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» S E S G e a S E S S :

PANIE MÓJ I BOŻE MÓJ.
D zieje A postolskie r. 3 w. 15: „Z abiliście aaw eę żywota,

którego B óg  w zbudził od umarłych , czego my św iadkam i jesteśm y".

uroczysty sposób obchodzi kościół Chrześcijański dnie wielkiego Piątku i Niedziel 
Wielkanocnej, jako przypomnienie największych momentów ziemskiego życia Zba
wiciela naszego: największych pod Względem napięcia tej przeczystej i przeogromnej 
miłości, której wyrazem jest gorzka męka Syna Człowieczego na k rzyżu Golgoty 
największych również pod względem wyrazu niepojętej w swym blasku potęt 
i mocy — której Wyrazem jedynym w dziejach ludzkiej duszy jest Syn Boży, żyw 

wbrew żelaznemu prawu śmierci, zwycięski wbrew wszelkim obliczeniom i przewidywaniom ludzkie 
/  te napozór tak odrębne w swych przejawach momenty łączą się w harmonijna i potężną 
całość jako przyczyna i skutek, jako źródło i owoc, zmuszając ka^de serce, które zna gorycz 
bólu i radość życia, które szuka pomocy i tęskni do szczęścia — do zatrzymania się w binga 
nieustannym ziemskiej szarzyzny i do spojrzenia ku tym wyżynom, gdzie stoi wielki i promienny 
miłością dla niego £rzt/i Golgoty, a obok niego otwarty grób — na świadectwo życia i nie
śmiertelności. Te dwa momenty stały się punktem wyjścia tej potężnej rewolucji nietylko W dzie
jach zewnętrznych, ale i w najgłębszej jaźni człowieka, która do gruntu zmierzyła dzieje świata, 
dając początek wielkiej na wieki i tysiąclecia zakrojonej pracy, której wyrazem stał się odtąd 
i będzie zawsze kościół Jezusa Chrystusa — ukrzyżowanego i zmartwychwstałego.

Od tego też zaczynają swą pracę misyjną Apostołowie, rozumiejąc, że świat ich łaknie 
tych właśnie rzeczy ducha, tego posiłku wiary, który w r̂zc/iu i zmartwychwstaniu znalazł 
swój jedyny, najzupełniejszy wyraz. Krzyż Golgoty — to wszak nietylko dowód dobrowolnej 
ofiary w imię miłości poniesionej, ale również miażdżący dowód słabości ludzkiej i odpowiedzial
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ności ogromnej i dlatego Apostoł słusznie mówi do Żydów „zabiliście”. W niezbadanej mądrości 
odwiecznych dróg swych umie Bóg nawet największym aktem miłosierdzia swego unaocznić 
głębok<t przepaść grzechu w ludzkim sercu ziejącą, a razem z nią oświetlić ciężkie brzemię 
kąty, którą grzech ten za sobą nieuchronnie powoduje. To „zabiliście” przywarło piętnem 
niezatartym do twarzy tych, którzy odpłacili zbrodnią za miłość, ohydą za prawdę, grzechem 
za dobro najpiękniejsze. A odnosi się ono nietylko do tego jedynego momentu, boć Jezus Chry
stus nietylko był, ale zawsze jest, jest ten sam na wieki> a przeto i stosunek serca ludzkiego 
doń w tych samych zawsze obraca się granicach. Czy dzisiaj wobec Golgoty W P i ą t k o  nie 
słyszymy w sercach naszych tego „zabiliście” — jako okropnej ilustracji naszego ku Niemu 
stosunku? Czy nie świadczy ono i przeciw nam, którzy aż nazbyt często grzechem naszym 
odpłacamy Mu za miłość i poświęcenie bezgraniczne? Czy ten wyrzut okropny nie pogłębia się 
jeszcze wobec oczywistej i nazbyt nieraz nagiej obłudy, z jak<ł traktujemy Jezusa, gdy chętnie 
czynimy zeń li tylko piękny szyld dla oka ludzkiego, aby tern skrzętniej okryć nim fakt, że 
obcym jest nam w duchu i prawdzie naszego serca, życia i postępowania? Oto pytania gorzkie 
i bolesne w treści swej, ale jakież aktualne gdy Wzrok nasz zwraca się ku Golgocie Chrystusowej. 
A jak ongiś musieli milczeć żydzi, tak az nazbyt często musi milczeć w najtajniejszej głębi swej 
serce nasze, bo nie ma wytłomaczenia tam gdzie jest grzech, wina i odpowiedzialność. Pozo
staje Wtedy jedynie pokorne wyznanie winy swej i równie pokorne i gorące do Boga westchnienie
0 nowe życie, nową drogę, jak  to czynił Piotr w obliczu zaprzaństwa i słabości swej. On
1 Apostołowie stali się świadkami zmartwychwstania Pańskiego, nietylko świadkami faktu histo
rycznego, ale klasycznym wzorem siły żywotnej w swych sercach, zbudzonych ze snu śmierci 
i grzechu do żywota nieśmiertelnego, nieustającego. Chrystus ożył nietylko dla nich, ale 
i w nich, stał się im potężnym źródłem niebywałej mocy wewnętrznej, zapłodnił ich dusze 
elementem tak wielkiej siły duchowej, że powaliła w proch i dumne imperjum rzymskie, i mądre 
koncepcje myśli ówczesnej i zatryumfowała w momencie, gdy chciano ją zdusić w morzu 
niewinnej krWl- — I  mimowoli przenosząc Wzrok ducha na samych siebie rodzi się W nas 
pytanie: czy i my świadkami tego cudu jesteśmy? — Słyszy się tak często biadanie, że 
zanika dawne miłowanie spraw religji i kościoła, że rośnie wokół posiew niewiary, a nawet 
nienawiści dla sprawy J. Chr., i niestety jest to prawda, bolesna i smutna — ale prawda. 
Usiłuje się ten stan rzeczy tłomaczyć tern, że życie się zmieniło, że stawia dzisiaj człowiekowi 
inne, coraz większe wymagania, odsłania coraz szersze horyzonty, daje mu coraz to większe 
i potężniejsze środki do ręki i t. p. I to też jest prawda, ale obok niej istnieje niestety i ta 
prawda, że dzisiaj nie mamy owych Apostołów, którzy z czystem sercem i radosną dumą mogli 
rzec „Bóg Jezusa w nas obudził, myśmy świadectwem tego”, że brak nam tych potężnych 
wiarą i miłością serc, które potrafią kierować wzrok nasz ku B°§u> ku Golgocie i Zmartwych
wstaniu. Gdyby tacy byli naszymi wodzami — toć zaprawdę Wielki Piątek i Wielkanoc nie 
byłyby nam jeno tradycją zwyczaju lub obrzędu, jakiemś „wielkanocnem jajkiem”, które się rok 
rocznie konsumuje i odsuwa, ale byłyby to dni głębokich przeżyć, wzrostu twórczych sił i bło
gosławionych owoców miłości Bogu i bliźniego. Obyśmy śmieli rzec za Apostołem „my tego 
świadkami jesteśmy”.

