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Nr. 14 WARSZAWA, 31 LIPIEC 1937 r. ROK XII

JE D NO T A
ORGAN POLSKIEGO KOŚCIOŁA EWANGELICKO - REFORMOWANEGO

D W U T Y G O D N I K

Ks. LUDWIK ZAUNAR
f

Świadomość odpowiedzialności — 
cechą wartości

Ew. Mateusz 5 w. 14: ,,... nie może się 
ukryć miasto na górze leżące".

Wiemy z historii czym były i jaką rolę odgrywały w życiu i rozwoju kultury i cywilizacji 
ludzkiej miasta na górze leżące. Człowiek skupiał w nich wszystko, co za wartościowe i potrzebne 
dla siebie i cenne uważał, a wokół tych miast skupiały się nowe osiedla człowiecze, szukając 
w miastach tych wzorów dla siebie, a jednocześnie opieki oraz obrony w razie potrzeby. Miasto 
na górze leżące było więc dla swego otoczenia niżej położonego wzorem i obroną, budziło pew
ność i wiarę w celowość i słuszność pracy i sprawy, przodowało, — a jego przodowanie uważane 
było za rzecz naturalną a nawet konieczną. Miasta na górach leżące, dominujące i panujące nad 
dolinami, były założone na opokach granitowych, na zboczach a nawet wierzchołkach wyniosłych 
gór, gdyż broniąc innych, musiały same być bezpieczne nawet w razie napaści. Ale to przodowa
nie miast na górach leżących pociągało z natury rzeczy konieczność stałego i ciągłego wysiłku 
z ich strony: ich panowanie było też jednocześnie stałym ich stróżowaniem: trzeba było dbać
0 własną moc zewnętrzną i wewnętrzną, trzeba też było nieść w każdej chwili pomoc tym, którzy 
się pod ich opiekę oddawali i jej ufali. A kiedy okazało się, że miasto takie albo zadania swego 
nie spełnia, albo też — że nie jest już w możności go spełnić, to przychodził w konsekwencji 
upadek. I nic wtedy nie pomagało wysokie położenie, ani wskazywanie na rolę kiedyś odgry
waną: miasta takie zmiatała z powierzchni życia albo niechęć tych, którzy ich opieki szukali, albo 
też przemoc obca, umiejąca wykazać niemoc tych, którzy ongiś silnymi byli, ale o utrzymanie 
mocy a tym samym wartości i odporności swej walczyć nie umieli.

Gdy się spojrzy w świetle tych spraw na Kościół Chrześcijański i jego sytuację w świę
cie kiedyś i dzisiaj, to mimowoli przyznać trzeba, że w jego dziejach spełnia się w całej pełni 
słowo naszego Zbawiciela: nie może się ukryć miasto na górze leżące. Nie może ukryć ani swej 
wartości i mocy, ale też i tymbardziej swej słabości i niemocy.

A stopień mocy lub słabości Kościoła zależał zawsze i wszędzie od stopnia poczucia cią
żącej nań odpowiedzialności, od tego czy umiał i chciał być światłem świata, w którym istniał
1 pracował, powołany do pracy wolą swego Pana Jezusa Chrystusa. Niewątpliwie z poczuciem 
szlachetnej dumy spoglądamy na Kościół Chrześcijański w okresie pierwszych wieków jego dziejów, 
kiedy był i umiał być jasnym i drogę do rozwoju ludzkiej duszy wskazującym światłem dla świata, 
grzęznącego coraz bardziej i coraz beznadziejniej w materialiźmie i deprawacji moralnej, zatru
wającej wszystkie przejawy życia ludzkiego. Wskazujemy na potężne postacie Apostołów i męczen
ników, bo pamiętali, że są powołani ku temu, by nieść światło prawdziwej wiary w Boga całemu 
światu, by nic nie utracić z tej wartości, która ich uczyniła dla otoczenia miastem na wysokiej 
położonym górze.

Natomiast z uczuciem zakłopotania i wstydu myślimy o tym okresie dziejów Kościoła, 
kiedy władał on niepodzielnie człowiekiem i jego sumieniem, kiedy był potęgą największą dlań, 
potęgą jednak, która ujarzmiała i poniżała pod pretekstem i płaszczykiem powołania wielkiego 
i świętego. Jest to okres średniowiecza, okres pozornej, powierzchownej tylko i formalnej pobożno
ści i Kościoła i jego wiernych a ciemnoty duchowej i umysłowej. Wiemy, że nic nie pomogło 
powoływanie się na to, że się jest miastem na górze leżącym, że tak głosi tradycja i Kościół sam: 
ba, ten właśnie fakt był nie usprawiedliwieniem, ale wyrokiem potępienia, gdyż nie może się 
ukryć miasto na górze leżące, a skoro nie umie czy nie chce być światłem Chrystusowym dla świa
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ta, wtedy żadne pozory nie zakryją pustki wewnętrznej ani też braku ducha u tych, którzy w imię 
danego im powołania mają do wykonania wielki i święty obowiązek. To też wystarczyło mocne 
słowo prawdy z serc i ust tych, którzy prawdę tę z kart Pisma Świętego znów poznali, a cały 
pozornie potężny gmach Kościoła zatrząsł się i rozpadł się niebywale łatwo.

Gdy przejdziemy kolejno do spraw naszych dni szczególnie w dziedzinie naszego kościelnego 
życia to któż nie przyzna, że prawda wypowiedziana przez Chrystusa w słowach naszego tekstu z ogrom
ną wyrazistością znajduje nowe potwierdzenie w naszym stanie życia kościelno-religijnego. Czy dzi
siejsze chrześcijaństwo jest światłem dla świata? czy spełnia nakaz swego szczytnego powołania? 
czy w jego ramach nasz Kościół i nasze wyznanie szczególnie w ojczyźnie naszej pamięta, że nie 
może się ukryć miasto na górze leżące? Trudno myśląc o tym nie patrzeć z troską w przyszłość 
naszą, nie przyznać z bólem, że niestety w wielu, bardzo wielu przejawach i zjawiskach naszego 
kościelnego życia dużo jest cieniów, które może się usiłuje bardziej czy mniej zręcznie maskować, 
czy pozorować, ale które tym nie mniej są cieniami i nie świecą, ale gaszą, nie rozjaśniają, 
ale zaciemniają drogi tych, co światła pragną i go szukają.

