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KALWINA I JEJ ZNACZENIE
Popraw iona

i uzupełniona

odb itka

z „JE D N O TY ".

W arszaw a 1938, nakładem kolegium Kościelnego
W arszaw skiej Parafii Ewangelicko - R eform ow anej.
S tron 170.

Z portre tem K alw ina.

C ena 2 złote.

Do nabycia w kancelarii parafialnej, ul. Leszno 20
i w księgarni W. MIETKIEGO, ul. Wspólna 10

Pierwsza w języku polskim praca, poświęcona specjalnie arcydziełu teologii re fo r
m ow anej i w ogóle ew ange lickiej: „In stitutio christianae religionis" Kalwina. A u to r
z wszechstronnq znajom ościq p rzedm iotu, jasno, przejrzyście w sposób dla laika
dostępny, om aw ia genezę w ie lkie g o tra k ta tu K alw inow ego, daje obszerne stresz
czenie jego I-go w ydania, ro zw ija na tle porów naw czym system dogm atyczny K al
wina, ch arakteryzuje form ę, m etodę, znaczenie dzieła. N a końcu dołqcza przypisy.

Od radakcji:
Wobec nawału materiału bieżgcego jesteśmy zmuszeni odłożyć do nu
meru następnego dalszy ciqg artykułu Ks. Dr. Jelinka p. t. „Świecki pisarz o te
ologii Kalwina".
W niedzielę dnia 18 grudnia r. b. w czasie nabożeństwa niedzielnego od
będzie się w Kościele naszym na Lesznie podniosła uroczystość o r d y n a c j i
na urzgd duchownego naszego Kościoła kandydata teologii R o m a n a M a z i e rs ki ego, prefekta wyznania ewangelicko-reformowanego w szkołach państwo
wych powszechnych i średnich m . ' S ł . Warszawy.
Na uroczystość tę zaprasza wszystkich naszych zborowników Kolegium
Kościelne naszego Zboru. Poczgłek nabożeństwa jak zwykle o godzinie 11 m. 15.

Porządek nabożeństw
w Warszawskim Kościele Ewangelicko-Reformowanym w I połowie grudnia 1938 roku.
Nabożeństwa rozpoczynają się o godz. 1115 przed poł., o ile nie jest podana inna godzina.
1. Niedziela 4,X1I. (2 Adwentu) z Kom. Ś W . ) ............................................................. Ks. Zaunar
2. Niedziela 11.XII. (3 Adwentu) z Kom, Św................................................................Ks. Jelinek
3. Niedziela 18.XII. (4 Adwentu) z Kom. ŚW............................................................... Ks. Skierski
(uroczysta ordynacja na duchownego kand. teol. Romana Mazierskiego podczas nabożeństwa)
4. Sobota 24.XII. (Wigilia Narodzenia Pańskiego) o godz. 15-ej (3 po poł).
Ks. Skierski
5. Niedziela 25.XII. (I święto Narodź. F a ń s k ) . .................................................... Ks. Skierski
6. Poniedziałek 26.XII. (II święto Narodź. Pańsk)............................................. Ks. Zaunar
7. Sobota 31 .XII. Zakończenie St. Roku) o godz. 18-ej (6 po poł.) z przygotowaniem
do Kom. Św ..............................................................................................................Ks. Zaunar
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JEDNOTA

ORGAN POLSKIEGO KOŚCIOŁA EWANGELICKO - REFORMOWANEGO
D W U T Y G O D N I K

KAZANIE
wygłoszone przez Księdza Superintendenta Stefana Skierskiego
w Kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie
w uroczyste święto 20-lecia Niepodległości Państwa Polskiego w dniu 11 listopada
1938 roku.
Jezajasz 12.

Dzień radości i wesela, dzień dziękczynie
nia i chwały, dzień święta niezwykłego zgroma
dził nas dzisiaj, umiłowani w Panu, w Świą
tyni Pańskiej, przed obliczem Boga najwyższego!
Naród polski obchodzi dzisiaj świątecznie
i w nastroju podniosłym, z poczuciem du
my i pewności dwudziestolecie niepodległości
swego państwa, wyzwolenia z niewoli i poni
żenia swej Ojczyzny, zjednoczenia w jedną krzep
ką i silną całość rozdartej na części swej ojco
wizny !
Niechaj się nikt nie dziwi, że mówimy o du
mie i pewności, które to uczucia jako dominują
ce przepełniają Idzisiaj każde szczere serce pol
skie. To nie pycha i zarozumiałość przez usta
nasze przemawia, ale odczucie istotnej rzeczy
wistości polskiej, jaka zwłaszcza w czasach ostat
nich zaistniała i każdemu, kto bez uprzedzeń par
tyjnych patrzeć i sądzić potrafi, wyraźną i nie
wątpliwą się stała!
Gdy porównamy czem była Polska w pierw
szych latach odzyskania swego bytu niepodległe
go i co i$ię w niej wówczas działo z tym, czem
jest dzisiaj — mimowoli uczucie dumy i wielkiej
radości i zadowolenia przepełniać musi serce każ
dego prawego polaka! Wówczas krwią ociekająca
Ojczyzna nasza bronić musiała z rozpaczą i de
terminacją zagrożonych swych granic, do któ
rych ze ^wszech stron szturmowały wraże potęgi,
gdy wewnątrz tych granic prywata, sobkostwo
i partyjność połączone z małodusznością wma
wiały w naród, że zgodzić się on musi na uzna