X. L. Z.

ROK V J E D N O T A

OD R E D A K C J I
W SZYSTKIM  PR ZYJA CIO ŁO M  I  CZYTELN IKO M  PISMA N ASZEG O  SK ŁA D A  

R ED A K C JA  „JED N O TY" SER D EC Z N E ŻYCZEN IA BŁO G O SŁA W IO N YC H  

ŚW IĄ T  PAM IĄTKI ZM A R TW YC H W STA N IA  C H R Y ST U SA  PAN A.
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LEON RYGIER.

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁY.
. . .N a d  morzem Tyberjadzkiem siedzieli pospołu 
Rybacy, z powszedniego żyjący mozołu:
Szymon - Piotr, Natanael, Tomasz — oraz inni,
W  zadumie pogrążeni, smutni i bezczynni.

Serca ich były obce życiu i zlęknione,
Bowiem Ten, co im radę zwykł nieść i obronę,
Zmarł na krzyżu, jak zbrodzień, i złożony w grobie 
Pozostawił zwątpienie i — och! — żal po sobie.

Czemu teraz uwierzyć, gdy zawiodło słowo,
Za które każdy gotów był poręczyć głową.
Gdy zamilkły usta, z których płynął miód proroczy,
Gdy zagasły na wieki niebios pełne oczy?

. . . I  siedzieli milczący, niechętni rozmowie,
Aż nagle Piotr się podniósł, i nie patrząc pow ie:
— Pójdę, by ryb nałowić. . .  Tak rzekł przed żałobą 
Uciekając. . .  A  oni na to: I  my z tobą.

I  poszli... I  wstąpili w łódź, która na fali 
Drżała lekko. . .  I  przez noc oną nie pojmali 
Ani płotki. . .  Zaś kiedy mrok pobladnął świtem,
Na brzegu stanął Jezus, owiany błękitem.

Nie poznali Go ucznie, strudzeni przy sieci,
Zaś On zawołał na nich z brzegu: — Dzieci,
A  macież co je ś ć ? . . .  Oni odrzekli: —  Nie mamy,
/  głos ich był pokorny, jak żebrak u bramy.

Wonczas rzekł Pan: — Zapuśćcie sieć po prawej stronie!
/  wykonały rozkaz bezwolne ich dłonie,
Lecz gdy chcieli sieć ciągnąć, nie wierząc już w połów,
Poczuli, że jest pełna i ciężka, jak ołów.

I  rzekł do Piotra uczeń, którego nad inne 
Miłował Chrystus: — Pan je s t ! ... I  oczy niewinne 
Zajaśniały mu szczęściem, jak gdyby z za morza 
Przyszła je  ucałować blask siejąca zorza.

Wtedy Piotr, który nagi pracował, wnet biodra 
Przepasał, skoczył w wodę — i fala go modra 
Odniosła do stóp Pana, zaś za nim po chwili 
Inni uczniowe w łodzi do brzegu przybili.

A  gdy wstąpili na brzeg, ujrzeli na piasku 
Węgle, i ciemną rybę w ich żarzącym blasku,
A  Pan, cały błękitny od błękitnej fali,
Rzekł im: — Przynieście z tych ryb, któreście pojmali.

A  gdy Piotr sieć wyciągnął, pełną iskier skrzeli,
Ucznie w niej sto pięćdziesiąt trzy ryby ujrzeli,
/  na brzegu przy węglach żarzących się siadłszy,
Jedli w szczęściu niezmiernem, że Bóg na nich patrzy.
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K a z i m i e r z  K o s i ń s k i .

