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Gzy chcecie zostać zdrowymi? *
Czy chcecie ochraniać się przed g

REUMATYZMEM, GOŚĆCEM, BÓLEM  KRZYŻA, § 
BÓLEM  GŁOWY i ZĘBÓW , PRZESILENIEM , & 
ZAZIĘBIENIEM i RÓŻNEM1 INNEM1 CHOROBAMI? |

Wtedy używajcie nasz £

„SALVIOL” E
11 £

NIEDOŚCIGŁY HYGIENICZNO-ANTYSEPTYCZNO-KOSMETYCZNY &
. ZIÓŁKOWY ŚRODEK DOMOWY 5

Tysiące podziękowań! Prospekty.darmo i franko. Tysiące pochwał! g
CENY:

3 flaszki zł 5 90 \
opakowaniem.

1 flaszka zł 2’50. tylko za poprzedniem nadesłaniem gotówki. 
3 flaszki zł 5'90 \ . .
6 flaszek zł 11'_ / za za^czeniem wraz z portem

„ S A L V I O L "  do nabycia jest w aptekach i droguerjach. Gdzie go niema, zamawiajcie w firmie

„SALUS” w Cieszynie
W y r f i b  , , S A L V I O L U “  d l a  c a ł e ]  P o l s k i .

Niżej umieszczamy kilka listów, które nas codziennie dochodzą. 
O pr a wdz i wo ś c i  tychże może się k a ż d y  p r z e k o n a ć .

Niniejszym stwierdzam, że parafjanie moi w cią
gu kilku tygodni zużytkowali 400 flaszek Salviolu 
i jeszcze wciąż mnie niepokoją o sprowadzenie 
tego lekarstwa.

Salviol bowiem jest rzeczywiście znakomitym 
środkiem łagodzącym wszelkie bóle: krzyża, gło
wy, zębów. Wzmacnia mięśnie, odświeża, przywraca 
apetyt, dodaje siły. Radykalnie usuwa zmęczenia.

Przekonali się o tem liczni odbiorcy Salviolu. 
Błogich tych skutków doświadczyłem i ja sam oso
biście, za co czuję się w obowiązku podziękować 
Szanownej Firmie Chemicznego Laborątorjum 
„Salus” w Cieszynie. Życząc zaś aby Salviol zna
lazł się w każdym demu, pozostaję z poważaniem

Ks. W ładysław  Lew icki, proboszcz 
w Łochowie.

Proszę o przysłanie mi za zaliczeniem poczto- 
wem 5 flaszek Salviolu. Rzeczywiście jest ten 
środek pomocny, gdyż zdrowie się polepszyło.

Ks. prób. M. Saw icki, 
Marzenin, p. Łask.

Składamy serdeczne podziękowania, za przy
słanie nam tak dobrego i cennego Salviolu, Pro
simy o dalsze nadesłanie nam 15 flaszek.

Anna F ilu s, 
Szerzyny, p. Biecz.

Dziękuję za przysłany Salviol, okazał się bar
dzo skuteczny i proszę ponownie o 10 flaszek.

M arcin So łty s, 
N ow osielce, p. Nisko.

Uprzejmie proszę o nadesłanie 10 flaszek Sal- 
violu. Dziękuję najserdeczniej za otrzymany, który 
jest nieocenionym środkiem.

K. Sp ała ,
Brzostów, p. Chmielów

Salyiol zaczyna się w Rudniku bardzo rozpo
wszechniać, ponieważ okazał się w niejednym 
miejscu bardzo skuteczny.

K arolina Bester, 
Rudnik n/Saneim

Cierpiąc od dłuższego czasu na bóle krzyża 
i zębów, czuję się po użyciu Salviolu zupełnie 
zdrowy, za co składamy szan. Firmie najserdecz
niejsze podziękowania i proszę znowu o nade
słanie mi 5 flaszek Salviolu.

B o lesław  Jan ik .
Janów  L u b e lsk i, Wałowa.

Uznając Salviol za bardzo skuteczny środek 
przeciw wszystkim dolegliwościom, proszę o po
nowne nadesłanie mi 6 flaszek takowego.

Jan  P iotr Potęga,
Nowy Sącz, s. Okr.

Co do nadesłanego mi Salviolu, jestem zmu
szona złożyć szczere podziękowania, gdyż jestem 
najzupełniej z niego zadowolona. Działa on zna
komicie i jest najlepszym środkiem, przeto ośmie
lam się poprosić o ponowne nadesłanie mi 10 
flaszek Salviolu.

K atarzyn a G ruszczyńska,
Bobowo k/Stróż.

Czuję się w obowiązku podziękować za tak sku
teczne lekarstwo. Sąsfedzi są bardzo zadowoleni, 
ponieważ Salviol przynosi ulgę we wszystkich 
cierpieniach.

P i o t r  Pucia,  
Grodzi sko k/Przeworska.

Za Salviol serdecznie dziękuję, jesteśmy bardzo 
zadowoleni.

Ma r j a  S k i r p a n ,  
Ba r t o s z o w a ,  p. Rymanów.
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OBJAWIENIE.
Bóg , który częstokroć i wielu sposobami mówił w dawnych czasach do ojców 

przez proroków, w te dni ostatnie mówił do nas przez Syna.
List do Hebrajczyków rozdz. 1 w. 1.

Dusza, przez Boga stworzona, widzi w obcowaniu z Nim cel swego istnienia, echem tego 
przeznaczenia jest tęsknota za życiem wiecznem. Budzi się to pragnienie w duszy człowieka, 
ogarnia ją  swym płomieniem lub napawa rozpaczą, jeżeli nie znajdzie zaspokojenia. Aby uniknąć 
pustki przenźliwej, ludzie rzucają się w wir zabaw, gonią za majakami lub zadowalają się 
pozorami wieczności. Człowiek byłby skazany na cierpienia nieustanne, gdyby głód duszy zaspakajał 
karmem, zdobytym własnemi siłami; z siebie samego bowiem nie może on wykrzesać wieczności, 
dlatego, z ziemią związmy a za niebem tęskniąc, byłby człowiek najnieszczęśliwszą z istot, 
zamieszkających glob ziemski•

N a szczęście wieczność na podobieństwo słońca rzuca swe promienie w świat ciągłych 
przemian i Wskazuje istotną opokę, na której oprzeć się może człowiek w swem dążeniu do życia 
nieśmiertelnego. Ukryta treść wieczności jest niedostępna dla oka ludzkiego, przed nią wisi zasłona 
na wzór tej, za którą W świątyni Jerozolimskiej kry ł° st$ przenajświętsze. My, z prochu ziemskiego 
zrodzeni, stalibyśmy przed tą zasłorą, stęsknieni widoka Pana, lecz pragnienie nasze pozostałoby 
mzawsze niezaspokojone; żadnemu bowiem śmiertelnemu nie jest dane uchylić rąbek tej tajemnicy, 
która otacza Pana. Zdała tylko dolatują nas głosy wieczności i, korząc się w lęka i trwodze 
przed Nim, wtórujemy im: „ Świętyy Święty, Święty jest nasz P an ".

On, niezgłębiony W swej istocie i niepojęty W działaniu swej woli, zniża się ku nam 
i objawia się nam. Gdy człowiek wzniesie swe oczy ka niebiosom, zasłanym miljonami gwiazd, 
gdy spojrzy Wokoło siebie po ziemi, tworze woli Pańskiej, ogarnia go przerażenie przed nie
skończonością wszechświata, przed jego ogromem, i przed nieubłaganą k°^ej no ĉlQ powstawania
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i zaniku. Wydaje się, jak  gdyby nie istniało nic poza przeznaczeniem bezlitosnem, znączącem 
swe Wyroki w przestworzach nieba . i na ziemi, drobnym pyłku w porównaniu z bezmiarem 
świata. Zjawiają się jednak ludzie, których dusze są nastrojone na ton wieczności, ich oczy nie 
lękają się światłości Pańskiej• Wpatrzeni W dal niedoścignioną, stopniowo przenikają swym 
wzrokiem tajemnice bytu i zwiastują: „Bóg rządzi światem“ .

Nie odwracają prorocy swych oczu od ziemi, która jest człowiekowi kolebką i grobem. 
Zjawia się jedno pokolenie ludzkie za drugiem na widowni dziejowej i schodzi ze świata, by 
ustąpić miejsca swym następcom. Powstają państwa potężne, przerastające wieków moc, i rozsypują 
się pod ciosami najeźdźców lub giną od własnej niemocy. Krótkotrwałe istnienie rośliny jest 
wzorem powstawania i upadku tych potężnych tworów ludzkiej Woli zbiorowej. Przeznaczenie 
okrutne spełnia wyroki na ludzkości nieszczęsnej? Za widzialnemi zmianami prorocy dostrzegają 
ukrytą wolę, świadomą dróg i celów, i chociażby często w najwyższej rozterce duchowej wołają: 
„Bóg rządzi drogami ludzkości“ .

Nietylko wybrańcy, znaczeni stygmatem Ducha Bożego, mogą dojrzeć Pana. Obok świata 
przestworów nieskończonych widzieć może człowiek ów pozornie mały światek, zamknięty W jego 
duszy. Głosy nieskończoności, wyroki sprawiedliwości dziejowej odzywają się echem w sumieniu 
człowieku, a one Wyjaśniają zagadkę zawiłą dziejów własnego życia i zmuszają człowieku do 
złożenia wyznania: „ Bóg rządzi życiem ludzkim “ .

Objawia się nam Pan jako wszechmocny władca nieba i ziemi, Bóg ludzkości i człowieku, 
przed którym ^orzt/c się wypada a zbliżyć się nie wolno. Czy istotnie tylko Bożą moc i świętość 
poznajemy dzięki objawieniu? Bóg wszechmocny jest zarazem Ojcem kochającym, oto zwiastowanie, 
które Syn Boży głosił, a głosił nietylko słowy, lecz czynem życia i krulią śmierci męczeńskiej. 
Gdy w czasie pasyjnym stajemy u stóp krzyża i spoglądamy w oczy Zbawiciela, zachodzące 
mgią ierci, w modlitwie szczerej skłudamy wyznanie; „O to Baranek Boży, który gładzi 
grzerh świata“ . W Zbawicielu ukrzyżowanym widzimy pełnię objawienia Bożego.

KAROL SERINI.

DO OGÓŁU EWANGELIKÓW W POLSCE.
Rada Kościołów Ewangelickich w Polsce, obej

mująca wszystkie kościoły ewangelickie w kraju 
naszym bez różnicy wyznania i narodowości, 
ukonstytuowała się. (Przejęci ważnością zadań, 
które leżą przed nami, zwracamy się do was, 
ewangelicy, z serdeczną prośbą, abyście wraz 
z nami w modlitwie prosili Boga o błogosławień
stwo dla poczynań, którym zamierzamy się po
święcić.

Pamiętny Zjazd w Wilnie w listopadzie 1926 
roku wskazał nam naczelne i najważniejsze za
danie nasze: zjednoczenie całego ewangelicyzmu 
w Polsce z zachowaniem jednak samodzielności 
pcszczgólnych kościołów w sprawach wiary i wy
znania, wytwarzanie jedności braterskiej śród 
wyznawców Ewangelji oraz łączenia się dla dobra 
ogółu. Jednocześnie też zlecił nam obronę praw 
i interesów ewangelicyzmu w Polsce oraz za
pewnienie współwyznawcom naszym istotnego 
korzystania z prawa wolności sumienia i równo
uprawnienia wyznań, zagwarantowanych w Kon
stytucji. i

Pragniemy, aby zmartwychwstała Polska nie 
poszła za tradycją wieku XVII \ XVIII wieków 
ucisku i upadku, ale powróciła do świetlanych

wzorów wieku XVI, kiedy to Polska, jedyny 
wonczas kraj w Europie, słynęła z najszerszej 
tolerancji religijnej i zniewalała sobie inne naro
dowości, dając im wolność i szanując ich odręb- 
nośćITjPolska niegdyś była przedmurzem chrześci
jaństwa, winna się ona niem stać i dzis:,aj wobec 
bezbożności i rozstroju, idącego ku nam ze wscho
du, mającego na celu wytępienie wszystkiego co 
jest wiarą, miłością i nadzieją chrześcijańską, 
którą zaszczepił w nas i wciąż codzień zaszczepia 
Chrystus Pan, nasz Zbawiciel.