nie swej niższości w. porównaniu z innymi wol
nymi narodami. Wówczas wielkie państwa za
chodnio-europejskiej demokracji, przypisując so
bie zasługę wskrzeszenia samodzielnego państwa
polskiego, traktowały ito nasze państwo z pewnym
sentymentem, ale i z dużą dozą lekceważenia,
jak ubogiego jkrewnego, który za doznawaną łaskę
i pomoc winien możnemu protektorowi swemu
bezwzględne posłuszeństwo i bezkrytyczne uzna
nie jego racji stanu, jego planów i zamierzeń!
Potrzeba dopiero było długich lat pracy
ofiarnej, trudów, znojów i zmagań ciężkich naj
większego polaka — Wielkiego Marszałka — Jó
zefa Piłsudskiego, dla którego Polska zawsze
wielką była rzeczą, aby i polacy w wielkość Pol
ski uwierzyli <i dla jej wielkości żyć zapra
gnęli!
Trud i ofiarna praca życia Wielkiego Mar
szałka nie poszły na marne! Jego przykład i jego
wskazania znalazły oddźwięk w sercach milionów
polaków, dla których te wskazania stały się te
stamentem tego, który od nas odszedł, ale któ
rego duch i dzieło żyje i działa w budowaniu
wielkości Polski, w utrwalaniu jej mocarstwowej
siły i potęgi!
Byliśmy wszyscy, drodzy moi, w ostatnim
roku świadkami, jak to mocarstwowe stanowisko
Polski wśród innych narodów rosło i utrwalało
się w przekonaniu jej sąsiadów. Widzieliśmy, jak
dotychczasowi wrogowie naszej Ojczyzny skwa
pliwie chwytali dłoń, którą im Polska do zgody,
podawała, przeżywaliśmy podniosłe chwile naj-
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wyższego napięcia uczuć patriotycznych i zdeter
minowanej gotowości całego narodu do najcięż
szych ofiar i czynu orężnego, gdy o naprawienie
krzywdy, wyrządzonej Ojczyźnie naszej, chodziło,
danem nam było cieszyć się radością niewymow*
aą, gdy prastara ziemia piastowska i jej lud, wy
próbowany Kv twardej walce o swą polskość, o
język swój i wiarę, z oków niewoli przez Polskę
-Wyzwolony, na łono wrócił Ojczyzny, czytamy
codziennie w pismach, jak inne narody, jeszcze
w niewoli cierpiące, do Polski się zwracają o po
moc, w niej widząc mocarną orędowniczkę uci
śnionych i możną hojowniczkę za wolność!
To jest bilans prac narodu naszego, jego
wodzów i rządu państwa naszego, który zanoto
wać 5 zaksięgować musimy dzisiaj w Święto dwu
dziestolecia niepodległości!
Czyż nie wspaniałe są te wyniki i owoce
prac, wysiłków i zmagań narodu, wszystkich je
go stanów, jego wodzów i jego żołnierza? Zaiste
mamy aż nadto powodów dumni być jako obywa
tele Państwa Polskiego, radować się i weselić
z pomyślności Ojczyzny, jako jej dzieci, a jako
chrześcijanie i wyznawcy Ewangelii powtarzać
za psalmistą Pańskim: ,,wielmożne rzeczy Pan uczynił z nami, z czegośmy się bardzo urado
wali"!
\
•I tej radości i tych uczuć serdecznych nie
przyćmi fakt, że wzrost samopoczucia naszego
państwowego i potęgi Ojczyzny naszej nie znaj
duje ani zrozumienia ani uznania u tych naro
dów i państw, które przywykły uważać Polskę za
swoją klientkę, 'i które, zapominając o tym, że
je właśnie Polska przed zalewem dzikich hord
bolszewickich przed 18-u laty ocaliła, gniewają
się na nią za jej emancypację z pod ich wpły
wów i samodzielne kroczenie swymi własnymi
drogami!
Dla nas Polska to wielka rzecz! Jej wzrost
mocarstwowy, [jej pomnażanie się w wielkości
i coraz szerszy zasięg jej wpływów nie tylko nie
ulegają ńajmniejszej wątpliwości, ale są pewni
kiem naszej wiary, naszych oczekiwań i naszych
przekonań! Niechże więc, drodzy moi, ta wiara
i te przekonania będą źródłem natchnień mocodajnych dla naszego czynu i obywatelskiej pracy
na (dzień jutrzejszy i na wszystkie przyszłe lata
naszego -żywota i żywota dzieci naszych i wnu
ków po wsze czasy.
Wielka mocarstwowa Polska! To nie tylko
wizja, nie tylko marzenie — to fakt i rzeczywi
stość realna, coraz większa i wspanialsza w przy
szłości !
Ale pamiętajmy ! Wobec tej wielkości i przy
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niej ostać się nie może jakakolwiek małość, czy
to będzie małość ducha czy serca, małość cha
rakteru, małość ofiarnego poświęcenia, czy ma
łość sobkostwa ,i egoizmu, a wreszcie i małość
własnego swego podwóreczka partyjnego! Jako
obywatelom wielkiej i mocarstwowej Polski nie
przystoi nam tkwić i gubić się w naszej małości,
małości wiary i miłości, małości spraw szarego
codziennego życia i uganiania się za małostko
wymi celami dogadzania swemu własnemu ,,ja",
jego pożądaniom i namiętnościom! Przypomnij
my sobie słowa wieszcza narodu — Adama M\ckiewicza z jego ksiąg Pielgrzymstwa Polskiego:
„o ile powięhszyde i polepszycie duszę waszą,
j tyle polepszycie prawa wasze 7 powiększycie
granice", innymi słowy — przyczynicie się do po-większenia Po^ki, rjej wielkości, jej szczęścia i po
myślności! Te słowa i upomnienia wieszcza na
rodu z przed wielu lat nie straciły i d dś nic ze
swej aktualności, są one i dziś dla każdego pra
wego polaka Imitującego swoją Ojczyznę wskaza
niem, jak żyć 5 pracować winien dla dobra
i szczęścia ogółu, w którym i jego osobiste do
bro i szczęście miejsce swoje i uzasadnienie swo
je znajdzie!
„O ile powiększycie i polepszycie dusze wa
sze“! Dusze nasze powiększyć może tylko ten,
który jako Największy i Najwyższy, którego
wszechświat ogarnąć nie może, do nas się zniża—
stworzenia swojego, i w maszej duszy i sercu
zamieszkać pragnie, powiększając je do wielkości
Świątyni Boga Najświętszego i oceanu miłości
bliźniego! Dusze nasze polepszyć może tylko mi
łość serdeczna i niekłamana ku temu, który sam
wcieleniem jest miłości najdoskonalszej, umiło
wanie Chrystusa Pana, który nas niewdzięczne
sługi swe umiłował aż do śmierci i to śmierci na
krzyżu!
Tej miłości Bożej li Chrystusowej doznaliś
my jako wyznawcy Chrystusa Pana, jako dzieci
Ojczyzny naszej ziemskiej i jako obywatele pań
stwa naszego obficie i w mierze przebogatej,
przeto wdzięcznym sercem wołamy: ,,wysławiam
Cię Panie, przeto, że będąc rozgniewamy na mnie,
odwróciłeś zapalczywość gniewu Twego, a ucie
szyłeś mię. Oto Bóg zbawienie moje, ufać będę
a nie ulęknę się, albowiem Pan, Bóg mój jest
mocą moją, i pieśnią moją i zbawieniem
moim"!
W tym odczuciu miłości Bożej bierzemy
sobie za hasło dnia jutrzejszego i pracy społecz
nej słowa wieszcza: „Zasiewajcie miłość Ojczyz
ny i ducha poświęcenia 'się, a bądźcie pewni, że
wyrośnie Rzeczpospolita wielka i pięknaul
Amen!
i
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KS. LUDWIK ZAUNAR

