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Na rocznicę Trzeciego Maja.
„Abyście odnowili się duchem umysłu swego (L is t do 

Efezów 4, 23).“

Już znika zwolna nastrój uroczysty, który ogarnął społeczeństwo 
nasze. Dzień 3 maja był prawdziwem świętem uarodowem, a plonem 
tego święta czyn ofiarny, cichy ale serdeczny, a bardzo doniosły, zbie
ranie składek na polską szkołę ludową.

Czyż mamy pominąć tę uroczystość narodową, czy „Zwiastun“ ma 
milczeć, gdy w koło rozlegały się głosy? Przeciwnie, i nasz głos nie
chaj zabrzmi, a święta Ewangelja, pod której sztandarem jesteśmy ze
spoleni, niech przyświeca drogiej narodowi rocznicy!

Czemże był dla narodu ten Trzeci M aj? To był poryw uczuć 
szlachetnych, w sercu narodu polskiego jeszcze tlących, to była wielka 
spowiedź narodu, który wyznawał swe grzechy wiekowe: warcholstwo, 
prywatę, niedbałość o losy ojczyzny i zapragnął odrodzeniu w wolności 
prawdziwej, hamowanej poczuciem prawa.

Czyż po więcej niż stu latach, gdy nam znowu można obchodzić 
rocznicę Trzeciego Maja, nie potrzebna jeszcze raz taka ogólna spo
wiedź narodowa? O zaiste i bardzo! Te same grzechy, które już raz 
doprowadziły Polskę do upadku, znów podnoszą głowę, owszem, te 
chwasty jeszcze obficiej rozpleniły się na naszej ojczystej glebie. Owa 
„wolność,“ którą wypisują na sztandarze partje, jakże ona podobna do 
owej „złotej wolności szlacheckiej,“ nie znającej żadnego hamulca! 
A czyż nasze zebrania, nasze wiece, na których w imię „wolności“ 
nie dopuszcza się do głosu ludzi innych przekonań, nie są podobne do 
staropolskich sejmików? A gdy „złotej wolności“ dawniej były owocem 
krwawe rozprawy o byle rzecz, wymierzanie sobie sprawiedliwości, wy
właszczanie z dóbr przeciwnika gwałtem, tak i dzisiejsza „wolność“ 
podobnie krwawy plon przynosi. Tylko że teraz miejsce starej szabli 
zajęła „przeklęta broń ognista.“ a buta i chęć zaczepki, która kiedyś 
była przywilejem sejmikującej i pieniaczej szlachty, dziś stały się smut
nym dobytkiem daleko szerszych warstw. To też rocznica 3 Maja 
wola do nas głosem wielkim, że czas przyszedł na odrodzenie narodu, 
na zgodę ku wspólnej pracy narodowej, na zaniechanie waśni i walk 
bratobójczych, na kroczenie drogą rozumnej wolności, posłuszeństwa 
prawu i pracy usilnej dla dobra ojczyzny!

I dobrze się stało, że rocznica 3 Maja była zarazem świętem Pol
skiej Macierzy Szkolnej. Ciemnota obok głodu najgorszym jest doradcą, 
któż więc nie przyklaśnie usiłowaniom, dążącym do wyrwania dziatek 
ludu naszego z tego gęstego mroku ciemnoty, co, jak chmura ciemna, 
zaległ nad naszym krajem? Oświata jest jedną, choć nie jedyną, dro
gą ku odrodzeniu narodu. A Macierz według podstaw swoich ma być 
symbolem zerwania z niezgodą i duchem partji: każde dziecię polskie, 
pragnące nauki w języku rodzimym, ma ją  znaleźć w szkole Macierzy. 
To też rzeczą słuszną było, że na dar narodowy składały się datki



wszystkich polaków, oil starca do dziecka, od możnego magnata do 
biednego robotnika!

Ale oto uroczystość przeszła... Zapał ustępuje zimnemu rozważa
niu i rozumowemu zestawieniu plonów, które ona wydała. Pokaźny, 
Juk się wydaje, dar narodowy dla szkolnictwa polskiego jest widocznym 
obchodu owocem. Ale czyż to już wszystko? Czyż uroczystość naro
dowa była tylko falą, którą sztuczna spiętrzyła podnieta? Czy fala ta  
czasem już się. nie poczęła wygładzać, by się zlać znowu z morzem 
spokojnem życia szarego, pełnego gnuśności i sobkostwa?

Rzućmy okiem wstecz, a historja konstytucji Trzeciego Maja niech 
4dzie naszą mistrzynią. Radość z niej była wielka, uroczystości świet
le towarzyszyły jej ogłoszeniu, wielu się zdawało że oto wolność i nie
podległość narodu są zapewnione, że dosyć się cieszyć i cieszyć. . . 
Wkrótce nastał czas przebudzenia, nadszedł dzień próby: trzeba było 
owej drogiej sercu narodu zdobyczy bronić. 1 oto okazało się, że za- 
Pał wielu był ogniem słomianym, że dali się tylko pociągnąć, zaś więk
szość stojących u steru nie miała w sobie hartu moralnego, by wytrwać.
' skąd to pochodziło? Że w tych warstwach rządzących rozpusta i chęć 
Użycia przeżarły dusze, spodliły je i nie dały się na stałe zagnieździć 
Uczuciom szlachetnym, pojęciom rozumnym i zbawiennym, pozostawia
ne na dnie względy osobiste.

W rocznicę Trzeciego Maja cieszymy się rąbkiem wolności w dzie
dzinie szkolnictwa. Być może, że narodowi naszemu dane jeszcze będzie 
radzić o własnych sprawach wewnętrznych, ale czyż wtedy nawet za
jaśnieje odrazu słońce wolności, czy przyjdzie nam tylko używać, a nie 
walczvć? Na barkach swych wynosić odrodzenie narodu, to zadanie 
trudne, wymagające wielkiego hartu ducha. Takiego hartu sami ze sie- 
*''c nie posiadamy. Musi on się dopiero wyrobić!

I illa tego teraz do pień radosnych, złączonych z uroczystością 
1'rzeciego Maja, dołączamy dźwięk twardy i ostry, zrywający słodką 
""dodję uniesień, ale zarazem dźwięk głęboki, płynący z łona odwie
cznej ewangelicznej prawdy. Nie dość jest odrodzenia zewnętrznego, 
"ie dość zmiany warunków, nie dość nowych praw, nie dość nawet 
Usunięcia pewnych nagannych nałogów i krzyczących nadużyć — po- 
trzeba daleko więcej: „abyście odnowili się duchem umysłu swego.“

Ten obowiązek odnowienia się w duchu musimy głosić narodowi 
"uszeniu. bo hasło „Zwiastuna“

Ewangelicznej prawdy być rzecznikiem 
Ożywczem tchnieniem sercom, co omdlały,
A żądnym światła jasnym być świecznikiem.

Ukrywać prawdy nam niewolno! Prawdy narodowi naszemu po- 
i Zftba, prawdy za wszelką cenę! „Prawda was wyswobodzi“ (Ew. św.

' Uua 8, 32). A prawda ta ewangeliczna, prawda zbawiająca głosi, że 
uui, gdzie dusza je(i„ostek i dusza narodu jest chora, tam owe głośne 

'"'rodzenie polityczne lub ekonomiczne, tam ów głośny postęp, a nawet 
’’Judi etyczny“ ku „uspołecznieniu“ i „altruizmowi,“ to są wszystko 
Wastry na rany widoczne, a nie lekarstwo na chorobę wewnętrzną.



„Jam jest p raw da ,“ (Jan 14, G) woła Chrystus. A tu On ustami 
ucznia swego wskazuje nam drogę do odrodzenia i odnowienia prawdzi
wego w słowach: Odmiecie się duchem um ysłu swego. Jak  chirurg 
nożem swym otwiera wnętrze chore. i wycina bez miłosierdzia wszelkie 
nowotwory szkodliwe, tak odnowienie nasze wtedy tylko będzie zupeł
ne, gdy sięgnie do głębin ducha, wydzierając zeń '.\szyslko, co się Bo
żemu duchowi sprzeciwia.

Prawda ta  bolesna, lecz zarazem prawda to jasna i świetlana. Bo 
tylko przez poznanie gniazda i siedliska choroby, człowiek, nią dotknię
ty, może być uleczony. O tein uleczeniu, o tern odnowieniu zupeluem 
w głębinach ducha ludzkiego przemawia do nas wszystkich apostoł 
Paweł. Ale nietylko w tern znaczeniu, że takie odnowienie jest konieczne, 
ale że ono jest możebne, więcej nawet, że jest zapewnione.

Któż zbadał głębie ducha, kto dotarł do jego dna? Żaden śmier
telnik, który z poza zmysłów wrażeń i rozumu wnioskowań i wyobra
źni rojeń wyjść nie zdoła. Głębie ducha naszego przenika duch Boży. 
bo duch ludzki z Boga powstał i Jego jest dziełem, Jego własnością- 
Kluczem, którym Duch święty otwiera najskrytsze tajniki ludzkiego 
ducha, jest Słowo Boże, о к torem powiedziano: „Żywe jest Słowo Bo
że i skuteczne i ostrzejsze od wszelkiego miecza obosiecznego i przeni
ka aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpików i rozeznaje 
myśli i zdania serca“ (do Żyd. 4. 12). Dopiero w świetle Ewangelji. 
która nam głosi, że mamy być „doskonałymi, jak i Ojciec nasz, który 
jest w niebiesiech, doskonały je st‘‘ (Mat. 5, 48), duch ludzki, który się 
wydawał wielki, staje się maluczkim, a poloty jego niebotyczne, z któ
rych się tak szczyci, to są nie orle wzloty, lecz zaledwie krążenie mo
tyla, co' się nigdy daleko od ziemi nie odbije. Dopiero Słowo Boże 
pokazuje nam, skąd pochodzi ta  rozterka duchowa, tocząca szczególnie 
ludzi naszych czasów, te przeskoki gwałtowne, to lubowanie się w osta- 
tecznościach, to powichrzenie umysłów. Źródłem tego chaosu, panującego 
w duszach, które nie mają ani podstawy, ani celu, ani nie znają kierun
ku, w którymby dążyć miały, jest to, iż duch ludzki, który z Boga pocho
dzi, oderwał się od Niego i powrócić doń nie może. Bezbożność t. j- 
nie owo śmiałe i dumne tylko zaprzeczanie istnieniu prawd Bożych, 
ale owo życie bez B oya , któremu uległy tysiące i miljony, jest naj
głębszą przyczyną, dla której ludzie i narody staczają się w otchłań 
upadku. „Abyście się odnowili duchem umysłu swego,“ to wezwanie 
oznacza dla nas tyle samo, co: żyjcie zbożnie,.dążcie do połączenia 
z Bogiem waszym, abyście mieli rzeczywistą religję, która jest społecz
nością człowieka z Bogiem i Panem jego. Dopiero, gdy ducli Boży za
mieszka w nas, i wyrwawszy chwasty z głębin ducha naszego, da za
kiełkować wierze gorącej, wtedy dopiero skończy się rozterka ducha, 
wtedy dopiero ten duch nasz otrzyma tę podstawę, na której się będzie 
mógł opierać. „Dajcie mi punkt oparcia a poruszę ziemię,“ zawołał 
ongi Archimedes, mędrzec i wynalazca grecki. Kto jest w społeczno
ści z Bogiem, ten ma taki punkt oparcia, co mu daje poruszyć z posad 
ziemię. Tak więc dopiero odnowienie duchowe jednostek jest ową dźwi
gnią, co może sprawić odrodzenie narodu.



Ale jakim sposobem owo konieczne odnowienie duchowe stać się. 
•noże? Wszak duch Boży jest sędzią ducha ludzkiego, a Słowo Boże 
Potępia bezbożność. Wszak przez odkrycie tajemnych głębin ducha 
ludzkiego dopiero rozbrat ludzkości z Bogiem okazuje się w pełni. Lecz 
to jest tylko jedna dopiero strona działania Słowa Bożego. Nic rozbrat 
bowicin, lecz społeczność z Bogiem jes ostatecznym celem głoszenia 
Wwangelji. Póki tylko duch ludzki pragnie skrzydeł do polotu, by się 
"derwać od ziemi, poty nie może być mowy o rzeczy wistem odnowieniu. 
Ale treścią naszej Ewangelji jest ta prawda radosna, że Bóg  sam spra 
wia w nas owo odnowienie, że On sam usunął przez dzieło zbawienia 
w Chrystusie wszelkie zapory, dzielące nas od Niego, że on zsyła Du
cha świętego, by był w nas mocą odnawiającą. My sami nie mogli
b y ś m y  przeistoczyć się i stać nowymi ludźmi, lecz „nowy człowiek“ 
w nas już jest „stworzony według Boga“ (Efez. 4, 24). i nam pozostaje 
tylko, byśmy się „oblekli w nowego człowieka, stworzonego według Boga 

sprawiedliwości i w świętości prawdy.“
A zatem Ewangelja jest dla nas największym skarbem, kto jej 

słucha, ten będzie niezawodnie „odnowiony w duchu.“ Niech więc po
mnoży się poznanie Ewangelji świętej śród narodu naszego, by się mógł 
odrodzić, by dlań zaświtały szczęsne dni daleko pełniejszego odnowie
nia. niż to, którego symbolem jest Trzeci Maj!

O Antonim Szechu.
( Dokończenie).