Różnią się członkowie kościołów naszych cc do 
narodowości i poglądów politycznych; wszyscy 
atoli rozumieją dobrze, że winni sumiennie speł
niać obowiązki swe względem kraju i Państwa 
naszego. A zwłaszcza gorąco poczuwają się do 
nich ci z nas, dla których wskrzeszenie Polski 
do samodzielności było zarazem wyzwoleniem 
z ucisku obcych. [Rolska — według nas — osta
nie się tylko wtedy, jeżeli będzie nie macochą, 
lecz matką dla wszystkich swych dzieci, jeżeli nie 
będzie dzieliła swych obywateli na kategorje 
pierwszego i drugiego rzędu, jeżeli pod względem 
i wyznaniowym i narodowościowym nie będzie 
czyniła różnicy pomiędzy swymi obywatelami,
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ale wszystkich otoczy równą pieczołowitością. 
Przekonani jesteśmy, że Polska potrzebuje 
wszystkich swych synów: do apelu stajemy i my 
ewangelicy, chcemy i ze swojej strony przyłożyć 
ważką cegiełkę do budującego się gmachu Polski 
OdrodzonejTj

Potępiamy wszelką, choćby głuchą tylko walkę 
wyznaniową. Stoimy na gruncie wolności sumie
nia i równouprawnienia. Tylko na tej drodze 
ziści się pokój i szczęście, którego pragniemy dla 
kraju naszego. Myśl zaś zrodzona z nienawiści 
do wierzeń i przekonań bliźniego pogrąża ludz
kość w otchłań zła i zbrodni. Nie pozwalajmy na 
frymarczenie sumieniami ludzkiemi, wypleniajmy 
w sobie i w innych zło i nienawiść. Zbliżmy się 
do siebie mimo różnice poglądów i działajmy ja
ko bracia w Chrystusie i dzieci jednegj dla 
wszystkich Ojca w niebiesiech.

To jest prawdziwa jedność chrześcijańska, 
która zasadza się nie na posłuszeństwie dla ze
wnętrznego autorytetu, lecz na sumieniu, opar- 
tem na prawdzie Bożej To jest jedność, która 
nie wyłącza różnorodności przekonań, lecz czuje 
się złączoną ze wszystkimi szczerze wierzącymi. 
To jest jedność, która, trzymając się mocno swo
jej wiary, nie potępia innych, owszem, szanuje 
przekonania cudze. To jest jedność, która nie 
burzy, lecz buduje, nie rozprasza, lecz jednoczy.

Tej jedności pragniemy dla Polski, rozrywanej, 
niestety, przez partyjność i jątrzącą jednych 
przeciwko drugim zaciętość wzajemną. Dla tej 
jedności pracujmy, dla niej poświęcajmy wszy
scy wszystkie swe siły. To jest chrześcijaństwo 
prawdziwe według naszego rozumienia.

Powaga chwili w przededniu wyborów do sej
mu i senatu Rptej wymaga od nas, ewangelików, 
abyśmy, tymi ideałami przejęci, zastosowali je 
w czynie. Przystępując do urn wyborczych, od
dajmy swój głos tym, co Polskę budować zamie
rzają na zasadach idei Chrystusa Pana, który 
mówi: ,,Z tego poznają wszyscy, żeście moimi 
uczniami, jeśli miłość mieć będziecie ku sobie 
wzajemnie“ (Jan 13,35).

Bóg Wszechmocny niechaj w tej ważnej i do
niosłej dla Państwa chwili roztoczy opiekę swą 
nad losami drogiej Ojczyzny naszej! Jemu pole
camy sprawę Ewangelji w kraju naszym; prosi
my was: módlcie się z nami, walczcie i pracujcie, 
ażeby w odrodzonej Polsce złączone Kościoły 
Reformacji okazały daną im od Boga mcc ku 
pożytkowi Ojczyzny, Bogu zaś ku chwale!

W imieniu
Rady Kościołów Ewangelickich w Polsce 

Przewodniczący Ks. Jul. Bursche
Superintendent Generalny,

ROMUALD BALAWELDER.

KARTKI Z PODRÓŻY DO AFRYKI.
I. A L G I E R .

Na pokładzie. — Powitanie Afryki, — Miasto kontrastów.
przewodnik. — Niefortunny kus — hus. — Opowiadanie

Był cichy, pogodny dzień lipcowy. Od 27 go
dzin okręt towarzystwa Cie de navigation mixte 
pruł niezmordowanie spokojne wody Morza Śród
ziemnego. Pasażerowie byli znużeni, przygaszeni, 
jakby sami pracowali wspólnie z maszynami okrę- 
towemi.

Podszedłem do młodego Belga, inżyniera 
z Brukseli. — Poznaliśmy się ostatniej nocy. Gdy 
wmętrze kajut otulały już innych pasażerów, po
grążonych w śnie błogim, on stał na pokładzie 
i wpatrywał się w hieroglify złociste gwiazd, utka
ne na sztandarze ciemno - granatowym nieba. 
Uczułem sympatję dla tego samotnika Zapyta
łem o cel podróży. ,,Jadę nie „w interesie“ , ani 
dla zaznania wrażeń — mówił Belg. — Pragnę 
odwiedzić ukochaną Henriettę, siostrę moją, któ
rej od 3 lat nie widziałem. Wracam za 2 dni“ .

„Siostra stale mieszka w Afryce?“—zapytałem.
,,Tak. Miłość ją tam zagnała. Niech pan sobie 

wyobrazi: jedyna siostra moja tak daleko od 
Ojczyzny. Zdawało się, że nic jej nie zdoła oder
wać od matki i ode mnie. Aż poznała raz na balu 
Pietra, Włocha. W 2 tygodnie odbył się ich ślub.

— Ryzykowna jazda. — Osobliwy napad. — Swobodny 
Araba. — Zadumy religijno-filizoficzne. — Na Saharę!

Wkrótce potem wyjechała młoda para do Zanzi
baru, a od kiku miesięcy są w Algierze“ .

Zaczęliśmy mówić o potędze miłości, o najtaj
niejszych naszych przeżyciach. Belg, gdy się do
wiedział, że jestem Polakiem, zwierzał się chęt
nie. Okazało się, że nie lubił Francuzów, niena
widził Anglików, ale cenił i kochał Polaków, 
z którymi niejednokrotnie już się stykał. Wkrótce 
czar i cgrcm nocnej otchłani uniosły dusze nasze 
na wyżyny religijnych zadumań. Mówiliśmy mi
stycznie o Bogu, o Wieczności, o Wielkich Ta
jemnicach przeszłości i przyszłości świata. Zhar
monizowały się myśli i serca nasze z muzyką 
wielkości morza i nieba — czuliśmy się stopieni 
z tym ogromem, bliscy Boga.

Ranek zastał nas na pokładzie — ten prze
pyszny ranek na morzu, w którym słońce z ciem- 
nego granatu wody i powietrza czyni istną kas
kadę barw. Przegadaliśmy więc, a raczej prze- 
modliliśmy całą noc. Trzeba było zejść do cias
nych kajut, aby wypocząć. Gdyśmy składali sobie 
życzenia dobrego snu, rzekł Belg: „Wie pan co? 
Mam ze sobą motocykl. Przyjechałem na nim
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z Brukseli do Marsylji. Przejedziemy się trochę 
wspólnię po Afryce. — Zgoda?“ — ,,Oczywi
ście“, — uścisnęliśmy sobie serdecznie ręce.

Teraz, gdy po kilku godzinach rozłąki Belg 
mnie zobaczył, uradował się szczerze.

,,Dóbr ze, że pan wylazł z pod tych desek. Nie 
mogłem się pana doczekać“. ,,Trzeba było 
spać“ — odrzekłem.

,,Łatwo powiedzieć.. Spać nie mogłem, Tyle 
wrażeń. — Od kilku godzin jestem na pokładzie 
i...“ Umilkł. Był wyraźnie podenerwowany. Po 
chwili zaczął ni stąd ni zowąd:

,»Największą plagą w podróży są podróżni Czy 
n\e uważa pan, że to leżenie dz‘eń cały do góry 
brzuchami przy popijaniu przez słomkę lemonia
dy jest profanacją piękna? Myślałby może kto, 
że w tej wygodnej pozycji rozkoszuje się wido
kiem nieba? A jakże! Przed chwilą ten rozkosz
ny tłuścioch Francuz dał mi, próbkę materjału 
swojej mózgownicy. Przez całą godzinę męczył 
mnie o ceny różnych artykułów w Brukseli. Ka
pusta, buraki, kartofle. Gdym opowiadał popo- 
wstawali bliżsi i dalsi sąsiędzi ze swoich leżaków 
i skupili się dokoła nas. Pierwszy raz cd począt
ku podróży morskiej widziałem roziskrzone oczy, 
zaciekawione twarze. Każdy z zapartym odde
chem słuchał, porównywał, wykrzykiwał ,,tanio!— 
drogo! — bodaj djabli takie czasy!“ Międzyna
rodowe sprawy! Tu na morzu, w drodze do Afry
ki! Jak  nie handel, to politykę, egoizm narodowy 
wydobywają z werków swoich dusz. Tchnienie 
zaułków miejskich, zawleczone w majestat cudu“ .

Gdy widział, że nie protestuję, mówił dalej:
„Ci tutaj na pokładzie to jeszcze najmożliwsi. 

Większość pasażerów wcale nie wychodzi z ka
jut. Wie pan dlaczego?“

,,Rzecz prosta. Morska choroba...“
,,Morska choroba? — przerwał mi. — Gdzie 

powód.do morskiej choroby? Przez cały czas 
okręt płynie równo, aksamitnie, jak łabędź. — 
To choroba psychiczna. Choroba małych. Lęk 
przed potęgą przyrody. Obawa przed ujrzeniem 
Boga w całym Jego majestacie. Przyzwyczaili 
się ci groszoreby do gnieździenia duszy w 4 cias
nych ścianach. Przyrodę lubią na obrazkach, za- 
wieszcniych naprzeciw otomany, skąd drzemią- 
cem okiem na nie spozierają. Przez okienko, 
szczelnie zamknięte, patrzą na burzę. Przez „luf
ciki“ dają płucom powietrze“. Nie warci wspania
łości życia ani wzniosłej tajemnicy śmierci“ . Ta
kie srogie wymyślania otrzymywała wytworna 
Europa od krnąbrnego wychowanka, gdy wyzwolił 
si(ę na chwilę z jej kuszącej tysiącem narkotyków 
atmosfery. Niestety musiałem przyznać mu wiele 
słuszności. Materjalizm położył ciężką łapę na 
twarzach cywilizowanych społeczeństw i pozwala 
im jeno przez szpary między palcami spozierać 
na piękno, wielkość i dobro. Jak na złość na 
okręcie znajdowali się najjaskrawsi przedstawi
ciele brzęczącej kultury. Jechali z nami kupcy, 
bussinesiści, nie wiele różniący się od licznie to
warzyszących nam w podróży rekinów, ciskają
cych torpedy swych cielsk z fali na falę w po
szukiwaniu zdobyczy. Wśród tych ludzi wstydzi-
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łem się już przyznawać, że jadę do Afryki „dla 
zwiedzenia“. Poco mają patrzeć na mnie z współ
czuj ącem uznaniem? Lato było w pełni, a  w tym 
czasie nie sezon dla podróżników do palonego 
żarem słońca „czarnego lądu“ . Wprost przeciw
nie. Z pośród kolonistów, kto może, ucieka 
z Afryki do chłodniejszej Europy. Czy wobec 
tego nie wyda się niedorzecznością tym ludziom 
moje postanowienie zobaczenia Sahary w lecie?

** *

Ktoś rzucił wiadomość: „Widać Afrykę!“ Na 
okręcie zaczął się ruch. Do oczu podniosły się 
szkła lornetek. Posypały się spostrzeżenia, zapy
tania, domysły w mozaice różnorakich języków. 
Z kajut wysypywać się zaczęły na pokład roz
maite postacie. Uwagę moją zajął w tej chwili 
przedni pomost okrętu. Tam była III czy IV kla
sa. Na zaśmieconych deskach, wśród rumowiska 
pak, koszów, narzędzi odbywali podróż Arab:- 
wie, KabyIowie i Murzyni; wracali do ojczyzny. 
W ciągu całej jazdy leżeli na mizernych tobo
łach, apatyczni,, leniwi, lub włóczyli się bezmyśl
nie z kąta w kąt. Teraz, gdy dojrzeć już można 
było zarysy Mahrebu, ożywili się. Wyraz triumfu, 
ukochania uszlachcił grube rysy twarzy. Z nie
nawiścią rzucali od czasu do czasu spojrzenia na 
pasażerów I i II klasy — w tej chwili symbol 
cywilizowanej Europy. Wkrótce zbliżyliśmy się 
na tyle do brzegów „czarnego lądu“, że gołem 
okiem można było rozróżniać szczegóły. Widok 
niezapomniany! Ciemna, ponura pierś Atlasu 
Telskiego, zasłaniająca wnętrze tajemniczego lą
du, dochodzi do samego morza. Warownia, oto
czona murami gór i pierścieniem wody. W jed- 
nem tylko miejscu zosatwiły niebotyczne góry 
miejsce — jakby bramę, którą życie mogło we
drzeć się wgłąb tej zazdrośnie ukrytej krainy. 
W tern miejscu nad żywym szafirem zatoki roz
lokował się Algier, znakomita rzeźba bulwarów, 
wężowym skrętem wynoszących się nad morze. 
A w głębi, na zboczu góry egzotyczne miasto Ka- 
bylów.