Przypomnijmy sobie znów słowo naszego Zbawiciela, słowo stare i pozornie nam zna
ne, a jednak tak inne niż to, co my jako jego .przejaw i jego potwierdzenie w życie wprowadzamy 
i życiem nazywamy. Mamy być światłością świata tak samo my dziś, jak to było ongiś, ale też 
musimy stale i czujnie pamiętać, że jesteśmy w sytuacji miasta położonego wysoko, które nie 
może zataić swej mocy, gdy ją posiada, ani swej słabości, gdy nią jest owładnięte. Powołanie 
wielkie, ale i obowiązek niebylejaki, a dopiero zespolenie jednego z drugim w całość nierozerwal
ną wytwarza wielkość i siłę, daje rację istnienia i budzi świadomość celowości i prawdziwej po
żyteczności. Oby Bóg Wszechmogący budził w nas ducha mocy i siły duchowej, byśmy jako prze
zeń powołane światło świata swego umieli zawsze być i pozostać miastem na górze leżącym.

Amen.

CZESŁAW LECHICKI

„Institutio“ Kalwina i jej znaczenie
(w400-lecie I wydania)

(ciąg dalszy).

Kalwin zrazu odnosił się z taką nieufnością 
do zwingliańskiej nauki o Wieczerzy Pańskiej, że 
w Bazylei zaniechał lektury pism ojca reformacji 
szwajcarskiej. Wydawała mu się owa nauka zbyt 
racjonalistyczną. Nie uświadamiał sobie jeszcze 
Kalwin, że Chrystus w świetle ewangelii synop
tycznych, najwiarygodniejszych, nie był mistykiem 
i komunia przezeń ustanowiona nie mogła mieć 
charakteru mistycznego, który jej dopiero ewan
gelia Jana poniekąd przypisuje.

Zasadniczy pogląd Kalwina na ten sakrament 
sprowadza się do artykułu 10, części pierwszej, 
Augustana variata, którą w redakcji melanchto- 
nowskiej z 1540 r. reformator genewski pod
pisał. Artykuł ów brzmiał: ,,0 Wieczerzy Pań
skiej uczymy, że z chlebem i winem udzielane 
bywają ciało i krew Chrystusa, spożywającym 
Wieczerzę Pańską".

Przyjmuje tedy Kalwin obecność Chrystusa 
w czasie komunii, ale nie realną, substancjalną 
(jak scholastycy), lecz wirtualną. To znaczy, że 
Chrystus jest tu obecny nie co do ciała, ale co 
do siły. Komunikujący otrzymuje z przemienio
nego ciała Jezusowego w niebie siłę zbawczą, 
łaskę, o ile sakramenf z wiarą spożywa. Łączy się 
z Chrystusem duchowo, przez wiarę, nie zaś re

alnie połyka jego ciało i krew. Poświęcony chleb 
i wino są znakiem prawdziwego ciała Jezusowego, 
które się znajduje w niebie, n-a jednym określo
nym miejscu, z normalną rozciągłością, nie mo
że więc być ani dzielone, ani przenoszone tu 
i tam, ani mnożone.

Kielich nazwał Pan przymierzem (Nowym 
Testamentem) we krwi Swojej, ponawia je bo
wiem jakgdyby właśnie przy Wieczerzy Sw., albo 
raczej poświadcza, ile się potwierdzenia wiary na
szej tyczy i ilekroć krew oną świętą nam do 
picia daje, ku zbawieniu wiecznemu.

Pięknie i wiernie oddaje zapatrywanie Kal
wina nasza Konfesja Polska z 1570 r., kiedy po
wiada: ,,Albowiem nie inaczej jedno jako pokarm 
i napój cielesny, posila i w żywocie zachowuje 
ciała nasze, tak też ciało Pańskie za nas na śmierć 
wydane i krew przez grzechy nasze wylana, kar
mi i zachowuje dusze wierne w żywocie wiecz
nym i niebieskim przez sprawę wnętrzną Du
cha Sw... Aczkolwiekeś pierwej przez wiarę praw
dziwą czuł Chrystusa w sobie mieszkającego i po
żywałeś ciała i krwi jego obyczajem duchownym, 
jednak tu przy stole Pańskim większa i obfitsza 
łaska tobie się pokazuje, gdyć się sam Pan jako 
by w ręce twe podawa i z tobą ono duchowne
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złączenie jawnie i widomie wyświadcza, prawie 
kładąc przed oczy twoje one wieczne a niewido
me dobra, które nam sprawił męką a śmiercią 
sw ą". . .  W sakramencie ,,nie tylko znak po
wierzchni, ale i samą rzecz od Pana wyświad
czoną prawdziwie podawaną być wierzymy...".

Chleba komunijnego nie nazywa Kalwin ho
stią (t. j. ofiarą, bo Rzymianie określali przez 
hostia bydlę ofiarne) i do sposobów przyrządza
nia jak i wyglądu chleba nie przywiązuje żadnej 
wagi. Kościół reformowany używa, obyczajem sta
rochrześcijańskim, chleba zwyczajnego, łamanego 
— zgodnie z wskazówką Jezusową — na cząstki. 
W braku chleba może być inny pokarm.