Z ży cia Z boru Z elo w sk iego
Zbór Zelowski, położony w kolonii Zelów
powiatu Łaskiego, a obejmujący swym zasięgiem
prócz właściwego Zelowa również okoliczne wio
ski jak Zelówek, Ignaców, Herbertów, Holendry,
Pożdżenice, Bujny Szlacheckie i dość odległy
Łaustynów, jest jednym z'większych naszych zbo
rów. Licząc bowiem około 3.000 dusz jest co
do swej liczebności drugim po naszym zborze
stołecznym w Warszawie i z lego choćby tytułu
zajmuje i zajmować powinien niepoślednie m iej
sce w całości naszego życia kościelnego, a wszel-

600 osób na nabożeństwie niedzielnym zwykłym
jest zjawiskiem stałym, a liczna frekwencja na
rożnego rodzaju zgromadzeniach biblijnych w
dnie powszednie to zjawisko normalne.
Posiada jednocześnie Zbór Zelowski dosko
nale pracującą Szkółkę Niedzielną, grupującą
z górą 300 dzieci wokół Słowa Bożego, pracuje
nim żywotne i ruchliwe Stowarzyszenie Młodzie
ży, a obok nich zespoły śpiewacze, mieszany
i żeński.
Jest więc zbór ten nietylko jednym z naj-

KO LEGI UM KOŚCIELNE ZBORU EW.-REF. W ZELOWIE .

Siedzą od prawej strony ku lewej: 1. Kantor p. Karol J ersah; 2. Emil^Pospiszył, zastępca
przewodniczącego; 3. Ks. Ludwik Zaunar, administrator Zboru; 4. Józef Jer sak, skarb
nik; 5. Karol Jelinek. Stoją: 1. Józef Kul kawy; 2. Józef Szrajber; 3. Paweł Pospiszył;
4. Robert Raje bert.

kie ważniejsze przejawy tego życia na jego terenie
winny być z natury rzeczy przedmiotem żywnego
zainteresowania nietylko powołanych urzędowych
władz i czynników kościelnych, ale i szerokiego
ogółu naszych współwyznawców. To zaintereso
wanie winno być żywym tym bardziej, że Zbór
Zelowski jest ośrodkiem bardzo silnego życia ko
ścielnego, przejawiającego się w pierwszym rzę
dzie w bardzo znacznej frekwencji biorących w
nabożeństwach jego członków, a Następnie w du
żej wrażliwości tychże na wszelkie przejawy ży
cia duchowego — religijnego. Obecność 500—