Spojrzałem na współtowarzyszy podróży 
z klasy III czy IV. Potok dziki, szumiący długo 
tamowanych wyzwisk wylewał się z ich ust. 
Wrzaski namiętne, ruchy nieokiełznane wyrzucał 
z siebie wulkan temperamentu dzieci „Wschodu“. 
Rzekłbyś, że Europa niewolą im była, srogą 
udręką, a cywilizacja kajdanami nieznośnemi 
Z wściekłością ciskały grube, ciemne dłonie cza
pki europejskie w głąb wodną, pokazując słońcu 
afrykańskiemu obnażone głowy. Rzucali nawet 
toboły z całem mieniem. „Pierwszy oddech od
rębnego świata“ — pomyślałem.

Gdy okręt przybił do brzegu, hałas się podniósł 
niesamowity. Chmura szaro-biała rzuciła się 
w stronę okrętu. Dzieci z oczkami roziskrzonemu, 
z ustami, bulgocącemi wciąż tesame wyrazy, cze
piały się po kilkoro każdej walizki.

„Terminus!“ — „Royal Hotel!“ „Du Palais!“ 
i t. p. rozlegały się krzyki w powietrzu. Pożegna
łem się z Belgiem i obiecałem odwiedzić go
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w dniu następnym. Następnie strzepnąłem z wa
lizki kilka djabląt kabylskich i skinąłem ręką na 
potężnego Murzyna, Zauważył natychmiast; roz
trącił lekko hałaśliwą grupę chłopców, podbiegł 
7. niewolniczem zgięciem karku, chwycił sporą wa
lizę i podniósł ją jak piórko. ,,Hotel Termi- 
nus“ — rzuciłem na chybił — trafił. Murzyn po
słusznie rzuszył naprzód. Brudne stepy stępały 
lekko po wytwornych, doskonale utrzymanych 
bulwarach. Podziwiałem ruchy elastyczne, mu
skulaturę jego na wpół obnażonych ramion — 
Coś królewskiego mają ci Murzyni w swoich ru
chach i w budowie ciała. Ale pod wpływem 
wzroku Europejczyka uginają się pokornie 
i z psią uległością czekają rozkazów. Skonstato
wałem to niejednokrotnie. W pewnym momencie 
Murzyn mój huknął gromko na pracujących przy 
naprawie drogi robotników — tubylców. Spojrzeli 
na Murzyna niechętnie; gdy jednak przenieśli 
wzrok na mnie, rozprysnęli się w obie strony. Na
uczono ich tutaj karności i uszanowania dla przed
stawicieli Europy! Duma rozpiera ci piersi. Czu

jesz się odrazu władzą wśród tej rzeszy dzikich, 
a okiełzanych ludzi. Czujesz się członkiem „ra
sy“ wielkiej, która przywykła do rozkazywania, 
która niesie ze sobą wszędzie kulturę i — prze
moc.

Wkrótce znalazłem się w hotelu. Warszawie 
1 rudno byłoby poszczycić się wytworniejszym. 
Olbrzymi salon, pięknie umeblowany, oddano mi 
do użytku, W kącie umywalnia z wodą ciepłą 
i zimną. Ale najmilszą niespodzianką był obszer
ny balkon z widokiem na część miasta i na morze. 
Wyszedłem nań. Właśnie wieczór zapadał. Mo
rze, jak łuska srebrno-złota, drgała każdą krop
lą swej powierzchni, Powietrze było łagodne, 
ożywcze, U dołu szemrał tłum, spokojnie prze
lewający się po bulwarach. Zdała dobiegały tony 
muzyki i głosy muezz na, nawołującego do mo
dlitwy. Gdzież ta groźna Afryka? Narazie widzę 
niezrównanej piękności klejnot, który oszałamia 
i upaja. Z piersi mimo woli wydziera się dziękczy
nienie „Boże, jakże pięknym jest ten świat!“

(ciąg dalszy nast.).

LEON R YG I ER.

CO MAM UCZYNIĆ, O PAN IE?...

Co mam uczynić, o Panie, by śpiew mój byt usłyszany,

By w zimny m ur giełd i banków natchnieniem bił, jak tarany,

By w ministerjach zagłuszył akt szeleszczących protesty 

I  w rózg war sali sejmowej miłości niósł manifesty?

Co mam czynić, o Panie, żeby koszary wojskowe 

Rozbrzmiały, niby rozkazem, wiecznego pokoju słowem,

A zaś w dancingach, gdzie krzyczą zmysłowe jęki jazz-bandu, 

Hymn mój na skrzydła swe porwał dusze, zbudzone z obłędu?

Co mam uczynić, o Panie, by pieśń ma, jak gołąb biała,

W szpony swe ptaka z metalu w podniebnych wyżach pojmała,

By nurkiem, niby rybitwa, w morskiej dopadła głębinie 

Okrutnej łodzi podwodnej, co cichcem po żertwę płynie?

I  co mam uczynić, Boże, by anten sieci pajęcze 

Z duszy mej echa słów Twoich piły, jak wodę z rzek tęcze, 

A potem cichym eterem  —  drżące, brzęczące orbity —

Niosły je, niby gwiazd raje, niecąc najczystsze zachwyty?...
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P. H U L K A - L A S K O  WS KI .

N A C J O N A L I Z M .
Zjawisko nacjonalizmu jest stare jak świat, 

ale też zmienne jak cały świat W imię zasady 
nacjonalistycznej Farao egipski każe topić nowo
rodki żydowskie, ,,by się snąć nie rozmnożył 
(naród żydowski w Egipcie), a jeśliby przypadła 
wojna, aby się nie przyłączył i en do nieprzyja
ciół naszych, i nie walczył przeciwko nam“ (II 
Mojż. 1, 10). Motywacja bardzo współczesna 
i żywo przypominająca politykę pruską w sto
sunku do Polaków. W imię nacjonalizmu różnie 
pojmowanego jeden naród wytępiał drugie naro
dy, a dzisiaj nacjonalizm jest tym czynnikiem, 
który łączy gremady ludzkie, a rozdziela ludz
kość na niezliczone wrogie obozy. Dawny impe- 
rjalizm władców zastąpiony został przez impe- 
rjalizm ambitnych narodów i stał się źródłem nie
nawiści narodowej i tej nienawiści krwawych 
skutków.

Nacjonalizm jest następstwem podziału świata 
na narody, a ten podział jest koniecznością dzie
jową. Gdyby dzisiaj jakaś siła zniwelowała 
wszystkie narody i wytworzyła z nich jeden je
dyny naród, to po niejakim czasie powstałyby na- 
nowo gromady, różniące się językiem, obyczajem, 
wierzeniami religijnemi i t. d Byłoby zbytecznem 
wykazywanie i dowodzenie, że przy całej możli
wości środków komunikacyjnych ludzie na Kre
cie żyliby sobie zgoła inaczej, niż ludzie w pół
nocnej Norwegji, a życie środkowej Azji nie by
łoby podobnem do życia Ameryki północnej. 
Jedyna niepodzielna ludzkość musiałaby się po
dzielić na poszczególne gromady a przy budowa
niu wieży Babel swojego szczęścia i swoich ide
ałów języki jej pomieszałyby się tak samo, jak 
ongi w opowieści biblijnej. Odmienne warunki 
geograficzne i klimatyczne musiałyby wytworzyć 
odmienne obyczaje i zwyczaje, taka czy inna wy
łączność potrzeb życiowych wytworzyłaby zrazu 
pewne wyrazy niezrozumiałe dla ludzi innych 
warunków życiowych, a niebawem powstałyby 
w całej pełni różnice narodowe i, niestety, anta
gonizmy narodowe, w całej pełni.

Dlaczego istnieją antagonizmy narodowe? Ro
zumiemy nienawiść plemienną dawnych ludów 
pierwotnych albo dzisiejszych dzikich. Życ e ich 
podobne jest tak bardzo do życia zwierząt, tro
szczących się jedyme o pożywienie i jakie takie 
schronienie, że wszędzie, gdzie ludzi jest więcej, 

ż pożywienia i schronień, musi powstawać wal- 
. ô  możliwość istnienia. Egoizm instynktu me 
lada się na nikogo i myśli tylko o sobie. Gdy 
ezownicy ze swemi stadami znajdują na pusz- 
y liche pastwiska i małe źródła wody, to po
mście tych pastwisk i źródeł bywa nieraz rów- 
znaeżnem z ocaleniem zagrożonego życia i o to 
cie dwie przeciwne i obce sobie gromady sta- 
iją śmiertelne walki. Jedno plemię wytępia 
agie, aby znaleźć miejsce dla siebie. Oczy

wiście, że i w łonie plemienia nie brak tarć i że 
mocniejszy, jak zawsze i wszędzie, jest lepszy, 
ale wobec niebezpieczeństwa plemię staje się 
jednostką solidarną.

To są sprawy zgoła zrozumiałe i uzasadnione 
w pierwotnym barbarzyńskim instynkcie, Ale jak 
wytłumaczyć sobie ducha narodów chrześcijań
skich, czychających na dziedzictwo swoich słab
szych sąsiadów i wynaradawiających ich przemo
cą? Ani Rosjanie ani Prusacy nie byli wszak za
grożeni w swe jem istnieniu, gdy wytężali siły, 
aby zgładzić naród polski. Już tylko nienasycona 
chciwość kierowała polityką narodów silnych, 
wynaradawiających narody słabsze, chociaż 
z drugiej strony trzeba sobie powiedzieć, że sła- 
bizna i gnuśność narodów, ich nierząd i nieład 
bywały wyzwaniem do walki przeciwko nim.

Dzisiaj, gdy nacjonalizm imperjalistyczny 
sprowadził na świat klęskę wojny światowej, 
a skutki tej wojny trwają w całej sile, niejeden 
zadaje sobie pytanie, czy nacjonalizm jest ko
niecznością dziejową, czy ludzkość nie mogłaby 
obyć się bez niego Naturalna i usprawiedliwiona 
miłość własnego narodu nie jest jeszcze nakazem 
do nienawidzenia wszystkich innych narodów, 
pielęgnowanie swego nie musi być równoznacz- 
nem z sięganiem po cudze. Gdy się tedy mówi 
c egoizmie narodowym, to powstaje pytanie: Co 
to jest naród?

Najczęściej spotykamy się z taką definicją: 
Naród to część ludzkości, zamieszkująca wspólne 
teryterjum, mówiąca wspólnym jeżykiem i po
łączona wspólnem pochodzeniem. Niekiedy mówi 
się jeszcze o państwie i religji, ale to są cechy 
zgoła niestałe i przypadkowe, bo są na świecie 
egremne narody, me posiadające własnego pań
stwa i podzielone między kilka religji lub wyz
nań. W narodzie żydowskim mamy nawet przy
kład narodu nie zamieszkującego własnego jed
nolitego terytorjon Pozostają tedy tylko dwie 
cechy nieco stalsze: wsoólne pochodzenie i jezvk,

Ale i te cechy nie przedstawiają się tak solid
nie, jakby się na pierwsze spojrzenie wydawać 
mogło. Gdy mowa o wspólnocie pochodzenia, to 
każdy z nas wyobraża to sobie tak, jakby w mii- 
jcnach ludzi, tworzących dany naród, od wieków 
krążyła ta sama narodowa krew Tymczasem et
nografowie wiedzą bardzo dobrze, że nawet nie- 
w;elkie plemionka oółdzikich ludó v nie mogłyby 
się pochwalić wspólnotą pochodzenia, b- w nie
których z nich obowiązuje ściśle przertrzegana 
zasada, że żonę trzeba koniecznie wykradać 
z plemienia sąsiedniego albo dalszego. Nawet 
mała garstka założycieli Rzymu pozbawiła się 
cechy wspólnego pochodzenia przez por wanie Sa
bin ek i ożenek z niemi. Wielką była w Izraelu 
dbałość o zachowanie czystości plemiennej, a jed
nak przy wszstkich drobiazgowych zabiegach nie
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udało się to, jak świadczy o tem wielość typów 
fizycznych w żydostwie. Etnografja poucza nas, 
że narody dzisiejsze są raczej wszystkiem innem, 
niż wytworem wspólnego pochodzenia. Na Angli
ków złożyło się podobno aż kilkanaście różnych 
plemion i narodów, a Prusacy, to Słowianie 
i Germanie. Jeśli więc w narodzie widzi się wspól
notę pochodzenia, to trzeba by zaraz dodać, od 
kiedy się liczy to wspólne pochodzenie.

