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SPADEK PO REFORMATORACH.
Objawienie Św. Jana l w. 3. „Błogosławiony który czyta, i ci, którzy 

słuchają słów proroctwa tego, i zachowują to, co w niem jest napisane”.

W poprzedniem naszem rozmyślania zastanawialiśmy się nad istotą protestantyzmu żywego 
i twórczego, żyjącego duchem i prawdą, dochodząc do wniosku, że talęowa polega jedynie 
i wyłącznie na wierze i przekonaniu osobistem każdego ewangelika. Zachodzi teraz pytanie, 
w jaki sposób powstaje to przekonanie i do jakich źródeł należy sięgnąć, aby wiarę żywą, 
posiąść? —  Przedewszystkiem przez stałe czytanie Biblji, uwierzyć bowiem, to znaczy przyjąć 
całem sercem posłannictwo zbawienia, które ona zwiastuje i podaje, i przyswoić sobie w myśli 
i praktyce życia te prawdy Boże, tyczące się Chrystusa i człowieka, które nam głosi ta właśnie 
księga. Oczywiście, że piękne a treściwe kaz°nie lub też żywy przykład z życia mogą pobudzać 
do wiary duszę naszą, tak jak  lektura jakiegoś dzieła filozoficznego lub teologicznego, zgodnego 
ze światopoglądem chrześcijańskim, może takowy i w nas obudzić, a nawet ugruntować. Lecz 
źródłem właściwem tych rzeczy jest zawsze Biblja, jako źródło i norma kazdego twierdzenia 
chrześcijańskiego. Gdy się pytamy, skąd czerpali Reformatorzy swe rewelacyjne dla swego 
czasu nauki o kościele, które były dla współczesnych czemś zupełnie nowem, jakiemś odkryciem 
przeczuwanych może, ale nieznanych zupełnie pojęć, które zdołały uczynić ogromny wyłom 
w takiej potężnej budowli, jaką był k°ściół rzymski średnowiecza —  to oni sami wskazują nam 
Biblję, jako źródło jedyne swej mądrości i mocy, która była dla nich nietylko punktemwyjścia, ale 
i puklerzem obronnym w ciężkiej i bardzo często nierównej walce o wolność sumienia i przekonania 
osobistego. Byli oni i chcieli być związanymi przez słowo Boże, którego jedynym prawdziwym 
Wyrazem była dla nich Biblja I dlatego nie jest to kaPrys artysty, że pomnik Reformacji w Genewie 
przedstawia Kalwina z Biblją w ręku, bez niej bowiem ani Luter, ani Zwingljusz, ani Kalwin, 
ani przed nimi Hus, ani Wi klif nie byliby reformatorami, bez Biblji wiek X V  i X V I nie 
byłyby wiekami wspaniałej i potężnej manifestacji ducha religijnego, nie wydałyby Reformacji.

Reformacja bowiem —  to przywrócenie Biblji je j powagi i znaczenia w życiu człowieka 
i kościoła, podanie je j do ręki kazdego chrześcijanina, to otwarcie przez Biblję drogi bezpośredniej
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dla duszy ludzkiej do Majestatu Bożego, to usunięcie pośrednictwa kusty kuptuuskicj i przywrócenie 
stosunku dziecku do ojca między człowiekiem i Bogiem. Próbowano niejednokrotnie zaprzeczyć 
temu twierdząc, że i przed Reformacją Biblja była znaną i czytaną. Ale jest to tylko 
powierzchowny argument. Oczywiście, że ludy chrześcijańskie znały przynajmniej ogólnie fakty 
życia Chrystusowego, oglądały je codziennie w obrazach kościołów i witrażach i ołtarzach 
wspaniałych katedr, ale te obrazy zasłaniały (i miały zasłonić) treść Słowa Bożego, jego naukę, 
jego duszę i jego sens istotny dla życia ludzkiego. Ze tak jest istotnie widzimy to do dziś dnia 
w kościele rzymskim, który bardzo niechętnie wkłada Biblję w rękę laika— a i to jedynie odpowiednio 
komentowaną —  w obawie, aby światło je j nie zgasiło światełek kościelnych i nie odebrało monopolu 
światła tym, którzy, przysłaniając je  sobą, dają ludowi jedynie kaganek i półmrok•

Wszak to z Biblją Kralicką, jako jedynym majątkiem swym, uchodzili po bitwie pod 
Białą Górą bracia czescy przed prześladowaniem do bratniej Polski; wszak Biblja Brzeska 
jest tą bezcenną relikwją wspaniałej reformącji wieka X V I u nas; wszak to Biblja pozwalała 
hugenotom przetrwać dragonady i prześladowania w dobie Burbonów. Ci ludzie umieli Biblję 
swoją dosłownie na pamięć. A przecież te wielkie Biblję owych czasów to były dla nich księgi 
kompromitujące ich w oczach świata, trudne do ukrycia, lecz jakże cenione i jak  rzeczywiście 
eksploatowane! 1 oto ewangelicyzm oparty na Biblji i czerpiący swoją siłę jedynie z Biblji 
związany jest nierozdzielnie z je j losem, z je j wpływem. Ona jest tym jedynym spadkiem, jaki 
nam przekazała Reformacja, abyśmy mogli korzystać z jego dobrodziejstw i wypełniać związane 
z nim obowiązki. Ona była ich mocą twórczą, z niej Wzięli swe najpiękniejsze myśli i uczucia,
0 nią walczyli, chcąc ją  przekazać nam —  potomkom swoim, i przekazali nam ją  jako sztandar, 
jako honor, którego nie wolno nigdy utracić lub zlekceważyć.

A w naszych czasach jeśli jest tak rnało owej żywej wiary i głębokiego przekonania 
osobistego, bez którego niema i być nie może potężnego ewangelicyzmu —  to jedynie dlatego, 
żeśmy zaniedbali tego spadku Reformacji, żeśmy zaniedbali Biblję. A przecież, ile wysiłków 
czyni dzisiaj kościół, aby Biblję rozpowszechnić i ułatwić je j czytanie! Dzisiaj ten, który zna 
kilka tekstów, kilka cytat z Biblji, jest uważany za je j znawcę wśród tych ewangelików, którzy 
je j wogóle nie znają, którzy aż nazbyt często są zdania, że ona nie ma im nic do powiedzenia, 
że się z niej nic nie dowiedzą ani nauczą. A wreszcie gdy się ją  bierze pod uwagę z punktu 
widzenia logiki i wiedzy, to raczej w celu krytyki> istotnego zbadania je j treści życiowej,
by ogłosić, że Biblja to rzecz przebrzmiała, która skończyła się dla nas, pozostając w tyle 
ze swojem pojęciem Boga, człowieku i świata. A przecież czytać ją  należy nie dla krytyki> 
nie dla Wygłaszania powierzchownych sądów, lecz w celu znalezienia źródła duszy i serca, dla 
pokrzepienia i wzmocnienia je j w ciągłych walkach tej ziemi, w walce z grzechem, słabością
1 bezradnością człowieka. Szukać w niej głosu Bożego, znaleźć w niej słowo, które jest sezamem
naszych najskrytszych tęsknot, zamknąć ją  w sercu i żyć nią —  oto prawdziwa lektura Biblji, 
taka jaką praktykowali Reformatorzy i przodkowie nasi, Taka lektura wprowadza nas w sfęrę 
boskości, która stawia wszystko w nas i wokół nas we właściwem świetle i pozwala odróżnić, 
co jest nam potrzebne lub szkodliwe, co jest godnem miłości i poszanowania, lub pogardy i wstrętu. 
Tylko tak winien czytać Biblję istotny ewangelik: regularnie i głęboko, tak bowiem czytywali 

ją  ojcowie nasi. Zostawili nam oni dziedzictwo święte, nie profanujmy i nie lekceważmy sobie 
takowego, lecz wykorzystujmy je  —  tak juk oni to uczynić umieli dla wiary i pokoju swego, 
dla chwały Bożej. Ks. LUDWIK ZAUNAR.

Prof. K. Serini.

ISTOTA TEOLOGJI.
d. c.

TEOLOGJA CHRZEŚCIJAŃSKA.
W początkach obecnego stulecia zabiegano chrakterystyczną w rozwoju nauk historycz- 

o ustalenie cechy zasadniczej wieku XIX. Nie- nych, co miało być objawem i wynikiem nasta- 
którzy badacze upatrywali jego właściwość wienia duszy zbiorowej, zwracającej się ku
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przeszłości, aby móc budować przyszłość bez 
wstrząsów gwałtownych, czerpiąc doświadcze
nia z zasobów przeszłości.

Nie dotykając sprawy słuszności twierdzenia, 
czy wiek XIX był stuleciem historji, podkreślić 
należy fakt niezaprzeczalny, że z pośród 
wszystkich dziedzin wiedzy teologicznej naj
bujniej rozwinęła się w tern stuleciu historja we 
wszystkich swych daleko sięgających rozgałę
zieniach; rozkwit badań nad Starym i Nowym 
Testamentem, zdobycze na polu historji ko
ścioła chrześcijańskiego, a wreszcie powstanie 
nauki: ,,historja religij“ , mającej za zadanie 
zbadać każdą religję w jej rozwoju historycz
nym, są tego wymownym dowodem.

Dzięki odkryciom, dokonanym w ciągu XIX 
wieku, dzięki dokładnemu zbadaniu wydoby
tych na światło dzienne licznych źródeł do 
dziejów tych religij, które jeszcze żyją, lub już 
zamarły, świat religijny rozszerzył się w spo
sób dotychczas nieznany; granice jego sięgają 
pierwocin istnienia rodzaju ludzkiego, o których 
świadczą groby, i ciągną się aż po dzień dzi
siejszy, a obejmują nietylko część ludzkości, 
wyznającą religję Chrystusową, lecz całą ludz
kość, nawet te jej cząstki, które się chowają 
po zakamarkach globu ziemskiego.

W ten wir badań historycznych, zostało wcią
gnięte też i chrześcijaństwo1). Umieszczono je 
w jednym szeregu z innemi religjami, każąc mu 
dzielić z niemi wspólny los; w historji bowiem 
wszystkie zjawiska są ze sobą zespolone, od 
siebie wzajemnie zależne. W tej powodzi rela
tywizmu historycznego ginęła religja Chrystu
sowa jako absolutna, w najlepszym wypadku 
stając się prima inter pares; pierwszą wśród 
równych, równorzędnych, równowartościowych.

Z takich tendencyj wyrosła odrębna metoda 
badań teologicznych: historyczna i porównaw
cza; dzięki temu kierunkowi myśli teologicznej 
rozwinęła się nawet odrębna szkoła teologiczna 
t. zw. religijno-historyczna, posiadająca wybit
nych przedstawicieli wśród żyjącego pokolenia 
badaczy na niwie teologicznej lub religjoznaw- 
czej.

Wiek XX jest syt historyzmu; we wszystkich 
dziedzinach życia zrzuca powoli pęta dogmatu 
relatywistycznego i zwraca się ku absolutyzmo
wi; dążenie to wyraźnie zaznacza się w teolo- 
gji chrześcijańskiej; ma ona wykazać, czy 
chrześcijaństwo jest prawdą bezwzględną, któ
rej nie zachwieje żaden rozwój historyczny, czy 
może jest przemijającem choć długotrwałem 
zjawiskiem w pochodzie dziejowym ludzkości, 
ustępując z biegiem czasu miejsca wyższej lub 
conajmniej innej formie życia religijnego.

Każdy chrześcijanin, szczerze przywiązany 
do swej religji, czuje, że odmówienie jej cech 
ponadczasowości a sprowadzenie do rzędu

') Posługuję się tym wyrazem pomimo jego wieloznacz
ności z braku termipów, oznaczających w sposób ścisły 
różne, możliwe pojmowania nazwy: „chrześcijaństwo".

przemijającego zjawiska historycznego jest ko
paniem grobu dla religji Chrystusowej, począt
kiem jej końca; dlatego w chwili wzmożenia się 
życia religijnego teologja otrząsa się z nalecia
łości relatywistycznych i wraca do krynicznych 
źródeł swego istnienia, jakiem jest — objawie
nie. Zagadnienie objawienia jako podstawy teo- 
logji nabiera ponownie znaczenia, a pomyślne 
jego rozwiązanie zwróci teologji chrześcijań
skiej sens, którego się niebacznie wyzbywała.

Zwrot ku supranaturalizmowi musi się spot
kać ze sprzeciwem tych pracowników na polu 
teologj i, dla których naukowość, utrzymana w 
ramach pozytywizmu, jest podstawą ich dążeń 
poznawczych; wprawdzie nie mogą nie liczyć 
się z faktem istnienia objawienia, lecz zakreśla
ją mu tak szerokie granice, że zaczyna ono sta
nowić tylko pewną odmianę poznania rozumo
wego. Wprawdzie mogą się oni powołać na 
licznych i wpływowych poprzedników, ponie
waż już w drugim wieku post. Chr. N. apolo
geci głosili naukę o powszechności objawienia, 
opierając się na stoickich poglądach o rozumie 
powszechnym.

