sztukę razem z wielką filozof ją, 
został wyklęty i potępiony. Za cały program 
kulturalny wystarczyć musi zagadnienie czy
stości rasy i kwestje z nią związane. Podczas 
gdy dawniej dyskutowano np. sprawy genea- 
logji moralności i zdawano sobie sprawę z 
relatywizmu poznania, dzisiaj tematem dysku
sji jest np. kastracja, a „twórcy” nowoczesnej 
religji niemieckiej odrzucają zbawienie dla ho
dowli człowieka. Jednem słowem, że człowiek 
nie potrzebuje Zbawiciela, ale hodowcy.

Kultura formalna straciła cel, a to jest 
poprostu straszne. Ostatecznie niechby była 
hodowla, ale ku czemu? Ku czemu ma być 
wyhodowany nowy człowiek? Odpowiedź brzmi 
dość niewyraźnie: ma zapanować nad świa
tem. I znowu powstaje pytanie: na co temu 
wyhodowanemu człowiekowi panowanie nad 
światem? Oczywiście, że w głowach rasistów 
rodzą się jakieś obrazy i pragnienia, czy na
wet plany przeobrażeń świata w bliższej lub 
dalszej przyszłości, ale jest z tern tak, jak 
gdyby to wszystko dopiero pokazać się mia
ło. Dzisiejszy Niemiec chce tylko być silny, 
niezmożony, potężniejszy od innych narodów, 
ale nie wie dlaczego tego chce. Jakże inaczej 
czuł i myślał taki Nietzsche, gdy w swoim 
Zaratustrze pisał: „Zwiesz się wolnym? Myśl, 
co tobą włada, usłyszeć pragnę, nie zaś, iż 
z jarzma jakiego umknąć się zdołałeś. Czy 
jesteś z tych, którym z jarzma umykać się 
wolno9 Niejeden ostatnią swą wartość precz 
odrzucił, gdy odrzucił swą służebność. Wolny 
od czego? Lecz cóż to Zaratustrę obchodzić 
może! Jedno niech mFtwe oczy zwiastują: ku 
czemu wolny?“

Jakież wielkie i głębokie słowo! Jaki
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wspaniały program! Ku czemu wolny? Cokol
wiek powiedzielibyśmy o Niemczech dzisiej
szych, jedno będzie prawdą niewątpliwą: 
Niemcy dzisiejsze, obchodząc tak uroczyście 
odrodzenie swojej wolności, nie wiedzą ku 
czemu są wolne i czego chcą od siebie i od 
świata. Ich program jest czysto negatywny i 
składa się z różnych „anty“. I to jest zatrwa
żającą pustką, która z centrum Europy roz
chodzi się na wszystkie kraje sąsiednie. Niem
cy były niegdyś tematem wielkiej cywilizacji 
i wielkiej pracy kulturalnej. Dzisiaj są tema
tem straszliwej pustki, bo antysemityzm i ra
sizm nie mogą dać treści wielkiej kulturze i 
nie mogą zastąpić tego niewymiernego boga
ctwa, jakie mieści się jedynie i wyłącznie w 
wolności. Niema w Niemczech tych wspania
łych dyskusyj, które toczyły się ongi dokoła 
wielkich zagadnień filozoficznych, niema tam 
miejsca na śmiałe koncepcje. Gdy dzisiaj bie
rzemy do rąk czasopismo niemieckie albo 
książkę wydaną w Rzeszy, zgóry wiedzieć 
możemy, co w nich znajdziemy. Jedność nie
miecka, rasa, Hitler, „Gleichschaltung“, Żydzi, 
marxiści...

Istniały dawniej bogate wydawnictwa nie
mieckie w Lipsku, Jenie, Tybindze... Znakomici 
uczeni rzucali w świat śmiałe koncepcje, odważ
ne myśli, nie bali się wysnuwać wniosków z 
pewnych założeń. Tego dzisiaj niema. W żad- 
nem czasopiśmie niemieckiem nie znajdujemy 
śladu wielkich dyskusyj, nikt nie wypowiada 
się szczerze i odważnie, bo tego czynić nie- 
wolno. Pisma są puste i dziwnie jałowe. Np. 
w czasopismach ewangelickich, ongi pełnych 
życia i żywotności, teraz znajdujemy rozstrzą- 
sania na temat paragrafu aryjskiego. Chrzcić 
Żydów, czy nie chrzcić? Oczywiście, trzeba 
chrzcić, bo na to niema rady. Ale gdy taki 
ochrzczony Żyd chce zostać pastorem, to mu 
się mówi, żeby dał spokój, a jeśli nie chce 
odstąpić od swego zamiaru, to owszem, niech 
sobie będzie pastorem, ale śród Żydów. Ta 
odmiana doktryny Monroego w zastosowaniu 
do chrześcijaństwa działa przygnębiająco.

Gdzież są te czasy, gdy umysły niemiec
kie zajmowały się czemś większem, niż ta- 
kiemi drobiazgami, zaiste prowincjonalnemi! 
Ale przy wszystkich swoich zapędach rasi
stowskich mają Niemcy troski, które zgoto- 
wuje im katolicyzm niemiecki. Tu niema pa
ragrafu aryjskiego i gdy ochrzczony Żyd ze
chce zostać kapłanem, to żaden przepis poli
tyczny i program partyjny zabronić mu tego 
nie może. Trzecia część mieszkańców Rzeszy 
to katolicy i ci katolicy znajdują się poza 
wpływami rasizmu kościelnego. Tysiące pa
storów niemieckich tak samo nie podzielają 
przekonań doktryny rasistowskiej i tworzą 
wielką opozycję, która milczy na razie wo
bec drakońskich przepisów polityczno-koś- 
cielnych. Ale gdy pofolguje siła mechanizu- 
jąca dzisiejsze społeczeństwo niemieckie, gdy 
wróci ta żywotna moc, która tworzyła nie
gdyś kulturę niemiecką, odezwie się praw
dziwe życie i wtedy pokaże się w całej peł
ni mądrość starego Goethego: „Grau, lieber 
Freund, ist alle Theorie...“ Także teorja rasi
stowska, najsztuczniejsza, jaka kiedykolwiek 
powstała w głowie niemieckiej, okaże się 
mętną.