DROGI RELIGIJNE W LITERATURZE POLSKIEJ.
(dalszy ciąg)

Poezja religijna ze średniowiecza wkracza 
nienaruszona w wiek XVI-tv. Do r. 1543 poza 
uczoną poezją łacińską humanistów poezja pol
ska ma ten sam, co i poprzednio, charakter re
ligijny. Ale pojęcia nowe przenikały już z Za
chodu do Polski i zmieniały powoli umysły. Po
wstały teraz wyobrażenia nowe: o życiu, czło
wieku, Kościele i państwie. Zaczęło się poszu
kiwanie nowego życia, co prowadziło do nowych 
wyobrażeń religijnych. ,,Nowe popędy życiowe 
wszelkiemi siłami prą do świata, ludzie chcą się 
rozszerzyć, podbić sobie rzeczy w całej ich 
niezmiernej obfitości i walczyć z przeciwnościa
mi, subtelne życie duchowe i religijne ustępuje 
miejsca skrzętnej pracy i męskiej sile czynu, 
musi to zmienić stan całego istnienia — od 
rzeczy największych do najmniejszych“.*)

W ten sposób zaczyna się epoka Odrodzenia, 
które w dziedzinie religijnej nie narusza do
gmatów, nie obala zaświata, ale go zbliża do 
ziemi i uplastycznia. Radość życia staje się te
raz aksjomatem, wszystko tą radością życia 
musi się przepromienić, także religja. Radość 
bytu i zbliżenie do świata staje się udziałem jed
nostki, a zatem wyzwala się podmiotowość czło
wieka, jego indywidualny stosunek do świata 
i Boga. Bierze się życie w tej epoce przede- 
wszystkiem od strony piękna, które rozchodzi 
się z ideałem etycznym, dobra. Piękno staje 
poza moralnością, a świat staje się dziełem 
sztuki. Już u Mikołaja Kuzańczyka mamy reli- 
gję postępu, jako że człowiek sięga dążeniem 
do bytu nieskończonego. 'W rezultacie wbrew 
średniowieczu, wbrew jego pesymizmowi rodzi 
się teraz wiara w postęp moralny ludzkości. 
Duch człowieka staje się promieniem światła 
boskiego, cechuje go głód poznania; zdolny jest 
do wzrostu w nieskończoność, ogarnia wszech
byt, który jest z Boga. Przyszłość ludzka do
kona się na ziemi, nie w zaświatach. Mamy tu 
pragnienie nowego życia, któremu wartość na
daje czyn i twórczość, życie staje się pełnem 
i pięknem.

Rozbrat nowego życia z religją pogłębia się 
już u Giordana Bruno, który główną treść ży
cia widzi we wzniesieniu się skończonego ducha 
w nieskończoność bytu. Świat widomy rozkłada 
się na wielość, która w Bogu stanowi jednię. 
A zatem wnikanie człowieka w świat jest wej
ściem w przepełnioną Bogiem wszechistność, 
co stanowi radość człowieka wobec życia. 
U Giordana Bruno widzimy tę samą religję po
stępu, z maksimalnem podkreśleniem piękna 
życia i jego radości. U niego to świat jest dzie

*) Eucken: Wielcy my śliciele  t. II str. 5.

łem sztuki, w którem jest wszystko potrzebne, 
rozumne i piękne. Mamy tu niezaprzeczony 
optymizm, który wychodzi z duszy ludzkiej na 
opromieniony radością świat. Ludzkość odczu
wa teraz przypływ sił młodzieńczych do nowe
go życia. Droga arcydaleka od ascetyzmu śred
niowiecza, od jego mroków i cieśni murów kla
sztornych !

I jeszcze jedno: humanizm przyniósł z sobą 
zagadnienie formy, będącej wyrazem piękna, 
którego wzoru szuka się w starożytności, ale 
i w życiu. Forma stanowi teraz zagadnienie od
rębne, nowe, nawet i w sztuce religijnej, zarów
no w malarstwie, jak rzeźbie i poezji.

Na to przychodzi reformacja, która przynosi 
z sobą nowy typ chrześcijaństwa. Była refor
macja reakcją przeciw wszechwładztwu Kościo
ła w wiekach średnich, ale była też potrzebą 
dusz, była pragnieniem nowych prawd religij
nych. Dla człowieka średniowiecznego duchowy 
środek ciężkości tkwił w Kościele, a życie mi
jało obok, negowane przezeń w swojej warto
ści. O swobodzie życia mowy tu być nie mogło. 
Religja człowieka średniowiecznego, ujmująca 
go w karby od urodzenia do grobu, dająca mu 
w niczem nienaruszoną, ustaloną i gotową stro
nę dogmatyczną wiary, była religją ludzi sła
bych. Średniowieczna mistyka chrześcijańska 
aczkolwiek rozmarzała dusze, nie dawała im 
hartu i odporu wobec życia. Jako jedyne roz
wiązanie narzucała się pokuta i asceza.

Reformacja nie była ruchem wyłącznie reli- 
gijno-dogmatycznym; był to prąd ducha ku wy
żynom, na których odczuwało się Boga całą 
swoją istotą ludzką. Ale też dzięki reformacji 
istota ludzka uległa zasadniczej zmianie — re
formacja obejmuje także stosunek jednostki do 
ogółu, wkracza w dziedzinę zagadnień politycz
nych i społecznych. Prawda, że reformacja 
skłóciła ludzkość w rzeczach wiary, ale podnio
sła serca i postawiła przed oczyma dusz waż
kie zagadnienia moralne. Prawda, że kwestję 
państwa ujmował już św. Augustyn, lecz jako 
zaprzeczenie miasta Bożego, t. j. Kościoła na 
ziemi, że gotową teorję państwa dawał Tomasz 
z Akwinu, ale dopiero teraz państwo i stosunek 
doń obywateli w promieniach wiary nabiera 
wagi pierwszorzędnego zagadnienia. Naukę 
o państwie przynosił z sobą humanizm, lecz 
pogłębiła ją reformacja.