Na ziemi niema Chrystusa cielesnego, a du
chowo jest przytomny tylko w samym akcie 'ko
munii. W opłatku przechowywanym na ołtarzu, 
względnie obnoszonym podczas procesji, niema 
Boga i kult dotyczący jest bałwochwalstwem. 
Chleba i wina nie należy adorować, tylko go 
pożywać. Obecność Chrystusa w świecie rozu
mie Kalwin duchowo. ,Jeśliśmy i znali Chry
stusa według ciała, teraz już nie znamy". (II Kor. 
V, 16). ,,Aby Chrystus przez wiarę mieszkał 
w sercach waszych". (Ef. III, 17).

Kielich jest społecznością, nie krwią rze
czywistą.

Ofiara złożona została raz na krzyżu i jest 
niepowtarzalną, ani dosłownie, ani przenośnie. 
Jedynym kapłanem był Syn Boży.

Chrześcijanin winien Bogu składać ofiarę 
nie krwi (baranka) i nie cudzym kosztem, lecz 
ofiarę warg i dobroczynności. ,,Przez niego więc 
nieustannie przynośmy Bogu ofiarę chwały, to 
jest owoc warg wysławiających imię jego. A do
broczynności i udzielania nie zapominajcie; albo
wiem takie ofiary podobają się Bogu". (Hebr. 
XIII, 15—16). ,,Kto ofiaruje dziękczynienie, czci 
Mnie, a temu, kto nienagannie postępuje, obja
wię zbawienie Boże". (Ps. L, 23). ,,Weźmijcie 
z sobą słowa i nawróćcie się do Pana, mówcie 
do niego: Odpuść wszystką nieprawość, a daj 
to, co jest dobrego, tedy oddamy cielce warg 
naszych" (Oz. XIV, 2).

Pogląd Kalwina na Wieczerzę Pańską, róż
niący się jak widzimy znacznie od luterskiego 
i zwingliańskiego, zbliża się bardzo do stanowiska, 
bronionego w średniowieczu przez benedyktyna 
IX wieku, Ratramnusa, a zwłaszcza filozofa Be- 
rengariusa z XI wieku. Zgodnie z nimi uczył 
Kalwin, że przeistoczenia wprawdzie niema, nie
mniej Chrystus istnieje pod symbolem sakramen
tu. Otrzymujemy przy komunii Pana spiritualiter, 
sacramentaliter i nie corporaliter, lecz virtualiter. 
Chleb i wino, przez wiarę spożywającego na pa
miątkę męki i śmierci Zbawiciela, nabierają z nie
ba wyższej, sakralnej mocy i skutku boskiego., 
nadprzyrodzonego. Spożywanie to równa się zstę
powaniu do duszy uwielbionego ciała Jezusowego,

jakim ono było po zmartwychwstaniu i jakie za
siada po prawicy Ojca.

Scholastycy natomiast twierdzili z aprobatą 
Rzymu, że ciało Pańskie rękoma kapłańskimi na 
ołtarzu bywa rzeczywiście dotykane, łamane i zę
bami wiernych tarte".

Przystępowanie do komunii jest wedle Kal
wina aktem nawskroś symbolicznym, per signum 
et virtutem sacramenti dla posięścia znaku spo
łeczności chrześcijańskiej, wcielenia z Chrystusem 
i świętymi w zborze. Użyjmy dla lepszego uwy
datnienia, uplastycznienia myśli Kalwinowej na
stępującego porównania: Tak, jak zmielone ziar
na zbożowe stają się mąką wspólną bez różnicy 
na wypiek, — tak my w chlebie stajemy się 
wspólnym ciałem społeczności kościelnej, mani
festujemy solidarność wiary każdego z resztą 
współwyznawców, okazujemy posłuszeństwo na
kazowi Pana, stajemy się mąką dla kwasu ewan
gelicznego.

Wieczerza Pańska jest także pamiątką męki 
i śmierci Chrystusa, ale nie tylko, jak mniemał 
Zwingli. Dla Kalwina jest to sub sensibili ele- 
mento spirituale alimentum, w spostrzeganym 
pierwiastku — pożywienie duchowe. Pod dwoma 
postaciami.

Osobno należy podkreślić, że według Kal
wina faktyczną korzyść z obrządku komunijnego 
odbierają jedynie wybrani do zbawienia, czyli 
predestynowani. Rzym sądzi, że każdy niewierny 
(Żyd, muzułmanin, buddysta, poganin, ateusz) 
połykając hostię, połyka Chrystusa i może go 
znieważyć, sprofanować etc. Kalwin zaś utrzy
muje, że komunia spożyta fizjologicznie nie po
siada żadnego religijnego znaczenia i wartości.

Komunia to pożywanie braterskie, zarazem 
znak połączenia wiernych ze sobą i z Mistrzem, 
oraz ofiara serca Jezusowi. Oto rdzeń kalwińskie
go pojmowania Wieczerzy Sw., czyli eucharystii 
(,,dziękczynienie" po grecku).

Rzeczywista obecność ciała i krwi Pańskiej 
istnieje nie w sakramencie, ale w tym, który go 
przyjmuje godnie.

Stanowisko Kalwina, zmodyfikowane dla Ko
ściołów reformowanych przez consensus Tiguńnus 
(1549), gdzie uznana została teza zwingliańska 
co do charakteru komunii, — utrzymało się w 
Kościele anglikańskim (por. artykuły XXVIII 
i XXIX Creda anglikańskiego). W modlitewniku 
Book of Common Prayer zaznaczono, że ,,przy
rodzone ciało i krew Zbawiciela naszego, Chry
stusa, znajdują się w niebie, a nie tutaj, sprze
ciwia się to bowiem prawdzie, by rzeczywiste 
ciało Chrystusowe było równocześnie na więcej, 
niż jednym miejscu". Ale to nie znaczy, stwier
dza dotycząca rubryka, by odrzucać rzeczywistą 
i istotną obecność Chrystusa (duchową).

