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TAJEMNICA POMYŚLNOŚCI.
Eu), Mat. 6 ,33• „Szukajcie naprzód Królestwa Bożego i sprawiedliwości 

jego, a to wszystko będzie wam przydane“.

Rozpoczynając Nowy Rolę, 1927-y od narodzenia Pańskiego, życzyliśmy zwyczajem utartym 
wszystkim bliższym i dalszym nam osobom wszelkiej możliwej pomyślności, rozumiejąc pod tym 
słowem przedewszystikiem zdrowie i te materjalne dary, których człowiek pożąda i pragnie 
w życiu swem codziennem . A le wygłaszając życzenia podobne czynimy to bez wiary w zrealizowanie 
życzeń podobnych, i oto stały się one w ustach naszych raczej Wytartym już na Wszystkie 
strony frazesem  i pustym dźwiękiem, nie zaś objawem tej wiary, która charakteryzuje każde  
słowo, będące wyrazem twórczej, czynnej woli. N ie dziwmy się jedn ak, inaczej bowiem nie 
może być wtedy, gdy człowiek, pragnąc pewnych skutków, zapomina o przyczynach, których te 
skutki są koniecznym i naturalnym wynikiem.

Wyszliśmy już, Bogu dzięki, z  okresu płytkiego a naiwnego materjalizmu, który, nie 
spostrzegając lub, nie chcąc spostrzedz w okół siebie żadnych rzeczywistości, oprócz grubej 
namacalnej materji, głosił poprostu, że po za  nią nic już więcej nie istnieje, i rozumiemy już  
dzisiaj dosyć powszechnie, że te zjawiska materjalne, w których żyjemy, z  których k ° rzystamy 
codziennie, których wreszcie pragniemy dla siebie —  to nie „rzeczy same w sobie“, ale tylko 
ogniwa dalsze łańcucha potężnej nieobjętej dla umysłu ludzkiego Woli, która przejawia się tak 
w życiu ducha, ja k  i materji, powodując pewne zjawiska i pewne skutki

Prawdę tę powinnibyśmy mieć stale przed oczyma, kształtować swe zamiary i plany pod  
je j  kątem widzenia, a Wtedy i to nasze życie przybrałoby, bo przybrać by musiało inny wyraz 
i charakter.

W  innych słowach podaje nam prawdę tę Zbawiciel nasz, odpowiadając wszystkim tak 
bardzo zatroskanym o to „co będą jedli, albo co będą pili, albo w co się będą przyodziewać" —  
»szukajcie naprzód k rólestwa Bożego i sprawiedliwości jego , a to wszystko inne będzie wam
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przydane* . Zdanie podobne musi się u)ydau)ać dzisiaj dla t. zw. przeciętnego (a lepiej powiedziawszy: 
po powierzchni życia tylko płynącego) człowieka conajmniej paradoksalnem, bo przełożywszy 
j e  na języ k  naszych obecnych bólów, trudów i znojów  —  otrzymalibyśmy zdanie: „szukajcie 
naprzód k™lestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a będziecie mieli dobrą walutę, czynny bilans 
handlowy i płatniczy, ustaną walki wewnętrzne i zewnętrzne, trudności codziennie nas gnębiące, 
zapanuje idealny ład, a nam wszystkim będzie dobrze

Otóż paradoks tego zdania polega na tern, że my stosujemy zdanie Zbawiciela naszego 
wręcz odwrotnie i szukamy przedewszystkiem „wszystkiego innego“ — aby nam potem królestwo 
B oże i sprawiedliwość jego  była do tego przydaną.

My poprostu nie jesteśmy zdolni zrozumieć, że pomiędzy tak różnymi dziedzinami życia 
ja k  np. religją, a dajmy na to k Westją finansową państwa lub społeczeństwa, istnieje pewien 
ścisły zw iązek> kióry je  warunkuje i łączy w pewną całość, dlatego bośmy się nauczyli traktować 
życie nasze duchowe i życie codzienne, t. zw. zwykłe, ja k o  dwie różne wielkości, m ające swój 
punkt styczny w najlepszym razie w niedzielę przez pójście do k°ścioła i wysłuchanie k azania, 
które staramy się czemprędzej zapomnieć, aby broń B oże  —  nie oddziałało ono bezpośrednio na 
nasze „zw ykłe, normalne“ życie! Jest to do pewnego stopnia uprzedzenie się do pewnej k^estji 
i odpychanie j e j  z uporem i zapamiętaniem tylko dlatego, że wymaga ona pewnego wysiłku 
ducha i Wyjścia ze stanu leniwej bierności, klóra, choć nie daje nam tej summy zadowolenia, 
ja k  byśmy tego pragnęli, to jednak pozwala brać życie łatwo, „ normalnie” i zdawałoby się —  
tak zwyczajnie i jasno. A  potem patrzymy się na nie, bolejemy i płaczem y, życzymy sobie 
tego lub owego i potrząsamy smutnie głową nad własnemi życzeniami, bo z  góry nie wierzymy 
W ich moc, bośmy je  przed ich wypowiedzeniem jeszcze w duszy swej na bezsiłę skazali.

Dlatego spróbujmy innej metody w tym rozpoczętym niedawno roku 1927. Sądząc z ogólnego 
położenia świata i kraju naszego, będzie to rok ciężkiej mozolnej pracy i wielkich zmagań 
pod k azdym Względem, a będą one zmierzały do zapewnienia nam jaknajw iększej summy „tego 
wszystkiego“. Spróbujmy tedy szukać We wszystkiem, co nas interesuje, cieszy lub boli, „królestwa 
Bożego i sprawiedliwości jeg o “ i postępować konsekwentnie podług tych praw, które nam to 
„królestwo“ ułożyło. Nie mówmy, żeśmy mali, słabi, nic nie znaczący, bo w gruncie rzeczy 
tyle jest radiści, zadowolenia i szczęścia w życiu naszem, a dalej w życiu społeczeństw i narodów—  
ile w nich jest szukania królestwa Bożego i sprawiedliwości jego! Im więcej tego zrozumienia 
wśród małych i „nic-nieznaczących“ —  tern bliżej dla nas „wszelka pomyślność (.

D latego na progu Nowego R ok  a życzymy wszystkim miłym czytelnikom znalezienia 
dla swego serca tajemnicy i źródła „w szelkiej pomyślności“ w królestwie Bożem  i świętej 
sprawiedliwości jego. KS. LU D W IK ZAUNAR.

P O  R O K U .
Gdyśmy przed rokiem przystępowali do wydaw

nictwa „Jednoty”, uświadamialiśmy sobie w zu
pełności, jakie trudności zwalczać nam przyjdzie 
na tern nowem polu pracy naszej. Doświadczenie 
roku ubiegłego potwierdziło całkowicie przewi
dywania nasze, ale w równej mierze przekonało 
nas też o tern, żeśmy się nie mylili, mówiąc 
o potrzebie powstania u nas pisma ewangelic
kiego, które, będąc pismem kościelnem, stawiało 
by sobie jednocześnie za cel oświetlanie wszelkich 
przejawów życia naszego społecznego z punktu 
widzenia etyki chrześcijańskiej, na Słowie Bożem 
opartej, i budzenie oraz gruntowanie w sercach 
nie tylko naszych współwyznawców, lecz i wszyst
kich ludzi dobrej woli, zrozumienia konieczności 
oparcia tego życia społecznego na szczytnych 
ideałach żywej wiary, to znaczy — prawdy, uczci
wości i sprawiedliwości.

Czyśmy zadaniu temu sprostali w zupełności, 
sąd nie do nas należy. W każdym razie staraliśmy 
się usilnie o to, a liczne ustnie, lub piśmiennie 
oświadczane nam sądy czytelników naszych, wy
powiadające bardzo pochlebne zdania o „Jedno- 
cie” tak co do jej treści, jak i zewnętrznego 
wyglądu, świadczą, że starania te nie były zu
pełnie bezowocne. Te pochlebne o piśmie naszem 
sądy, jak również i nić sympatji, jaka się między 
„Jednotą” i jej czytelnikami nawiązała, upoważ
niają nas do wiary, że pismo nasze jest potrzebne, 
i dodają nam otuchy i zachęty do dalszej pracy.

Pracę tę podejmujemy u progu drugiego roku 
istnienia pisma naszego z nowemi siłami, wzbo
gaceni doświadczeniem roku ubiegłego, w znacz
nie liczniejszem gronie współpracowników. Do 
przyjaciół pisma i dotychczasowych prenumera
torów naszych apelujemy o pomoc, prosząc ich,
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aby nam i nadal nie odmawiali sympatji, jednali 
nam coraz liczniejsze rzesze czytelników i od
biorców i w ten sposób przyczyniali się do 
utrwalenia i wzmocnienia podstaw materjalnych 
naszego wydawnictwa.

My ze swej strony, zachowując nadal charakter 
pisma naszego jako organu kościelnego, dołożymy 
wszelkich starań, aby „Jednota" dawała czytel
nikom swoim zdrowy pok rm duchowy, informo
wała ich o życiu kościelnem i jego przejawach, 
zwłaszcza u nas w Polsce, i zaznajamiała ich 
% tern, co się doniosłego w tej dziedzinie dzieje 
w świecie chrześcij ńskim a zwłaszcza ewange
lickim. Stojąc na gruncie wierzeń i nauki Ko
ścioła Ewangelickiego według Słowa Bożego Re
formowanego, nie schodzimy z wspólnej dla 
wszystkich odłamów ewangelicyzmu platformy 
Ewangelji Chrystusowej, popierać więc i propa
gować będziemy zbliżenie się do siebie i zjedno
czenie dla wspólnych celów poszczególnych tych 
odłamów tu w Ojczyźnie naszej, gdzie powstąć  ̂
ma niezadługo „Rada Kościołów Ewangelickich“.

Jednocześnie kwestje społeczne, zagadnienia 
istotnej kultury duchowej znajdą na łamach „Je- 
dnoty” jeszcze silniejsze aniżeli dotąd uwzględnie
nie. Troską naszą będzie dostarczanie czytelnikom 
naszym poważnego materjału do zastanawiania 
się i przemyślenia, zaznajamianie ich z utworami 
pisarzy polskich doby ubiegłej i dawniejszej, liczne 
prace których nieznane są szerszemu ogółowi 
w Polsce dzięki potępieniu ich przez Rzym, jako 
też z utworami najnowszej literatury polskiej, 
w których religja i przeżycia religijne poważną, 
jeżeli nie dominującą, odgrywają rolę.

W noworozpoczętym roczniku „Jednoty“ dru
kować będziemy nadal prace znanego czytelni
kom naszym dotychczasowego współpracownika 
naszego, pana P. Hulki-Laskowskiego. Grono tych 
współpracowników „Jednoty“, jak już zaznaczo- 
nem zostało, w roku bieżącym znacznie się zwięk
szyło. Pan profesor K. Kosiński dał nam pracę 
o Stanisławie Witkiewiczu i nadal nas utworami 
pióra swego zasilać łaskawie przyobiecał. Jedno
cześnie rozpoczynamy druk obszernej pracy p. t. 
„Doznania religijne w najnowszej literaturze pol
skiej“, autorem której jest znany poeta, pan prof. 
Leon Rygier. Również Ks. prof. K. Serini zao
fiarował nam łaskawie współpracę swoją. Dru
kować będziemy jego najnowszą dłuższą pracę: 
„Religja i kultura współczesna“. Początek pierw
szej części tej pracy p. t. „Przejawy religji“ 
podajemy w numerze niniejszym. W następnych 
numerach „Jednoty“ drukować będziemy pracę 
Dr. Edw. Lehmana, profesora uniwersytetu w Lund 
w Holandji, p. t. „Religje“, przedstawiającą 
zwięzłą historję religij. Z prac treści historycznej 
drukować zamierzamy utwór Ks. D-ra Bickericha: 
„Rola Leszna w dziejach Kościoła naszego“ i pracę 
Ks. L. Zaunara: „Znaczenie Jana Laskiego w dzie
jach Reformacji w Polsce“. Wreszcie w rodzaju 
„feljetonu“ umieścimy w „Jednocie“ rzecz p. t. 
„Cztery miesiące w Czerezwyczajce“. Są to

wspomnienia istotnych, a nie powstałych w bujnej 
wyobraźni zawodowego powieściopisarza, przeżyć 
studenta teologji, który uczestniczył w wojnie 
światowej jako oficer wojsk austrjackich, w roku 
1918 dostał się do niewoli rosyjskiej i przepę
dził na Ukrainie okres czasu aź do roku 1921-go, 
w którym to roku został aresztowany przez bol
szewików i więziony przez 4 miesiące w „cze
rezwyczajce“. W więzieniach przeżył istne piekło 
na ziemi, cudem wydostał się na wolność i po 
długiej podróży powrócił do kraju.