większych, ale jednocześnie bardzo kościelnym
o mocnym i zdrowym pulsie życia swego. Zbór
Zelowski znałem od lat wielu przy doraźnych
okolicznościowych zjazdach mych, dość zresztą
rzadkich;
zawsze czułem się wielce
po
krzepionym na duchu, gdy wchodząc na nabożeń
stwa) do kościoła zastawałem tłumy zborowników,
wypełniających go do ostatniego niemal miejsca,
oraz gdy łącząc się z obecnymi w jedną rodzinę
duchową w mocnym śpiewie pieśni kościelnych
ze starych kancjonałów7, drukowanych gotykiem
w Sycowie na Śląsku, odczuwałem serdeczną
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NOWA PLEBANIA ZBORU
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i bliską łączność zgromadzonych z Bogiem, któ
rego Słowo Święte jako „duch i prawda" było
przyjmowane z powagą i pokorą.
Od lipca r. b. zgodnie z zarządzeniem Konsystorza naszego zjeżdżam do Zboru Zelowskiego
stale raz w miesiącu, jako jego urzędowy do
jazdowy administrator, aby w braku narazie sta
łego duchownego, służyć zborownikom zelowskim Słowem Bożym i w miarę szczupłych moż
ności zaspokoić ich potrzeby natury religijno-kościełnej. Będąc zaś z powyższego tytułu jedno
cześnie przewodniczącym miejscowego Kolegium
Kościelnego miałem możność bezpośrednio ze
tknąć się z całokształtem życia, dążeń i potrzeb
zborowych, tak pod względem potrzeb natury du
chowej, jak i materialnej. Szczególnie ta druga
zainteresowała mnie szczególnie z tego względu,
że Zbór Zelowski — to duża gromada ludzi pra
wie wyłącznie niezamożnych, małorolnych gospodarzów i tkaczów - chałupników, zarabiających
ciężką pracą na skromny a często bardzo suchy
kawałek chleba. Nic dziwnego, że w tej sy
tuacji sprawy materialne, a więc kwestia pokry
cia niezbędnych wydatków związanych z utrzy
maniem systematu zborowego, były zawsze i być
musiały przedmiotem bardzo żywego zaintereso
wania, a niejednokrotnie ożywionej dyskusji i róż
nicy zdań w łonie samego zboru. Tym też spra
wom — obok naturalnej troski o stan życia du
chowego, poświęciło swą szczególną uwagę Ko
legium Kościelne w Zelowie, zwłaszcza w jego
obecnym składzie, pragnąc oprzeć życie mate
rialne zboru na trwałych i zdrowych podstawach
tak w chwili obecnej, jak i na dalszą przyszłość.
Wyrazem tych dążeń jest przedewszystkim pobu
dowanie w’ Zelowie w samym centrum osady
wielkiego dwupiętrowego domu dochodowego.
Budowa ta wymagała z natury rzeczy wielkiego
wysiłku ofiar i pracy ze strony zborowników, z
drugiej zaś strony uczyniła konieczną zamianę
części majątku zborowego, — którym zbór dyspo
nuje w postaci gruntu parafialnego, — a nierentującego isię, drogą sprzedaży w celu zdobycia po
trzebnych środków na doprowadzenie budowy do
mu do końca. Praca ta jest obecnie zakończona,
dom oddany jego przeznaczeniu stał się już
źródłem poważnego dochodu zborowego i ta
kim też zostanie z pewnością na długie lata.
W roku bieżącym podjętą i częściowo już
zrealizowaną została myśl pobudowania nowej
plebanii, ktÓTaby w lepszym niż stara, dotychcza
sowa stopniu odpowiadała swemu przeznaczeniu.
I oto niemal na oczach naszych stanął w Zelowie
piękny nowoczesny budynek, który po wykończe
niu będzie z pewnością przedmiotem dumy zbo
rowników a prawdziwą ozdobą całej osady. Jed
nocześnie Kolegium Kościelne przystąpiło do bu
dowy nowego ogrodzenia z cegły i sztachet że
laznych wokół kościoła, plebanii i przylegających
doń terenów parafialnych, co pociąga za sobą
bardzo poważne, bo bezmała 10.000 zł. wyno
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szące koszty. Widzimy więc, że wysiłek jaki zbór
ponosi pod względem materialnym, jest bardzo
wielki, ale też stawia dla siebie u potomnych
piękny i trwały pomnik serdecznej troski o do
bro spuścizny, przekazanej mu przez ojców i dzia
dów.
Nie można oczywiście nie mówić z uzna
niem o zborze, który obok intensywnego życia
swego religijno-kościelnego, zdobywa się jedno
cześnie na tak wielki wysiłek materialny i to w
warunkach niełatwych pod każdym względem.
Z uznaniem też należy mówić o pracy tych czyn
ników, które ten wysiłek w zborze reprezentują,
nadają mu właściwe natężenie i kierują na wła
ściwe tory. Myślę w tym wypadku z 'jednej stro
ny o ^zielnym i oddanym zborowi jego kantorze
p. Karolu Jersaku, który w obecnej sytuacji musi
sam i całkowicie obsłużyć całokształt życia zbo
rowego pod względem duchowym przez odpra
wianie nabożeństw, kierowanie szkółką niedzielną,
stowarzyszeniem młodzieży, nauczanie śpiewu w
zespołach śpiewaczych i czuwanie nad kancela
rią zborową podczas nieobecności Ks. Admini
stratora, — jak z drugiej strony o Kolegium Ko
ścielnym, jako powołanym organie zarządu zbo
rowego. Jego to energii przypisać należy tak ini
cjatywę, jak i wytrwałość w realizowaniu ciężkiej
pracy nad ugruntowaniem materialnego bytu zbo
ru na przyszłość w warunkach nieraz bardzo
trudnych i wymagających całego zaparcia się sie
bie i dużej «ofiary własnej, pracy i czasu. Kole
gium to w chwili obecnej składa 'się z Ks. Admi
nistratora jako przewodniczącego z urzędu, p.
Emila Pospiszyła jako zastępcy przewodniczącego
w czasie jego nieobecności w Zelowie, p. Józefa
Jersaka, przemysłowca zelowskiego, jako skarb
nika, oraz pp. Pawła Pospiszyła, Józefa Szrajbera, Karola Jelinka, Józefa Kulhawego i Ro
berta Rajcherta jako członków. Ten nieliczny
zespół ludzi dobrej woli, ożywiony troską o do
bro zboru pracuje bardzo wydatnie i solidarnie,
aby obowiązek na siebie przyjęty spełnić porząd
nie i w miarę najlepszych swych możności. Wiel
ką zaś pomocą w tej pracy Kolegium Kościelne
go jest energia i ofiarność jego członka i skarb
nika p. Józefa Jersaka, który wraz ze swoją Mał
żonką nie szczędzi ani kosztu własnego, ani wy
siłku tani czasu, aby prace zamierzone szły w tem
pie właściwym i nie uległy przerwie szkodliwej
dla nich.
Patrząc zbliska na te bardzo dodatnie przeja
wy życia zborowego w Zborze Zelowskim wierzę
głęboko, że zbór ten po uzyskaniu w niedalekiej
przyszłości swego stałego duszpasterza, którego
brak jest z natury rzeczy bardzo dotkliwy, stanie
na właściwym poziomie tak pod względem duchowo-kościelnym jak i. materialnym, jako zbór ży
wy i idący w przyszłość, oparty na wierze w Te
go, który jest i dla zboru i dla Kościoła nasze
go Ijedyną dobrą drogą, prawdą i żywotem.
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CZESLAW LECHICKI.

