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NIE LEKCEWAŻMY PRAWDY.
II kor. 13.8. »Boć me możemy nic przecizoko prawdzie, ale za prawdą ’.

Obserwując przejawy dzisiejszego życia czy to osobowego, czy społecznego, ka*dy musi 
dojść do smutnego, lecz prawdziwego wniosku, że sfera życia religijnego zwęża się i kurczy, 
a jednocześnie jest coraz bardziej usuwana od roli czynnej w życiu codziennem, usuwana na plan 
coraz dalszy. Jeśliby nawet chciano utożsamiać religję z instytucją kościoła i dowodzić, że przecież 
kościół odgrywa w całym świecie wielką rolę, to jednak faktem jest, że i kościół ma coraz mniej 
do powiedzenia w sprawach zainteresowania codziennego, a jest jedynie instytucją, która 
W najlepszym razie w dnie niedzielne, a częściej przy takiej czy innej uroczystości, z kościołem 
narazie związanej, przychodzi do głosu i pewnego znaczenia. Mówię rozmyślnie „na —  razie” , 
gdyż tam, gdzie kościół oddzielono od państwa, nawet tako konieczność upada i nie obowiązuje. 
Natomiast rozwija się prąd, chcący wogóle postawić religję poza nawias dnia bieżącego, 
ograniczyć je j sferę działania jedynie i Wyłącznie do zakresu Mkościelnego. ” Zwolennicy tego 
poglądu t. zw. wolnomyśliciele twierdzą nawet, że religja jest w życiu raczej zawadą niż
czynnikiem postępu, że wszczepia w serce człowieku raczej zwątpienie, apatję i niechęć do życia, 
niż radość i ochotę czynu, który jest nieodzownym warunkiem wszelkiego pójścia naprzód. 
Co więcej nawet, zwolennicy systemu i ustroju k °munistycznego głoszą najzupełniej jawnie,
że religja to opjum i trucizna narodów, którą podają masom te sprytne jednostki> które wyzyskać 
chcą ich głupotę dla swej ambicji lub korzyści. Ale nietylko jawni nieprzyjaciele religji głoszą 
te hasła, lecz nawet ci, którzy nazewnątrz ubierając się W togę takiej czy innej religijności, 
są w gruncie rzeczy albo obojętnymi Wobec niej, albo też wręcz ją  W życiu swem zwalczają. 
Uznają potrzebę religji, jeśli to potrzebne jest dla ich celów lub teoryj, które narazie wyznają,
ale gotowi są zwalczać ją  zaciekle, gdy w czemkolwiek im nie dogadza, lub też przeciw nim
się zwróci. Niestety taki typ „handlarza religjąu jest typem dzisiaj bardzo pospolitym, bardzo
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często spotykanym w ośrodkach religijno-kościelnego życia, a nawet nadającym tym ośrodkom ton 
i charakter• Wszak w naszem życia społecznem mieliśmy niedawno nad wyraz przykry i wstrętny 
obraz walki politycznej pod płaszczykiem religji i kościelności, obraz najgorszego rodzaju demogogji 
i rozwydrzenia w imię religji i dla religji. Możnaby zauważyć, że są to sporadyczne jeno 
wypadki na tle tej fa li ciągłych zmian i przesunięć, w które obfituje stale jeszcze nieustabilizowane 
życie człowieka powojennego, i uspakajać się myślą, że te naturalne i konieczne wprost w takich 
warunkach odruchy przeminą i znikną bezpowrotnie.

„ Nie możemy jednak nic przeciwko prawdzie, ale za prawdą“ — trzeba na to odpowiedzieć 
słowami Apostoła Pawła, bo niestety podobne zjawiska wiążą się ściśle w łańcuch przyczyny 
i skutka i są ogniwami systemu, który panuje w sercu i znaczyć się musi w życiu. Nie lekceważmy 
sobie smutnej prawdy, że religja dzisiaj wogóle, a u nas w szczególności stała się przedmiotem 
potępianym, wyzyskiwanym, obnoszonym lub ośmieszanym, zależnie od dorywczych potrzeb i celów, 
a w rzadkich jedynie wypadkach jest tym czynnikiem życia i postępowania, który decyduje i nadaje 
charakter określony i stały. Olbrzymia większość t. zw. religijnych ludzi, czyli tych, którzy nie 
zrywają ze swym kościołem i od czasu do czasu doń uczęszczają, stanowi masę zasadniczo obojętną 
pod względem głębokiej religijności serca i życia. W tej obojętności leży też niewątpliwie słabość 
wpływu religijnego na życie, słabość w promieniowaniu na otoczenie i oddziaływanie na układ 
warunków i sił życiowych. A przytem chętnie się głosi, rzekomo W imię Wzniosłości religji, że nie 
można wszak ściągać je j z Wyżyn do poziomu szarego życia, bo straci na powadze, przestanie być 
perłą, podziwianą i czczoną. ... zdaleku. Nie lekceważmy sobie tego faktu, że człowiek dzisiaj 
w najlepszym razie ubiera się od czasu do czasu w szatę religijności zewnętrznej, odgradzając się 
jednocześnie od niej w swem postępowaniu i czynie, obawiając się, że mu ona popsuje wygodę życia 
i samolubne wyrachowanie. Niewątpliwie wszyscy ci, dla których religja jest i ma być istotnie 
mocą żywą ku lepszemu i szlachetniejszemu życiu, muszą Wytężyć wszystkie siły, wytoczyć 
wszystkie argumenty, aby walczyć nietylko z tymi, którzy są religji wrogiem jawnym, ale 
z pierwszej linji z przerażającą obojętnością mas, które stanowią kościoły i Wyznania. Ten 
sam obowiązek leży i na każdym istotnie religijnym członku naszego kościoła, może nawet 
w większej mierze, niż w innych ośrodkach wyznaniowych, gdy się zważy, czem ongiś byliśmy 
w ojczyźnie naszej, czem być winniśmy i czem —  niestety —  jesteśmy.

Tradycja nasza, tak ściśle złączona z wspaniałym okresem złotego wieku dziejów 
naszych, stwierdza dobitnie prawdę, że czynnik żywej religijności, siła wewnętrznego umiłowania 
zasad religji Chrystusowej wbrew wszelkim atakom i potępieniom niosły błogosławiony owoc istotnego 
postępu i kultury we wszelkich dziedzinach życia osobowego i społecznego, uszlachetniając 
i opromieniając blaskiem czystości i siły, pozwalając mu promieniować niezwykle silnie i to 
w promieniu bardzo wielkim. Wszak Polsko, wieku złotego, to potęga pod każdym względem 
i wzór poszukiwany w całym ówczesnym kulturalnym świecie. Ze tako tradycja obowiązuje 
i obowiązywać musi nas i dzisiaj, to chyba rozumie kożdy z nas szczególnie w tym czasie, 
gdy się wszystko wokół nas buduje i szuko nowych dróg i metod tego budowania. Jednak, siła 
promieniowania naszego jest dzisiaj niezmiernie nikłą, jeśli wogóle istnieje, i my nie stoimy na 
poziomie zadań, które na nas wkłoda chwila bieżąca. Nie przyciągamy z zewnątrz —  bo 
przecież nie można brać, co więcej nie powinno się brać w rachubę tych jednostek, które szukojąc 
doraźnego wyjścia z doraźnej przykrości życiowej, szukają z musu i kon^czności wyjścia przez 
pukanie do naszych wrót, —  lecz odwrotnie tracimy przez małżeństwa mieszane i katolickie 
z nich potomstwo, przez zakorzeniony choć niemądry przesąd, że polak może być jedynie 
katolikiem, a przedewszystkiem przez brak jednostek o głębokiej religijności i chęci ofiarnej pracy 
na stanowiskach kierowniczych. „Nie możemy przeciwko prawdzie“ —  a prawdą niestety, i to 
wielce smutną, jest, że tam gdzie w naszych warunkach winna być praca jaknajbardziej intensywna, 
ofiarna i sumienna, gdzie winien być przykład i Wzór pociągający mocą przekonania i wiary —  jest 
przeważnie —  bo wyjątki są jedynie sporadyczne —  obojętność, nepotyzm i niechęć do wszelkiego 
czynu, któryby poruszył wygodne tradycje i przyzwyczajenia, zadrasnął w czemkolwiek wygodę 
osobistą i wniósł w atmosferę śpiączki i niezaradności ducha wiary i entuzjazmu. I  dlatego 
upadamy, dlategośmy słabi i nieporadni, dlatego ciągle narzekomy i czekamy obojętnie jakowegoś 
zmiłowania, gdy naprawdę bynajmniej go dla samych siebie nie pragniemy.

ROK^IU JEDNOTA _  Nr 4
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JEDNOTANr 4 ROK 111

Wejdżmyż trochę w sąd uczciwy sami ze sobą, zapytajmy się sumień naszych, czyśmy 
istotnie w porządku wobec Wziętego na się dobrowolnie obowiązku —  i wyciągnijmy wtedy 
uczciwie konsekwencje. Prawdy frazesem się nie pokryje, — > słabości obojętnością nie 
przezwycięży, siły i życia z popiołu zagasłego nie wykrzesze, powoływanie się na piękną 
tradycję mocy nie doda. „ Nie możemy nic przeciwko prawdzie, ale tylko za prawdą“ .

Ks. L U D W I K  Z A U  NAR.

Ks. Prof. KAROL SERINI.

RELIG JA A NAUKA.
Każdy człowiek staje w decydujących chwi

lach swego życia na rozdrożu; musi bowiem po
stanowić, czy pójdzie za głosem tych pożądań, 
które kierują jego jestestwem psychofizyaznem, 
albo da posłuch wołaniu swej duchowości. W ser
cu ludzkiem wiodą ze sobą bój śmiertelny dwie 
postacie życia: życie cielesne i życie duchowe. 
Oba rodzaje mają te wspólne cechy, które wy
nikają z samej istoty życia: posiadają więc pe
wien stopień napięcia i pęd do rozlewności, uni
kają wszystkiego, co zagraża śmiercią; pozatem 
są zasadniczo różne. Wszystkie pożądania zwie
rzęcia, które jest najdoskonalszym przedstawicie
lem życia cielesnego, są skierowane ku zachowa
niu osobnika i gatunku; głód pokarmu i miłości 
niepodzielnie włada zwierzęciem i każe sobie pod
porządkować wszystkie zabiegi życiowe; jest 
przyczyną radości lub smutków. Pod wpływem 
stałego obcowania z człowiekiem zwierzę oswo
jone niejednokrotnie traci moc tego instynktu i 
nabiera pewnych cech, pierwotnie sobie obcych.

W swej istocie jest ono jednak bezwzględnie 
posłuszne celowi, jaki mu wytknęła matka przy
roda, i zawsze stosuje najwłaściwsze środki, aby 
spełnić swe zadanie. Bujność życia każe mu 
wprawdzie zapominać o ludzkiej zasadzie eko
nom j i wysiłków, aby przez trwonienie sił osiągnąć 
cel w ciężkiej walce o byt.

Człowiek posiada to samo życie cielesne, jakie 
znajdujemy u zwierzęcia; gdyby więc nie różnił 
się niczem od innych przedstawicieli świata or
ganicznego, musiałby ulec jego prawu zasadni
czemu. Troska i zabiegi o utrzymanie swego ja 
i gatunku byłyby najwyższym nakazem istnienia 
ludzkiego; lecz człowiek jest obdarzony sam > 
wiedzą, która jest źródłem chwały i wyjątkowego 
dostojeństwa lub przyczyną upadku i niedoli. 
Zwierzę ma wytknięty sobie cel istnienia i drogi 
niezawodne, prowadzące do urzeczywistnienia; 
ono się nie myli, ponieważ jego iństykt życiowy 
jest niezawodny; ni(e zna rozkoszy, lecz i męki 
wyboru, ponieważ z konieczności idzie za głosem 
najsilniejszej podniety. Gdyby człowiek był tylko 
lepiej zorgariizowanem zwierzęciem, ulegałby te
mu samemu przymusowi życiowemu, jak i zwie
rzę, okupując niewolę nieomylnością instynktu. 
Dzięki posiadaniu samowiedzy, człowiek szuka 
i chce odnaleźć w swem istnieniu sens; stawia 
sobie pytanie: jakie znaczenie posiada życie ludz
kie, otaczający człowieka świat i te wszystkie

zjawiska, które w stopniu słabszym lub silniej
szym wpływają na przebieg jego życia.

Nawet w pierwszych okresach swego istnienia 
człowiek dochodzi nieświadomie do przeświad
czenia/ że sensu nie odnajdzie w samych zjawi
skach, w tych przedmiotach, które podlegają jego 
ocenie. Sens bowiem płynie z wartości, które stoją 
ponad życiem psychofizycznem, a dzięki temu, że 
rzucają nań snopy światła, nadają istnieniu zna
czenie. Nauka o wartościach czyli t. z w. aksjolo
gia trudzi się po dzień dzisiejszy nad ustaleniem 
wartości, ich uzasadnieniem, usystematyzowaniem 
i ich hierarchją. Zapewne niemało jeszcze upłynie 
wody w Wiśle, zanim zamiary i zadania te zosta
ną urzeczywistnione, tymczasem zaś twierdzić 
wolno, że naczelne miejsca wśród wartości zaj
mują prawda, piękno, dobre i święte.