Tyle o zamierzeniach naszych na przyszłość.
Abyśmy jednak zamierzenia te w czyn wpro

wadzić mogli, potrzebujemy koniecznie poparcia 
ze strony nietylko dotychczasowych czytelników 
naszych i odbiorców, ale i szerokiego ogółu 
współwyznawców naszych. Kolegjum Kościelne 
Zboru Ewang. - Reformowanego w Warszawie 
udziela nam i na ten rok poparcia swego, biorąc 
na siebie ciężkie pod względem materjalnym 
obowiązki wydawcy pisma naszego. Liczy jednak 
i ono na pomoc ogółu współwyznawców naszych, 
mając nadzieję, że zechcą oni stać się odbior
cami „Jednoty“, opłacającymi prenumeratę roczną, 
w daleko pokaźniejszej liczbie, aniżeli to dotych
czas miało miejsce. Nie będziemy się rozwodzili 
nad przykremi doświadczeniami ubiegłego roku, 
powodowanemi dziwną obojętnością wielu współ
wyznawców i współzborowników naszych, którzy 
dzięki swej zamożności i niezależności materjal- 
nej mogli okazać nam pomoc i zainteresować się 
pracą naszą, a jednak tego nie uczynili. Chcemy 
wierzyć, że w przyszłości będzie lepiej i że pismo 
nasze znajdzie utrwalenie bytu swego w sympatji 
i zrozumieniu braci naszych w wierze. W tej 
wierze, ufni w pomoc Bożą, przystępujemy znowu 
do pracy, a Bóg miłosierny oby tej pracy błogo
sławić raczył!

W końcu zaznaczamy, że cena prenumeraty 
„Jednoty” pozostaje niezmienioną i wynosi wraz 
z przesyłką pocztową: rocznie 12 zł, półrocznie 
6 zł i kwartalnie 3 zł. O ile by opłaty pocztowe 
w ciągu roku podwyższone zostały, odbiorcy pisma 
proszeni będą o wyrównanie podwyżki. Oprócz 
prenumeraty przyjmowane są z wdzięcznością 
i ofiary na wydawnictwo. Prenumerata i ofiary 
wpłacane być mogą na konto czekowe Pocztowej 
Kasy Oszczędności Nr 12423 w Warszawie, lub 
osobiście w Administracji „Jednoty” w Warszawie 
(Kancelarja Zboru Ewang.-Reformowanego), ulica 
Leszno 20, od godziny 9 r. do 4 po południu. 
Do niniejszego numeru dołączamy blankiety na
dawcze P. K. O., na które pozwalamy sobie 
zwrócić uwagę szanownych czytelników i odbior
ców naszych.

Redaktorem czasopisma „Jednota” pozostaje na
dal Ks. Stefan Skierski. Przyjmuje on w sprawach 
redakcyjnych interesantów codziennie, oprócz Nie
dziel i Świąt, w godzinach urzędowych (10 — 12 
w poł.) w kancelarji swojej— Leszno 20 m. 3.

REDAKCJA.
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RELIGJA I KULTURA WSPÓŁCZESNA.
I.

PRZEJAWY RELIGJL

ROK II JEDNOTA  ____________ Nr I

W krajach cywilizacji europejsko-amerykańskiej 
religja a przeto i kościoły zaczynają powoli ustę
pować z widowni życia publicznego i cofać się 
w zacisze serc. Hasło: „religja jest rzeczą pry
watną“ zyskuje coraz liczniejszych zwolenników, 
i może zapanować nad umysłami, o ile nie na
stąpi zasadniczy zwrot w tendencjach rozwojo
wych obecnej kultury. Skutkiem stopniowego 
zacieśniania się sfery, w której występuje na jaw 
religja, wraca ona do tajemnych głębin duszy, 
skąd wyszła, i zgodnie ze swoją istotą może się 
znów stać potęgą, wpływającą pośrednio na ca
łość życia.

Społeczeństwo polskie przeżywa obecnie pierw
sze stadja tego procesu, i to w sposób bolesny, 
nie brak bowiem czynników wpływowych, które 
dążą do zatamowania całego ruchu i skierowania 
go na tory sobie miłe. Kościoły, żyjące tradycją 
historyczną, dążą do poddania swym wpływom 
pewnych dziedzin życia publicznego; z tego po
wodu trafiają na opór państwa i myślących kate- 
gorjami państwowemi warstw społecznych, jedno
cześnie skierowują akcję religijną na błędne tory, 
wywołując wrażenie, jakoby urzeczywistnienie 
podobnych dążeń mogło być ostoją religji i jest 
jej zadaniem. Wyznawcy tych kierunków kościel
nych często przyklaskują zamiarom swych przy
wódców z przekonania i czasami z wygody, mogą 
bowiem istotną religijność zastąpić frazesem, za
czerpniętym ze słownictwa polityki kościelnej. 
Ludzie głębiej odczuwający i szczerzy, dalecy od 
chęci uznawania religji za narzędzie polityki, zry
wają z nią lub conajmniej z kościołami i szukają 
zaspokojenia swych pragnień u innych źródeł.

Słowa J. M. Rozwadowskiego trafnie charak
teryzują położenie obecne: „Zresztą nie w tern 
rzecz, czy kościoły, synagogi, meczety... są puste 
czy pełne, a w tern, że religja ludziom zobojęt
niała, ciepło religijnego nastroju wystygło. Cho
ciaż istotny sens najwyższych religij świata jest 
ten sam i mógłby zaspokoić człowieka, to po- 
pierwsze bywa tak głęboko schowany, że go 
zwykły biedny człowiek z trudem tylko może 
odnaleźć, a powtóre jest faktem, że ludzie tęsknią 
do religji, prawie tak jak do dyktatora, i w tern 
leży odpowiedź i stwierdzenie faktu. Bo do cze
góż się tęskni? Czy do tego co się ma? Czło
wiek szuka żywej siły i nie znajduje jej nigdzie”. 
(Przegląd Współczesny Nr 37, str. 5).

Przykry pesymizm wieje z tych słów, wypo
wiedzianych pod adresem religji, której nie można 
odnaleźć ani w pełnych, ani w pustych świąty
niach, chociaż dusza ludzka tęskni za siłą żywą, 
nadającą życiu treść i kierunek. Na skutek takich 
doświadczeń wżera się w serce niewiara, a w du
szy wysychają źródła wzruszeń szczytnych i mo
tywów głębokich.

Każdy okres historyczny posiada swój symbol, 
w którym skupiają się zasadnicze jego cechy; 
symbolem naszych czasów jest — maszyna, cu
downy wykwit zmechanizowania i zracjonalizo
wania życia. Przemożnym wpływom maszyny, jako 
symbolu, stopniowo poddaje się całe życie du
chowe; przeto religja, w swojej najgłębszej treści 
wroga tym dążeniom, jest zwalczana z całą bez
względnością przedewszystkie n na tych frontach, 
gdzie posiada najmniejszą siłę oporu — w życiu 
publicznem. Cofając się jednak z wysuniętych 
pla.ówek traci wprawdzie na terenie, lecz zy
skuje na mocy dzięki koncentracji swych zasobów, 
i pomimo yżej wzmiankowanego sceptycyzmu 
nietylko może się stać, lecz staje się siłą żywą. 
Skoro religja się odradza, musi ona ulec prawu, 
obowiązującemu w całem życiu — nakazowi eks
pansji. Wprawdzie ludzkość powojenna nakłada 
hamulec na dążności imperialistyczne, zbyt bo
wiem drogo okupiła ich wyniki polityczne, jednak 
w życiu duchowem, opartem na wartościach naj
wyższych, partykularyzm musi ustąpić na rzecz 
uniwersalizmu. Prawo to obowiązuje i religję; 
ześrodkowana w duszach ludzkich łamie zapory 
życia subjektywnego i ujawnia się w pewnych 
objektywnych zjawiskach; przy tern zatacza coraz 
szersze koła, aż przeniknie życie wszerz i wgłąb 
do ostatnich granic.

Czy wobec stwierdzenia tego faktu rozwój do
tychczasowy kościołów zasługuje na sąd surowy, 
stale wygłaszany przez niechętn ch, a nawet 
i życzliwych? Czy istotne zgodnie z twierdze
niem Berdjajewa wracamy nieuchronnie do śre
dniowiecza? Dawne formy r ligijnego uniwersa
lizmu zapewne nie wrócą o tyle, że zorganizo
wane kościoły lub kościół nie zapanują w formie 
„teokracji” nad życiem; lecz religja, jako siła 
żywa, po zdobyciu serc przeniknie swem tchnie
niem ożywczem wszystkie dziedziny życia, wy
ciskając na niem piętno wiecznych, bezwzględnych 
wartości. Z dawnego piedestału powszechnego 
panowania religja zejdzie do roli powszechnej 
służebnicy, a służba ta bezgraniczna, prawdziwa 
służba Boża będzie stanowiła treść uniwersalizmu 
religijnego.

Linja demarkacyjna, ściśle odgraniczająca sferę 
panowania od dziedziny służenia, jest tak zmienna 
i nieuchwytna, że zacierają się różnice, a w do
datku nikt się otwarcie rie przyznaje do chęci 
panowania w imię religji.

W celu zdobycia sprawdzianu, który umożliwia 
właściwą ocenę faktów przeszłości i teraźniej
szości, należy stale zwracać się do źródeł pra
wdziwej religijności; jednocześnie jest niezbędne 
poznanie przejawów życia religijnego w ich bo
gactwie historycznem, w ich konieczności psy
chicznej i społecznej; naturalnie muszą być metodą
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porównawczego religioznawstwa uwzględnione 
tylko przejawy zasadnicze i istotne, ujęte w ca
łość systematyczną na podstawie prawidłowej za
sady podziału. Za taką musi być uznane określenie 
religji; skoro religja jest społecznośc:ą człowieka 
z Bogiem, należy uwzględnić przejawy religji, 
dotyczące: 1) Boga, 2) człowieka, 3) stosunku 
Boga do człowieka i człowieka do Boga, 4) naj
wyższego dobra religijnego, 5) religijnego po
glądu na świat. Zaznaczyć muszę, że podstawowe

pytanie, czy wogóle religja subjektywna musi się 
ujawnić w pewnych formach zewnętrznych, zo
stało przeze mnie omówione na łamach „Jednoty” 
w artykule: „Doznania religijne”. Do tych wy
wodów nawiązuję obecne rozważania o tyle, że 
w „Doznaniach religijnych’1 przedstawiłem stronę 
podmiotową religji, czyli religijność, obecnie za
mierzam zobrazować stronę przedmiotową.

D. c. n. Prof. Karol Serini.

KLERYKALIZM A KULTURA.
Jest faktem tysiąc razy stwierdzonym, że gdv 

klerykalizm wzrasta, to kultura maleie i odwrot
nie, gdy wzrasta kultura, to klerykalizm się 
kurczy. Nic nie ma wymowy tak potężnej, jak 
fakty. Przytoczymy kilka z dni ostatnich, do
tyczących, niestety, naszej Ojczyzny, w której 
coraz skuteczniej tłumi kulturę narodową kosmo
polityczna międzynarodówka klerykalna.

W Krakowie zostaje skonfiskowany Nr 22 
czasopisma „Polska Odrodzona” za zamieszcze
nie rozprawy Seweryna Goszczyńskiego, napi
sanej w roku 1847 i przedrukowanej od tych 
czas we wszystkich wydaniach jego dzieł. Spe
cjalnie potępiony zostaje ustęp: „Katolicyzm 
przez nakaz ślepej wiary w swój Kościół i po
święcenie się przedewszystkiem sprawie Kościo
ła, stawiając siebie na pierwszem miejscu, na
znacza podrzędną ważność interesowi narodo
wemu, stłumia patrjotyzm, odrywa od działań 
publicznych.—Pierwej zbawienie duszy, a potem 
Polska — powtarzają nam prawowierni katolicy. 
I nie bierzmy tego zdania za czcze brzmienie, 
za chwilowe obłąkanie kwietyzmu religijnego. 
Nie widzieliśmy-ż w ostatniem naszem powsta
niu ludzi, którzy je ściśle zastosowali? Jest 
ono logicznie wyciągnione z ducha katolicyzmu; 
za takie musimy je przyjąć—a przyjąwszy, cóż 
mamy z niego wnosić? Oto, że niepodobna być 
zarazem dobrym katolikiem i dobrym Polakiem— 
a przynajmniej, że między dążeniami katolika 
i Polaka jest pewien rozbrat, który nadto inte
resowi pierwszego daje przewagę nad interesem 
drugiego; z takiej przyrody ich stosunku, czyż 
nie może czasem wyniknąć zupełna między 
nimi sprzeczność i potrzeba, ażeby Polak ustą
pił katolikowi, poświęcił swoje obowiązki oby
watelskie obowiązkom religijnym?”—Drugi inkry
minowany ustęp jest taki: „Nadewszystko nie 
zapominajmy, że katolicyzm jest dziś w stanie 
upadku i chwyta się wszystkich środków do 
wyjścia z niego. Tyran na szczycie potęgi, 
chytry w słabości—oto charakterystyczne piętno 
papizmu”.