Możemy tutaj postawić pewnik, że reforma
cja i humanizm łączą się z sobą najściślej. Już 
w wieku XV humanizm przygotował grunt pod 
reformację, u nas Ostroróg. I drugi pewnik, że 
reformacja miała dwa oblicza: jedno religijno- 
dogmatyczne, drugie moralno-polityczne. A za
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tem, wchodząc w tę epokę, mamy do czynienia 
z temi dwoma objawami ruchu: religijnym ści
śle oraz religijno-poliłycznym.

Ten właśnie drugi ruch przejawił się w ca
łym idealizmie polskim, w całej wzniosłości 
uczuć, opromienił się blaskiem miłujących o j
czyznę serc, wydźwignął na szczyty ideę pań
stwa, złączył ją naściślej z religją, przeszedł 
przez wieki i przetrwał upadek Polski, aż odżył 
z całą potęgu w Mickiewiczu.

Lecz nie uprzedzajmy faktów. Stoimy przy 
tym podwójnym prądzie XVI w., który otwiera 
drogę podwójną religijności do naszej literatu
ry. Odtąd stajemy wobec takiej masy zjawisk, 
wobec tylu imion, niejednokrotnie głośnych 
i ważnych, że pragnąc objąć całość faktów, mu
simy poprzestać na najwyższych szczytach, 
z których do końca nie zejdziemy. Pomijamy 
zatem całą literaturę dogmatyczną, jako nazbyt 
specjalną, bo zresztą nie o tę nam w tym wy
padku chodzi, lecz o literaturę piękną, omawia
ną wielokrotnie i znaną, którą jedynie ująć 
chcemy z naszego punktu widzenia. Religijnym 
poetą w w. XVI był Mikołaj Rej, ale ten nie 
stanowi szczytu. Jego religijność sprowadza się 
do moralizowania, czy to będzie Psałterz Rejo
wy, czy też Wizerunk żywota człowieka poczci
wego, czy Żywot Józefa, czy Żywot człowieka 
poczciwego, czy Zbroja pewna rycerza krześci- 
jańskiego, czy Apokalipsa albo Postylla. Rej 
zagadnień nie tworzy, cała jego ideolog ja reli
gijna obraca się koło psalmu Kto się w opiekę, 
polega na rozczytywaniu się w Piśmie św. i po
leceniu się opiece boskiej — to samo dotyczy 
i państwa.

Szczytem natomiast jest Kochanowski. U nie
go możemy śledzić całą wewnętrzną koleinę 
trudu religijnego. Należałoby przytem przepro
wadzić rewizję sądów o Kochanowskim, jako 
poecie religijnym, na którego kwalifikuje go 
w opinji ogółu przedewszystkiem Psałterz. 
Wiemy tymczasem, jak dalece Psałterz Kocha
nowskiego był świadomą swoich efektów arty
stycznych jego robotą poetycką. Psałterz był 
w wiekach średnich ukochaną księgą modlitew
ną. Tradycja i domysły (Brückner) wskazują 
już na pierwszy psałterz polski w w. XIII, kró
lowej Kingi, wiek XIV mówi o psałterzu Jadwi
gi, XV przekazał nam Psałterz puławski, pierw
sza połowa XVI wieku daje nam Psałterz Wró
bla i Mikołaja Reja. Tak więc Psałterz, jak 
i pieśni religijne średniowieczne, wkraczają nie
naruszone do w. XVI. Dopiero Kochanowski 
przyodział go w szaty majestatyczne poezji: ja 
koż głównem jego staraniem było tu osiągnięcie 
formy, podczas kiedy treść pozostawała tą sa
mą z dawien dawna. Świadczy o tem samo bo
gactwo strof Psałterza, jak i rodzaje wiersza, 
świadczy o tem również bogactwo metafor. Nie 
był zatem Psałterz obrazem bezpośrednim reli
gijności Kochanowskiego. Był nim natomiast po
średnio, to znaczy odpowiadał swoją treścią 
jego wyobrażeniom i nastrojom religijnym. Ko

chanowski nie miał kultu dla świętych, nie za
znaczył się nawet w niczem stosunek jego po
ezji do postaci Chrystusa i Marji. Religijność 
Kochanowskiego skupiała się przy Bogu, do 
którego stosunek poety urabiał się po przez zja
wiska przyrody. Prawda, że i w Psalmach spo
tykamy się z takiem uwielbieniem Boga, ale też 
właśnie te psalmy wypadają u Kochanowskiego 
najmocniej i najbardziej bezpośrednio w swoim 
wyrazie uczuć religijnych. Jakoż niezależnie od 
chronologji powstania pieśni o Dobrodziejstwach 
Boga, w niej należy raczej szukać Kochanow
skiego wyznania wiary do okresu Trenów. Ma
my tu uwielbienie Boga poprzez przyrodę, jak 
u Giordana Bruno. Bóg jest dobroczyńcą czło
wieka bez końca i miary, ale Boga, jako nie
skończoności, nie obejmie nikt, nawet Kościół — 
zdanie, które było możliwe dopiero w w. XVI. 
Stosunek doń jednostki jest nawskroś osobistym. 
Wyrazem tego stosunku staje się najistotniej
sza treść duszy człowieka: może nią być sam 
smutek, albo radość istnienia. I jeżeli gdzie, to 
właśnie tutaj, pryska ostatecznie legenda o wy
jątkowej pogodzie duszy Kochanowskiego, któ
ry na widok życia nietylko nie tryskał radością 
bytu, ale kurczył się w sobie i bolał, aż do nie
zaprzeczonego pesymizmu. Mam tu na myśli je
den z Fragmentów (4), w którym spotykamy się 
z twardem pojmowaniem Boga, jako źródła 
przeznaczeń ludzkich. Człowiekowi nielza się 
nawet skarżyć, jako że Bóg w niczem nie odsła
nia mu swoich wyroków i nie upewnia, że ma go 
czasu wszelakiego strzec od przygód. W prze
ciwnym razie człowiek

Miałby przyczynę żałować się swego 
Nieszczęścia, płacząc, że mu się nie stało 
Dosyć tak zacnej obietnicy Jego.