Dzisiejsza cisza i pustka w świecie du
cha i kultury ma w sobie coś niewypowie
dzianie smutnego, ale nie może trwać wiecz
nie. Każde pokolenie musi przeżyć w ciągu 
swego życia wzloty i upadki. Szczęśliwe jest 
takie pokolenie, które z niewoli reakcji wra
sta w wolność i widzi potęgę tej wolności, 
nie przeczuwając, że po niej koleją rzeczy 
ludzkich musi przyjść reakcja, pustka, jało- 
wość i cisza. Okres, który dzisiaj przeżywa
my, jest właśnie okresem wyjałowienia i wy
czerpania po bogatym rozwoju życia w wie
ku minionym. Jest to jakaś „pieredyszka“ 
cywilizacji, po której przyjdzie tern większy 
rozkwit i tern większe bogactwo ducha. Ludz
kość zawsze walczyła z postaciami mechani
zacji i nie podda się jej i tym razem. Któżby 
o tern wątpił?!

Ks. EMIL JELINEK.

PIA DESIDERIA.
(Artykuł polemiczno-niepolemiczny).

Pan W. G. (czytaj p. W. Gutsze) jeden 
z co znakomitszych kaznodziei polskich Bap 
tystów i jeden z najruchliwszych ich działa
czy *), z okazji mojego artykułu o Baptystach,

-1) Niewymownie mi przykro, że tak brutalnie 
zrywam całun kryptonimu, pod którym chciałby się 
skromnie (?) ukryć mój polemista. Niestety, pokusa

wylał na szpalty styczniowego numeru „Sło
wa Prawdy” (organ Baptystów) niekłamane

była zbyt silna. Tuż za artykułem polemicznym, pod
pisanym skromnie tylko inicjałami W. G., następował 
drugi, zaopatrżony trochę nieskromnie w pełne nazwi
sko autora, chociaż już w podtytule była wyraźna 
wzmianka, że to referat p. W. Gutszego.
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oburzenie, lichy dowcip i, nie chcąc użyć do
sadniejszego polskiego wyrażenia, sporą dozę 
sanctae simplicitatis.

Doskonale p. W. G. rozumiem i szczerze 
z nim współczuję. To przecież nieładnie kie
dy kto napada na Bogu ducha winnych pol
skich Baptystów, „zbija naukę ich co do 
chrztu” i „szuka rozwiązania kwadratury ko
ła” 2). A kiedy taki pan odważy się jeszcze 
„przedstawić ludziom czarne za białe”, to to 
już nietylko nieładnie, ale i niemądrze, boć 
przecież „kompromituje (tern) tylko własną 
sprawę”, chociaż, dalipan, nie wiem jaką 
„Chwytanie się przestarzałych argumentów 
(też takiemu panu) nie pomoże, bo ż\jemy 
już dzisiaj w XX stuleciu”, tern więcej, że w 
tem oświeconem stuleciu sporo jest jeszcze 
ludzi zeszłowiecznych.

Nic dziwnego, iż odczuwam teraz coś w 
rodzaju szczerej skruchy. Najchęlniej spalił
bym swój nieszczęsny artykuł ze słowami 
Lutra: a iżeś Świętego Pańskiego zgorszył, 
niechaj cię wieczny ogień pochłonie. Lecz 
trudno, stało się i odstać się nie może. Za- 
późno przypominam sobie boską przestrogę 
Zbawiciela, wypowiedzianą w kazaniu na gó
rze. (Szukaj w 7 rozdz. Mat.).

Zapewne na tem samem stanowisku stoi 
i mój przezacny polemista. Jego zdaniem ar
tykuł mój dostał się na łamy „Jednoty” tyl
ko „dziwnym zbiegiem okoliczności”. Brzmi 
to trochę jak bratnie i chrześcijańskie współ
czucie dla nieroztropności Ks. Redaktora, tro
chę—jak rozgrzeszenie jego błędu. Pan W. G., 
używając przewspaniałego pluralis majestati- 
cus, otwarcie prawi: „Żałujemy mocno, że tak 
poważne i przez nas cenione czasopismo, jak 
„Jednota” udzieliło tyle miejsca artykułowi, 
który nie dorównuje pod względem powagi 
innym artykułom”.

Jestem niezmiernie wdzięczny p. W. G. 
za jego szczerą i otwartą krytykę. Schłostał 
mnie on rzetelnie, ale przynajmniej zostawił 
mi choć słaby cień nadziei, że mój artykuł 
może pod innym względem dorówna innym 
artykułom, choćby np artykułowi p. W. G. 
Byłby to dla mnie zaszczyt nie mały. Pan 
W. G. posiada swadę retora i zacięcie pisa
rza wielkiej miary. Chętnie bym usiadł u je
go nóg i uczył się sztuki pisania. Szkoda tyl
ko, że polszczyzna p. W. G. jest trochę opła
kana. Ale niech żywi nie tracą nadziei — nie 
odrazu Kraków zbudowano. Z czasem i p. W.
G. ujarzmi niesforną polszczyznę i nie będzie 
nadużywał pewnej stylistycznej figury, po
wabnie personifikacją zwanej, jako że ma ona 
z personami do czynienia. Pan W. G. nie bę
dzie wtedy pisał „ironiczny papieros”, lub

2) Nie wiem, czy Szanowni Czytelnicy taki „li
czony“ zwrot zrozumieją, ale... ja także go nie rozu
miem. Za mało snąć „uczonej piłem wody', aby rozu
mieć mowę p. W. G.