Średniowiecze zgodnie ze swem zapatrywa
niem na stosunek świata imanentnego do trans
cendentnego uważa objawienie powszechne: w 
naturze, sumieniu, rozumie i historji za pod
stawę niewzruszalną, na której może się oprzeć 
nadbudówka, w postaci teologji ściśle chrześci
jańskiej.

Po krótkim okresie twórczym, uosobionym 
w postaciach wielkich reformatorów XVI stule
cia, teologja ewangelicka zaczyna powoli wra
cać do dawnych założeń arystotelizmu; objawie
nie powszechne zaczyna w niej grać coraz wy
bitniejszą rolę, aż wreszcie cała teologja staje 
się ,,theologia naturalis“ ; nie nadarmo bowiem 
powiedział Spinoza w Tractatus theologico-po- 
liticus: ,,quidquid contra naturum est, id con
tra rationem est, et quod contra rationem, id 
absurdum est et proinde refutandum“ . Co jest 
sprzeczne z naturą, jest sprzeczne z rozumem, 
co jest sprzeczne z rozumem jest absurdem 
i winno być odrzucone.

W sto lat potem zwolennik i odnowiciel po
glądów tymczasem zapomnianego Spinozy — 
Lessing mówi: „sie (sei. Offenbarung) gibt dem 
Menschengeschlechte nichts, worauf die men
schliche Vernunft, sich selbst überlassen, nicht 
auch kommen würde, sondern sie gab und gibt 
ihm die wichtigsten dieser Dinge nur früher“ . 
,,Objawienie nie daje ludzkości niczego, czego 
nie zdobyłby również rozum ludzki pozostawio
ny samemu sobie, ono dostarcza najważniejszych 
z tych pewników, jedynie wcześniej“ . Teologja 
ewangelicka, szczęśliwie dobrnęła pod wpły
wem ducha oświecenia XVIII wieku do tego 
kresu, gdzie przestała być sobą, a przeistoczyła 
się w naukę o wychowaniu ludzkości ku for
mom istninia, opartego na zdrowym rozumie.

Gwałtowny wstrząs, jakiego doznała Europa 
pod koniec XVIII stulecia, otworzył ówczesne
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mu pokoleniu oczy na płytkość panującej meta
fizyki racjonalistycznej i zmusił do poddania re
wizji, podstaw życia duchowego. Kant, chociaż 
w swej filozofji religji zwolennik racjonalizmu, 
złamał w swej Krytyce czystego rozumu okowy 
tradycyjnej metafizyki, a w Krytyce praktycz
nego rozumu wyzwolił sumienie ludzkie z pęt 
taniutkiego eudajmonizmu.

Teolog ja nie mogła pozostać głucha na zew 
nowych prądów; szuka odnowy w Piśmie Św. 
i w pismach reformatorów, a pod tym wpły
wem budzi się do nowego, w rzeczywistości zaś 
pradawnego, bo biblijnego pojmowania objawie
nia. Przestaje ono być sumą wiadomości, któ
rych rozum ludzki albo nie jest w stanie wy
tworzyć z samego siebie lub narazie jeszcze nie 
wydał, a które potrzebne są do stopniowego 
uszlachetniania rodzaju ludzkiego. Objawienie 
przestaje być sumą nauk, głoszonych na odpo
wiedzialność autorytetu kościoła, których nie
uznawanie lub odrzucenie grozi wiecznem po
tępieniem. Objawienie wreszcie przestaje być 
metafizyką zdrowego rozumu, przyodzianą w 
szaty religji — a więc po odrzuceniu intelek- 
tualizmu dogmatycznego, kościelnego i metafi- 
zycznego staje się w teologji ponownie chrze- 
ścijańskiem objawieniem religijnem.

Religja nie jest wiedzą, nauką, poglądem na 
świat, nie jest kościołem ani tego kościoła hie
rarchicznym stanem posiadania, lecz religja jest 
życiem z Boga i życiem w Bogu, z czego wyni
ka, że i objawienie nie jest wzbogaceniem na
szego umysłu przez szereg wiadomości, których 
człowiek nie może zdobyć na zwykłej drodze 
poznania, lecz objawienie jest przedewszyst- 
kiem darowaniem nowego życia, przeistocze
niem duszy ludzkiej na podobieństwo i obraz 
Boży; ono jest stworzeniem podwalin dla Kró
lestwa Bożego, w duszy zaś indywidualnej 
i zbiorowej dźwięczy echo objawienia nowem 
Boskiem tętnem życia. Ponieważ w Bogu jedy
nie leży źródło tego życia, niedostępnego dla 
przemijającej w czasie istoty ludzkiej, dlatego 
też darowanie tego życia Boskiego jest objawie
niem tajemnicy; bynajmniej nie ma być wyja
wiona tajemnica istoty Boga, o co zabiegała 
i zabiega teozofja różnych odmian aż po dzień 
dzisiejszy z wynikiem ujemnym, zbyt bowiem 
Bóg jest jakościowo odmienny od struktury 
umysłu ludzkiego, aby mógł być przezeń ujęty; 
wreszcie — nie po to istnieje objawienie, aby 
zaspokoić ciekawość ludzką. Bóg objawia swą 
istotę tylko w tym celu, aby ustalić łączność 
między sobą a człowiekiem, i tylko o tyle, o ile 
to jest niezbędne do nawiązania nici tej wspól
noty.

Jeżeli więc objawienie dotyczy jedynie sto
sunku Boga do człowieka, musi występować w 
dziejach ludzkości, będących wyrazem jej ży
cia; w nich i przez nie przemawia Bóg czynami, 
tworząc i budując swe Królestwo; najistotniej
szym i najpełniejszym wyrazem tego Króle
stwa, jego panem i władcą jest Syn Boży. Dzie

je Jego krótkiego życia, treść Jego duszy, sło
wa Jego mowy są najdoskonalszym wyrazem 
objawienia Bożego, ponad które ani niemasz 
ani nie może być wyższego. W Nim przemówił 
Bóg do ludzkości i człowieka. On ma pełnię 
życia Bożego.

Z tej skarbnicy czerpali bezpośrednio ucznio
wie, świadkowie życia i męki Pańskiej; na J e 
zusie Chrystusie jest oparta społeczność wie
rzących, prawdziwy kościół chrześcijański. Wy
razem i uzewnętrznieniem tej wspólnoty du
chowej z Bogiem i z bliźnimi jest ów twór wie
lostronny, który otrzymał nazwę ,,chrześcijań
stwo“ . Pierwsze zbory chrześcijańskie usiło
wały zachować w całej czystości życie du
chowe, objawione i przekazane im przez Chry
stusa; coraz ściślej odgraniczały się od „świa
ta“ żydowskiego i hellenistycznego, obawiając 
sie utracić skarb, który chciały zachować nie
naruszonym na dzień przyjścia Zbawiciela. Je d 
nak twarde wymagania życia codziennego oka
zały się silniejsze ponad dobrą wolę, zapał i bo
haterstwo pierwszych chrześcijan; zwycięsko 
wkracza świat w podwoje chrześcijaństwa, na
dając mu oblicze, nieodpowiadające duchowi 
Chrystusowemu; dlatego prof. Zieliński mógł 
wygłosić tezę: „religja antyczna jest właściwym 
Starym Testamentem tego chrześcijaństwa“ ; 
„prawdziwym Starym Zakonem naszego chrze
ścijaństwa jest religja Hellenów“ 1).

Procesowi powolnego przystosowywania się 
do warunków otaczającego życia nie można się 
dziwić; entuzjazm pierwotny stopniowo ulegał 
twardej rzeczywistości, lecz niestety asymilacja 
posuwała się naprzód tak szybkiemi krokami, 
że groziła zagładą chrześcijaństwu. Wydaje mi 
się, że dzieje chrześcijaństwa aż po dzień dzi
siejszy są dążeniem do wcielenia ducha Chry
stusowego w te formy życia, jakie powstają w 
historycznym pochodzie ludzkości; stąd płynie 
dla chrześcijaństwa stałe niebezpieczeństwo 
ześwieczczenia, co znów wywołuje reakcję ze 
strony ducha Chrystusowego. Ta walka, to na
pięcie trwa nieustannie i zmusza każdego do 
stawiania pytania: „czem jest chrześcijaństwo, 
na czem polega jego istota“ .

Poruszenie tego zagadnienia staje się ko
niecznością, gdy uprzytomnimy sobie, w ilu od
miennych formach religijno-kościelnych obecnie 
występuje chrześcijaństwo; zarówno bezstronny 
obserwator, stojący ponad lub poza kościołami 
i wyznaniami chrzęścijańskiemi, jak i jednostka 
religijna, poszukująca prawdy, mimowoli sta
wiają pytanie: gdzie odnaleźć chrześcijaństwo 
prawdziwe, na czem polega jego istota?

Wreszcie, wobec rozszerzenia się widnokrę
gu religijnego na cały glob ziemski i stałego 
stykania się chrześcijaństwa z innemi religjami 
mimowoli narzuca się pytanie: czem różni się 
zasadniczo chrześcijaństwo od każdej innej re
ligji, na czem polega jego istota?

') Hellenizm a Judaizm, część I, str. 3.
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Na te pytania teolog ja chrześcijańska i tych 
religij, które się stykają z chrześcijaństwem, 
usiłują dać odpowiedź od samego zarania jego 
dziejów, a mimo tego spór nie został ukończo
ny, ponieważ odpowiedź jest zależna od warun
ków czasu i nastawienia badacza. Każdy okres 
historyczny wysuwa pewne potrzeby, którym 
stara się uczynić zadość chrześcijaństwo, dla
tego odbija się ono swoiście w świadomości zbio
rowej lub indywidualnej. Jest to zwykły los 
tych wartości ponadczasowych, które znajdują 
swe niedoskonałe wcielenie w pochodzie histo
rycznym ludzkości. Pomimo jednak pewności, 
że każda odpowiedź na pytanie o istocie chrze
ścijaństwa będzie grzeszyła niedokładnością, 
poważę się o rozwiązanie zagadnienia.

Chrześcijaństwo jest to religja zbawienia od 
winy za grzech i od potęgi zła ku życiu w Kró
lestwie Bożem, zbawienia dokonanego przez 
Jezusa Chrystusa, przyswajanego w wierze, wy
stępującego w życiu moralnem.

Określenie, podane w tych słowach, wtedy 
tylko byłoby ścisłe, gdyby szereg użytych ter
minów nie wywoływał licznych i głębokich nie
porozumień; lecz jedna cecha występuje wyraź
nie — nadprzyrodzony charakter chrześcijań
stwa, opartego na objawieniu; stąd pada świa
tło na zagadnienia, dotychczas poruszane w te
olog j i naturalnej pod kątem widzenia t. zw. 
objawienia powszechnego: w przyrodzie, w su
mieniu, w duchu ludzkim i w dziejach ludzko
ści; bez Chrystusa byłyby te zjawiska w swem 
powstaniu i znaczeniu wytworem przyczyn na
turalnych, a trudno byłoby doszukać się w nich

przejawów woli Bożej; ten tylko człowiek doj
rzy poprzez nie i poza nimi Boga, czyja dusza 
jest nastrojona na ton wiary Chrystusowej; w 
każdem więc objawieniu obok czynnika przed
miotowego istnieć musi też i podmiotowy — 
wiary; stan taki istnieje we wszystkich reli- 
gjach, ó ile istotnie są religją a nie metafizyką, 
najwyraźniej jednak występuje w chrześcijań
stwie.

Podstawę chrześcijaństwa, założoną w obja
wieniu, musi wziąć pod uwagę teolog ja chrze
ścijańska, jeżeli chce spełnić swe naczelne za
dania: 1) ustalić istotę chrześcijaństwa wszel- 
kiemi dostępnemi środkami naukowemi, bez 
oglądania się na autorytet dogmatyczny lub ko
ścielny; 2) uzasadnić stanowisko chrześcijań- 
twa pośród wszystkich religij przez najbez
względniejsze ich porównanie; 3) wykazać je
go charakter absolutny o tyle, o ile to jest wy
konalne drogą naukową, conajmniej jednak wy
kazać, że odmawianie lub przyznawanie chrze
ścijaństwu cech objawienia jest w obu wypad
kach sprawą wiary, a nie rozumu.

Przez wytknięcie sobie powyższych zadań 
teolog ja chrześcijańska spełni trudny obowią
zek, zależny od dwoistości charakteru teologji: 
jej kościelności i naukowości. Służąc nauce 
z całem poświęceniem, wymaganem od pracow
ników nauki, teolog jednocześnie pełni zaszczyt
ną i odpowiedzialną służbę kościelną, starając 
się w nieskazitelności zachować skarb ducha 
Chrystusowego; teolog jednak wtedy tylko speł
ni obowiązek względem swej nauki, gdy będzie 
sam przepojony duchem Chrystusowym. C. d.n.