W świetle tych wartości człowiek poczyna oce
niać życie własne i otaczający go byt, narazie 
w sposób wielce niedostateczny; lecz z biegiem 
czasu wartościowanie staje się coraz trafniejsza 
i wpływa decydująco na postępowanie człowieka. 
Na tle ustalania sensu istnienia łączą się w czło
wieku samowiedza i samostanowienie, wytwarza
jąc całość ludzkiej osobowości.

Jednak wartości posiadają nietylko znaczenie 
pod tym względem, że pozwalają człowiekowi 
odnaleźć sens jego bytowania; w wyniku więc 
służyłyby tylko jedynej1 wartości — a mianowicie 
biologicznej; po długiej wędrówce człowiek w ten 
sposób wróciłby do tego punktu, skąd wyszedł — 
do życia zwierzęcego, psychofizycznego. Spoj
rzawszy zaś w oblicze wartości najwyższych, 
człowiek ni|e może odwrócić od nich oczu, rozmi- 
łowuje się w nich i stara się o ich wcielanie. Ży
cie świata otaczającego i swe własne istnienie 
człowiek zaczyna uważać za materjał, z którego 
należy ulepić twory zawierające w stopniu róż
nym wartości. Obok więc świata psychofizycznego 
zaczyna powstawać i rozwijać się stopniowo świat 
inny, świat duchowy. Jest on, jako świat urzeczy
wistnianych wartości, wynikiem wielostronnej pra
cy ludzkiej i dlatego nazywają go w sposób nie
zupełnie ścisły kulturą; ponieważ świat ten sto
pniowo powstaje w dzfcjach ludzkości, jest on 
zarazem światem historji.

Świat zwierzęcy jest bytowaniem psychofizycz
nem, nienależnie od tego, czy ono występuje 
w zwierzęciu liib człowieku, świat inny — jest
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świiatem historji, kultury, a na swych szczytach 
światem duchowym.

Kultura posiada szereg odrębnych dziedzin w 
zależności od tych wartości, które w nich znajdu
ją swe ucieleśnienie. Prawda urzeczywistnia się 
w nauce, piękno w sztuce, dobre w moralności, 
świfęte zaś w religji. Im odpowiadają w duchu 
liridzkim cztery dziedziny świadomości: logiczna, 
estetyczna, moralna i religijna. Złączone ze sobą 
stanowią one całość życia duchowego zarówno 
w jedności ducha ludzkiego, a więc podmiotowo, 
jak przedmiotowo — w zespoleniu najwyższych 
dziedzin kultury;

Nasuwa się pytanie, jaki jest wzajemny stosu
nek tych czterech dziedzin kultury? obecnie 
chciałbym wyświetlić zagadnienie: jakie stanowi
sko zajmuje nauka względem religji i religja 
względem nauki?

Już na niższych szczeblach kultury człowiek 
zbierał wiadomości, potrzebne mu do utrzymania 
się przy życliu oscbnijczem i zbiorowem; wiado
mości te były przekazywane z pokolenia na po
kolenie, przez każde z nich, szczególnie w okre
sach przełomowych, pomnażane, stanowiły one 
żelazny kapitał wiadomości teoretycznych i prak
tycznych, z którego czerpała ówczesna ludzkość. 
Sprawdzianem słuszności tych wiadomości była 
ich pożyteczność w walce o byt, a bynajmniej nie 
prawda teoretyczna; dopiero w późniejszych okre
sach rozwoju poddawano je krytyce z punktu wi
dzenia ich prawdziwości i tylko po stoczeniu 
ciężkiej walki odrzucano twierdzenia, uświęcone 
przez tradycję ojczystą.

Wiadomości te, zbierane w miarę powstawania 
i narastania potrzeb, miały cechę przypadkowości, 
dlatego były jednostronne, a zespolone ze sobą 
stanowiły zlepek fragmentów, nie powiązanych 
jednością podstawy wspólnej. Ciężko mozoliła 
się ludzkość nad stworzeniem takiej wiedzy w 
różnych ośrodkach twórczości kulturalnej, i istot
nie poczyniła odkrycia lub zdobyła wiadomości, 
które stanowią nieodłączną cząstkę kulturalnego 
dorobku ludzkości. Podstawy geometrji, wyrosłe 
z potrzeby dokonania pomiarów pól obsiewnych, 
były położone w Egipcie. Wiedza astronomiczna 
babilończyków podbiła sobie św jat; zbiegły się 
różne prądy poznawcze w duszy genjalnego na
rodu greckiego, który z wiedzy zaczął tworzyć 
naukę.

Ruch naukowy, zapoczątkowany przez Gre
ków, nie zamarł pomimo niesprzyjających warun
ków średniowiecza, lecz przetrwał czasy posuchy 
i bujnie się rozwinął, poczynając od okresu Odro
dzenia. Dziś nauka zajęła w pracy kulturalnej 
jedno z pierwszych miejsc i nawet szykuje się 
do dyktowamia nakazów innym dziedzinom życia 
duchowego; ona narzuca swą wolę religji i wy
znacza jej miejsce w całości kultury, lub nawet 
przez usta niektórych swych przedstawicieli sta
wia ją poza nawiasem kultury.

Gzem więc jest nauka obecna w odróżnieniu 
od sumy tych wiadomości, które zebrała i które- 
nii posługiwała się ludzkość w dawnych okresach 
swego rozwoju duchowego? Wiadomości te przy

padkowe, fragmentaryczne, nieuzasadnione sta
nowiły zlepek chaotyczny, którego wartość pole
gała na korzyści, dostarczanej przezeń życiu. Od 
tego utylitaryzmu otrząsnęła się zasadniczo na
uka nowoczesna, zna bowiem tylko jedną wład
czynię, której moc rozciąga s:ję na całe państwo 
nauki: prawdę. Prawda nakreśla drogi poszuki
wania i ustalania twierdzeń naukowych, prawda 
kiieruje sposobem dowodzenia ich słuszności, 
prawda zmusza do ujmowania wszystkich sądów 
w całość systematyczną, prawda nadaje im cechy 
konieczności i powszechnej ważności. Nauka jest 
więc całością pojęć i sądów, w mierze wystarcza
jącej uzasadnionych, zdobytych na drodze meto
dycznego badania i ujętych w systematyczną jed
ność. Naturalnie żadna nauka nie może o sobie 
twierdżić, jakoby jej systemat był we wszystkich 
szczegółach ukończony lub nawet nie mógł ulec 
zmianie; dowodem daleko sięgających wstrząś- 
nień jest przełom1, jaki obecnie dotknął fizykę, 
nie mówiąc o naukach społecznych; dlatego każda 
nauka posiada obok sprawdzonych twierdzeń 
szereg problematów, pełniących rolę drogowska
zów dla przyszłych doćiekań. Problematyka ta 
w nauce będzie trwała tak długo, jak istnieć bę
dzie pęd twórczości w pracy naukowej; okresy 
bowiem upadku nie znają nowych zagadnień, wy
rosłych z dążeń do odkrycia nowych horyzontów, 
lecz zadowalają się szczegółowem komentowa
niem i formułowaniem ponownem dawnych są
dów naukowych, zajmują się przeżuwaniem sta
rych twierdzeń; okresy tworcz'e w nauce są cza
sami cierpień, spowodowanych przez bóle poro
dowe, lecz jednocześnie zwiastunami nowej, 
wzmożonej fali życia. Pomimo głosów puszczy
ków, wróżących zbliżający się upadek naszej kul
tury, raczej z ufnością możemy spoglądać w przy
szłość, ponieważ obecnie* twórczość naukowa nie 
osłabła, lecz się wzmogła. Niechaj rynek księgar
ski zalewa tandeta, strojąca! się w pióra nauki, 
lecz i u nas powstają dzieła o trwałej wartości 
naukowej i, o dziwo, znajdują nakładców. Nie 
obniży nauka lotu, kierując się względami na po
klask tłumów1 lecz pozostanie wierna tym zada
niom, jakie jej nakreślili umysły wybitne.

Erdmann na str. 1 swojej ,,Logiki“ pisze: ,,z 
punktu wadzenia metodologicznego wszystkie na
uki są systematycznie uporządkowanemi całościa
mi uzasadnionych twierdzeń, określeń i proble
matów“.

Kiilpe w „Vorlesungen über Logik“ oświadcza 
na str. 7: „każda nauka ma zadanie w sposób rze
czowy i celowo uporządkowany, prawdziwy i 
prawidłowy przedstawić systemat sądów, posia
dających ważność“.

Grau w „Grundriss der Logik“ na str. 100 mó
wi: „naukowe myślenie jest krótko mówiąc takie, 
które ze względu na swoje przedmioty dąży do 
możliwie zupełnego, ze względu na wartość po
znawczą, do możliwie słusznego systematu są
dów, o rzeczywistośoi, posiadających ważność po
wszechną“ .

d. c. n.
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L E O N  RYGI ER.

M A  G D
Błękitne mgły o świcie 
Obsiadły skał podnóże;
Na szarym, chm urnym  szczycie 
Zórz się spłoniły róże;
Chór ptaków strząsa rosy 
Z  przejętych dreszczem drzew  —
I  strzela hymn stugłosy,
Radosny, jasny śpiew.

A tam, jak druga zorza,
Przed grobu pustą grotą, 
Oblubienica Boża 
Pochyla głowę złotą 
I  w żalu głuchej męce,
Jak brzoza w wietrze drży,
I  łamie białe ręce,
I  gorzkie roni łzy...

A L E N A .
O Mar jo!.. Czyż ci oczy 
Przesłonił szał boleści?...
Spójrz: Pan ku tobie kroczy 
Ze słowem dobrej wieści.
Oderwij już spojrzenie 
Od śnieżnych giezła chust;
Mistrz śle ci pozdrowienie 
Z promiennych łaską ust.

Obmył cię z plamy grzechu  
Zdrój krwawych łez katuszy; 
W porannych zórz uśmiechu 
Skąp skrzydła tęsknej duszy; 
Z nad grobu wstań radosna, 
I  ludom głoś przez łzy,
Ze Nowa idzie Wiosna,
1 róże rodzi z krwi.

P. H U L K A - L A S K O W S K I .

ZBOCZENIA INTELEKTUALIZM U.
Przed dwudziestu kilku laty znakomity filozof 

francuski, Henri Bergson, przekonywał świat w 
sposób wymowny i jasny, że zrozumienie naj- 
głębszl^j istoty życia jest w nas samych, nie zaś 
poza nami w zawiłych sylcgizmach i eksperymen
tach naukowych. Myśl jego była jakby dalszym 
ciągiem genjalnych wniosków filozofa niemieckie
go, Artura Schopenhauera, który nawiązując do 
Kiantowskiego ,,Ding an s.ich“, czyli istoty zjawi
skowości świata, powiedział, że rzeczą samą w 
sobie jest wola nasza, że więc drgnienia tej woli 
są objawieniem istoty życia. W tych spostrzeże
niach były niewątpliwie cenne zadatki nowej fi- 
lozofji, a w najgorszym razie były to jakby dro
gowskazy dla przyszłego kierunku badawczej my
śli ludzkiej. Ale drogowskazy te zostały ominięte, 
czy nawet niedostrzeżone, z intuicjonizmu Berg
sona nie wysnuto jak dotychczas należytych 
wniosków.

Przyjdzie może czas, gdy jaskrawy intelektu- 
alizm w pewnych dziedzinach wiedzy poznany 
zostanie jako fatalna zagłada intuicji, to jest po
znania bezpośredniego. Tymczasem mamy do 
czynienia ze skutkami absolutnej intelektualizacji 
całego świata, nie wyłączając religji. Ewangelja 
jest czystą intuicją, nie wiąże się cna ani z przy- 
godnemi stanami polityki, ani ze zmiennością wie
dzy ludzkiej. Wysoko ponad niemi sklepia się jej 
firmament, ogarniający wszystkie przypadłości 
czasu i wszystkie przestrzenie. Gdyby się ewan

gelja była połączyła z pewnym stanem wiedzy 
ludzkiej, czy z pewnemi urządzeniami politycz
nemu), to już dawno byłaby razem z niemi prze
minęła. Stanąwszy poza przypadłościami zmien
nych dziejów, była wieczną, jest i będzie. Ale ta 
wieczna prawda otrzymywała i otrzymuje komen
tarze doczesne, a jest ich tak wiele, że za nimi 
znikają z oczu wysokie i wiekuiste słowa obja
wienia. Hellenizacja chrześcijaństwa, greccy Oj
cowie Kościoła, dalej Augustyn, Anzelm, Tomasz 
z Akwinu, humaniści, reformatorzy, teologowie 
i filozofowie czasów naszych, wszyscy oni w naj
lepszych Intencjach starali się ukazać światu wie
kuiste piękno objawienia, ale zwracając się do 
świata, musieli posługiwać się aparatem nauki 
i jej metody, a tern samem wbrew ich woli dy
skusja nad metodą badań przemieniła się niepo
strzeżenie w dyskusję nad prawdziwością religji 
chrześcijańskiej.