„cyniczny słomkowy kapelusz” i t. p , nie bę
dzie także „gorszyć się z faktów”, ale fakta
mi będzie zbijał fakty. Również „sprawa bę
dzie mu ważną” i zanim wda się w uczoną 
dysputę teologiczną wprzódy sięgnie po gra
matykę i stylistykę języka polskiego, potem 
po logikę pana profesora Arystotelesa, poko
na różne barbara i celarent, a wreszcie się
gnie po elementarny podręcznik symboliki i 
historji dogmatów. I wtedy może p. W. G. do 
mnie nieuka nie będzie mówił: „czy autor nie 
słyszał o tem...”, „autorowi radzimy nie szu
kać rozwiązania kwadratury koła”, „autor pa
trzy na baptystów tylko przez ciasne okien
ko swego rodzinnego miasteczka...”, „autor 
wpada we własne sidła, ponieważ nie może 
(owszem, może i umie, jeno boi się, że go 
panowie W. G. nie zrozumieją, przyp. mój) 
wytłumaczyć dlaczego Kościół Ew.-Reformo
wany tak się śpieszy (sic!) z chrztem niemo
wląt...”. Pan W. G. zaniecha z pewnością 
wszelkich „próbek” czczej elokwencji, okra
szonej frazesami: „wiedza historyczna dokład
nie stwierdziła...”, „co jest stwierdzone do
statecznie przez wiedzę historyczną..., za
przestanie powoływania się na takie nauko
we powagi jak „rosyjski prof. W. F. Marcin
kowski j”, którego „autor” skądinąd nie mniej 
niż p. W. G. czci i szanuje. Pan W. G. nie 
będzie się poufalił z wiedzą historyczną, a
0 wynikach badań „nauki protestanckiej” bę
dzie mówił ostrożniej, albowiem w XX stule
ciu do ksiąg uczonych nie tylko panowie W. 
G. zaglądają. Pan W G. uważniej będzie czy
tał niepoważne artykuły „autora” i rzetelnie 
mu na nie odpowie, zbijając przestarzałe ar
gumenty argumentami nieprzestarzałymi i pa
miętać będzie, że literacka polemika to nie 
jest jeszcze wymyślanie. Nie będzie wyczy
niał bez zarumienienia się takich łamańców 
myślowych: „Jest to argumentacja w rodzaju: 
Palenie tytoniu nie jest grzechem, bo w Bi- 
blji nie zostało zakazane. Używanie morfiny
1 kokainy również nie jest szkodliwem, bo 
w Piśmie Św. o tem niema mowy. Dokąd ta
kie rozumowanie prowadzi niechaj Czytelnik 
sam osądzi”. Pan W. G. nie będzie się odwo
ływał do sądu czytelnika, albowiem będzie 
wiedział, że nie zawsze czytelnik myśli kate
goriami autora. Pan W. G. nie będzie się cze
piał rzeczy, której nie zna, natomiast szeroko 
będzie się rozwodził nad tem „dlaczego aku
rat w pojęciu Ks. Jelinka Kościół Ew.-Refor
mowany zajmuje takie „oryginalne” stanowi
sko wśród 4 Kościołów”. „Pojęciu Ks. Jelin
ka” nie będzie przeciwstawiał „naszego prze
konania”, według którego „właśnie między 
Kościołem Ew.-Augsburskim i Ew.-Reformo
wanym, nie uważając na różnicę zapatrywań 
co do kwestji predestynacji i wieczerzy Pań
skiej, nie widzimy takiej wielkiej różnicy, jak 
między nami (kto to jest? czy p. W. G., czy
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Bracia Baptyści? — przyp. mój) a Kościołem 
Reformowanym, względnie Ew.-Augsburskim, 
nie mówiąc już o innych, wymienionych przez 
autora Kościołach”. (O, panie W. G., litości 
dla języka polskiego! Cóż on takiego uczynił, 
aby go tak okrutnie męczyć i poniewierać!?).

Ale, czyż nie są to pobożne życzenia w 
rodzaju coby było, gdyby było? Spełnić się 
one, niestety, nie mogą, albowiem p. W. G. 
przestałby być wtedy sobą, a ja... nie mógł
bym żywić pobożnych nadziei. Chociaż, któż 
wie, na świecie podobno dzieją się cuda!

Zanim jednak taki cud się stanie p. W. 
G. wyjaśni mi od kiedy to polskich Bapty
stów łączy z Kościołem Ewangelicko-Refor
mowanym w Polsce „piękna tradycja histo
ryczna”. .A utor” nigdy jeszcze o tern nie 
słyszał. Słyszał natomiast to i owo o Bra
ciach Baptystach, o nieładnych ich metodach 
misyjnych, stosowanych do ewangelików i to 
go właśnie skłoniło do napisania prośby o 
zaniechanie tego w imię braterstwa w Ewari- 
gelji Chrystusowej.