P. Hu lk a -La sk o w sk i.

W IA R A  A RZECZYW ISTO ŚĆ** .
Gogarten jest dzisiaj myślicielem religijnym, 

który zdobył sobie wielki posłuch nietylko w 
swiecie ewangelickim. Należy on do tych przed
stawicieli kultury współczesnej, którzy zdają 
sobie sprawę z naszej tragicznej problematyki 
i próbują rozplątać, co się w ciągu stuleci bez
nadziejnie zaolątało. Jego nowa książka jest 
intersującą konfrontacją wiary z rzeczywisto
ścią.

Niemal przed wiekiem wielki poeta polski 
powiedział: ,,Z wiary waszej czyn wasz bę
dzie“, a jeden z najwybitniejszych niemieckich 
pisarzy współczesnych, Frank Thiess, woła: 
„Wierzysz? Więc dobrze: przemień się“ ! Wia
ra, która może być przeciwstawiona rzeczywi
stości jako coś przeciwnego i odmiennego od 
niej, nie jest wiarą. Zawsze i wszędzie wiara 
jest oglądaniem rzeczy niewidzialnych i wpro-

*) Friedrich Gogarten, Glaube und Wirklichkeit. Jena 
1928. Verlegt bei Eugen Diederichs. Str. 195 i 9 nl. 
(Wiara a rzeczywistość).

wadzaniem ich w życie, to jest czynieniem no
wych rzeczywistości. Wiara Kolumba w morską 
drogę do Indyj przemienia się w odkrycie 
Ameryki, wiara w możność latania przybiera 
kształt balonów i aeroplanów, a wiara w moż
ność obcowania człowieka z człowiekiem nawet 
na wielkie odległości, wyzyskuje w sposób cu
downy tajemnicze fale Hertza. Czy wiara w kró
lestwo Boże, w panowanie miłości i dobroci mo
że stanowić wyjątek w tej powszechnej regule? 
Gogarten zdaje sobie sprawę z tych olbrzymich 
powikłań, jakie zagrażają światu skutkiem te
go, że między wiarą chrześcijańską a rzeczy
wistością istnieje przepaść.

Już dawno zrozumiano, że istota wiary chrze
ścijańskiej spoczywa nie w pewnem mniema
niu, czy uważaniu czegoś za prawdziwe, czy 
nie prawdziwe. Wiara to heroizm ducha, prze
ciwstawiającego swoją miłość i swoją tęsknotę 
bezmiarowi opornej materji. W ewangelji i w 
dziejach całego świata wiara góry przenosi. 
Wiara to nastawienie woli ludzkiej na maxi-
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mum w ysiłku. U cieczka p rzed  w szelką gn uś
nością i lenistw em , od dalan ie  się od bezw ładu  
m aterji ku celom  w iekuistego piękna, m ocy i d o
broci. L u dzk ość  u ch y lała  się od tych heroicz
nych nakazów  w iary i b ra ła  chętnie tylko je j 
obietnice. W iara urzeczyw istn iona m iała  dać 
szczęście  ludzkości. Człow iek zgodził się p rzy 
jąć  szczęście, a le  rea lizac ję  w iary przesun ął 
w dziedziny m etafizyczne p oza w łasn ą  wolę 
i w łasne m ięśni. P ow stał m agizm  re lig ijn y  z je 
go n a jfa ta ln ie jszem i konsekw encjam i. Człow iek 
zaczą ł w ierzyć, że m ożna pielęgnow ać m iłe zło 
i p o łączy ć je  z pożądanem i skutkam i w iary, 
by le  się znało drogi i sp o so b y  m agicznych od 
czyn iać. W yobrażano sobie, że gd zieś istn ie ją  
jak ie ś potęgi, n eu tra lizu jące  skutki z ła  w zam ian 
za pacierze , jałm użny, um artw ienia c ia ła . P o 
w sta ła  potw orna d y sp rop o rc ja  m iędzy życiem  
pow szedniem  a re lig ją . C a łe  doby grzechu o d 
czyniano m inutam i tego, co uw ażano za reli- 
g ję , stu leciom  w yuzdań  przeciw staw iano jak o  
ekw iw alent dni pokuty. W iara staw ała  się co
raz b ardzie j jak iem ś przy jm ow aniem  czegoś do 
obojętnej w iadom ości. M agizm  doprow adził do 
tego, że dbano o to, aby  ludzie, k tórzy  sp o so 
bem życia i naw et sposobem  zarab ian ia  na 
chleb pow szedni w yrzucili się daleko poza n a
w ias życia chrześcijańsk iego, chodzili p iln ie do 
k ośc io ła  i spow iedzi. N ie rugow ano zła, a le  n a
kazyw ano, aby zło rów now ażone było p ac ie 
rzem, jałm użną, dobrym  uczynkiem .

Ten m agiczny średniow ieczny sposób  m y śle
nia skończył się z chw ilą gdy re fo rm acja  w y
d zie liła  z m asy  jedn ostkę i uczyn iła ją  indyw i
dualnie w olną wobec B oga i indyw idualnie od 
pow iedzialną. M nóstw o n alec iałości obcych du
chowi chrześcijańsk iem u, które w ciągu  stu leci 
zaciem niały  znaczenie ch rześcijań stw a, trzeba 
było pousuw ać ze św iadom ości człow ieka no
wego. P otrzebn ą b y ła  m iara dobrego i złego. 
S ta ła  się nią B ib lja . T rzeba ją  było czytać  i ro 
zum ieć. Spostrzeżon o, że tekst je j był kom ento
w any duchem  św iata daw nego i że nie zaw sze 
i we w szystkich  szczegó łach  tekst ten był p rze 
kazyw an y śc iśle  i wiernie. P o jęcie  czystego s ło 
w a B ożego prow adziło  do p racy  poznaw czej, 
k tóra w yrodziła się stopniow o w intelektualizm , 
tak  jak  w w iekach średnich w ielkie m yśli ew an- 
g e lji przem ienione zo sta ły  stopniow o na śm iecie 
scholastyki. Ew angelicyzm  u szczytów  swoich 
stw arza ł subtelne m etody badań , dźw igał k u l
turę duchow ą na n ieprzeczuw ane w yżyny, a le  
z założeń  sw ej w iedzy nie m ógł w ysnuw ać 
w niosków  praktycznych. N ietylko m iędzy te- 
o r ją  a p rak ty k ą  życia, lecz i m iędzy w odzam i 
a prow adzonym i pow staw ała pu stka. Z a sad a  
ch rześcijań sk a  p rze sta ła  p rzek sz ta łcać  św iat, 
p rzek sz ta łc a ła  jedynie m yśl odgórnych d z ie
sięciu  ty sięcy  in telektualistów .

,,P ro testan ty zm  —  pow iad a G ogarten  w  om a- 
wianem  dziele — już daw no zaw arł pokój z du
chem w spółczesn ego św iata“ i d o d aje , że uczy
nił to albo św iadom ie, o fiarow u jąc  doktrynę re 

lig ijn ą  n ierelig ijnej rzeczyw istości, albo też 
uczynił to m ilkliwie, jak b y  w sekrecie przed  s a 
mym sobą. M iędzy radykalizm em  etycznym  re 
form atorów , którzy niezachw iane p ostu laty  w ia
ry w cielali w czyn i p rzeob rażali św iat, a dz i
sie jszy m  intelektualizm em  je st  coś jakby w iel
kie zaw ahanie wobec ostatecznego wniosku. 
P ow ikłanie je st  w tern, że w iara chce być je 
dnocześnie konserw atyw ną i nie uronić niczego 
z tego, co o trzy m ała od przeszłości, i p o stęp o
wą, to je st  uzgodnioną ze w szystk iem i zdoby
czam i w iedzy w spółczesn ej. D u sza  stan ę ła  na 
ro z sta jach  i w imię w iedzy w aha się w ierzyć we 
w szystk o , co w iara ch rześc ijań sk a  św iatu  p o d a
je, a le  jednocześnie w imię w iary zastrzega  się 
wobec radykalnych  w ym agań w iedzy. N ieporo
zum ienie je st  w tern, że p ery p etje  te rozgryw a
ją  się w dziedzinie zgo ła  n iech rześcijań sk ie j, 
a  m ianow icie w teoretycznej. C hrystus nie n a
u czał subtelnego rozum ow ania, a le  w o łał: Idź 
i czyń! Św iat d z is ie jszy  zapom niał, że w iara n a
szych od ległych  przodków  duchownych była  
d latego  tak ą  silną, iż w y rasta ła  z czynu. Czyn 
rodzi się z w iary, a le  w iara m oże istn ieć i k rzep 
nąć jedynie przez czyn.

G ogarten  słuszn ie dom aga się  od w iary, 
ab y  w ierzącego  p o staw iła  bezpośredn io  przed  
rzeczy w isto śc ią  św iata  dzisie jszego, to je st 
p rzed  bliźnim , k tó ry  pragnie, tęskni, c ierp i 
i grzeszy . Z tą  rzeczy w isto śc ią  m usim y się 
w tak i czy inny sposób  załatw ić. A le  ja k ?  J e d 
nym z n a jfa ta ln ie jszy ch  błędów  m yśli i woli 
ludzkiej by ła i je st  jednorazow ość i o sta tecz
ność rozstrzygn ięć. N ajw yższem  m arzeniem  
serc ludzkich je st  tak ie załatw ienie sp raw  św ia 
ta, aby już raz na zaw sze pozn ikały  w szelkie 
nędze i n igdy już w rócić nie m ogły. Człow iek 
m arzy o doskonałem  ukojen iu  tęsknoty o z a b e z 
pieczeniu się p rzed  głodem  i przed  sam otno
ścią. J e s t  to uciekanie od traged ji życia ziem 
skiego, uciekanie, oczyw iście, darem ne. T yle  
je st  życia, ile n ieukojonej tęsknoty. N igdy nie 
sta rcza  życia na ukojen ie tęsknoty, a le  n iekie
dy zd arza  się, że zabraknie tęsknoty d la  życia 
i życie zab ija  sam o siebie. W yobraźm y sobie 
człow ieka nasyconego, odzianego, zaop atrzon e
go we w szystko, czego m oże zap ragn ąć  du sza 
i ciało, pozbaw ionego pragnień  i tęsknot, nie 
m ającego  niczego do szukan ia i w szystko już 
w iedzącego. J a k ż e  stra szn ą  byłaby jego w iecz
n ość! B y łab y  to  w ieczność nudy, to je st stanu, 
na który sk a z u ją  n ajw iększych  zbrodniarzy, z a 
m ykanych w w ięzieniach celkow ych. K ró lestw o 
B oże nie je st  w ieczną pustką, a le  w iekuistą p e ł
nią bez końca i m iary. U działem  naszym  nie 
m oże być jednorazow e załatw ienie spraw y tego 
k ró lestw a Bożego, a le  bezustanne załatw ian ie  
sp raw  wielkich i m ałych, które w y łan ia ją  się 
na tle godzin, dni, la t i w ieków . Ci, co chcieli 
sp raw y stuleci rozstrzygać  i załatw iać  w je d 
nej chwili, dopu szczali się zbrodni b ezp rzy k ład 
nych i p o grążali św iat w coraz głębszych m ro
kach i w coraz w iększej nędzy.
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Jeśli więc z jednej strony intelektualizm nie 
może dać duszy odpocznienia, to z drugiej stro
ny rozstrzygnięcie zawiłych spraw ducha nie 
może być dokonane sposobami mechanicznemi,
0 jakich niektórzy marzą, a inni marzenie takie 
w czyn wprowadzają. Pojęcie rozwoju staje się 
bardzo płodnem także dla życia chrześcijań
skiego. Poznanie religijne mówi nam o nie
zmienności Boga, ale życie poucza nas, że my 
sami jesteśmy zmienni i że sprawy najdosko
nalsze, odbite w zwierciedle naszej niedoskona
łej wiedzy, muszą dawać obraz niedoskonały
1 niedokładny. Jak  znacznie oddaliliśmy się na
uką Nowego Testamentu od wyobrażenia bliź
niego i miłości bliźniego ksiąg Mojżeszowych! 
Tam bliźnim jest krewny, bliższy lub dalszy, 
współplemieniec, którego właśnie dla tego po
krewieństwa kochać należy. Chrystus głosi bra
terstwo wszystkich ludzi i w Bogu daje im Ojca 
jednego i jedynego. Miłość bliźniego ogarnia 
całą ludzkość i nie zna w chrześcijaństwie wy
jątków.