Pod każdem z tych słów można się podpisać 
na ślepo, bo wyrażają one żywą rzeczywistość. 
Gdy Mickiewicz wzywał Skrzyneckiego do wal
ki z Moskwą, ten odpowiedział mu, że nie wie,

czy da mu na to pozwolenie jego spowiednik. 
Mickiewicz odpowiedział mu z pogardą, że nie 
rozumie takiego sumienia. Rousseau w swojej 
umowie społecznej zwraca uwagę, że katolik 
ma zawsze dwie ojczyzny: jednę duchowną 
w Rzymie i drugą narodową w kraju ojczystym, 
wobec czego nie może być jednocześnie poboż
nym i wiernym obywatelem swego kraju. O tem 
wiedzą wszyscy. Jak się rzeczy mają, wie prze
dewszystkiem Polska, potępiona przez papieża 
Grzegorza XVI za swoją walkę o wolność. 
Papież nie zawahał się na życzenie Moskwy 
schizmatyckiej nazwać krwawego uzurpatora 
moskiewskiego „prawowitą władzą”. Przykła
dów takich możnaby przytoczyć tysiąc.

Ale nie o te przykłady chodzi. Mamy tu do 
czynienia z czemś daleko lepszem, ze skanda
lem pierwszej klasy, który degraduje na rzecz 
Watykanu współczesną mentalność polską. Za
znaczę, że to ja przypomniałem Goszczyńskiego 
Polsce dzisiejszej, drukując te właśnie inkrymi
nowane przez Sąd Krakowski wyjątki z arty
kułu Goszczyńskiego w rozprawce swojej, za
mieszczonej w numerze 6 „Ewangelika” z dnia 
1 czerwca 1919 roku. Goszczyńskiego cytowa
łem często jako klasyka literatury polskiej, co 
samo musiało zapewnić mu nietykalność wobec 
ludzi kulturalnych. Cytowałem go zaś za wy
daniem, które ukazało się w r o k u  1911 we 
L w o w i e  pod redakcją Zygmunta Wasilew
skiego i nakładem znanej firmy wydawniczej 
Altenberga. W wydaniu tem, obliczonem także 
na wywóz za kordon, zostały wykropkowane 
ustępy, które mogły były pogniewać cenzora 
carskiego, ale krytyka polityki papieskiej została 
nietknięta.

Rozmawiałem o tej konfiskacie z pewnym 
sądownikiem; mój rozmówca powiedział mi, że 
to trudno, że jeszcze nie mamy zunifikowanego 
kodeksu i że w b. zaborze austrjackim obowią
zuje kodeks b. Austrji aż do czasu, gdy zacznie 
obowiązywać ogólny kodeks polski. O t ó ż  
s t w i e r d z a m ,  że w „ P o l s c e  O d r o d z o 
n e j ” u k a z a ł  s i ę  p r z e d r u k  a r t y k u ł u  
G o s z c z y ń s k i e g o ,  k t ó r y  w y s z e d ł  za 
p a n o w a n i a  c e s a r z a  F r a n c i s z k a  J ó 
z e f a  we L w o w i e  w r o k u  1911 i w jedno-
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tomowem zbłorowem wydaniu Zygmunta Wasi
lewskiego znajduje się na str. 372—377. W roku 
1911 ustawy cesarskie obowiązywały chyba 
bardziej, niż dzisiaj, lecz władze cesarsko-kró
lewskie i apostolskie uszanowały dzieło klasyka 
polskiego, nie uważając, że trzeba go konfisko
wać. Co więc uważano za dopuszczalne i zgodne 
z prawem w klerykalnej Austrji przy istnieją
cych prawach, tego nie uważano w wolnej Pol
sce za dopuszczalne na mocy tychże samych 
cesarsko-królewskich praw. Tu zaczyna się wi
dowisko, któremu koniecznie trzeba dać nazwisko. 
N ie  k l e r y k a l n a  A u s t r j a  k o n f i s k o 
w a ł a  p o l s k i c h  k l a s y k ó w  i w i e l k i c h  
p a t r j o t ó w ,  do k t ó r y c h  n a l e ż a ł  G o 
s z c z y ń s k i ,  a l e  c z y n i  to s ą d  w o l n e j  
P o l s k i .

Doczekamy się, oczywiście, rzeczy jeszcze 
lepszych, a to dlatego, że ogół polski ma dla 
takich spraw najsuwerenniejszą obojętność. Co go 
tam obchodzi niejaki Goszczyński! Ozwie się 
pismo ewangelickie, powtórzy jego głos jedno 
z pism odważniejszych i po krzyku. Kleryka
lizm może robić świeży kawał. I robi. Oto 
grupa wyższych duchownych marjawickich je- 
dzie do Ziemi świętej przez Belgrad i w jakimś 
kłopocie wstępuje do poselstwa polskiego po 
radę i pomoc. Podczas konferencji z posłem, 
„jeden z urzędników poselstwa mówił do O. Fi
lipa w zaufaniu, biorąc go za rzymskiego księ
dza: — Niedługo cała Serbia będzie katolicką, 
bo Kroaci są katolikami i przewyższają kulturą 
Serbów; opanują więc urzędy państwowe i nun
cjusz papieski z łatwością zaprowadzi unję”. 
(Z podróży do Ziemi świętej Nr 2, str. 11). 
Urzędnik poselstwa polskiego w Belgradzie nie 
zna większej troski, jak pokatoliczenie prawo
sławnej Serbji. Trudne do wiary, ale wszak 
w swoim czasie pan Wróblewski, jako poseł 
w Stanach Zjednoczonych, odmówił udziału 
w uroczystości polskiego Kościoła Narodowego, 
bo jest katolikiem. W jaki sposób mógł ten 
pan obcować z takim heretykiem, jak prezy
dent Stanów Zjednoczonych, to dla nas zagadka. 
„Ofeljo, wstąp do klasztoru!” — tam niema 
heretyków.

W „Głosie Prawdy” (Nr 1 z 8 stycznia 27 r.), 
który w naszych warunkach możnaby także 
nazwać „Głosem wołającym na puszczy”, zabrał 
głos świetny publicysta, dawny współpracownik 
dawnej „Prawdy” i dawnej „Myśli Niepodległej”, 
Wincenty Rzymowski, zastanawiając się nad 
takim faktem, że w nagłówku listu pasterskiego 
biskupa wojskowego Dra Galla, są takie słowa:

„Dr. Stanisław Gall z Bożego zmiłowania i Sto
licy Apostolskiej łaski — biskup połowy Wojsk 
Polskich”. Taki nagłówek mógłby mieć list 
pasterski biskupa gwardji papieskiej. Mówi się 
u nas, oczywiście, nadaremno: Bóg i Ojczyzna, 
tu mamy słowo o Bożem zmiłowaniu i łasce 
apostolskiej, o jakimś takim stosunku obywa
telskim do Państwa Polskiego ani słowa. Nad 
tern zastanawia się wybitny publicysta i tak 
apostrofuje biskupa Galla: „Jakto? Więc Rzym 
i jego słudzy mogli byli uznawać władzę carów 
i kajzerów jako fakt historyczny, dostateczną 
obdarzony wymową, a brak im zmysłu histo
rycznego dla rzeczywistości Państwa Polskiego 
i jego zwierzchnich władz naczelnych? — Nie, 
dwakroć Przewielebny Ojcze, dostojniku z łaski 
Bożej i woli Watykanu: biskup połowy Wojsk 
Polskich nie może być tylko infułatem Rzymu, 
mianowańcem obcej, choćby duchowej, potęgi! 
Istnieje Rzym, ale istnieje też, proszę Excelencji, 
Warszawa...”

Oczywiście, że pubłicystyka sobie, a kleryka
lizm sobie. Wszystko świadczy o tern, że będzie 
rósł i potężniał. Goszczyńskich będzie się konfis
kowało, biskupi połowi będą Wojska Polskie trak
tować niby armję najemnych Szwajcarów gwardji 
papieskiej, a urzędnicy poselstw polskich cie
szyć się będą, że kraje heretyckie staną się 
prawowiernymi poddanymi papieżowi. A jedno
cześnie upada sobie kultura polska, zwijają się 
wielkie firmy wydawnicze i upadają doskonale 
redagowane miesięczniki. Gdzie panuje katoli
cyzm rzymski, tam kultura upadać musi, to 
jest prawo socjologiczne i psychologiczne. Wa
tykan jest nieomylny, jest posiadaczem prawdy 
najwyższej. Dzieje kultury są poszukiwaniem 
prawdy, gdzie zaś prawda najwyższa już ist
nieje, tam historja się kończy i zaczyna się roz
kładowa stagnacja, o której świadczą kraje 
sklerykalizowane. Czasy saskie i upadek po
lityczny Polski są także przykładem stagnacji 
klerykalnej. Ale v o l e n t i  non f i t  i n j u r i a ;  
jeśli ogół polski uważa, że jest to w porządku, 
gdy Goszczyński ulega konfiskacie a Mickiewicz 
i Słowacki są na indeksie, to trudno na to coś 
poradzić. Wszak pan Dmowski zaleca klery - 
kalizację społeczeństwa jako środek do uczy
nienia narodu wielkim. Jedyna nadzieja, że się 
ocknie intelekt polski, a jeśli nie, to klerykalizm 
zrobi swoje do ostatka i konsekwentnie, jak 
zawsze.

P. Hulka-Laskowski.

PRAWDA NIE CHODZI PO ZIEMI W POSTACI SYSTEMU, ®  
X  ALE W POSTACI ŚWIATŁA. $
Y  A. MICKIEW ICZ.
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STANISŁAW W ITKIEW ICZ.
{Przemówienie na Akademji ku czci Stanisława Witkiewicza, w Warszawie, 

w sali T-wa Higienicznego d. 9 stycznia 1927 r.).

Urodzony w r. 1851 (d. 8 maja), dzieciństwo 
spędził Witkiewicz w dostatnim domu szlachec
kim, na łonie kochającej rodziny i nie miał 
powodów do smutku, który od lat dziecięcych 
zalegał mu duszę. Były to lata pięćdziesiąte, 
w których społeczeństwo polskie przeszło już 
paskiewiczowską reakcję po powstaniu listopa- 
dowem i po dłuższej przerwie nawiązywało po
nownie kontakt z wartościami irracjonalnemi ro
mantyzmu polskiego. Niebawem przyszły lata nie
zaprzeczonych wzniesień ducha, manifestacyj re- 
ligijno-patrjotycznych, poprzedzających wybuch 
powstania styczniowego. Przypada na nie chło- 
pięctwo Witkiewicza, który wchłania całą tę 
atmosferę napięcia uczuć patrjotycznych. Potem 
przychodzi powstanie styczniowe, entuzjazm oto
czenia Witkiewicza dla sprawy narodowej, a po
tem prześladowanie. Witkiewicz, chłopak 13-o 
letni, bierze udział w powstaniu o tyle, że do
wozi partji amunicję i żywność. W Szawlach 
przygląda się egzekucjom i zaciska pięści, wie
rząc, że walka jest nieskończona. Rok 1863 za
ciążył na jego życiu duchowem i myśli do końca 
życia. Z niego można wyprowadziś całą ideologję 
patrjotyczno-moralną Witkiewicza, pod jego zna
kiem przeżywa on swoją młodość. Młodość Wit
kiewicza* w całem tego słowa znaczeniu nazwać 
można górną i chmurną. Przypada na nią wygna
nie po roku 1863 i pobyt w Petersburgu. Wygnanie 
zahartowało mu duszę wobec nikczemnych wa
runków bytu i nauczyło go kochać bliźnich, dało 
mu radość życia w tęsknocie i cierpieniu, dało 
mu prawdę, że człowiek ma obowiązki względem 
innych przez to samo, że jest człowiekiem. Na 
wygnaniu Witkiewicz świadczy sobą miłości 
świętofranciszkańskiej, który przymiot ducha po
zostanie w nim do końca i da mu radość, do 
której nie ma nic niedola i nędza życia. Od tego 
czasu zaczyna się jego poemat życia, który z nim 
zeszedł do grobu nieznany. Witkiewicz, jako 
człowiek, to zagadnienie równie ważne, jak Wit
kiewicz, malarz i pisarz. Na wygnaniu również 
budzi się w nim zamiłowanie do sztuki, rodzi 
się Witkiewicz artysta.