Że Bracia Baptyści nieraz żerują na pol
skim ewangelicyżmie pod płaszczykiem kul
tywowania szczerej pobożności, łatwo o tern 
może przekonać się p. W. G. jeśli tylko uważ
nie przeczyta artykuł swego kolegi w powo
łaniu kaznodziejskiem. Pan L. M. w artykule, 
zamieszczonym w grudniowym numerze „Sło
wa Prawdy”, tak dobrodusznie wywodzi: 
„W Polsce zapoczątkował się ruch bapty- 
styczny s a m o d z i e l n i e ,  b e z  (podkreśle
nie p. L. M., przyp. mój) żadnego wpływu z 
zewnątrz”. Czy aby tylko napewno? A co ro
bił w Polsce Oncken? Pan L. M. wywodzi da
lej, że Alf, spełniający z polecenia Konsysto- 
rza Protestanckiego (nie wiedziałem, że w Pol
sce był Protestancki Konsystorz) urząd kan
tora ewangelickiego zboru w Mentnowie, przez 
badanie Pisma Św. „coraz więcej zaczął po
znawać swój zgubny stan duchowy i brak 
pewności zbawienia”. „Po długich wewnętrz
nych walkach znalazł nareszcie u stóp Krzy
ża Chrystusowego (a więc nie w nurkowaniu, 
ani u Baptystów, przyp. mój) upragniony spo
kój we krwi Chrystusa (a więc nie w wodzie 
i zanurzaniu się w niei, przyp. mój) i radość 
zbawienia, stając się przez to szczęśliwem 
dziecięciem Bożem (rozumieć należy: Bapty
stą, przyp. mój)“. Widocznie ów „protestanc
ki“ Kościół, w którym ubogi kantor spełniał 
swój urząd „z 'polecenia konsystorza prote
stanckiego“, musiał być zły do gruntu i do 
gruntu zeświecczony, skoro pan kantor nie 
znalazł w nim Chrystusa, a szukać Go1̂ mu
siał dopiero w baptystycznej sekcie. Wcale 
się przeto nie dziwię, że poczciwy kantor 
„nie mógł tylko dla siebie zatrzymać tego 
radosnego doświadczenia wewnętrznego, wie
dząc, że wielu z jego otoczenia tęskni za tern 
zbawieniem. Przy każdej więc sposobności, a

szczególnie w nabożeństwach, świadczył o tej 
miłości Chrystusowej, która grzeszników zba
wia. Powstało wskutek tej pracy przebudze
nie najpierw wśród dzieci, których rawróciło 
się wiele (nie wiedziałem, że i dzieci muszą 
się nawracać, Marek 1015, Łuk 1817 — przyp. 
mój), a później i wśród starszych, którzy co
raz liczniej grupowali się wokół swego gor
liwego świadka (!) i przewodnika duchowego. 
(Jaka to szkoda, że miejsce Chrystusa zajął 
p. Alf—przyp. mój). Władze kościelne, dopa
trując się w tym ruchu czegoś wrogiego prze
ciw swej praktyce, zakazały Alfowi urządza
nia modlitewnych zebrań i odwiedzania po
szczególnych rodzin. Gdy Alf tego nie zanie
chał, został zwolniony z urzędu nauczyciel
skiego i kantorskiego i napiętnowany jako 
niebezpieczny heretyk“. Doprawdy, szczerze 
mi żal przezacnego pana Alfa, nieustraszone
go bojownika prawdy Chrystusowej. Tak to 
illo tempore bywało! Ale nie tylko illo tem- 
pore. Tak jest jeszcze i dzisiaj.

„Autor“, chociaż patrzy na Baptystów 
tylko przez ciasne okienko swojego rodzin
nego miasteczka Łodzi, Zelowa, Warszawy, 
Żyrardowa i t. p., słyszał niedawno o nowym 
panu Alfie i o amerykańskich jego sposo
bach nawracania ewangelików na baptyzm na
mową, naprzykrzaniem się prostackimi wy
wodami o konieczności do zbawienia chrztu, 
obietnicami wyjednania dobrej posady i t. p. 
„Autor“ jednej tylko rzeczy nie wie, miano
wicie nie wie on czy chodzi tu o „pracę dla 
Chrystusa“, czy o pracę dla bezrobotnego e- 
wangelika, czy o pracę dla bezrobotnego p. 
T., kaznodziei baptystycznego. Chudzina nie 
ma pracy i dlatego chciałby najwidoczniej z 
„martwego“ zboru reformowanego uczynić 
„żywy“ zbór baptystyczny. Gdyby p. W. G. 
nie patrzył na swoich Baptystów tylko przez 
ciasne okienko swojego rodzinnego miastecz
ka słyszałby, a właściwie widziałby zapewne 
jeszcze niejedno. I to właśnie, powtarzam, 
skłoniło „autora“ do napisania „niepoważne
go“ artykułu. Gdyby się on „podjął — jak 
chce p. W. G. — zadania zbijać naukę ich 
(Baptystów, przyp. mój) co do chrztu“, to 
nie prawiłby o „nawracaniu“, ale napisałby 
małą dysertację teologiczną na temat chrztu, 
którejby p. W. G. z pewnością^wcale nie zro
zumiał.

Chciałbym'jeszcze^p.*W. G. wyrazić swą 
wdzięczność za łaskawe uznanie, którem ob
darzył moje „dość ścisłe“ objaśnienie słowa 
„sekta“. Niestety, uznanie to nie mnie się 
należy, a p. D. Dr. J. Kunzemu, profesorowi 
teologji systematycznej na Uniwersytecie w 
Greifswaldzie, z którego książki i czerpałem 
wiadomości o definicji „Kościoła“ i „sekty“. 
To samo dotyczy podziału sekt, o którego 
wartości p. W. G. wątpi i nie chce nawet 
na ten temat tracić słów napróżno. Nątg-
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miast z czystem sumieniem mogę podzię
kować p. W. G. za spostrzeżenie poczynione 
przez niego, iż „staram się (w swym artyku
le) podkreślić mój dość przychylny, a nawet 
braterski stosunek do nich“. Nie wiem tylko 
do kogo ma się odnosić ten sympatyczny 
stosunek. Do sekt napewno nie. Domyślam 
się zatem, że odnosi się on do Braci Bapty
stów, ale z kontekstu artykułu p. W. G. moż- 
naby przypuszczać, że d o ... omyłek zecera. 
Jeśli p. W. G. rzeczywiście miał na myśli 
omyłki zecera, to bardzo mi markotno na du
szy, jeśli zaś — Braci Baptystów to szczerze 
się cieszę i spostrzeżenie p. W. G. w zupeł
ności potwierdzam. Przy okazji powtarzam 
swoje słowa: „ Ni e  z a m i e r z a m  g r z m i e ć  
p r z e c i w k o  B r a c io m B a p t y s t o m l u b  
w y s t ę p o w a ć  p r z e c i w k o  t e j  l u b  i n 
n e j  i c h  n a u c e .  J e s t e m  b o w i e m  p r z e 
k o n a n y ,  że  k t o  s z c z e r z e  m i ł u j e  s w o 
j e  w y z n a n i e ,  mu s i  s z a n o w a ć  r ó w n i e ż  
p r z e k o n a n i a  d r u g i c h ,  c h o c i a ż b y  s i ę  
z n i e m i  z u p e ł n i e  n i e  z g a d z a ł “. Ale 
że p. W. G skierował polemikę na tory nauki 
o chrzcie i zarzucił mi, że „nie mogę“ wytłu
maczyć to i owo, dam mu maleńką „próbkę“ 
teologicznej dysputy. Uczynię to jednak z bó
lem serca, wiem-ci bowiem dobrze, że kiedy 
kosa o kamień uderza, to nie tylko skry się 
sypią, ale kosa się szczerbi i kamień się 
kruszy.