Zresztą dla idei nacjonalizmu wspólnota po
chodzenia jest szczegółem bez osobliwego zna
czenia, bc dzieje dostarczają nam przykładów, 
że wspólnota pochodzenia bynajmniej nie gwa
rantowała jedności narodowej. Anglo-Sasi, któ
rzy dla wolności sumienia wywędrowali z ojczyz
ny do Ameryki, oddzielili się od swego szczepu 
narodowego zupełnie, a podczas wojny o niepod
ległość Stanów obcy narodowo Kościuszko, La- 
fayette, Pułaski, byli Amerykanom nieskończenie 
bliższymi, niż ich bracia Anglicy, którzy bili się 
z Amerykanami o supremację polityczną nad 
nimi. Różnice zarysowały się z czasem tak po
tężnie, że odosobnienie polityczne doprowadziło 
do odosobnienia kulturalnego. Łacińskie republi
ki południowo-amerykańskie poszły śladem Sta
rów Zjednoczonych. A przecież w oczach nacjo
nalistów ten właśnie nacjonalizm plemienny 
uchodzi za najpotężniejszą gwarancję jedności 
nietylko narodowej, lecz prze de wszystkiem także 
państwowej.

Cóż więc pozostaje? Wspólny język, Ale hi- 
stcrja jest nieubłagana i wskazuje, że język nie 
jest bynajmniej wartością stałą, że nietylko się 
zmienia i rozwija, ale wprost kosmopolityzuje. 
W każdym języku znajdujemy wielkie mnóstwo 
słów obcych i to takie mnóstwo, że dla ludzi nie 
znających języków obcych, układa się specjalne 
słowniki tych wyrazów obcego pochodzenia, ale 
już unarodowionych Naogół obce wyrazy tworzą 
w językach europejskich odsetek bardzo znaczny, 
bc dochodzący do jednej piątej części ogólnego 
zasobu wyrazów. Fakty mówią za siebie. Naprzy- 
kład wielki słownik języka polskiego ma wyrazów 
150 tysięcy razem ze wszystkiemi pochodnemi, 
a słownik wyrazów obcych zawiera ich 25 tysięcy. 
Jeśli język jest wyrazem duszy narodowej, to ra
zem z wyrazami obcemi przenika do duszy naro
du nieuniknienie coś obcego. Wspólnota języka 
bywa więc niekiedy tylko względną, bo niezależ
nie od tej wielkiej domieszki wyrazów obcych, 
która obcą jest masom ludowym, warstwy oświe
cone danego narodu mówią jakby zgoła innym 
językiem, wyrażając nim pojęcia właściwe wyż
szej kulturze.

Trzeba jeszcze dodać, że ani wspólne pocho
dzenie, ani mówienie jednym językiem nie wywo
łuje w masach ludowych samo przez się tej świa
domości zbiorowej, jaką nacjonalizm uważa za 
istotną, mianowicie świadomości narodowej. 
Antoni Górski napisał w ,,Kurjerze Poznań
skim“ (z dn. 23 XI 1925) rozprawę o tem, że lud 
nasz arcykatolicki nie ma dotąd poczucia przy
należności narodowej, co zresztą jest faktem 
powszechnie znanym. Gdy starzy chłopi polscy
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opowiadają o ostatniem polskiem powstaniu, to
0 powstańcach mówią jak o kimś zupełnie im 
obcym i obojętnym. W opowiadaniach słyszy się 
prawie zawsze nutę sympatji i podziwu dla Mo
skali jako silniejszych i jako tych, którzy bronili 
chłopa przed panami polskimi. Takie jest rozu
mienie głęboko zakorzenione, o czem wszyscy 
wiemy. Nacjonalizm nie jest więc prostym wy
nikam łączności plemiennej i wspólnoty języka.

W komedji Shawa Szwajcar Bluntschli powia
da o scbie z dumą. że ma trzy języki ojczyste. 
Bernard Shaw jest Irlandczykiem z pochodzenia, 
a naród jego jak wiadomo nie posiada języka 
własnego, lecz mówi po angielsku, Zgodnie z te- 
crją nacjonalistyczną utrata języka powinna po
wodować zagładę narodowości, ale tak nie było
1 nie jest. Gdzie jest świadomość odrębności na
rodowej, tam się cna utrzymuje wbrew wszyst
kiemu. Czesi zaczynali pracę odrodzeńczą w ję
zyku niemieckim, Irlandczycy w języku angiel
skim zwalczają Anglję, Żydzi stracili stopniowo 
język hebrajski, następnie aramejskj, a dzisiaj 
tracą w sferach oświeceńszych żargon i przyswa
jają sobie języki narodów, śród których mieszka
ją. Ale razem z językiem nie przyswajają sobie 
bynajmniej przynależności narodowej danego 
kraju, zachowują łączność z narodem własnym, 
opartą na religji.

W naszym narodzie mamy bardzo znaczną do
mieszkę krwi obcej, a śród największych i naj
sławniejszych Polaków reprezentowanych jest 
dużo nazwisk niemieckich, francuskich, czeskich. 
Bem, Traugutt, Hauke, Linde, Fiszer, Matejko, 
Szajnocha. Chopin oto kilka znanych przykładów 
tej asymilacji żywiołu obcego. Najciekawszem 
jest to, że najwięcej bodaj asymilowaliśmy Niem
ców. a więc członków narodu, z którym w ciągu 
wi.eków swego istnienia toczyliśmy najcięższe bo
je o swoje istnienie A jeszcze ciekawszem jest 
to, że w narodzie niemieckim największym wro
giem naszym byli Prusacy, to jest ludzie, których 
krew jest w trzerh czwartych słowiańska. Ile za
symilowaliśmy Ukraińców, Białorusinów, Litwi
nów, tego nawet w przybliżeniu ustalić nie potra
fimy, bo niema tu nawet takiego śladu, jak no. 
nazwisko niemieckie zasymilowanych narodowo 
Niemców.

Jakiż wniosek z naszych wywodów? Oto ten 
przedewszystkiem, że określenie narodowości 
przy pomocy języka, obyczaju, wspólnego pocho
dzenia, terytorjum, państwa, prawa i t. d., zu
pełnie zawodzi i że trzeba się zgodzić, iż naród 
jest wyrazicielem pewnej łączącej idei. Niestety, 
idea narodowa reprezentowana jest zazwyczaj 
tylko przez cienką warstwę ludzi oświeconych, 
a masy nie znając jej, zachowują się względem 
niej obojętnie lub nawet wrogo. Że narodowość 
jest ideą niezależną od krwi i mowy, o tem świad
czy bezustanna wymiana jednostek i całych gro
mad między narodami. Łączność duchowa jest 
nieskończenie trwalsza od związków krwi.

Nacjonaliści, którzy przy pomocy godziwych 
i niegodziwych środków narzucają obcym groma
dom etnicznym swój język, aby je w ten sposób
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wynarodowić a swój naród powiększyć i wzmoc
nić. popełniają pewien błąd, zapominając o włas
nych masach ludowych, które trzeba dopiero 
unarodowić, to jest pozyskać dla idei narodowej, 
bo, jak to wykazał Górski, krew i język nic tym 
ludziom nie mówi i to tak dalece nic nie mówi, 
że na mieszkańców innej wsi spogląda sie czasem 
jak na cudzoziemców i to na cudzoziemców nie
miłych. Tylko ten naród może być silny, który 
jest skupimy dokoła wielkiej idei. Że język nie 
łączy bezwzględnie, o tern poucza fakt wielkiej 
n:enaw;ści partyjnej, prowadzącej nieraz do wo
jen domowych, straszniejszych od wszelkich in
nych wojen.

Nacjrnalizm jest Dojęciem gatunkowem, bo 
istnieje wiele nacjonalizmów. W ramach tego po
jęcia mieści s:e zarówno szlachetny ofiarny na
cjonalizm mesjanistów ,jak i furjacka megalo
man ja nacjonalizmu, mordującego inne narody. 
I dziwne zaiste, że nacjonalista bardziej niena
widzi nacjonalistę z przeciwka A przecież gdvby 
nie było nacjonalizmu jednego, to nie byłoby 
także drug:ego Na wyspie zamieszkanej przez 
jeden naród, nie mający żadnych przeciwników, 
samo pojęcie narcdu byłoby niemożliwem. Na
ród to przeciwstawienie moralne, a niestety, i fi
zyczne.

Narody walczą ze sobą o wszystko, co przed
stawia jaką taką wartość materialną, a zapomi
nają o wartościach najwyższych, które jedynie 
decydują o wielkości narodów. Malutki liczebnie 
naród grecki podzielony był na drobne państwa, 
a jednak dał światu tak wiele, że dzisiejszej kul
tury nie możemy scbie wyobrazić bez tego, co 
stwrrzyli nieliczni Ateńczycy W nich mamy 
przykład kultury intensywnej, która przez wiel
kie natężenie idzie w świat i podbija go na ty
siąclecia, podczas gdy kultura ekstensywna po

woduje nieraz duże straty narodowe. Byłoby cie- 
kawem, gdyby można było wykazać naocznie, jak 
w;ele pod względem narodowym straciliśmy na 
ekspansji politycznej, a jak wiele zyskabśmy dla 
idei, wyrażonej postaciami Kochanowskich, Koś- 
c:uszków. Mickiewiczów, Chopinów i t. d.

Narodowość to :dea a narody są tern silniej
sze, im silmejszą jest ich idea Siła narodów tkwi 
w głębinach ich ducha Jesteśmy wszyscy nacjo
nalistami, bo nawet najzagorzalszy kosmopolita, 
który myśh i mówi tylko o ludzkości ma dokoła 
siebie zawsze tylko tę cześć ludzkości, któ~a jest 
jego własnym narodem. Ale różnimy się pojmo
waniem praw i obowiązków narodów. Ci, którzy 
naród uważają za część ludzkości, rozumieją, że 
naród potężniejąc, mus' wzbogacać całą ludzkość, 
jeśli zaś zuboża ją swojemi dążeniami egoistycz- 
nemi i pomniejsza jej dobra moralne, wówczas 
traci prawo do istnienia.

Po straszliwych przejściach losowych narodu 
polskiego, mogłoby dzisiaj polskości już nie być, 
gdyby w chwili najtragiczniejszej naród nie był 
wyłonił z siebie Wielką Emigrację, która stała 
się cudowmym zaiste rządem dusz, gdy brakło 
własnego rządu politycznego. Naród polski to 
idea, która przemawia do nas od wieków słowy 
wielkich myślicieli i poetów, obrazami artystów, 
metod jami muzyków, czynami bohaterskich wo
dzów. Im bardziej upowszechni się ta idea w ca
łym narodzie, tern większym będzie nasz naród, 
W możności asymilowania obcych gromad naro
dowych przy pomocy środków mechanicznych nie 
wierzymy, a tej niewiary sami sobie jesteśmy 
przykładem Niezmogły nas trzy wielkie mo- 
narchje przemocą, ale wielu z nas jeszcze dzisiaj 
ulega czarowi obcej kultury duchowej i wynara
dawia się częściowo. Musimy pracować nad uszla
chetnieniem pojęcia narodu i narodowości.

P rof. KAZIMIERZ KOSIŃSKI.

SZTUKA, JA K O  FAKT SPOŁECZNY  
W P O G L Ą D A C H  T O Ł S T O J A .

Stosunek Tołstoja do sztuki możemy określić 
jako negatywno-krytyczny albo zaprzeczny. Toł
stoj poddał gruntownej analizie1) szereg dotych
czasowych deftoicyj sztuki na to, aby je wszyst
kie zneg^wał. Twierdzi mianowicie, że we wszyst
kich dotychczasowych definicjach idzie tylko 
o piękno, wszystkie zaś określenia piękna dadzą 
się sprowadzić do dwóch poglądów głównych: 
według pierwszego piękno uznane jest za wartość 
samą w sobie, wartość bezwzględną, będącą jed-

h Tołstoj: Czto takoje iskustwo (co to jest sztuka). 
Wydanie zbiorowe pism tom XIII. Przekład polski Adolfa 
Cohna — Warszawa, 1901.

nym z przejawów doskonałości absolutnej t. j. 
Ideji, Woli Ducha czy Boga; według drugiego 
piękno sprowadza się do stanów psychicznych 
człowieka, mianowicie do stanu przyjemności 
estetycznej. Nie potrzeba dodawać, że pogląd 
pierwszy jest metafizyczny, podczas gdy drugi, 
jako psychologiczny, uwzględnia zasadnicze kwe- 
stje zadowolenia estetycznego. Określenie pierw
sze piękna ponadto nazywa Tołstoj objektywnem. 
podczas gdy drugie byłoby subjektywnem, uzna- 
jącem za piękno to, co się komu podoba, Określe
nie pierwsze prócz tego uważa Tołstoj za mi
styczne i podniosłe, lecz nieokreślone i mgliste, 
mieszczące w sobie filozof ją, religję i życie samo, 
jak to ma miejsce, jego zdaniem, np. u Schellin-
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ga i Hegla, podczas gdy określenie drugie obraca 
się zasadniczo koło Kanta W rezultacie oba te 
określenia sztuki uznał Tołstoj za niedokładne, 
ponieważ oba stoją na stanowisku piękna w sztu
ce, jako czynnika dominującego i oba te określe
nia w gruncie są subjektywne, ponieważ, zdaniem 
Tołstoja, cbjektywnego określenia piękna dać nie. 
można. I tu i tam redukuje się wszystko do po
glądu na sztukę, jako na przejaw piękna, gdy 
tymczasem piękno nie jest bynajmniej ce
lem. sztuki.