Największą bolączką przełomowej chwili, którą obecnie przeżywamy, 
w oczach gorliwego katolika być powinno to właśnie, co Szech poru
szy! w broszurze, pod tytułem: „O pracy katolickiej.“ Szech bierze za 
Punkt, wyjścia to, że powaga kościoła jest osłabiona mocno,

„sfery t. z w. inteligentne wyemancypowały się prawie powsze
c h n i e  od jego wpływu, lud roboczy najczęściej usposobiony 
* wrogo, młodzież także.“ „Dotąd lud wiejski pozostał wierny, 
„ale czy się jutro nie stanie z nim to, co z ludem roboczym, wczo- 
..raj jeszcze wiernym także?“

-lest to zdaniem autora klęska, spowodowana przez to, że dotychczaso
wa działalność katolicka była zanadto konserwatywna, że chcąc ignoro
wać wielkie prądy świata, odłączyła się zanadto od wszystkiego, co 
obchodzi społeczeństwo. Prócz garstki wyjątków, katolicy znaleźli tyl
ko słowa potępienia dla kwestji socjalnej i dla ruchu wolnościowego, to 
s a m o  d z i e j e  się z dążeniem do nauki i do światła. Działalność kato
l i c k a  była nazbyt ciasna, ograniczała się bowiem do działalności czysto 
wyznaniowej, do szerzenia praktyk pobożnych, przy ciągiem bronieniu 
Wszystkiego, co kiedykolwiek ludzie, do kościoła należący, stworzyli, 
choćby tego nie można było bronić, na pisaniu książek i dzieł apologe-



tycznych, których nikt nie czyta, i do sporów hez końca o różne 
względnie dobre i mniejszej wagi rzeczy kościelne. Zbyt wiele uwagi 
poświęcono oddziaływaniu na jednostki potulne, bierne, skłonne do de
wocji, ale nie umiano wychowywać młodzieży na takich, co „staną mę
żami" śród społeczeństwa. Zapominając o tern, że moc kościoła polega 
na potędze moralnej, na wzniosłości nauki, podniosłości czynów, kościół 
ubiega się o przyjaźń rządów i dogodne prawa, aby środkami przymu
sowymi zapewnić sobie powagę. Względem przeciwników brak w ko
ściele tolerancji. Na całej prawie linji kościół doznaje od dłuższego już 
czasu niepowodzenia.

Jako wierny syn kościoła katolickiego pragnąłby autor, aby ko
ściół sprostał wymaganiom czasu. Więc cóż robić?—

„ 1) zerwać z ciasnym konserwatyzmem i śmiało stanąć na grun- 
„cie postępu.—
„2) pojmować religję nie jako zbiór formułek i przepisów, ale 
„jako słońce ludzkości— która przeniknąć powinna wszystkie dzie
d z in y  życia, by wszystko podnieść, uświęcić i uszczęśliwić i że 
„wszystko, co dla prawdziwego dobra ludzkości z jakiegobądź 
„względu, to dla Boga.—
„3) Zrozumieć pragnienia społeczeństwa—i nie zwalczać ich, jeśli 
„są słuszne, ale je uświęcić i oczyścić.—
„4) Szukać oparcia nie tam, gdzie się szuka dotąd—
„5) Inaczej spojrzeć na tych, co dziś są poza kościołem.“ — 

Pierwszem tedy zadaniem kościoła w Polsce jest wyrobić sobie 
działaczy— wyrobić ludzi, coby mogli naprawdę z pożytkiem w myśl 
wyżej postawionych zasad pracować w społeczeństwie. Następnie, wi- 
nienby kościół dać ludziom tym możność pracy,—teraz bowiem jest niewola: 
cenzura konsystorska w rękach nieudolnych oraz groźba suspensy po
zbawia najdzielniejszych możności pracy. Nadużycie władzy ze strony 
biskupów zatruwa wszelką myśl, zniechęca najzdolniejszych działaczy, 
—brak samodzielności jest zgubą kościoła katolickiego.

„Zasada wyodrębniania katolików od wszystkiego, co wyraźnie 
„piętna katolickiego nie ma, uznawaną jest powszechnie u katoli
k ó w , bez względu na to, że wszędzie wydawała jak  najsmutniej
s z e  rezultaty—
-katolicy usuwają się zewsząd, gdzie się coś robi niekoniecznie 
„w imię katolicyzmu—
„Dość by jakaś robota—zapoczątkowaną była przez niekatoli
k ó w , albo niewyraźnych katolików, aby już do niej katolik nie 
„przyłożył ręki.—
..Dość, by się na gruncie religijnym objawił jakiś rozdźwięk, 
„a już katolicy czują się w obowiązku, strząsnąwszy proch z nóg 
„swoich— wyjść pełni świętego oburzenia.—
„ I to bez względu na to, czy cel odnośnej pracy jest w ścisłym 
„związku z religją, czy nie.—
„Czy to będzie towarzystwo budowy mieszkań dla robotników, 
„czy towarzystwo hygjeniczne, czy sportowe, czy bądź jakie, je-



„śli tam nie większość katolików, jeśli nie katolik założył, —ka
to licy  świecić będą nieobecnością, choćby cel sam w sobie najle
p s z y — “...

Autor ubolewa, że religijność [katolicka)
„naszego narodu należy już prawie do przeszłości,
..że jest raczej pozorną u tych nawet, co się za religijnych 
liczą,— „niż rzeczywistą.“

Nic tu nie pomoże szukanie przyczyn upadku wiary po za sobą, wie
trzenie masonów, ateuszów, heretyków i socjalistów:

„jednej z przyczyn trzeba szukać w nas samych katolikach, 
„w tym kierunku, jaki nadajemy katolicyzmowi.“ „Powinniśmy 
„przemówić do ludzi językiem zrozumiałym dla nich, nie językiem 
„wieków zamierzchłych.“ „Katolicyzm, jak go dziś przedstawiają 
„w różnych katechizmach i wykładach a zwłaszcza w naukach 
„i kazaniach,—jest nie do przyjęcia dla ludzi X X  wieku.“ „Chcąc 
„tedy pracować nad podniesieniem zachwianej wiary trzeba się 
„pozbyć przesądów. Trzeba się zbliżyć do społeczeństwa.“ 

Słowa te pozostają, niestety, mglistymi ogólnikami, gdyż autor nie 
Wypowiada się o tein, co on za „nieistotne,“ za „naleciałość epoki“ 
uważa, a choć w innym miejscu powiada:

„dziś zmienia się wszystko, coraz bardziej szybko; od czasu 
„Soboru Trydenckiego cóż się nie zmieniło w historji?“— to i te 

słowa bledną wobec zapewnienia że
„Prawda kościoła zmienić się nie może, jak się nie zmienia ni- 
„gdy słońce“ i t. d.

Śród reform etyczno-humanitarnych, których domaga się autor, 
zasługuje na wzmiankę wyzwolenie kobiety od ograniczeń prawnych, 
które ma wyjść od kościoła. Mówiąc o działalności narodowej, autor 
Ziłda, aby wszyscy katolicy świeccy wzięli udział w pracy narodowej; 
rnają  oiii wnieść „wszędy katolickiego ducha, t. j. wzniosłe pragnienia, 

ogólno ludzkie „ideały, wielkość serca, cześć dla wszystkiego, co wiel
kie—miłość —ogólną.— “

Księża, zdaniem Szecha, do partyj politycznych nigdy nie powinni 
Uależeć. W  pracy społecznej katolicy winni dążyć nie do zwalczania 
Socjalizmu, lecz do zwalczania zła, z którego socjalizm powstał.

Szech chciałby ze wszystkiego osiągnąć pożytek: „z tego co boli 
^ u ro sn ąć“— oto jego hasło. W  myśl tej dewizy, zabiera głos „W  spra
nie mankietnietwa“ nie po to, aby za przykładem innych biadać albo 
wymyślać. Patrzy on na ruch mankietniczy okiem lekarza, badające
go chorobę: choroba wynikła, jego zdaniem, z potrzeby reformy, a po- 
trzeba to jasna, gwałtowna, wołająca zewsząd głosem olbrzymim. Przy- 
pu.trując się temu ruchowi uważniej, Szech stwierdza fakt, że lud nie 
JQst zadowolony z duchowieństwa, i że temu jest winno samo ducho
wieństwo,— i znowu domaga się reformy seminarjów.

Trudno było odmówić Szechowi serca i rozumu. Z każdego wier- 
sza przebija znajomość życia i wykształcenie. To też głos jego odbie
ga daleko od szablonowego tonu, w którym księża katoliccy u nas przę.



mawiać zwykli. Kto by jeszcze tego szablonu nie znal, może go poznać 
we wszystkich artykułach prasy klerykalnej, omawiających wystąpienie 
Szecha. Nie zrozumiano go, czy też nie chciano go zrozumieć, „ks. Arcy
biskupa bratanek,“ J . Popiel, piszący w „Przeglądzie katolickim“ 
z własnej „ingerencji.“ to nie chce Szecha nazwać człowiekiem dobrej 
wiary, to znowu zapewnia, że ani na chwilę nie myśli, by Szech chciał 
szkodzić swemu krajowi; nie może mu przebaczyć, że „pod sąd szano
wnej publiki“ rzecz całą w yciąga: przypomina, że z orzeczeniem papie
ża nie zgadza się twierdzenie Szecha: „można hyc katolikiem

„i jednocześnie szczerym, bez myśli ukrytych, z duszy i z serca 
„zwolennikiem postępu.“ Dziwne wrażenia sprawiają słowa J  Po

piela o pracy społecznej księży:
“Co do tej, to chyba żaden stan na tern polu tyle nie zdziałał, 
„co duchowieństwo pod przewodem biskupów. Niema jednego 
„aktu kościelnego, któryby nie był aktem społecznym i narodo
w y m  w uajzupełniejszem znaczeniu już dla tego tylko, że społe- 
„ceeństłco nasze a reliyja to absolutnie jedno i  to samo."

Co Popiel chciał przez to powiedzieć, trudno się dorozumieć!
Inni zarzucają Szechowi psychopatję lub postępomanją.— A myśmy 

myśleli, że „ Przegląd katolicki“ jest pismem poważniejszem!
Ks. Gnatowski rozwodzi się w „Słowie“ o tern, czego Szech nie 

wiedział i nic zrozumiał, o czem napisał fałszywie i szkodliwie; rzuca 
na Szecha podejrzenie, że się chciał zapewne przysłużyć wrogom katoli
cyzmu,' i zarzuca mu odszczepieństwo. [Szech powiedział, że encykliki 
papieskie nie są z punktu widzenia katolickiego nieomylne].

Nie będziemy powtarzali, co napisała o Szecłm „Rola,“— dość że 
została w swej roli. Sprawdziło się niestety na Antonim Szecłm przy
słowie: „za twoje myto jeszcze cię obito.“ Za garść gorzkich prawd, 
wypowiedzianych przez Szecha, napadnięto na zgromadzenie ojców ka
pucynów w Nowem Mieście, do którego wstąpił „Szech,“ zarzuciwszy 
świeckie nazwisko: Wysłoucha.

Co będzie dalej? Odpowiedź nie trudna: Szech odwoła, co wypo
wiedział w druku o potrzebie reformy kościoła katolickiego, albo też 
w inny sposób doświadczy na sobie prawdy własnych słów o konsystor
skiej cenzurze i o groźbie suspensy.

Wprawdzie nie wszyscy pisarze katoliccy zgodzili się na formę po
lemizowania z Szechem, owszem przeciwko temu sposobowi wystąpił ks. 
hu lin an w „Wiadomościach Pasterskich.“ Oburzeniu swemu dał wyraz 
w słowach „Czemuż krytyk katolicki ma być koniecznie hycną? Cze
muż ma szarzać w błocie ohydy osobę kapłana lub kogo innego, który 
pisze nie według jego myśli, czy przekonań ? czyż dla niego niema 
istnieć przykazanie miłości chrześcijańskiej... Niech Bóg zachowa od 
takiej obrony wiary, co samą wiarę oddaje w poniewierkę...“

Ale jakiż wniosek artykułu ks. Ful mana? „Duchowieństwo broszury 
Szecha powinno przeczytać, bo z nich się dowie o swych chorobach, 
aby się zabrało do leczenia. Szech powinien swe broszury oddać pod 
cenzurę kościelną, jak prawo wymaga, i całkowicie się oddać wyrokowi



biskupiemu. Do wszystkich zaś należy tępić zwyrodniałą krytykę, po
zbawioną ducha miłości chrześcijańskiej bez względu na to, od kogo ona 
pochodzi.“ Tak więc ks. F. idzie tylko o formę, w treści zaś zgadza 
się i on na to, by literackiej działalności Szecha położyć koniec. Tak 
się kończy jeszcze jedna u nas próba pogodzenia katolicyzmu z postępem.

A . R .

1 9 0 6 -
J . St. F .

(D alszy ciąg);

Nic więc dziwnego, że uprzywilejowanemu stanowisku kościoła 
Panującego nie odpowiadał wpływ moralny, kościół dawno przestał być 
kierownikiem duchownym narodu, przynajmniej inteligencja niemal w ca- 
łości wyłamała się z pod jego wpływu. Sfery postępowe, a tembardziej 
radykalne Rosji cechuje otwarta bezbożność lub przynajmniej zupełna 
obojętność na sprawy religijne, dla kościoła państwowego czują one po
gardę lub nienawidzą go, jako sługi państwa i podpory auto к racji. 
Ale nawet w tych kołach, które nie należą do opozycji, a nawet w ko
łach urzędniczych i z nimi związanych, pełnienie obowiązków religij
nych było tylko rodzajem służby lub wykazywaniem politycznej prawo- 
niyślności, religijnego wpływu kościół i tu nie wywierał żadnego, właś
nie te koła cechował zupełny brak ideałów i podstaw moralnych, a hoł
dowanie grubemu życiowemu materjalizmowi stało się niemal powszechne, 
i to zarówno śród mężczyzn, jak i śród kobiet.