Za murami seminarium duchownego
Katolickie seminarium duchowne, tj. zakład
kształcący i wychowujący przyszłych kapłanów,
jest instytucją całkowicie wyjętą spod kontroli
zarówno państwa, jak społeczeństwa, choćby tylko
Katolickiego. Paradoksalna 'to sytuacja i bezprzy
kładna, by państwo łożyło na utrzymanie uczelni,
bez prawa wglądu w jej funkcjonowanie, bez ja
kiejkolwiek egzekutywy w wypadku najgorszych
choćby nadużyć i niesprawiedliwości. Podobnie
świecki ogół katolików nie posiada najmniejsze
go wpływu na wychowanie kleryków i nawet
kontakt jego z nimi został wszelkimi sposobami
utrudniony.
Kastowo - klerykalny ekskluzywizm rzymski
potrafił chińskim murem oddzielić przysposobie
nie swego młodego narybku od postronnego oka,
a równocześnie zabezpieczyć iście policyjnymi
metodami bezwzględną dyskrecję o tym, co się
w obrębie tych zakładów dzieje i w jaki sposób
urabia się tam dusze „lewitów".
Sobór trydencki dopiero kazał tworzyć po
diecezjach seminaria duchowne. W ciągu nie
spełna czterech wieków istnienia zdały one po
myślnie egzamin ze swej użyteczności dla celów
kościelnych. Oczywiście nie poziom naukowy de
cyduje o tej użyteczności i wogóle o wartości
każdego seminarium, jeno stopień jego uklasztornienia, jak najdoskonalszego uchronienia wycho
wanków przed duchem świata i „pychą" wiedzy
laickiej.
Poza hierarchią kościelną niema czynnika,
przed którym wychowawcy i nauczyciele mło
dzieży duchownej byliby odpowiedzialni za swą
działalność i za swe metody pedagogiczno-dydaktyczne, nieraz absurdalne.
Konkordaty przeważnie eliminują seminaria
duchowne spod nadzoru władz naczelnych oświe
cenia publicznego, tak, że tylko skarb państwa
wie, ile wypłaca na te instytuty, których budżety
układają znowu i wykonywują — kurie biskupie.
Opinia katolicka jest jak przysłowiowa „tabaka
w rogu": pojęcia nie ma i wyobrażenia zielone
go o średniowiecczyźnie, w jakiej konserwowane
są seminaria diecezjalne i o duchu, jaki w nich
panuje. Zresztą ultramontanizm i ortodoksja są
tak zaślepione na punkcie kleru, że nawet nie
dojrzały do rozumnej, trzeźwej i szczerej, odważ
nej krytyki będących w mowie zakładów, jako
niezdobytych twierdz obskurantyzmu klerykalneg°Kto atoli ma prawo i obowiązek moralny
uchylenia rąbka gęstej, czarnej zasłony, okrywa
jącej życie i kulisy seminariów, tych przybytków
wiedzy stosowanej ad usum altaris? Ci przede
wszystkim, którzy stamtąd wyszli i obyczaje tam
tejsze na własnej skórze wypróbowali, z własnej
praktyki poznali. Jakże rzadko atoli i ogólniko