Zdaniem Tołstoja, dalej, wogóle fałszywem 
z gruntu będzie określeń-e faktu z jakiejkolwiek 
dziedziny, jeżeli za jego sprawdzian przyjmiemy 
jedynie naszą przyjemność. Ażeby określić fakt 
jakikolwiek, musimy traktować go w zależności 
od przyczyni objektywnie, w podobny też sposób 
traktować musimy zagadnienie sztuki jako mają
cej swoje cele i swoje drogi, niezależnie od przy
jemności, jakich od niej możemy doznawać czy 
nie doznawać. A zatem wniosek: P iękn.o w.y- 
ł ą c z n y m  s p r a w d z i a n e m ,  w y ł ą c z -  
nem k r y t e r j u m  w s z t u c e  n i e  j e s t  
i j a k o  t a k i e  n i e  m o ż e  s ł u ż y ć  do 
o k r e ś l e n i a  s z t u k i .

Dalej. Obok piękna stawia się w sztuce Dobro 
i Prawdę, uznając te trzy pojęcia za jednakowe 
zasadnicze i metafizyczne. Tymczasem tak nie 
jest: pkkno nie jest równoznaczne z dobrem 
i prawdą, a dobro i prawda nie są źródłem zado
wolenia estetycznego, jak piękno,

Co to jest Dobro? — pyta się Tołstoj i odpo
wiada, że jest cn najwyższym i wieczystym ce
lem człowieka, którego życie jest właściwie dąże
niem ku Dobru, które Tołstoj utożsamia z Bogiem. 
Dobro stanowi treść zasadniczą naszej świado
mości ale, jako pojęcie z gruntu metafizyczne, 
określić się przez rozum całkowicie nie daje. Toł- 
stojowska definicja dobra brzmi jak następuje: 
„dobro jest tern, czego nikt określić nie może, ale 
co określa wszystko pozostałe". Piękno tymcza
sem jest tylko tern, co się komu podoba, a więc 
pojęcie piękna nietylko nie jest identyczne z do
brem, ale, przeciwnie, raczej jest z niem sprzecz
ne": „Dobro po większej części idzie w parze ze 
zwycięstwem nad namiętnościami, piękno zaś jest 
podstawą wszystkich namiętności" — oczywisty 
paradoks, (str. 93). W swojej krańcowości poglą
dów Tołstoj posuwa się nawet tak daleko, że 
twierdzi o pięknie jako odwrotnie proporcjonal- 
nem do dobra, jakby jedynem zadaniem piękna 
był budzenie namiętności i to namiętności ujem
nych. Pozatem prawda

Prawdą nazywa Tołstoj zgodność wyrażenia 
czyli określenia przedmiotu z jego istotą. Prawda 
taksamo nie ma nic wspólnego z pięknem, jak 
i debro. Prawda jest jednym ze sposobów osiąg
nięcia debra, sama jednakże nie jest ani dobrem 
ani pięknem, a z tego wniosek, że .nie .można 
w sztuce stawiać na jednej płaszczyźnie wartości 
piękna, prawdy i dobra.

S z t u k a  ma  w ł a s n y  z a k r e s  d z i a 
ł a n i a  i w ł a s n e  c e l e  — jestto pierwsza 
zasada Tołstoja, a dotycząca sztuki.

I oto właśnie: cele sztuki są natury społecznej. 
Już w tern miejscu przejawił się właściwy Toł
stoj, dla którego kwest ja moralna j przebudowy 
życia była najbardziej istotną ze wszystkich kwe- 
styj ogólno ludzkich. Ażeby więc dokładnie okre
ślić istotę sztuki, trzeba uświadomić sobie nale
życie fakt, że s z t u k a  j e s t  j e d n y m  ze 
s p o s o b ó w  z e t k n i ę c i a  s i ę  l u d z i  p o 
m i ę d z y  s o b ą  Celem więc działania sztuki 
jest jednocześnie ludzi; podobnie, jak zapomccą 
słowa człowiek udziela innym swoich myśli i do
świadczeń, tak zapomocą sztuki ludzie udzielają 
sobie wzajemnie swoich uczuć. Uczucie zatem jest 
wyłączną treścią sztuki; idzie o to, ażeby widz 
czy słuchacz doznawali uczuć identycznych 
z twórcą. Nie jest tedy sztuka ani metafizyką, 
ani doświadczeniem estetycznem, nie jest samym 
tylko procesem twórczym, ani też wybuchem ener- 
gji twórczej, nagromadzonej w artyście, nie jest 
również sztuka przejawem emocji, wyrażonej za- 
pcmccą znaków zewnętrznych, a już zasadniczo 
nie jest sztuka przyjemnością, „lecz jest koniecz
nym do życia i dążenia ku dobru człowieka po- 
jedyńczego i ludzkości całej środkiem zespolenia 
ludzi, łączącym ich w jednych i tych samych 
uczuciach" (str. 73). Jak widzimy, cel społeczny 
sztuki zaznacza się tu jako wyłączny. Przedmio
tem zaś sztuki jest uczucie Pisze Tołstoj: 
„Uczucie abnegacji i poddania się losowi lub 
Bogu, wyrażone w dramacie; lub zachwytu zako
chanych, opisane w romansie, albo uczucie lubież- 
ncści, odmalowane na obrazie, lub dzielności, roz
brzmiewającej marszem uroczystym w muzyce, 
lub wesołości, wywołanej przez taniec, lub ko
mizmu. będącego następstwem śmiesznej aneg
doty, lub uczucie ciszy, udzielane przez pejzaż 
wieczorny lub piosnkę do snu, wszystko to jest 
sztuką" (str. 73).

Teraz pytanie: dlaczego to wszystko będzie 
sztuką? Dlatego, że będzie tu proces udzielania 
uczuć innym, że będzie tu miało miejsce zaraża
nie uczuciami, zaś proces zarażania jest kardy
nalnym warunkiem sztuki. To zarażanie tołsto- 
jowskie możemy nazwać w c z u w a n i e . m  s.i.ę.

Drugie twierdzenie tołstojowskie brzmiałoby 
więc, jak następuje: s z t u k ę  s t a n o w i  z a 
r a ż a n i e  i n n y c h  u c z u c i a m i .

Charakter społeczny tego oddziaływania sztuki 
wynika tu z samego założenia rzeczy, jako że 
celem sztuki jest zjednoczenie ludzi w dążeniu 
*'ch ku dobremu, Sztuka tedy uspołecznia ludzkość. 
Gdyby ludzie nie posiadali możności udzielania 
innym myśli swoich i uczuć — byliby zwierzęta
mi; bez sztuki byliby wzajemnymi wrogami. 
Z powiedzianego wyżej wyn:ka konsekwentnie 
jedno: że sztuka, jako fakt życiowy, fakt spo
łeczny, musi być p o w s z e c h n ą ,  to znaczy 
przenikać życie wszystkich warstw społecznych, 
co wynikałoby wprost z samego ustroju spo
łecznego.

Fakt zarażania albo wczuwania się w dzieło 
sztuki Tołstoj ujmuje w znaczeniu maximalnem, 
t j. musi tu następować wczuwanie całkowite. 
Prawdziwy utwór sztuki, zdaniem Tołstoja, spra
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wia to, tfże w świadomości odczuwającego prze
staje .istnieć .rozdział .pomiędzy nim a artystą 
i nietylko pomiędzy nim a artystą, lecz między 
nim a wszystkimi ludźmi, którzy odczuwają to 
samo dzieło sztuki", (str. 204). A zatem siła, 
z jaką dany utwór sztuki zaraża, bedzie miara je
go wartości, naturalnie społecznej tylkoi, skoro 
piękno w sztuce nie obowiązuje. Ale nie potrzebu
jemy dodawać, że twierdzenie o absolutnej toż
samości uczuć, wywołanych przez dane dzieło 
sztuki u osób różnych — jest paradoksem.

Ażeby dzieło sztuki mogło zarażać, potrzebne 
są, zdaniem Tołstoja, trzy warunki: 1) uczucia, 
zawarte w dziele sztuki, muszą być nowe, orygi
nalne i nieprzeciętne, 2) muszą być wypowiedzia
ne jasno, 3) artysta w wypowiadaniu swoich 
uczuć musi być bezwzględnie szczery, nadto obo
wiązuje go prostota. Szczerość, zdaniem Tołstoja, 
cechuje przedewszystkiem sztukę ludu.

A zatem streszczając się, stwierdzić musimy, że 
u Tołstoja z samego ujęcia rzeczy wynika cha
rakter społeczny sztuki, która ma zespalać ludz
kość w dążeniu do doskonałości moralnej. Sztu
ka sprowadza ewolucję uczuć szlachetnych, wyż
szych, których wymaga od nas ewolucja życia. 
Mamy tu niezaprzeczony optymizm Tołstoja, ale 
mający głębokie poręczenie religijne i nie ulega 
wątpliwości, że Tołstoj w istocie z punktu widze
nia religji potraktował zagadnienie sztuki. Lecz 
zagadnienie religji utożsamiało się u niego z za
gadnieniem życia; religia stawała się tu najwyż
sza śwadomością, najgłębszym instynktem życia. 
Religja określa, na czem polega w życiu zło i do
bro. jak ludzie pojmują samo znaczenie życia 
i dlatego religja posiada tu znaczenie wyłącznie 
społeczne Zdaniem Tołstoja ludzkość idzie ewo
lucyjnie ku coraz wyższemu i coraz bardziej ja
snemu pojmowaniu życia; religia stawia ideał, do 
którego zdąża społeczność życiem swojem zbio- 
rcwem.

Co tedy Tołstoj nazywa świadomością reli
gijną? N a j w y ż s z e  D o j m o w a n i e  w d a 
n y m c z a s i e  i w d a n e m  s p o ł e c z e ń 
s t w i e  ż y c i a ,  n a j g ł ę b s z e  w d a n e j  
d o b i e  d z i e j o w e j  p o j m o w a n i e  d o 
b ra , do j a k i e g o ś  z d ą ż a  s p o ł e c z n o ś ć  
w i e d n i e  c z y  b e z w i e d n i e .  Tę świado
mość religijną, głębszą i jaśniejsze, od innych, ma
ja jednostki wyższe w społeczeństwie, ale ogól 
odczuwa ią również. Świadomość religijna istnieć 
musi w każdem społeczeństwie każdego czasu, 
ale tern lepsze i tern szczęśliwsze jest społczeń- 
stwo, które ją sobie uświadomi całkowicie.

Wróćmy teraz do sztuki. Otóż sztuka ma wy
pływać ze świadomości religijnej swojego czasu; 
świadomość religijna sądzić ma o wartości uczuć 
w sztuce, oceniać w sztuce zło i dobro, podobnie, 
jak ocenia je w życiu.

Musimy tu jednakże zrobić jedno zastrzeżenie: 
że tołstojowska świadomość religijna niema nic 
wspólnego z religją objawioną, że mamy tu jedy
nie dc czynienia z kwest ja instynktu życia, kwe
stią uspołecznienia. Pisze Tołstoj, że świadomość 
religijna powołana jest do oceny wartości sztuki

przez to, że ujmuje sztukę z punktu widzenia ży
cia. Sztuka, wynikająca z dawnej, minionej już 
świadomości religijnej, nie może posiadać warto
ści swojej dziś, staje się sztuką przeżytą. Świado
mością religijną naszych czasów jest, zdaniem 
Tołstoja, przekonanie, ,,że nasze dobro i mate- 
rjalne i duchowe i pojedyńcze i ogólne i czasowe 
i wieczne zawiera się w bratniem życiu wszyst
kich ludzi, w naszem, pełnem miłości, zespoleniu 
się ze sobą", (str. 213).

Świadomość ta przenika życie współczesne, 
jest nicią przewodnią wszystkich skomplikowa
nych prac ludzkości, tworzy dla wszystkich 
wspólne zasady bytu, które mają na celu najwyż
sze braterstwo ludzkie-twierdzenia nie bez zna
mion utopji. Tołstoj był jednym z tych ludzi, 
którzy po męce duszy, po pesymizmie sami dźwi
gają się z toni i zdobywają swój dogmat w życiu, 
a potem dopatrują się go w rzeczywistości, pod
czas gdy życie wre i huczy za nimi nienawiścią 
i złem, czego oni nie słyszą już i nie widzą, 
wsłuchani i Wpatrzeni w samych siebie we
wnętrznych.

Dalej. Świadcmcść religijna naszych czasów, 
w przekonaniu Tołstoja, nie wyodrębnia poszcze
gólnych warst i narodów, lecz obejmuje całą ludz
kość i żąda zjednoczenia się wszystkich, a mi
łość bratnią stawia ludziom za przykazanie — 
w rezultacie neguje całą sztukę dawną, a przy
najmniej to w niej, co jest poza tern przykazaniem. 
S z t u k a  m u s i  b y ć  r e l i g i j n a ,  t.' 
z n a c z y  m u s i  u l e p s z a ć  ż y c i e .