Po wydaniu Ukazu tolerancyjnego, który, zachowując kościołowi 
prawosławnemu jeszcze pewne przywileje, pozbawił go opieki admini
stracyjnej, kościół znalazł się w dość trudnem położeniu. Wobec zmie
nionych warunków duchowieństwo i pewna ilość laików, przywiązanych 
jeszcze do kościoła, zapragnęli reform w kościele, ale już tu  zarysowa
ła się chęć duchowieństwa wyłączenia żywiołu świeckiego od udziału 
w soborze powszechnym, który w tym celu ma być zwołany. Coprawda 
widać nikomu się bardzo z reformami nie spieszy, gdyż sobór, którego 
konieczność uznawano już w r. 1905, przez ciąg 2 lat nie został zwo
łany. To pewna, że duchowieństwo przez wznowienie urzędu patryarchy 
Pragnie się uwolnić od zależności względem władzy świeckiej i jedno
cześnie chce umocnić swój wpływ w społeczeństwie. Co prawda jest 
rzeczą bardzo wątpliwą, czy duchowieństwo prawosławne, przywykłe do 
wglądania sie na pomoc państwa, jest zdolne do podjęcia roli, która się 
nawet karnemu i wyćwiczonemu doświadczeniem wieków klerowi rzym
skiemu nie zawsze udaje. Nie przez zakusy hierarchiczne, lecz przez 
działalność społeczną w duchu chrześcijańskim kościół prawosławny mo
że, choć w części, odzyskać moralny wpływ. Pewne zaczątku śród wy- 
kształceńszego duchowieństwa po miastach, szczególnie w stolicy, dają 
się zauważyć. Tu zaliczyć można działalność literacką duchownego Pe-



trow a, którego utwory religijne, pełne ewangelicznej treści są nawet 
przetłomaczone na obce języki. (Co prawda należy zauważyć, że Pet row 
zapewne prędzej z powodu swych politycznych poglądów podległ świeżo 
cenzurze duchownej). Od pewnego czasu istnieje też w Petersburgu 
pierwsze rosyjskie chrześcijańskie stowarzyszenie młodzieńców, noszące 
nazwę „Latarnia morska" (po rosyjsku: majak). Stowarzyszenie to znaj
duje się pod wysokim protektoratem księcia Oldenburskiego: sławny 
filantrop James Stokes ofiarował dlań dom wartości 120,000 rb. król 
naftowy Nobel sprawił urządzenie wewnętrzne kosztem 10,000 rb. 
Wspaniała biblja jest darem pewnego kapłana prawosławnego. Mło
dzież przyjmują bez różnicy wyznania: na 1,200 członków jest 175 
ewangelików, reszta prawosławni, co jednak nie przszkadzało, że gdy 
sekretarz generalny związku wszechświatowego chrześcijańskich stowa
rzyszeń młodzieńców Phildius odwiedził lokal stowarzyszenia, proszono 
go o kierowanie dwoma zebraniami, a zarząd stowarzyszenia pod prze
wodnictwem senatora Tagancewa podziękował mu za to i prosił o od
wiedzenie stowarzyszenia, jeśli znów będzie w Petersburgu. Takie sto
warzyszenia mogą się przyczynić do odrodzenia religijnego inteligencji 
rosyjskiej.

Co się zaś tyczy ludu rosyjskiego, to tutaj wpływ kościoła oczy
wiście jest większy. Nie należy jednak zapominać, że również na sku
tek zupełnego upaństwowienia kościoła, tenże i śród ludu poniósł zna
czne straty. Przeciwnicy reformy ksiąg kościelnych, zapoczątkowanej 
przez patryarchę Nikona, utworzyli t. zw. raskoł, do nich od czasu 
Piotra Wielkiego przyłączyli się przeciwnicy reform obyczajowych, 
które uważali za przeciwne religji, a zarazem przeciwnicy poddania 
kościoła bezbożnej w ich mniemaniu władzy świeckiej. Mimo prześlado
wania staroobrzędowcy utrzymali się i już za cesarza Aleksandra I 
uzyskali tolerancję. Mimo swój konserwatyzm i przywiązanie do ze
wnętrznych form, staroobrzędowcy odciągnęli od kościoła najbardziej 
religijnie usposobione jednostki śród chłopstwa i kupiectwa rosyjskiego.

Ale gdy staroobrzędowcy ani pod względem dogmatycznym, ani 
obrzędowym nie różnią się od kościoła prawosławnego, wyrosły rów
nież na tle samodzielnego religijnego uczucia lub fantazji, niczem nie 
hamowanej, rozmaite sekty. Mimo swój konserwatyzm „raskoł“ pośre
dnio przyczynił się do ich powstania, jeden odłam jego, odrzucający 
duchowieństwo (t. zw. bezpopowcy), jest zjawiskiem przejściowem mię
dzy „starą wiarą" i sektą. O ile sekty te wynikły pod wpływem nie
okiełznanej fantazji założycieli, mają one również fantastyczną naukę 
i są pełne dzikiego fanatyzmu; inne są podobne do mistycznych pod 
względem religijnym, a komunistycznych pod względem społecznym 
sekt średniowiecza np. duchoborcy; wreszcie przez zagłębianie się 
w treść Piśma św. i przez postronne wpływy ewangelizacyjne powsta
ły sekty o nauce ewangelicznej: mołokanie, a później sztundyści. *)

*) O  pow staniu sztundyzm ii w krótce um ieżrliuy dłuższy arty k u ł tP rzyp. red.)



Otrzymawszy przez Ukaz tolerancyjny swobodę wyznania, te sekty 
mogą stać się zbawiennym fermentem ku rozszerzeniu śród ludu rosyj
skiego zasad ewangelji. To też towarzystwo „misji wschodu“ w Ber
linie z D-r. Lepsiusem na czele zajmuje się opieką nad sztundystami 
przez odwiedzanie ich zborów i założenie seminarjum duchowego ku wy
chowaniu dla nich kaznodziei. Mimo silne wpływy baptystów, sztun- 
dyści bynajmniej się nie przyłączyli do baptyzmu, przeciwnie przyznają 
oni chrzest dzieci, ustrój ich przypomina częścią prezbiterjański, częścią 
braci morawskich czyli hernhutów. Sztundyzm jest przeważnie ruchem 
chłopskim. Po miastach są małe zbory, składające się z niższych sfer 
ludności, przybyłych za robotą, stąd też skład owych zborów często się 
zmienia, natomiast po wsiach istnieją całe gminy sztundystów, posiada
jące własną ziemię i silnie zorganizowane. Główną siedzibą ich jest 
południe Rosji: od Rumunji aż do Kaukazu ciągnie się pasmo zborów. 
Istniejące dotąd pod Berlinem seminarjum zostaje przeniesione do wsi 
Astrachanki w gubernji Taurydzkiej,' gdzie mieszkają sami mołokanie, 
i gdzie w roku 1905 odbywał się wielki kongres molokanów i sztun
dystów z udziałem obcych gości ewangelickich w tej liczbie i D -ra 
Lepsiusa; kierownictwo seminarjum objął pastor Jack, wysłaniec „misji 
wschodu." W Moskwie postanowiono wynająć większy lokal na zebra
nia i zorganizować się w zbór, którego kaznodzieją ma zostać Jako- 
wlew, jeden z najwybitniejszych dzialaczów śród sztundystów. Jego 
towarzysz Iwanow, zamieszkały w Charkowie, ma wydawać pismo reli
gijne dla sztundystów. Kierownicy ruchu są pełni otuchy i nadziei na 
lepszą przyszłość i zabierają się z energją do zorganizowania z sekcia- 
Щ  narodowo-rosyjskiego kościoła ewangelickiego.

Jeśli przejdziemy z kolei do stanu kościoła ewangelickiego w pań
stwie Rosyjskiem, to rozróżnić trzeba trzy rozmaite grupy. Do pierw
szej grupy należy kraj rdzennie ewangelicki, a mianowicie t. z w. pro
wincje Nadbałtyckie, podzielone wprawdzie na trzy gubernje i na trzy okrę
gi konsystorskie, etnograficznie jednak rozpadające się na dwie prawie 
równe części: estońskę i łotewską, trzecia zaś narodowość niemiecka jest 
skupiona po miastach, a rozproszona po wsiach w obydwu częściach. 
l-Rugą grupę stanowią kolonje niemieckie, w których ludność ewange
l ik a  jest w większej, lub mniejszej ilości skupiona, kolonje takie istnieją 
na calem południu Rosji, rozpadając się znowu na dwie grupy: polu- 
dniowo zachodnią i południowo-wschodnią (obydwa pobrzeża Wołgi). 
Wreszcie trzecia grupa obejmuje ewangelików różnojęzycznych, rozpro
szonych po miastach i osadach na całej olbrzymiej przestrzeni Rosji 
zarówno Europejskiej, jak i Azjatyckiej. Stopień rozproszenia jest oczy
wiście najrozmaitszy: w obu stolicach Petersburgu i Moskwie liczba 
ewangelików jest tak znaczna, że pozwoliła im już oddawna zorganizo
wać się w kilka parafij, oddalone zaś miasta Turkestanu i Syberji liczą 
tak niewielkie garstki, iż raz na rok albo jeszcze i rzadziej mogą być 
odwiedzane przez pastorów, którzy są rzeczywiście wędrownymi kazno
dziejami. To są obydwa bieguny, pomiędzy którymi waha się stan roz
prószonych zborów w Cesarstwie.



Co się tyczy prowincyj Nadbałtyckich, to r. 1900 był dla nich 
nader ciężki, wprawdzie otwarte zbrojne powstanie zostało po nadejściu 
znaczniejszych sil wojskowych już w początku roku stłumione, ale ukryte 
wrzenie nie ustawało, wyrażając się w całym szeregu napadów, grabieży 
i zabójstw politycznych. Ofiarą tych mordów padło też kilku pasto
rów: Alfons Fuchs, Griihn, Zimmermann, Wilhelm Taurit, oprócz tego 
napadnięto na pastorów: Seeberga i Savaryego. Przeszło 20 parafij 
w Kurlandji i tyleż w Liflanji opustoszało, głównie dla tego, że zrewo
lucjonizowani łotysze, wygnali pastorów, a domy poniszczyli, lub popa
lili. W  estońskiej stronie na szczęście kościoły i pastorowie mniej 
ucierpieli. Socjalni i narodowi rewolucjoniści łotewscy i estońscy oka
zywali nie tylko nienawiść do kościoła i pastorów, ale fanatyczną za
ciętość przeciw religji, wyrażającą się w profanowaniu kościołów. 
Co jest przyczyną takiej strasznej bezbożności? Nie omylimy się, jeżeli 
główną przyczynę będziemy upatrywali w tein, że w okresie rusyfika- 
cyjnym kościół usunięto od wszelkiego wpływu na szkołę ludową, za
równo na uczniów, jak i na nauczycieli. Bezbożni rewolucjoniści rekruto
wali się przeważnie z ludzi młodych, którzy ze szkoły nie wynieśli podstaw 
religijno-moralnych i dla tego łatwo poddali się wpływom materjalisty- 
cznego socjalizmu. Co zaś do nauczycieli szkół elementarnych, to do
kumentalnie stwierdzono, że brali oni bardzo czynny udział w ruchu re
wolucyjnym. Wyliczono, że z pomiędzy około ‘2000 łotewskich nauczy
cieli podległo rozmaitym karom za udział w rewolucyjnym ruchu 362, 
zaś 26 z nich stracono.

Ale z drugiej strony byłoby rzeczą nierozumiałą, że całe wsie dały 
się pociągnąć do występowania przeciw pastorom narówni jak  i przeciw 
właścicielom ziemskim i wszelkim innym niemcom, gdyby nie działały 
tu inne jeszcze przyczyny. Nieprawdą jest, aby cały naród odznaczał 
się taką bezbożnością, przeciwnie, gdy teror rewolucjonistów ustał, ze 
łzami w oczach prosiły zbory niejednokrotnie pastorów o nieopuszczanie 
ich. Cóż więc popchnęło je w objęcia agitatorów? Oto przyczyny za
równo narodowej, jak i społecznej natury. By nie być pomawianymi 
o stronność, zacytujemy tylko to, co niemiec nadbałtycki sam w tym 
względzie pisze w broszurze „W ir Balten“*): „Ale i niemiecka strona 
również popełniła wiele poważnych błędów. W wynikłym z wychowania 
braku zrozumienia wszystkiego, co nie jest niemieckiein i w в wem obe
cnie aż za ciężko ukarauem krótkowidztwie usuwano się zupełnie od 
inteligentnych przedstawicieli ludu i nie zwracano uwagi na ich słuszne 
wymagania. Pomału nienawiść narodowa przeniosła się też w dziedzinę 
kościelną. Przedewszystkiem tak zwane zbory patronackie wzbudziły 
niechęć po części uzasadnioną u łotewskich i estońskich przywódców 
narodowych... D la sprawiedliwości musimy tu powiedzieć, że patrono- 
nowie przy wyborze (pastorów) często bardzo wcale nie zwracali uwagi 
na życzenia zborów, i w teu sposób, choć może mimowolnie, rozniecali

*) Podajem y ją w edług  przedruku w №  53 S t. P e tersb u rg er Sonn tagsb latt z r. z.



ogień niechęci. Nawet kilkakrotne, bardzo niemiłe zajścia, owszem prze
rywania nabożeństw, które się zdarzały przy wprowadzaniu w urzędowa
nie takich duszpasterzy, wybranych wbrew wyraźnemu życzeniu zboru, 
nie zdołały odwieść patronów od takiego postępowania. Ale i pastorowie 
nie mało zawinili, przyczyniając się do wzmocnienia tej nienawiści naro
dowej, gdyż często spotykali się śród nicli tacy, którzy występowali 
w roli pośredników między szlachtą i chłopstwem, broniąc raczej intere
sów szlacheckich, niż ludowych. To sprawiło, że walka stała się coraz 
silniejsza tak, iż nastał czas, że pastorowie sami zaczęli się zwalczać 
wzajemnie. Estońscy i łotewscy pastorowie agitowali przeciw niemie
ckim i odwrotnie.“

1 dalej: „Po części motywy społeczne wywołały ten ruch przeciw 
duchowieństwu. Zaliczono je również do klasy posiadającej, gdyż dzie
rżyło w swych ręku pewien, choć niezbyt wielki kawał ziemi. -

Napiętnowawszy działalność partji rewolucyjnej autor powiada: „Ale 
chociaż przypisujemy jej całą winę tego, co się stało, nie chcemy z dru
giej strony przemilczeć, że nie doszłoby tak daleko, gdyby kościół wy
pełnił był swe zadanie w dziedzinie socjalnej. Zadaniem kościoła jest 
przecież bez złości i bojaźni napominać wszystkich do pełnienia swych 
obowiązków względem Boga i ludzi, świadczyć za prawdą i przeciw 
krzywdzie przed możnymi i prostakami i stać się sumieniem narodu, klas 
rządzących i władzy. Niech nam wolno będzie powiedzieć, że wszyscy 
umiarkowani śród estów i łotyszów napewno byliby wdzięczni kościoło
wi, gdyby ten zawsze tak  czynił. Lecz jakże wielkie zgorszenie siało je 
dnostronne występowanie kościoła w sprawach narodowych i społecznych. 
Nie chcemy osądzać pojedynczych wypadków ani targać się na czyjeś 
uczciwe przekonania; ale musimy przypomnieć, że nic tak szybko nie 
podkopuje zaufania ludu do kościoła, jak gdy widzi, że jego przedstawi- 
wiciele mierzą dwojaką miarą. A  to niestety aż za często działo się 
u a naszej ziemi Bałtyckiej. Byli duchowni, którzy umieli karać grze
chy ludu, ale na krzywdy, które się kiedykolwiek działy z góry, od pa
nów, milczeli, owszem ich nieraz jeszcze bronili, stając w szeregu sług 
panującej partji feodalnej. Cóż dziwnego, że w partji demokratycznej 
znajdujemy teraz wyraźną niewiarę, i że z kościołów czyni trybuny ludo
w e?“ Dobrze, że wreszcie odzywają się śród niemców takie glosy: uzna
nie błędu i winy musi poprzedzać poprawę stosunków. Jako  pierwszy 
objaw tej poprawy uważamy to, że z kilku stron naraz oświadczono 
się za zniesieniem patronatu właścicieli ziemskich i uregulowaniem 
wyboru pastorów, między innymi wyraziła się w tym duchu najwyższa 
władza kościelna Konsystorz Generalny w Petersburgu. Je s t więc na
dzieja, że ta  reforma zostanie przeprowadzona.