I tu właśnie staje wiara chrześcijańska wo
bec swego największego zagadnienia: wobec 
bliźniego, z którym musimy razem pracować, 
razem cierpieć, razem się cieszyć. Chrystus nie 
znał i nie uznawał żadnych średniowiecznych 
dystynkcyj religij naturalnych i nienaturalnych 
Na przykładzie jawnogrzesznicy widzimy, że 
w chwili właściwej umiał zaapelować do uczuć 
szlachetnych człowieka i wierzył w szacunek 
człowieka dla prawdy. Gdy mówił, że kto jest 
bez grzechu, pierwszy może rzucić kamieniem 
w jawnogrzesznicę, wiedział, że nawet najza
cieklej szy kazuista przyzna się do swej grzesz
ności i nie sięgnie po kamień, aby samego sie
bie podać za bezgrzesznego. Wiedział Chry
stus, że oskarżyciele jawnogrzesznicy będą mu
sieli oskarżyć samych siebie i rozejść się w mil
czeniu. To jest wieczne prawo ducha. Ilekroć 
człowiek zacznie oskarżać świat, to jest bliź
niego swego, tylekroć odzywa się głos: Kto 
z was bez grzechu, niech pierwszy rzuci nań 
kamieniem. A kto głosu tego wysłucha, ten broń 
wymierzoną przeciwko innym, musi wymierzyć 
przeciwko sobie. Przemiana świata zaczyna się 
zawsze od przemiany człowieka.

Niezawsze umie człowiek odróżnić prawdę 
od kłamstwa, ale nigdy nie ma wątpliwości co 
do wartości czynów. Miłość buduje i tworzy, 
nienawiść niszczy i burzy. Niema takiego za
gadnienia, które mogłoby się ostać wyłącznie 
w dziedzinie teoretycznych dociekań. Najmniej 
nadaje się do teoretycznych roztrząsań chrze
ścijaństwo, gdyż od początku aż po dzień dzi- 
siejszy domaga się ono czynu miłości i miłosier 
dzia. Sprawa, której nie możnaby było wyrazić 
słowem, byłaby dla nas niczem, zaś słowo nie 
związane z rzeczywistością, jest głupstwem.

Książka Gogartena podzielona jest na dwie 
części. W części pierwszej mówi o protestantyz
mie jako zasadzie, o kościele jako organizacji 
i o wierze jako o bodźcu i nastawieniu woli.

Protestancką zasadę, kościół chrześcijański 
i wolę chrześcijanina konfrontuje on kolejno 
z rzeczywistością, nie omijając niczego ważne
go, co na tematy te już powiedziane zostało. 
Analizuje pojęcie i rzeczywistość zawartą 
w danem pojęciu, a następnie rozpatruje jak 
dalece ta rzeczywistość chrześcijańska oddzia
łała na rzeczywistość świata, jak powinna byłą 
oddziałać. Nawołuje do żywego i wiecznie ży
wotnego czynu reformacji do przeobrażenia 
świata wiarą i wolą. Od ogólnych założeń czę
ści pierwszej przechodzi w części drugiej do 
praktycznego rozpatrzenia pojęć wiary ewan
gelickiej, Słowa Bożego, kazania tego słowa 
Bożego oraz stosunku jaki zachodzi między Bi- 
blją a Kościołem.

Niepodobna oprzeć się czarowi słów tego my
śliciela, gdy w sposób jasny i prosty ustala na- 
nowo stary stosunek człowieka do Słowa Boże
go. Między Biblją a człowiekiem dzisiejszym 
spiętrzył się scjentyfizm pełen zastrzeżeń i po
wątpiewam Niejedno, co było dla naszych oj
ców życiem i pełnią siły, stało się dla nas fi
gurą retoryczną i jakby wyrzutem sumienia. 
Gogarten pyta pod koniec książki, co to jest 
Słowo Boże i odpowiada w sposób prosty, chwy
tający za serce: ,,Co to jest Słowo Boże? Jest 
to słowo, które Bóg w nieskończonem miłosier
dziu swojem zesłał na ten grzeszny świat. J e 
śli więc chcemy słowo to rozumieć należycie, to 
powinniśmy zdać sobie sprawę, ile trudu kosz
towało Boga powiedzenie tego słowa. Nie jest 
to bowiem słowo takie, jakich my w mowie uży
wamy. Biblja mówi o przymierzu, które Bóg 
zawarł z człowiekiem, wypowiadając swoje sło
wo, i mówi o wierności Boga w dotrzymywaniu 
swego słowa. I cały ten niewypowiedziany trud, 
zawarty w tern słowie i w dotrzymywaniu go, 
a zarazem całe niewypowiedziane miłosierdzie, 
które Bóg okazuje człowiekowi, możemy zrozu
mieć do pewnego przynajmniej stopnia, gdy 
zdamy sobie sprawę, że słowo to Bóg wypowia
da przez ludzi. Obciążyłeś mnie grzechami 
twemi i zadałeś mi pracę nieprawościami (Iz. 
43, 24)“ .

I dalej mówi Gogarten, że nie należy 
upraszczać sobie rozumienia tej sprawy wy
obrażeniem wszechmocy Bożej. Zapewne, że 
Bóg jest wszechmocny, ale człowiekowi dał 
część istoty swojej w wolnej woli i nie narzuca 
mu nic, ale wszystko pozostawia tej wolnej 
woli człowieka, aby się stała dobrą i Bogu po
dobną. Przez Gogartena mówi dzisiejszy czło
wiek zmęczony nadmiarem wiedzy i przerostem 
powątpiewania. Mówiono o tern, że człowiek 
chce wierzyć. Dzisiaj po kataklizmie wojny, po 
całym bogatym scentyfizmie wieku dziewięt
nastego wiemy z niezachwianą pewnością, że 
człowiek wierzyć musi. Życie bez wiary w jego 
sens staje się nieznośnym ciężarem. Dotych

czas słyszeliśmy słowa takie, jakie wypowia
da obecnie Gogarten, z ust prostych uczni 
Chrystusowych, nieuczonych i nie należących
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do mądrych świata tego. Zdawało nam się, że 
może mówiliby inaczej, gdyby poznali to 
wszystko, co wiedza dzisiejsza ma do powiedze
nia. Na takie objekcje wewnętrzne przychodzi 
odpowiedź z ust jednego z najświatlejszych 
przedstawicieli wiedzy współczesnej. Jest to 
typ faustyczny, który jednak nie narzeka, że 
studjował filozofję, jurysprudencję, medycynę 
i, niestety, także teologję, a nie jest mędrszy, 
niż był przedtem, ale bez sceptyzmu i pesymi
zmu faustowskiego wraca do starej czcigodnej 
Biblji, czyta w niej tak jak czytać trzeba, a po
tem mówi innym czego się w niej doczytał.

Niegdyś mniemano, że aby być miłym Bogu, 
dobrze jest zamknąć oczy na mądrość świata 
tego, być dobrowolnie ciemnym i dobrowolnie 
ubogim w duchu. Istniało przekonanie, że wie
dza odwodzi od wiary i przeszkadza jej. W per
spektywie wieków widzimy dzisiaj jasno, że 
wiedza była jedną z prób doświadczających 
wiarę. Przez odwracanie się od niej byłaby 
zawsze pozostawała w duszy jakaś myśl, że 
jednak, kto wie, możnaby znaleźć w wiedzy to 
wszystko, co obiecuje wiara. Lecz oto świat po
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grążył się w wiedzy jak w głębi oceanu, roz
świetlał mroki głębin blaskiem swego rozumu, 
sięgnął jak najgłębiej w bezmiar istnienia i ni
by podróżnik po okrążeniu całego globu wra
ca strudzony i uspokojony, aby odpocząć na 
łonie wiary, która jak matka wierna wychowała 
syna i na progu domku rodzinnego czeka na 
powracającego, wiedząc, że ani wiedza, ani wy
sokość, ani głębokość nie zdoła jej go odebrać.

Książka Gogartena jest przeznaczona dla 
tych, którzy są zmęczeni wiedzą powątpiewają
cą i pragną odpocząć na fundamencie tak pew
nym i niezmiennym, jakim jest Bóg i wiara w 
Niego. Jako wyjątkowo oczytany erudyta, ope
ruje materjąłem olbrzymim, ale nie gwoli ucze
nia erudycji. Jego celem jest poddanie rzeczy
wistości wierze w Jezusa Chrystusa i przeobra
żanie jej w duchu królestwa Bożego, które jest 
w nas i którego nie powinna nam przesłaniać 
żadna filozof ja. Naszem zadaniem i obowiąz
kiem jest czyn chrześcijański i w czynie tym 
wiara nasza czerpać może siły do istnienia 
i usprawiedliwienia samej siebie wobec świata.

JEDNOTA

R omuald B a la w eld er .

KARTKI Z PODROŻY DO AFRYKI.
(D. c).

Pociątf do oazy Biskra miał odejść dopiero 
popołudniu dnia następnego. Z konieczności 
wypadło mi spędzić dzień cały i noc w Bat- 
nie. Nie żałowałem czasu, bo przyjrzałem się 
bliżej życiu mieszkańców prowincjonalnego mia
steczka Algierji, a pozatem przeżyłem wiele 
miłych i ciekawych momentów.

Batna, nieduże miasteczko (7.500 mk. w tern 
2/, Europejczyków^ położona jest na znacznej 
wysokości (1041 m l. Kontynentalność klimatu, 
będącą skutkiem tak wielkiego wzniesienia, od
czułem na własnej skórze, w dzień upał docho
dził do 40° C, a w nocy chłód był wcale dokucz
liwy.

Miasto zbudowane zostało na miejscu, które 
odgrywało — i do dzisiaj odgrywa — ważną 
rolę strategiczna. Stał tu kiedyś obóz, prze
znaczony do ochraniania przejścia na Saharę 
i w góry Aures. Przy obozie uformowały się 
domy, stanowiące początek Batny. Do 1849, 
nazwa miejscowości była „Nowa Lambese".

Wybrałem się na zwiedzanie miasta. Zwraca
ła uwagę okoliczność, że z różnych stron cią
gnęli ludzie w jakimś określonym kierunku.

Dałem sie unieść ludzkiej fali.
Trzeba trochę przyzwyczajenia i samozapar

cia, aby maszerować w tłoku arabsko - kabyl- 
skim. Każdy niósł jakieś brudne zawiniątko pod 
pachą. Wielu prowadziło owce, kozy, osły, 
konie.

Domyśliłem się, że trafiłem właśnie na dzień 
jarmarczny.

Po kilkunastu minutach nieprzyjemnego mar
szu znalazłem się na jakimś obszernym placu. 
Gwar, tumult, ścisk. Z zaciekawieniem obser
wowałem poszczególne grupy.

Arabowie, semici z krwi i kości, mądrze 
i chytrze zabierają się do kupna. Jest to praw
dziwa walka podjazdowa, w każdym ruchu po
myślana mądrze, w każdem słowie przezorna

Oto przykład:
2 Arabów zatrzymuje się przy handlarzu.
— ,,Uasz b‘ghit?“ (Czem mogę służyć?) — 

pyta sprzedawca.
Jeden z Arabów podchodzi niechętnie. Po

woli i pogardliwie bierze przedmiot pożądany 
do ręki. Stawia go po chwili z powrotem i niby 
chce odejść.

— ,,Może kuoicie?“ — pyta handlarz.
— „Keddasz? (A ile za to?)“ — niechętna 

odpowiedź.
Np. — „Rebi‘a (10 sous).“
— „Chodźmy“ — mówi gość do towarzysza.
— ,,Ile dacie?“
— „To nic nie warte“ .
— ,,No, 1 sous...“ dorzuca drugi.
— „Mohal. (Niemożliwe).“
Zaczyna się targ. Chłodny, spokojny Arab. 

gdy napotka na większy opór, zapala się i hała
suje za dziesięciu. Gdy z kupna zadowolony,
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oczy odrazu przybierają wyraz spokoju i dobro- 
duszności, uśmiecha się światu całemu życzliwie.

Ale bieda, gdy kupno się nie uda! Arab wra
ca i towar nerwowo oddaje. Przychodzi do gwał
townej sprzeczki, nierzadko do bijatyki. Wido
wiska takie są widocznie na 
porządku dziennym, gdyż mało 
kto niemi się przejmuje. Ten 
i ów spojrzy i uśmiechnie się 
nieznacznie, rzadko jednak ktoś 
zatrzyma się, by czekać rezul
tatu. Rezultaty muszą być nie
raz krwawe, bo wielu tybulców 
nosi blizny na twarzy, piersiach 
rekach.

Niektóre przedmioty handlu 
są zaiste godne zazdrości. Wi
dzisz tutaj naprzyklad poukła
dane z całym pietyzmem na 
strzępach jaskrawej perkalowej 
szmaty rozmaite resztki starych 
szelek. Tam, w kosza ruinach 
błyszczą cudnie pudełka zużyte 
z konserw. Owdzie handlarz 
dostojny z dumą spogląda na 
ułożone misternie kawałki z okrp- 
nie podartych trzewików euro
pejskiego fasonu.