Człowiek staje się tu istotą bezwolną w ręku 
Boga; jak powiada poeta:

Wszyscy w niepewnej gospodzie mieszkamy, 
Wszyscyśmy pod tem prawem się zrodzili,
Że wszem przygodom, jako cel być mamy.
Płacz albo nie płacz, z drogi swej nie zidzie 
Boskie przejźrzenie: próżno się kto zdziera, 
Niewola ciągnie, choć kto nierad idzie.

Pozostaje natenczas jedno z dwojga: albo bez
silny protest człowieka przeciwko tak pojętemu 
Bogu, albo też bierne poddanie się Jego mocy. 
Jakoż dopiero w tem miejscu przywołuje Ko
chanowski filozoiję epikurejsko-stoicką z równo
wagą ducha tak w szczęściu, jak i w nieszczę
ściu. Przywołuje też ku pomocy dbałość o dobrą 
sławę człowieka, jako dobro jedyne, które zo
staje po nim, jako pole jedyne, na którem czło
wiek duchem może orać. Tutaj atoli pesymizm 
poety bierze górę: I tak w Pieśni o Dobrej Sła
wie Kochanowski wątpi, aby znaleźli się tacy, 
którzyby irracjonalne wartości duszy postawili 
nad stroną materjalną życia. Jakoż stwierdza, 
że

I szkoda zwać człowiekiem, kto bydlęce żyje.
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Ten religijny pesymizm Kochanowskiego, już 
bez pozorów klasycznej równowagi ducha prze
jawił się ostatecznie i jaskrawo w Trenach. Tu 
już stajemy na twardym gruncie bolesnej rze
czywistości, prawdziwego nieszczęścia człowie
ka. Mamy tu całą długą drogę bólu, który naj
pierw od Boga odpycha, a potem ostatecznie do 
Boga w łzach przypada. Wieje stąd potęgą 
śmierci, która milczy, kiedy serce człowieka 
skowyczy z bólu. Wieje stąd ciszą, gdy przed
tem Bóg piorunami poraził ufność i bezpieczeń
stwo ludzkie. Mamy tu rozpamiętywanie istoty, 
której już niema. Mamy uczucie pustki i głuche
go smutku w nieukojonej tęsknocie, aż wreszcie 
przyjdzie bunt przeciwko Bogu. Bunt atoli naj
pierw skierował się przeciwko tym podporom, 
mającym dać człowiekowi równowagę ducha, 
a więc przeciwko całej dotychczasowej filozofji 
epikurejsko-stoickiej poety. Potem, wobec mil
czenia śmierci, przychodzi do głosu zwątpienie 
w samą nieśmiertelność duszy, a potem rozpacz 
utraty wiary, nie w Boga, ale w jego moralną 
istność. Stosunek do Boga staje się tu czemś 
zgoła bezużytecznem w życiu człowieka, Bóg 
staje się siłą władającą nad ludźmi na ich nie
szczęście.

Nieznajomy wróg jakiś miesza ludzkie rzeczy 
Nie mając ani dobrych, ani złych na pieczy.
Kędy jego duch wienie, żaden nie ulęże,
Praw-li, krzyw-li, bez braku każdego dosięże.

Lecz gorzej jeszcze, bo Kochanowski wszystkie 
marzenia człowieka o Bogu, wszystkie o Nim 
myśli ludzkie, całą wiarę Objawienia kwalifiku
je teraz ogólnie jako:

,,sny lekkie, sny płoche, które nas bawią 
Które się nam podobno nigdy nie wyjawią“.

Po takiem wyznaniu wiary pozostaje tylko — 
albo umrzeć w rozpaczy, albo doznać przełomu, 
po którym dusza, wcześniej czy później, obez
władniona męką, jak po ciężkiej chorobie, musi 
do Boga wrócić. Na drodze swojej napotka 
płacz, który nią wstrząśnie, a potem ciszę i bez
wład, poczem następuje powrót Boga do duszy 
człowieka. Dusza ta nie rozbrzmiewa wtedy 
skargą, wypełnia ją majestat cierpienia. Tak też 
i w Trenach Kochanowskiego, mamy naostatku 
przylgnięcie duszą do Boga, który zasmuca, ale 
i pociesza. Zjawia się tu jeszcze jeden czynnik: 
pokory. Myśl zbłąkana po nawrocie do Boga, 
nie Jego teraz o ból obwinia, jedynie dumę 
ludzką i pychę, które w szczęściu o Bogu nie 
pomną:

My nieposłuszne, Panie, dzieci Twoje,
W szczęśliwe czasy swoje 
Rzadko Cię wspominamy,
Tylko rozkoszy zwykłych używamy.

A zatem treścią modlitwy będzie teraz:
...niech nas nie rozpycha 
Doczesna rozkosz licha;
Niechaj na Cię pomniemy
Przynajmniej w kaźni, gdy w łasce nie chcemy.