W  kolonjach niemieckich, rozproszonych po Rosji, panował względny 
spokój. Najważniejszą sprawą, która się obecnie wyłoniła, jest, jak  i u nas, 
sprawa szkolna. Wobec rozproszenia parafij i olbrzymiej ilości parafjan (aż 
do 20,000) konieczna jest pastorom pomoc duchowna, w odprawianiu 
Nabożeństw i spełnianiu czyności religijnych. Pomocnicy ci, będący za
razem nauczycielami szkół miejscowych ewangelickich (będących częścią



szkołami elementaruemi ogólnemi, częścią wyznaniowemi) noszą w Ce
sarstwie tytuł , Küsterlehrer," co odpowiada w zupełności naszym kanto
rom. Sprawa ich wykształcenia i wynagrodzenia jest wielce ważną 
i palącą. Była też ona poruszana zarówno na synodach, jak i niemiec
kiej prasie kościelnej i politycznej. Najgorzej pod tym względem spra
wa stoi na Wołyniu, gdzie istnieje przeszło 360 kolonij niemieckich 
(z których część założyli wychodźcy z Królestwa Polskiego), do których 
dojeżdża У pastorów. Praca więc ich pomocników jest znaczna tembar- 
dziej, że są zarazem nauczycielami elementarnymi, podlegającymi władzy 
szkolnej, stawiającej im swoje wymagania. Natomiast płaca ich niska, 
w wielu kolonjach mniej niż 100 rubli, spada nawet do 40, obok 5 — 6 
dziesięcin ziemi. Stopień wykształcenia owych nauczycieli jest rozmaity, 
młodsi z nich, wychodzący z seminarjów nauczycielskich, do nauki ję 
zyka rosyjskiego są zdatni, natomiast językiem ojczystym uczniów czę
sto źle władają i w religji są słabi, z pomiędzy starych zaś nie brak 
i takich, którzy żadnego wykształcenia nie mają i tylko odbywali pra
ktykę u innych nauczycieli. Założono wprawdzie przy dwuklasowej 
szkole w Heimthalu dwuletnie kursy pedagogiczne ku kształceniu spe
cjalnie nauczycieli do kolonij niemieckich, ale słusznie zauważono, iż 
koszt wychowania nauczyciela, począwszy od szkoły elementarnej, więc 
przez 7 lat, wyniesie 6— 700 rb, co jest zbyt wiele, by następnie obej
mować miejsca z płacą po 70—80 rub. rocznie. Z drugiej strony po
dniesieniu płac nauczycielskich specjalnie na W ołyniu przeszkadza bie
da tamtejszych kolonistów szczególnie tych, którzy nie są właścicie
lami swych działek, lecz tylko czynszownikam!. Lepiej ta sprawa 
stoi u kolonistów nadwołżaóskich, gdzie parafje ewangelickie podzie
lone są na dwie prepozytury (djecezje), na brzegu górnym (zacho
dnim) W ołgi leży 15 parafij, składających się z 61 gmin przy ogólnej 
liczbie 185,315 dusz, na stepowym (wschodnim) brzegu 21 parafij, skła
dających się z 86 gmin i liczących 212,765 dusz, prócz rozproszonych 
po miastach i wsiach rosyjskich, aż do Uralu i daleko w głąb stepu 
Astrachańskiego. Szczególnie stepowa strona posiada wciąż jeszcze ko
nieczne do podziału, lecz dotąd nie podzielone olbrzymie zbory Barata- 
jewka, Riazanowka, Priwalnaja i Gnadentau. Natomiast nastąpił da
wno oczekiwany podział parafji Schöndorf, liczącej w 9 gminach 14,925 
dusz na dwie Hoffental i Schöntal, postanowiono również podzielić Ka- 
tharinenstadt liczący 39,000 nie jak dotąd na dwie parafje północną 
i południową, lecz na trzy: Katharinenstadt, Paulskoje i Boaro. Dla 
wykształcenia nauczycieli jeszcze przed dwoma laty postanowiono zało
żyć na miejscu dla obydwu prepozytur seminarjum nauczycielskie lecz 
wypracowany statu t został w r. z. zwrócony synodowi przez Konsystorz 
Generalny w celu poprawienia niektórych punktów, co też nastąpiło. 
W arto też wspomnieć o różnych zakładach misji wewnętrznej, istnieją
cych w obu prepozyturach nadwołżańskich: w Gnadentau istnieje zakład 
dobroczynny Betel, we Friedenfeldzie istnieje szpital na 110 łóżek przy
16,000 chorych ambulatoryjnych, w K atharinenstadt są: przytułek dla 
dzieci, zakład rzemieślniczy, właściwie szkoła rzemiosł, dom robo



czy i przytułek dla nieuleczalnych, w Zurychu (w parafji Baratajewka) 
od 1 października 1905 r. istnieje szpital, w Orłowskiem zakład dla 
głuchoniemych, w Saratowie niewielki dom miłosierdzia dla kobiet i dzie
ci, wreszcie zakłady w T ałow ce: Betanja dla idjotów i Nazaret dla sie
rot, będące pod kierownictwem pastora Giinthera, redaktora, „Friedensbo
te.“ Te ostatnie zakłady posiadają wychowane przez się trzy siostry 
djakonise i jednego djakona, rodem z Tałowki.

(D . с. п.).

Zielone Świątki.
(Fantazja).

Zielone Św iątki! Kto by nawet o tern nie wiedział, poznałby po 
dźwięku dzwonów, że to dzień świąteczny. W  setkach miast i wsi 
tłumy ludzi dążą do kościołów, lecz nietylko do kościołów śpieszą one, 
podążają również na pola i łąki, w lasy i doliny, gdyż tam również 
przyroda obchodzi święto. W iosna ukończyła swą robotę i w całej 
pełni krasy stoi przed nami. Jakże szybko, postępowała jej praca! 
Czy pamiętacie, jak w kwietniu znajdowaliście pierwsze sasanki i pier
wiosnki na łąkach ? W tedy były to oddzielne kwiatki, rozproszone 
gdzieniegdzie, a oto teraz łąki pełne różnobarwnego kwiecia! Jakże 
bogato i wspaniale wyglądają wszystkie drzewa i kw iaty! Omal się 
wierzyć nie chce, że to te same rośliny, które przez zimę wyglądały tak 
smutnie i nędznie. Z łona ziemi, gdzie ziarno drzemało, wykwita mil- 
jon kłosów, wyrastają nowe pędy. Przed kilku miesiącami nikt się ta 
kiej wspaniałości barw nie spodziewał, a dzisiaj?... Z drobnego i wą
tłego — wielkie i wspaniałe, z niewielkiej ilości jakaż obfitość wyrosła!

Tak głosi wiosna, o tern też głoszą w kościołach. 1 tam mówią 
с wzroście i rozwoju, w szczególności zaś o wzroście jednej rośliny, 
jednego wspaniałego drzewa, co przed setkami lat zasadzone zostało. 
Drzewo to przetrwało dotąd burz wiele, czasami gałęzie jego odłamy- 
Wane były surową ręką ludzką, liście obrywane gwałtownie, lecz to mu 
bynajmniej nie zaszkodziło, zdawało się, iż właśnie, pomimo przeciwno
ści, rozrasta się coraz silniej. 1 dotąd stoi ono jeszcze niewzruszone, 
rozciągając swe konary na wszystkie strony.

Czy wiecie, jak się zwie owe drzewo? To drzewo Chrystusowe, 
to Jego święta nauka! Wszak Jezus sam nazywa swą religję drzewem, 
gdy mówi: „ Podobne jest królestwo niebieskie ziarnu gorczycznemu,
które najmniejsze jest ze wszystkich nasion i staje się drzewem, tak iż 
Ptaki przylatując gniazda sobie czynią na gałązkach jego. “ W  dniu 
Zielonych Świątek przyzywamy na pamięć te słowa Chrystusowe, wspo
minamy owe czasy, gdy nauka Jego była tylko wątłym pędem, przed 
oczyma naszej duszy przesuwają się te chwile, kiedy pomału z owego 
wątłego pędu wyrosło potężne drzewo, a nawet wiele drzew. Gdyż z tą 
chwilą, gdy szczep drzewa Chrystusowego w kraju, gdzie go zasadziła



Jego święta ręka, wyrósł na roślinę, radującą wzrok ludzki, znaleźli się 
mężowie, którzy odrostki tej rośliny poczęli przesadzać w inne kraje.

W  dniu Zielonych Świątek wspominamy z wdzięcznością o tych 
mężach, co z poświęceniem i zaparciem się przenosili te latorośle 
w obce krainy, by jak  najwięcej oczu mogło się napawać widokiem 
drzewa Chrystusowego, by Jego nauka objęła najszersze obszary. Ich 
pracy zawdzięczamy, iż we wszystkich częściach świata wyrastają lato
rośle, pochodzące z jednego źródła, z owego drobnego ziarna, zasadzo
nego ręką Chrystusa przed wiekami.

Lecz czy zawsze można poznać po latoroślach, iż są jednego po
chodzenia? Bynajmniej. 1 śród prawdziwych roślin powtarza się to 
samo: jakże różnią się wyglądem rośliny, należące do jednego gatunku. 
A nawet jedna i ta  sama roślina jakże różnorodnie wygląda zależnie 
od miejscowości, w której się znajduje. Różnica ta  pochodzi od grun
tu, z którego dana roślina wyrasta. O ileż bardziej różni się rodzaj 
ludzki między sobą. N atura dwóch narodów, dwóch plemion, rodzin 
jakże bywa różną; można nawet śmiało powiedzieć, iż niema dwóch lu
dzi, mających zupełnie jednakową naturę; nic więc dziwnego, iż lato
rośle drzewa Chrystusowego śród rozmaitych narodów, nawet śród człon
ków jednego i tego samego narodu wyrosły na różnorodne rośliny. 
Rośliny te stały się tak rozmaite, iż poczęto im dawać rozmaite nazwy, 
powstały różne chrześcijańskie kościoły i sekty. 1 zdaje się prawie, 
jakoby z religji Chrystusowej powstało całe mnóstwo religij; były na
wet czasy, iż chrześcijanie zupełnie na serjo tak sądzili, lub przynajmniej 
tak postępowali, jakby temu wierzyli. Lecz co było najsmutniejsze 
w tem wszystkiem: oto oddzielne chrześcijańskie kościoły częstokroć 
występowały wrogo przeciw sobie; latorośle Chrystusowej rośliny zapo
mniały o swem wspólnem pochodzeniu, każda z nich uważała siebie za 
prawdziwy szczep pierwotnej rośliny, odsądzając inne od tego prawa 
należności. Czyż rzeczywiście istnieje zasadnicza różnica i rozbrat po
między odrostkami drzewa Chrystusowego? Bynajmniej. Jedno mają 
one wszystkie wspólne, jedną cechą wspólną przynajmniej muszą posia
dać, gdyż w przeciwnym razie nie są prawdziwą latoroślą. To jedno 
najpotrzebniejsze nazwał Chrystus Pan  sam w ostatni wieczór Swego 
żywota. Przewidział On zapewne już wtedy, jak  jego wyznawcy będą 
się różnili między sobą, jak stąd mogą powstać в w ary, dlatego też 
z całą powagą nazywa to jedno, w czem powinni być do siebie podo
bni: „W  tem ci poznają wszyscy, żeście uczniami Moimi, jeśli miłość
mieć będziecie jedni ku drugim." A więc po duchu, jaki nas ożywia, 
po miłości, z jaką się ku bliźnim zwracamy, poznać można, czy jeste
śmy prawdziwemi latoroślami drzewa Chrystusowego. Każde Zielone 
Świątki przypominają nam te słowa Zbawiciela, do wszystkich chrze
ścijan zwraca się On z owem ważnem pytaniem: „Zwiecie się latoro
ślami Mego drzewa, lecz czyż posiadacie w istocie tę najważniejszą 
cechę, która ma być oznaką waszego pochodzenia?"



Bardzo temu dawno żył na Wschodzie możny król. Państwo jego 
było rozległe, lecz dobrobyt w niem nie panował, przynajmniej w tej 
mierze, w jakiej by sobie król życzył. Czasami nawałnice niszczyły 
cały urodzaj, to znowu susza wypalała pola, często straszne choroby, 
jakie na Wschodzie panują, dziesiątkowały ludzi, a dla pozostałych przy 
życiu brakło clileba i pracy. Lecz więcej, niż te nieszczęścia, martwiły 
króla występne czyny, jakich się jego poddani dopuszczali, martwił 
rozdżwięk, jaki często niszczył szczęście całych rodzin.