wo dadzą się oni słyszeć, gdzieś pokątnie. pół
gębkiem! Strach przed mafią klerykalną knebluje
usta i paraliżuje pióra, stąd owo przygnębiające
sprzysiężenie milczenia, jakie panuje w zastoso
waniu do wychowania kleru między świeckimi
owieczkami i baranami kościelnymi.
Niedawno opublikował swoje wspomnienia
exksiądz Stefan Matuszewski, z katechety —
dziennikarz socjalistyczny. Coś niecoś powiedział
0 trybie życia seminaryjnego, ale nic o konflikktach duchowych wychowanków, o religijności
1 pobożności alumnów, o ujarzmianiu psychiki,
o naginaniu i wypaczaniu charakteru kleryków.
A to są właśnie rzeczy najistotniejsze, decy
dujące 10 wartości całego systemu wychowawcze
go seminariów katolickich, wobec których wy
działy teologiczne uniwersyteckie grają rolę uzu
pełniającą i nie są konieczne. Wydziałów jest 5,
seminariów 'W Polsce 20 (samego obrządku ła
cińskiego) i one nadają oblicze klerowi, gdy
wydziały uniwersyteckie ograniczają się wyłącznie
do strony naukowej.
Z tym większym zainteresowaniem bierze
my powieść profesora historii literatury 'litew
skiej w Kownie, V. Mykohitisa Pufinasa: ,,W cie
niu ołtarzy“ (tom I: Dnie próby; przekład z li
tewskiego O. J. Paszkiewicza, Warszawa 1938,
z przedmową A. Nowaczyńskiego; „Rój", str.
354).
Nie wiemy, czy autor był księdzem. To pew
na, że książka jego, malująca szeroko i drobiaz
gowo dolę klerycką, nosi piętno autobiograficzne
i należy do kategorii powieści psychologicznych
o powściągliwym realizmie faktury beletrystycz
nej.
Podkład ideowy książki, stanowi wedle sa
mego autora — stosunek kapłaństwa do twórczo
ści poetyckiej i proces odksiężenia, w związku
z kwestią powołania duszpasterskiego. Tom I po
wieści, który mamy przed sobą, traktuje wyłącz
nie o życiu w seminarium duchownym na Litwie
w latach 1907— 1913, kiedy jeszcze górowała
tam kultura polska, a torowała sobie dopiero dro
gi kultura litewska, reprezentowana głównie wła
śnie przez księży.
Bohater powieści, Ludwik Wasaris, wstąpił
do seminarium z woli rodziców, pobożnych wie
śniaków, m. in. dlatego, by ratować zachwianą
w progimnazjum wiarę i móc pracować dla oj
czyzny, swobodnie poświęcając się literaturze.
Zamknięty w sobie, nieśmiały, mocno re
fleksyjny i myślący poważnie chłopak uderzony
został najpierw seminaryjnym rozwiązaniem za
gadki bytu: problemu Boga. „Zamiast udowad
niać istnienie Boga, odrazu wprzątnięto (chyba:
184 —
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wprzęgnięto. Przyp. rec.) ich w życie, którego
całą racją i usprawiedliwieniem jest Bóg" (str.
45). Wyrazem żywej wiary w duszy, jej kryte
rium, stały się odrazu — praktyki religijne. Nie
miłość Boga, tylko obrządki dewoeyjne. Począt
kujący kleryk stwierdzał w sobie zupełny chłód,
brak wszelkiego uczutia w stosunku do bóstwa.
Spowiednik kazał mu się tym nie przejmować
i dalej uprawiać aż do rutyny ćwiczenia religijne,
stające się zwolna martwym przyzwyczajenie. Ra
chunki sumienia, spowiedź, medytacje mechanizowały życie religijne i wyciskały z niego sok
żywotny, ,kołysały duszę do snu.
Niech sobie to dobrze uświadomią i roz
ważą entuzjaści pobożności katolickiej, a zawsty
dzą się własnej naiwności. Pod tym względem
książką litewskiego profesora ma niesłychane zna
czenie pedagogiczne, obnażając jałowiznę dewo
cji rzymskiej, jej bezpłodność duchową, w ze
tknięciu z mezepsutymi nawet duszami chłopców
dobrze wychowanych.
,,Oid pierwszych już kroków spotkali się
(klerycy) z zimną, surową teologią i rezonowaniem, które jednych wciągało w bezduszną ru
tynę, innych wiodło w grzęzawisko kazusów mo
ralnych i mąk sumienia, innych wreszcie zmu
szało do zamknięcia si'ę w ramach swej indywi
dualności j tajemnego tworzenia w niej nowych,
a obcych kapłaństwu ideałów" (str. 53)‘.
Gdyby nie wrodzony instynkt skrytości1 u
Wasarisa, seminarium bez wątpienia albo wyrzu
ciłoby go jak żarna wyrzucają ,niemożliwy do
zmielenia żwir, albo by go zmełło, jak zmełło
wielu odeń silniejszych. On zaś ani nie został
wyrzucony, ani zmięty" (str. 55). Został sobą,
ocalił indywidualność.
Cyniczny kolega wprost nazywa wobec Wa
sarisa te pacierze i medytacje i ceremonie li
turgiczne— komedią! ,,Powiedz mi sam, czy do
brze odbywasz te medytacje i rachunki sumienia?
A zresztą możesz mi nawet nie mówić; wiem do
brze, że w połowie je przesypiasz, a w połowie
przemarzasz. Co najmniej dwie trzecie zachowu
ją się tak samo, jak ty i ja. A czy ty wiesz,
co po dziesięciu — dwudziestu latach stanie się
z tym tłumem dobrych, cnotliwych księżyków?
: ...Połowa z nich będzie gorszyła lud jakąkolwiek
publiczną przywarą: jedni będą pić, inni zgry
wać jsię/w karty, inni znowuż będą żyli ż jaką
kolwiek ''gospodynią lub paniusią z miasteczka.
Przypuśćmy, 'że druga połowa będzie dobrze wy
konywała (obowiązki duszpasterskie, to znaczy,
że będą oni dobrymi urzędnikami kościelnymi.
Ale nawet połowa spośród nich nie będżie miała
' w sobie iskierki prawdziwego ducha kapłańskiej go. Pozostaje ci więc . 25 proc. dobrych księży,
• Upewniam cię jednak, że jest to obliczenie zbyt
optymistyczne" (str. 59 — 60).
Trudno tym słowom odmówić dużej znajo
mości życia...
,,Rodzice pchali i teraz pchają do waszej
(księżej) kasty setki zdolnej młodzieży. Ale rzad
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ko którykolwiek z was nie traci swojej indywi
dualności lub wyróżnia się czymkolwiek dobrym"
(str. 103).
Wasaris nie odczuwał i nie pojmował ,,do
jakiego stopnia myli się, sądząc, że do tego, aby
być dobrym księdzem, wystarczy dobrej (woli,
czystej intencji, podniosłego pragnienia i zba
wiennych celów — słowem: idealizmu. Dopiero
po wielu latach nie tylko zrozumiał to, ale i zo
baczył na przykładzie własnego życia" (str.
166—7). I wtedy pewno wziął rozbrat z ołta
rzem !
,,Później, przypominając sobie czteroletnie
studia nad teologią, Wasaris usiłował dociec,
jaki wpływ wywarła ;na niego ta surowa nauka
o ludzkim sumieniu. Doszedł wreszcie do wnio
sku, że wpływ/ ten był stosunkowo nieznaczny.
Może teologia moralna pogłębiła nieco jego introspekcję i samoanalizę, na którą rówmież kładły
wielki nacisk inne praktyki duchowne: medytacje,
rachunki sumienia, rekolekcje i spowiedzi. Po
za tym nauka ta zdawała się nie dotykać go
wcale... Nic z tej nauki ^nie potrafił dostosować
do swojego sumienia" (str. 193).
Nietylko nauki, ale i całe życie seminaryjne
stało się Wasarisowi ,,okropnie nudne" i czuł,
że on i jego rówieśnicy ;stają się tu jakimiś auto
matami.
Go do liturgii: ,,Uroczystości i ceremonie
publiczne są tylko powierzchowną paradą, która
wymaga wiele przyzwyczajenia i uwagi, ale nie
serca i skupienia. Ludziom, podobają się one,
może i budzą prawdziwą pobożność, bo ludzie
rzadko widzą te uroczystości i tylko patrzą na
nie, nie biorąc w nich udziału. Dla duchowne
go zaś nie jest to modlitwą, a tylko oficjalnym
obowiązkiem" (str. 196).
Idealista, sumienny, pracowity, zdyscyplino
wany i z natury bardzo uduchowiony Wasaris,
największe niebezpieczeństwa dla swego kapłań
skiego powołania widział w tym, że nie czuł Bo
ga, nie obcował z Nim w najżarliwszej nawet
modlitwie. Ale czy 95°/0 kleryków/ nie może
0 sobie tego samego powiedzieć, o ile tylko
byliby szczerzy i nie oszukiwaliby samych siebie?
Zawód kapłański był wielką omyłką ży
ciową Wasarisa, z czego on dopiero po latach
zdał sobie sprawę. ,,Sutanna dzieliła go od
wszystkiego. Dzieliła bardziej, niż szkło kawiar
nianych okien, niż ściany teatrów i parkany
ogrodów. Powoli zaczął nabierać przekonania,
że jemu — człowiekowi obleczonemu w sutan
nę— całe życie i cały świat ukazuje się w nie
prawdziwym świetle. Że znamię sutanny pada mu
1 na oczy i na serce i na całą duszę" (str. 231).
Mimo to wytrwał w seminarium pięć lat,
waiczył z pokusami świata i sceptycyzmem i do
czekał się święceń. Był konsekwentny i nie chciał
stracić lat przemęczonych. Szedł ku swemu prze
znaczeniu, uważany przez znajomych i przełożo
nych za materiał na ,,dobrego księdza". A także
zdolnego poetę.