Ostatecznie wracamy tu do osobistego stosun
ku do Boga po doświadczeniu życiowem, po mę
ce, po rozszczepieniu jaźni, teraz scalonej w Bo
gu nanowo. I to był ostatni etap w rozwoju reli
gijnym duszy Kochanowskiego, po którym nie
zadługo już przyszła śmierć poety (1584).

Drugim poetą o rozszczepionej duszy w reli
gijnej męce, i drugim tej poezji szczytem był 
Mikołaj Sęp Szarzyński. Gdy Kochanowski był 
typowym poetą religijnym z epoki Odrodzenia, 
Szarzyński przedstawia sobą nawrót do średnio
wiecza, z jego ascezą i omroczeniem duszy. Po
ezje religijne Szarzyńskiego, jak powiedziano 
gdzieindziej ,,tchną posępnym majestatem świą
tyni gotyckiej, rwącej się ostremi wieżycami 
w niebo*). Szarzyński, który przeszedł przez 
głębokie wpływy protestanckie, a potem wrócił 
na łono katolicyzmu, jest bezwzględnie najgłęb
szą postacią religijną w poezji polskiej do Mic
kiewicza. Zył zakrótko, dorobek jego literacki 
jest nazbyt nikły, mimo to sięgnął do przepast
nej głębi duszy w swoich przeżyciach religijnych. 
W pieśni o Bożej Opatrzności na świecie stwier
dza poeta, że

Nie trafunek przygodny ludzkie sprawy rządzi,

ale mądrość Boża normuje sprawy. Boga zaś cechu
je „lutość i sprawiedliwość”, człowiekowi dał On 
nietylko byt „ale by szczęśliwie każdy żył...” 
Bóg jest mądrością i źródłem szczęśliwości ludz
kiej. Lecz człowiek jest bezradny wobec życia, 
a przedewszystkiem jest bezradny wobec siebie 
samego, wobec swojej natury ludzkiej. Na tern 
polega jego rozdwojenie, jego nieustanna męka 
i trud. Naturą swoją boską, duchem, ciąży isto
ta ludzka do Boga, jako ducha doskonałego, na
turą swoją ludzką ciągnie do ziemi i świata, któ
re są złem i marnościami życia. Człowiek jest 
w nieustannej walce z samym sobą, tkwi w nie- 
ustannem rozdwojeniu, z którego tylko Bóg go 
wyrwie. Bóg jest mądrością wiekuistą, jak mówi 
Szarzyński w pieśni O rządzie Bożym na świecie, 
ale jest i wolą samą w sobie, która podbija inne 
wole. Jedynie człowiek mocen jest imać się 
własnych dróg i może odstąpić od bożych praw, 
by jąć się rzeczy śmiertelnych. Dochodzi w tern 
rozumowaniu Szarzyński do tego, że, jak śred
niowieczny asceta czy prorok biblijny, wyzywa 
pioruny boskie, przygody i zatratę na ludzi, ja 
ko znamiona woli Bożej, któreby ukróciły wolną 
wolę człowieka. Mamy ten nawrót do średnio
wiecza u poety, który jednocześnie dla swojej 
formy poetyckiej szuka najbardziej nowoczes
nych wzorów, używając często aż nazbyt skom
plikowanej, ale modnej naówczas, przestawni. 
Dalej, jak człowiek średniowiecza, chwali, u j
muje i uwielbia Szarzyński Boga nietylko ser
cem i duszą, ale przedewszystkiem rozumem. 
W pieśni O wielmożności Bożej wyznaje, że nie 
może śpiewać Bogu na podobieństwo aniołów,

*) Studja staropolskie — księga ku czci A. Brucknera— 
Kraków 1928 — str. 458.
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gdyż musi Go oglądać oczyma duszy. Chciałby, 
jak Dawid, śpiewać Bogu Psalmy, który

Przedziwny wszędzie, ale bardziej w sobie,
Sam sobie dosyć w szczęściu i w ozdobie,
Wżdy ku swej sławie dał w tym uwielbieniu 
Miejsce stworzeniu.

Jest Bóg dobrocią wieczną i przyczyną wszyst
kiego, atoli wielbi Go Szarzyński za to, że dał 
się ludziom poznać zapomocą ich rozumu, za 
którym dopiero idzie serce. A czyż to nie ra
cjonalizm średniowieczny? Mówi tutaj Szarzyń
ski tak:

...zwierciadła swej wiecznej mądrości 
Na niebie stworzył szczyre Rozumności...
Dałeś się poznać: daj niech serce pali,
Co rozum chwali.

Jeżeli przejdziemy teraz do Szarzyńskiego 
Psalmów , spotykamy to samo uwielbienie Boga, 
zrazu jak u Kochanowskiego, poprzez zjawiska 
przyrody w przestrzeni i w czasie. Ale, już nie 
jak Kochanowski, ponad temi zjawiskami przy
rody stawia Szarzyński Objawienie Boże t. j. 
prawa, które

...odmiany nie znają 
I światłem prawdy serca utwierdzają.
A tak nas karzesz, gdyć który przewini,
Że z nim porządek Twa święta kaźń czyni.

do czego doszedł był również Kochanowski, ale 
po nieszczęściu osobistem (Na Psalm Dawidów
XIX). y

Właściwym wyrazem, i zdaje się ostatnim 
z przed końca życia, poglądów religijnych Sępa 
Szarzyńskiego były jego Sonety religijne. Mamy 
tu znowu to samo dziwne zjawisko, że poeta 
średniowieczny duchem, samą iściznę myśli swo
jej religijnej wyraża w formie tak artystycznie 
wyszukanej, jakim był wówczas sonet.