Pewnego wczesnego poranku przechadzał się król samotnie po pła
skim dachu swego pałacu, troski spędziły mu sen z powiek, wzrok jego od 
czasu do czasu spoczywał na rozrzuconych domach jego stolicy, wie
dział król dobrze, iż w wielu z nich mieszka smutek i troska. „Ach, 
gdybym mógł,— westchnął— luby narodzie, dostarczyć ci dobrobytu i ra
dości, oddałbym krew serdeczną, by cię uczynić szczęśliwym."

W tem nad głową króla coś zaszumiało, jakby powiew skrzydeł 
dzikiego łabędzia. Lecz nie łabędź sfrunął ku ziemi, anioł stanął na
gle przed zdumionym królem. „Twoje pragnienie może być spełnione,—  
rzekł anioł tam w górze, w raju Bożym wyrasta cudowna roślina, któ
ra ma tę własność, iż czyni błogosławionem to miejsce, na którem 
rośnie. Patrz, oto przyniosłem ci ziarno owej rośliny. Jeżeli zostanie 
ona rozsadzona śród mieszkańców twego kraju, wespół z nią zakwitnie 
w nim pokój i radość.“

Z te mi słowy wziął anioł ziarnko i zasadził je w marmurowej 
wazie, stojącej na dachu. Następnie ujął srebrną polewaczkę i podlał 
wodą z niej owo ziarnko. Tak czystej wody król w życiu jeszcze nie 
widział: rozbłysła ona wszystkimi kolorami tęczy.

Zaledwie ziemia w wazie zwilgotniała, ziarnko poczęło kiełkować, 
wyrosła łodyga, liście, i wspaniała roślina o pięknych, na kształt lilji 
uformowanych kwiatach ukazała się oczom zdumionego króla. Delika
tny zapach rozszedł się dokoła, i zdało się, iż w nim zawarta jest jakaś 
cudowna siła, gdyż z chwilą, gdy woń rośliny ogarnęła króla, poczuł 
się on nagle ożywionym dotąd nieznanem mu uczuciem, uczul się od
młodzonym, silniejszym, zdolnym do wszystkiego.

„Ach, jakie to wspaniałe! —  wykrzyknął. Czy wolno mi wszędzie 
zasadzić odrostki tej cudownej rośliny?" zapytał.

„Bez wątpienia,“— odparł anioł— „ale posłuchaj wprzódy, co ci o niej 
opowiem. Niezapominajki, rosnące w górach są mniejsze, niż te, któ
re rosną w dolinach; róże, wyhodowane przez ciebie w pałacowych ogro
dach są większe i pełniejsze, niż polne różyczki. Grunt, w którym 
zasadzisz jaki kwiatek, zmienia częstokroć jego kształt; — to samo sta
nie się i z rajską rośliną. Lecz nie kształt i nie barwa gra tu  główną 
rolę, forma zewnętrzna jest zawsze rzeczą drugorzędną. Główną rolę 
odgrywa w tej roślinie zapach, gdyż w nim właśnie zawarta jest cudo
wna siła, która ma tą własność, iż ożywia serce, jak już twoje, królu, 
ożywiła. Tę siłę cudowną musi roślina otrzymywać z nieba. K ształt 
liści i kwiecia otrzymuje ona z ziemi, z gruntu, siłę zaś ożywczą czer
pie z wody, która z niebios spływa. Wodę więc do podlewania tej



rośliny musisz dobywać nie z rzek lub rowów, gdzie jest już połączo
na z wieloma nieczystościami, lecz musisz ją  zbierać czystą i niepoka
laną, taką, jak wprost z nieba spada, lub też czerpać ją  na wysokich 
górach, gdzie w przezroczystych źródłach, w szczelinach skał spoczy
wa. Ale i to jeszcze nie wystarcza. Gdy będziesz zbierał wodę dla 
twej rajskiej rośliny, musisz to czynić bez szemrania, z pobożnem ser
cem. To jest rzecz główna, nie zapomnij nigdy o tern.“

Z temi słowy znikł anioł. W  uszach króla rozbrzmiał dźwięk: 
„pobożne serce, “ i długo stał 011 jeszcze ze złożonemi jak do modlitwy 
rękoma przed rajskim kwiatem, marząc o radosnej przyszłości swego narodu.

Minął rok, rok szczęśliwy. W  wielu domach zakwitła rajska ro
ślina, nie wszędy wprawdzie jednakowego będąc kształtu, lecz rozsiewając 
miły zapach tam, gdzie ją  skraplała woda z niebios i gdzie pobożne, 
serce miało o niej pieczę. A gdzie tylko rozchodziła się jej woń oży
wcza, tam też okazywała się. jej cudowna siła, darząca cały dom poko
jem, który nie znikał nawet wtedy, gdy smutek i nędza do drzwi za
pukały i w domu się rozgościły.

Lecz, niestety, nie wszędzie kwiat ten wydawał woń ożywczą. Gdy 
mijały tygodnie bez orzeźwiającego deszczu, wielu poczęło czerpać wodę 
do podlewania swych roślin z rzek i rowów, gdyż wydało im się za
nadto męczącem wdrapywać się na skały w poszukiwaniu źródeł, a choć 
nawet to czynili, zanim dosięgli szczytu, serce ich było już pełne zło
rzeczeń i niecierpliwości. Potrosze też wielu zapomniało, że zapach 
wraz z jego cudowną siłą jest w tej rajskiej roślinie rzeczą najważniej
szą. i poczęło główną uwagę zwracać na jej formę zewnętrzną. Każdy 
nazywał swój kwiat prawdziwym, najpodobniejszym do owego pierwo
tnego kwiatu o liljowym kielichu, co zakwitł ongi na dachu królewskim.

Upłynęło w ten sposób lat wiele. Król ciężko zachorował. Leżał 
on już całe tygodnie. „Przynieście mi rajską roślinę, błagał—ona je
dna może mnie uzdrowić.“ Poczęto mu więc przynosić kwiaty prze
różnych barw i kształtów. „Moja roślina jest najpiękniejszą. —  mówił 
zdolny ogrodnik— „patrz, jakie ona ma podwójne wspaniałe kwiaty, ta 
kim zapewne był kwiat, posadzony ręką anioła.“ „Wielkość, to je
szcze nie wszystko, —  mówił drugi—lecz kolor: wszak moje kwiaty są 
białe, jak śnieg, leżący na szczytach gór.“ „A  moje kwiaty mają ba
rwę zachodzącego słońca," dodał trzeci. I wielu nosiło swe kwiaty do 
króla, lecz żaden z nich nie orzeźwił i nie ożywił chorego.

Gdy tak wielu ludzi tłoczyło się u wrót królewskiego pałacu, w gó
rach błąkała się mała dziewczynka. Czegóż ona tam szukała? Była to 
córeczka jednego z robotników ogrodu królewskiego, której król dał 
raz odrostek rajskiej rośliny w nagrodę za to, iż całemi godzinami szu
kała w górach zabłąkanej kózki. Opiekowała się też dziewczynka swo
ją roślinką starannie, pamiętając dobrze, jakiej wody dla niej potrzeba.

I ona też usłyszała o chorobie króla, jak również o tein, iż król 
spodziewał się ratunku w chorobie od rajskiego kwiatu. „Zapewne mój 
kwiatek uzdrowiłby króla.— pomyślała m gle lecz wprzód trzebaby go 
podlać świeżą wodą.“ Już  od wielu dni deszcz nie padał, ziemia pękała



od spiekoty. A więc szybko w góry! I pobiegła dziewczynka hyżo, 
obejmując w ramionach rajską roślinę, by ją  tam zaraz u szczytu źró
dlaną wodą skropić.

Długa to i uciążliwa była wędrówka. Słońce przypiekało, kamie
nic raniły stopy dziecięcia. W oda znajdowała się o wiele wyżej, niż 
dziewczynka przypuszczała, o powrocie jednak nie myślała ona, byle 
dalej, byle wyżej: miłość gnała ją, zmuszała do nowych wysiłków, gdy 
zmęczona usiąść na chwilę pragnęła.

Lecz otóż i źródło czyste w szczelinie skały. /  sercem pełnem 
radości i wdzięczności zaczerpnęła dziewczynka wody i skropiła spra
gnioną roślinę. Wnet wyrosły nowe pędy, nowe kwiaty na niej za
kwitły. Wtedy jak można najprędzej zbiegła dziewczynka na dół, a przy
ciskając do serca bogato rozkwitłą roślinę, udała się natychmiast dro
gą do królewskiego pałacu. Przed bramą ogrodu stanęła nieśmiało, 
nie odważyła się wejść, widząc jak zewsząd niesiono wspaniałe wielkie 
kwiaty, jej roślinka miała bowiem tylko drobne kwiateczki, kształtem 
podobne do fijołków; nawet służba pałacowa zaczęła się z dziewczynki 
wyśmiewać. Ale woń jej rośliny przenikła już do pokoju chorego. 
„Rajska roślina, prawdziwy rajski kw iat,— wykrzyknął król radośnie— 
o tak, to ten sam słodki, orzeźwiający zapach, jaki mnie wtedy, w ów 
pamiętny ranek owionął. Teraz mogę być w wyratowanym!" I stało 
się, jak  powiedział.

N auka Chrystusowa podobna jest do owej rośliny. Przybiera ona 
rozliczne kształty, zależnie od natury serca człowieka, w к torem sobie 
obiera mieszkanie, lecz nie kształt jej jest tu  rzeczą główną, główną 
rolę. gra w niej zapach, jaki z siebie wydaje. Tylko dla pobożnego, 
czystego, pełnego miłości serca staje się ona prawdziwem błogosławień
stwem. W  sercu każdego z nas zaszczepiona została latorośl z owego 
rajskiego drzewa, które Chrystus przyniósł na ziemię. Obyż w każdem 
sercu wyrosła ona na mile pachnącą roślinę.

Anna.

Korespondencja z Cieszyńskiego *)
K. . . .  w lutym 1907.

Wiedziony poczuciem obowiązku i zachęcony do tego słowem od 
redakcji podaję niniejszem po dłuższym przeciągu czasu znowu wiązankę 
wiadomości z naszego zboru Cieszyńskiego, w nadziei i szczerej chęci 
przysłużenia się szanownym czytelnikom Zwiastuna, kreśląc i przedsta-

*) Korespondencję tą  umieszczamy jak o  dopełnienie znajdującej się w  trzecim nu 
merze Z w iastuna (Przyp. red.)



wiąjąc wierny obraz kościelnego naszego życia, dając możność rozpa
trzenia się w stosunkach naszych.

Lecz od czegóż zacząć, kiedy chaos na każdym kroku? Zacznę 
opisem usługi słowa Bożego, jako sprawy najważniejszej. Jakże ona się 
przedstawia? Rozległy, bo z kilkunastu gmin się składający, przeszło
16,000 dusz liczący zbór Cieszyński ma obecnie jednego tylko pastora 
i jednego wikarjusza superintendencjalnego, który z natury rzeczy ca
ły niemal czas pracy kancelaryjnej poświęcać musi, a ten, będąc wybra
ny do Lwowa, w przyszłym miesiącu od nas odchodzi. Jak a  to praca 
być może, każdy łatwo sobie przedstawi. Jeden więc człowiek ma 
w tak rozległym zborze przy niesprawiedliwe!)! wynagrodzeniu odbywać 
czynności w kościele, wyjeżdżać na pogrzeby, do chorych, do szpitala 
i do więzienia, udzielać nauki religji w szkołach miejskich, nauki kon- 
firmacyjnej, a nareszcie, choć niepotrzebnie, trudnić się administracją 
zborową. Czyż taki nadmiar obowiązków i najgorliwszego nie spro
wadzi na drogę mechanicznego ich spełniania? A jakie i z tego powo
du trudności i dla zborowników. Zdarza się, że chcąc pogrzeb odbyć 
z duchownym, trzeba biegać od jednego pastora do drugiego, a czasem 
nadaremno. Czy może być mowa o prowadzeniu oddzielnych dusz do 
Chrystusa?

A jednak zbór Cieszyński jako centrum ewangelictwa szląskiego 
mógłby żądać, żeby w niedzielę, prócz zwykłych, odprawiano i nieszpor- 
ne nabożeństwa dla tych, którzy na główne przyjść nie mogą, oraz i na
bożeństwa śród tygodnia, żądać, żeby urządzano w sali zborowej (której 
dotąd niema) zgromadzenie misyjne, ewangelizacyjne, żeby ks. ks. pasto
rowie niemi się zajmowali, urządzając koncerty kościelne, dając możność 
ludowi poznać pieśń ewangelicką we właściwej pięknej szacie. To 
wszystko przyczyniło by się do wzmocnienia poczucia ewangelickiego, 
do spotęgowania miłości między zborem i pastorami. Tego dzisiejsze 
czasy wymagają. Nie byłoby potrzeba uskarżać się, że w kościele cicho, 
i że się nim pogardza. Tu potrzeba jednak sali, a zbór Cieszyński, 
oprócz gospody pod złotym krzyżem, nic już nie posiada. Oby Bóg 
zmiłował się coprędzej nad zborem naszym i rozproszył ciemne chmury 
niedowiarstwa i wylał nań obficie ducha Swego.