Nie potrzebujemy dodawać, że tak pojęta świa
domość religijna Tołstoja utożsamia się z ideą 
chrześcijańską, która dotąd nie przeniknęła ży
cia, ale je przeniknie. Zapowiedź przyszłej prze
miany życia musi być tedy treścią nowej sztuki. 
Ideał chrześcijański ujmuje Tołstoj, powiedzmy, 
rewolucyjnie, jako wywracający dotychczasowe 
pojmowanie żvcia. Pisze: ,,Ideałem odtąd była 
nie wielkość Faraona i Imperatora rzymskiego, 
nie piękność Greka lub bogactwa Fenicji, lecz po
kora, niewinność, współczucie, miłość. Bohaterem 
stał się nie bogacz lecz żebrak Łazarz, Mar ja 
egipska, nie w czasie piękności swojej, lecz pod
czas swej pokuty, nie dorabiający się bogactw, 
lecz rozdający je, mieszkający nie w komnatach 
lecz w katakumbach i lepiankach. A najwyższym 
utworem sztuki — nie świątynia zwycięska z po
sągami zwycięzców, lecz obraz duszy ludzkiej, 
tak przez miłość oczyszczonej, że człowiek, drę
czony i zabijany, żałuje i kocha swoich dręczy
cieli. (str. 217).

Ze świadomości religijnej chrześcijańskiej wy
nika, że istota jej polega na uznaniu przez ludzi 
swego synowstwa Bożego i na wypływającej stąd 
jedności ludzi z Bogiem i pomiędzy sobą — a za
tem treścią sztuki, wynikającej z istoty świado
mości religijnej chrześcijańskie, będą takie uczu
cia, które przyczyniają się do zjednoczenia ludzi 
z Bogiem i pomiędzy sobą. To zjednoczenie musi 
być chrześcijańskie, to znaczy powszechne i cał
kowite, a sztuką chrześcijańską będzie tylko ta,
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która ma na celu zjednoczenie absolutne wszyst
kich ludzi.

Jednoczyć może sztuka tylko przez wywoły
wanie w nas odnośnych uczuć.

Tylko sztuka powszechna, dostępna dla wszyst
kich przez swój głęboki podkład ogólnoludzki, 
uznana być może za sztukę dobrą, która za naj
wyższą treść swoją uzna człowieka, jego życie 
radosne, pełne } twórcze. Do tego potrzebne są 
dwa rodzaje uczuć: 1) synowstwa Bożego i bra
terstwa z ludźmi i 2) uczuć życiowych, doznawa
nych przez wszystkich, jak wesołości, litości, 
dzielności, spokoju, etc. Uczucia pierwsze potę
gują w nas moc wytrwania w prawdzie, w pod
daniu się woli Bożej, zdolnej do poświęceń, do 
szacunku dla innych, do miłości; uczucia drugie 
dają nam „żałosne lub wesołe usposobienie pod 
wpływem pieśni lub żartu, zrozumiałego dla 
wszystkich ludzi, albo wzruszającego opowiada
nia lub rysunku etc.M, rezultatem czego ii tu i tam 
będzie jednoczenie ludzi przez miłość.

Z tego podziału uczuć wynika dalej konsekwen
tnie u Tołstoja podizał sztuki chrześcijańskiej na 
dwa rodzaje: pierwszy stanowiłaby sztuka religij
na w ścisłem tego słowa znaczeniu, drugi sztuka, 
wyrażająca uczucia dostępne dla wszystkich ludzi 
całego świata, byłaby więc to sztuka ogólnożycio- 
wa, ogólnoludzka, wszechnarodowa. Wszystko 
inne w sztuce Tołstoj konsekwentnie i jednostron
nie neguje Sztuka religijna właściwa, dalej, roz
pada się w tej estetyce znowu na dwa działy: na 
sztukę religijną wyższą i niższą, z których pierw
sza wypowiada uczucia, płynące bezpośrednio 
z miłości Boga i bliźniego, a druga wyraża uczu
cia wstrętu, oburzen:a i wzgardy do tego wszyst
kiego, co miłości Boga i bliźniego zaprzecza. Po
dobnie i sztuka życiowa dzieli się na dwa rodzaje: 
sztukę wyższą, dostępną i zrozumiałą dla wszyst
kich i niższą, zrozumiałą tylko dla ludzi danego 
kraju, czy też danego czasu.

Streśćmy powiedziane dotychczas: Sztuka dla 
Tołstoja, raz jeszcze, nie jest ani przyjemnością 
ani zabawą, ani nawet pociechą. Kwest ja zado
wolenia estetycznego, jako zasady sztuki, w este
tyce Tołstoja nie istnieje. Sztuka zaraża uczucia
mi albo religijnemi albo ogólnoludzkiemu Celem 
sztuki jest zespolenie ludzi powszechne i chrześci
jańskie. Drogą do zespolenia jest Miłość. Sztuka 
jest organem życia, który przenosi świadomość 
dobra z dziedziny rozumu w dziedzinę uczucia. 
Jak  zadaniem nauki prawdziwej jest wskazywać 
sposoby zastosowania do życia świadomości reli
gijnej, tak zadaniem sztuki jest budzić dla niej 
poruszeme uczuć Wielkiem jest zadanie sztuki 
według tej ideologji; ma cna sprawiać, aby ze
spolenie ludzi było istotne. Ma doprowadzić sztu
ka do tego, aby przemiana życia stała się fakt- 
tem, najpierw w duszach ludzkich. Sztuka winna 
uwznioślić życie, podać jako ideał duszom to, co 
dokona się kiedyś samo z siebie jak istotna treść 
ludzkiego życia. W ten sposób sztuka przyczynia 
się do przemiany życia i tylko sztuce, zdaniem 
Tołstoja, zawdzięczamy cały nasz dotychczasowy

rozwój duchowy. Pisze Tołstoj: „Wszystko to, co 
obecnie bez względu na obawę gwałtu i kary czy
ni możliwem wspólne pożycie ludzi (a w naszych 
czasach już znaczna cześć porządku życiowego 
na tern się opiera) — wszystko to zdziałała sztu
ka Jeżeli sztuka mogła zaszczepić obyczaj, jak 
należy obchodzić się z przedmiotami religijnemi, 
jak z rodzicami, z dziećmi, z żonami, z krewnymi, 
z obcymi, z cudzoziemcami, jak ze star
szymi, z wyższymi, z cierpiącymi, z nie
przyjaciółmi, ze zwierzętami — i wszystko 
to zachowywanem jest przez pokolenia mil jo
nów ludzi nietylko bez gwałtu najmniej
szego, ale w tym stopniu, że zachwianie w lej 
mierze sprowadzić mogłaby chyba sztuka jedna, 
to ta sama sztuka mogłaby wywołać również i in
ne, bardziej świadomości religijnej naszych cza
sów odpowiadające obyczaje. Jeżeli sztuka zdol
ną była obudzić uczucie czci dla obrazu świętego, 
dla komuniji świętej, dla osoby królewskiej, wstyd 
przed zdradą społeczeństwa, przywiązanie do 
sztandaru, konieczność zemsty za obrazę, potrze
bę ofiarowania pracy swojej na budowę i ozda
bianie świątyń, obowiązek obrony honoru swojego 
lub sławy ojczyzny, to taż sama sztuka wywołać 
może i cześć dla wartości każdego człowieka, dla 
życia każdego zwierzęcia, może wywołać wstyd 
wobec zbytku, wobec gwałtu, wobec zemsty, wo
bec korzystania dla przyjemności własnej 
z przedmiotów koniecznych innym ludziom; — 
może skołnić ludzi, aby z dobrej woli i radośnie, 
sami nie spostrzegając tego, poświęcali się na 
usługi ludzkości.“ (str. 276/7).

Nie ulega wątpliwości, że pogląd na sztukę ja
ko na jedyną mistrzynię życia, to że tvlko sztuce 
zawdzięczamy cały nasz rozwój duchowy, jest 
paradoksalny i jednostronny. Ale nie o to idzie: 
istotą tych wszystkich twierdzeń jest, że szutka 
jest czynnikiem wychowawczym w życiu: ona to 
przenosi z dziedziny rozumu w dziedzinę uczuc:’a 
prawdę jedności ludzkiej w Bogu i zasadę równo
ści, nie będzie podziału sztuki na jedną dla klas 
wyższych i drugą dla n;ższych, będzie tylko jed
na sztuka dla wszytkich — ogólnobraterska 
i wszechludzka. Ta sztuka przyszła zrodzi się na 
zupełnie nowych podstawach: „za sztukę będą 
uważane tylko te utwory, które będą wyrażać 
uczucia, pociągające ludzi do bratniej jedności, 
albo takie ogólnoludzkie uczucia które zdolne bę
dą połączyć wszystkich ludzi“ , (str 254).

Ale wtedy nie bodzie również artystów z pro
fesji: sztuka przyszłości wolną bidzie od obecnej 
techniki skomplikowanej, atoli nadewszystko sztu
ka nie będzie wyodrębniać się od życia, nie będzie 
czemś istniejącem samo w sobie i dla siebie, 
a twórcy będą prostymi ludźmi pracy, którym 
sztuka nie będzie zapewniać utrzymania Tołstoj 
sprowadza sztukę właściwą na drogę jej samona- 
rastania, jak to ma miejesce w sztuce ludowej, 
idzie o to, ażeby wielkość sztuki w każdym czasie 
zależała od poziomu kultury zbiorowej, która by
łaby nawskroś duchową, chrześcijańską. A zatem 
sztuka nic powinna przerastać średniej miary 
w życiu i jednocześnie ta sama sztuka ma t:
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średnią miarę podnosić do maximum; nic innego, 
tylko sztuka ma doprowadzać społeczeństwo do 
wysokiej kultury duchowej, jednocześnie nie wy
biegając poza przeciętność — co, wszystko razem, 
jest oczywiście paradoksalne.

Wszystko mcżnaby osądzić jako utopję, lecz 
nie było tc utcpją w życiu Tołstoja, który do sa
mej głębi przemyślał życie, który cierpiał, któ- 
rego przerażała śmierć, który od szaleństwa roz
paczy, protestu i buntu, do głębokiej pokory

chrześcijańskiej przeszedł był przez wszystkie 
stopnie uczuć przy rozpamiętywaniu bólu istnie
nia. Nie było utopijnem marzenie tego człowieka 
o szczęściu zbicrowem i o tern, aby regulatorem 
życia w przyszłości nie była nienawiść lecz mi
łość. Dusza człowieka, który cierpi z powodu ca
łej nienawistnej nędzy życia, którego przygniata 
potęga śmierci, zawsze usłyszy wołanie serca 
o dobro i miłość, zbiorowe i rzeczywiste.

D. n.

WIADOMOŚCI Z KOŚCIOŁA I O KOŚCIELE.
GŁOS MIŁOŚNIKÓW REFORMACJI POLSKIEJ 

Im. JANA ŁASKIEGO.

W OBRONIE PRAWDY I W SPRAWIE 
AKCJI WYBORCZEJ.

Towarzystwo Miłośników Historji Reformacji 
Polskiej im. Jana Łaskiego, mające na celu bada
nie i popularyzowanie historji Reformacji Pol
skiej — t. j. zadania kulturalne i naukowe, a więc 
nic nie mające wspólnego z polityką, zostało zmu
szone do zabrania głosu w przededniu wyborów, 
w związku z prowadzoną przez niektóre sfery 
akcją, zmierzającą do odebrania praw obieralno
ści do ciał politycznych tym Polakom którzy nie 
rą rzymskimi katolikami.

T-wo Miłośników Historji Reformacji Polskiej 
poczuwa się do obowiązku wobec takich okolicz
ności do zabrania głosu, aby uświadomić tych 
wszystkich, którzy nie znają lub nie chcą znać 
Historji Reformacji w Polsce, w jakim stopniu, 
jak fałszywym i krzywdzącym jest pogląd, od
mawiający polskości Polakom niekatolikom, 
a w pierwszym rzędzie ewangelikom.

Złoty wiek Polski łączy się nierozerwalnie 
z powstaniem i rozkwitem w Polsce Reformacji.

. Gstrorogowie, Frycz Modrzewski, Mikołaj Rey, 
w młodości Jan Kochanowski, księża ewangelic
cy: Żarnowiec, Samuel Dąmbrcwski, Otto i inni 
autorowie ewangelickich postylli polskich oraz 
cały zastęp uczonych tłumaczy ewangelickiej Bi- 
blji Radziwiłłowskiej, drukowanej w Brześciu, 
wreszcie polscy autorowie i tłumacze na język 
polski hymnów i pieśni religijnych są to twórcy 
polskiej kultury nowożytnej i języka polskiego 
albo twórcy polskiej myśli) politycznej, której 
ideolcgja dziś jeszcze nie przestaje być aktualną

Reformacja dała nam pierwsze w Polsce 
,,Ateny Polskie“ w Pińczowie w Małopolsce, 
a pozatem gimnazja słynne: w Lesznie w Wielko- 
pclsce, prowadzone przez pedagoga sławy wszech
światowej Komensky‘ego i najlepsze na Litwie— 
w Kiejdanach i Słucku.