I tak: mamy tu przedewszystkiem pesymizm 
średniowieczny w poglądzie na żywot ludzki, 
niepewny i krótki, a zakończony śmiercią. Pesy
mizm ów śmierci nie jest, jak u Kochanowskie
go, spowodowany stratą kogoś z najbliższych, 
śmierć staje się tutaj zagadnieniem ogólnem 
i zdaje się poprostu ciążyć nad myślą religijną 
Sępa, o czem świadczą także liczne jego epi- 
taphia. Śmierć kroczy za życiem ludzkiem, pod
cina jego radość istnienia. Wobec potęgi śmierci 
wszystko staje się złudą i niczem. Ale nietylko 
śmierć, lecz także i życie samo odwodzi duszę 
ludzką od Boga, czyli od jej szczęścia. W re
zultacie powie poeta, że

.. stokroć szczęśliwy,
Który tych cieniów wczas zna kształt prawdzfwy.

Mamy tu nic innego, jak średniowieczną ascezę, 
której sekunduje poczucie nędzy ludzkiej. Czło
wiek sam staje się nędzą, — ,,urodzony z bole
ścią, a poczęty ze wstydem“, żyjący ,.nędznie, 
odmiennie i bojaźliwie“, a ginący „jak cień, 
opuszczony od słońca". Woła też poeta do Boga:

I od takiego, Boże nieskończony,
W sobie chwalebnie i w sobie szczęśliwie 
Sam przez się żyjąc, żądasz jakmiarz chciwie 
Być miłowany i chcesz być chwalony,

w czem dopatruje się łaski i miłosierdzia Bo
żego, w tern uwielbieniu Go przez nędzny ludz
ki proch. Ale ten nędzny ludzki proch cierpi 
i wiedzie nieustanną wojnę z szatanem, ze świa
tem i ciałem, żyje w rozdwojeniu duszy i męce 
bez dna.

Szczęśliwością człowieka jest spokój jego du
szy, ale udziałem życia jest walka. Sama jednak 
walka z szatanem nie stanowi istoty męki, jest 
nią dopiero rozdwojenie wewnętrzne duszy sa
mej w sobie. Walka toczy się w samym czło
wieku, którego ciało nie chce dopuścić do 
zwierzchności nad sobą ducha i które 

Upaść na wieki żądać nie przestanie.

Pozostaje zatem jedno tylko t. j. modlitwa roz
dwojonej jaźni ludzkiej o scalenie jej Bogiem, 
o wsparcie jej Bogiem przeciwko samemu sobie 
w wa1-~e. Przyrodzona treścią duszy ludzkiej 
jest miłość, ale nie miłość rzeczy tego świata, 
których

I niemiłować ciężko i miłować
Nędzna pociecha, gdy żądzą zwiedzione
Myśli cukrują nazbyt rzeczy one,
Które i mienić i muszą się psować.

W rezultacie nic tu nie zadowoli duszy, która 
pragnie wieczności:

K^mu tnk bedz’0 dnsta*1 ’»»m sma^w^ć 
Złoto, sceptr, sława, rozkosz i stworzone 
Piękne oblicze, by tym nasycone 
I mógł mieć serce i trwóg się warować?

Niczem nie zapełni człowiek pustki duszy, która 
pragnie miłości. Ale życie na miejsce Boga pod
stawia tu świat i w rezultacie

Zawodzi duszę, której wszystko mało.

Należy tu dodać jeszcze: Szarzyński w porów
naniu z Kochanowskim był poetą religijnym 
nawskroś katolickim, co przejawiało się nietylko 
w jego nastawieniu myśli średniowiecznem, ale 
także i w kulcie dla Matki Boskiej, który na- 
ogół osłabł w wieku x VI-ym.

Szarzyński i Kochanowski stanowią dwa 
wzniesienia najwyższe w poezji polskiej religij
nej XVI w. Jeden z nich renesansowy, drugi 
średniowieczny, może niedoszły dominikanin, 
jak na to życiorys wskazuje, obaj atoli dochodzą 
do Boga po rozdwojeniu duszy, umęczonej bó
lem. U Kochanowskiego ból był osobisty, u Sę
pa Szarzyńskiego ogólnoludzki. Ale i tu i tam 
czynnikiem scalającym duszę — była wiara. Da
lej. Wiek XVI, naogół biorąc, mimo pozorów ju
trzenek greckich, które mu przyświecały, nie bvł 
wiekiem pogody ducha. Literatura polska XVI 
w. tchnie niejednokrotnie potężnym bólem, aż 
do zaguby energji życia, aż do negacji czynu 
w poddaniu się smutkowi i złym przeczuciom. 
Źródłem tego pesymizmu było przedewszyst
kiem państwo.
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P r o f . K . S  e  r  i  n  i .

L I S T  DO F I L I P  J AN.
(dalszy ciąg)

List do Filipjan 2 5—71: Albowiem niech w was będą 
te sam e myśli, ja k ie  i w Jezu sie  Chrystusie, który bę
dąc w postaci B ożej, nie poczyta ł sobie za łupiestwo 
być równym Bogu, ale poniżył sam ego siebie, przy- 
jąw szy  postać niewolnika, stawszy się podobny ludziom, 
i z postawy znaleziony ja k o  człowiek, sam siebie uni
żył, będąc posłuszny aż do śm ierci, i to śm ierci krzy
żow ej. Dlatego też B óg nader go w ywyższył i darow ał 
mu imię, które jest nad w szelkie imię, aby w imieniu 
Jezu sa  zginało się kolano tych, którzy są na n iebio
sach  i na ziemi i pod  ziem ią , i aby w szelki język  
wyznawał, ze Jezu s Chrystus je st Panem  ku chw ale 
B oga Ojca.