(d. c. n.).
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WACŁAW WADWICZ

Pamiętnik chorego proboszcza
Powieści z życia duchowieństwa są tym dzia

łem beletrystyki, który najmniej pociąga autorów, 
najmniej też znajduje amatorów wśród rzesz czy
telniczych. Być może, gdyby tu wybierać motywy 
drastyczne, wyszukiwać konflikty o posmaku 
skandalicznym, przedstawiać ofiary męczące się 
w pętach celibatu, lub opiewać ciche tragedie za 
murami cel klasztornych, tragedie kobiet uschnię
tych w dziewictwie, chorych na histerię, lub re
ligijnie zboczonych i zwyrodniałych patologiczną 
ascezą, — powieści „kleromańskie" znalazłyby 
popyt. Normalnie atoli utwory z tej sfery nie 
budzą szerszego interesu i przechodzą bez wra
żenia. Wyjątkowo trafia się zdolniejszy pisarz, 
któryby nie lecąc na sensację i pikanterię, środ
kami wyłącznie artystycznymi, zyskał powieściami 
z tej dziedziny życia większe i rozleglejsze powo
dzenie.

Takim pisarzem jest Georges Bernanos, na
wrócony w dojrzałym już wieku, katolicki be- 
letrysta francuski. Ze specjalnym zamiłowaniem 
i znawstwem sięga on w oddzielony od państwa, 
samowystarczalny teren kościelny swej ojczyzny 
i właśnie pośród pracowników w Winnicy Pań
skiej czuje się, jak u siebie w domu. Jego po
wieść: ,,Pod słońcem szatana", malująca zawody 
i walki świątobliwego kapłana na głuchej pro
wincji, doczekała się takiego rozgłosu i pochleb
nych ocen nawet zagranicą, że autor wybił się 
odrazu między asy współczesnej prozy francuskiej.

Jego ,,Pamiętnik wiejskiego proboszcza", 
przyswojony nam świeżo starannie przez Wacława 
Rogowieża, należy do kategorii dzieł, wymagają
cych i od krytyka i od czytelnika sporej ’ dozy 
cierpliwości i odpowiedniego klimatu duchowego, 
dobrze ustawionej płyty odbiorczej. Inaczej re
zonansu nie wywoła. Chyba gest politowania...

Dziennik duszpasterza prowincjonalnego mo
że być rozpaczliwie monotonny, ale może nawet 
w swej jednostajności posiadać pewien swoisty 
wdzięk. Zależyć to będzie i od barwy przeżyć 
uczuciowych i od umiejętnego operowania świa
tłocieniem i kontrastami.

Młodziutki, biedny, słaby i naiwny, tak 
przepoczciwie nieporadny, że aż rozbrajający każ
dego, z kim się bliżej zetknie, pleban Bernanosa, 
nie zasługuje na miano i rangę bohatera po
wieści. Wszelako to, co spisuje jako swoje przykre 
i gorzkie doświadczenia duszpasterskie, nie jest 
bez znaczenia. Poza kartami pamiętnika autor 
notatek jakby znika, rozwiewa się, ginie, zapo
mina się o formie, zapomina się o piszącym, pod 
rozwagę bierze się tylko stosunki, wśród których 
się obracał, osoby, z którymi się zetknął, reakcję, 
jaką zastępowana przezeń religia powodowała.

Antytezą nowicjusza — biedaczyny robi Ber
nanos starego wygę i rubachę w sutannie, pro
boszcza z Torcy. Postać godną Rabelais'go. Wy

nurzenia jego wobec młodego kolegi trącą para
doksami poprostu cynicznymi. Budzą chwilami 
niesmak, ale zniewalają do myślenia.

Czym miał być sam pamiętnik? ,,Rozmową 
między Panem Bogiem, a mną, przedłużeniem 
modlitwy, sposobem obejścia trudności z kazania
mi, które jeszcze często wydają mi się nie do 
przezwyciężenia, być może z powodu mych kur
czów żołądka" (str. 27). Autor zapisków jest 
chory, długo nie zdaje sobie nawet sprawy, jak 
poważnie chory i wskutek tego inaczej reaguje 
na te tysiące drobnych kłopotów codziennych, 
niż przeciętny, zdrowy, zahartowany i zrównowa- 
kony. mieszkaniec wsi.

Znajduje się na pierwszej swej parafii i prze
czuwa, że to jego ostatnia. Patrzy na nią jak na 
żywą komórkę niezniszczalnego Kościoła, a nie 
,,fikcję administracyjną". Prostolinijność i niedo- 
świadczenie jego sprawiają, że wydaje się sobie 
samemu dzieckiem, zabłąkanym między dorosłymi. 
Obawia się, że nigdy nie stanie się praktyczny, 
że niczego się od życia nie nauczy. Dokucza mu 
nadwrażliwość nerwowa, powstająca z dolegli
wości fizycznych.

Kolatorem jego jest pewien hrabia, wyglą
dający na wieśniaka, przykładny katolik, ale nie 
praktykujący. Narzucił się młodemu proboszczowi 
na sojusznika i przyjaciela, bez powodzenia, mi
mo początkową wzajemność.

Proboszcz z Torcy nazywa autora pamiętni
ka hołyszem, ale go szanuje, wierzy bowiem 
w jego powołanie (str. 65). Sam uchodzi za 
księżula - demokratę, pyszałka, filuta, a w rze
czywistości roznosi go temperament, rozumie też 
Lutra i codzień się za niego modli.

Ciekawe są uwagi dziekana na str. 73 o 
świętości: ,,Bóg jakgdyby wystrzegał się mnożenia 
wśród nas, księży świeckich, wśród swych wojsk 
regularnych, że tak powiem, świętych czyniących 
cuda, poszukiwaczy przygód nadprzyrodzonych, 
którzy czasami wstrząsają posadami hierarchii ko
ścielnej". ,,Niech Bóg nas broni od świętych. 
Zbyt często byli oni cierniem dla Kościoła, za
nim zostali jego chlubą. A nie mówię tu jeszcze 
o tych świętych niezdarzonych, niekompletnych, 
od których się roi dokoła prawdziwych; są oni 
jak drobna moneta i jak dawne miedziane dy
chy, więcej przeszkadzają, niż przynoszą pożyt
ku!... Cokolwiekby zrobili, ich słowa, ich zacho
wanie się, nawet ich milczenie mogą zawsze być 
zgorszeniem dla przeciętnych, dla słabych, dla 
ciepłych. O wiem, odpowiesz mi, że Pan wyplu
wa ciepłych. Jakich właściwie ciepłych? Nie wie
my tego".