185 —

J E D N O T A

ROK XIII
*

Nie chodzi na;m tutaj o ocenę literackich,
artystycznych walorów powieści V. MykolaitisaPutinasa, które niewątpliwie są znaczne*), tak,
że miejscami dorasta ona wyżyny — Mauriac'a.
Zgadzamy się z Nowaczyńsldm, że w ,,katolic
kieju Polsce rzecz ta powinna mieć rezonans
wieloechowy, podobnie, jak w „katolickiej" Li
twie po I wydaniu 1932 r. Natomiast nie wy
daje się nam, by (powieść omawiana mogła przy
służyć się katolicyzmowi i wzmóc poszanowanie
duchowieństwa.
Zgoda nie dlatego, że autor—Litwin i boha
ter powieści — Litwin odnoszą się niechętnie do
wszystkiego, co polskie i w podejrzanym, lub
ujemnym ukazują je świetle. Lecz sama tendencja
„W cieniu ołtarzy" kryje w sobie ostrze antyklerykalne, demaskując pustkę i zakłamanie semi
naryjnego życia, wprowadzając w niezdrową, peł
ną hipokryzji atmosferę katolickich uczelni i kon
wiktów kleryckich.
A czyni to dyskretnie, taktownie, bez jadu
wolteriańskiego, tym skuteczniej, poważniej i wia
rygodniej.
Nie ułatwia sobie autor zadania niedomó
wieniami, nie uprawia taktyki strusiej, nie daje
się hipnotyzować czarowi klasztorno-liturgicznemu, który tylu konwertytów zjednał Rzymowi.
Delikatnie zarysowany stosunek Wasarisa do
kobiet demonstruje nonsensy celibatu i szkody
wynikające z trzebienia młodzieży duchownej,
zubożonej o erotyzm wieku dojrzewania. Karty
poświęcone sublimowanym uczuciom kleryka dla
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siostrzenicy proboszcza i dla nieznajomej z ka
tedry, odznaczają się prawdziwie poetycką subtel
nością w rysunku i w oddawaniu nastrojów. Fi
nezja autora święci tu ładny sukces.
Ze zdaniem ostatecznym trzeba się wstrzy
mać do wyjścia całości w przekładzie. Wysoce
obiecujący tom pierwszy stanowi dla ewangelic
kiego czytelnika rewelację, która go wyleczy z
sympatyj dla edukacji kapłańskiej. I nauczy wy
żej ocenić zeświecczone studia na uniwersytecie,
bez klauzuli i bez tresury.
*) Przekład naogół potoczysty, ale miejscami
niedbały, korekta marna. Ważniejsze usterki i błędy
językowe: str. 51 ,pierwszorzędny kleryk", zamiast
„pierwszproczny". Str. 84 zamiast „przeszkodę, uczucio
wą", ma być: „przegrodę". Str. 121 zamiast ,,togi",
powinno być: „rokiety". Na śtr. 212 rażący błąd nietylko w przekręceniu słowa „subdiakonat", ale i w przy
pisaniu ślubu czystości, który składają jedynie zakonnicy,
nigdy świeccy księża. Równie rażący błąd popełniono
na str. 111, zwąc kobietę ,,twórczynią(!!) pożądań
cielesnych". Co to ma zpaczyć na str. 264: „zakończył
zainteresowaniem najdłuższych la t " ? ,S t r . 328 zamiast
„chwyta czego", mamy: „chwyta za co". Str. 329 fatal
ne: „przetrzymywał (?) się postanowienia". Str. 339
„obowiązki rzutują na jego życie", zamiast „odbijają się
na jego życiu". Dowód niedbalstwa da porównanie str.
64 i 308. Stałe lapsusy językowe: „ze strony" (zamiast
„z boku") i „inklinacje" (zamiast „.pokłony"). Notu
jemy to, by tłumaczu pobudzić do większej staranności
w tomie II, którego oczekujemy w najbliższej przy
szłości.