Pan W. G. jest zdania, że „tylko pogrą
żenie w wodzie nawróconego człowieka od
powiada symbolowi śmierci dla (!) grzechu i 
zmartwychwstania dla (sic!) nowego życia“. 
Lecz ja, skromny nieuk, nie posiadm tak buj
nej fantazji, aby móc sobie to wyobrazić. 
Wprawdzie ap. Paweł w cytowanym przez p. 
W. G. 6 rozdz. listu do Rzymian porównał 
metanoję ’) człowieka ze śmiercią i zmar
twychwstaniem Jezusa Chrystusa, ale nie ro
zumiem dlaczego „akurat w pojęciu p. W. G.“ 
zanurzenie w wodzie ma być tego najlepszym 
symbolem. Sądzę, że nawróconego człowieka 
byłoby najlepiej... grzebać. Ap. Paweł w 4 
wierszu wspomnianego rozdziału nie pisze: 
p o g r ą ż e n i  j e s t e ś m y  przez chrzest z 
Chrystusem w śmierci,—ale najwyraźniej p o 
g r z e b i e  ni  j e s t e ś m y .  Pan W. G tak jakoś 
dowolnie interpretuje sobie Pismo Ś v. i wtła
cza w nie baptystyczne poglądy. Widocznie 
jest przekonany, że Chrystus i wszyscy apo
stołowie byli Baptystami i dla Baptystów Pis
mo Św. pisali. Wnioskuję to z jego słów, że 
Baptyści „działali już przed Lutrem, Kalwi
nem i Zwingljuszem“. Wprawdzie jest to jaw- 1

1 Metanoia — nagły zwrot w sferze intelektual
nej, uczuciowej i wolistycznej człowieka, a więc jeśli 
kto woli przeistoczenie, przeobrażenie, odrodzenie lub 
nawrócenie człowieka, chociaż Nowy Testament nie 
zna tego ostatniego terminu, wprowadzonego do słow
nictwa religijnego dopiero w okresie Pietyzmu.

ny gwałt dziejów, ale p. W. G. wolno i to 
czynić.

Powtarzani swoje słowa: „Samo ujęcie 
istoty sakramentu Chrztu Św. jest (w nauce 
Baptystów) takie, jakie stworzył Kościół Ew.- 
Ref., choć znaczenie jego jest niepomiernie 
większe od tego, które mu przypisuje ten o- 
statni. W najogólniejszem chrześcijańskiem 
ujęciu Chrzest Św. jest widzialnym znakiem 
przyjęcia do społeczności Kościoła Chrystu
sowego (a więc nie do Kościoła Baptystów, 
lub Kościoła Reformowanego) jest „pieczęcią 
nowego przymierza z Bogiem“... Dla Baptysty 
jednak Chrzest Św. jest znakiem przyjęcia do 
widzialnego zboru, a raczej do społeczności 
„nawróconych“ i „wierzących“ chrześcijan. 
Tern samem Chrzest Św. staje się nieledwie 
jedynym warunkiem zbawienia... W p r a w 
d z i e  c h r z e s t  ma  b y ć  t y l k o  p i e c z ę 
c i ą , p o t w i e r d z e n i e m  w y z n a n i a  w i a 
ry,  a l e  w r z e c z y w i s t o ś c i  (w p r a k t y 
ce )  s t a j e  s i ę  j a k i m ś  b a ł w a n e m ,  k t ó 
r e g o  s i ę  c z c i  i k t ó r e m u  s i ę  s ł u ż y ,  a 
k t ó r y  d e c y d u j e  o z b a w i e n i u  c z ł o 
w i e k a “.