Wroku 1868, po czteroletnim pobycie w Tomsku, 
wraca Witkiewicz, sam, do kraju. Tu styka się 
z atmosferą postyczniową i rozpłomienia się w nim 
pierwszy bunt przeciwko swoim za ich bezwład 
i strach, które Witkiewicz utożsamia z upadkiem 
moralnym narodu. Odtąd staje w opozycji prze
ciw oschłej małości ducha polskiego i podnosi 
wysoko sztandar patrjotyzmu irracjonalnego, któ
remu pozostanie wiernym do końca życia. Nie 
znalazłszy w kraju atmosfery odwagi do walki 
i wiary w ostateczne zwycięstwo polskie, ani 
mocy dusz do powiększania się i polepszania 
w niewoli, jedzie do Petersburga, gdzie stara się

o amnestję dla rodziny, a potem wstępuje do 
Akademji Sztuk Pięknych.

Wtedy już utrwala się w nim przekonanie, że na
ród to jego duch i siła moralna i rozpoczyna pracę 
nad podniesieniem w sobie wartości osobistej 
człowieka. Staje się nieustępliwym wobec życia, 
któremu wartość daje człowiek przez wyrzecze
nie się egoizmu i miłość. Pozatem walka o byt, 
brak materjalny, studja w Akademji Sztuk Pięk
nych, które jednak prędko porzuca, bunt prze
ciw oschłości studjów akademickich, chęć zbli
żenia się do natury w malarstwie, studjowanie 
dawnych mistrzów w Ermitażu, uczenie po no
cach jakiegoś lokaja, pierwsze obrazy, smutek 
duszy, wesołość w gronie kolegów, absolutny 
brak egoizmu — to Witkiewicz na tle swoich 
petersburskich czasów.

W r. 1871 widzimy go w Warszawie. Już 
wtenczas, w listach do rodziny pisanych, wygła
sza pierwsze i nader charakterystyczne sądy
0 sztuce i Matejce, sądy, które zapowiadają 
w nim wyraźnie przyszłego genjalnego krytyka. 
Z drugiej strony atmosfera postyczniową, bier
ność i przygnębienie ogółu polskiego, tysiące 
drobnych przejawów, które świadczą o małości 
dusz, atmosfera bezduchu i martwoty, absolutny 
brak potrzeb i zamiłowań artystycznych, wyrzu
cenie poza nawias życia sztuki, wszystko spra
wia, że Witkiewicz, po roku duszenia się w War
szawie, wyjeżdża do Monachjum na dalsze studja.

Pierwszy okres monachijski Witkiewicza obej
muje lata 1872-1875. Wiele danych z tego okresu 
zamknął Witkiewicz w książce swojej o Ale
ksandrze Gierymskim.

W Monachjum skrystalizowały się ostatecznie 
jego poglądy na sztukę i malarstwo w szczegól
ności. Pozostał wrogiem akademizmu w malar
stwie, domagał się studjowania natury, a zatem 
prawdy w sztuce, podkreślał znaczenie indywi
dualizmu artysty. O Akademji monachijskiej wy
rażał się z uznaniem, ponieważ, jak twierdził, 
nie było w niej żadnego systemu, któryby zabijął 
samodzielność talentów. Wogóle w Akademji 
monachijskiej podkreślał Witkiewicz różnorod
ność jej kierunków, od klasycyzmu z gipsowemi 
odlewami posągów i biustów, do zupełnej orgji 
kolorystów, drwiących z rysunku, linji, antyków, 
aktów i szukających tylko barwnego zestawienia 
plam, harmonijnego ich ustosunkowania, wydo
bycia tonu i świetności.

Obracał się Witkiewicz w Monachjum w śro
dowisku własnem, polskiem. W środowisku tern 
istniały jakby dwie grupy: pierwsza, niedostęp
na dla drugiej, to byli artyści wybitni, znani
1 uznani, których tamci, młodzi, nazywali szta
bem, jak Maksymiljan Gierymski, Józef Brandt, 
Adam Chmielowski; druga, to była banda mło
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dej cyganerji malarskiej, złożona z młodych adep
tów sztuki, żyjących przeważnie w nędzy, ale 
pełnych zapału i wiary. Duszą ich był Wit
kiewicz, porywający młodością i humorem życia, 
a przeraźliwie smutny w głębi duszy.

Ludzi tych rozpierała sztuka, porywał dla niej 
zapał, tryskali oni radością życia, a jednocześ
nie żarła ich tęsknota do kraju i trawił smutek, 
polski smutek po r. 63, niszczyła ich świadomość, 
że w kraju wyrzuceni są poza nawias życia, 
w którem nie doceniało się społecznego znacze
nia sztuki. Witkiewicz z tamtych czasów pragnął 
już uspołecznienia sztuki: jeszcze przed wyja
zdem do Monachjum paliło mu się w głowie od 
tematów społecznych; chciał oddać pędzlem 
nędzę polskiego bytu, całą ogólnoludzką krzywdę 
społeczną, wszystko, co było głodne i chore, 
co wyrywało z duszy krzyk protestu i buntu, co 
było niesprawiedliwością i uciskiem, słowem, 
cały rewolucjonizm życia społecznego i całą 
atmosferę polską po r. 63. Był Witkiewicz wten
czas jeszcze tylko malarzem, ale już wzbierały 
w nim zagadnienia, którym da wyraz w swoich 
pismach.

Tymczasem ta atmosfera cyganerji, dziwactw, 
nędzy, niepamiętania o sobie, atmosfera głodu 
i chłodu, gorączkowych przeżyć, tęsknoty i smut
ku, wyczerpała jego siły żywotne i po trzech 
latach pobytu w Monachjum, zmęczony, wy
czerpany, z podatnym gruntem do gruźlicy, 
wrócił do kraju i osiadł w Warszawie w ro
ku 1875.

Mamy zatem drugi okres warszawski Witkie
wicza, od r. 75 do lat osiemdziesiątych. Były 
to lata wzmożonej pracy społecznej, dla której 
pozytywizm znalazł termin „organicznej”, a w któ
rej mieściły się wszelkie dziedziny oprócz sztuki. 
Pod tym względem panowała w kraju martwa 
cisza i pustkę czuli koło siebie ci, którzy wraz 
z Witkiewiczem znaleźli się teraz na gruncie 
warszawskim. Dość powiedzieć, że w owych cza
sach nawet artyści tej miary, jak Juljusz Kossak, 
utrzymywali się z pracy rąk. Kossak np. żył 
z retuszowania fotografji, inni pędzili marny ży
wot na kredyt, ilustrując nieliczne pisma war
szawskie, inni porzucali sztukę, a wszystkich 
żarła nędza, oraz świadomość, że są poza spo
łeczeństwem i poza życiem. A jednak te lata 
warszawskie Witkiewicza, to najpiękniejsze jego 
lata pełni męskiej, lata zapału i twórczej owocnej 
pracy w atmosferze przyjaźni i wspólnych 
wzlotów do ideału. Witkiewicz wynajął pokój 
praczek w Hotelu Europejskim i tam urządził 
pracownię. Gromadzą się u niego towarzysze 
z lat monachijskich, bywa tam i młody Henryk 
Sienkiewicz, bywa Adam Chmielowski, obecnie, 
po śmierci Maksymiljana Gierymskiego, nędzarz 
na bruku warszawskim, przedtem niedostępny 
w Monachjum dla młodej cyganerji malarskiej, 
teraz wywierający na nią kolosalny swój wpływ 
artystyczny, mający u niej wyjątkowy autorytet. 
Jest to ten sam Adam Chmielowski, który stanie 
się później realizatorem idei św. Franciszka

z Assyżu,^jako brat Albert, twórca zakonu Al
bertynów.

W tych latach warszawskich, w których urobił 
się ostatecznie i zajaśniał talent Chełmońskiego, 
w których rozbłysnął talent Aleksandra Gierym
skiego, powstał też szereg obrazów Witkiewi
cza. Dusili się wszyscy w atmosferze pustki 
i chłodu, toczył z nią walkę młody Sienkiewicz, 
aż w lutym 76 r. opuścił kraj i wyjechał do 
Ameryki, dokąd wybierali się z nim Witkiewicz 
i Adam Chmielowski; inny, jak Aleksander Gie
rymski, żyje w rozgoryczeniu duszy, aż nie opu
ści kraju na zawsze, Adam Chmielowski zała
muje się ostatecznie i rozpoczyna straszną wę
drówkę ducha przez melancholję aż do obłąkania, 
poprzez rozpacz i bezwrażliwość na wszystko, 
aż do odrodzenia się religijnego w Bogu. Wit
kiewicz w owym czasie rozchorowuje się na 
gruźlicę, która ciągnie się za nim przez lat 
trzydzieści życia.

Wtedy dla poratowania zdrowia jedzie do 
Meranu, a potem do Monachjum, gdzie kontynuuje 
studja, poczem wraca znów do Warszawy i tu 
ostatecznie się ustala. W ten sposób docho
dzimy do jego lat bojowych, do trzecich jego 
lat warszawskich, od r. 1882 do 1890, licząc 
w tern kilka krótszych (od r. 1886) pobytów 
w Zakopanem.

Stosunki w Warszawie zastał Witkiewicz nie
zmienione. Ta sama obojętność otaczała sztukę 
i twórców. Dla Witkiewicza pozostawała ta sama 
praca ilustracyjna w pismach warszawskich, ta
kich, jak Tygodnik Ilustrowany, Kłosy i Tygo
dnik Powszechny. Z malarzy uznawały te pisma 
tylko Matejkę, Siemiradzkiego i Brandta, oraz 
ilustracje Andriolego. I oto Witkiewicz z tą 
atmosferą pustki i z bezdusznością krytyki ów
czesnej rozpocznie teraz walkę na śmierć i na 
życie, jak sam się wyraża. Poznaje się teraz 
bliżej i zaprzyjaźnia z Bolesławem Prusem i Dy
gasińskim, nadto Al. Gierymski, grążący się co
raz bardziej w odosobnieniu ducha, Owidzki, 
Maszyński, Sygietyński należą do jego bliskich, 
codziennych znajomych.

W r. 1884 przyjął Witkiewicz propozycję Ar
tura Gruszeckiego i został kierownikiem arty
stycznym Wędrowca, z którego zrobił swoją 
placówkę w walce o nowe pojmowanie sztuki 
i należne jej miejsce w życiu. I oto nagle, ni 
stąd ni zowąd, zajaśniał potężny jego talent 
pisarski. Posypały się jego artykuły polemiczne 
i krytyczne, przejawił się jego wybitny talent 
opisowy, rozpoczął się Witkiewicz pisarz, który 
daje wyraz temu, co pierwej chciał uplastycznić 
w swej sztuce malarskiej. Przejawił się w tych 
artykułach jego zmysł społeczny i patrjotyzm, 
ukazały się w nich szerokie horyzonty poglądów 
na sztukę.

Te artykuły polemiczne zebrał Witkiewicz 
w książce|p. t. S z t u k a  i k r y t y k a  u na s  
(Iwyd. wr. 1891,11—wr. 1898), dając w ten sposób 
całokształt swoich poglądów estetycznych, które 
dałyby się streścić w następujących punktach:
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I tak: wartość dzieła sztuki, wbrew temu, co 
mówili ówcześni krytycy idealiści, ze Struvym 
na czele, nie zależy, zdaniem Witkiewicza, od 
idei dzieła, od jego treści, tylko od siły talentu, 
a charakter dzieła zależy od indywidualności 
jego twórcy.

Rozwój sztuki jest nieustanny i nie można 
z wzorów wysnuwać nieodmiennych prawideł 
sztuki, krępujących swobodę twórczą artystów. 
Sztuka jest bezpośrednim przejawem duszy ludz
kiej, a nierównomierny rozwój sztuki u narodów 
różnych tłumaczy się czynnikami natury histo
rycznej, tudzież warunkami politycznemi i spo- 
łecznemi. Na drodze rozwoju sztuki staje dogmat 
bezwzględnego piękna, które miało się wcielić 
w dawną sztukę grecką i rzymską. Dla Witkie
wicza t. zw. piękno bezwzględne, piękno idealne, 
jest tylko czystem pojęciem.

Dalej. Sztuka jest wynikiem usiłowań poznania 
prawdy i wyrażenia różnych stanów duszy ludz
kiej. A zatem Witkiewicz przenosił sztukę z za
kresu dogmatyki estetycznej na grunt psycho- 
logji.

W ten sposób Witkiewicz negował rodzaje 
malarskie, jak malarstwo historyczne lub reli
gijne, traktowane same w sobie, którą, klasyfi
kację nazwał czczym wymysłem teoretycznym 
krytyków.