Już Eucken, jeden z najwybitniejszych myśli
cieli współczesnych, zrozumiał, że treść religji to 
są stany woli i uczucia, nie zaś stany poznania. 
Religję się przeżywa bezpośrednio, oddycha się 
nią jak powietrzem i można nie znać jej istoty, 
jak się nie zna składu powietrza, byle była tą si
łą, która pręży skrzydła ducha. Nie chodzi o do
kładną definicję religji i stanów religijnych, ale 
o życię jej elementami: miłością i dobrocią. Wia
ra nie jest aktem poznania,, religja nie zaczyna 
się od sylogizmu .i warunkowego posłuszeństwa,
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ale od czynienia woli Bożej, aby się pokazało, 
co îę poza tem posłuszeństwem znajduje. Słowa 
Anzelma z Canterbury, iż nie chce wiedzieć, aby 
wierzył, ale chce wierzyć, aby wiedział, mają 
swoje głębokie uzasadnienie psychologiczne. Świę
ty Franciszek tem samem pragnieniem wiedziony, 
przyjął nawet tryb życia Jezusa, jego ubóstwo, 
bezdomność i niezależność od czegokolwiek.

Od czasów najwcześniejszych teolog ja chrze
ścijańska popełniała ten błąd zasadniczy, że nie 
wytwarzała własnego porządku pojmowania świa
ta, ale posługując się formami filozoficznemi, 
wlewała w n:<e treść chrześcijaństwa, zgoła obqą 
tym formom. Chrześcijaństwo stawało się powoli 
przedmiotem badań szczegółowych, a ponieważ 
badanie naukowe jest sztuką powątpiewania i| roz
praszania wątpliwości, przeto i chrześcijaństwo 
dostało się w orbitę przesłanek i wniosków. Te
olog ja stawała się coraz bardziej nauką ścisłą
i coraz bardziej uczyła powątpiewać, dochodzić, 
sprawdzać, aż wreszcie z łona ,,chrześcijańskiej“ 
nauki wyszła teza o niehistoryczności Jezusa i 
nierealności jego nauki. Ale i spory o historycz- 
ność Jezusa rozstrzygano w płaszczyźnie wiedzy 
metodami naukowemi, podczas gdy sprawa ta na
leży do innego zgoła porządku.

Te zboczenia intelektualizmu i mnogie niewspół- 
mierności zostały dostrzeżone już dawno, ale nie 
wiedziano dokładnie jak zabrać się do wyrówna
nia istniejących sprzeczności. W roku 1915, być 
może, że pod wpływem filozofji Bergsona“, uczony 
francuski, Maurice Neeser, prof. teologji ewan
gelickiej w Neuchatel, naoisał ciekawą książkę 
,Xe Drobienie de Dieu“ (Problemat Boga), a w 
niewielkiej tej książce poświęcił dużo miejsca 
n o r m a l n e j  i n t u i c j i  r e l i g i j n e j .  Pod
kreślam to pcjęcrfc, gdyż zasługuje ono na spe
cjalną uwagę, implikując intuicję religijną n i e 
n o r m a l n ą ,  albo powiedzmy z w y r o d,n,i,a,ł,ą. 
Cizytam akurat bardzo ładną i bardzo cenną 
książkę profesora Kazimierza Kosińskiego o Sta
nisławie Witkiewiczu, którą jak najgoręcej pole
cam uwadze czytelników „Jednoty“, a w książce 
tej, szczególniej w ostatniej jej części znajduje 
śród w:1elu innych słów głębokich, przepiękne po
wiedzenie Witkiewicza, że: ,,albo — albo — wia
ra może być żywą i podnoszącą dusze, albo jej 
niema, a wtedy szkoda dusz ludzkich na tak bez
duszną robotę“ ( str. 460). W tem prostem powie
dzeniu zawarta jest treść wieków. Gdziekolwiek
ii kiedykolwiek była żywa wiara, tam była ona 
wiedzą tak bezpośrednią, że o n a  stawała się 
miarą wszech rzeczy, a nigdy nie była mierzoną 
rzeczami 'innemi. Gdy dzisiaj czytamy żywoty 
świętych średniowiecznych, to poza okoliczno- 
ściowemi zastrzeżeniami co do ascezy czy po
bożności osobliwej, stajemy Wobec niezachwianej 
ich wiary religijnej jako wobec sprawy, która wy
maga specjalnego zrozumienia. Tylko taka abso
lutna wiara, bez najmniejszej domieszki scepty
cyzmu, zdolna była do ofiary z żyda, gdy zacho
dziła potrzeba dania świadectwa prawdzie. Gdy
by ta wiara była potrzebowała jakiegokolwiek 
uzasadnienią przy pomocy sylogizmów i faktów
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historycznych, to napewno nie byłaby wystarczy
ła do okazania pogardy śmierci.

Istotnie, normalna intuicja religijna jest czemś 
realnem, z czem należałoby się liczyć jako z czyn
nikom pierwszorzędnym zarówno w filozofji i te
ologji, jak i w życiu powszedniem. Oczywiście, 
intelektualizm i sceptycyzm gotów jest zaliczyć 
siłę intuicji religijnej do stanów niedostatecznej 
wiedzy objektywnej. Prostaczek wierzy, bo nie 
posiada wiadomości ścisłej wiedzy — mówi ra
cjonalista i miałby może słuszność, gdyby nie ist
niały jaskrawe z tej reguły wyjątki. Znamy wszak 
genjalnych twórców i badaczy, którzy nietylko, że 
ogarniali całe horyzonty pewnych dziedzin wie
dzy, ale rozszerzali je genjalnemi rzutami swej 
myśli a jednak; zachowywali sobie prostą dziecię - 
cą wiarę w Boga. To znaczy, że normalna intuicja 
religijna nie została w nich spaczona przez inte
lektualizm, nie uległa zwyrodnieniu. Znamy tysią
ce ludzi, z którymi się stykamy, a wśród nich tylu 
jest oświeconych, mądrych, głębokich filozofów, 
że zapisywanie wiary religijnej na konto niewie
dzy jest nie dopuszczał nem lekceważeniem rze
czywistości. W ludziach tych żyje poprostu nor
malna intuicja religijna i ta normalna intuicja ma 
swoje nieprzedawnione prawa.

Dzisiejszy człowiek wychowany przez intelek- 
tuaUzm, nie jest szczęśliwy i nie zna tego, co ję
zyk religijny nazywa pokojem duszy. Wiedza co
raz jaśniej i wyraziściej ukazuje człowiekowi 
współczesnemu tragizm życia, jego beznadziejne 
powikłania i tajemnice; pesymizm filozoficzny 
prowadzi nas do niezliczonych szpitali, przytuł
ków, więzień, pokazuje nam ludzi ślepych, głu
chych, paralityków, szaleńców, epileptyków, głod
nych nędzarzy, olbrzymie talenty, ginące na ulicy 
pod kołami automobilu wiozącego jakieś zero mo
ralne, gazety donoszą nam, że tam a tam było 
straszliwe1 trzęsienie ziemi, że tysiące ludzi' zginę
ły w nurtach morza, że jakichś pracowników, ko
piących węgiel dla fabryk1 i mieszkań, Zabiły swo
im wybuchem, gazy... I w chacsfe tych wszystkich 
wiadomości, życie samo staje się chaosem i traci 
sens. A w tej bezsensowności żyda jest najwyż
sza tragedja istnienia. Człowiek, który wierzy 
w sens życia, pójdzie śmiało na śmierć dla idei, 
wyrażającej ten sens, słodką będzie mu śmierć 
męczeńska po życiu pełnem wyrzeczenia, ale po
tężny król, władca świata, nie wyżyje ma tronie 
bez wiary, że jego życie i jego czyny mają sens 
sięgający poza zjawiska życia doczesnego.

Zrozumiano, że trzeba przywrócić sens życiu. 
Ale wiedza oparta na przesłankach i wnioskach 
powiada, że życie sensu nie ma, że takie, jakie 
jest, ma cel samo w sobie, czyli że jego przebieg 
szdzęśliwy, czy nieszczęśliwy, jest jednorazowy, 
niepowtarzalny i że poza ntm niema ani dalszego 
ciągu, ani jakichkolwiek konsekwemcyj. Tak po
jęte życie staje się dla samego siebie upiorem, 
straszniejszym od wszelkiej grozy. Jest to wszak 
padanie w przepaść śmferci, lot w nicość, nie
powstrzymany i nieunikniony. Godziny, dnie i lata 
świszczą wichurą dokoła padającego, oko jego
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chwyta mimolotem rzeczy miłe i drogie, ale myśl 
powtarza mu rozpaczliwe: Giniesz! Musisz zgi
nąć, znicestwieć, przepaść! Nie cierpienie przera
ża, ale brak sensu.

I oto o przywrócenie życiu sensu toczy się wal
ka; nad odszukaniem straconego celu pracuje 
myśl. Normalna intuicja religijna dziecka ani na 
chwilę nie wątpi, że życie jest nieskończone, wie
rzący człowiek, obdarzony normalną intuicją reli
gijną, traktuje śmierć jak jedno z wydarzeń nie- 
kończącego się istnienia, patrzy na nią okiem spo
kój nem, myśli o bliskich swoich, zabezpiecza ich 
w miarę możności, rozporządza swem mieniem, 
czasem nalwet wyręczając miłych swoich, przy
gotowuje sobie trumnę i miejsce wiecznego spo
czynku. Jest silny nawet w najwyższej śmiertel
nej słaboścć|, bo życie jego ma sens. Żaden z do
wodów pesymizmu naukowego nie trafi do jego 
duszy. Wiedza? Owszem, ma dla niej duży sza
cunek, czasem pracuje dla niej i pomnaża ją, 
umie jako uczony powiedzieć, że tego a tego nie 
wie i wiedzieć nie będzie, ale intuicją ogarnia 
świat, widzi jego porządek i tego porządku wie
kuistego Pana, i jest zarazem patrjarchą w dzia
dzinie wartości ludzkich, politycznych, nauko
wych, społecznych, i dzieckiem Boga, któremu 
ufa z bezgranicznym spokojem, jak Ojcu.

Odzyskanie sensu życia jest możliwe tylko 
przez odzyskanie wiary w osobistego Boga, jaka 
jest udziałem ludzi szczerze wierzących, ujmu
jących przedmiot wiary nie sylogizmami, ale tym
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cudownym organem duszy, który słusznie nazwa
ny został normalną intuicją religijną, Temu naj
ważniejszemu z zagadnień aktualnych poświęcił 
głęboką książkę Friedrich Gogarten ,,Ich  g 1 a u- 
be an d e n  d r e i e i n i g c n  G o t t” (Wierzę 
w trój jedynego Boga). Myśliciel ten kroczy dro
gą Anzelma, wierząc, aby wiedział. W sposób po
ważny i głęboki stara się wykazać, że wiara nie 
jest sprawą poznania, ale poselstwem Bożem dla 
człowieka, że historyczne przejawy religji są tyl
ko symbolem wiekuistego i pozahistorycznego, że 
nawet na dzieje świata spojrzeć trzeba jako na 
dzieło Boga, którego porządek powikłany został 
przez grzech, to jest przez wniesienie do życia 
czegoś, co jest życiu obce. Książkę Gogar-tena ce
chuje niemiecka solidność (może zreferują ją dla 
„Jednoty”) i powaga, niejedna myśl autora po
dobna jest do ziarna, które natychmiast po do
staniu się do świadomości, zaczyna kiełkować. 
Dzieło to jest etapem. Od Schopenhauera, po
przez Bergsona, Euckena, Neesera, Gogartena i 
innych ciągnie się czerwona nić zrozumienia szkód, 
jakie wynikły z wyparcia normalnej intuicji reli
gijnej przez hypertroficzny intelektualizm. Droga 
wiary religijnej zarosła głogami i cierniami sylo- 
gizmów naukowych, do koniecznie potrzebnej 
wiary w sens życia wrócić musimy i możemy 
ścieżyną normalnej intuicji religijnej, znanej nam 
bardzo dobrze z lat dziecięcych. Wiedza ode
brała życiu sens, intuicja mu go przywraca razem 
z upragnionym pokojem duszy.

JEDNOTA

ROMUALD BALAWELDER.

KARTKI Z PODRÓŻY DO AFRYKI.
D. C.

Miałem więc przewodnika, zdobytego w dość 
dziwnych okolicznościach. Wygodny był, bo oka
zał, że w potrzebie umie sobie i mnie poradzić, 
a oprócz tego, rozmawiając łamaną francuszczy
zną, podkreślał każde słowo i ruchami dopowia
dał — rozumiałem więc wszystko porządnie.

Wczesnym rankiem dnia następnego cichem 
pukaniem w drzwi mego pokoju oznajmił swoje 
przybycie.

,,S’bah lkhir ia sidi (dzień debry panu)“—rzu
cił cicho pozdrowienie, gdym mu drw i otworzył. 
Spojrzałem na zegarek. Dochodziła dopiero godzi:- 
na piąta. „Spieszy mu się, niewiadomo dlaczego” 
mruknąłem niechętnie.