Pan W. G. pisze, że „zmiana warunków 
słowa Bożego: najpierw wiara, później chrzest 
na najpierw chrzest, później wiara, jest nie
bezpieczną praktyką, otwierającą drzwi Ko
ścioła dla ludzi cielesnych (Jan 36), nieodro- 
dzonych, co tylko kompromituje ideę chrze
ścijaństwa i wskazuje na to, że pasterze so
bie lekce poważają porządek Boży“. Nie spo
strzega się, że właśnie sami Baptyści przez 
przypisywanie chrztowi specjalnego znacze
nia, stawiają go merytorycznie na pierwszem 
miejscu, choć formalnie twierdzą, że stoi on 
na drugiem miejscu. Ale takiej abstrakcyjnej 
subtelności p. W. G. nie może zrozumieć. 
W jego pojęciu chrzest następuje po wierze, 
bo przecież chrzci się tylko wierzącego czło
wieka. Na zarzut zaś p. W. G., że ogólno- 
chrześcijańska praktyka chrztu w wieku nie
mowlęcym otwiera naoścież drzwi Kościoła 
ludziom „cielesnym“ i „nieodrodzonym“ mógł
bym odpowiedzieć faktem i przytoczyć sporą 
gromadkę ludzi niecielesnych i odrodzonych, 
ochrzczonych przez Baptystów w wieku doj
rzałym (fizycznie i duchowo), którzy nie go
rzej od „cielesnych“ i „nieodrodzonych“ re
formowanych, luteran, katolików i t. p. kom
promitują swem życiem chrześcijaństwo. Czy 
ma to świadczyć o tem, że pasterze i kazno
dzieje baptystyczni „sobie lekce poważają po
rządek Boży“? A może są to tylko parszywe 
owce zborów baptystycznych? Owszem, mógł
bym p. W. G. z imienia i nazwiska przytoczyć 
ludzi, którzy według jego terminologii spalili 
za sobą mosty i nie są „papierowymi człon
kami“ tego czy innego zboru Baptystów, ale 
co gorliwszymi jego bojownikami. Nie radził
bym więc p. W. G. „szukać rozwiązania kwa
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dratury koła“, bo gotów jestem uderzyć go 
jeszcze faktem po głowie jak cepem; ale mą
drej głowie dość dwie słowie — mawiali sta
rzy Polacy. I ty m  r a z e m  j e s z c z e  — p o 
w t a r z a m  — c h c i a ł b y m  w i e r z y ć ,  że 
a m e r y k a ń s k i e  s p o s o b y  „ n a w r a c a 
n i a “ r e f o r m o w a n y c h  i e w a n g e l i k ó w  
i n n y c h  w y z n a ń  t o t y l k o  n i e p o r o z u 
m i e n i e ,  a p e w n e  „ k o m p r o m i t a c j e  
c h r z e ś c i j a ń s t w a “ t o j e n o  w y b r y k  
n i e p o c z y t a l n y c h  j e d n o s t e k ,  za  k t ó 
r e  o c z y w i ś c i e  B r a c i a  B a p t y ś c i  o d 
p o w i e d z i a l n o ś c i  b r a ć  na  s i e b i e  n i e  
m o g ą .

Na pocieszenie p. W. G. muszę przyznać 
się ze skruchą do fatalnego błędu, który za
kradł się do mego artykułu o Baptystach. 
Dostał się on tam wskutek m o j e j  nieuwagi, 
a nie zecera, jak wyrozumiale przypuszcza 
p. W. G. W pierwszej części swego artykułu 
słowo Baptyści pisałem błędnie; nie tyle przy
pominało ono źródłosłów grecki, ile pewien 
przemiły źródłosłów polski, przywodzący zlek- 
ka na myśl pewną stację kolejową w Polsce. 
Wprawdzie źródłosłów grecki napisałem wy
jątkowo poprawnie, czego spostrzegawi zy p. 
W. G. nie spostrzegł, a mimo to stale popeł
niałem najfatalniejszy lapsus calami chyba 
tylko dzięki fonetycznemu podobieństwu tego 
nieciekawego dla Polaka źródłosłowu grec
kiego do źródłosłowu dla niego bardziej rze
czowego. Pan W. G. czynisz tego powodu po
cieszne uwagi. Gdyby jednak p. W. G., który 
niewątpliwie nie patrzy na Baptystów tylko 
przez ciasne okienko swojego rodzinnego 
miasteczka spojrzał na urzędowe, oficjalne 
pieczątki wołyńskich zborów baptystycznych, 
dopiero miałby uciechę. Nazwa Baptystów 
jest niejednokrotnie na nich (lub przynaimniej 
była, widziałem bowiem takie pieczątki 2 —3 
lata temu) tak pokracznie przekręcona, że za
prawdę trudno byłoby ją wyprowadzić z ja
kiegokolwiek źródłosłowu. Śmiało mógłbym 
napisać językiem p. W. G.: „znamiennym dla 
Baptystów jest fakt, że mylnie podają swoją 
własną nazw ę, gdy należałoby (a właściwie

nie należałoby) oczekiwać znajomości grec
kiego źródłosłowu“.

Dla większej satysfakcji p. W. G. skory
guję jeszcze jeden, niestety, swój błąd i to 
błąd znacznie fatalniejszy od poprzedniego. 
W № 11 „Jednoty“ na str. 155 w wierszu 20 
i 19 od dołu prawej kolumny pisałem: „Mniej 
więcej to samo oznacza, raz w całym Nowym 
Testamencie użyte, greckie słowo hajrezis“. 
Nieprawda, słowo to zostało użyte kilka razy 
w Nowym Testamencie. Ale tego taki Grek 
jak p. W. G. nie mógł zauważyć. A szkoda! 
Miałby uciechę. A może zgadnie ile razy to 
słowo zostało użyte?

Pan W. G. pod koniec swego artykułu, 
w którym tak bezlitośnie mnie zwalcza, ży
czy Kościołowi Ewangelicko-Reformowanemu 
(sic ) „więcej reformacyjnego ducha i ognia 
wewnętrznego, ażeby za główne zadanie swe 
uważał pozyskanie ginących dusz dla Chry
stusa“. To dziwnie ustylizowane zdanie do- 
reszty mnie zdezorjentowało. Teraz już nie 
wiem, czy ja jestem jeszcze ja, czy też jestem 
Kościołem E wangelicko-Reformowanym. Sło
wa te wzbudziły w mej duszy wielką roz
terkę. Dotąd bowiem w naiwności ducha są
dziłem, iż zyskiwanie nowych prawdziwych 
wyznawców Chrystusowych jest głównem i 
najgłówniejszem zadaniem każdego Kościoła 
i każdej sekty, tymczasem okazuje się, że są 
jeszcze Kościoły, które za główne swoje za
danie uważają... zwalczanie poczciwych Bap
tystów. Mnie, pokornemu i niegodnemu słu 
dze Chrystusowemu i skromnemu słudze Ko
ścioła Ew.-Ref., nie pozostaje więc nic inne
go, jeno w s w o j e m  w ł a s n e m  i m i e n i u  
serdecznie p. W. G. podziękować za „życze
nia“ i nawzajem życzyć mu (p. W. G. nie Bra
ciom Baptystom) więcej reformacyjnego du
cha i ognia wewnętrznego, aby za główne 
swe zadanie uważał zyskiwanie dla Chrystusa 
(a nie dla zboru baptystycznego) ginące du
sze ludzkie. I na tej drodze, jak słusznie p. 
W. G. przypuszcza, obaj się spotkamy i, śmiem 
przypuszczać, obaj się serdecznie uściskamy.