Krytyka musi być objektywną, stałą, opartą 
na psychologii; twórca musi być niezależny, ory
ginalny, indywidualny.

Estetyka Witkiewicza z okresu obydwóch wy
dań Sztuki i krytyki u nas jest empiryczną, 
opartą na podstawach przyrodniczych, jak teorja
H. Taine*a, i psychologicznych, chociaż pozatem 
pogląd właściwy psychologiczny Witkiewicza na 
sztukę wtedy jeszcze się nie skrystalizował osta
tecznie.

Podstawą estetyki psychologicznej jest subjekty- 
wizm doznań estetycznych, które stanowią rze
czywistość niezależną od wartości objektywnej 
samej podniety. Nie ulega wątpliwości, że może 
tu być mowa tylko o indywidualnem doznawa
niu procesów natury estetycznej, wobec czego, 
zdawaćby się mogło, że cała ta estetyka spro
wadza się do psychologji zadowolenia estetycz
nego. Ale tu wysuwa się pytanie, czy stany 
estetyczne nie mają cech swoistych, nie będąc 
samem eksperymentowaniem rozkoszy doznań 
w obliczu piękna? Przyjemność zadowolenia 
estetycznego nie byłaby zatem treścią wyłączną 
estetyki psychologicznej. Zarówno przyjemność, 
jak i przykrość, stanowią abstrakcje wzrusze
niowe i nie mówią jeszcze nic o samej istocie 
zjawisk estetycznych, które mają wartość same 
w sobie. W stanach estetycznych przejawiają 
się wzruszenia różne od wzruszeń życia, nie
podobne do innych. Otóż Witkiewicz tak da
leko w poglądach swoich na sztukę z punktu 
widzenia psychologicznego nie doszedł. Nie do
szedł też do wyodrębniania stanów estetycznych 
z ogólnego zakresu czuć życiowych. Stany este
tyczne, jak w estetyce Lippsa. potęgują tu w nas

świadomość życia; dzięki sztuce wczuwamy się 
w świat zewnętrzny, co potwierdza naszą ży
wotność, a sztuka nabiera wartości społecznej 
i staje się jedną z najżywotniejszych potrzeb 
ludzkich, staje się niezbędną dla mas, staje się 
czynnikiem, który winien przeniknąć życie. Po
dobne poglądy na sztukę znajdujemy u Witkie
wicza już po roku 1890, kiedy odsunął się od 
czasów swojej polemiki warszawskiej i od tam
tych ludzi, kiedy mógł wniknąć spokojnie w samą 
istotną treść zagadnień i zdobył się na osta
teczny sąd o sztuce, którym zbliża się do Pro- 
methidjona Norwida, tudzież do poglądów na 
znaczenie społeczne sztuki Ruskina, Morrisa 
i Tołstoja. Nowa ta estetyka Witkiewicza prze
jawiła się już w całej pełni w dziełach z tamtej 
doby, a więc w obydwóch studjach o M a t e j c e ,  
w książce o J u l j u s z u  K o s s a k u ,  o A l e 
k s a n d r z e  G i e r y m s k i m  i D z i w n y m  
c z ł o w i e k u .

Wchodzimy w okres zakopiański Witkiewicza 
i w związane z nim zagadnienia Jak widzieliś
my, zagadnienie sztuki zespoliło się tu z kwestją 
społeczną; sztuka winna się znaleść w żywym 
obiegu krwi w organiźmie społecznym. Dalej, 
poprzez sztukę również, dojdzie Witkiewicz do 
pogłębienia swoich poglądów na naród, który 
winien posiadać odrębną swoją fizjognomję du
chową w sztuce; jego pierwiastki plemienne mu
szą się uwydatniać w sztuce, jakota ta „twarz” 
narodu. W ten sposób dochodzimy w działal
ności Witkiewicza do t. zw. stylu zakopiań
skiego.

Poraź pierwszy zetknął się Witkiewicz z Ta
trami w r. 1886, kiedy wyjechał do Zakopanego 
dla poratowania zdrowia. Spędził tam około dwóch 
miesięcy, w lutym i marcu, i odbył pierwszą swoją 
wycieczkę zimową w Tatry, doznając wrażeń, 
którym dał bezpośrednio wyraz w szkicu p. t. T a- 
t r y  w ś n i e g u .  Odtąd niemal rokrocznie 
jeździ do Zakopanego i wtedy to, jeszcze przed 
zamieszkaniem pod Tatrami, powstało jego dzieło 
Na p r z e ł ę c z y ,  drukowane w r. 1891.

W r. 1890 przeniósł się Witkiewicz do Za
kopanego na stałe.

W Tatrach i pod Tatrami znalazł on dla sie
bie nowy świat, nowe piękno i nowych ludzi, 
a co zatem idzie i nowe zagadnienia. Zetknął 
się tutaj jeszcze z Chałubińskim, stojącym już 
u kresu życia i jakby przejął z jego rąk ewan- 
gelję Tatr. Odtąd staje się jednym z tych, któ
rzy pielęgnują kulturę Podhala i z niej, jak ze 
źródła, chcą wyprowadzić odrodzenie kultury 
narodowej polskiej.

Kiedy przed Witkiewiczem, nawet Chałubiński 
spoglądał na kulturę ludową Podhala z punktu 
widzenia etnograficznego, Witkiewicz przekonał 
się o jej wartości wyższej, ogólnopolskiej i się
gnął do niej po nowe pierwiastki dla życia pol
skiego. Zdaniem Witkiewicza, na Podhalu prze
chowały się istotne cechy plemienne polskie: 
w mowie, w zdobnictwie i budownictwie. Na
turalnie, że Witkiewicz nie był tu odosobniony,
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ale on stanął na czele ruchu, który pogłębił 
i poniekąd stworzył. Teza Witkiewicza, doty
cząca stylu zakopiańskiego, byłaby następująca: 
t. zw. style historyczne w czystej postaci na
leżą do najrzadszych przejawów ludzkiej siły 
twórczej. Witkiewicz od czasów Gotyku widzi 
jeden tylko taki styl, t. j. Rococo, naginający 
wszystko do swojej własnej istoty. Pozatem mamy 
tu kompilację takich czy innych pierwiastków 
oryginalnych w architekturze. Pierwiastki ory
ginalne polskie z dawnych wieków dochowały 
się w budownictwie ludowem na Podhalu, które 
budownictwo jest zabytkiem starej drzewnej 
kultury polskiej. A zatem styl zakopiański jest 
wskrzeszeniem dawnego ogólnopolskiego stylu, 
jest nawrotem do pierwiastków plemiennych 
polskich w budownictwie. Warunkiem każdego 
stylu jest, zdaniem Witkiewicza, jego zdolność 
rozrodcza, jego potencjalna siła rozwojowa, przy 
możności ograniczenia się do pewnych motywów 
twórczych. „Każdy styl, od Partenonu do cha
łupy Bartusiowego Jaśka lub Kuby Kołodzieja, 
jest stylem z tych samych powodów: że ma 
swoje własne stosunki wymiarów, swój układ 
formy i swoje szczególne pierwiastki konstruk
cyjne”. •)

Byłoby niesprawiedliwością wszakże, gdy
byśmy nie wspomnieli tutaj o pracy i zasłudze 
Władysława Matlakowskiego, który, będąc „na 
umarciu w Zakopanem, chory na gruźlicę, ze
brał materjały do budownictwa i zdobnictwa 
ludowego na Podhalu. W pracach swoich położył 
on fundament wiedzy o tych rzeczach. Witkie
wicz atoli był tym, który ten styl wydobył, po
stawił go przed społeczeństwem i należycie roz
winął; słusznie też Kazimierz Mokłowski nazwał 
go potem „budowniczym polskim” **) i postawił 
obok Norwida, którego jasnowidzenie narodowej 
sztuki, którego wizję przyszłości Witkiewicz 
ucieleśnił. Za współtwórców stylu zakopiań
skiego uważał on górali, owych „budarzy”, któ
rzy chwytali w lot jego projekty, naszkicowane 
nieraz na kartce papieru. Pracował tu Witkie
wicz świadomie, aby dokonać odrodzenia sztuki 
polskiej w opromienieniu jej własną narodową 
ideą. Długi ciąg domów, począwszy od Koliby, 
Pepity, Okszy, Zofjówki do Willi pod Jedlami 
i na Antałówce, do Kaplicy Gnatowskich w Za
kopanem oraz Uznańskich w Jaszczurówce, po
cząwszy od mebli w stylu zakopiańskim dla 
prof. Potkańskiego do zeszytów S t y l u  Z a k o 
p i a ń s k i e g o — świadczą o gorączkowym tru
dzie Witkiewicza w tym względzie.

Nie zdziwiłby się nikt, po tern, cośmy mówili 
poprzednio, gdybyśmy zagadnienie stylu zako
piańskiego potraktowali łącznie z jego poglądami 
społecznemi i politycznemi. I tak: styl zako
piański miał dla niego znaczenie zarówno spo
łeczne, jak narodowe. To, że pod jednakim

) St. Witkiewicz: Styl Zakopiański, Zesz. I Pokój ja
dalny str. 2.

**) K. Mokłowski: St. Witkiewicz jako budowniczy pol
ski— Bibl. warsz. 1904, t. IV, str. 130— 142.

stropem, o swoistych linjach architektury, mając 
nad głową zdobny sosręb, mieszkać będzie bo
gaty i biedny, było dla niego kwestją wielkiej 
wagi. To, że pod jednakowym dachem będzie 
mieszkał chłop polski i magnat, stanowiło dlań 
zagadnienie pierwszorzędne. Witkiewicz, jak 
Morris i Tołstoj, podkreślał powszechne zna
czenie sztuki, albowiem dusza ludzka jest wszę
dzie jedna. To było podstawą poglądów spo
łecznych Witkiewicza, że dla niego istniał czło
wiek jeden na wszystkich szczeblach społecznych 
i że od kultury uczuć, nie od materjalnej kultury 
bogactw, zależy wartość życia. Życie należy od
rodzić pod znakiem moralności zbiorowej, którą 
rozsadza i niszczy egoizm, owa „mojość” ludzka, 
która staje się zarzewiem wszelkich walk, nie
nawiści zbiorowej i osobistej. Przyszłym współ
czynnikiem życia będzie miłość, atoli pierwej 
musi się dokonać przemiana dusz, dopiero na
stąpi przemiana życia. Człowiek z natury swojej 
jest istotą antietyczną i dopiero przez walkę 
z instynktami niższemi uwzniaśla się i urabia 
na człowieka wyższego, dla którego niepotrzebny 
będzie wszelki przymus prawny. Dzisiaj po
rządku społecznego, który jest dotąd usankcjo
nowaną krzywdą, przywilejem jednych, a męką 
drugich, strzeże nie etyka, ale policja. Wyjście 
z tego stanu rzeczy widział Witkiewicz w rewo
lucji społecznej, na którą patrzył przez pryzmat 
Wielkiej Rewolucji Francuskiej, jak na dzieło 
wyzwolenia, chociaż pozatem widział jej nie- 
etyczność. Dotąd nie wybawiło ludzkości chrze
ścijaństwo, które wszakże stanie się treścią ludz
kości przyszłej, zrównanej wobec życia.

W promieniach tej etyki ogólnoludzkiej wznie
sie się kiedyś na szczyty naród, który współcześ
nie napawał Witkiewicza głęboką troską i żalem, 
aż do buntu po uprzedniej jego analizie i kry
tyce. Witkiewicz był od początku patrjotą irra
cjonalnym, t. j. zasadniczo przeciwnym polityce 
polskiej t. zw. realnej po r. 63, która w rezul
tacie przejawiła się w postaci t. zw. trójloja- 
lizmu. Witkiewicz widział w nim fatalne skutki 
rozbiorów, jako że teraz naród rozdzielił się 
w sobie zależnie od trzech obcych organizmów 
państwowych, Austrji, Prus i Rosji.

Polityce ugodowej, myśli politycznej trójlojal- 
nej, Witkiewicz przeciwstawił polską etykę bo
haterstwa, ideę walki o niepodległość, wszelki 
zaś kompromis w tej mierze uważał za upodlenie 
i zanik polskiego sumienia. Sprowadza się tu 
wszystko do idealizmu, który nakazuje wiarę 
w zwycięstwo idei — wbrew wszelkim pesymiz- 
mom chwili. Atoli ten idealizm jest twórczy, 
nie usypia on wiarą bierną duszy, dając jej 
wizję jakiejś przyszłości błogosławionej, naka
zem jego jest walka i nieustanny trud nad wy
zwoleniem własnem i nad wyzwoleniem narodu 
w atmosferze zbiorowego męstwa i odwagi. Wiążą 
się tutaj zagadnienia witkiewiczowskie ganda-  
r y z mu  i n a n s e n i z m u ,  jak je nazywał, z za
gadnieniem w i ę ź b y  dus zy,  które właściwie 
jest niczem innem, jak potwierdzen em zasady
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z Ksiąg Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego: o ile 
polepszycie i powiększycie dusze wasze, o tyle 
polepszycie prawa wasze i rozszerzycie granice.