Arab domyślił <się, że przybył za wcześnie.
,,Niech pan śpi. Zaczekam” — rzekł, patrząc 

na mnie dziwnemi oczami ugłaskanego bandyty. 
A widząc, że z obrzydzeniem patrzę na jego za- 
tłuszezony, cuchnący burnus, wyśliznął się na ko
rytarz. Po chwili usłyszałem kroki równe, miaro
we, stukające w posadzkę korytarza z obu stron 
moich drzwi; przewodnik odbywał wartę przed 
moim pokojem.

Położyłem się znowu spać. Coś niby przez sen 
zdawało mi się, że na korytarzu słychać jakieś

podniesione głosy, że odbywa się jakieś szamota
nie — potem przyspieszone kroki — aż wreszcie 
wszystko ucichło.

Zbudziłem się około 8-ej. Ubrałem się szybko 
i zawołałem na przewodnika. Nie było go na ko
rytarzu.

,,Chwała Bogu! Odczepił się” — odetchnąłem.
Ale ledwom opuścił ostatni próg hotelu, pod

sunął się do mnie cicho guid.
„Wyrzucili mnie z korytarza — usprawiedli

wiał się. Zaczekałem tutaj” .
„Aha! — przypomniałem sobie swoje pół-senne 

wrażenia. To jego tak energicznie wymiatali z po
sadzek korytarza hotelowego. Biedny człowiek, 
przeze mnie naraził się na czekanie i na przy
krości”. Postanowiłem być dla Araba wyróżnia- 
jąco uprzejmym, by mu wykazać, że nie wszyscy 
Europejczycy są dla tubylców brutalami.

Ruszyliśmy w drogę. Przecięliśmy kilka ulic 
europejskiej części miasta i zapuściliśmy się w 
mozajkę architektoniczną europejsko-maurytan- 
ską. Przewodnik miał widocznie wprawę w opro
wadzaniu gości i plan dokładnie ułożony. Szedł 
śmiało i pewnie. Po chwili skręcił nagle w kie
runku jakiegoś lokalu. Zeszliśmy kilkanaście sto
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pni w dół i wpakowaliśmy się do małej miejsco
wej kawiarenki. Było tu sporo burnusów, których 
właściciele popijali kawę.

Przewodnik wdzięcznym ruchem wskazał mi 
miejsce przy zacisznym stoliku. „Ega ad u rassek 
(proszę siadać)“ — podbiegł do mnie gospodarz. 
Guid na własne ryzyko zamówił 2 filiżanki kawy, 
chleb i jakąś morską rybę, którą odepchnąłem 
ze wstrętem; towarzysz mój jednak nie był tak 
wybredny i zjadł obie porcje. Gdy popijałem do
skonałą czarną kawę i zajadałem mniej dosko
nały chleb, przewodnik tłomaczył, że przed dal
szą drogą trzeba dużo jeść, a jeszcze więcej pić, 
bo będzie wielki upał. A, że widocznie lubił sło
wna popierać czynami, zamówił bez pytania 2 fili
żanki herbaty i butelkę wody mineralnej. Nie 
sprzeciwiałem się i wypiłem herbatę, która w Al
gier ji jest zwykle bardzo smaczna. Zapłaciłem 
za wszystko 4 franki.

Wyszliśmy z kawiarenki obaj zadowoleni. Ja, 
żem wynagrodził biedakowi wyrządzoną mu przez 
moich współwyznawców krzywdę,—Arab, że trafił 
we mnie na zacną duszę, a raczej na otwartą kie
szeń. Przewodnikowi! spodobały się widocznie 
cnoty moje chrześcijańskie wystawiać na dalsze 
próby. Z kawiarni prościuteńko zaprowadził mnie 
do hal targowych. Czego tu nie można dostać! 
Szczególnie owoców imponująca ilość gatunków.

„Takich winogron niema tam u was, sidi! Tutaj 
dostaniemy najlepsze i najtańsze. Te banany bę
dą smakowały wybornie. A u tej kabylki najso
czystsze pomarańcze. Jadł pan już nasze figi ber- 
beryjskie?“ . Po kolei kupował Arab wszystkie 
wymieniane gatunki owoców, wymieniając mi tyl
ko sumy do płacenia. Gzynił to wszystko z miną 
tak dobroduszną, że byłby zapewne wielce się 
zdziwił, gdybym zaoponował.

,.Dowcipniś — zaczęło mnie niemile dotykać — 
bezceremonialnie funduje, a ja płacę“ .

Wyszliśmy nareszcie z ponętnego targowiska. 
Arab był rzetelnie owocami obładowany. Chc;ał 
prawdopodobnie ulżyć nieco ciężaru sobie.

„Proszę, sidi“ — zachęcał uprzejmie do jedze
nia. A, gdym podziękował, uznał, że oddałem 
słodki ciężar jemu na pastwę. Zaczął tedy dehV 
katnie wybierać smakołyki z torb, pochłaniając je 
przykładnie. Trwało to dobrą chwilę. Weszliśmy 
tymczasem dc starego miasta i błąkaliśmy się bez 
celu po ulicach. Przewodnik zamiast objaśniać, 
rzucał tylko w krótkich przerwach między wy
pluciem pestek a zjedzeniem nowego owocu po- 
jedyńcze wyrazy, które ograniczały się do tego, 
co w tym albo w owym kramiku można kupić. 
Zniecierpliwiony, oznajmiłem mu, że kupowiać nic 
nie chcę, że znam zewnętrznie dzielnicę i że cho
dzi mi jedynie o przyjrzenie się wnętrzom charak
terystycznych domów. Gdy łagodne słowa nie 
pomagały, huknąłem podniesionym głosem:

„Łotrze, prowadź, gdzie każę, bo ani centima 
nie dostaniesz!“ .

Arab stał się odrazu posłuszny, jak baranek. 
I jakżeż tu przykładem dobroci tych drabów na
wracać? Dobroć biorą za słabość, miłosierdzie za 
głupotę. Zjedliby cię żywcem, gdybyś nie brał

bicza do ręki. Świeć dobrym przykładem, to cię 
zgaszą brudną, zachłanną ręką. Zrozumiałem, że 
Francuzi mają niestety wiele słuszności, tresując 
surowo tych układnych brutali!

Przewodnik z gorliwością i pośpiechem zaczął 
mnie teraz oprowadzać po ciekawych domach. 
Trudno opisywać różne szczegóły budowli z naj
rozmaitszych czasów. Wszystko tutaj Europejczy
ka interesuje, zachwyca, albo odpycha. Naogół — 
być może pod rygorem francuskich zarządzeń — 
panuje w egzotycznej dzielnicy czystość większa, 
niż w nijejednem pclskiem mieście. A także i ci 
„dzikusy“ mają większe poczucie estetyki w urzą
dzaniu mieszkań, niż wielu naszych „cywilizowa
nych“.

Po pewnym czasije stanęliśmy przed tajemni
czym domem z zamkniętą szczelnie bramą. Prze
wodnik uderzył w bramę i zaklaskał w dłonie. 
Wyszedł jakiś człek, dokładnie wygolony, z twa
rzą typowego obłudnika. Wyszczekiwał jakieś 
słowa krótkie, urywane, kilkakrotnie mierząc mnie 
spojrzeniem z góry na dół. Przewodnik klepał go 
po ramieniu, łagodził. Nareszcie nastąpiła jakaś 
zgoda. Guid zwrócił się do mnie: „Na szczęście 
pan demu wyszedł, wielkie ryzyko dla tego czło
wieka, ciężka kara. Ale Allah pomógł mi go prze
konać, Obiecał wpuścić za 15 franków“.

„Achrine“ *) — warknął stróż.
„Khamstache“ 2) — łagodził przewodnik.
„Złodzieje — pomyślałem. Chcą mnie do spół

ki obedrzeć ze skóry. Opiekun mój udaje obrońcę 
mojej kieszeni, a napewno umówił się o podział 
łupu.

„Ghałi. Achra“ ó) — rzekłem bezapelacyjnym 
tonem.

„Achra?“ — ryknął stróż z pięściami zaciśnię
temu — a oczy rozbłysły mu radością.

„Chodźmy!“ — rzekłem, odwracając się.
„Sidi — szeptał przewodnik. — Warto dać, 

bardzo ciekawy harem“.
A stróż wołał: „Mlih!4) Achra! Niech pan 

wejdzie!“
Wszedłem. Stróż zaparł wielkie podwoje, któ

re polecił mi obejrzeć, jako cenny zabytek. Gdy 
po chwili odwróciłem od drzwi oczy, towarzyszy 
moich nie było; — gdzieś zniknęli.

Sienią wydostałem się na przestronny dziedzi
niec. Zatrzymałem się, niepewny, co począć! Gru
pa niewiast pluskała się w sadzawce, igrając z 
wodą, tryskającą z fontanny. Gdy mnie ujrzały, 
wydały krótkie, przenikliwe piski. Błyskawiczny
mi ruchami rozprysły się w wszystkie strony dzie
dzińca i pochowały nagie ciała za filary arkad. 
Jak karjatydy, ciche, nieruchome, przyczepione 
do muru, tkwiły, nie wiedząc, co począć! Wydo
byłem aparat fotograficzny, by wykonać zdjęcie. 
Ale niewiasty podniosły krzyk wielki i pięści wy
ciągnęły w moim kierunku. Opuściłem rękę z apa
ratem, nie chcąc dopuścić do rozdrapywania 
chrześcijańskiej skóry przez dziewice wschodu.

J) Achrine (wym. aszrin) — 20 (arab.).
2) Khamstache (wym. khamstasz) — 15 (arab.)
3) Ghali. Achra—za drogo, 10 (arab.).
4) Mlih -  dobrze (arab.).
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Zresztą w tej chwili zjawiły się dwie starsze 
damy i rozdały obnażanym sino-szare koszulki. 
A wtedy niewiasty po kolei, jak motyle egzotycz
ne odrywały si'ę od słupów i wlatywały lekko 
i zwinnie w tajemnicze wnętrza domu.

Zniknęły wszystkie. Usiadłem na krawędzi 
szemrzącej fontanny. Byłem oczarowany. Wzro
kiem powiodłem dokoła. Nad parasolami arkad 
szlak karbowanych krużganków. Nad niemi mur 
surowy, bezozdobny, z otworami prostokątnymi 
okien. Z poza krat okiennych, ciężkich, więzien
nych, wyglądały ciękawie twarze rozpierzchłych 
niewiast, strachliwe, a trzpiotowate i wyzywające.

Pogrążyłem się w zadumie. Pięknym jest świat 
mahometańskiego Wschodu. Czemuż kobietę ze
pchnął do roli więźnia? Czemuż uczynił ją jedną 
z tych bezdusznych ozdób, któremi w najwdzięcz
niejszy sposób ożywił mury domów, świątyń? 
Nie uznał jej wartościowszą ponad arabeski, pię
knością zachwycające oczy? Bunt kobiet przeciw 
krzywdzącym więzom zaczął się. Ogarnął Turcję, 
ogarnia po kolei wszystkie mahometańskie miasta, 
gdzie kultura europejska wtargnęła sizeroką falą. 
Wnika i do Algieru. Fanatyzm Islamu musij ustę
pować przed żywiołowem pędem kobiety do wy
zwolenia. Prawo życia silniejsze nieraz nad pra-* 
wo Koranu. Wiele już zoczysz dzisiaj w Algięrze 
Mahometanek, wymykających się z bezdusznego 
haremu na spotkanie z dżentelmenem europej
skim. Z zachwytem słucha piękna Arabka opowia
dań ,,niewiernego“ o szacunku dla kobiety w Eu
ropie, o zrównaniu jej w prawach z mężczyznami, 
o wielkich jej w życiu prywatnem przywilejach.
0  dziwach tych opowiada potem Arabka swoim 
towarzyszkom niedoli, siejąc promienie pragnień 
lepszej przyszłości.

Na wzniosły obraz mojej zadumy padł naraz 
cień ostry i zimnem przeszył, jak sztylet. Poja
wił się na dziedzińcu kościany dziadek, pokra- 
ka, jakiej w- życiu dotąd nie widziałem. Eunuch? 
żebrak? — kto gc wie? Był tak suchy, że skóra 
wprost wisiała na kościach, jak stara szmata. 
Stukał laską sękatą i stukał bosemi stopami 
w posadzkę, jak patykami. Tułów w kabłąk wy
gięty, a szyja trzymała się prosto i sztywnie, niby 
kołek podtrzymując głowę, ruszającą się na niej, 
jak głowa na kościotrupie. Wyglądał na lat eo
na j mniej sto. Ten potwór, przez przypadek czy 
złośliwość wtłoczony w piękno haremu, jak po
tworek mistyczny na wspaniałej gotyckiej Notre- 
Dame w Paryżu, przysunął swe kcści do mnie
1 zaczął skrzeczeć prędkim, niezrozumiałym gło
sem. Język arabski, i tak z natury swej szorstki, 
wyostrzony mnóstwem spółgłosek gardłowych 
i syczących, był w jego ustach wylewem niesa
mowitych dźwięków. Gdy wreszcie obrzydliwiec 
spostrzegł, że nic z jego przemówienia nie rozu
miem, rzucił krótkie resume: ,,Duru (5 franków)“ .

,,Bodaj was wszystkich djabli — zakląłem po 
polsku i głośno dodałem: ,,La la“ .5) Dziadek otwo
rzył w uśmiechu bezzębną jamę i oddalił się bez 
wyrazu.

r) Lala — nie (arab.).