Reformacja przyczyniła się do powstania Aka- 
demji jezuickiej w Wilnie, założonej w celu zwal
czania protestantyzmu i tylko tak długo kwitną

cej, jak długo Reformacja nie przestawała być 
siłą i bodźcem do utrzymania Akademji na odpo
wiednio wysokim poziom e, mogącym konkurować 
z ruchem umysłowym, wywołanym przez Refor
mację.

Z powstaniem Reformacji) w Polsce nie tylko 
w większych miastach, ale i we wsiach, dziś 
w najgłuchszych kątach leżących, powstały liczne 
oficyny drukarskie, skąd wychodziło wolne sło
wo, najczęściej poraź pierwszy w języku polskim, 
i wprowadziło język polski do literatury polskiej, 
posługującej się panującą uprzednio łaciną.

Nie unja religijna, ale Reformacja i wywołany 
przez nią ruch umysłowy był tym czynnikiem, 
który rozszerzył we wschodnich połaciach Rzpli- 
tejjęzyk polski i pogłębił kulturę polską.

W czasach porozbiiorowych ewangelicy należeli 
na ziemiach wschodnich, gdzie panował najwięk
szy ucisk, do najwytrwalszej i najofiarniejszej 
ludności polskiej z ducha i kultury. Oto niezbite 
dowody historyczne, popierające twierdzenia po
wyższe.

Prześladowania szkolnictwa polskiego do
tknęły w pierwszym rzędzie ewangelików przez 
zamknięcie w r. 1824 gimnazjum ewangelickie
go w Kiejdanach

Najwybitniejszym emisarjuszem po powsta
niu 1830 r. był Szymon Konarski, stracony 
w Wilnie w r. 1839, ewangelik.

Po powstaniu 1863 r. odebrano od ewange
lików gimnazjum Słuckie, z powodu masowego 
udziału młodzieży tego gimnazjum w powsta
niu.

Po powstaniu 1863 r. 7-m i 8-m dziesięciole
ciu ubiegłego stulecia, kiedy, pod wpływem 
presji rządu, kościół katolicki w osobach swo
ich wyższych przedstawicieli w kraju ulegał 
j współdziałał (w osobach administratora dje- 
cezji prałata d-ra teologji Piotra Żylińskiego, 
prałatów Niemekszy, Biedzyńskiego, Tupalskie- 
go i po śmierci ostatniego na członka wileń
skiej kapituły rzymsko-katolickiej obranego ka- 
non:ka Sieńczykowskiego), w wprowadzeniu 
języka rosyjskiego do kazań i nabożeństwa do
datkowego, kościół ewangelicko reformowany 
czyli t. zw. ,,Jednota Litewska“ na swoich sy
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nodach i wszyscy duchowni ewangeliccy w ca
łym kraju, w Wilnie i na prowincji, oparli się 
solidarnie i bez wyjątków przeciwko wprowa
dzeniu języka rosyjskiego w kościołach ewan
gelickich.

Zasługuje na uwagę, że język polski w na
bożeństwie dodatkowem w kościele katolickim 
został wprowadzony na Litwie i Rusi pod wpły
wem Reformacji, co stwierdziło w urzędowem 
piśmie kolegjum rzymsko-katolickie w Peters
burgu w korespondencji z ministrem spraw we
wnętrznych z dnia 7 czerwca 1868 r. za Nr 1435. 
Jest wielką krzywdą nie tylko w stosunku do 

ewangelików Polaków, ale i szkodą dla naszego 
państwa utożsamianie z polskością wyłącznie 
rzymskiego katolicyzmu.

Kto uprawia taką politykę, ten jest pomnie j- 
szydelem Polski.

Na zachodzie Polski owocem takiej polityki 
jest odpadnięcie od Rzpliitej tery tor jum, za
mieszkałego przez ewangelickich Mazurów 
pruskich, i odstręczanie od polskości ewangeli
ków na Śląsku, gdzie postylla polska ks. 
Dąmbrowskiego, datująca z XVII w., dziś jesz
cze znajduje się w każdym domu ewangelic
kim, a dzięki niej zachował się język polski 
i idea łączności z Polską.

Na ziemiach wschodnich Rzplitej Polskiej 
w niektórych powiatach jest tak znaczna prze
waga prawosławnych, że ludność niekatolicka 
wynosi przeszło 3/4 ludności; odstręczanie więc 
jej od państwowości polskiej przez tworzenie 
l.ist wyborczych wyłącznie katolickich jest co- 
najmniej niewłaściwe.

Ludność dziś zwana prawosławną, a dawniej 
dyzunicką albo wyznania greckoorjentalnego, 
była niegdyś w swoich warstwach więcej kultu
ralnych, nie wyłączając duchowieństwa, 
z kultury i z ducha polską, o czem wymownie 
świadczą modlitewniki z czasów przedrozbioro
wych i katechizmy prawosławne w języku pol
skim, Nie przez misje katolickie, a tembardziej 
nie przez takich misjonarzy, jak ks. Borodzicz, 
pozyskać można dla państwowości polskiej 
i kultury polskiei tę ludność, którą się jątrzy nie 
ad maiorem glorfam*Poloniae.
Tolerancja religijna i sprawiedliwość 

są  fundamentem państwa» w którym 
wszyscy obywatele czuć się będą braćmi 
i miłować się wzajemnie.

„Po tym  p o z n a j ą  l u d z i e ,  ż e ś c i e  u c z 
ni ami  moimi ,  j e ś l i  mi ł o ś ć  mi eć  b ę d z i e 
c i e  j e d n i  ku d r u g i m "  są to słowa Zbawi
ciela, które powinny nas obowiązywać.

Pomysł tworzenia list katolickich i nawoływa
nia do bojkotowania tych list, gdzie się znajdzie 
pomiędzy kandydatami na posła lub senatora nie
katolik, jest conajmniej obskurantyzmem i za
bytkiem z epoki Saskiej, która doprowadziła Pol
skę do upadku. Takich pomysłów nie znano 
w złotym wieku Zygmuntowskim w Polsce, gdy 
w roku proklamowania Unji; Lubelskiej, w sena
cie Najjaśniejszej Rzplitej Polskiej na 73 sena

torów świeckich było ewangelików 38, a więc 
przeszło połowa.

T-wo Miłośników Historji Reformacji Polskiej 
nie może zrywać z zasadą tolerancji religijnej. 
Nie możemy przeto oświadczyć się za polityką 
byłych rządów, które pogwałciły zasadę równ:- 
uprawnienia wyznań, zawierając tak niefortunny 
konkordat z Rzymem—obniżający powagę Pań
stwa i godzący nawet w jego suwerenność.

W obecnych warunkach tylko rząd, obdarzony 
silną władzą i powagą może Polskę skierować na 
właściwe tory, jeśli każdy wryborca spełni świa
domie swój obowiązek obywatelski, biorąc ze je
dyny autorytet swoje sumienie i kierując się wy
łącznie dobrem państwa.

W końcu, w celu uniknięcia jakichkolwiek nie
porozumień i fałszywych komentarzy, dodajemy, 
że głcs T-wa Miłośników Historji Reformacji 
Polskiej im. Jana Łaskiego nie jest głosem ludzi 
tworzących jedną grupę wyznaniową, ale głosem 
stowarzyszenia naukowego i popularyzującego 
naukę, do którego mają wolny wstęp i członkami 
którego są też i katolicy, wolni od obskurantyz
mu, ożywieni tym. duchem, co i ich przcckowie 
z w. XVI, a nie z epoki ciemnoty saskiej.

Uchwala Towarzystwa z dnia 28 s ycznia 
1928 r., Wilno.

SPRAWY T-WA DO BADANIA DZIEJÓW 
REFORMACJI W POLSCE.

Działalność T-wa nie jest sprawą wyznaniową: 
wszak badania nad wiekiem XVI-ym dziejów na
szych pow.nnyby interesować każdego światłego 
cbywa/tela-Polaka, interesującego się tym złotym 
okresem historji naszej. Ale myślący Polak-ewari- 
gelik powinien śledzić wyniki badań tej epoki ze 
szczególnem zainteresowanym, boć chodzi tu
0 sprawy Reformacji w Polsce, a więc o prze
szłość ewangelicyzmu polskiego, o jego rolę dzie
jową w Polsce, o jego wpływ na środowisko, o to, 
co reformacja dorzuciła do ogólnej skarbnicy du
cha polskiego jako swój przyczynek do dorobku 
kultury polskiej w owym wieku.

T-wo do badania dziejów Reformacji w Polsce 
wydaje cd roku 1921 kwartalnik pod tytułem: 
„Reformacja w Polsce“ , który jednak dla braku 
środków nie wyszedł w roku 1923 i 1925. Obec
nie Zarząd T-wa był zniewolony dać czytelnikom 
za lata 1927 i 1928 znowu tylko jeden tom łącz
nie, na który mają się złożyć zeszyty 17 do 20. 
Niebawem będzie rozesłany zeszyt podwójny 17
1 18, który opuścił już prasę, a nazwaćby go moż
na „arjańskim“ ze względu na przewagę poruszo
nych w nim zagadnień,

Niektórzy odbiorcy kwartalnika domagają się, 
aby „Reformacja w_ Polsce“ ukazywała się regu
larnie w stałych odstępach czasu. Życzeniu temu 
nie może się jednak stać zadość ze względu na 
okoliczności, w jakich czasopismo jest wydawane, 
oraz ze względu na trudności, z jakiemi walczyć 
musi. Przedewszystkiem, nie można żądać od re

—  29 —



ROK III JEDNOTA Nr 2

daktora, profesora dr. St. Kota, aby poświęcając 
pracę swą i czas bezinteresownie, starał się o do
trzymywanie oznaczonych zgóry terminów, 
w których miałyby się ukazywać poszczególne 
numery „Reformacji“, bo musiałoby się to dziać 
chyba z uszczerbkiem dla licznych innych zajęć 
profesora, absorbujących go przedewszystkiem. 
Nadto zaś, gdy zarząd T-wa, ooracając środkami 
skromnemi, nie może dostarczyć redaktorowi pie
niędzy na wydawnictwo w czasie właściwym, nie 
pozostaje nic innego, jak czekać aż napłyną za
ległe skiaaki i prenumerata, o co posyia się kil
kakrotne przypomnienia członkom i prenumerato
rom, wielokrotnie bez skutku... Dalszy zarzut 
polega na tern, że składka od członków pobierana 
jest co rok, wydawnictwo zaś już po raz trzeci 
przez cały rok się nie ukazuje. Tak jest istotnie, 
ale nie jest to wynikiem niedoalstwa redakcji lub 
zarządu, lecz skutkiem braku środków, i pod tym 
względem w lepszym poiożemu znajdują się pre
numeratorzy od członków T-wa, płacącycn skład
kę za każdy rok, chociaż większość prenumerato
rów również nie uchyla się od tego obowiązku. 
Ale członkowie „1-wa do badania dziejów Re
formacji* nie powinruby stawiać stosunku swego 
do 1-wa na płaszczyźnie szukania własnych, oso
bistych korzyści, lecz raczej pod kątem widzenia 
usług, jakie sami świadczą sprawce badań histo
rycznych. Wszak popierają oni ofiarami i skład
kami swemi drukowanie prac naukowych wybit
nych uczonych, którzy za trudy swe me otrzy
mują w większości wypadków nawet skromnych 
honor ar j ów. Zarząd 1-wa nie może zgodzić się 
na to, aby sprawę wydawania „Reformacji 
w Polsce“ traktowano jako wyłączne zobowiąza
nie zarządu T-wa, gdy przy stu kilkudziesięciu 
płatnych odbiorcach finansowanie wydawnictwa 
musi szwankować i nie da się koniec z końcem 
związać po kupiecku. Jest to sprawa, do której 
powinny się wykazać żywszem niż obecnie zain
teresowaniem szersze sfery ewangelickie. Wszak 
uświadomiony ogół polsko-ewangelicki powinien 
myśleć z zadowoleniem o tern, że istnieje placów
ka zorganizowana przez naukowo-historycznej, 
poświęconej badaniom przeszłości Reformacji 
w Polsce. „Reformacja w Polsce“, której piąty 
tom już się w połowie ukazał, poszczycić się mo
że dorobkiem wcale okazałym, cieszy się uzna
niem u fachowców, znawców tego okresu dziejów, 
przyznających, że dzięki temu właśnie wydaw
nictwu polskie badania nad dziejami Reformacji 
wyprzedziły już znacznie pracę cudzoziemców, 
którzy do niedawna korzystali z faktycznego mo
nopolu badania tej dziedziny.