Widzę nawet jakiegoś ama
tora starożytności, który kupuje

resztki rozbitych najpospolitszych garnków. 
Wywinąłem się z pośród ulic i placów, po
plamionych różnobarwnemi płachtami, zarzuco
nych stosami śmieci do sprzedania — i po
szedłem dalej!

Niejedna scena pocieszna zatrzymała mnie 
w drodze.

Oto np. jakiś ubożuchny wieśniak kabylski 
ciągnie osła na sprzedaż.

Zwierzę mądre, snąć przeczuwające nieszczę
ście zmiany władcy, ryczy przeraźliwie i nie 
chce ruszyć ni kroku. Przykra sytuacja.

Wieśniak pedagogiem okazuje się zawoła
nym. Perswazjami i pieszczotą próbuje poru
szyć ośle sumienie. Całuje nawet krnąbrne 
zwierzę, gdzie się uda. Pieszczota jednak nie 
odnosi skutku. Słusznie przedsięwzięte zostają 
środki karne. Kabyl staje naprzeciw oślej głowy 
i wymyśla, ile się wlezie. Gdy i teraz srogi 
zwierz ruszyć nie chce, wieśniak karę stop
niuje. Targa za uszy, wali pięściami, za ogon 
ciągnie.

Osioł widocznie obraził się — i usłuchał. Po
szedł, by zmienić pana. Do uczucia szczerej we
sołości, które ogarniało mnie na widok tego 
wszystkiego, co się tutaj działo, przyłączało się 
pewne szczególniejsze wzruszenie. Te dzieci 
Afryki, mimo wszystkich pozorów dzikości, gru
boskórności, są naprawdę w porównaniu z na
mi dziećmi. Nietylko przez niezaradność. Ma
ją w sobie skarbiec bezpośrednich odczuwań, 
zapas nieprzebrany dziecięcej tkliwości, dzie
cięcych zapałów, smutków i radości.

Zdaje się naprawdę, że, gdyby dzisiaj między 
te twarze surowe, a dusze dziecięce wszedł 
Chrystus, łagodny, słodki, a mocny i zamiesz
kał razem i nauczał i dobrze czynił, typy apo

Fot. R. B.

B A T N A .  D Z I E L N I C A  E U R O P E J S K A .

165



ROK III JEDNOTA Nr 11

stołów-by wskrzesił, coby z twarzą dobrotli
wą szli na męki i śmierć — dla Ideji.

W każdym razie, gdy zanurzysz się w życie 
tutejszych wieśniaków, czy mieszkańców mia
steczek, gdy zatrzepoczą białe burnusy, a twa
rze surowe łagodnością niebieską się anielą, Al- 
lahowi pokłon oddając, zda ci się, że przeniosłeś 
się w czasy Chrystusa, że biblijne obrazy cia
łem znowu się stały. Mimowoli przychodzi ci 
myśl, że, gdyby dzisiejsza kultura, cudami wspa
niała, w Chrystusowy sposób między ludy pier
wotne przyszła, dobra, ofiarująca, podnosząca— 
o. napewno nie tylko dla siebie, ale i dla 
Chrystusa zdobyłaby już wszystkie ludy 
świata.

Przyjrzyjcie się ze mną takiej np. scenie iście 
,»biblijnej“ .

W cieniu drzew starych, rozłożystych, pod 
murem wysokim siedzi w kuczki na ziemi 
Arab, staruszek. Trzęsącą ręką trzyma rondel, 
pęcherzem niezdarnie obwiedziony i uderza 
weń drugą ręką, czyniąc dziwny, bezduszny 
szelest.

Do takiej muzyki dodaje duszy akordy. Pła
cze, wzdycha, stęka, jęczy — i coś opowiada. 
Łzy rzęsiście skrapiają stary, miedziany rondel.

Obok dziwnego żebraka — wróżbity siedzi 
dzieweczka młodziuchna.

Włosy roztargane, postać roztrzęsiona. Czar
ne oczki błyszczą, to znów łzami mętnieją. 
Piąstkami w piersi chude wali, znowuż palce 
rozczapierza i wpija brutalnie we włosy.

Dokoła grupa Arabów, czy Kabylów, z gło
wami pochylonemi; zasłuchani, zasmuceni.

Podchodzę bliżej — patrzę: wszyscy płaczą. 
Aparat nastawiam, na kliszy scenę uwiecz
niam; — nie źlą się, ani dziwują, spoglądają 
łzawo, przez mgłę.

Gdzie u nas znajdziesz taką czułość na nie
dolę cudzą?

Wracam do miasta. Ulice nieźle wybruko
wane, czyste, niektóre szerokie i drzewami 
z obu stron wysadzane. Chodniki wąskie zaję
te przeważnie przez grupki mieszkańców, sie
dzących na matach i grających w kości lub 
w karty.

Kobiety tworzą oddzielne grupy. Są bez za
słon na twarzach, można wiec dokładnie im 
się przyjrzeć! Wiele jest wybitnie pięknych, 
o profilach szlachetnych, włosach kruczych, 
oczach czarnych, aksamitnych, ogromnych.

Wyraziłem chęć dokonania zdjęcia jednej 
z takich grup.

Uprzejmość niewiast była zadziwiająca. 
Wstały natychmiast, jak na komendę. ,,Jak się 
ustawić? Czy dobrze wyglądają?“ i t. p... Oczy 
wlepione we mnie, — posłuch na każde ski
nienie.

Kazałem damom usiąść swobodnie i zrobić 
„naturalne“ miny.

Nie bardzo rozumiały, o co chodzi; czyniły 
miny pocieszne.

Nareszcie skombinowały, — dziwiły się, że 
może ktoś chcieć posiadać ich podobizny, gdy 
są takie sobie, zwyczajne.

Zainteresowanie moją osobą wśród płci pię
knej tej ulicy wzrosło, gdym niewiastom za po
zowanie chciał dać po franku, czego uprzej
mie odmówiły.

Zjawiły się zaraz 2 młode Arabki, zdobne 
w branzolety na rękach i nogach i zapropo
nowały pokaz tańców.

Przyzwoliłem.
Zaczęły wtedy na środku ulicy wirować. Jak, 
kiedy wiatr, kółka zakreślając, po ulicy plą
sa, cichy podnosząc szelest, — tak one lekko 
przesuwały się w obrotach sukienką, paciorka
mi branzoletami szeleszcząc. Uderzyły się przy- 
tem kilkakrotnie boleśnie w bose nogi o wy
stające kamienie ulicy.

— ,,Nie boli?“ zapytałem, gdy na chwilę 
przystanęły.

— ,,La la“ — odparły, jakby wstydząc się 
przytaknięcia.

Niewiasty z sąsiedniego domu zaproponowa
ły przejście na dziedziniec. Skorzystaliśmy z za
proszenia.

Młode tancerki na gładkiej mozajce podwó
rza uczuły się w swoim żywiole. Już nie wir 
bezmyślny, ale taniec rzetelny — taniec, który 
jest muzyką, poematem ruchów, zaczął rozwijać 
się przed mojemi oczami.

Tancerki lekkimi ruchami nóg prześlizgiwać 
się poczęły po mozajce, w różne strony, jak
by teren badając. Poczem w takt pochyliły 
się zlekka, ramiona w promienie pocałunków 
przeobrażając. Kłaniały się niebu, wszystkie
mu dokoła, nieznajomemu.

Nagle wyprężyły ciała jak struny, kule roz
palone głów w tył odrzuciły, dumę piękna ob
wieszczając.

Ręce pod boki położywszy, zaczęły stąpać 
lekko, na palcach, wyrzucając kolejno nogi 
w górę. Chciały, zdawało się, poderwać ciała 
w powietrze za wzroku tęskontami gorącemi, 
nogi w skrzydła przemianować, rękami żądze 
rozbudzone w niebios otchłanie podnieść.

Taniec — lot, taniec — duma przeginać się 
począł po chwili w rozpaczne wysiłki przy
gniecionego ptaka. Rozpętała się orgja skoków, 
nierównych, nerwowych, trzepocących ciało 
niby ranione skrzydła. Krew waliła na policzki 
śniade, chciałaby bluznąć na zewnątrz, ale 
ujścia nie było. Wracając w żył pęta, rozry
wała je, podrzucała, szarpała namiętnie.

Patrzcie! Ptak raniony, wzlecieć nie mogąc, 
pióra na łuskę powoli zamienia, ku ziemi tęsk
not skrzydła przegina, kwiaty wniebowzięte 
oczu w ślepie żarzące przetwarza.

Po chwili nie ptaki, a węże dwa kołyszą cia
ła gibkie na gładkiej mozajce dziedzińca. Wy
ginają się kształty błyskotliwe, każdy muskuł 
drga, faluje oddzielnie. Węże wiją się w skrę
tach niezliczonych, nieoczekiwanych, żądzą 
ziemi dyszą, słońca blaski zatraciwszy. Ślepia
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rozpalone ofiary szukają, ofiary łakomstwa roz
szalałej krwi, rozpętanych mięśni.

Ale przed wzrokiem moim uginają się, wście
kłe, ślepe, bezwolne.

Taniec — namiętność, taniec — pokora.
Po długich minutach dzikich zmagań duszy 

z ciałem uwalnia się tempo ruchów, leniwieją 
członki, krew do serca powraca — w łożysko 
normalne.

Tancerki blade i wyczerpane siadają w ką
cie, pod ścianą.

Po długiej chwili zbliżam się. Wstają, zdy
szane jeszcze, ale już spokojne, posłuszne.

Chętnie ofiarowałem im skromną zapłatę za 
taniec, w którym szczerzej odbiła się ich du
sza, niż ciało.

Może same nawet o tern nie wiedzą?
(D. c. n.).

********************************************** ********^^*******f ********

ZJAZD ZW IĄ ZK U P O L S K I E G O  T O W A R Z Y S T W  M Ł O D Z IE Ż Y  
E W A N G E L I C K I E J  W R Z P L ITE J  P O L S K I E J .

SPRAWOZDANIE.

Po dziesięcioletniem istnieniu ,,'Towarzy
stwo Młodzieży Ewangelickiej w Warszawie“ 
zorganizowało łącznie z Świętem Reformacji 
trzydniowy Zjazd „Związku Polskiego Tow. 
Młodzieży Ew. w Rzeczp. Pol.“ — na 1 — 3 
listopada r. b.

Ze względu na doniosłe znaczenie dla roz
woju ewangelicyzmu w Polsce, jakie posiadają 
wszelkie zgromadzenia i zjazdy i ztąd płynąca 
zbiorowa współpraca, — podajemy choć krótkie 
sprawozdanie z odbytych uroczystości i narad,

W przeddzień właściwego Zjazdu w dn. 31 
października, po odbytej o godz. 18 próbie ge
neralnej połączonych chórów ewagelickich, od
prawione zostało o godz. 19-ej w Kościele Ew. 
Augsburskim w Warszawie uroczyste nabożeń
stwo Reformacyjne Na początku po liturgji od
prawionej przez Ks. Past. Z. Michelisa za
brzmiały donośnym głosem spiżowym nowo- 
ufundowane przez Zbór Ew.-Augsb. i uroczy
ście poświęcone dzwony, przy szczelnie zapeł
nionej świątyni, gromadzącej obok Zborowni- 
ków Warszawskich Parafij Ewangelickich licz
nych gości z całej Polski na to doniosłe Święto 
przvbyłych

Kazanie wygłosił Ks. Michelis na tekst: ,,Wy 
do wolności powołani jesteście, bracia! a w mi
łości służcie jedni drugim“ (Gal V, 13), wy
kazując w dosadnych i silnych słowach donio
słe znaczenie reformacji dla całej ludzkości, 
a w szczególności dla Ojczyzny naszej, przez 
rozbudzenie wolności ducha i miłości iście 
chrześcijańskiej, a wzywając do dalszej usil
nej a wytrwałej pracy dla rozwoju Kościoła 
Ewangelji wśród naszego społeczeństwa. Na 
zakończenie nabożeństwa odśpiewaną została 
pięknie przez połączone chóry Towarzystw 
Młodzieży pieśń wieczorna.

Właściwy Ziazd Tow. Młodzieży rozpoczął 
się we czwartek dn. l.XI o godz. 9 m. 30 przez 
plenarne zebranie Zjazdu w Kościele E.-A. Po 
odmówieniu stosownej modlitwy i zagajeniu Ze
brania przez Ks. Radcę A. Lotha, jako Preze
sa Tow. Młodz. Ew. w Warszawie, przemówił 
pierwszy Ks. Prof J . Szeruda, jako Prezes 
Związku Tow. i Zb, Ew., przedstawiając cel 
i program mających się odbyć narad i zaprosił

na przewodniczącego Zjazdu P. Prezesa Kol. 
Kość. Zb. E.-A. Senatora J. Evertha, który, 
obejmując prezydjum, przystąpił do ukonsty
tuowania Zjazdu przez zaproszenie do pie- 
zydjum honorowego: NPWP. Ks. Sup. Gen. 
J. Burschego, Prezesa Konsystorza Ew.-Augsb. 
Sędziego J. Glassa, PWP. Ks. Superint. W. Se- 
madeniego, i PWP. Ks. Superint. K. Kulisza, 
i do biura prezydjalnego: WP. Ks. Radcę 
A. Lotha, p. Helenę Burschównę, p. Sekret. 
Szuberta, p. Cymorka i p. J. Pinkwartową.