WIADOMOŚCI Z KOŚCIOŁA I O KOŚCIELE.
Ze Zboru Z elow sk iego . — P o św ięcen ie  

Dom u dla Starców  Par. E w .-R ef. 
w  Z elow ie.

Rok 1895, to rok znamienny w dziejach 
misji wewnętrznej Zboru Zelowskiego, albo
wiem znany, wielce ceniony i zasłużony oby
watel Zelowski ś. p. Józef Gąsiorowski powziął 
szlachetny zamiar niesienia ulgi opuszczonym

starcom, a chcąc zabezpieczyć im dach nad 
głową na ostatnie lata steranego pracą życia, 
złożył w testamencie rb. 300 na cel założenia 
Przytułku dla Starców. Za przykładem Ojca 
poszli również jego synowie Ludwik i Józef 
Gąsiorowscy, składając po 300 rb. każdy. 
W tym-że czasie jeden z czołowych obywateli 
Zelowa Jan Matejka przeznaczył na ten-że cel 
w testamencie rb. 300.
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Zebraną sumę rb. 1200 zdeponowano w 
Konsystorzu naszym w papierach wartościo
wych, które podczas wszechświatowej wojny 
spadły do zera, i wskutek tego myśl utworze
nia przytułku upadła.

W lipcu 1927 roku z inicjatywy Ks. Wil
helma Fibicha zebrało się grono Pań, aby zor
ganizować wieczory robótkowe, przeznaczając 
osiągnięty dochód ze sprzedaży robótek na ce
le misyjno-społeczne. Po pewnym czasie prze
wodnicząca Koła zaproponowała, by wprowa
dzić w czyn piękną myśl testatorów i przezna
czyć gromadzone pieniądze na budowę Przy
tułku dla Starców.

Aby zebrać potrzebny na ten cel fundusz, 
urządzano przy współpracy zborowników baza
ry, wieczornice, majówki i t. p. imprezy.— Pro
centy-otrzymywane od zgromadzonych sum roz
dawano najuboższym Zboru.

Po 3-ch latach pracy Towarzystwo w celu 
zapewnienia sobie trwałej przyszłości zalegali
zowało statut pod nazwą „Tow. Opieki nad 
Ubogimi Paraf. Ew. Ref. w Zelowie“.

Po zebraniu odpowiedniego funduszu Za
rząd Tow. z Prezesem p. Pauliną Gąsiorowską 
na czele, przystąpił do zrealizowania poprzed
nio powziętego projektu, kupując dom muro
wany przy ul. Złotej w Zelowie za sumę zło
tych 5000, który to budynek przeznaczono na 
dom dla Starców Parafji Ew. Ref. w Zelowie.

W dniu 19 listopada 1933 roku dokonano 
rzadkiej w naszych czasach, a zwłaszcza w dzie
jach Kościoła naszego uroczystości poświęcenia 
Domu Starców. Uroczystość ta została otwarta 
śpiewem chóru kościelnego, samego zaś aktu 
poświęcenia dokonał Przewielebny Ks. Super
intendent Stefan Skierski w asyście miejscowe
go proboszcza Ks. O. A. Piaseckiego, polecając 
Mu opiekę duchową nad starcami. Następnie 
przemówił Ks. Piasecki, apelując do serc Zbo
rowników, polecając im opiekę materjalną nad 
przytułkiem.

Po odśpiewaniu drugiej pieśni przez chór 
kościelny, pan Władysław Gąsiorowski senjor 
odczytał akt erekcyjny i historję powstania 
Domu Starców.

Na zakończenie Prezesowa p. Paulina Gą- 
siorowska w podniosłych słowach przemówiła 
do zgromadzonych.

Błogosławieństwa udzielił Ks. Superinten
dent i zakończył uroczystość śpiew chóru ko
ścielnego.

Zebrani, rozchodząc się w podniosłym na
stroju, składali na pamiątkę tego podpisy w zło
tej Księdze, w której również otworzono listę 
składek na fundusz żelazny przytułku. Na listę 
wpłynęło: ku uczczeniu ś. p. Wilhelma i Wła
dysławy Gąsiorowskich złożyły dzieci zł. 100, 
przemysłowiec miejscowy Józef Słama zł. 100, 
na tacy zebrano zł. 51, razem zł. 251. Oczeku
jemy dalszych ofiar na ten cel.

Po długich wysiłkach i mozolnej pracy

mamy Dom dla Starców, myśl testatorów nie 
umarła, ożyła na nowo i Zbór z radością pa
trzeć może na ten pomnik miłosierdzia w tych 
ciężkich czasach, pomnik miłosierdzia dla zgrzy
białych i opuszczonych na tym świecie, który 
mówi słowami Jezusa „Błogosławieni miłosier
ni, albowiem Oni miłosierdzia dostąpią“.

Z ruchu ew a n g e liza cy jn eg o  w śród
Ukraińców.

Z coraz większą siłą żywiołową rozwija
jący się ruch ewangelizacyjny wśród ludności 
ukraińskiej w Małopolsce Wschodniej niepokoi 
i gniewa oczywiście kler katolicki. Kler ten 
chwyta się rozmaitych sposobów, aby ruch ten 
zahamować, a duchownym ewangelickim i pra
cownikom misyjnym pracę uniemożliwić i o- 
brzydzić. Do najbardziej rozpowszechnionych i 
najczęściej używanych sposobów należy zohy
dzanie ewangelicyzmu wogóle, zarzucanie mu 
najokropniejszych sprośności i nieomal zbrodni, 
i przedstawianie duchownych ewangelickich i 
pracowników misyjnych jako ludzi bez czci i 
wiary, niebezpiecznych wichrzycieli, czyhają
cych na zgubę duszyczek katolickich, ziejących 
nienawiścią do wszystkiego, co katolickie. Prze
ciwko nim wzywa się ramienia świeckiego wła
dzy państwowej, wszczyna się procesy sądowe, 
identyfikując ich pracę z ośmieszaniem i znie
ważaniem dogmatów czy wierzeń katolickich.