Witkiewicz w poglądzie swoim na naród jest 
jednym z moralistów, stojących obok Andrzeja 
Frycza i Mickiewicza. Wartość narodu i siły 
państwa uzależniał on całkowicie od moralności 
zbiorowej ogółu. Tutaj Witkiewicz nie był pe
symistą. Stwierdzał on potężny przyrost życia 
polskiego w niewoli, aczkolwiek z drugiej strony 
widział nędzę polską dusz i nędzę materjalną, 
widział małość polskich trosk i zabiegów, brak 
opinji w Polsce i panowanie wszelkiego świństwa, 
przeciwko czemu pałał gniewem i buntem.

Refleksjom na temat narodu i Polski oddał 
się był Witkiewicz niemal wyłącznie w ostatnich 
latach życia, kiedy oderwany od kraju, od r. 1908 
do końca życia, przebywał w dalekiej Lowranie, 
nasłuchując wieści z Polski i zbliżającego się 
echa burzy dziejowej. Już w r. 1905 Witkie
wicz myślał, że dokona sią dzieło wyzwolenia 
w Rosji, co wpłynie i na Polskę, teraz przekonał 
się o konieczności wojny, która nadejść miała. 
W tych ostatnich latach życia Witkiewicza ode
grał wielką rolę człowiek, obdarzony przezeń 
przyjaźnią i najtkliwszem uczuciem, późniejszy 
wódz narodu — Józef Piłsudski. W nim sku
piły się jego tęsknoty, z nim zespoliła się wiara 
w męstwo polskie i w zmartwychwstanie. Mó
wili oni ze sobą o Polsce, zasłuchani w ciszę 
dziejową, która miała rozjaśnić się piorunem.
A kiedy Piłsudski szedł na wojnę, umierający 
Witkiewicz słał mu błogosławieństwo, dawał mu 
rozkaz i siłę z rozkazem. A potem Legjony były 
jego promieniem ostatnim, jako, że widział w nich 
Polskę zmartwychwstałą w dawnej swojej doli 
żołnierskiej, w dawnem swojem męstwie, w daw- 
nem swojem bohaterstwie bezprzykładnem. 
W Legjonach skupił się Witkiewicza patrjotyzm 
irracjonalny i to było ostatnie jego ukochanie 
przed śmiercią. 5 września 1915 roku Witkie
wicz umarł w Lowranie, 17 września pochowany 
został w Zakopanem.

Wszystkie zagadnienia powyższe znajdujemy 
w następujących jego pismach:

I tak: poglądy społeczne znalazły swój pełny 
wyraz we wstępie do drugiego wydania Na prze
łęczy p. t. Po l a t a c h  i w redakcji II Ży c i a ,  
e t y k i  i r e w o l u c j i ,  poglądy polityczne w re- 
d a k c j i  I Ż y c i a ,  e t y k i  i r e w o l u c j i ,  
w szkicu p. t. W a l l e n r o d y z m  c z y  zni k-  
c z e m n i e n i e ,  w listach z czasu wojny do 
siostry, z których fragmenty zostały ogłoszone 
p. t. O s t a t n i e  s ł o wa ,  i w listach do Józefa 
Piłsudskiego, poglądy religijno-moralne w dziele 
p. t. C h r z e ś c i j a ń s t w o  i k a t e c h i z m  
i w cyklu Z Ta t r ,  w którym wyróżniają się

<8>i
|  TAM JE ST  ŻYCIA DROGA,
|  ŚWIATA, A OŻYŁ DLA BOGA.

trzy utwory: W o j t e k  G a n d a r a ,  J ę d r e k  
C a j k a  i Ź o ś k a  G a l i c k a .  Pozatem wszakże 
niema pisma Witkiewicza, w któremby tych myśli 
i uczuć nie było.

A jednak Witkiewicz uważał w stosunku do 
samego siebie, że nie wypełnił swego zadania 
w życiu i że cała jego twórczość stanowiła mini
mum w porównaniu z tern, do czego był zdolny. 
Tak, Witkiewicz nie wypisał się całkowicie i nie 
przejawił się cały w swojej sztuce. Ale bo też 
Witkiewicz nie był twórcą, nie był pisarzem 
we właściwem tego słowa znaczeniu. Celem jego 
twórczości było życie: to chciał urobić, to pra
gnął zmienić, to przepromienić ideą i tutaj podał 
się cały wichrom zagadnień, które go niosły na 
szczyty. Witkiewicz był poetą życia, był jego 
myślicielem i największem arcydziełem był dla 
niego człowiek, zaś jako Polak pragnął, aby ten 
człowiek wyższy wcielił się i w jego ojczyźnie.

Kiedy Witkiewicz umarł, nazwał go Orkan, 
we wspomnieniu pośmiertnem*), Sokratesem pol
skim, że, jako Sokrates, gwarząc, przepromieniał 
sobą życie naokół i krzątał się koło niego. Ale 
ten Sokrates polski umiał być gniewny, jak tam
ten przed wiekami, walczący z tern, co było 
w jego narodzie nikczemne i plugawe. Sokrates 
uczył dzielności i bohaterstwa, wyzbycia się 
egoizmu i domagał się naprawy dusz. Witkie
wicz także; nie wahał się nazwać B a g n e m  
stosunków zakopiańskich w tern przeświadcze
niu, że na trzęsawiskach Bagna nic się nie zbu
duje w narodzie. Sokratesa otruli swoi, Witkie
wicza również pozwano przed sąd we Lwowie 
w r. 1903. Sokrates proces swój przegrał i umarł, 
Witkiewicz płomienną mową w sądzie się obronił. 
Wtedy zebrała się młodzież na wiecu akade
mickim (18 czerwca 1903 r.) i złożyła mu hołd, 
który był sokratejskiem zwycięstwem Witkie
wicza nad narodem własnym, że użyjemy słów 
Norwida.

Zakończmy słowami z tego nieznanego dziś 
aktu hołdu:

„Zasłużonemu obywatelowi i wielkiemu arty
ście polskiemu, Stanisławowi Witkiewiczowi, ze
brana na wiecu akademicka młodzież polska 
we Lwowie składa niniejszem swój hołd za jego 
obywatelską pracę, wytrwałą walkę, podejmo
waną zawsze i wszędzie, w imię postępu, prawdy 
i dobra publicznego; za to nieugięte strzeżenie 
czystości myśli, uczuć i narodowych haseł na
szych, za to pięcie się coraz wyżej, bez trwogi 
i kompromisu”.

Tak, to był Witkiewicz.
Kazimierz Kosiński.

!*) Władysław Orkan: Stanisław Witkiewicz — Wiado
mości polskie Nr 47 i 48 r. 1915.

GDZIE CZŁEK UMARŁ DLA ❖
<S>

J .  KO ŚCIELSKl. |
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DOZNANIA RELIGIJNE 
W NAJNOWSZEJ LITERATURZE POLSKIEJ.

i.

Mimo niewątpliwie słusznych i przekonywują
cych sądów, jakie filozofja religji głosi o jej sa- 
moistności, t. j. o odrębności jej zadań w zesta
wieniu z zadaniami nauki, sztuki i nawet etyki, 
ośmielam się twierdzić, że wszystkie te dziedziny 
kojarzy ze sobą wspólny cel, mianowicie dążenie 
do doskonałości duchowego życia człowieka. Cóż 
stąd, że nauka za cel ten uznaje prawdę, sztuka— 
piękno, etyka—dobro, a religja—tę może najbar
dziej niepochwytną, chociaż tak powszechnie 
odczuwaną wartość idealną: „święte"? Wniosek 
stąd jeden, że religji nie są w stanie zastąpić 
ani nauka, ani sztuka, ani nawet etyka, oraz 
drugi, że religja nie może i nie powinna dążyć 
do bezwzględnego panowania nad temi dziedzi
nami, które są we władaniu jej pięknych i szla
chetnych sióstr. Zato nic nie sprzeciwia się 
zharmonizowaniu wysiłków człowieka, dokony
wanych we wszystkich tych dziedzinach, we 
wspólnem dążeniu do możliwie najwyższej w wa
runkach ziemskiego istnienia czystości i piękności 
jego ducha.

Jeżeli zaś chodzi o sztukę, a w wypadku szcze
gólnym, który nas obecnie interesuje, o literaturę 
piękną, to nawet zaryzykowałbym mniemanie, że 
osiągała ona i osiąga dotychczas swoje szczyty, 
gdy staje się wyrazem doznań religijnych, cho
ciażby w najszerszem, najbardziej rozciągiem ich 
pojmowaniu.

„Doznania religijne — mówi prof. Karol Serini 
w swojej „Filozofji religji szkoły badeńskiej“, 
wydanej w Warszawie w 1926 roku, różnią się 
zasadniczo od doznań wszelkich innych rodzajów, 
ponieważ zawierają odczucie rzeczywistości różnej, 
wyższej od tej, śród której człowiek stale prze
bywa". I dalej: „Duch ludzki ujmuje rzeczywistość 
w sposób, uwarunkowany przez jego strukturę. 
Zdąża do poznania istotnego bytu i oparcia się 
na nim w swej pracy nad urzeczywistnieniem 
najwyższych wartości, całość wysiłku skupia czło
wiek w swojej osobowości — i widzi, odczuwa 
na każdym kroku swą niemoc, zawisłość, niedo
skonałość; jednocześnie ideje, istniejące w duchu 
ludzkim, wyprowadzają człowieka poza obręb 
przyziemności, względności, wskazują na świat 
nadziemski: istotnego bytu i najwyższych war
tości, złączonych w całkowitą jedność. Jest to 
świat religji, świat Boga".

Czyż nie to samo powiedział w jednym z najpięk
niejszych swych wierszy religijnych Mickiewicz?

Rozumie ludzki, tyś mały przed Panem,
Tyś kroplą w Jego wszechmogącej dłoni;
Świat cię niezmiernym zowie oceanem,
I chce ku niebu na twej wzlecieć toni.

Zdajesz się tykać brzegów widnokręga;
Daremnie z żaglem nawa leci chyża,
Opływa ziemię, niebios nie dosięga:
Twa fala nigdy ku niebu nie zbliża.

Prus w „Emancypantkach" przez usta profesora 
Dębickiego, z którym najoczywiściej się solida
ryzuje, w ten oto sposób tłumaczy genezę wszech
świata i cel jego istnienia:

„Bóg jedyny, wszechmocny i nieskończony, 
pragnąc mieć dokoła siebie istoty swobodne, 
szczęśliwe, a pojmujące Go, stworzył substancje 
duchowe — jakieś etery. . .  czy ja wiem zresztą 
co? Dał tym substancjom zdolność czucia i nie
zmierną energję; lecz chcąc je zrobić o ile można 
samodzielnemi, a więc w najwyższym stopniu 
szczęśliwemi i doskonavemi, nie stworzył im go
towych mechanizmów wewnętrznych, lecz po
zwolił im rozwijać się własną pracą. Stąd w na
turze widzimy bezwładną materję kosmiczną, po
tem określone pierwiastki chemiczne, potem 
związki chemiczne, dalej kryształy, komórki i niż
sze organizmy. Wszystko to są indywidualności 
półświadome, które w stopniowym rozwoju do- 
sięgają zupełnej świadomości, coraz wyższej, coraz 
zdolniejszej do poznania Boga.

Z tego powodu przypuszczam, że ów duch 
powszechny nietylko z biegiem czasu dzieli się 
na coraz większą liczbę świadomych osobników, 
ale sam uświadamia się coraz lepiej i nabiera 
doświadczenia. W epoce chaosu, o którym mówi 
zarówno nauka, jak i religja, duch powszechny 
działał naoślep. To też wówczas nie było praw 
natury, czyli zjawisk prawidłowych, rozwijających 
się w kierunku najmniejszego oporu. Dopiero 
z biegiem czasu ukazał się regularny ruch falisty, 
rozchodzenie się sił po linjach prostych, prawo 
masy i odległości, równoważniki chemiczne i tak 
dalej.

Dziś żyjemy w epoce, kiedy ów duch po
wszechny już wybudował sobie, tu i owdzie, te- 
ryt rjat na których mogło zakwitnąć życie indy
widualne i świadome. Nie wątpię jednak, że 
przyjdzie czas, kiedy skończy się epoka prób 
i omyłek, a wszystko, co jest, utworzy doskonałą 
harmonję. Będzie to królestwo boże we wszech- 
świecie".