Albo taki aforyzm, czy nie zastanawiający, 
pamiętnika: ,,Cóż więc pozostaje z wyznania? 
Muska ono zaledwie powierzchnię sumienia. Nie

— 108 —



Nr. 14 j E D N O f  A fcOK x i i

śmiem twierdzić, że ono rozkłada się od spodu, 
raczej kamienieje" (str. Q5).

Pleban zapracowuje się, odwiedza co kwartał 
każdą rodzinę w parafii, a przecież jego kolega 
z Torcy nazywa go największym gapą w całej 
diecezji: ,,Haruje jak koń, zabija się", (str. 97).

Kulminacyjnym punktem pamiętnika jest roz
mowa proboszcza z hrabianką Chantal, córką jego 
kolatora, zbuntowaną przeciw matce, typową hi- 
steryczką. Rozmowa ta uświadamia proboszczo
wi jego marność i sromotną słabość. Zamiast 
kierownikiem i przewodnikiem parafii, czuje się 
,,nieszczęsnym żebrakiem, który idzie od drzwi 
do drzwi, z wyciągniętą ręką, nie śmiejąc nawet 
zapukać" (str. 149).

Nie umie on sobie dać rady z niesforną 
pannicą, a jednak w rozmowiie z nią zdobywa się 
na odwagę powiedzenia rzeczy i pięknych i mąd
rych, np. o piekle, jako braku miłości, (str. 170).

Dramatyczne momenty powieści kulminują 
w tajemniczym, nagłym zgonie starej hrabiny, 
zdziwaczałej i duchowo zrujnowanej, tudzież w 
postaci ateusza, doktora Delbenda, późniejszego 
samobójcy, niespotykanego oryginała.

Słusznie i przenikliwie mówi hrabia do pro
boszcza: ,,Ludzie nie nienawidzą twojej prostoty, 
oni się przed nią bronią, ona jest jakby jakiś 
ogień, który ich parzy. Ksiądz spaceruje sobie

po świecie ze swym biednym, pokornym uśmie
chem, co prosi o przebaczenie, i z pochodnią 
w garści, którą ksiądz zdaje się brać za kij pa
sterski. Dziewięć razy na dziesięć wyrwą ci ją 
z ręki i podepczą". (str. 193).

Proboszcz umiera na raka w żołądku, sa
motny, opuszczony i ze świadomością nędzy i bez
płodności swych wysiłków. ,,Pomyślałem, że 
szedłem przez świat prawie go nie wi
dząc, tak, jak się idzie ze spuszczonymi oczyma 
wśród świetnego tłumu, a czasami nawet wyobra
żałem sobie, że nienawidzę świata. Ale wtedy 
było mi wstyd siebie, nie jego. Byłem niby bie
dak, który kocha, a nie śmie tego powiedzieć, 
ani wyznać bodaj przed samym sobą, że kocha. 
O, nie przeczę, że te łzy mogły być niegodne! 
Ale myślę również, że to były łzy miłości"... 
Ładnie powiedziane i tak bardzo niebanalnie!

Smutna książka, jak smutna dola przypadła 
jej nieborakowi - bohaterowi. Trudno z nim nie 
współczuć. I trudno zaprzeczyć, że do takich 
dziecięcych dusz należy Królestwo Niebieskie. 
Właśnie do takich.

Mimo niemiłosierne miejscami dłużyzny, po
wieść Bernanosa zaliczyć wypada do rzetelnych, 
dojrzałych, samorodnych prób introspektypnej po
wieści psychologicznej z wyraźnym piętnem in
dywidualizującym.

Wiadomości z kościoła i o kościele
Nowy tygodnik polsko - ewangelicki.

Od szeregu lat odczuwano w Kościele Ewan
gelicko-Augsburskim w Polsce potrzebę pisma, 
reprezentującego interesy tego Kościoła, ideologię 
polsko-ewangelicką, broniącego spraw wyznanio
wych, poświęconego życiu religijnemu i kościel
nemu w kraju i zagranicą. Potrzebę tę odczuwa 
się szczególnie w dobie wprowadzenia prawa ko
ścielnego w życie. Dzięki poparciu szeregu współ
pracowników dwutygodnik ,,Przegląd Ewangelic
ki", wychodzący w Bydgoszczy, przekształcony 
został na tygodnik kościelny. Wytyczne ideo
logii tego nowego pisma przedstawiają się na
stępująco :

1) ,,Przegląd Ewangelicki" stoi na gruncie 
zasad Ewangelii i ducha polskiego i pragnie 
wszczepić w umysły i serca czytelników poprzez 
pogłębienie religijne wiarę i miłość dla Ko
ścioła i Ojczyzny.

2) ,,Przegląd Ewangelicki" stoi na straży 
jedności i pomyślnego rozwoju Kościoła Ewan
gelicko-Augsburskiego, dając wyraz swej tro
sce o dobro całości Kościoła, a nie poszczegól
nych jego odłamów czy grup. Odgradza się sta
nowczo i zdecydowanie od wszelkich wybujałości

polityczno-kościelnych, występuje przeciwko bucie 
i zachłanności niemców szowinistycznych; pragnie 
porozumienia i współpracy z uczciwymi niemca- 
mi, lojalnymi obywatelami państwa, którzy sta
nowią większość w Kościele, a pragną tylko -  
i to słusznie — opieki duszpasterskiej i słowa 
Bożego w swoim języku macierzystym, czego im 
zresztą nikt nie broni.