Ciekawy jestem, co przezbiterjum nasze po odejściu ks. Drozda uczy
ni. Dochodzą mnie wieści, że chce otworzyć czwartą posadę pastorską. 
Zamiar niezły, byleby ją  z własnej kieszeni chciało utrzymać. Jeżeli to 
samo prezbiterstwo uważało od początku istniejącą szkołę zborową za 
takie straszne jarzmo, to skądże wziąć środki na czwartą posadę? A kie
dy już mowa o szkole, niechże mi wolno będzie zaznaczyć, iż obawa 
moja swego czasu była uzasadniona. Bowiem przez różne krętactwa 
miarodajnych czynników doszło do tego, że organista zborowy i na
uczyciel przy tejże szkole nie został przez gminę polityczną wybrany 
za to, że się nie wyparł swej narodowości. Przy polskim zborze na
uczyciel i organista prześladowany za to, że jest polakiem 1 Przedsta
wicielstwo zaś zboru zamiast ująć się za swoją sprawą, trzyma stronę 
przeciwną, nie bacząc, że hołdując niemieckim dążnościom, nietylko jedne-



mu człowiekowi, ale całemu zborowi szkodzi. N a pociechę powidzieć 
sobie możemy: -Jeszcze tylko maluczko. Naczelna rada kościelna we 
Wiedniu wydała rozporządzenie, nakazujące urządzić okręgi wyborcze. 
Kiedy dawniej uprawniony do głosowania zborownik 150 członków 
większego zastępstwa wybierał, z których ani dziesiątej części nie znał, to 
teraz wybiera pięciu lub dziesięciu podług okoliczności. Je s t nadzieja, 
że lud nasz nie da się już na pasku prowadzić i wybierze, ludzi go
dnych zaufania, pełnych gorliwości dla sprawy królestwa Bożego. Po
dług wspomnianego rozporządzenia odbyły się już w listopadzie p. r. wy
bory połowy członków większego zastępstwa zborowego, jednak aż do
tąd dla rekursu nie zostały zatwierdzone, z powodu czego i wybór prez- 
biterstwa nie mógł być przeprowadzony. J a k  wypadnie, nie wiadomo. 
Badając tak tę strawę, jaka ludowi naszemu podawana bywa, rozpa
trzywszy się co się w koło dzieje, na ten moralny upadek i wyzyskiwa
nie zboru do ostateczności, nie można nie mówić, że tu Chrystus Pan 
i Biblja jest niczem, popłaca zaś chwała świata i pieniądz.

Dużo nieprzyjemności mają tutaj z ruchem społecznościowym, prze
śladują go też jawnie i skrycie. Je s t on im bowiem bardzo nie na 
rękę. Z ramienia społeczności chrześcijańskiej urządzono w lecie w da
wnej szkole zborowej szkółkę niedzielną, która odpowiadała zupełnie 
celowi i cieszyła się uznaniem zborowników. Prezbiterstwo jednak, widząc 
w tern niebezpieczeńswo dla zboru, zwinęło ją.

Trzeba wiedzieć, że u nas nie ma ani jednego zakładu dobroczyn
nego, niema lokalu, w którym by chór kościelny ćwiczyć się mógł, 
w którym by ludzie, przychodzący ze wsi z dziećmi do chrztu znaleźć 
mogli przytułek i nie byli zmuszani iść do gospody, niema miejsca 
na naukę konfirmacyjną, a tak w pochmurne dni letnie i jesienne wiej
skie dzieci ‘2 godziny boso na kamiennej posadzce być muszą, nauka 
religji nie jest taką, jakąby być powinna, tych zaś, którzy dobrowolnie 
jako ochotnicy do pracy misji wewnętrznej się zaciągają, niemiłosiernie 
odpychają.

Lecz w ciągu roku mieliśmy też i weselsze chwile. Nie doznając 
pomocy zgóry, lud pomaga sobie. sam. Tu i tam odbywają się zgromadze
nia, które, da Bóg, nie będą daremne. Słyszeliśmy też ku końcowi roku 
studjujących teologję wychowanków polskiego gimnazjum; były to chwi
le, w których nadzieja lepszej przyszłości napełniła dusze nasze.

Zaś dnia 15 t. m. odbyło się, jak zwyczajnie w pierwszy pasyjny 
piątek, walne zebranie Towarzystwa ewangelickiego, dawniej oświaty lu
dowej. Po załatwieniu zwykłych formalności, sprawozdaniu z czynności 
wydziału za rok przeszły i sprawozdaniu kasowem wysłuchaliśmy od
czytu o misji wewnętrznej brata Cymorke, człowieka prostego. Odczyt 
ten ma być drukowany. Byłoby jednak do życzenia, żeby wskazówki, 
w nim zawarte, wyryły się w sercach naszych, w tym tylko razie nie 
nadarmośmy go słuchali. Książkę Bunyana „Droga chrześcijanina“ do 
wiecznej ojczyzny wyda Towarzystwo jako premję dopiero na rok 1907. 
Za rok przeszły wydało pracę ks. Fabiana o socjalizmie.

N a prośbę p. Macury sekretarza zwrócił przewodniczący ks. Fran
ciszek Michejda uwagę walnego zebrania na wychodzący w Warszawie



Zwiastun Ewangeliczny, polecając go łaskawej uwadze obecnych i zachę
cając do abonowania.

W końcu zapytywano się, jakby skutecznie walczyć przeciwko pi
jaństwu, szczególnie przy pogrzebach. Odpowiedź była taką, jaką daje 
Biblja: przez prawdziwe odrodzenie i przyobleczenie się w Chrystusa. Po 
trzechgodzinnych obradach zaniknął przewodniczący zgromadzenie, które 
oby pobłogosławić raczył Jezus, Pan nasz, głowa kościoła naszego.

j .  к .

Głosy czytelników.
Nieco o naszych potrzebach.

Stosunki naszych czasów coraz głębiej przenika duch zrzeszenia. 
Posiłkowanie się łącznymi środkami dla wspólnych celów i w imię wspól
nego dobra zauważyć się daje we wszystkich prawie dziedzinach ludz
kiego życia, zaś w ostatecznym swym wyniku ma ono na celu wzajemną 
pomoc jednostek jednakich dążeń. Jedną z najszlachetniejszych za
sad, jakie tym ruchem rządzą, jest możność istnienia i rozwoju każdej 
mniejszości; odnosi się to tak samo do działów pracy umysłowej, lub 
produkcyjnej, jak do terenu wierzeń religijnych. N a tych ostatnich 
polach, w jednem społeczeństwie w mniejszości się znajdujące gminy 
wyznaniowe z dawien dawna już tworzyły zwarte organizacje nie tylko 
celem wspólnego uprawiania kultu religijnego, lecz i służenia sobie po
mocą w wypadku podupadnięcia na zdrowiu, lub mieniu swych współ
wyznawców. Doba późniejsza ramy tej opieki rozszerza w kierunku 
krzewienia oświaty, przeważnie przez szkołę wyznaniową, zaś czasy obec
ne sferę dobroczynnych wpływów gminy religijnej na ogół wyznających 
tą  samą wiarę, rachując się z realnemi potrzebami oraz hołdując duchowi 
czasu, rozciągają i na teren społeczny.

Widzimy więc, jak znaczenie przykazania miłości bliźniego, nie wy
zbywając się swej pierwotnej formy t. j. miłosierdzia, które po wsze 
czasy będzie znajdowało swe uprawnienie, stopniowo się pogłębia i przy
obleka w nowe postacie.

Przewodnią myślą tej nowej, że się tak wyrażę, dobroczynności gmi
nnej, jest staranie o wytworzenie i podtrzymanie dobrobytu materjalnego 
śród członków jednego kościoła, zaś za środek, do celu tego najodpowie
dniejszy, poczytuje się oświatę. Dla tego też szkoła we wszystkich 
swoich formach—jako przygotowanie do późniejszego życia zarobkowego 
jest najchętniej stosowanym czynnikiem działalności odpowiednich zarzą
dów zborowych. Bo czyż może być wdzięczniejsze zadanie nad to, gdy 
skutecznie zapobiegać można potrzebie udzielania jałmużny ?

Jeżeli głębiej wnikniemy w istotę rzeczy, okaże się, że praca gmin 
wyznaniowych na polu socjalnem i inne ma jeszcze, mianowicie ideowe 
następstwa; bowiem w czasach panowania prądów inaterjalistycznych,



ścieśnia ona węzły, łączące kościół z wyznawcami jego nauk— rzecz, ja 
ka w obec rozwielmożniającego się indyferentyzmu religijnego, niezmier
nie doniosły ma charakter i znaczenie.

Stosunki, jakie wyżej przytoczyłem, zachodzą wszędzie, zachodzą 
i u nas, lecz nie śród nas.

W  dziełach pomocy społecznej, kronika gminy ewangelicko-aug- 
sburgskiej w Warszawie ma dużo niezapisanych kart. A wszak do nieda
wna ciało to zajmowało jedno z przeważającycli miejsc w kulturalnym 
rozwoju naszego kraju. Zdaje się, jak gdy by z ustąpieniem obcego 
nam ducha i języka w stosunkach gminy, zanikł również duch inicjaty
wy dla spraw pożytecznych ?

Od lat dwudziestu prawie oczekujemy otwarcia szkoły rzemiosł, 
projektu, jeżeli się nie mylę, czcigodnego, dziś już nieżyjącego członka 
kolegjum ś. p. J .  Heuricha, budowniczego; wszak na cel ten wzniesio
no specjalny, obecnie na inny użytek przeznaczony budynek przy ul. 
Erywańskiej. Tymczasem rok rocznie wielu wychowańców paratjalnych 
szkół ewangelickich oczekuje zwyczajem i prawem przepisanego wieku, 
ażeby wstąpić na praktykę rzemiosła, handlu lub do fabryki. Czas 
czekania, wypełniony teoretycznem a w części i praktycznem przygoto
waniem szkolnem do przyszłego zawodu wpływ pod każdym względem 
dodatni wywarłby na życie całego szeregu fachowców.

Kto zna stosunki domu sierot przy gminie naszej, wie, jakiem do
brodziejstwem będzie szkoła rzemiosł dla chłopców, z zakładu tego przed
wcześnie w świat samopas puszczanych. Twierdzić można, że większy, 
niż dotychczas, ich procent stanie się pożytecznymi członkami społe
czeństwa. Również znaczna liczba młodzieży, opuszczającej dla różnycli 
powodów niższe klasy gimnazjum ewangelickiego potrzebuje szkoły za
wodowej.

Jesteśmy świadkami wielkich przeobrażeń, jakie w obecnym ustro
ju społecznym u nas zacłiodzą. Coraz trudniejsze warunki ekonomiczne, 
w jakich życie obecnie toczyć się będzie, domagają się przychówku, 
odpowiednio przygotowanego do zadań swego czasu. Przyszłość należy 
do pracy twórczej. Czyżbyśmy nie mieli zrozumieć głosu, który woła: 
naprzód, lub miejsca dla innych. Wszak zawsze i wszędzie protestan
tyzm był wyobrazicielem postępu, miejmy więc nadzieję, że u nas i na
dal nim będzie.

Oprócz szkoły rzemiosł niezbędnie potrzebne nam są jeszcze: kasa 
pożyczkowo-oszczędnościowa, wydział wyszukiwania pracy i bursa, w któ
rej niezamożna, na siebie pracująca młodzież znajdzie mieszkanie i opar
cie moralne.

Guxlaw Sclimejke.

P rzyp . red. Zgadzając się w zupełności z wywodami powyższymi, do- 
lecamy ten projekt uwadze miarodajnych osób. Może też, jeśli nie teraz, 
to za czas pewien znajdą się potrzebne ku temu fundusze.



Z p r a s y .
S tra sz a k i. Już  dosyć dawno z różnych stron straszą niemeów 

tutejszych zagładą i polonizacją. Czynił to pastor Rosenberg i jego 
adherenci, pragnący zdobyć jak największą ilość osadników na parcele 
komisji kolonizacyjnej i robotników rolnych dla obywateli ziemskich, 
czynił tu już od początku istnienia „Zwiastuna“ i aż po dzień dzisiejszy. 
„St. Petersburger Sonntagsblatt.“ Obecnie „St. Petersburger H erold,“ 
gazeta polityczna, umieściła jakoby korespondencję z Królestwa Pol
skiego, którą „ Lodzer Zeitung“ „bez komentarzy“ przedrukowała. 
Artykuł ten, zwracający się do współbraci rosyjskich z prośbą o pomoc, 
zawiera oskarżenie duchowieństwa naszego o to, że przeciwdziała wszy
stkiemu, co zmierza do zachowania niemczyzny, a. propaguje polskość. 
W szczególności zaś artykuł napada na ks. superintendenta generalnego 
Bursch ego, ks. pastora i radcę Gundlacha, ks. djakona Lotha, jako 
opiekuna szkół zborowych warszawskich za ich polonizację, i ks. pastora 
Ryszarda Paszkego z Koła.

Stąd wywiązała się dłuższa polemika w gazetach łódzkich, zarówno 
niemieckich, jak i „Rozwoju." Z odpowiedzi napadniętych i z innych 
listów otwartych i artykułów wynika przedewszystkiem, że cały szereg 
drobnych szczegółów, mających ilustrować polonizującą działalność pa
storów, jest poprostu nieprawdziwy. Z drugiej strony okazało się rów
nież, że w Łodzi artykuł ten bynajmniej nie spotkał się w kołach nie
mieckich z uznaniem, a związki niemieckie wyparły się jakiejkolwiek 
z nim wspólności. Ale główna sprawa, o którą chodzi, to wprowadza
nie do zborów, przeważnie niemieckich, nabożeństw w języku polskim 
i popieranie tego przez władzę kościelną. To jest solą w oku kore
spondentowi „Herolda“ i to się nazywa „polonizacją." Krzyczy więc 
w niebogłosy: niemcom się krzywda dzieje! Otóż wszystkim u nas 
wiadomo, że w rzeczywistości, oprócz jednej Warszawy, nigdzie niema 
co niedzielę nabożeństw polskich, zatem jeśli kto może mówić o upo
śledzeniu, to ewangelicy polscy! W iny tu  właściwie niczyjej niema, 
niepodobieństwem jest bowiem wymagać, by jeden  człowiek co niedzielę 
odprawiał dwa nabożeństwa, szczególnie, gdy liczba polaków nie jest 
znaczna. To też rzeczywiście paratjanie niemieccy znacznie lepiej są 
obsłużeni. Słusznie więc pisze ks. pastor G und lach o stosunkach 
w Łódzkiej parafji św. Trójcy:

„W ten sposób niemiecka część zboru posiada 7 nabożeństw tygo
dniowo, a więc ‘28 miesięcznie po niemiecku, a mniejszość, po polsku  mó
wiąca, jedno  nabożeństwo miesięcznie. Czyż to nie jest skromna, nawet 
skąpa obsługa tej ostatniej? Co by powiedziano w Niemczech, gdyby 
400 dusz miało jedno  nabożeństwo w miesiącu? W całym kościele roz
ległoby się wołanie o pomoc... Myduchowni żałujemy, że z powodu braku 
sił duchownych jak również z powodu braku odpowiedniego pomieszcze
nia nie możemy więcej ofiarować mniejszości, po polsku mówiącej."