Wiadomości z Kościoła i o Kościele
ZE ZBORU WARSZAWSKIEGO
Jak donosiliśmy w numerze poprzednim od
był1się w piątek dnia 16 b. m. odczyt, zorganizo
wany staraniem sekcji kulturalno-oświatowej Ko
ła Kobiet. Odczyt ten na temat „O pracy społecz
nej" wygłosiła bardzo ciekawie i zajmująco p.
profesorowa Wanda Kotarbińska.
Jak się dowiadujemy ruchliwa sekcja pozy
skała drugą prelegentkę, a mianowicie p. Zo
fię Petersową, członka zarządu Centrali Patrona
tów nad Więźniami i kuratora więziennego, któ
ra w dniu 7 grudnia r.b. (środa) o godzinie 19
m. 30 wygłosi w naszej sali zborowej przy ul.
Leszno 20 bardzo ciekawy odczyt na temat „Czło
wiek za kratami".
Prelegentka, pracująca od szeregu lat w To
warzystwie Opieki nad Więźniami, poruszy w

swym odczycie między innymi takie zagadnienia
jak: stosunek społeczeństwa do przestępców, do
kary i do człowieka uwolnionego z więzienia,
sposoby zwalczania przestępczości, ustrój więzien
ny, sądy dla nieletnich i t. d.
Organizatorki zapraszają na odczyt ten nietylko członkinie Koła Kobiet, ale i szeroki ogół
naszych zborowników i wprowadzonych przez
nich gości w przekonaniu, że tak ważny i ciekawy
z punktu widzenia życia społecznego temat,
oświetlony przez wybitną znawczynię tego zagad
nienia zainteresuje każdego, dając możność wni
knięcia w treść kwestii, absorbującej w dużej mie
rze życie społeczne.
Wstęp na odczyt bezpłatny.
Ze swej strony odczyt ten bardzo polecamy
uwadze naszych czytelników.

Administracja „JEDNOTY“ uprasza Szan. Prenumeratorów
i Czytelników o wp ł a c e ni e z a l e g ł e j p r e n u me r a t y .
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KANCELARIA ZBORU
posiada na składzie i g o rq co czytelnikom „J E D N O T Y " poleca
następujqce w ydaw nictw a:
Cena zł

1.

„T arcza Wiary“ ............................................ 20.—

2.

Ks. A. /C Diehl — Katechizm Heidel-

3.

Ks. F. Jeleń — „Katechizm mały”

1.—

4.
5.

„H istoria biblijna dla m łodzieży“ . .
O pis budowy K ościoła 1881 r. . . .

1.50
1,—

6.

Andrzej Bourrier — „C i którzy wyszli“

1.—

7.

W iadomości H istoryczne o Cm enta
rzu Ew angelicko - Reformowanym w
W a r sz a w ie .........................................................0.50

Cena zł

11. ,Jak Dziaduś nauczał wnuczęta ko
chać Pana Boga i Cześć mu oddawać“
12. Znaczenie Kalwina w Dziejach Refor
macji“ ....................................................
13. Ks. Emil Jelinek — „Sylwetka Kalwina
na tle Reformacji“ .................................

b e r s k i .................................................... 1.—

14.

Czesław Lechicki — „ N a u k a R e l i g i i
C h rz e ś c ija ń s k ie j K a lw in a i jej z n a 
c z e n i e " ..............................................................

15. Ks. Edward Wende — „Sursum C orda“
K a z a n ia ....................................................
16. Ks. Edw ard Wende — „Lux in Tenebris“ Kazania .
................... .... . .
17. Wyd. Szkoły Niedzielnej — „Dozwólcie
Dziatkom przychodzić do mnie“ . .

8. Zbiór Pieńni Duchownych i P sal
mów (nowy śpiewnik) bez okrawy. . 7. —
w oprawie . . 10.—
9. Ks. W. Sem adeni — Z Dziejów Zboru
Ew angelicko-Reform ow anego w W ar
szaw ie
........................................................ 1.—

18

10. Ja n Kalwin — Krótki Wykład Nauki
o Komunii Ś w i ę t e j ......................................... 0.50

0.50
0,30
1.—

2.—
5.—
5.—
3.—

Ks. Adam Nejman

—
„Życiorys Jana
Kalwina“ ....................................................

19. „Jezus z N azaretu“

.............................

1 .1.—

Prócz tego Kancelaria Zboru posiada na składzie Nowe Testam enty oraz Pismo Święte starego
i nowego testam entu wyd. Bryt. i Zagr. Tow. Biblijnego w W arszawie według cennika tegoż T-stwa.

Zamówienia zam iejscow e przy jm u je się listownie.
Należność m ożna przesyłać na kon to P . K . O . Nr 345 7

MAGAZYN

KURSY PISANIA

POŚCIELOWY

NA MASZYNACH

Z atw ierd zon e przez Kuratorium O kręg u W arsz.

B ie liz n a d a m s k a
P o d u s z k i

i p o ś cie lo w a

M. Ś L I W i C K A

K a n a p o w e

Jerozolimska

A. M e is s n e r i S -k a
W a rs z a w a , M a r s z a łk o w s k a 55.

P R Z E P IS Y W A N IE

T e l. 8 - 3 9 - 0 2 .

-

25

tel. 9 -8 0 - 3 7

P O W IE L A N IE

O T E P (I
O I E. U U

ZAKŁADY DRUKARSKIE BAUM i WOLFRAM

ELEKTORALNA

10

-

TEL.

2.31-25

W ykonyw a prace:
tekstow e
akcydensowe
tanio
estetycznie
terminowo

Zakłady Drukarskie „Stero“ Baum i Wolfram, Elektoralna 10. Tel. 2-31-25.