Po ukonstytuowaniu się biura Zjazdu skła
dali kolejno pozdrowienia i życzenia dla dalszej 
pracy: Ks. Sup. Semadeni — w imieniu Kon
systorza Ew.-Ref. i Zboru Ew.-Ref. w Warsza
wie; Ks. Prof. E. Bursche w imieniu Wydziału 
Teolog. Uniwersytetu w Warszawie; Ks. Te
per ze Śląska Czechosłowackiego; Ks. Buchwał- 
dek również ze Śląska Czechosłowackiego, po- 
czem wysłane zostały depesze gratulacyjne do 
Prezydenta Rzeczypospolitej i Pierwszego Mar
szałka Polski.

Następnie wygłoszone zostały dwa następu
jące referaty. Pierwszy mówił Ks. Prof. K. Mi
chejda w przepięknym referacie p. t. ,,W sze
regach Chrystusowych“, — o Duchu i pracy to
warzystw młodzieży ewangelickiej, dając w sil
nych i barwnych słowach obraz tych ideałów 
szczytnych i doniosłych celów, jakie powinny 
być zadaniem Towarzystw na chwałę Kościoła 
i Głowy Jego, Pana Jezusa Chrystusa. Drugi 
referat wygłosił P. E. Szubert, Sekretarz Tow. 
Mł. w Łodzi, pod tyt-: „Praca Społeczna To- 
karzystw Młodzieży Ewangelickiej“ , dając 
barwny obraz dotychczasowych wyników pracy 
i wskazując na konieczność dalszej wytężonej 
pracy na polu ewangelizacji w kraju Ojczy
stym.

Po zakończeniu zebrania, przy wyjściu ze 
Świątyni dokonano kilku zdjęć fotograficznych 
zgromadzonych tłumów — uczestników Zjazdu.

Po południu tegoż dnia, o godz. 14 m. 30, 
odbyła sie zorganizowana przez Zbór E.-A. w 
Gmachu Filharmonji „Akademja Reformacyj- 
na“ z wyświetleniem wspaniałego filmu p. t.: 
„Życie Lutra“ , świetnie obrazującego życie 
i działalność wielkiego Reformatora od lat je
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go młodzieńczych aż do tryumfu jego dzieła 
po spaleniu bulli papieskiej. Akademję zagaił 
w pięknych i silnych słowach Ks. Pastor Z. Mi- 
chelis, poczem wypowiedział Prezes Senator 
Ewerth świetny referat, podkreślając znacze
nie reformacji w zdobyciu wolności sumienia 
i przekonań religijnych oraz przez badania 
prawdy Chrystusowej, i wzywając zgromadzo
nych współwyznawców do wytrwałej i, da Bóg, 
zwycięskiej pracy na polu krzewienia prawdy 
Ewangelji w ojczystej Ziemi. Ponieważ Akade- 
mja ta zapełniła do ostatniego miejsca wielką 
salę Filharmonji, przeto została powtórzoną 
w Niedzielę dn. 4.XI w równie szczelnie zapeł
nionej sali kinoteatru ,,Splendid“. Po Akade- 
mji złożony został wieniec na ,,Mogile Niezna
nego Żołnierza“ przez przybyłych z prowincji 
przedstawicieli młodzieży ewangelickiej.

Tegoż dnia l.XI o godz. 18 odbył się w sali 
posiedzeń Rady Miejskiej popis chórów Towa
rzystw Polskiej Młodzieży Ewangelickiej. Sze
reg pieśni ludowych, modlitw i hymnów Nowo
wiejskiego Kazury, Miinchheimera, Moniuszki. 
Czajkowskiego, Halevy‘ego, Gounoda, Beetho- 
vena i innych wykonały chóry mieszane i mę
skie towarzystw z Bydgoszczy, Cieszyna, Kato
wic, Radomia i Warszawy i na zakończenie po
łączone chóry, w liczbie 250 członków pod wo
dzą Prof. L. Heintzego wykonały modlitwę wie
czorną Gounoda.

O g. 21 wreszcie odbył się w Resursie Oby
watelskiej obchód Jubileuszowy Tow. P. Mł. E. 
w W., który zgromadził liczne grono gości w 
serdecznym i nader miłym nastroju przy licz
nych przemówieniach i toastach na cześć po
myślnie prosperującego od lat dziesięciu Towa-

S t e f a n  D ą b r o w a .

rzystwa i z życzeniami dalszej błogosławionej 
pracy ku podtrzymaniu łączności i bratniej jed
ności wśród rozmaitych ugrupowań ewangeli
ków, zespolonych jedną wiarą i zadaniem roz
woju i krzewienia ewangelicyzmu w Polsce.

Dień następny, dn. 2.XI, przed południem 
dał możność przybyłym z dalekich stron zje
dnoczonej Ojczyzny, z kresów zachodnich 
i wschodnich, z południa i z północy, zastępom 
młodzieży zwiedzenia stolicy.

Po południu o godz. 16 odbyło się zebranie 
delegatów Tow. Mł., a mianowicie: z Warsza
wy, Katowic, Cieszyna, Krakowa, Łodzi, Ustro
nia, Suwałk, Sosnowca, Królewskiej Huty, Byd
goszczy i Poznania, którzy składali krótkie 
sprawozdania ze swej działalności, oraz wygła
szali swe dążenia i postulaty. Na początku wy
głosił prof. gimn. z Krakowa, p. F. Pietsch pię
kny referat na temat: ,,Chrześcijaństwo w ży
ciu codziennem“ . Wreszcie dokonano wyborów 
prezydjum Wydziału Tow. Młodzieży.

Zebranie to pod przewodnictwem Ks. Bisku
pa Burschego, który powołał do stołu prezy- 
djanego w charakterze asesorów: p. Prezesa 
Evertha Ks. Sup. Semadeniego, Ks. Radcę Lo- 
tha, oraz sekretarzy pp. Szuberta i CvmorW. 
zakończone zostało przemówieniem NPWP. Ks. 
Biskupa, który dziękując zebranym za pracę 
i życząc dalszego błogosławieństwa Bożego 
zamknął Zjazd Towarzystw.

Po za Zjazdem, korzystając z obecności licz
nych gości, odbyło się nazajutrz dn. 3.XI o g. 
9 m. 30 zwołane przez Tow. ,,Filadelfja“ zebra
nie ewangelickiej młodzieży akademickiej z re
feratem teol. A. Wantuły ,,0 potrzebie zjedno
czenia ew. młodz. akad. Rz. P.“ Ks. W. S.

PROMETEUSZ WYZWOLONY.
( C Z Ę Ś Ć  I T R Y L O G J I ) .

Przystępujemy do druku trylogji, której cz. I zawiera dramat o Prometeuszu wyzwolonym. Mamy 
tu zagadnienie jednostki', będącej buntem i protestem przeciwko despotyzmowi bóstwa, pojętego jako 
władza, która gasi moc jednostkową człowieka. Z drugiej strony moc ta nie może mieć źródła w samej 
sobie, stąd zagadnienie ofiary, która rozwiązuje się ostatecznie w ofierze Chrystusowej. Między 
zagadnieniem jednem a drugiem staje kwestja życia i śmierci, przez które przejść musi każdy człowiek. 
Po drodze spotyka on zło, które wyrasta na najlepszych poczynaniach ludzkich i niejednokrotnie 
odnosi triumf nawet tam, gdzie idea Chrystusowa stoi u narodzin czyau. Wreszcie najważniejszym 
momentem w życiu człowieka staje się jego modlitwa getsemanska t. j. przezwyciężenie samoobrony 
człowieka wobec nakazów idei. W tym momencie getsemańskim człowieka skupia się cała potęga 
naśladowania Chrystusa. (Przypisek Redakcji).

(Okolica dzika i bezroślinna. Zbocza i załomy skalne. 
Z lewej strony widok na morze. Na brzegu siedzą Nereidy 
w zadumie i zamyśleniu. Jedna śpiewa).

ŚPIEW NEREIDY.

W buncie kiedyś więzy rwał 
Ze szczytu stromych skał 
W pełni promiennych wiar.

Godzien był wiecznych chwał 
— Gdy ludziom ogień dał,

Bezcenny dar...

A potem stłumił jęki 
W godzinie swojej męki,
Gdy przyszły nań katusze.

Dzisiaj po latach mąk 
Już nie podniesie rąk,
Bo uśpił bólem duszę.

(Pod koniec pieśni Nereidy wstają, podchodzą bliżej 
i ustawiają się w chór).

CHÓR:
Nad falami czasu, nad ziemią i ludźmi stoją niewzru

szone Moiry, bogom i ludziom nieznane.
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Bogami i ludźmi kierują; one przeorzą pierś człowieka 
i napełnią go strachem;

serca mężnego dostaną i zajęczem je sercem uazynią aż 
uzna człowiek bezsiłę swoją;

zachmurzą błękit niebieski duszy, kopytami stratują 
równię spokojną losu, zegną dumę człowieka, a moc jego, 
jak łachman cisną za siebie.

Tu Prometeusz, bóg łaskawy, przemyślny i niezachwia
ny, bez jęku w piorunach i burzach, od wieków śpi umę
czony duchem po burzy.

PRZODOWNICA CHÓRU:
Nie żalcie się, córki Nereja-, przyjść tu ma zbawca He

rakles, a kto wie, może już bliski dzień.

CHÓR:
Minęły lata i dni. Okeanos szumi i uderza wodą o brzeg, 

noce gwiazdami świecą, a czas przemija, wiatr szumi w ga
łęziach sosny, która jest drzewem Posejdona, a kolor ma 
igieł zielony, jak kolor wód.

Heljos wypalał trawy, wysuszał morski brzeg, tysiączne 
już noce minęły i dnie, a Heraklesa niema.

Zwątpiła już dusza, by Herakles przyszedł, któren jest 
mocny, a przytem bezsilny.

Za koniecznością, która jest dolą bogów i ludzi, cier
pienie idzie, potem szaleństwo, które przemienia bogów 
i ludzi; innym jest tylko święty szał, ochota z wieńcami 
i pieśniami, Dyonizesa w hymnie chwał.

A inny jest krwawy szał, którym dotyka Hera, bogini 
mściwa: tak był oszalał wnuk Perseusa, Herakles szero- 
koramienny — i zabił dzieci oszalały.

A inny jest szał Aresa, który do śmierci tęskni na polu 
bitwy;

a inny jest durny szał, gdy człowiek boga nad sobą nie 
uzna, aż go ukarze męką i na deszcze i wiohry wystawi.

PRZODOWNICA CHÓRU:
Nie żalcie się, Nereidy... Człowiek tam idzie samotny, 

z za pleców wychyla się skał... tu siię rozgląda i ta n... 
drogi snąć nie zna pośrodku gór...

CHÓR:
Niedarmośmy wodną rzuciły dziś głąb i grotę starego 

Nereja.
PRZODOWNICA CHÓRU:

Mąż barczysty, by Ares olbrzymiej postaci. Kołczan 
ma pełny strzał, skórę ma lwa na ramieniu, pioruny rzuca 
jego wzrok, dobroć na twarzy się błąka.

CHÓR:
0  Pronieteju, skończyła się twa dola zla,
Co z wichrów i nocy z orłami tu szła,
A wody wciąż wyły i tłukły o brzeg
1 wczoraj i dzisiaj, rok temu i wiek.

(Z poza skały wychodzi Herakles: pancerz ma złoty, 
który mu dała Atene, sajdak złoty, który mu dał Hefaj
stos, przy boku miecz, który mu dał Hermes, na ramio
nach ma skórę lwa nemejskiego. Od całej urody Hera
klesa bije męstwem, słusznością i powagą; pancerz 
błyszczy na nim w słońcu, odbiłem od powierzchni wód).

HERAKLES:
Witajcie mi, córy Nereja, — jam jest Herakles... sługa 

Eurysteja.

PRZODOWNICA CHÓRU:
...który jest w Argos, w Mykenach, człowiek to ̂ zeszły 

i tchórz.
HERAKLES:

Za wolą ojca Zeusa zła dola do służby mnie zmusza. 
Tyle już prac odbyłem, ilu żądała wyrocznia; jeszcze 
mnie gna w daleki świat, do gaju świętego Hesperyd. 
Powiedzcie mi, gdzie iść, gdzie jest ten święty gaj?

PRZODOWNICA CHÓRU:
Biedne my córy Nereja; bogowie przyszłość wskazują 

i kres.
HERAKLES:

Droga mnie czeka daleka, a nie wiem kędy i jak?