Co się zaś tyczy całego kościoła i jego synodów, to przedewszy
stkiem dbano o potrzeby również niemieckiej ludności. Oto co pisze 
jeden z najstarszych naszych duchownych.



„Poradziłbym autorowi artykułu w Heroldzie,“ albo tym, którzy mu 
nadsyłają kłamliwe wiadomości, by odwiedzili nasze zbory, nasze święta 
misyjne, nasze przytułki dla dzieci, nasze domy dla biednych, nasze chóry 
śpiewacze, wtedy będą musieli inne sobie wyrobić zdanie o naszych zbo
rach ewangelickich niemieckiej mowy i poznać bezsensowność swych za
rzutów. Kto zapoczątkował i wypracował nowy śpiewnik niemiecki dla 
kościoła w Polsce, nową agendę, podręczniki do nauki religji w języku  
niemieckim? Toż nikt inny, jak ci potępiani pastorowie!“

Co do władzy duchownej, to przyznać trzeba, że czas jakiś, miano
wicie za ś. p. ks. biskupa Evertlia, sprawa języka polskiego w kościele 
ewangelickim nie spotykała się z właściwem poparciem. I nic w tern 
dziwnego: z innej strony zasłużony ten arcypasterz, bądąc obcy nasze
mu krajowi, nie odczuwał tak bardzo jego potrzeb. Ale już ś. p. ks. 
superintendent generalny Manitius zwracał, podczas swego urzędowania, 
uwagę na konieczność większego zajęcia się ewangelikami polskimi. Za 
jego to czasów, a nie dopiero teraz, odbyło się pierwsze synodalne na
bożeństwo w języku polskim i postanowiono, o ile się synod odbywa 
w Warszawie, odbywać kolejno nabożeństwa w obydwu językach, co 
jest słuszne, jeśeli inteligentna część zboru Warszawskiego nie ma pa
trzeć na synody jako na coś, im obcego. Jeśli obecny N P W. ks. 
superintendent generalny przeprowadził na synodzie uchwałę, by wszę
dzie, gdzie są, nawet w małej liczbie, ewangelicy polscy, pastorowie 
byli obowiązani urządzać nabożeństwa polskie, to jest to wyrazem opieki 
nad garstkami rozrzuconych ewangelików polskich, w niczem jednak 
nie pozbawia obsługi religijnej ewangelików niemieckich. Z drugiej 
strony tenże NPW . superintendent generalny użył całego wpływu, by 
wyrobić u władzy wyższej prawo używania języka niemieckiego w szkol
nictwie, więc o polonizacji przez władzę duchowną u nas absolutnie 
nie może być mowy!

Pozostaje więc używanie przez pastorów języka polskiego w ro
dzinie i w życiu prywatnem. Ale któż ma prawo wtrącać się do życia 
domowego? Zresztą nie potrzebujemy wyjaśniać przyczyny tego obja
wu, wyręcza nas bowiem „Neue Lodzer Zeitung.“

„Fakt, że pastorowie i ich rodziny bardzo prędko się polonizują, 
znajduje objaśnienie w tern, że w całem Królestwie Polskiem w tak zwa
nych „wykształconych sferach“ niemców jest bardzo mało. Niemcy u nas 
zapalają się do zawodów „praktycznych,“ które znajdują w przemyśle 
i handlu. Człowiek zaś wyżej wykształcony potrzebuje obcowania z sobie 
równymi. Rodziny pastorskie muszą zatem obcować z lekarzami, adwo
katami, rejentami, nauczycielani i t. p. W tych zawodach zaś mamy 
bardzo mało niemców. W  Łodzi np. niema ani jednego adwokata lub 
rejenta niemca. Że zatem rodziny pastorskie najłatwiej ulegaję poloni
zacji, jest rzeczą zrozumiałą. ...Mając zmysł praktyczny, niemcy nasi do
tąd okazywali dziwnie mało ochoty do wyższego wykształcenia. Tyle 
osób, mimo niedostatecznego przygotowania, zdobyło sobie w przemyśle 
lub handlu ważne stanowiska, doszło do majątku i poważania. Ten fakt, 
ledwie się chce wierzyć, u wielu, bardzo wielu wzbudził niezłomne prze
konanie, że wyższe wykształcenie jest zbytkiem. A skutki tego poglądu 
widzimy dzisiaj: nie tylko  pastorowie, ale w większej jeszcze mierze pod
legli spolszczeniu lekarze, rejenci, adwokaci, inżynierowie o zupełnie nie
mieckich nazwiskach... Nie mamy prawa zarzucać tego pastorom, co jest 
w znacznej mierze naszą własną winą.“



Zdawałoby się, że sprawa rzekomej polonizacji przez pastorów 
została dostatecznie wyjaśniona. Ale nie, „Herold“ umieścił jeszcze 
jeden artykuł, a „Lodzer Zeitung“ znowu go w całości bez dopisku 
redakcyjnego przedrukowała. A rtykuł ten niby to jest dla kościoła 
naszego przychylny, występując przeciw polityce Rosenberga i innych, 
sprowadzania do Niemiec osadników niemieckich z Królestwa Polskiego, 
i ostrzegając tychże przed emigrowaniem. W końcu jednak, powtarza
jąc zarzut polonizacji, ucieka się do podjudzania.

,,Ale że tak daleko mogło dojść, pochodzi przeważnie z indyferen- 
tyzmu tamtejszych niemców. Gdyby zamieszkali w Polsce niemcy zwarcie 
zechcieli wystąpić przeciw manji polonizowania swego duchowieństwa, 
to ci panowie pastorowie wkrótce by poczuli, że zbór w każdym wzglę
dzie nie jest dla pastora, lecz przeciwnie pastor dla zboru.

Dla wiary żaden ewangelik-niemiec nie potrzebuje emigrować; gdyż 
leży to w ręku zborów swych polonizujących „niemieckich“ pastorow 
zmusić -g d y  łagodniejsze środki nie poskutkują—przez obstrukcję do 
opuszczenia swego przeciwniemieckiego stanowiska.“

Chyba dosyć otwarcie i szczerze! A jednocześnie szydło z worka 
wylazło: że i pierwszy artykuł nie był skargą uciśnionych, ale pobudką 
dla „obojętnych.“ Na szczęście dla nas. a na nieszczęście dla „Herolda“ 
nie potrzebujemy się obawiać podobnego wybuchu. Nikomu się krzy
wda nie dzieje, więc nikt nie potrzebuje przeciw duchowieństwu nasze
mu występować.

Więcej powiemy, gdybyśmy chcieli zasklepić się w niemczyznie 
i murem chińskim oddzielić się od społeczeństwa polskiego, to same 
nasze niemieckie zbory bynajmniej nie byłyby nam wdzięczne. Inteli
gentni niemcy wcale nic pragną, by ich pastor w razie koniecznego 
stykania się z polakami musiał stać niemy lub, kalecząc polszczyznę, 
stawał się figurą śmieszną. Zaś koloniści, którzy do pastora udają się 
o radę i pomoc w najróżnorodniejszych sprawach, bardzo chętnie widzą, 
jeśli ten umie i po polsku i po rosyjsku. Nie jeden raz się zdarza, że 
niemieccy koloniści, szczególnie przy pogrzebach, proszą o mowę polską—- 
dla sąsiadów katolików i szczycą się tern. że ich ksiądz i po polsku umie.

O praktyczny zmysł więc, niemniej jak i o poczucie sprawiedliwości 
u naszych niemieckich współwyznawców rozbiją się, mamy nadzieję, 
wszelkie podburzania z zewnątrz.

Wiadomości z kościoła i ze świata.
Najwyższe odznaczenia. W  dniu 5-ym maja r. b. Najwyżej 

zostali nagrodzeni: orderem św. Stanisława II klasy ks. superintendent 
W. Wernitz, pastor suwalski, i ks. pastor R. (jundlach, radca konsy
storski; orderem św. Stanisława HI klasy — ks. K. Mikulski, pastor 

łomżyński; krzyżem do noszenia na piersiach —  ks. A. Rutkowski, pa
stor w Dąbiu i ks. A. Krempin. pastor w Turku.

W izytacje. N P W. ks. superintendent generalny w dniu 15-yui 
b. m. wyjeżdża na czterotygodniowy objazd wizytacyjny do gub. Su
walskiej, podczas którego zwiedzi wszystkie w gubemji pomienionej 
znajdujące się zbory i tiljały, a mianowicie: dnia 16-go i 17-go maja —



paraf ję w Godle wie. dnia 19-go do 22-go maja —  Szaki i Sudargi, 
dnia 23-go i 24-go Władysławów, dnia 25-go i 26-go — Wierzbołowo, 
dnia 27-go Wyłkowyszki. dnia 2U-go —  Preny, dnia 30-go — Ma- 
rjainpol. dnia 31-go — Kalwarję, dnia 1-go do 3-go czerwca -— Wiżaj
ny i Wisztyniec, dnia 5 -go i (>—Sereje, dnia 7-go— Sejny, dnia 8 -go 
i 9-go —  Suwałki, dnia 10-go czerw ca—- Augustów.

Sprawy konsystorskie. Dnia 2 1-go kwietnia r. b. pod prze
wodnictwem PW . ks. superintendenta Wernitza odbyły się wybory 
w Wiżajnach, na których jednogłośnie (178 głosujących) pastorem obra
ny został ks. A. Wiemer. dotychczasowy wikarjusz w Pabianicach. 
Wybory te przez Konsystorz zatwierdzone zostały, a instalacji nowo- 
obranego dopełni N PW . ks. superintendent generalny w dniu 2-im 
czerwca r. b. — Również Konsystorz zatwierdził wybór ks. A. W anna- 
gata, dotychczasowego administratora parafji Iłów. na pastora tegoż 
zboru. Wybór ten, który również zapadł jednogłośnie (210 głosujących), 
odbył się dnia 22-go kwietnia r. b. pod przewodnictwem PW . ks. su
perintendenta Kunzmana. — Kolegjum kościelne w Nieszawie przystąpiło do 
sporządzenia kosztorysu projektowanego kościoła w Ciechocinku, o którym 
już nieraz pisaliśmy w naszem piśmie. Budowa ma kosztować około
24,000 rb. Zgodnie z prośbą kolegjum Konsystorz wystąpił do gene- 
nił-gubernatora warszawskiego o pozwolenie zbierania składek na budo
wę kościoła w Ciechocinku śród ewangelików naszego kraju. — Do Kon- 
systorza przedstawiono plan budowy kościoła oraz domu kantorskiego 
w Sierpcu, które to roboty obliczono na 14,000 rb. Kościół tymczaso
wo ma być bez wieży, której kosztorys również przedstawiony, ma wy
nosić około 3.500 rb. Plany te przesłane zostały do zatwierdzenia. — 
W sprawie zaprowadzenia niemieckiego języka wykładowego w szko
łach początkowych naszego kraju, przeznaczonych dla niemców-ewangeli- 
ków, Konsystorz wystosował okólnik do ks. ks. pastorów z zaleceniem, aby 
ze swojej strony postarali się o odpowiednie uchwały stowarzyszeń szkol
nych. które winny być przesyłane do właściwych dyrekcyj naukowych.

Konfirmacje. W  niedzielę Rogate dnia 5-go maja r. b., odbyła 
się w kościele naszym warszawskim konfirmacja młodzieży w języku  
niemieckim. Konfmnowani zostali: Altmann Jan , Blitz Maks, Brunsch 
Emil Wilhelm, Daminger Wilhelm, Dykert Kamil, Ernst Otton Paweł, 
Gettel Paweł Konrad, Gettel Zygmunt, Hagel Gustaw, H ardt Erich 
Antoni, Hempel Ludwik. H ort .Jan, Kleinhans Fryderyk Wilhelm, Koch 
Edward. Koch Rudolf Jakób, Leibbrandt Michał, Müller Jan. Müller 
Oskar. Neumann Henryk, Papmehl Maks, Petz Michał, Rundio Emil, 
Schielberg Gustaw Edward. Schwartz Karol, Schultz Marcin, Schulze 
Otton Karol Teodor, Stanke Leopold, Stiller Roman. Sztykel Ludwik,
Tschirchnitz Gustaw, V ogt Oskar, Wacker Jakób, W ege Florjan
Jerzy, Weisert Michał. Wisner Wilhelm Wawrzyniec, Wolfram E d
ward — razem 36.

Berwald Hulda, Block Otylja, Buchholtz Olga, Eitner Marja,
Frank M arta, Galaschek Alma Augusta, Galster Marjanna, Grüning 
Krystyna. Hentschel Berta, Hörauf Anna, Kil pert Joanna, Kruger
Lucja Anna, Kubier Marjanna, Liefeldt Helena Zofja, Litke Marta,



Mentzel Małgorzata, Namokel Berta Klara Mar ja, Piltz Irena, Rein
hard Jadwiga Berta. Renner Karolina Teodora, Schmidt Helena, Stiller 
Irma. Strajch Marta, Wilsch Ida — razem ‘24.

W niedzielę Exaudi, dnia 12-go maja, odbyła się w kościele na
szym konfirmacja młodzieży w ję zyku  polskim. Konfirmowani zostali: 
Benke Karol Wilhelm, Deeg Jan , Eiseler Ludwik Otton, Ertner Al
bert, Fiedler Gustaw Robert. Freigang Juljan. Hintze Edmund Alfred, 
Johansen Brunon, Kamper Juljan, Kam per Wilhelm, Keitel Antoni 
Henryk, Klotz Adolf Stanisław, Kopf Jan , Lemke Edward, Lutz Bo
lesław Wojciech, Maske Gustaw, Maul Leopold, Müller Edmund, Neu- 
gebauer Edward, Neumann Teofil, Neumann Wacław Edward, Nowiń
ski Robert, Pahl Józef. Perle Władysław, Pfeiffer Władysław Emil, 
Rapp Adam, Rapp Edward. Reiff Władysław. Rüger Stefan Grzegorz, 
Ryn as Franciszek Henryk, Sauermilch Gustaw, Schloetzer Eugenjusz, 
Schmidt Władysław, Scholl Gustaw Jan . Schumacher Emil, Sorgatz 
Ryszard, Stanenberg Witold, Sztraj Karol, Umgelter Alfred—razem 99.