Zaś Żeromski w książce o „Snobizmie i po
stępie“ mówi:

„Postęp nie może się zamknąć w żadnej^dok- 
trynie, wyrywa się z objęć każdej, szukając 
w swych przemianach formy coraz doskonalszej, 
a zużywszy poprzednią, przeistacza się w inną, 
bardziej zbliżoną do wzorca wyśnionego. Nie 
może się zmieścić w szrankach żadnej politycznej 
czy społecznej partji, gdyż jego zadanie polega 
na przekształceniu człowieka, skrępowanego po
zorami doczesności, na ducha wolnego, syna 
bożego i brata synów bożych“.

Przytoczyłem tu trzy głosy z różnych epok 
naszej literatury — z epoki romantycznej, pozy
tywistycznej i nieomal współczesnej, by stwierdzić
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fakt: 1) że są one w ogólnych zarysach zgodne 
z 'definicją doznań religijnych najnowszej filo
zof ji i 2) że pochodzą od ludzi, którzy w tych 
epokach właśnie zdobyli sobie rząd dusz wśród 
narodu. We wstępie do krótkiej pracy niniejszej, 
aby nie psuć jej proporcji przez zbyt dalekie 
odbieganie od tematu, muszę ograniczyć się tylko 
do tych klasycznych przykładów z literatury 
wyłącznie polskiej — i to na przestrzeni jednego 
stulecia. Każdy jednak, kto nawet z grubsza 
obeznany jest z dziejami literatury powszechnej, 
wie doskonale, że teza moja dałaby się udowo
dnić na podstawie daleko szerszej. Wie doskonale, 
że gdybym chciał przeprowadzić linję od takich 
szczytów literatury religijnej, jakiemi były psalmy 
Dawida czy treny Jeremjasza, to przecinałaby się 
ona w ciągu wieków z najwyższemi wzlotami 
poezji wszechświatowej. Poprzez utwory św. Fran
ciszka z Assyżu, Danta, Michała Anioła, Miltona 
dotarłaby do „Fausta” Goethego, do „Męczen
ników“ Chateaubrianda, do arcydzieł naszych 
wieszczów, by wreszcie u progu nowych czasów 
owinąć się miłośnie około przedziwnie prostych 
słów słynnego „Psalmu" Verlaineła:

Tyś mię, o Panie, ranił swą miłością,
1 dotąd jeszcze rana ma się krwawi —
Tyś mię, o Panie, ranił swą miłością.

0  Panie, bojaźń twa mię uderzyła
1 dotąd jeszcze ogień jej mię pali,
O Panie, bojaźń twa mię uderzyła.

Roztop mą duszę w falach twego wina,
Zlep moje życie w chlebie twego stołu,
Roztop mą duszę w falach twego wina.

A jeśli ktoś chciałby zaprzeczyć memu twier
dzeniu i, jako przykład, przytoczyłby Sze spira, 
a zwłaszcza Byrona, to: w pierwszym wypadku 
mógłbym zauważyć, że największe arcydzieła 
genjalnego dramaturga epoki elżbietańskjej, jak 
„Hamlet" i „Makbet“, przy sumiennej analizie 
wyk załyby niewątpliwą obecność doznań re i- 
gijnych, w drugim zaś mógłbym przytoczyć słyn
ne słowa Wiktora Hugo, który w ten sposób 
charakteryzował religijne rozdwojenie współcze
snej mu szkoły poetyckiej:

„Dwa stronnictwa wytworzyły się w łon e 
nowszej literatury. Obydwa uznały to, co wyszy

dziła filozofja: wieczność Boga, nieśmiertelność 
duszy, pierwotne i objawione prawdy. Jedno 
wszakże, ażeby je uwielbiać, drugie — aby im 
złorzeczyć. Jedno patrzy na wszystko z wyżyny 
niebios, drugie — z czeluści piekła. Jedno stawia 
nad kolebką ludzkości anioła, ; tórego znajduje 
u swojego łoża śmiertelnego; drugie otacza kroki 
człowieka demonami, straszydłami i złowrogiemi 
zjawiskami“.

Słowa te, aczkolwiek odnoszą się do stosunków 
francuskich z czasów Wiktora Hugo, mogą jednak 
dos onale wyjaśnić nam i swoistą religijność 
Byrona: była to religi ność a r e b o u r s ,  oparta 
na doznaniach niesłychanie ponurych, rozpaczli
wych, buntowniczych, ale w każdym razie — 
religijność.

Dla zagadnienia tego niezmiernie charakte
rystyczną jest byrońska koncepcja szatana, której 
wspaniałą personifikacją jest postać Lucyfera 
w „Kainie". „O ile Mefistofeles Goethego może 
być uważany za syntezę ujemnych pierwiastków 
szatańskiego typu — mówi Ignacy Matuszewski 
w swojej pra y o „Djable w poezji“ — o tyle 
Lucyfer zbudowany został na jego żywioła:h 
dodatnich"... „Lucyfer Byrona czuje się dosyć 
polężnym, by nie mieć pana nad sobą, wypo
wiada mu więc walkę. Walka ta skończyła się 
nieszczęśliwie, lecz go nie zgnębiła; utracił wpra
wdzie raj i jego rozkosze, ale on nie tęskni za 
niemi, gdyż „szczęśliwość, okupywana pokorą 
i ślepsm posłuszeństwem, wydaje mu się poni
żającą“.

Na zapytanie Kaina, kim jest, Lucyfer odpo
wiada z dumą:

Istotą, co z nieśmiertelności 
Korzysta, śmiało wszechmocnemu Panu 
W oblicze patrzy i głośno powiada:
Zło twoje dobrem nie jest. Jeżeli nas 
Stworzył, jak mówi — czego nie wiem wcale 
I nie przypuszczam — jeżeli nas stworzył,
Nie zdoła zmienić, bośmy nieśmiertelni.. •

Ten tak dualistycznie, „po manichejsku“, jak 
powiada Matuszewski, pojęty stosunek szatana 
d > Stwórcy charakteryzuje najlepiej bolesną, 
buntowniczą religijność Byrona.

D. c. n. Leon Rygier.

WIADOMOŚCI Z KOŚCIOŁA I O KOŚCIELE.
Odgłosy Zjazdu Wileńskiego za granicą.

Powszechny Zjazd ewangelicki w Wilnie odbił 
się głośnem echem w prasie kościelnej ewange
lickiej nie tylko w kraju, ale i za granicą. Oto 
niektóre odgłosy.

Tygodnik „Semeur Vaudois”, wychodzący w Lo
zannie pisze: „W dniach 9 — 11 listopada odbył 
się w Wilnie bardzo doniosły Zjazd różnych koś
ciołów ewangelickich w Polsce, gromadząc prze
szło stu delegatów. Dyskusja toczyła się w języku

polskim i niemieckim, a uczucie bratniej życzli
wości łączyło obecnych. Zjazd ten postanowił 
utworzyć „Radę Kościołów ewangelickich w Pol
sce”, mającą reprezentować 6 następujących Koś
ciołów: 1) reformowany Wileński, 2) reformowany 
Warszawski, 3) unijny Poznański, 4) unijny Ka
towicki, 5) augsburski Warszawski i 6) A. i H. 
konfesji Małopolski. Projekt ten będzie musiał 
uzyskać jeszcze zatwierdzenie poszczególnych 
Synodów. Jeśli się zważy na niedawne jeszcze 
tarcia i walki w łonie protestantyzmu w Polsce
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na tle narodowościowem i politycznem — to na
leży się istotne uznanie twórcom dzieła pojedna
nia i jedności bratniej, która od chwili Zjazdu 
stała się wspólną drogą i wytyczną na przyszłość 
dla protestantów w Polsce. Zaznaczyć też na
leży, że Zjazd uchwalił również wmurowanie w tak 
zwanej ścianie reformatorów w Genewie tablicy, 
poświęconej pamięci znakomitego reformatora 
polskiego — Jana Łaskiego”.

Tygodnik ewangelicki w Pradze Czesk ej „Ko- 
stnicke Jiskry” pisze: „Dochodzi do nas z Polski 
wieść pocieszająca i radosna, że mianowicie w i- 
stopadzie 1926 nastąpiło w Wilnie sfederowanie 
się sześciu Kościołów ewangelickich w Polsce 
w wspólną „Radę”, składającą się z 16 członków, 
która to rada mieć będzie za zadanie wytwo
rzenie wspólnego frontu pracy wobec świata 
zewnętrznego. Do Rady powołani są przedstawi
ciele: 1) polskiego Kościoła ew.-augsb., 2) niemiec
kiego Kościoła unijnego, 3) ew. Kościoła unijnego 
na Górnym Śląsku, 4) Kościoła ew. A. i H. kon
fesji w Małopolsce, 5) Kościoła ew. reformowa
nego Okręgu Warszawskiego i 6) Kościoła ew. 
reformowanego Okręgu Wileńskiego. Radzie tej 
powierzono rozpatrywanie kwestji spornych mię
dzy poszczególnymi Kościołami, podejmowanie 
wspólnej akcji i obronę wspólnych interesów 
ewangelickich. Rada posiada komitet wykonaw
czy z 6-iu członków z siedzibą w Warszawie. 
Miłośnik historji reformacji w Polsce wspominać 
będzie na lata 1555 (Ugoda w Koźminku pomię
dzy reformowanymi i Jednotą Braci Czeskich) 
i 1570 (Synod Sandomierski i Ugoda między re
formowanymi i luteranami) i będzie widział w Ugo
dzie Wileńskiej z 1926 roku dalszy ciąg tenden
cji, które tak żywo uosabiał znakomity reforma
tor — Jan Łaski. Dzisiaj niema jeszcze połą
czenia Kościołów, ale jest już bratnia tychże 
federacja”.

** *
Powszechny Tydzień Modlitwy.

Od roku 1846-go usilnem staraniem Świato
wego Związku Ewangelickiego było propagowa
nie w świecie ewangelickim idei zbierania się 
w pewnym stale określonym terminie przez szereg 
dni na wspólną modlitwę, łączącą wszystkich 
chrześcijan ewangelickich na świecie. Starania te 
odnosiły z roku na rok coraz widoczniejsze skutki 
i żywszem z każdym rokiem odbijały sie echem 
wśród poszczególnych społeczeństw ewange
lickich. Ustalony został dla całego świata ewan
gelickiego jeden wspólny termin, mianowicie 
pierwszy tydzień noworozpoczętego roku, zwany 
powszechnym tygodniem modlitwy. Od szeregu 
lat zbierają się w tym czasie ewangelicy poszcze
gólnych wyznań codziennie na wspólną modlitwę, 
będącą wyrazem jedności w duchu wszystkich 
dzieci Bożych, w myśl r pięknych słów: „unum 
corpus sumus in Christo”. Światowy Związek Ewan
gelicki zajmuje się stale od szeregu lat przygo
towywaniem tygodnia modlitewnego przez usta
lanie tematów wspólnej modlitwy i rozsyłanie

wezwań do poszczególnych Kościołów i związ
ków religijnych ewangelickich.,

W końcu roku ubiegłego Światowy Związek 
Ew. zwrócił się za pośrednictwem Rev. Carpen- 
tera, kapelana Anglikańskjego w Warszawie, do 
polskich Kościołów ewangelickich z propozycją 
przyłączenia się do wspólnoty modlitewnej. Sta
raniem i kosztem tegoż Ks. Carpentera wezwa
nie do modlitwy i tematy modlitewne przetłoma- 
czone zostały z angielskiego na język polski i, po 
wydrukowaniu większej ich ilości, rozesłane zo
stały do wszystkich polskich Zborów i skupień 
ewangelickich w kraju. Nasze Zbory i filiały 
otrzymały również takie zaproszenia. Czy i w ja
kim stopniu zaproszenie to skutek odniosło — 
nie posiadamy co do tego ścisłych danych. Wie
my, że w Zborze Zelowskim zaproszenie do mo
dlitwy oddźwięk pewien znalazło, a i u nas 
w Warszawie zorganizowało się małe kółeczko 
zborowników naszych, zbierające się stale co
dziennie — od Niedzieli, d. 2-go stycznia do So
boty, dn. 8-go stycznia na wspólną modlitwę. 
Dla uczestników tych zebrań były to chwile pod
niosłe i błogosławione; świadomość, że łączą się 
oni z miljonami wyznawców Ewangelji przed 
obliczem Najwyższego Boga w jeden wielki i po
tężny Zbór modlitewny, podnosiła ich na duchu, 
utwierdzała w wierze i umacniała w nadziei zwy
cięstwa sprawy Bożej!