Trzeba tylko, aby ogół polsko - ewangelicki 
ofiarnie zasilał kasę T-wa, a będą się ukazywały 
częściej publikacje z zakresu działalności progra
mowej, T-wa. Teka redaktora jest zaopatrzona 
w prace, czekające na możność drukowania ich. 
Prosić tedy należy, aby przyjaciele wydawnictwa, 
płacili swe składki regularniej i zjednywali T-wu 
nowych członków i ofiarodawców.

** *

Działalność T-wa ocenia przychylnie Minister
stwo W. R. i O. P., które znowu przyznało zasi
łek w sumie zł. 1.000 na kwartalnik „Reformacja 
w Polsce“. Kolegjum Kościelne Zbioru Ewenge- 
licko-Refcrmowanego w Warszawie wniosło do 
kasy T-wa subsydjum w kwocie zł. 200. Spodzie
wana jest również zapomoga od Zboru Ewang. 
Augsburskiego W arszawskiego, przyrzeczona
przez p Prezesa Everta. Życzyć należy, aby 
i prowincjonalne Kclegja Kościelne poszły za 
przykładem stołecznych. Niestety, dotychczas za
interesowania w tym kierunku nie było widać 
prawie zupełnie, a gdy nawet wielu księży ewan
gelickich nie prenumeruje „Reformacji w Pol
sce“, więc i Kolegja w ich zborach nie mogła wy
kazać się zrozumieniem sprawy o którą chodzi.

A oto sprawozdanie kasowe za okres czasu od 
1 stycznia 1925 r. do 31 grudnia r. 1927, spraw
dzone przez komisję Rewizyjną.

P rz y ch ó d .

Pozostałość z r. 1924 ....................... . . . zł 374.05

Odsetki i kupony..................................................   39.50

S k ła d k i ........................................................* 9,839.12

Zasiłek Min. W. R. i O. P......................... „ 1,000.—

Komisy księgarskie.....................................„ 1,523.95

Za pojedyncze n u m ery ............................. * 554.40

O fiary ......................................................................  353.—

Ze sprzedaży w aloró w .......................................  202.60

Razem . . .  zł 13,889.62

R o z ch ó d .

D ru karn ia ................... ..................................... zł 11,070.—

Honorarja a u to r sk ie ................................. „ 1,420.—

Wydatki administracyjne...................................  772.88

P o zo sta ło ść .................................................„ 626.74

Razem . . .  zł 13,889.62

W sprawozdaniu powyższem rzuca się w oczy 
niewspółmierny stosunek, zachodzący między wy
sokością wydatków na druk i na honorarja auto
rów. Pozycja „składki“ obejmuje składkę dr. 
E. W. w sumie 1.200 zł. Nadto zaznaczyć należy, 
że poza sprawozdaniem wpłynęła ofiara od p. 
Aleksandra Steinhagena w postaci transportu pa- 
pieeru, na którym drukuje się „Reformacja“ .

Prenumerata wynosi 24 zł. rocznie, składka 
roczna (upoważniająca do otrzymywania wy
dawnictw T-wa bez dopłat) — 20 zł. Wszelkie 
opłaty i ofiary na rzecz T-wa wnosić można 
w kancelarji Gimnazjum im. Mikołaja Reja 
w Warszawie, oraz za pośrednictwem P. K. O. 
na konto czekowe Nr. 4330.
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Z RUMUNJI.
Reformowany Biskup zajętego po wojnie przez 

Rumunję Siedmiogrodu — Dr. Makkai udzielił 
wywiadu na temat położenia Kościoła Reformo
wanego w tej części dzisiejszej Rumunji.

Niestety informacje D-ra Makkai to jedno wiel
kie narzekanie, nie należy bowiem zapominać, że 
reformowani w Siedmiogrodzie to prawie wyłącz
nie węgrzy, częściowo niemcy, którzy swą obec
ną, niestety bardzo przykrą, sytuację jako spo
łeczność wyznaniowa łączą ściśle z dążeniami po- 
litycznemi Węgier, zaostrzając przez to sytuację 
tę jeszcze bardziej. Położenie reformowanych 
w Siedmiogrodzie dało by się porównać pod wie
loma względami z sytuacją, w jakiej znalazł się 
w dobie powojennej Kościół ewang. unijny 
w Wielkopolsce, na Pomorzu i Śląsku Górnym, 
z tą jednak różnicą, że rząd nasz korzysta ze 
swych uprawnień w stosunku do ludności nie
mieckiej w tych częściach kraju w zakresie znacz
nie mniejszym i w sposób daleko względniejszy, 
aniżeli się to dzieje w Rumunji. Współczując 
przeto współwyznawcom naszym w Siedmiogro
dzie w ich trudnościach wynikłych z nowego 
układu warunków doby powojennej, możemy jed
nakże tylko dać im tę dobrą radę, aby nie sta
wiali potrzeb kościelno-wyznaniowych na płasz
czyźnie narodowościowo - politycznej, a niewąt
pliwie wiele dzisiejszych trudności zniknie wów
czas bardzo szybko.

Ostatni numer ,,Quarterly Register" przynosi 
ciekawe wieści z Rumunji o silnym ruchu reli
gijnym o charakterze ewangelickim, ogarniającym 
już szerokie masy ludowe. Na czele ruchu tego 
stoi b. Archimandryta prawosławny Scriban i kil
ku duchownych. Dzienniki polityczne, które się 
dotąd zupełnie kwestją tą nie zajmowały, poświę
cają obecnie ruchowi temu wiele uwagi i miejsca 
na swych szpaltach. Wśród objętych ruchem wio
sek rozchodzi się masowo Nowy Testament 
i krzewi się pogląd, że Kościół prawosławny ru
muński winien się zbliżyć do ewangelicyzmu i zre
formować podług wzorów Kościoła reformowane
go. Ruch ten jest objawem tych samych dążno
ści, które i w naszej ojczyźnie znalazły swój 
wyraz w masowym ruchu zamieszkałych na Wo
łyniu i w Małopolsce prawosławnych i greko-ka- 
tolickich Ukraińców, lgnących do pojęć ewangelic
kich. Oby Bóg Wszechmocny użyźnić raczył rolę 
pcd dobry zasiew swej prawdy.

* *

Z AMERYKI.
Największym podarunkiem, jaki kiedykolwiek 

parafie ofiarowały swym duchownym, jest bez- 
wątpienia żelazny kapitał emerytalny i wdowi, 
który Zbory Presbyterjańskiego (Reformowanego) 
Kościoła w Ameryce ofiarowały duchowym swym

przewodnikom. W tym silnym, bo liczącym po
nad dwa mil jony komunikantów rocznie, Kościele 
Reformowanym nie było dotąd ścisłej ustawy
0 emeryturach dla duchownych i ich rodzin, i każ
dy Zbór postępował w tym względzie podług 
swych chęci i możności. Od szeregu przeto lat 
stwierdzano konieczność zebrania kapitału, od
setki od którego wystarczałyby na zabezpie
czenie dostatecznego utrzymania wychodzącym 
w stan spoczynku duchownym i rodzinom zmar
łych sług Kościoła. Finansiści obliczyli, że dla 
1CCC0 duchownych i misjonarzy zebrać należy 
kapitał żelazny w wysokości 15 miljonów dola
rów (około 135 miljonów złotych). Wszelkie pró
by otrzymania potrzebnych środków od bogaczy 
zawiodły zupełnie. Dlatego Synod Generalny 
1926 r. uchwalił utworzenie specjalnego komi
tetu, t. zw. ,,Laymen’s Comittee", i powierzył mu 
zbieranie dobrowolnych ofiar wśród ogółu człon
ków Kościoła. W niespełna rok po swojem utwo
rzeniu komitet wykonał powierzone mu zadanie
1 ogromna suma 15 miljonów dolarów przelaną 
została do kasy synodalnej. Wręczając zebrane 
pieniądze, przewodniczący komitetu Mr. Hays 
złożył sprawozdanie z działalności komitetu i wy
głosił piękne przemówienie, po którem wszyscy 
syucdujący spontanicznie powstali ze swych 
miejsc i dali chwałę Bogu w serdecznej modlit
wie i pieśni.

ZE ZBORU EWANG. REFORMOWANEGO 
W WARSZAWIE.

W dniu 31 stycznia r. b. odbyło się ogólne 
Kwartalne Zgromadzenie Członków Zboru, na 
którem przyjęty i zatwierdzony został budżet 
Zboru na rok 1928. — Budżet ogólny zarówno 
w dochodach, jak i rozchodach zamyka się ogól
ną sumą zł. 66.946; w porównaniu do budżetu 
z r 1927 w sumie zł. 60.347 przewyżka wyraża 
się w cyfrze zł. 6599.— Płace Duchownych i pra
cowników Zboru podwyższono o 10% w porówna
niu z płacami przeszłorocznemi. Budżet dla In- 
stytucyj dobroczynnych na r. 1928 przewiduje 
znaczną podwyżkę i dosięga sumy zł. 25.320, co 
przy sumie zł. 16 345 w roku ubiegłym stanowi 
przewyżkę zł. 8.975. (przeszło 50%). Wzrost ten 
usprawiedliwiony został zwiększonemi wydatka
mi na niezbędne inwestycje i utrzymanie kandy
datek na siostry — djakonise.

Po przyjęciu protokułu z poprzedniego zebra
nia i sprawozdania ogólnego za IV kwartał 1927 
r. Zgromadzenie Zboru uchwaliło: zmianę § 5 
ordynacji Kościelnej, znosząc dotychczasowe 
ograniczenia dla członków, mających prawo gło
su na Zgromadzeniach ogólnych oraz postanowiło 
powołać specjalną Komisję dla rozważenia pro
jektu dokończenia zabudowania posesji dochodo
wej od ul. Mylnej w celu powiększenia docho
dów Zboru.

— S -
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O G Ł O S Z E N I E .
Zawiadamiamy, że przez redaktora „Jednoty” 

wydany został kalendarz biblijny ścienny na 
rok 1928 p. t. „Chleb powszedni” .

Kalendarz ten składa się z 6-ciu kart, które 
można odwracać. Na każdej stronicy kart po
dany jest kolejno miesiąc roku i wszystkie 
dni miesiąca wraz z wersetem biblijnym na 
każdy dzień.

Cena kalendarza wynosi tylko groszy 50; przy 
zamawianiu większej ilości dajemy odpowiedni 
rabat.

Zamawiać i otrzymać można kalendarz u re
daktora „Jednoty”, w kancelarji Zboru Ew. 
Ref. Warszewskiego i u zakrystjana kościelnego 

(ul. Leszno 20).

OFIARY NA WYDAWNICTWO
Oprócz prenumeraty wpłacili na wydawnictwo:

1. Pani Diehlowa Aleksandra — Warszawa . zł. 8.00

2. Pan Radca August Deloff — Warszawa . . . .  „ 3.00

3. Pan płk. Stanisław Kłopotowski — Żoliborz . . „ 2.00

4. Pani Emilja Dickmann, Łódź...............................„ 4.00

5. Pan Maurycy Skirgajłło— Warszawa . . . . .  zl. 3.00

6. Pan Władysław Bagieński — Ł u k ó w ............... „ 4.00

7. Pan Prezes Józef Hajek — Ł ó d ź .......................... , 8.00

8. Pan Edward Brinckenhoff — Łódź ................... 3.00

Serdeczne dzięki!

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

Nabożeństwa rozpoczynają się o godzinie 11’15 przed poł., o ile nie jest podana inna godzina.

1. Niedziela, dnia 4.III (N. Sucha — II Postu) z Komunją Ś-tą i bezpośredniem
przygotowaniem ...........................................................................................

2. Niedziela, dnia 11.III (N. Głucha — III Postu) z Komunją S-tą i bezpośredniem
przygotowaniem.........................................................................................................

3. Niedziela, dnia 18.11 (N. Śródpostna — IV Postu) z Komunją S-tą
bezpośredniem przygotowaniem. .............................................................................

4. Niedziela, dnia 25.III (N. Czarna — V Postu) z Komunją S-tą i bezpośredniem
przygotowaniem , . . ......................................................................................

5. Sobota, dnia 31.III — przygotowanie do Komunji Ś-tej godz. 6 wiecz. . . .

Ks. K. Ostachiewicz z Żychlina

Ks. Superint. W. Semadeni

Ks. St. Skierski

Ks. Pułk. K. Szefer 

Ks. St. Skierski

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

30, 20, i 1 H str. bez względu na stronę — zł 20.

STRONY ZWYKŁE: cała strona — zł 100; V2 str. — 50; V4 str. — 30; ‘/8 — 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, P R ZE JA ZD  10
TELEFONY: 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 T O  R N I A : Najnowsze maszyny do 
falcowania, szycia nićmi i drutem. Duży wybór 
materjałów i ozdób do najwykwintniejszych robót 

w zakres introligatorstwa wchodzących.

vvvv

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  
maszyna 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 .