PRZODOWNICA CHÓRU:
Jest tu ktoś wróżby świadom, nad kim zawisnął los... 
Skuł mu obręcze u rąk i nóg,
Sztuki tej dobrze świadom, Hefajstos bóg.

HERAKLES:
Ha, Prometeus, wiem to wiem...

PRZODOWNICA CHÓRU:
Ty jego przeznaczenie, a on wypełni twoje.

HERAKLES:
Szczęśliwe trudy moje, szczęśliwe niepokoje! 

PRZODOWNICA CHÓRU:
Lecz Heraklesie, bacz że idziesz woli Zeusa naprzeciw. 

HERAKLES:
To los mój umarłych ożywiać, na siebie ucisk brać.

PRZODOWNICA CHÓRU:
Łopocą skrzydła orle...
Siadamy tu codzień w łzach, słuchamy orlich skrzydeł... 

HERAKLES (naciąga luk).
Niech strzała zatruta, co nigdy nie chybia, ptaka sro

giego powali.(strzela z łuku).
Świsnęła, eter przeszyła, orlego pierza dostała.

(naciąga łuk).
Leć, strzało cudowna, pod skrzydło się ptaka schroń, 

(patrzy)
I ta nie chybiła, ptak dumny pochylił się w locie.

PRZODOWNICA CHÓRU:
Szumią .już skrzydła orła, pośród obłędnych kół; 
Patrzcie, ptak leci w dół.

(orzeł spada między Nereidy i Heraklesa).
A teraz idź, Heraklesie i więzy mu z ciała zzuj. 
Wszakże to bogów brat, wszakże to krewniak twój....

HERAKLES:
Wązka doń wiedzie ścieżyna, nad bezdną zawrotną 

i głuchą.

PRZODOWNICA CHÓRU:
Aleś ty śmierć oglądał nieraz na drodze żywota.

HERAKLES:
Nie trwoga, nie podły strach przeze mnie się oto odzywa, 
Jeno że skalny zŵ ał z pod nóg się tutaj obrywa 
I nie wiem sam, czy stopy nie zawiodą chyże... 

(odchodzi w górę).
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CHÓR:
Uwielbiony niech będzie syn Alkmeny, błogosławiony 

wniuk Perseusa, że serca rozkazu usłuchał.
Uwielbiony w mocy swojej będzie ten, który w niewie

dzy o sobie samym pójdzie i wystawi się na moc prze
ciwną, na trud, na uciążliwość wielką; mocnym będąc, 
o mocy swojej zapomni, gdy stać się musi konieczności 
zadość.

I nie przerazi go lew nemejski, ni suka dziewiięciogło- 
wa, ni dzik na górze Eirymancie — i nie utrudzi się moc 
jego biegiem za łanią kerynejską; nie straszną mu będzie 
rzesza, dzwoniąca kopytami, Centaurów; zwycięży ją, cho
ciaż na smutek swój i na żałość wielką zacnego zabije 
Folosa, a zrani Chejrona, któremu śmierć przyobieca.

Władna egidą takiemu Atene sama pomoże i wypędzi 
ptaki o dziobach żelaznych.

I nie odejmie się, by nie oczyścił stajni Augjasza, wie
dząc, że moc jego poddana jest woli Eurysteja; ujarzmi 
on zwierzę kretyjskie oszalałe, ujeździ konie krwawe 
Dyomedesa, ogniem ziejące, pas Hipolity dostanie, byki 
rozegna Geryona.

Chwała synowi Zeusa i Alkmeny, że mocen jest zawsze 
iść, gdzie go wyroki wołają.

Byle wypełnił dolę swoją do końca i byle stanął w woli 
swojej szuka samego siebie nieustannie: czy Helj os go 
razi strzałami w jasny palący dzień, czy wicher weń miota 
szronami zimnych ponocnych tchnień, czy gwiazdy czu
wają w błękicie, czy Eos wynurza się z wód o świcie, 
bryzgami rzucając do góry, czy zorzy patrzący w oblicze, 
czy n'ocy, ozy mgle; na ziemi i wodzie, gdy bóg pioru
nami tnie, on idzie za losem, on stawi się i wystawi.

Lecz oto, siostry, patrzoie, schodzą już...
O, Zeusie, okrutny boże, coś z tego dumnego uczynił 

w zemście swojej? Jak dziecko idzie, jak nędzarz stąpa, 
jak starzec, jak cień, jakby sam sobie ojcem był już 
w izmierzchu lat.

(Powoli, z trudem schodzą z góry Herakles i Prome- 
teus. Herakles wiedzie tytana ująwszy go pod ramiona, 
nachyla się nad nim miłośnie, odział go skórą z lwa ne- 
mejskiego. Gdy przyszli do czekającego na nich chóru, 
Przodownica podsuwa Prometejowi kamień, na którym 
Herakles sadza go powoli, z litością i żalem).

HERAKLES:
Siądźcie tu, panie, spocznijcie po męce waszej i trudzie. . 

PRZODOWNICA CHÓRU:
Krew cieknie wam z boków i iran, krew macie na rę

kach i nogach...
HERAKLES:

Od kręgów żelaznych, com je wyrywać musiał, bo 
w ciało wrosły...

PRZODOWNICA CHÓRU:
Krew macie, panie, na czole, wężami się wije od wło

sów...
HERAKLES:

To grady mu czoło dziobały, wichry je tłukły kamie
ni and.

PRZODOWNICA CHÓRU:
Bóg was na wichry wystawił, żeście mu byli przeciwni.

HERAKLES:
Spocznijcie, do ludzi pójdziecie wraz ze mną.

PROMETEUS:
Już nie mam iść poco, znękanym jest taki i słaby. 

HERAKLES:
Wydobrzejecie w słońcu, skrzepicie w sobie moc.

PROMETEUS:
Nie przyda się na nic, już tylko mi ciszy i sn-u.

PRZODOWNICA CHÓRU:
Tak się w was dusza zmogła?

PROMETEUS:
Szumiały tu wichry i wyły, 
a ja konałem na szczycie, 
umarły, bez mogiły...

HERAKLES:
Nie wspominajcie doli złej, o szczęściu wam teraz śnić. 

PROMETEUS:
Spokoju mi dajcie i snu, nie dla mnie nić szczęścia wić. 

HERAKLES:
Siły wam mojej oddam, pójdziemy razem kuć losy. 

PROMETEUS:
Zdradziły mnie losy moje, dziś słabym, zwątlały i bosy... 

HERAKLES:
Sandały wam oddam moje, palicę i łuk.

PROMETEUS:
Wszystko to na nic — odmienił mnie bóg.

HERAKLES:
To ojciec mój!

PROMETEUS:
Przeklęte szczęście moje, że mnie syn Zeusa wyzwala.

HERAKLES:
Lecz jestem człowiek i tylko oięrpię niedolę.

PROMETEUS:
Wiem o niedoli twojej, która ci wichrem w oczy dmie. 

HERAKLES:
I szałem Hery żga, bym dzieci swe mordował.

PROMETEUS:
A już tej krwi serdecznej nic tobie nie odbierze. 

HERAKLES:
Hej, oszalałem, mocny boże, ten łuk me dzieci powalił. 

PRZODOWNICA CHÓRU.
Daremnie będziesz serce truł, daremnie się będziesz 

żalił.
HERAKLES:

Toć tłumię w sobie krwawy znój, który mi duszę gniecie, 
który mnie z boju wiedzie w bój, który mnie gna po

świecie
PROMETEUS:

Kiedym samotny na tej górze, do skalnych przybity 
krzesanic, samnasam z bólem trwał, dobrze mi było z my
ślą moją, że los, to męka dusz i ciał,więc miałem mękę 
za nic. Nie zabił mnie udręką bóg w istocie mojej ducha, 
choć mnie dumnego zmógł: w tem była siła moja,..

HERAKLES:
?
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PROMETEUS:
Bo męka ta na życie nowe sama się we mnie wyzwoliła. 

HERAKLES:
Nief nie pojmuję, co o swej sile powiedacie, 
kiedyście tacy słabi, cisi, 
zmartwiali, chorzy duchem?

PROMETEUS:
Słabciść jest siłą moją, bo jej nie trzeba już nic, bo 

sama sobie wystarczy.

HERAKLES:
Zmarniałeś był w bezsile i smutku pośród skał. 

PROMETEUS:
Ale zmarniałem sam do końca.

HERAKLES:
?

PROMETEUS:
Gdy mnie dumnego do tych skał przybijał bóg przed laty, 
tom się był szarpał, z mocą rwał w dalekie moje światy. 
A potem wszystko ścichło we mnie, umilkły me wyzywy, 
i tylko czasem jęk mój głuchy mówił, żem jeszcze żywy. 
Aż się do końca dola ma spełniła do rubieży, 
bo wszak wiedziałem, że mi nikt z pomocą nie przybieży. 
Więc byłem sam...
I oto wtenczas, Heraklesie, gdym już nie leciał w gwiezdny

szlak,
gdy mi się z wieścią nie przyniesie nawet zbłąkany

—w locie ptak.
gdy byłem już zupełnie sam, tom właśnie nędzy mej

zaprzeczył,
tom właśnie śmierci zadał kłam i uratował byt człowieczy.

I mogę marnieć, gnić i konać, może mnie łamać los, 
lecz będę sam i nikt przede mną ani ze mną!

i depce własne zgony — 
i kąpie się w błękicie, ^
mówiąc: to wszystko nic.

HERAKLES: ✓
Ale ten żywot niepojęty, blady i smutny, z trumien 

rodem...
PROMETEUS:

Ale on nie drży przed ciosami, przed losu wschodem 
i zachodem.

HERAKLES:
Ale to śmierć jest w życiu iakiem, chorobą taka radość... 

PROMETEUS:
Ale się tobie, woli twojej w tem życiu stanie zadość. 

HERAKLES:
Ale gdzie siła ramion moich w tem życiu się pomieści? 

PROMETEUS:
Ale ci zato bóg w tem życiu nie weźmie twojej części. 

HERAKLES:
Ale to życie nędzne, blade, szmatami łez szeleszoze. 

PROMETEUS:
Ale po wiekach cię w tem życiu zły bóg nie zgasi 

jeszcze!
CHÓR:

Całunny szelest słychać w niem w tem życiu
rozpaczliwem

I śmierci ma oblicze, co w tobie ma być żywem, 

PROMETEUS:
W tem życiu utajony pierwiastek bytu tli się sam,
Obraz człowieka, wzięty w sobie, bez pozłocistych ram, 
W tem życiu byt jest jeden i dumy władna moc.

HERAKLES:
Ale pozałem cisza śmierci w tem życiu jest i noc!

I niepotrzebny mi bóg i niepotrzebny świat 
i niepotrzebni ludzie, gdy w sobie jestem sam.
I niepotrzebna radość, losu dobrego uśmiechy, 
Kiedy poza mną niema nic.
Niczem są nędzy strzępy, wychudłość ma i krew, 
bo żyję w wiedzy mojej, że się na sobie wsparłem. 
Odebrał mi bóg światło moje, 
zostawił niepokoje, 
i wyczerpanie moje.
Nie będę już urągań słał, 
do nieba, los mnie zmusza, 
nie będę się do lotu rwał, 
ale ta we mnie żywa dusza 
jest urąganiem i protestem.

CHÓR:
Stało się i wypadł los, do końca się wypełnił 
i doszedł do rubieży.
Aż tu z za losu powiał świeży 
młodości wiew 
i pokazało się życie 
od drugiej wzięte strony, 
od samej głębi ducha.
Całun trumienny zrywa z lic

CHÓR:
Czekajcie... widzę... łódź płynie spokojnie,
Po fali się morza kołysze.
Bladość się trupia rozlała po wodzie.
Charoń i Hermes, co zmarłych prowadzi,
Tu płyną...
Cisza przyległa do wód, jakby czas konał, 
bladością powlokło świat, jakby całunem, 
góry pobladły, jakby cień śmierci na nie padł, 
mrokiem powlokło ciszę,- jakby umierał świat.