Po krótkiej chwili pojawił się mój przewod
nik. Napewtno wszystko odbywało się w porozut- 
mieniu. Postacie jedne znikały, drugie pojawiły 
się, jak na scenie.

Zgromiłem srogo guida i zabrałem się do od
wrotu. Brama była zamknięta.

,,Trzeba będzie sprowadzić stróża“.
Guid zniknął i po kilku minutach wrócił — 

z dziadkiem kościanym!
,,Gdzie stróż?“ — spytałem gniewnie.
„Je st" — wskazał na dziadka.
,,Jakto?“
,,Tam ten wpuścił — ten wypuści!“
,,5 franków“ — łakomie zamamlał dziadek.
Cóż robić? Dałem. Rzecz była zresztą tego 

warta. Wyszliśmy z egzotycznego domu na dal
sze ,,awantury arabskie“. Wyprawa z szczodrym 
przewodnikiem kosztowała mnie jeszcze kilka
naście franków, oprócz umówionego honorarjum. 
Ale nie żałowałem pieniędzy i trudu. Przeżyłem 
dnia tego wiele interesujących i niezapomnianych 
wrażeń.

** *

Mimo wspaniałości przyrody okolic Algieru 
i piękności samego miasta, zacząłem dni następ
nych odczuwiać ciężar samotności. Dusza rozpie
rała mi piersi, wołając o czyny jakieś celowe; 
serce, wyzwolone z pod tłoka pracy ciężkiej w 
Ojczyźnie, odgrzebywało z lat pierwszej młodo
ści tęsknoty wielkie, nieziszczone. Nudziły roz
mowy zdawkowe, przygodne. Uciekałem od ludzi, 
siedząc długie godziny na brzegu morza, śląc 
wzrok i myśli na północ, w kierunku Europy. Nie 
znaczy to, że chciałem tam jechać zaraz, natych
miast. Nie! Kochać i rozumieć rozwichrzoną Eu
ropę może prawdziwie tylko ten, kto ją opuścił, 
by w samotności, w obliczu innego świata, o nitej 
marzyć.

Gdy noc cicha, tajemnicza ziemię i morze w 
czeluści ciemnej pogrążała, opuszczałem brzeg 
morza, szukając w nurtach życia ludzkiego chło
dzącej wody na palące tęsknoty.

Pewnego wieczoru wstąpiłem do spelunki, 
utrzymywanej przez restauratora—Włocha i za
jąłem stolik w kącie. Przy sąsiednim stole sie
działo podejrzane towarzystwo. Rozmawiali po 
włosku. Co chwila słychać było ,,Marocco“. Na 
stole leżała nawpół rozłożona mapa. Ten i ów 
obrzucał mnie ni|eufnem spojrzeniem. Zrozumia
łem sytuację. Usiadłem obok gromadki włóczy
kijów ostatniego rzędu. Awanturnicy planowali 
nowe przygody w wojującem wówczas Marokku. 
Udałem, że nic mnie to wszystko nie obchodzi.

Podszedł gospodarz. ,,Czem mogę służyć, sig- 
nere?“

Poprosiłem o kus-kus i karafkę wina. Nie
opatrznie użyłem przy tern języka niemieckiego. 
Wyklęty język! Daleko dzisiaj z nim nie zaje- 
dziesz. Czerwona płachta na byka romańskiego! 
Niedawno przezeń omal nie dostałem nożem mię
dzy żebra w Marsylskiej spelunce. I teraz na głos 
niefortunnego języka (w którym czułem się naj-

57



ROK 111 JEDNOTA Nr 4

mocniejszy), rozległo: się złowrogie, jak syk żmij 
„Tedesco, tedesco!“ °)

Jeden z zacnej kompanji sąsiadów uradował 
się najwidoczniej tern, co usłyszał. Zbliżył się do 
mnie i położył ciężką łapę na mojem ramieniu.

,,Niemiec? — warknął po niemiecku. — Byłem 
w niewoli u was. Daliście mi wtedy łupnia. Ho! 
ho! Łotry“ .

W tej chwili kilku innych otoczyło mój stolik. 
Typowe twarze zbrodniarzy. Dobrze już mieli w 
czubku.

,,Wygarbują mi skórę za przeklętych Niemców. 
Nie mam wcale ochoty bronić ich honoru“ — po
myślałem.

Rzekłem więc przezornie „Polak jestem! — 
i dodałem dla podkreślenia prawdziwości pocho
dzenia międzynarodowe — psiakrew!“

„Polacco“ — zaszemrali zawiedzeni i zniechę
ceni awanturnicy; ominęła ich możność słodkiej 
,,vendetty“ za doznane krzywdy.

Przy stoliku moim został tylko potężny Włoch, 
ten co był w niewoli niemieckiej.

„Rodrigo“—przedstawił się niepytany i usiadł.
Kazałem obieżyświatowi podać wino. Roz- 

krochmalił s:g i w potoku złych słów wylał złość 
swą do Niemców. Potem zagadnął:

,,Możeby się signore wybrał z nami?“
,,Do Marokka?"
,.Mniej więcej“ — odparł oględnie.
Przez chwilę walczyłem z sobą. Żądza przygód, 

zawsze dla mnie ponętna, uśmiechnęła się kuszą
co. Ale opamiętałem się w czas.

„Nirje mogę. Jadę do Biskry“ .
,.Szkoda“ — mruknął Rodrigo i łakomie spoj

rzał w strcnę mojej kieszeni. Pożegnał mnie nie
chętnie.

Zostałe sam z kus-kusem. Żałowałem, patrząc 
na tych drabów, w których przelewała się przez 
brzegi rozsądku energja życiowa, że nie mogę im 
towarzyszyć. Temperament ludzi południa, jak 
i nieodparty urok Afryki, wpływały w krew mo
ją, burzyły ją, — wzmacniały siły stokroć lepiej, 
niż medykamenta europejskie w rodzaju arszeni-

") Tedesco — Niemiec (włosk.),

ków, strychnin i t. p., wstrzykiwanych w krew 
przez skórę. Anemiczna Polsko! Tu cfe wysłać 
na kurację! Tutaj nauczyć rozkoszować się wła
sną siłą i prawdziwą przyrodą, nie tą z kina!...

Wkrótce miałem się też przekonać o niższości 
żołądka Europejczyka od afrykańskiego wszyst- 
kotrawcy. Kus-kus, potrawa ,,narodowa“ tubyl
ców, smakuje nieźle. Jestto sypka kasza, zmie
szana z kawałkamii baraniny i podlana obficie 
bardzo pikantnym sosem. Zjadłem tego sporą mi
sę. Ale czy kus-kus, czy też jakieś rybki morskie, 
potwornych kształtów i zapachów, które następ
nie przemocą ,,dla skosztowania“ przez gardło 
popchnąłem, spowodowały przykre następstwa.

Gwałtowny ból obudził mnie tej nocy na łożu 
hotelowem. W głowie zamęt, całe ciało w go
rączce, dreszcze, zimny pot na czole. Wywlokłem 
się na korytarz; ale sijy zawiodły i runąłem, jak 
długi, na podłogę. To wystarczyło, by zwabić 
czujną służbę. Alarm! ,.Cholera! Cholera!“

Wszystko mi jedno było w tej chwili. Przed 
oczyma czarne plamy sypały się w powietrzu, 
jak confetti, wnętrzności skręcał nieznośny ból, 
mdłości atakowały gardło i usta.

,,Głupi los“ — rzucały sćję słowa w myśli — 
pojechać do Afryki, aby chorować. Sprowadzony 
lekarz zawyrokował, że pewnie cholera—i kazał 
wieść do szpitala. Ceremonj.a ubierania — bez 
której nie chciałem być porwanym — i jazda do
rożką wystarczyły, aby „cholera“ minęła. Po 
gwałtownym spadku sił nastąpiło gwałtowne po
lepszenie. Czułem pewien wstyd wobec siebie, 
i otoczenia, które traktuje mnie jako ciężko cho
rego, że przewidywania zawiodłem. Ale z jaką 
rozkoszą wysiadłem z dorożki o własnych siłach 
i chwiejnemi nogami doszedłem do kancelarji. le
karza. W kącie tejże zauważyłem murzynka, któ
ry pojękiwał boleśnie. Dobrze, że nie będę mu 
towarzyszem boleści!

Lekarz stwierdził zatrucie — ale i już po 
wszystkiem. Trzeba jednak uważać i kilka dni 
być na djecie, mało używając ruchu.

Uśmiechnąłem się w duszy. Za dwa dni wy
jeżdżam na Saharę!

(Ciąg dalszy nast.).

Ż A ŁO BA  ASYŻU.
,,Le Temps“ z dnia 9 marca pisał: „Miasto 

Asyż odziało się żałobą z powodu śmierci 
Paula Sabatiera, historjografa św. Franciszka. 
Podesta Asyżu przesłał depesze kondolencyjne 
do pani Sabatier, do ministra Herriota, do Aka
dem ji francuskiej i do Uniwersytetu w Stras
burgu. Rozkazał rozplakatować po mieście ma
nifest wysławiający uczucia Paula Sabatiera 
dla Asyżu i Italji. Przez godzinę dzwony w mie
ście wydzwaniały podzwonne, lekcje w szko
łach zostały przerwane, a sklepy zostały poza
mykane na znak żałoby. Cała prasa włoska 
w słowach gorących sławi pamięć Paula Saba
tiera“,

Żałoba Asyżu jest zarazem żałobą ewangeli- 
cyzmu francuskiego. Jako syn pastora i sam 
pastor, Paul Sabatier został w roku 1919 mia
nowany profesorem historji kościoła na wy
dziale teologji ewangelickiej w Strasburgu. 
Swoją pracę w dziedzinie historji zapocząt
kował pięknem studjum o Didache, czyli nauce 
dwunastu apostołów, które Ernest Renan przed
stawił Akademji napisów i Literatury, wyraża
jąc się o niem, że dowodzi on rzadkich zdol
ności autora w dziedzinie krytyczno-badawczej 
historji kościoła.

Wszyscy wiedzą, że Sabatiera jest zasługą 
żywe zainteresowanie się osobą świętego Fran

58



JEDNOTANr 4 ROK III

ciszka z Asyżu i zakonem franciszkańskim, 
jakie zbudziło się śród uczonych i śród sze
rokich mas publiczności międzynarodowej. 
Wszystko co zostało napisane na ten temat od 
chwili ukazania się jego dzieła, czyli od roku 
1894, wszystkie znakomite prace Lempfa, Van 
Ortroya, Lemmensa, Mandonneta, Minouchie- 
go, Goetza, Tilemanna, Boehmera, Foldera 
i t. d. i t. d., są; to prace zrodzone z chęci na
śladowania i uzupełniania dzieła Sabatiera, lub 
też obalenfa jego twierdzeń.

Taki Johannes Joergensen zwalczał Paula 
Sabatiera bardzo energicznie na gruncie war
tości, jaką należy przypisywać różnym źródłom 
biografji świętego Franciszka, ale znakomity 
pisarz duński otwarcie wyraża całą swoją 
wdzięczność dla „niezrównanej pomocy“ , jakiej 
dostarczyły mu badania i odkrycia franciszkań
skie pisarza francuskiego. Jeden z najlepszych 
franciszkanistów francuskich Edward Schnei
der, pisał niedawno: „Paul Sabatier, ewangelik 
i pastor, ale niezmiennie przywiązany do pa
mięci Biedaczyny, dzięki swoim badaniom nau
kowym stworzył dokoła tej postaci nowy ruch 
promieniujący zainteresowaniem i miłością. 
Jakkolwiek heretyk w oczach urzędowej hie- 
rarchji kościelnej, uczony ten historvk jest 
przedmiotem utajonej admiracji. Niektóre 
z jego tez miały niewątpliwie ten skutek, że 
nieprzejednani teologowie wystąpili przeciwko 
niemu, ale niepodobna traktować jako wroga 
badacza, który z najbaczniejszą uwagą zgłębiał 
duszę i dzieje świętego. Co więcej, czy można 
byłoby odmówić wdzięczności temu, który 
śród sfer oświeconych całego świata zbudził 
zamiłowanie do badań franciszkańskich? Nie 
miałem, niestety, szczęścia spotkać Paula Sa
batiera w ojczyźnie Biedaczyny i bardzo tego 
żałuję, ale nieraz doznawałem żywego uczucia, 
iż zbliżam się do niego i słyszę jego słowa go
rące, tak dalece pamięć jego osoby pozostała 
żywą w sercach kochających go Asyżan. Jed 
nym z najbardziej wzruszających dowodów sza
cunku dla jego osoby, nawet ze strony tych 
Asyżan, którzy nie zrozumieliby jego dzieła 
nawet gdyby je czytać mogli, bywa przyjęcie, 
jakiego doznaje zawsze, ilekroć przybywa do 
Asyżu. Na cześć jego dokonywa się istnej mo
bilizacji. Zarówno władze kościelne, jak i cy
wilne wychodżą na jego spotkanie. Kapucyni, 
minoryci, braciszkowie różnych zakonów mie
szają się z tłumem ludzi świeckich“ . Osobiście 
winien jestem historji św. Franciszka wyjątko
wo wielką wdzięczność. Objawił mi on francisz
kańską Prowancję XIII wieku, zachęcając mnie 
do odtworzenia cudnego żywota prowanckiej 
św. Douceliny, który księgarnia Bloud et Gay

wydaje właśnie w jednej ze swoich najznako
mitszych kolekcyj.