3) ,,Przegląd Ewangelicki" przynosi bogaty 
materiał redakcyjny, kazania i rozmyślania reli
gijne, artykuły treści historycznej, dogmatycznej 
i apologetycznej; kładzie specjalny nacisk i po
święca większość swoich szpalt na omawianie za
gadnień aktualnych, interesujących Polaków- 
Ewangelików w kraju i poza granicami kraju; 
przynosi również w bogatym dziale informa
cyjnym materiał ze świata i kraju naszego, 
uwzględniając szeroko życie Kościoła w specjal
nym ,,Przeglądzie Kościelnym", dziale kierowa
nym przez redaktorów z rozmaitych głównych 
ośrodków polsko-ewangelickich i zasilanych przez 
korespondentów ze wszystkich diecezyj, co da 
obraz całokształtu naszego życia kościelnego. Ru
bryka ,,Przegląd Prasy" zaznajomi czytelników 
z opinią i poglądami na sprawy, interesujące

109 —



ROK XII J E D N O T A Nr. 14

ogół polsko-ewangelicki, i to z prasy zarówno 
kościelnej i świeckiej, krajowej i zagranicznej.

4) ,,Przegląd Ewangelicki" ideologią swą re
prezentuje wszystkich duchownych ewangelickich 
Polaków, zrzeszonych w ,,Konferencji Warszaw
skiej", i jest zarazem jedynym ich organem. 
Współpracę w nowym tygodniku m. in. przy
rzekli : ks. ks. profesorowie E. Bursche i Jan Sze- 
ruda, sen. E. Wende, K. Kotula, R. Danielczyk, 
Dr. A. Wantuła, W. Oalster, pp. Hulka-Laskow- 
ski i Cz. Lechicki. Ew. Pol.

Jezuita o odrodzeniu religijnym młodzieży 
polskiej.

W numerzy majowym b. r. miesięcznika 
,,Przegląd Powszechny", Jezuita Kosibowicz wy
powiada się n. t. życia młodzieży polskiej i tak 
m. in. pisze: „Ze smutkiem musimy stwierdzić, 
iź prąd odrodzenia religijnego, który parę lat 
temu tak silnie zaznaczał się wśród akademickiej 
młodzieży, obecnie znacznie osłabł, ustęptijąc 
pierwszeństwa roznamiętnieniu i rozagitowaniu 
politycznemu". Ew. Pol.

Protestantyzm, katolicyzm a małżeństwo.
Czasopismo katolickie „Kultura" w n-rze 20 

b. r. zamieściło artykuł p. t . : „Protestanckie dy
lematy" pióra Karola Stefana Prycze. Na przy
kładzie powieści Io van Ammcrs- Ktiller, Sygry- 
dy Undset z jej okresu ewangelickiego i Vicki 
Baum autor wypowiada swe uwagi n. t. poj
mowania małżeństwa w protestantyzmie i kato
licyzmie. Oto charakterystyczne słowa, będące ja
skrawym przykładem ignorancji zasad protestan
tyzmu: ,,... gdy w świecie katolickim on i ona 
zawierają związek małżeński, to z reguły z całą 
świadomością, że wiążą się na całe życie i z po
stanowieniem mocnym urządzenia sobie w myśl 
tego przyszłości. I tu istota ich przyszłego szczę
ścia, bo oni są szafarzami łask sakramentu. Tego 
tymczasem mimo podobnych formuł przysięgi w 
protestanckim świecie nie ma. Wszystko jedno 
jaki on jest, luterski czy kalwiński — z ducha 
swego nie pozwala na istotną przysięgę na całe 
życie, bo nie daje potrzebnej do niej wiary, 
a ,co idzie łask sakramentalnych. Więc i pojęcie 
miłości małżeńskiej jest ściśle biorąc temu świa
tu najzupełniej obce i całym swoim klimatem 
nie chowa on ludzi tak, by potrafili w ten właśnie 
sposób kochać. Stąd oczywiście owe dramaty mał
żeńskie, tak inne i tak inaczej niż u nas rozwią
zywane. To głębokie, zasadnicze niezrozumienie 
ideałów katolickiego małżeństwa i tego ujęcia 
miłości, jakie ono podaje — najlepiej uzmysła
wia protestanckie ujęcie hipokryzji — tu właśnie, 
w rodzinie przede wszystkim się jej dopatrujące. 
Skoro życie w istocie swojej jest złe i człowiek 
zły, to dla jednostek heroicznych, a niedosko
nałych lepszym i uczciwszym wydaje się cynicz
ny. bunt, jak owa codzienna egzystencja i wszyst

kie nieuniknione jej kompromisy. „Protestantyzm 
jest herezją i te wszystkie jego dylematy paczą 
i defigurują życie". Jakiż stąd wniosek? „Jeśli 
więc dzisiaj w przełomowej dobie wielkiej prze
budowy świata — to co katolickie najmocniej 
stoi i najpewniej szuka nowej drogi, a wszystko 
inne błąka się coraz bardziej — to najważniejszą 
z przyczyn tego jest, że oparte o Prawdę życie 
katolickie nie zna tych niepotrzebnych walk i dy
lematów które drążą tamte oddalone od Boga 
światy". Tak pisze kompletny ignorant w spra
wach wyznaniowych, nienawistnie się odnoszący 
do protestantyzmu.

Dziwić musi czytelnika twierdzenie, że „to 
co katolickie najmocniej stoi". Wszak położenie 
katolicyzmu w Hiszpanii, Meksyku i Niemczech 
świadczy raczej o czym innym. Ew.-Pol.

CZECHOSŁOWACJA
Cz. Cieszyn. Pomnik Jerzego Trzanowskiego.