(Ukazuje się na wodach łódź Charona z Hermesem. 
Charon biały, pochylony ku przodowi, robi wiosłem, Her
mes stoi na środku łodzi dumny, spokojny, wyniosły, jak 
posąg bez ruchu. Cisza zupełna, chór jakby skamieniał 
w oczekiwaniu. Herakles stoi oparty o maczugę, drugą 
ręką przysłonił oczy od blasku i patrzy niespokojnie na 
morze. Prometeusz siedzi także bez ruchu, odwrócił się, 
by nie patrzeć na łódź Hermesa. Jasność, którą oblane 
są góry i obecni, staje się dziwną, martwą. Cisza trwa 
i słychać tylko miarowy plusk wioseł Charona. Łódź przy
bija do brzegu, Hermes wysiada i podchodzi do obecnych, 
poczem Charon odpływa. Prometeusz siedzi bez ruchu, 
nie patrząc wcale na Hermesa). (D. c. n.).
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WIADOMOŚCI Z KOŚCIOŁA I O KOŚCIELE.
Ze Zboru Warszawskiego.
W dniu 30 października r. b. odbyło się 

ogólne kwartalne Zgromadzenie członków na
szego Zboru, na którem dokonane zostały wy
bory członków Kolegjum Kościelnego. Przy 
obecnych wyborach wprowadzono po raz 
pierwszy w czyn uchwałę Synodu naszego, 
przyznającą kobietom równe prawa z mężczyz
nami w zarządzie kościelnym, a więc prawo 
wyborcze czynne i bierne. Powołano mianowi
cie do Kolegjum Kościelnego panią Zofję 
z Diehlów Lorecową, długoletnią, bardzo czyn
ną i ofiarną Opiekunkę naszego Przytułku dla 
Sierot. Nie wątpimy, że Pani Lorecową i na 
nowem, zaszczytnem stanowisku, również po
żytecznie pracować będzie dla Zboru, nie wy
rzekając się nadal pracy w Przytułkach. Oprócz 
Pani Lorecowej wybrani zostali do Kolegjum 
Kościelnego — pp. Wacław Kalinowski i Sta
nisław Diehl, obaj ponownie.

** *

Powołany przez Kolegjum Kościelne komitet 
do zajęcia się sprawą zakupu dzwonów do koś
cioła naszego i zbierania na ten cel potrzeb
nych funduszów pracuje energicznie i posunął 
sprawę znacznie już naprzód. Zawarto umowę 
z firmą K. Szwabe w Białej pod Bielskiem, usta
lono wagę trzech dzwonów, napisy na każdym 
z nich, wreszcie zebrano dotychczas kilka ty
sięcy złotych ofiar.

Firma K. Szwabe zobowiązała się dostarczyć 
dzwony w końcu miesiąca lutego r. p., jeżeli 
więc nie zajdą jakie nieprzewidziane przeszko
dy — nowe dzwony będą mogły jeszcze przed 
Świętami Wielkanocnemi być zmontowane, po
święcone i do użytku oddane. Dużą trudność 
przedstawiać będzie umieszczenie dzwonów na 
wysokiej wieży kościoła naszego. Wymagać 
ono będzie dość skomplikowanych przygoto
wań, co znowu znacznie podnieść musi ogólne 
koszty. Wobec tego komitet zabiegać musi 
o niesłabnącą ofiarność współwyznawców na
szych i zwraca się za naszem pośrednictwem 
do ogółu parafian z gorącą prośbą o nieposką- 
pienie ofiar na ten piękny i zbożny cel.

Największy dzwon będzie miał napis łaciń
ski: ,,Laudo Deum verum“ (Chwalę Boga 
prawdziwego) i werset biblijny w języku pol
skim: ,,Święty, święty, święty, Pan Zastępów; 
pełna jest wszystka ziemia chwały Jego“ . 
(Jezajasz 6.3). Średni dzwon będzie miał napis: 
,,Plebem voco“ (wzywam lud) i werset biblijny: 
,,Błogosławiony, który przychodzi w imię Pań
skie; błogosławimy wam z domu Pańskiego“ 
(Psalm 118.26), wreszcie najmniejszy dzwon ma 
napis: ,,Mortuos plango“ (nad zmarłymi narze
kam) i werset biblijny: ,»Błogosławieni są od

tąd umarli, którzy w Panu umierają". (Obja
wienie Jana 14.13).

** *
W Niedzielę, dnia 25.XI., djakonat nasz ob

chodził skromną, ale niemniej radosną uroczy
stość w życiu swojem. Dwie nasze kandydatki 
na djakonise po przeszło półtorarocznem przy
gotowaniu zostały zaliczone w poczet Sióstr 
próbnych. Są to pierwsze nasze własne, u nas 
wychowane i przygotowane, Siostry djakonise. 
Już jako Siostry umundurowane będą one wy
słane dla dopełnienia swego wykształcenia 
fachowego, a mianowicie Siostra Amalja do 
jednego ze szpitali, w celu wyspecjalizowania 
się w opiece nad chorymi, a Siostra Eugenja 
do zakładu wychowawczego dla dzieci do 
Pszczyny, na Górnym Śląsku. Po wyjeździe 
z Warszawy Sióstr naszych będą znowu wolne 
miejsca dla 2 — 3 kandydatek. Chętnie więc 
przyjmiemy młode panienki, religijne i czujące 
wewnętrzne powołanie do służby Zbawicielowi 
jako djakonise. Ewentualne zgłoszenia przyj 
muje starsza Siostra Djakonisa M. Tosio (Lesz
no 20). Wszelkie wydatki, połączone z utrzy
maniem, wychowaniem i ekwipowaniem kan
dydatek i sióstr, pokrywamy z dobrowolnych 
ofiar nielicznego kółka przyjaciół djakonatu na
szego. Wobec wzrostu tych wydatków zwraca
my się do ogółu współwyznawców naszych 
z gorącą i serdeczną prośbą o zaszczycenie nas 
przyjaźnią swoją i dopomożenie nam ofiarnoś
cią swoją. Pracujemy dla ogółu społeczności 
naszej kościelnej, gdyż nasze Siostry djakonise 
służyć mają całemu Kościołowi naszemu. Jak  
w innych ewangelickich społecznościach ko
ścielnych praca djakonis okazała się w skut
kach błogosławioną, tak i w naszej społecz
ności kościelnej przynieść ona może bardzo 
dużo błogosławieństwa i ożywienia duchowego. 
Nie wątpimy, że wielu z współwyznawców na
szych to rozumie i przyzna, dlatego zwracamy 
się do tych wielu z prośbą serdeczną o przyj
ście nam z pomocą w pracy naszej przez uży
czenie nam poparcia materjalnego. Wszelkie, 
choćby drobne ofiary pieniężne przyjmuje 
z wdzięcznością Ks. Stefan Skierski — War
szawa, Leszno 20 m. 3, jak również przesyłać 
je można na rachunek ,,Jednoty“ na konto cze
kowe P. K. O. Nr. 12423, z nadmienieniem, że 
ofiara przeznaczona jest na ,,djakonat“ .

** *

Akademja ku uczczeniu dziesięciolecia Nie
podległości Państwa Polskiego.

W sobotę, dn. 17.XI, Koło studentów ewan
gelików ,,Filadelfja“ , Koło teologów ewange
lickich, Towarzystwo polskiej młodzieży ewan
gelickiej i Zrzeszenie ewangelików Polaków
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urządziły w sali Towarzystwa Higjenicznego 
uroczystą akademję ku uczczeniu dziesięciole
cia Niepodległości Państwa Polskiego.

Akademję zagaił pan Prezes Kolegjum Koś
cielnego Zboru Ew. Augsburskiego, Senator 
J. Evert, który po przemowie zaprosił do stołu 
prezydialnego przewodniczących organizacyj, 
urządzających akademję. Sala była wypełniona 
po brzegi przez członków obu Warszawskich 
Zborów ewangelickich. Chór polskiej młodzieży 
ewangelickiej pod dyrekcją p. prof. Heintzego, 
zabrany na galerji, odśpiewał pieśń reforma- 
cyjną: ,»Warownym grpdem“ , poczem p. prof. 
J. Wł. Evert, naczelny redaktor „Polski Zbroj
nej“ , wygłosił z wielką swadą referat swój na 
temat: „Na szlakach dziejów Polski“ . Referent, 
jak się okazuje, zdecydowanym jest imperjali- 
stą i pod tym kątem widzenia ocenia on dzieje 
Polski i zadania Państwa Polskiego na przy
szłość. Zupełną antytezą wywodów pierwszego 
mówcy był referat znanego publicysty ewan
gelickiego, p. Hulki-Laskowskiego, który z po
wodu choroby nie mógł niestety referatu swego 
wygłosić osobiście. Odczytał takowy stud. leol. 
p. Wantuła. Referent podkreślił silnie koniecz
ność podniesienia wewnętrznej wartości naro
du i rozwijania poczucia wolności zarówno 
jednostki, jak i narodu całego. W dalszym ciągu 
referent wykazał zasługi ewangelicyzmu dla 
kultury polskiej, jego wpływ twórczy na kształ
towanie się myśli polskiej i zakończył wywody 
swe oświadczniem, że dzisiejszy ewangelicyzm 
polski uważa się za spadkobiercę duchowego

Reja, Łaskiego, Ostroroga, Kochanowskiego, 
a później Mickiewicza i Słowackiego* ichr Sze
rokich poglądów tolerancyjnych, i w ich duchu 
pragnie nadal współpracować w dziele utrwa
lenia pomyślności Ojczyzny i obrony jej dobre
go imienia na forum międzynjtrodowem. Refe
rat przyjęty był przez słuchaczy bardzo życzii- 
wie, czego wyrazem wyifiownym była propozy
cja wysłania do p. Hulki - Laskowskiego tele
gram z wyrazami uznania i podzięki, co spot
kało się z ogólnym aplauzem całego audy- 
torjum.

Drugą część koncertową akademji wypełniły 
popisy chóru polskiej młodzieży ewangelickiej, 
mistrzowska gra na fortepjanie p. prof. Tołka- 
cza, śpiew p. prof. Tołkaczowej i gra na skrzyp
cach p. Tawroszewicza.

Całość na uczestnikach wywarła bardzo 
dobre wrażenie.

S,

O F I A R Y
Ofiary na wydawnictwo:

1. W. P. K. Chobot — Warszawa po ś. p K. Sie-
niawskiej-Heymanowej...................................... Zł. 7.80

Opróćz prenumeraty wpłacili na wydawnictwo:
1. W, P. Włodzimierz Pospiszył — Zelów . . Zł. 6.00
2. W. P. Włodzimierz Malinowski — Warszawa Zł. 2.00

Serdeczne dzięki
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
w Warszawskim Kościele Ewangelicko-Reformowanym na miesiąc grudzień 1928 r. 

Nabożeństwa rozpoczynają się o godzinie 11*15 przed рок, o ile nie jest podana inna godzina.
1. Niedziela, dn. 2.X1I. (I N. Adwentu) z Komunją S-tą i bezpośredniem do

niej przygotowaniem................................................................................................... — Ks. W. Semadeni.
2. Niedziela, dn. 9.XII. (II N. Adwentu) . . .  . . .  . . — Ks. St. Skierski.
3. Niedziela, dn. 16.XII. (III N. A d w en tu ).................................................................. — Ks. W. Semadeni.
4. Niedziela, dn. 23.XII. (IV N. Adwentu) z Komunją S-tą i bezpośredniem do 9

niej przygotowaniem.............................. ......................................  . . . .  — Ks. Płk. K. Szefer.
-5. Poniedziałek, dn. 24.XII. (Naboi. Wigilijne) o godz. 3 ppł....................................— Ks. St. Skierski.
6. Wtorek, dn. 25.XII. (I Święto Narodź. Pańskiego) ........................................... ' — Ks. St. Skierski.
7. Środa, dn. 26.XII (IlŚwięto Narodź. P ań sk iego )....................................................— Ks. W. Semadeni.
8. Niedziela, dn. 30.XII. * (N. po Narodź. Pańskiem) z Komunją Ś-tą i bezpo

średniem do niej przygotowaniem ....................................................................... — Ks. St. Skierski.
9. Poniedziałek, dn. 31.XII. (Naboi. Sylwestrowe, dziękczynne na zakończenie 

roku, wraz z przygotowaniem do Komunji S-tej na dzień noworoczny)
o godz. 6 pp............................................................  ...........................................  Ks. W. Semadeni.

CENY OGŁOSZEŃ: IV str. okładki — zł 150; II str. — 100; III str. — zł 75; k str. — zł 75, 50, 35; 1 4 str. — zł 40
30, 20, i 1 s str. bez względu na stronę — zł 20.

STRONY ZWYKŁE: cała strona — zł 100; 1 2 str. — 50; Vs t r . , — 30; l/H — zł 20.— Przy ogłoszeniach kombinacyj
nych i z kliszami do cen powyższych dolicza się 30 (|,.

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, PR 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. 
Maszyny pośpieszne.'— M a sz  y n a r o t a c y j n a . — 

Stereotypia. — Linotypy.

vvvv

L I T O G R A F J A :  Maszyny najnowszego systemu 
do formatu 90X125. — M a t e r j a ł  p o m o c n i c z y .

vvvv

I N T R  O LI G A TO  R N I A : Najnowsze maszyny do 
falcowania, szycia njćmi i drutem. Duży wybór 
materjałów i ozdób do najwykwintniejszych robót 

w zakres introligatorstwa wchodzących.

7 V V V

W A R S Z T A T Y  M E C H A N I C Z N E :  Urządzenia  
pierwszorzędne. Maszyny precyzyjne. Specjalna  
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 .