Anders Anna, Anders Helena. Angelus Kamilla, Arnold Janina, 
Boye Ju lja  Karolina, Eckert Anna, Edelhoff Augusta, Emmel Zofja 
Elżbieta, Erdman W anda Elwira, Filip Helena Anna, Funk Marjanna, 
Gerstenkorn W anda. Graumann Franciszka, Grundmann Marta, Hcy
mami Marja Małgorzata, Holler Klara, Jaworska Berta, Kienle Leoka- 
dja Karolina, Knedler Etnilja, Knödler Paulina, Krieger Anna, К roli 
Jadw iga Marta, Lasocka Bronisława, Lebert Bronisława, Lehmann 
Anna, Lehmann Elżbieta, Leibbrandt Karolina, Liebert Olga, Mertens 
Lydja Natal ja, Metz Stefan ja, Müller Anna A mai ja, Nassius Jadw iga 
Celestyna, Noll Marjanna. Pfeiffer Anna Leokadja, Ristau Einilja, Rupp 
Stanisława Zofja. Salinger Helena Emilja, Szwartz Einilja, Setzer Emi- 
Ija, Scholl Marjanna, Sommer Janina, Stefan Arnalja Wilhelmina, Sto
ki ngor Otylja, Szolc Julja, Szostars Józefa, Tajrych Natal ja, Tesch 
Juljanna, Wagner Anna, Wandelt Marja. Weimert Elżbieta, Weinert 
Helena, W erner Olga, Zacharę к Stanisława Marta Marja i Ziegenhirte 
Kamilla — razem 54.

Seminarjum dla kantorow. Wypracowana już została i przed
stawiona do zatwierdzenia władzy ustawa seminarjum dla kantorów, 
które, w myśl uchwały ostatniego synodu, ma być otwarte w Tomaszo
wie. Seminarjum to, mające wychowywać kantorów do szkół wyzna
niowych ewangelickich, podległych Konsystorzowi, będzie również po
dlegało władzy Konsystorza w ten sposób, że cały skład nauczycielski 
ma być przez Konsystorz naznaczany i uwalniany i jemu też będzie 
składał doroczne sprawozdania, które Konsystorz od siebie przedstawi Mi
nisterium spraw wewnętrznych i zakomunikuje kuratorowi Okręgu na
ukowego. Do seminarium mogą być przyjmowani młodzieńcy od lat 16, 
konfirmowani, zdrowi, którzy ukończyli jednoklasową szkołę ludową lub 
mają odpowiednie świadectwo, po zdaniu wstępnego egzaminu. W yma
gane będzie również świadectwo moralnego prowadzenia się od właści
wego pastora. Seminarjum będzie miało cel dwojaki: wychować nau
czycieli do szkół ewangelickich czyli kantoratów oraz ewangelistów, 
kolporterów Biblji i innych książek religijnych i t. p. pracowników mi-



sji wewnętrznej. Pragnący objąć miejsce kantora muszą przebyć kurs 
dwuletni, chcący zaś poświęcić się zawodowi ewangelisty muszą pozo
stać dla specjalnego wykształcenia jeszcze rok jeden. Język wykłado
wy ma być niemiecki, z wyjątkiem nauki języka rosyjskiego,' w tymże 
języku pobieranej. Przedmioty wykładane w seminarjum są: w pier
wszym roku religja, muzyka, śpiew, języki: rosyjski, niemiecki, polski 
(niewykładany w Warszawekiem seminarjum nauczycielskiemu arytme
tyka, historja i geografja, kaligratja i rysunki (w zakresie wyższego 
oddziału szkół miejskich) początki pedagogiki i pogadanki pedagogiczne, 
wreszcie główne zasady rolnictwa, sadownictwa i pszczelnictwa. W  drugim 
roku nauki przybywają praktyczne ćwiczenia w pełnieniu obowiązków 
kantorskich i praktyka w szkole. Kurs specjalny dla ewangelistów 
dopełnia ich wiadomości religijnych i pedagogicznych, kształcąc ich ró
wnież wyżej w muzyce. Prócz tego dwa razy na tydzień godziny po
południowe mają być obracane na ćwiczenia ciała i zajęcia w polu i ogro
dzie. Tymczasowo projektowane jest otwarcie kursów na 20 uczniów, 
w miarę potrzeby i posiadanych środków liczba ta  może być powię
kszona. Seminarjum jest zakładem zamkniętym w celu wychowawczego 
wpływania na uczniów, tylko posiadającym w Tomaszowie rodziców lub 
bliskich krewnych rada pedagogiczna może pozwolić mieszkać poza obrę
bem seminarjum. Z a opłatą, bliżej później ustanowioną, wychowaucy, 
prócz nauki, będą dostawali zupełne utrzymanie i wszelkie pomoce uau- 
we, tylko ubranie i bieliznę muszą mieć własne. W miarę posiadania 
odpowiednich środków niezamożni lub zupełnie biedni kandydaci będą 
przyjmowani w określonej liczbie za połowę opłaty lub zupełnie bez
płatnie, z tem jednak, że pierwsi muszą odsłużyć na miejscach, wyzna
czonych im przez К onsystorz. trzy lata, drudzy sześć lat. Tylko cho
roba lub inna przeszkoda, uznana za dostateczną przez К onsystorz, zwal
nia od tego obowiązku, к toby zaś przed terminem wskazanym opuścić chciał 
swe stanowisko, musi zwrócić wydatek, poniesiony nań przez seminarjum. 
Kończący kurs nauk na stanowisko nauczyciela w к an to ratach muszą zdaf 
wać egzamin ostateczny w obecności delegata Okręgu naukowego, który na 
równi z radą pedagogiczną podpisuje wydawane świadectwa, stwierdzając 
swym podpisem zgodę władzy szkolnej na to, by posiadający świadectwo 
miał prawo zajęcia posady we wszystkich kantoratach Królestwa. Prócz 
tego świadectwo takie ma dawać ulgę przy odbywaniu powinności woj
skowej na równi ze świadectwami ukończenia seminarjów nauczycielskich. 
Oby ustawa ta rychło doczekała się zatwierdzenia, a seminarjum otwar
cia ku pożytkowi naszego kościoła!

Ofiary.
Złożono w redakcji „Zwiastuna“

na misje: Krystjau Czółkowski, zebrane w domu modlitwy w Juljanowie 
w parafji Stara Iwiczna rb. 6 kop 50: 

na szkoły nasze: N. S. jako dar %-go maja rb. 5.



Porządek nabożeństw
w kościele ewangelicko-augsburskim warszawskim:

Dnia 17 maja: komuuja ów. w języku polskim o godz. 9 rano; po po
łudniu o godz. 5 nabożeństwo tygodniowe w języku polskim 
ks. prefekt Scliroeter.

Dnia 19 maja: w 1 Suńęto Zielonych Św iątek; nabożeństwo w języku pol
skim (bez komunji) o godz. 8 rano ks. wikarjusz Rüger; nabo
żeństwo w języku niemieckim o godz. 10 rano ks. pastor Machleid;

Dnia 20 maja: w I I  Święto Zielonych Świątek: nabożeństwo w języku 
niemieckim (bez komunji) o godz. 8 rano ks. wikarjusz Rüger; 
nabożeństwo w języku polskim o godz. Ю rano ks. djakon L oth ;

Dnia 24 maja: komuuja św. w języku niemieckim o godz. 9 rano; po po
łudniu o godz. 5 nabożeństwo tygodniowe w języku polskim 
ks. prefekt Scliroeter.

Dnia 26 maja: w niedzielę św. Trójcy: nabożeństwo w języku niemieckim 
o godz. 91 rano ks djakon Loth; w języku polskim o godz. 111 
rano ks. pastor Machleid; po południu nabożeństwa dla dzieci od 
godz. 24—4.

Dnia 27 maja: jako w dniu koronacji Ich Cesarskich Mości: nabożeństwo 
galowe w języku niemieckim o godz. 10 rano, w języku polskim 
o godz. 10.1 rano.

Dnia 30 maja: egzamin konłirmandów w języku niemieckim o godz. 3 po 
południu ks. pastor Machleid.

Dnia 31 maja: komuuja św. w języku niemieckim o godz. 9 rano; po po
łudniu o godz. 5 nabożeństwo tygodniowe w języku polskim ks. 
prefekt Scliroeter.

Dnia 2 czerw ca: w niedzielę l  po 'Trójcy: konfirmacja młodzieży w języku  
niemieckim o godz. 10 rano ks. pastor Machleid; po południu na
bożeństwo dla dzieci od godz. 21—4.

Dnia 6 czerwca: egzamin konfirmandów w języku polskim o godz. 3 po 
południu ks. pastor Machleid.

Dnia 7 czerwca: komuuja św. w języku polskim o godz. 9 rano. Jako w dniu 
Urodzin Jej Cesarskiej Mości Najjaśniejszej Pani Cesarzowej 
Aleksandry leodorówny: nabożeństwo galowe w języku niemieckim  
o godz. 10 rano, w języku polskim o godz. 101 rano. Po po
południu o godz. 5 nabożeństwo tygodniowe w języku polskim 
ks. prefekt Scliroeter.

Dnia 9 czerwca: w niedzielę 11 po Trójcy: konfirmacja młodzieży w języku 
polskim o godz. 10 rano ks. pastor Machleid; po południu na
bożeństwa dla dzieci od godz. 24 — 4.

Dnia 14 czerwca: komuuja św. w języku niemieckim o godz. 9 rano; po
południu o godz 5 nabożeństwo tygodniowe w języku polskim 
ks. prefekt Schroeter,

Dnia 16 czerwca: w niedzielę I I I  po Trójcy: nabożeństwo w języku niemie
ckim o godz. 94 rano ks. superintendent generalny Bursche, 
w języku polskim o godz. 114 rano ks. pastor Machleid.

Uwaga. Nabożeństwa główne w niedziele i święta zawsze odbywają 
się z komunją ś-tą, przygotowanie zaś do niej ma miejsce pół 
godziny przed rozpoczęciem się nabożeństw samych.

W  kościele ewangelicko-reformowanym warszawskim:
Dnia 19 maja: nabożeństwo w języku niemieckim o godz. 10 rano ks. pastor

Jeleń; nabożeństwo w języku polskim o godz. 12 w południe ks.
superintendent Diehl.



Dnia 20 maja: nabożeństwo w języku polskim o godz. 10£ rano ks. su
perintendent Diehl.

Dnia 26 maja. nabożeństwo w języku niemieckim o godz. 10 rano ks. pastor 
Jeleń; nabożeństwo w języku polskim z komunją św o godz. 
10£ rano. ks. superintendent Diehl.

Dnia 2 czerwca: nabożeństwo w języku polskim o godz. 104 rano ks. supe
rintendent Diehl.

Dnia 9 czerwca: nabożeństwo w języku polskim z komunją św. o godz.
10£ rano ks. superintendent Diehl.

Dnia 16 czerwca: nabożeństwo w języku niemieckim z komunją Ś-tą o godz.
10 rano ks. pastor Jeleń; nabożeństwo w  języku polskim o godz. 
12 w południe ks. superintendent Diehl.

Galowe nabożeństwa w wyżej wymienionych dniach o godz. 10 rano. 
Uwaga: Przygotowanie do komunji św. odbywa się w dniu poprze

dzającym komunję o godz. 5 po południu.

Odpowiedzi redakcji.
Ks. Sat. w Scranton w Atueryce. Zamieściliśmy i szczerze się cieszy

my, że i ewangelicy polscy w Ameryce odtąd posiadają własne pismo — 
5 egzemplarzy „Historji reformacji“ poleciliśmy wysłać.

K. D. w Sosnowcu. Bardzo dziękujemy. Umieścimy w przyszłym  
numerze naszego pisma.

J. K. na Szlązku austrjackim. Z powodu nawału bieżącego materjału 
umieściliśmy dopiero w bieżącym numerze. Serdecznie dziękujemy i prosi
my o pamięć i nadal.

K. AL w Kamieńskoje. Artykuły „Herolda“ przedrukowały i łódzkie 
gazety niemieckie, dokąd przesłaliśmy naszą odpowiedź. Streszczenie po
lemiki znajdzie sz. Pan i w dzisiejszym numerze naszego pisma. Dzięku
jemy za przesłany wycinek.

OGŁOSZENIA.

Potrzebna nauczycielka ewangeliczka
% wykształceniem gimnazjalnem lub pensyjnem od 1-go czerwca lub 

1-go lipca r. b. do córeczki naszej.

Zgłaszać się do ks. siipermtendenta Kunzmana w Gombinie.

Pom ieszczenie dla dziewczynki lub chłopczyka
od 1-go września r. b. u nauczycielki IX szkoły ewangelickiej

Leszno N r. 2Б.

Zapewnia się troskliwą opiekę.
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Nakładem drukarni Aleksandra Ginsa
wyszły i są do nabycia tamże

Świadectwa Konfirmacyjne w języku polskim i niemieckim
z Wyrokami Pisma Św iętego .

Cena zeszytu, zawierającego 5ü szt., rb. 1 bez przesyłki pocztowej.

Młody handlowiec.
znający języki: niemiecki, polski i rosyjski, poszukuje (jakiejkolwiek) 

posady. Ma świadectwa i referencje.

Adres: Warszawa, ul. Długa Nr. iźO >n. 14. Paul.

Dobrą stancję dla 2 uczniów klas niższych
od nowego roku szkolnego 

może polecić redakcja „Zwiastuna."

Inteligentna freblanka z muzyką
pragnie wyjechać na lato do dziecka lub też jako towarzyszka

do osoby starszej.
Wiadomość w księgam i p. Miełkego lub też S-to K rzysku  48 m. (i.

W ydaw ca ks. J . B ursche. R edaktor кв. A . Schoeneich .

W arszawa. Druk A. G losa. Nowozielna M  47.