** *
ZE ZBORU WARSZAWSKIEGO.

Po raz zdaje się pierwszy w Zborze naszym 
Warszawskim odbyła się dnia 6.1 r. b., urządzona 
staraniem kierowników szkółki niedzielnej, za
bawa dla dzieci, do szkółki tej uczęszczających. 
Zabawa udała się pod każdym względem dosko
nale i pozostawiła po sobie miłe wspomnienia. 
Po za dziećmi ze szkółki niedzielnej — znalazło 
się w sali zborowej sporo młodszej i najmłodszej 
dziatwy, rodzeństwa starszych uczniów i uczenie. 
Wiele też matek przyglądało się i przysłuchiwano 
z dumą i radościę popisom swych milusińskich. 
Na wstępie wszystkie dzieci szkółki niedzielnej 
odśpiewały chóralnie pieśń: „Myśmy przyszłością 
narodu”, poczem dzieci z naszego Przytułku Sie
rot popisywały się śpiewem. Specjalnie wystu- 
djowane piosenki, jak „nasza Wisła“, „skowro- 
neczek”, „góralczyk”, odśpiewane były zupełnie 
poprawnie, a niektóre nawet bardzo dobrze. Po 
części wokalnej nastąpiła część artystyczna. Na 
specjalnej scenie, zestawionej z kilku kancelaryj
nych stołów, przy prawdziwych, malowanych na 
płótnie, dekoracjach odegraną została komedyjka 
„Żabi król”, a artyści w wspaniałych i fanta
stycznych kostjumach, mniej może grą, ile wyglą
dem swoim wzbudzali zachwyt zgromadzonych 
na sali widzów, głośno i dobitnie wyrażających 
zadowolenie swoje. Kiedy po skończonej akcji 
dramatycznej kurtyna się znowu z trudem rozsu
nęła, zdumieni widzowie ujrzeli na scenie cały 
bukiet żywych kwiatów, z któremi powiewna 
wiosna czułe wiodła rozhowory, przyciskając je
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po kolei niezbyt delikatnie, ale za to szczerze 
i gorąco do swego rozmiłowanego w ich piękno
ści serca. Po ukończenia pierwszej części za- 
bawy-wokalno-dramatycznej nastąpiła druga jej 
część — jadalna, niemniej od pierwszej zarówno 
dla widzów, jak i artystów miła i nęcąca. Dzieci 
obdarzone zostały łakociami i bawić się zaczęły 
ochoczo w kotka i myszkę, ślepą babkę, pszczół
ki i t. p., dopóki nadchodzący wieczór nie przy
pomniał rozbawionej dziatwie, że czas już rozejść 
się do domów. Na zakończenie zaśpiewano 
wspólnie pieśń: „Wszystkie nasze dzienne sprawy” 
i rozchodzono się, dziękując kierowniczce szkółki 
niedzielnej, pani Pastorowej Tosiowej, za jej 
trudy i pracę przy urządzeniu zabawy, a zwłaszcza 
za pracę wyuczenia dzieci ich ról i popisów de- 
klamacyjnych. W pracy tej dzielnie jej sekun
dowały pp. pomocnicze nauczycielki szkółki przy 
szyciu kostjumów, i panna Matylda Semadenió- 
wna, która prowadziła z dziećmi lekcje śpiewu, 
osiągając na popisie bardzo wydatne owoce swej 
pracy. Za to wszystkim należy się szczera 
wdzięczność i podzięka.

** *
ZE ZBORÓW WOŁYŃSKICH.

W pierwszym tygodniu roku bieżącego odwie
dził Zbory nasze na Wołyniu, a mianowicie Mi- 
chałówkę, Boratyn, Kupiczew, Ozierany i Stawki, 
Ks. L. Zaunar z Łodzi. Pomimo, że urzędowo 
jest on administratorem tylko Zboru w Micha- 
łówce, pozostałe bowiem należą administracyjnie 
do Konsystorza Wileńskiego, objeżdża on wszyst
kie, a to na skutek próśb tych Zborów, które 
pozbawione nietylko stałej, ale nawet regularnej 
perjodycznej opieki duchowej, chętnie witają 
każdego z księży naszych, kto do nich zawita 
i pociechę im Słowa Bożego przynosi. Brak stałej 
opieki odbija się ujemnie na życiu moralno-reli- 
gijnem w Zborach, które słabym stosunkowo bije 
pulsem, oraz sprzyja oddziaływaniu na Zbory te 
obcych wpływów, jak baptystów w Michałówce 
i Boratynie, katolików i prawosławnych w Kupi- 
czewie. To też kwestja pozyskania stałego Du
chownego jest dla tych Zborow kwestją palącą. 
Zbór w Boratynie, rzec można przodujący tak 
pod względem uświadomienia religijno-moralnego, 
jak i kultury, czynił starania — niestety bezo
wocne — w celu sprowadzenia Duchownego 
z Czech, zaznaczyć bowiem należy, że zboro- 
wnicy wołyńscy — to czesi językowo i naro
dowościowo. Starania te spełzły na niczem wo
bec braku kandydatów i wobec trudności, jakie 
przy sprowadzaniu gości z Czech nasze władze 
administracyjne czyniły.

Dla zaradzenia złemu wysłał Synod Wileński 
do szkoły misyjnej w Ołomuńcu p. Jarosława 
Opoczeńskiego z Boratyna, który po ukończeniu 
szkoły pracować ma na Wołyniu jako ewangeli
sta na razie samodzielnie — do czasu pozyskania 
dla Zborów Wołyńskich stałego Duchownego,— 
a następnie wspólnie z Duchownym. Opoczeński 
szkołę tę już ukończył i zamierza za kilka mie

sięcy wrócić do Boratyna i pracę swą rozpocząć. 
Oby mu Bóg hojnie błogosławić raczył! Pracy 
na Wołyniu nie zabraknie nietylko dla jednego, 
ale i dla kilku ludzi, bo jest to właśnie owo pole, 
o którem za Jezusem powiedzieć można: „żniwo 
wprawdzie jest wielkie, ale robotników mało, proś
cież tedy Pana żniwa, aby wysłał robotników na 
żniwo swoje”. Czesi wyznania ew. reformowa
nego stanowią tylko małą cząstkę zwartej masy 
czechów, osiadłych na szlaku Kowel — Łuck — 
Równe — Dubno w liczbie około 25000 osób, 
a będących przeważnie wyznania prawosławnego, 
jako synowie ojców, którzy w latach 70-tych ub. 
stulecia przyjmowali masowo prawosławie, aby 
mieć prawo zakupu ziemi w ówczesnej Rosji. Ci 
czesi — prawosławni są właśnie owem polem, 
które oczekuje pilnych pracowników, jak o tern 
świadczy nowopowstały Zbór w Ozieranach, gdzie 
członkowie jego wyszli z prawosławia i utworzyli 
Zbór ewang. reformowany.

W obecnej chwili Zbory w Michałówce i Ozie
ranach zbierają środki i gromadzą materjały, 
w celu rozpoczęcia z wiosną budowy domów 
modlitwy, którego w Ozieranach dotąd nie było, 
a w Michałówce dotychczasowy już jest za 
szczupły i potrzebom nie odpowiada. Podejmując 
tę pracę w imię Boże, liczą bracia nasi, szcze
gólnie w Ozieranach, na pomoc swych współ
wyznawców w kraju i za granicą, boć nie zapo
minajmy, że Zbór ten stanowi zaledwie siedem 
rodzin, i to bynajmniej nie zamożnych ludzi. Ale 
w sercach ich płonie ogień wiary pierwszych 
chrześcijan, a wiara ta zawsze cel zamierzony 
osiągnie. Że zaś nadzieje braci naszych w Ozie
ranach nie są płonne, świadczy wspaniała ofiara 
p. Józefa Hajka z Łodzi w kwocie 1000 zł, którą 
ofiarodawca, jak zawsze cicho i bez rozgłosu, 
zapoczątkował listę ofiar. Oby znalazł jaknaj- 
liczniejszych naśladowców!

— s —

Z RUCHU WYDAWNICZEGO.
Reformacja w Polsce. Rocznik IV. Nr 13 — 

16. 1926. Organ T-wa do badania dziejów Re
formacji w Polsce. Wychodzi co kwartał pod 
redakcją Stanisława Kota, prof. Uniw. Jagiell.

Po dłuższej przerwie ukazał się nowy zeszyt 
„Reformacji w Polsce”, Nr 13— 16 Jak wszystkie 
poprzednie zeszyty, i ten składa się z rozpraw 
pierwszorzędnej wartości naukowej. Na treść 
złożyły się następujące rozprawy:

W. Sobieski: Król czy tyran. Idee rokoszowe 
a różnowiercy za czasów Zygmunta Augusta.

K. Górski: Grzegorz Paweł jako tłumacz Blan- 
draty i Fausta Socyna.

H. Horowitzówna: Reformacja polska a zaga
dnienie zbytku.

J .  Birn: Francuz wśród kalwinów małopolskich: 
Jan Thenaud.
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Sł. Tyric: Próba utworzenia Akademji prote
stanckiej w Prusach Królewskich w r. 1595.

Wł. B udka: Przypkowscy i rola ich w ruchu 
reformacyjnym.

L. Chmaj: Hugo Grotius wobec socynjanizmu.
Sł. Kot: Hugo Grotius a Polska.

Po tych rozprawach, obejmujących str. 120, 
następują notatki (str. 121 — 143), materjały (str. 
144 — 221) i obfity przegląd literatury (str. 221 — 
248). Czytelnikom „Jednoty” radzimy przeczytać 
ten nowy zeszyt „Reformacji w Polsce”.

O. B.

Od Administracji.
Do wszystkich odbiorców „Jednoty“, którzy 

otrzymywali czasopismo nasze w roku ubiegłym, 
lecz nie uregulowali jeszcze całkowicie należ
ności, wysyłamy blankiety nadawcze na P. K. O. 
z prośbą usilną, aby zechcieli łaskawie zrobić 
z nich użytek. Na blankietach wymieniona jest 
kwota należności. Wystarczy blankiet wypełnić 
zupełnie i złożyć go wraz z należnością w naj
bliższym urzędzie pocztowym. Przypominamy, 
że wydawnictwo czasopisma naszego w ciężkiej

się znajduje sytuacji finansowej, liczymy więc 
na to, że odbiorcy nasi temu wezwaniu naszemu 
posłuch chętny dadzą.

Do numeru niniejszego dołączamy też blan
kiety nadawcze dla opłaty prenumeraty na rok 
bieżący 1927-y.

Niejednokrotnie zwracaliśmy się już do czy
telników „Jednoty“ z prośbą, aby nie przesy
łali nam należności przekazem pocztowym. J e 
żeli już kto koniecznie pragnie użyć przekazu 
pocztowego przy przesyłce pieniędzy, niechże 
adresuje na Pocztową Kasę Oszczędności w War
szawie — konto „Jednoty" Nr 12423 — bez po
dawania adresu Administracji czy Redakcji cza
sopisma.

OFIARY NA WYDAWNICTWO
Oprócz prenumeraty wpłacili na wydawnictwo:

1. p. Leon Błaszkowski, senior, Warszawa . . zł 8.00
2. p. Henryk Kwiatkowski, Warszawa.................„ 8.00
3. p. Maksymiljan Russocki, Suliszowa . . . .  „ 4.00
4. p. Konstanty Walta, Ł ó d ź ................................. „ 8.00
5. p-ni Karolina Buresz, Michałówka................ „ 2.00
6. p. Mjr. Wilhelm Hórl, Inowrocław.................„ 4.00

Serdeczne dzięki.

0000000000000000000000000000000000000

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
w Warszawskim Kościele Ewangelicko-Reformowanym 

na miesiąc luty 1927 r.
nabożeństwa rozpoczynają się o godzinie 11*15 przedpoł., 

o ile nie jest podana inna godzina.

1. Niedziela, dnia 6.II (5 N. po Objawieniu Pańskiem). . . .  — Ks. St, Skierski.

2. Niedziela, dnia 13.11 (Starozapustna).............................................— Ks. W. Semadeni.

3. Niedziela, dnia 20.11 (Mięsopustna)
z Komunją S-tą i bezpośredniem przygotowaniem . . — Ks. St. Skierski.

4. Niedziela, dnia 27.11 (Z ap u stn a)................................................. — Ks. W. Semadeni.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
CENY OGŁOSZEŃ: IV str okładki — zł 150; II str. — 100; III str. — zł 75; \ str. — zł 75, 50, 35; V4.str. — zł 40,

30, 20, i v8 str. bez względu na stronę — zł 20.
STRONY ZWYKŁE: cała strona — zł 100; V2 str. — 50; */4 str. — 30; V8 — zł 20.— Przy ogłoszeniach kombinacyj

nych i z kliszami do cen powyższych dolicza się 30%.

Drukarnia M. S. Wojsk., Przejazd 10.