We Francji był Sabatier człowiekiem najle
piej obeznanym z prądami nurtującemi katoli
cyzm. Nie zapomnę nigdy jego życzliwej goto
wości, z jaką pozwolił mi korzystać ze swego 
bogatego doświadczenia i znajomości ludzi 
i spraw kościoła, oraz jak ułatwił mi zrozumie
nie głębokiego wpływu wywartego przez 
G. Tyrrella na katolicyzm kontynentu. Był 
wielkim zwolennikiem katolicyzmu liberalnego, 
to jest modernizmu i żywił dla niego wielką 
sympatję, która jednała mu wielu przyjaciół 
śród modernistów. Utrzymał stosunki z szere
giem arcybiskupów, biskupów i prałatów fran
cuskich i włoskich. Znana jest jego żywa dzia
łalność na rzecz modernistów. Twierdził on, że 
odnowienie katolicyzmu zmierza ku głębokim 
przeobrażeniom, a nie brak objawów, dowodzą
cych, że się nie mylił. „Radujmy się, mawiał, że 
żyjemy w czasach, w których głośne hasła ma- 
terjalistyczne nie mogą przegłuszyć trosk
0 sprawy moralne, i w których cały świat zdają 
się nurtować zagadnienia szukające nazwy dla 
siebie, tęsknoty za rzeczywistością nieznaną.“

Jego serce i jego umysł wydawały mi się roz- 
dwojonemi. Jeśli uwierzyć jego własnym sło
wom — a uwierzyć im trzeba, — to serce jego 
było ewangelickie, czy raczej katolickie w praw- 
dziwem i głębokiem znaczeniu słowa, zaś 
umysł jego był racjonalistyczny. Imię jego złą
czone nierozerwalnie z imieniem świętego 
Franciszka, będzie żyło w pamięci potomnvch.

Obiecał nam „dzieło nowe“ (jego własne sło
wo): Życie św. Franciszka całkowicie przero
bione i przekształcone. Dziełu temu poświęcał 
swoje najlepsze godziny życia. Jest ono gotowe
1 wszyscy przyjaciele badań franciszkańskich, 
to jest przyjaciele Paula Sabatiera, pragną, aby 
ukazało się jaknajprędzej. Bowiem św. Franci
szek nie jest ani dość znany, ani dość kochany, 
a jego posłannictwo w tych godzinach boles
nych narodzin nowego świata, mogłoby się stać 
programem głębokiego przeobrażenia. Mówił 
mi o tern „nowem dziele“ i o wydaniu Specu- 
lum Perfectionis, nad którem pracował także, 
a mówił mi o tern ubiegłego lata w Maison- 
nette (Ardeche), gdzie gości swoich przyjmował 
z taką wytworną franciszkańską dobrocią.

Wszyscy, co go znali, nie zapomną nigdy tego 
człowieka niewielkiego wzrostu, miłego i cza
rującego obejściem, o czuprynie nieco roman
tycznej, noszącego zawsze biały krawat i mają
cego w całej postaci radosną wesołość a w ży
wych oczach błyski uśmiechu.

R A O U L  G O U T  
w „Le chrisłianisme au XX-e siede" 

podał P. H.-L.

O D  R E D A K C J I
Niniejszy numer „Jednoty” wychodzi z znacznem opóźnieniem z powodów od Redakcji niezależ

nych. Za mimowolne opóźnienie przepraszamy Szanownych Czytelników naszych najuprzejmiej.
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W SPOM NIENIE POŚM IERTNE.
Dnia 31 marca r. b. odbył się w Sielcu na 

micjcowym cmentarzu parafjalnym pogrzeb 
ś. p. Maksymiljana Russockiego, długoletniego 
prezesa Kolegjum Kościelnego, a przez całe 
życie bardzo gorliwego wyznawcy naszego koś
cioła ewangelicko-reformowanego.

Wprawdzie sędziwy wiek jego, bo niemal 
lat 83, i fizyczne niedomagania ostatnich lat 
nie rokowały długiego już życia, mimo to 
śmierć jego sprawiła wielkie wrażenie i ser
decznie głęboki żal, że go już nazawsze poże
gnać musieliśmy. Ś. p. Maksymiljan Russocki 
oddał ducha Panu po krótkiej chorobie dnia 
27 marca r. b. w rodzinnym majątku Suliszo- 
wie pow. Sandomierskiego, woj. Kieleckiego — 
tam się też urodził z wielce zasłużonych dla 
kraju i wyznania naszego rodziców. Ojciec 
ś. p. Krzysztof i matka Leontyna z Russockich 
byli przez wszystkich znajomych i przyjaciół 
wysoko cenieni i szanowani obywatele ziemi 
Sandomierskiej, świecąc zawsze przykładem, 
jako najlepsi patrjoci, a jednocześnie i najgor
liwsi wyznawcy naszego kościoła.

Ś. p. Maksymiljan Russocki, wychowany 
w szczerej i ciepłej atmosferze domowej, prze
jętej w każdej myśli i poczynaniu duchem mi

łości Boga, Ojczyzny i bliźniego, ujął sercem 
i umysłem wzniosłe cnoty, które go zdobiły 
i wyróżniały do końca życia. Obdarzony wy- 
bitnemi zdolnościami, prawym i silnym charak
terem, po ukończeniu w Szkole Głównej nauk 
prawnych wrócił na zagon rodzinny, gdzie z ca- 
łem oddaniem i zamiłowaniem oddał się pracy 
nie tylko na roli, ale również i pracy społecz- 
no-narodowej i obywatelskiej, w uzaniu czego 
między innemi został wybrany na radcę Ziemskie
go Towarzystwa Kredytowego w Radomiu. 
Dom ś. p. Maksymiljana Russockiego w Suli- 
szowie wywierał niezatarty urok na wszystkich, 
którzy byli w tym domu witani i podejmowa
ni — harmonja i szczerość połączona z przy
słowiową gościnnością polską porywały każde 
serce, a dobroć i szlachetność stwarzała uczu
cie największego zadowolenia i wdzięczności. 
Niejednokrotnie sam tego doznawaiac, pragnę 
w tych nieudolnych słowach uczcić Jego pa
mięć, a jako Mu zawsze szczerze oddany 
i wdzięczny za wszystko, czego doznawałem 
od lat najmłodszych — kreślę słowa pożegna
nia — cześć pamięci godnego i szczerego czło
wieka!

Ks. K. S.

P. H U L K A - L A S K O W S K I .

KSIĄŻKA O STANISŁAWIE WITKIEWICZU*).
Literaturze polskiej przybyła książka, której 

nie można oceniać li-tylko kryterjami literackie- 
mi i filozofibznemi. Jest to pomnik wzniesiony 
jednemu z najpiękniejszych charakterów pol
skich. Profesor Kosiński zdaje sobie zupełnie ja
sno sprawę z istoty wielkości Witkiewicza, nie 
podejmuje się oceny jego twórczości malarskiej, 
kładzie nacisk na stronie historyczno - literackiej 
i mocno podkreśla .znaczenie narodowo - wycho
wawcze genjalnego krytyka. Chociaż zebrał bo
daj wszystko, co dla monografa Witkiewicza jest 
dlzisiaj dostępne, nazywa książkę swoją ,,próbą 
charakterystyki człowieka i myśli“ i stara się nie 
uronić niczego, co z Witkiewicza czyni wielkiego 
wychowawcę. ,,Bvł Witkiewicz — powiada Ko
siński w przedmowie do swojej książki—jednym 
z najszlachetniejszych nauczycieli narodu: jego 
ideje i myśli wychowały pokolenie, któremu da- 
nem było zdobyć w następstwie niepodległość 
Polski, jak Mickiewicz i Słowacki wychowali po
kolenie polistopadowe, a wszyscy nauczyli naród, 
jak dochować wierności idei Polski niepodległej, 
bez kompromisów i bez bojażni. Z pism Witkie
wicza bije też potężna idea wielkości Polski i dla
tego dziś, gdy naogół widzimy jeszcze błąkanie 
się po» manowcach partyjnych, pożytecznem bę
dzie zagłębić duszę w tych niezniszczalnych ni
gdy idęjach“.

Z literatury o Witkiewiczu widać wyraźnie 
czem on już był dla życia polskiego i można wy
czuć, czem się jeszcze stanie. Pisano o nim jako
0 malarzu, literacie, krytyku, filozofie, obywatelu, 
człowieku, a wszyscy czujemy, że ta część życia 
polskiego, która łączy się nierozerwalnie z imie
niem Stanisława Witkiewicza, wyczerpana nie jest. 
Oto chłopiec kilkunastoletni zanosi żywność i amu
nicję powstańcom, którzy fizycznie ulegają bez
dusznej przemocy masy. widzi, jak miłość pada 
pod ciosami nienawiści, nie odwraca oczu, gdy 
siepacze carscy wieszają i rozstrzeliwują poko
nanych, i wstrząsające, ciężkie wrażenia zamyka 
w głębi duszy, i niesie je w sobie przez całe ży
cie jako niepokonalny i niezwyciężony bunt. In
stynktem duszy rozumie, że trzeba umieć porzu
cić wszystko dla zdobycia wolności, że zdobywa 
ją ten, kto umie pogardzić życiem niewolnika.

Jak wszyscy wielcy działacze i myśliciele, Wit
kiewicz nie lekceważy najdrobniejszych przeja
wów życia: wszystko musi być jasne i czyste, 
z każdego uczynku trzeba się umieć wytłumaczyć.

*) Kazimierz Kosiński, Stanisław Witkiewicz, Wydane 
z zasiłkiem Wydziału Nauki Ministerstwa W. R. i O. P. 
oraz miasta stołecznego Warszawy staraniem Komitetu 
Witkiewiczowskiego w Warszawie. Warszawa 1928. Skład 
główny Instytut Wydawniczy „Bibljoteka Polska”. Str. 542
1 portret,
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Jego charakter znajduje piękny konterfekt mo
ralny w procesie o „Bagno“ zakopiańskie. Pa
trzy, jak kliki i kliczki środkami zgoła niewybred- 
nemi zagarniają wpływy i wyzyskują je dla sie
bie i podejmuje walkę ze złem w imię czystości 
życia i sprawiedliwości, chociaż zdaje sobie spra
wę, że w walce tej sam może zostać pobity. Zwy
cięża jednak, a zwycięstwo jego staje się przed
miotem szczerej radości najlepszych i najszla
chetniejszych.. I takim jest we wszystkiem, czy 
chcdzi o malarstwo, czy o literaturę, czy o kry
tykę i filozofję. Ideałem najwyższym i. przykaza
niem najpierwszem jest dla niego zawsze prawda 
i prawdziwość.

Pociągnięty pięknem artystycznem, sam arty
sta duszą i sercem, rychło zaczyna rozumieć, że 
sztuka nie może być czemś od życia oderwanem, 
nieobowiązuj ącem, dowolnem i przypadkowem. 
Treść i forma dzieła sztuki wiąże się w nim nie
rozerwalnie z życiem i zmusza do przemyśleń, 
czem sztuka jest i czem być może. Dla Witkie
wicza „świat sztuki jest zakreślony promieniem 
ludzkiej duszy. Gdziekolwiek sięga nasza myśl, 
lub czucie, wszędzie tam jest materjał twórczy 
dla sztuki. Dzieło sztuki powstaje też nie z ja
kiegoś całkiem specjalnego materjału psychiczne
go, tylko z tego samego, co wszystkie ludzkie czy
ny, a to, co stanowi jego wyłączny, właściwy 
pierwiastek, jest tylko. niewielką cząstką w sto
sunku do całej sumy użytej na jego wytworzenie 
cnergji psychicznej...“ Sztuka była dla niego ta
ką, jakim był człowiek. Z tego genjalnego zaiste 
spostrzeżenia, wysnuwa on wniosek tak prosty 
i tak wielki zarazem w swoich konsekwencjach, 
jak życie samo: „kto chce, żeby sztuka wyrażała 
tylko pewne pojęcia i uczucia, nie ze sztuką musi
0 to walczyć, musi walczyć z ludzką duszą, musi 
wynaleźć pęita i hamulce, które otamują całe 
światy życia, zredukują zakres wrażliwości do 
pewnych tylko zjawisk, zjałowią i wyplenią świat 
wyobraźni, powściągną rozwój myśli..“ W tym 
ironicznym negatywie mieści się cały świat war
tości pozytywnych, dających się mutatis mutandis 
zastosować do każdej dziedziny życia.

Oczywiście, że taki radykalizm moralny musiał 
spotykać opór ze strony teoretyków i moralistów, 
dla których świat był wielkością ograniczoną, 
skończoną i zamkniętą pewnemi nieprzekraczal- 
nemi kanonami. Ci symplifikatorży życia namięt
nie i fanatycznie zwalczali poglądy Witkiewicza, 
drwiąc z nich i ośmieszając ich twórcę, chociaż 
w rzeczywistości ośmieszali samych siebie. Życie 
przyznało się do zasad prawdy i prawdziwości
1 dzisiaj niema już człowieka, który nie rozumiał
by elementarnej siły wywodów genjalnego kry
tyka.