Taki właśnie proces toczył się dnia 4 i 
18 grudnia r. ub. przed Sądem Okręgowym w 
Stryju, a oskarżonym był Ks. Piotr Jaremko, 
duchowny ewangelicko-reformowany, działający 
wśród Ukraińców tegoż wyznania. Prokurator 
zarzucał mu przewinienie z artykułu 173 k. k., 
że mianowicie w kazaniach swoich, wygłasza
nych w kościele ewangelickim w Stryju, znie
ważał Kościół katolicki, głowę kościoła—papie
ża, ośmieszał dogmaty Kościoła katolickiego i 
naigry wał się z jego wierzeń i praktyk. Oskar
żenie swoje prokurator opierał na zeznaniach 
agenta policyjnego, niejakiego Waltera, który 
miał jakoby na własne uszy słyszeć jak z ust 
kaznodziei ewangelickiego padały z ambony te 
straszne bluźnierstwa. Na przewodzie sądowym 
okazało się jednak, że ów pan Walter przeważ
nie słów kaznodziei nie rozumiał, albo opacz
nie je sobie tłomaczył. Gdy więc oskarżenie 
całą swą bezpodstawność wykazywać poczyna
ło, powołał się on na drugiego świadka, nieja
kiego p. Iwanickiego, studenta prawa, Ukraiń
ca, który razem z agentem policyjnym był w 
kościele ewangelickim w Stryju i te bluźnier
stwa Ks. Jaremki słyszał. Sąd postanowił spra
wę odroczyć, świadka drugiego zawezwać i prze
słuchać. W drugim terminie rozprawa odbyła 
się dnia 18 grudnia. Aliści i tu się okazało, że 
student prawa, który miał oskarżonego osta
tecznie zgnębić, przyznać musiał, że przestęp
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stwo Ks. Jaremki sprowadza się do ostrej 
krytyki rozpowszechnionych między katolic
kim ludem ukraińskim zabobonów w związku 
z jego wierzeniami religijnemi. Wprawdzie 
pan student prawa uważa, że krytyka taka 
jest właśnie obrazą Kościoła katolickiego, za
sługującą na surową karę, lecz Sąd Okręgo
wy stanął na odmiennem stanowisku i oskar
żonego od winy i kary uwolnił.

Ciekawym w całej tej sprawie jest fakt, 
że w czasie przeprowadzania przeciwko Ks. 
Jaremce śledztwa zjawił się u Prokuratora 
Sądu Okręgowego w Stryju miejscowy pro
boszcz rzymsko-katolicki — Ks. Cisło, doma
gając się stanowczo wytoczenia Ks. Jaremce 
procesu.

S.

O F I A R Y .
Na w ydawnictwo „JEDNOTY*.

Dla uczczenia pamięci zacnego człowie 
ka ś. p. Prezesa Henryka Sachsa składają na 
wydawnictwo .Jednoty“ Karolostwo Marek —

Warszawa Zł. 20.00

Oprócz prenum eraty wpłacili na wydawnictwo:
1. W-a pani Jadwiga Gayerowa — Łódź Zł. 12.00
2. W-na pani Anna Diehl — Warszawa „ 8.00
3. W-y pan Karol Sander — „ „ 4 00
4. W-a pani Doktorowa Stanisława Fiumel —

Warszawa ,, 5.00
5. W-a pani Jadwiga Baumowa — ,, ,, 8 00
6. W-y pan Prezes Leon Błaszkowski— „ „ 8.00

Serdeczne dzięki!

Kolegjum Kościelne Zboru ewang. 
reformowanego w Warszawie prosi Sza
nownych współwyznawców o nabywanie 
na własność nowych naszych śpiewni
ków kościelnych.

Śpiewniki są do nabycia, w cenie 
zł. 12 za egzemplarz bez oprawy i zł. 15 
w oprawie, w dnie powszednie w kance- 
larji kościelnej (Leszno 20), w niedziele 
po nabożeństwie u zakrystjana przy wyj
ściu z kościoła.

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

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

1. Niedziela, dn. 4.III (N. III Postu - Głucha). . . .  ................................Ks. J. Jeleń.

2. Niedziela, dn. 11.III (N. IV Postu—Środopostna)....................................................Ks. E. Jelinek.

3. Niedziela, dn. 18.III (N. V Postu—C z a rn a ) ............................................................Ks. J. Jeleń.

4 Sobota, dn. 24.111. Przygotowanie do Komunji Ś-tej o godzinie 6 pp. , . . Ks. St. Skierski.

5. Niedziela, do. 25.III (N VI Postu—Palmowa) z Komunją Ś - tą ...............................Ks. St. Skierski.

6. Czwartek, dn. 29.111 (Wielki Czwartek), nabożeństwo wieczorne z Komunją Ś tą
o godzinie 7 w........................................................................................................ Ks. J. Jeleń.

7 Piątek, dn, 30 III (Wielki Piątek). Komunją Ś-ta o godzinie 11 r. . Ks St. Skierski.

* „ Uroczyste nabożeństwo o godzinie 3 pp.................................Ks, St. Skierski.

CENY OGŁOSZEŃ: IV str. okładki — zł. 150; II str. — 100; III str. — zł. 75; \  str. — zł. 75, 50, 35; V4 str. —
zł. 40, 30, 20, i l \g str. bez względu ua stronę — zł. 20.

STRONY ZWYKŁE cała strona — zł. 100, */2 str.— 50; V4 str.— 30; VR—zł. 20. Przy ogłoszeniach kombinacyjnych
i z kliszami do cen powyższych dolicza się 30%

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