Dnia 6 czerwca b. r. odbyło się w Cz. Cie
szynie odsłonięcie pomnika piewcy ewangelickie
go, Lutra słowiańskiego, Jerzego Trzanowskiego, 
ufundowanego przez czeską „Ewangelicką Macierz 
im. Trzanowskiego". Uroczystość, która się od
była pod protektoratem „Kostnickiej Jednoty" 
w Pradze i Centrali „Śląskiej Macierzy oświaty, 
ludowej", pomyślana była jako manifestacja cze- 
skosłowacka. Jerzy Trzanowski zaś przedstawiony 
był jako piastun idei jedności czeskosłowackiej. 
W przeciwieństwie do uroczystości w Liptowskim 
św. Mikołaju w ub. r., które miały charakter 
religijno-kościelny, zgodnie z duchem pracy i 
dzieł Trzanowskiego, organizatorzy dni Trzanow
skiego w Cz. Cieszynie nadali im piętno poli
tyczne. Niedawno prof. A. Frinta, prezes „Kost
nickiej Jednoty" w specjalnej ulotce p. t. „Cze- 
skość Jerzego Trzanowskiego" starał się wykazać, 
że chociaż macierzyste narzecze Trzanowskiego 
było typu polskiego, to jednak on sam... stał 
się dziedzicem i piastunem kultury czeskiej i pi
sał literacką czeszczyzną". Ew.-Pol.

NIEMCY.
Z Niemieckiego Kościoła Ewangelickiego.

Położenie Niemieckiego Kościoła Ewangelic
kiego z każdym dniem się pogarsza. O przepro
wadzeniu wyborów kościelnych władze państwo
we obecnie nie myślą. Tymczasem z Niemiec 
nadchodzą wiadomości o aresztowaniu pastorów 
kierunku wyznaniowego. Z początkiem czerwca 
tajna policja niemiecka odebrała paszporty zna
nym duchownym: superint. gener. D-rowi Dibe- 
liusowi, Niemóllerowi, Albertzowi, Hessemu i Im- 
merowi, którzy, zamierzali wyjechać na konferen
cje kościołów chrześcijańskich w Oksfordzie 
i Edynburgu jako delegaci Kościoła wyznanio
wego. Policja aresztowała D-ra Gunthera i pa
stora Tannascha i skonfiskowała dokumenty w
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biurze zarządu tego Kościoła. Znamienny jest 
głos „zglajchszaltowanej“ prasy kościelnej. Tygod. 
nik „Das Evangelische Deutschland“ w n-rze 23 
tak pisze: „Udział niemieckich kościołów ewan
gelickich w konferencjach ekumenicznych w Oks
fordzie i Edynburgu jest nieprawdopodobny wo
bec niewyjaśnionego stanu ustrojowego Kościoła“ . 
Ew.-Pol.

FRANCJA.

Udział ewangelików francuskich w wystawie 
paryskiej.

Ewangelicy francuscy pragną na wystawie 
paryskiej zamanifestować swe istnienie i swój 
czyn. W tym celu przygotowali statek „Dobra 
Nowina“ , który ma kursować na Sekwanie. W je
go kaplicy pastorowie paryscy mają codziennie 
na zmianę urządzać nabożeństwa dla gości zwie
dzających wystawę. W pawilonie prasy będzie 
dział ewangelickiej prasy francuskiej. W specjal
nym kiosku będą wystawione Biblie i literatura 
religijna. Nadto wraz z innymi kościołami re
formowanymi świata organizują francuzi wysta
wę sztuki ewangelickiej w hali Kościołów ewan
gelickich Ameryki. Ew.-Pol.

OKSFORD.

II. Konferencja ekumeniczna w Oksfordzie.
Jak wielką wagę przywiązują znawcy 

misyj chrześcijańskich do Konferencji w Oks
fordzie, wynika z oświadczenia D-ra J. Mot
ta, prezydenta „Międzynarodowej Rady Misyj
nej“ i „Światowego Związku chrześcijańskich 
stowarzyszeń młodych mężczyzn“. Dr. Mott odbył 
niedawno podróż po krajach bliskiego i dalekiego 
Wschodu, był w Europie i Ameryce. Wszędzie 
zastałem — rzekł w wywiadzie — wodzów chrze
ścijańskich na stanowiskach. Ody po dziesięciu 
latach spoglądać będziemy na obecne czasy, wy
dawać się nam będą jako bogate i twórcze cza
sy, w których obudziła się potężna wola wska
zania dziejom ludzkości nowych dróg. Potrzebu
jemy konferencji oksfordzkiej z dwóch powodów: 
baj pierw dlatego, że ograniczy ona zagadnienia, 
którymi się zajmują czołowi przedstawiciele 
chrześcijaństwa, następnie dlatego, że stworzy wła
ściwą podstawę koncentracji całego chrześcijań
skiego myślenia w kierunku rozwiązania tych za
gadnień. W Oksfordzie chcemy być nie tylko du
chowo pobudzeni, całe nasze myślenie winno zmie
rzać ku wspólnemu zrozumieniu zarządzeń, które 
teraz trzeba powziąć. My wszyscy, którzy żyjemy 
własnymi kwestiami i zagadnieniami, uczyć się 
będziemy, słuchać rad i wskazań drugiego i po
czynimy doświadczenia, że rzeczywiście winniśmy 
uczyć się jeden od drugiego. Wyjaśnienie nie
jednej kwestii może wyjść ze strony nieoczeki
wanej, a może nawet niepożądanej. Lecz w ten

sposób poweźmiemy zaufanie do poczynań i mo
tywów innych i umożliwimy wytworzenie się 
atmosfery, która jest rzeczywiście twórczą i dla
tego w swych skutkach nieocenioną. Wyjdziemy 
z naszego ograniczonego kręgu narodowego i ko
ścielnego i poznamy, że chrześcijanie mimo róż
nic i różnych doświadczeń zawsze są zdani jeden 
na drugiego i tworzą wspólnotę. Mamy niepłon- 
ną nadzieję, że w Oksfordzie uzyskamy nowe 
możliwości, które pozwolą nam w zwartym sze
regu walczyć z wspólnym wrogiem i wspólnym 
niebezpieczeństwem i ująć zadanie łączące nas. 
Wtedy to w mocy naszego posłannictwa prze
zwyciężymy sytuację — po ludzku mówiąc — 
bez wyjścia i niemożliwą“ . Ew.-Pol.