Ta sama zasada prawdy i prawdziwości we
wnętrznej zastosowana do życia poili tycznego 
burzyła teorje pojednawczej słabości. Żadna prze
moc, więzienia, cenzury, policje i ochrany nie 
mogły zabić prawdy narodowej, dopóki naród 
nie zabiłby samego siebie. Rezygnacja, godźenie 
się z rzeczywistością, teorje osłaniające brutalną 
rzeczywistość niewoli, były kłamstwem. Naród

mógł był zostać pokonany przez potężnego 
wroga, ale to pokonanie go było tylko tragicznem 
wydarzeniem w jego życiu, sprawą, którą trzeba 
było uważać za epizod, za coś, co minąć musi tak, 
czy owak. Dopiero przyjęcie niewoli przez cały 
naród jako stanu ostatecznego i niezmiennego, 
byłoby upadkiem zupełnym. Do takiego upadku 
nigdy w narodzie nie doszło i nie było takiego 
serca polskiego, które wbrew wszystkiemu nie by
łoby wierzyło w wyzwolenie narodu i odrodzenie 
państwa polskiego. Dlatego wszystko, co omijało, 
przesłaniało lub upiększało tę najistotniejszą 
prawdę duszy polskiej było kłamstwem, obciąża
ło życie i zamiast je upraszczać, komplikowało je 
tragiczne.

W warunkach, w jakich istnieć musiał naród 
polski pod obcem panowaniem, kiedy tak często 
skazywany był na milczenie w sprawach najistot
niejszych a zarazem dla życia narodowego najdo
nioślejszych, sztuka nabierała znaczenia zgoła 
osobliwego. Przypadała jej w udziale rola wypo
wiadania tego wszystkiego, czego nie wolno było 
wypowiadać słowem głośno mówionem, ujawnić 
w czynie politycznym i społecznym. Naród po
konany i rozbrojony musiał rozwijać w sobie siły 
ducha osobliwe i musiał baczyć, aby żadne z je
go poczynań nie pomniejszało tych sił, któremi 
w fatalnych warunkach życia jeszcze rozporzą
dzał. Sztuka nie mogła być czemś w rodzaju nie
obowiązuj ącego marzenia wyhodowanego w zaci
szu, do którego ni;e sięgają wichry i burze życia. 
Nie można było wracać do Polski dawnej, na
wiązywać do tego, co zostało tragicznie przerwa
ne. Trzeba było myśleć o Polsce zupełnie nowej 
i wyrażać ją nową sztuką. „Formy społecznego 
ustroju, jak wszystkie pierwiastki państwowego 
bytu, muszą być nowe, muszą odpowiadać tej 
ewolucji, która się w ludzkości dokonała—raczej 
tej, która się dokona; bo tylko ta, w dalekiej przy
szłości istniejąca ludzkość da możność spełnienia 
pragnień tych nowych pokoleń“. Znaczenie i ro
lę sztuki dla życia polskiego przemyślał Witkie
wicz aż do szczegółów i filozofji stylu zakopiań
skiego, specjalnie mu drogiego i ukochanego.

Widzimy, że w dziedzinie filozof j i sztuki, 
w polityce, zagadnteniach społecznych i artystycz
nych Witkiewicz jest postacią jednolitą, opartą 
na mocnym fundamencie prawdy i prawdziwości. 
Ale nie można obcować tak bezpośrednio 
z prawdą, aby nie zetknąć się z religją, a w na
szym wypadku z chrześcijaństwem. Cały syste- 
mat życia i filoiziofji wyrasta dla Witkiewicza 
z zasady moralnej i z religijnego stosunku do ży- 

• cia. Ten genjalny myśk|ciel wypowiada prawdy 
niesłychanie proste i potężne, gdy pisze: „Czło
wiek może być sytym, zabezpieczonym, może się 
mnożyć bez przeszkody, a jednak powiesić się 
z rozpacziy. Idea życia, ta twórcza moc duszy 
ludzkiej, która z hord zwierzęcych wytworzyła 
narody ł społeczeństwa, ta siła, która stanowi 
istotę indywidualności człowieka, która go zmusza 
do przetworzenia siebie i zewnętrznych warun
ków życie, idea ta może być tak różną od rzeczy
wistego w danej chwili życia i może być tak
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złączoną ze wszystkiemi siłami istoty ludzkiej, 
z jej impulsami czynu, że musi ona wytężyć całą 
moc swoją w walce i zwyciężyć lub zginąć, jeżeli 
inaczej być nie może, ale nie może zejść na niż
szy stopień, na stopień byłych ludzi“ .

Piękne, głębokie, bohaterskie słowo! Można 
iść na stos w pewnych razach, ale nie można iść 
do każdego pałacu, czy choćby nawet na tron. 
Takie wyznanie wiary w człowieczeństwo jest naj- 
wyższem i najpiękniejszem wyznaniem wiary 
w Boga. Z tego wyznania czerpie Witkiewicz 
przesłanki dla swoich wniosków krytycznych, gdy 
patrząc na chrześcijaństwo dzisiejsze, nie widzi 
w niem tego, co zawsze było jego duszą: Miłości. 
Jak w swoim czasie wystąpił do walki o czystość 
życia polityczno-społecznego, tak w odpowiedniej 
chwili spojrzawszy na szkołę współczesną i) jej 
system nauczania religji, w imię ewangelji Chry
stusowej i jej miłości wystąpił do walki przeciw 
mechanifzaćji życia religijnego i dogmatyzacji 
wiecznie żywych sił duszy. W tej dziedzinie po
kazało się w całej pełni, jak wysokim był ten 
Duch, który z wyżyn tatrzańskich czujnem okiem 
spoglądał bezustannie w niziny życia polskiego.

Istnieje u nas niepisany dogmat, że sprawy re
ligijne należy pozostawić księżom, bo to ich rzecz. 
Dla indyferentów, którym religja jest sprawą 
zgoła obojętną, roztrząsanie zagadnień religijnych 
jest czemś w złym tonie, nieprzyizwoitem, niedo- 
puszczalnem. Ateusze budowali u nas kościoły, 
bo religja musi być, jak to się przygodnie mówi, 
wolnomyślni libertyni uczęszczali ma nabożeństwa 
narodowe, bo tak jakoś wypada, niech tam księ
ża odprawiają nabożeństwa, niech lud choldzi do 
kościoła i niech będzie święty spokój, aby beati 
possidentes mogli* się cieszyć darami niebios 
i ziemi Taki jest mniej więcej stosunek olgółu 
polskiego do religji. Witkiewicz i tutaj wysunął 
zasadę prawdy i prawdziwości ponad widoki uty- 
litaryamu polityczno - społecznego. Sięgnął po 
ewangelję, wsparł się na jej wiecznie jasnem 
i prostem słowie i wziął w obronę młodzież szkol
ną, której z nauki o miłości chrześcijańskiej 
uczyniono sidła maturalne.

Z prostotą i powagą człowieka religijnego za
czął wykładać komu należało, że niemoralności 
i przestępczości nie usunie się ze świata przez 
nauczanie młodzieży katechizmu metodą dotych
czasową. ,,Co to jest etyka chrześcijańska? — 
pyta Witkiewicz. — Jest to Miłość. Prawidła 
etyczne, bądź jako wskazówki czynów dobrych, 
bądź jako środki hamowania złych pragnień
i ujemnych czynów, są tylko grubem, ogólniko-- 
wem spisaniem sposobów, jakiemi się Miłość mo
że przejawić w życiu. Bez niej niema etyki — 
z nią żadna etyka nie jest potrzebna. Przepełnij
my poza brzegi ludzkie dusze Miłością, a zginą 
wszystkie nędze, wszelkie zło Judzkiego życia,
ii nie trzeba będzie uczyć się na pamięć spisów 
cnót i spisów grzechów. Wydrzeć duszę ludzką 
z ciemnych ostoi egoizmu i rzucić w blask najbez
względniejszego zatracenia się w Miłości, oto jest 
cel, do którego dąży etyka chrześcijańska, cel,

Nr 4

który jest najistotniejszą treścią całej nauki 
chrześcijańskiej“ .

To słowo jest tak piękne, tak ewangeliczne, że 
gdyby Witkiewicz był tylko to jedno zdanie wy
głosił, musiałby być osobliwie drogim i bliskim 
każdemu sercu i każdej duszy współczesnej. Od
rzucenie kazuistykii martwej i skostniałej, dla 
wiecznie żywej treści i dla czułej istoty życia, to 
czyn szlachetnego nauczyciela i wychowawcy, ja
kich ludzkość miewa mało. Krok za krokiem pod
daje on krytyce dzisiejszy błędny system naucza
nia religji i wykazuje z miłością i wyrozumia
łością cierpliwego nauczyciela, że trzeba uczyć 
kochać, że trzeba wdrażać serca do miłości. Wal
czy niezmordowanie z bezdusznym systemem, 
który obarczając pamięć, pozestawia serce pu- 
stem, a nieraz napełnia je nienawiścią do nauki, 
która ma być podstawą miłości we współżyciu 
z bliźnimi. Jego rzetelny, bezkompromisowy sto
sunek do religji i nauczania jej w szkołach, to 
korona wieńcząca wysokie dzieło jego szlachetne
go ducha.

Oto jest krótkie streszczenie bogatej i pięknej 
książki profesora Kosińskiego. Pisząc te słowa, 
musiałem co chwila walczyć z ochotą zacytowania 
jeszcze nie jednego głębokiego zdania Witkiewi
cza lub trafnego spostrzeżenia autora tej książki 
Trzeba ją czytać, aby jak najwięcej ducha Wit
kiewicza przedostało się w nasze życie, takie nie
stety dalekie od ideału, jaki przyświecał wielkie
mu Myślicielowi. Z pietyzmem budzącym rzetel
ny podziw zebrał Kosiński olbrzymi materjał 
i z okiem zwróconem ku czytelnikowi, ułożył go 
przejrzyście, aby każdy mógł sobie wybrać w od
powiedniej chwili, co go najbardziej będzie inte
resowało. Nie zostało pominięte nic nawet ze 
skłonkui życia Witkiewicza, który patrzył na po
czątki dzieła Piłsudskiego okiem serdecznej wia
ry i miłości i całem umiłowaniem sprawy ojczy
stej błogosławił męstwo tych nieustraszonych bo
haterów, którzy życie swoje rzucali n.a szale wiel
kiej sprawy. Patrzył na początek wielkiej wojny 
gasnącem już okiem i nie doczekał się realizacji 
swej wiary w wolność narodu, ale jeśli mamy 
stać się narodem wielkim i godnym wolności, to 
duch jego musi w nas żyć i potężnieć. Jest to 
bowiem duch prawdy i mocy Bożej, z której pły
nie wszelka siła i wielkość.

Profesorowi Kosińskiemu należy się głęboka 
wdziędzność za piękne dzieło szlachetnego pie
tyzmu i rozległej wiedzy. Wykonał pracę wielką. 
Teraz kolej na czytelnika, aby praca ta wydała 
plon bogaty.

WIADOMOŚCI Z KOŚCIOŁA i 0 KOŚCIELE.
Konsystorz nasz rozesłał do wszystkich 

Księży naszych i Zborów zawiadomienie, że 
tegoroczna sesja Synodu ewangelicko-reformo
wanego w Rzeczypospolitej Polskiej rozpocznie 
się w Warszawie w Niedzielę, dnia 10 czerwca 
i potrwa przypuszczalnie dwa dni. Narady Sy
nodu poprzedzi uroczyste nabożeństwo w Ko
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ściele naszym na Lesznie, rozpoczynające się 
o godzinie 10 rano, bezpośrednio zaś po nabo
żeństwie zgromadzeni członkowie Synodu 
przejdą do sali posiedzeń Zboru ewang. reform. 
Warszawskiego (Leszno 20), gdzie się obrady 
Synodu odbywać będą.

Prawo głosu na Synodzie mają delegaci Zbo
rów, przez właściwe Zgromadzenia Zborowe 
wybrani, członkowie Zboru, w którym Synod 
się odbywa, a którzy w swoim Zborze pełnię 
praw członkowskich posiadają, i wreszcie roz
proszeni po całym kraju współwyznawcy nasi, 
którzy do żadnego z istniejących Zborów na
szych nie są zapisani i chęć obecności swej na 
Synodzie na dwa tygodnie przed terminem do 
Konsystorza zgłoszą. ** *

W Konsystorzu naszym podjętą została spra
wa zorganizowania komitetu opieki nad groba
mi współwyznawców naszych, rozproszonymi 
po całym kraju, a więc znajdującymi, się i na 
cmentarzach innych wyznań, przedewszyst- 
kiem wyznania ewangelicko-augsburskiego.

W tym celu Konsystorz zwrócił się do 
wszystkich Księży Pasterzy naszych, którzy by
0 takich grobach wiadomości posiadali, z proś
bą o zakomunikowanie tych wiadomości Kon- 
systorzowi. Również i Konsystorz Ewangelic
ko-Augsburski uproszony został o zebranie 
takich wiadomości od Księży Pasterzy wyzna
nia ew. augsbursgskiego, wreszcie za naszem 
pośrednictwem zwraca się Konsystorz do 
wszystkich współwyznawców naszych, gdzie
kolwiek się znajdują, z prośbą aby takie wia
domości, o ile im są znane, Konsystorzowi ła
skawie przesyłać zechcieli.

%* *
Ze Zboru naszego Warszawskiego, W dniu 

24.IV. odbyło się Ogólne kwartalne Zgromadze
nie Członków Zboru naszego. Przedstawione 
zostały i zatwierdzone sprawozdanie rachunko
we i bilans kasy zborowej, sprawozdanie ogól
ne za I kwartał r. b., wreszcie sprawozdanie 
ogólne z działalności Zarządu zakładów na
szych dobroczynnych, sprawozdanie z rozwoju
1 działalności djakonatu, misji wewnętrznej 
i szkoły niedzielnej. Najwięcej zainteresowania 
wzbudził projekt rozbudowy domu dochodowe
go od ulicy Mylnej. Po długiej i wyczerpującej 
dyskusji Zgromadzenie upoważniło Kolegjum 
Kościelne do zrealizowania projektu, o ile miał
by się on okazać dla Zboru w przyszłości ko
rzystnym. Według projektu koszt rozbudowy 
domu dochodowego wynosić ma około pół mil- 
jona złotych. W razie, gdyby realizacja pro
jektu okazała się możliwą, roboty budowlane 
podjęte 'zostaną natychmiast.

* *
Ewangelickie Biuro Informacyjno-Prasowe,
Wśród pewnych sfer, należących do Kościoła 

Ewangelicko-Augsburgskiego w Polsce, po
wstał projekt utworzenia ewangelickiego biura 
informacyjno-prasowego, mającego za zadanie,

jak czytamy w projekcie ustawy tego biura:
1) „informowanie prasy krajowej i zagranicz

nej, a w miarę potrzeby i życzeń także polskich 
instytucyj państwowych, kościelnych i społecz
nych o życiu ewangelików w Polsce“ ,

2) „informowanie ewangelików polskich
0 projektach i uchwałach Sejmu i Senatu oraz 
zarządzeniach władz państwowych w dziedzi
nie polityki wyznaniowej, o życiu i poczyna
niach współwyznawców w kraju i zagranicą“ , i

3) „informowanie prasy zagranicznej o życiu 
ewangelików w Polsce, prostowanie wiado
mości błędnych, nieścisłych lub tendencyjnie 
nieprzychylnych ewangelicyzmowi, społeczeń
stwu polskiemu i Polsce“ .

Na kierownika biura upatrzony jest znany 
publicysta i współwyznawca nasz — p. Paweł 
Hulka-Laskowski. Władzą naczelną biura ma 
być według projektu Zarząd, składający się 
z mianowanych przez odnośne instytucje: 2-ch 
delegatów Kol. Kość. Ew.-Augsburgskiego 
w Warszawie, 1-go delegata Kol. Kość. Ew. Re
formowanego w Warszawie, 1-go delegata Kons. 
Ew. Reformowanego w Wilnie, 2 delegatów T-wa 
Wyd. im. Mikołaja Reja, wszystkich redaktorów 
polskich pism ewangelickich w Polsce, 1 delegata 
fakultetu teol. warszawskiego i 1 delegata 
Związku Polskich Towarzystw i Zborów.

Pan Prezes Kolegjum Kościelnego Zboru Ew. 
Augsburgskiego w Warszawie, senator Józef 
Ewert zwrócił się dc szeregu Zborów augsbur
skich z apelem i wezwaniem o przystąpienie do 
współpracy nad zorganizowaniem biura pra
sowego. Podobne wezwanie przesłane zostało 
podobno i do naszego Konsystorza.

** *
W początkach września r. b. odwiedzić ma 

podobno Warszawę Arcybiskup z Upsali 
w Szwecji — Ks. Dr. Nathan Sóderblom, jeden 
z najwybitniejszych przywódców ewangelicyz- 
mu wszechświatowego. Arcybiskup Sóderblom 
przybywa do Warszawy z Pragi Czeskiej, gdzie 
obecnym będzie na zebraniu Komitetu Konty
nuującego Konferencji „Life and Work“ .

** *
Wszechświatowy Związek przyjaznej pracy 

narodów przez Kościoły urządza w roku bieżą
cym Kongres w Pradze Czeskiej dnia 24 — 30 
sierpnia. Oddział Związku „Polska“ reprezen
towany będzie na Kongresie przez 8-miu dele
gatów, wśród których znajdzie się tym razem
1 reprezentant naszego Kościoła. Głównym 
tematem obrad Kongresu będzie kwestja „roz
brojenia“ w znaczeniu moralnem. W związku 
z tematem głównym wygłaszane będą referaty, 
wskazujące na moralne i religijne uzasadnienie 
pokoju wszechświatowego, a więc mówić się 
będzie o „wychowaniu dla pokoju“ , o „wpływie 
momentów społecznych i gospodarczych na 
utrwalenie pokoju“ i t. p. Na kongres przybywa 
cały szereg wybitnych osobistości świata: Sir 
Willoughby, H. Dickinson, M. Albert Thomas, 
prof. M. Rade, b. kanclerz Dr. Luther, Arcy-
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biskup Upsalski N Sóderblom i inni. Kongres 
przywitać ma podobno prezydent Republiki — 
Masaryk, a przemawiać będzie minister Benesz. 
Przewodniczącym komitetu przygo to wawcze- 
go jest Prof. Dr. Żilka. Obrady kongresu od
bywać się będą w gmachu parlamentu i w ratu
szu miejskim. Władze miejskie Pragi przygo
towują w związku z kongresem cały szereg 
uroczystości. Coś podobnego w Warszawie by
łoby wprost nie do pomyślenia.

*

W dniu 5.IV. r. b. zmarł w Rydze po krótkich 
lecz ciężkich cierpieniach Ks. Dr. E. Gelder- 
blom, były długoletni Pasterz niemieckiego 
Zboru ewang. reformowanego w Petersburgu. 
Zmarły odznaczał się głęboką wiedzą i niezwy
kłym darem wymowy. Całem sercem miłował 
on Kościół ew. reformowany i zdziałał wiele 
dla jego dobra w b. imperjum b. cara białego.
I nasze sprawy interesowały go żywo i oka
zywał on nam zawsze braterską miłość i życz
liwość. Zmarły zajął stanowisko w Zborze 
w Petersburgu w r. 1889 po sławnym D. Dalto- 
nie, znanym z wielkiego kultu dla naszego Jana 
Łaskiego. D. Gelderblom dzięki swoim zaletom 
i zdolnościom pozyskał sobie wielką popular
ność i duże wpływy w Petersburgu i był duszą 
ogólnopaństwowych konferencyj Duchownych 
ew. reformowanych. Na stanowisku swojem 
pozostawał do roku 1919, zmuszony do ucieczki 
do Niemiec przed bolszewikami. W roku 1924 
powrócił do Rygi w celu zaopiekowania się 
tamtejszym Zborem ew. reformowanym, osie
roconym po śmierci Ks. Dra Geista. Na tern sta
nowisku zaskoczyła go śmierć. Cześć Jego pa
mięci! — S —

----------  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  --------- 2.
3.

ŻELAZNY FUNDUSZ i
WYDAWNICTWA „JEDNOTY”. £

W numerze marcowym ,,Jednoty‘5 pisaliśmy 
o zainicjowaniu przez Pana Prezesa Konsysto- 
rzai naszego projektu utworzenia ,,Funduszu 
żelaznego Jednoty“ z dobrowolnych ofiar czy- i, 
telników naszych i sympatyków naszego pisma, 2. 
specjalnie na ten cel wpłacanych.

Dziś donieść możemy z radością, że inicjaty
wa Pana Prezesa Konsystorza znalazła wśród 
grona przyjaciół naszych oddźwięk sympatycz
ny, czego dowodem są ofiary na ten cel nam 
przesłane, a w rubryce ,,Ofiar“ wymienione.

Podkreślamy raz jeszcze, że głównem zada
niem ,,Funduszu żelaznego“ ma być w przy
szłości subsydjowanie oryginalnych prac lite
rackich, ewangelicyzmu polskiego dotyczących, 
a więc wskrzeszenie niezmiernie bogatej ongi 
literatury polsko-ewangelickiej, co, zwłaszcza 
w czasach dzisiejszych, doniosłe mieć musi 
znaczenie i odczute być winno przez wszyst
kich, którym odrodzenie i rozkwit ewangeli
cyzmu polskiego prawdziwie na sercu leży.

Nie wątpimy ani na chwilę, że taki cel pięk
ny pociągnie wielu z pośród współwyznawców 
naszych, którzy, zachęceni przykładem, po
śpieszą z ofiarami swemi. Przyjmuje je 
z wdzięcznością Administracja ,,Jednoty“ 
(Warszawa, Leszno 20, kancelarja parafjalna), 
a także wpłacane one być mogą na konto na
sze czekowe P. K. O. Nr. 12423 z adnotacja: 
,,ofiara na żelazny fundusz wydawniczy“ .

Wszystkie ofiary kwitowane będą w ,,Jed- 
nocie“ .

O F I A R Y
I. Ofiary na fundusz żelazny „Jednoty” :

1. W-a pani Karolina Gerliczowa — Zgierz . . zł. 100
2. W-y pan Karol Pospiszył — Zelów . . . .  „ 50
3. W-a pani Anna Daabowa — Warszawa . . „ 100
4. W-y pan Józef Häjek — Ł ó d ź ................... .....  100

Serdeczne dzięki!
II. Ofiary na wydawnictwo :

Oprócz prenumeraty wpłacili na wydawnictwo:
W-a pani Anna Daabowa — Warszawa. . zł, 18.00
W-y pan Edmund Diehl — Warszawa . . „ 8.00

„ „ Czesław Walter — Żyrardów . . „ 2.00
W-a pani Eugenjuszowa Gayerowa — Łódź „ 12.00 
W-y pan Władysław Gąsiorowski — Zelów „ 8.00
N. N. — W arszaw a........................................... „ 8.00
W-a Elżbieta Rapacka — Vevey (Szwajcarja) „ 10.00

Serdeczne dzięki!
III. Do dyspozycji Ks. Redaktora

W. pan płk. Witold Buttler — Grodno:
na K o ś c i ó ł ........................................   zł. 5.00
na u b o g ic h .................................................... ......  10.00

Serdeczne dzięki!

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
w Warszawskim Kościele Ewangelicko-Reformowanym na miesiąc maj 1928 r. 

Nabożeństwa rozpoczynają się o godzinie 11*15 przed poŁ, o ile nie jest podana inna godzina.
1. Czwartek, dn. 3.V. (Święto narodowe'' o godz. 9 rano . . . . , ........................ Ks. W. Semadeni
2. Niedziela, dn. 6.V. (IV N. po Zmartw. Pańsk.)........................# ..................................  Ks. W. Semadeni
3. Niedziela, dn. 13.V, (V N. po Zmartw. Pańsk.) z Komunją Ś-tą i bezpośredniem

do niej przygotowaniem...............................................................................................  Ks. St. Skierski
4. Czwartek, dn. 17.V. (Święto Wniebowstąpienia Pańskiego) z dopełniającą Konfir

macją i Komunją Ś - t ą .....................................................................................................  Ks. St. Skierski
5. Niedziela, dn. 20.V. (VI N. po Zmartw. P a ń sk .) ..........................................................  Ks. W. Semadeni
6. Niedziela, dn. 27.V. (I Święto Zesłania Ducha Ś - g o ) ................................................. Ks. St. Skierski
7. Poniedziałek, dn, 28.V. (11 Święto Zesłania Ducha Ś - g o ) .................................  Ks. W. Semadeni

Drukarnia M. S. Wojsk., Przejazd 10.



D R U K A R N I A
M IN IS T E R S T W A  S P R A W  W O J S K O W Y C H

W ARSZAW A, P R ZE JA ZD  10
T E L E F O N Y :  51-25, 272-51, 282-66.

D Z I A Ł Y :

D R U K A R N I A  bogato zaopatrzona w czcionki. 
M aszyny pośpieszne. — M a sz  y n a r o t a c y j n a . — 

Stereotypia. — Linotypy.

7777

L I T O G R A F J A :  M aszyny najnow szego systemu  
do formatu 90X126. — M a t e r j a ł  p o m o c n i c z y .

, 7777

I N T R  O LI G AT O R N I A : Najnow sze m aszyny do 
falcowania, szycia nićmi i drutem. Duży wybór 
m aterjałów  i ozdób do najw ykwintniejszych robót 

w zakres Introligatorstwa w chodzących.

wvv

W A R S Z T A T Y  M E C H A N I C Z N E :  Urządzenia  
pierwszorzędne. M aszyny precyzyjne. Specja lna  
m aszyna do ostrzenia noży Introligatorskich do

długości 1.60 m.

W YKONANIE W S Z E L K I C H  R O B Ó T  Z  W SZYSTK IC H  
D Z I A Ł Ó W  P I E R W S Z O R Z Ę D N E  I S Z Y B K I E .