NOWE WYDAWNICTWA.

1. Rocznik Teologiczny, wydawany przez 
Wydział Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Jó
zefa Piłsudskiego, Tom II. Warszawa 1937, str. 
573. Drugi tom wydawnictwa naukowego Wy
działu Teologii Ewangelickiej zawiera przyczyn
ki naukowe Ks. Ks. profesorów, rozprawę dok
torską, sprawozdanie Dziekana Ks. Kesselringa 
za rok 1935/36 i sprawozdanie z działalności 
Koła Teologów Ewang. za r. 1935/36. W dziale 
przyczynków Ks. Ks. profesorów znajdujemy na
stępujące: 1) Ks. Jan Szeruda, Księga Psalmów. 
Uwagi do nowego przekładu polskiego z r. 1937 
str. 1—36. Jest to wstęp do przekładu dokona
nego przez Ks. Szerudę, a wydanego przez Bry
tyjskie i Zagrań. Towarzystwo Biblijne. 2) Ks. 
R. Kesselring: Chrześcijaństwo i Kościół w wal
kach światopoglądowych dni dzisiejszych, str. 37- 
133. Rozprawa porusza aktualne zagadnienia z 
dziedziny życia kościelnego i teologicznego. Ks. 
K- Michejda: Nasza współpraca duszpasterska, 
str. 339—402. Praca to jest „rozwinięciem re
feratu wygłoszonego pod tym samym tytułem 
na zgromadzeniu Konferencji Warszawskiej księ
ży pastorów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
dnia 1 grudnia 1936 r. w Warszawie“ . Prof.
K. Voelker: Polityka kościelna Stefana Batorego 
w Polsce, str. 403—414. Jest to tekst polski 
wykładu gościnnego, wygłoszonego dnia 6 lute
go 1936 r. na Uniwersytecie Józefa Piłsudskiego. 
Ks. K. Wolfram: Kazanie na Górze. Część II, 
1. Egz. Mat. 6, 1 —10, str. 415—552. Autor 
podał ciąg dalszy wykładu Kazania na Górze, 
uwzględniając nowszą literaturę teologiczną. Rocz
nik zawiera także rozprawę doktorską Ks. Wan- 
tuły p. t . : Porządek kościelny Wacława Adama. 
Początki organizacji Kościoła ewang. na Śląsku 
Cieszyńskim, str. 135—337. Praca przedstawia 
treść, rozbiór, powstanie i znaczenie „Porządku“ 
z r. 1568, poświęcając także uwagę drugiemu 
ważnemu dokumentowi z 16 wieku, t. j. Po
rządkowi kościelnemu Katarzyny Sydonii z r. 1584.

Bogaty w treści tom II. Rocznika Teolo1 
gicznego, w redakcji Ks. prof. Kesselringa, za
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ROK XII J E D N O T A Nr. 14

sługuje na rozpowszechnienie w kołach teolo
gów i inteligencji ewangelickiej.

2. Franciszek Linhart; Leonard Ragaz — 
prorok naszych czasów. Warszawa 1937. Praca, 
przełożona starannie przez Ks. E. Jelinka, jest 
zajmująco ujętą monografią o wybitnym przed
stawicielu t. zw. religijnego socjalizmu w Szwaj
carii. Ze względu na aktualną treść zasługuję 
na rozpowszechnienie w kołach ewangelickich, 
szczególnie wśród młodzieży ewangelickiej.

3. G. W. Banszelowa: Założyciel Szkoły

na słonecznym wzgórzu. Lwów 1937. Życie i dzie
ło założyciela 6-klasowej szkoły koedukacyjnej 
we Lwowie, D-ra Jana Niemca (1858—1920), 
Polaka - Ewangelika, przedstawione żywo i barw
nie będą pociągały nietylko pedagogów, lecz tak
że tych wszystkich, którzy chcą poznać wkład 
ewangelików do skarbca kultury duchowej na
rodu polskiego. Autorka wzniosła piękny pomnik 
wdzięczności i uznania dla twórczej pracy syna 
ziemi Piastowskiej. Broszura ilustrowana jest licz
nymi obrazkami. Ew.-Pol.

Od wydawnictwa
Wobec wyjazdu na urlop wypoczynkowy Ks. redaktora Ludwika Zaunara  

następny numer naszego pisma wyjdzie z druku dopiero w końcu sierpnia r. b. 
jako Nr. 15—16 łączn ie w podwójnej objętości.

ADM INISTRACJA

Porządek nabożeństw
w Warszawskim Kościele Ewangelicko - Reformowanym na miesiąc sierpień 1937 r. Na
bożeństwa rozpoczynają się o godz. 11’16 przed poł.. o ile nie jest podana inna godzina.

1. Niedziela 1 .VIII (10 po Trójcy Św.) Ks. L. Zaunar
2. Niedziela 8.VIII (11 po Trójcy Św.) . Ks. S. Skierski
3. Niedziela 15.VIII (12 po Trójcy Św.) Ks. S. Skierski
4. Niedziela 22.VIII (12 po Trójcy Sw.) Ks. S. Skierski
5. Niedziela 29.YIII (14 po Trójcy Św.) Ks. S. Skierski

A d m i n i s t r a c j a  „ J E D N O T Y “  u p r a s z a  S z a n .  P r e n u m e r a t o r ó w  

i  C z y t e l n i k ó w  o  w p ł a c e n i e  z a l e g ł e j  p r e n u m e r a t y .
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