ŚMIERĆ I ZMARTWYCHWSTANIE.

Życie religijne obfituje w przeciwieństwa, 
któremi gorszy się myśl krytyczna a przed któ- 
remi korzy się uczucie; intuicyjnie bowiem wy
czuwa, że w tych wykluczających się wzajemnie 
przeciwstawnościach ujawnia się jedna wspólna 
rzeczywistość. Jest ona nietylko wyższego rzę
du od rzeczywistości, dostępnej dla naszego uję
cia rozumowego ,̂ lecz całkowicie od niej od
mienna, niedostępna i nieuchwytna; w niej jed
noczą się przeciwieństwa w sposób dla nas nie
zrozumiały, przerasta ona b owiem wszelkie 
ludzkie pojmowanie. Tą rzeczywistością jest 
Bóg.

Stosunek człowieka do rzeczywistości Boskiej 
nie może opierać się na rozumowem zgłębieniu 
przepastnych tajemnic Jego istoty i woli; nasze 
zdolności poznawcze dobiegają tu swego kre
su i przed tą otchłanią muszą się zatrzymać 
w niemem przerażeniu; z głębi zaś jestestwa 
ludzkiego wyrywa się i płynie ku niebiosom 
święty hymn pokory i uwielbienia.

Takim hymnem, recytowanym lub śpiewanym 
w najdawniejszych . zgromadzeniach chrzęści* 
jańskich są słowa Pisma Świętego, przytoczone 
w nagłówku. Apostoł Paweł poczynił pewne 
uzupełnienia, dostosował je do toku swych wy
wodów, lecz z poza tych osłonek wyziera po
stać i brzmi nuta pradawnego hymnu: Jezus 
Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.

Pieśń ta wznosi się i obecnie w zborach Chry
stusowych ku tronowi Przedwiecznego, a brzmi 
ze szczególną mocą w dniach, gdy Wielki Pią
tek i Święto Zmartwychwstania wspólnie cho
ciaż na różne nuty głoszą chwałę Pana. Świat 
i wieczność, śmierć i życie, poniżenie i wywyż
szenie, ohydny występek i łaska Boża kojarzą 
się w tym krótkim odstępie czasu, łącząc się 
w jednym psalmie uwielbienia dla Pana.

W spadku po naszych przodkach, którzy żyli 
wiarą a umierali w przeświadczeniu, że Bóg jest 
Panem Świata, otrzymaliśmy tę pewność, iż On

jest jedynym władcą nieba i ziemi; chociaż ta 
wiara naszych ojców i matek była niejedno
krotnie wystawiana na ciężkie próby., jednak 
wychodziła zwycięsko z walki z niewiarą, gło
szącą kult potęgi pana tego świata. A czy tym 
panem będzie pieniądz, oręż, przemoc, podstęp, 
pycha, rozkosz, jest dla naszego stosunku do 
jedynej prawdziwej rzeczywistości obojętne. 
Tam panuje Bóg, tu włada świat.

Filipjanie nietylko poznali tę smutną praw
dę, lecz boleśnie ją odczuwali z powodu prze
śladowań; do tego smutnego przeświadczenia 
dochodzimy obecnie i my, śledząc przebieg wal
ki o cześć Chrystusową w życiu i duszach współ
czesnego pokolenia. Obecne jej napięcie nie jest 
przypadkowym wynikiem układu sił społecz
nych i politycznych, nienawiść do Chrystusa ze 
strony tego świata jest zjawiskiem stałem, od- 
wiecznem, a jej najwymowniejszym wyrazem 
krzyż na Golgocie. Pan zawisł na szubienicy — 
niechaj wolno będzie użyć tego wyrazu dla od
malowania całej ohydy i zgrozy, zamiast sło
wa — krzyż, uświęconego przez śmierć Pań
ską. Syn Boży przybity do krzyża? Co to 
znaczy?

Tu, na Golgocie, ujawniła się cała nienawiść 
władcy i władców świata do prawdziwego Bo
ga; odkryli swą duszę, dotychczas starannie 
przykrywaną pozorami bogobojności i moralno
ści, odchylili zasłonę prawdy przed głębią fał
szu. Władca świata: Annasz, Kaifasz, Poncjusz 
Piłat, Wielka Rada, tłum niezorganizowany czy 
ujęty w karby dyscypliny wojskowej — odkrył 
swe oblicze, ujawnił swą istotę: kaźń na Golgo
cie była błyskawicą, która oświetliła mroczną 
ciemność i okazała" jej potęgę. Nietylko pro
mień światła zabłysnął wtedy, lecz słońce praw
dy rozgorzało i blaskiem swym oświetliło krai
nę panowania złego.

Czy ma więc władca tego świata zachować 
zdobytą przez siebie potęgę, wykorzystać ją 
w celu pomnożenia swej mocy nad ludźmi i ich 
ostatecznego pognębienia i pohańbienia? Z sy
nów tej ziemi nieszczęsnej nikt nie posiadał ty
le siły, aby przeciwstawić się zwycięsko potę
dze śmiertelnej, więc musiałby się spełnić wy
rok, że świat oderwie się nazawsze od swego 
Stwórcy, nigdy nie będzie królestwem Pana.

Wtedy Chrystus ,,nie mniemał, iżby miał 
chciwie korzystać z tego, że był równym Bo
gu, ale wyniszczył samego siebie“, przyjąwszy 
postać niewolnika, stawszy się podobny ludziom 
i z postawy znaleziony jest jako człowiek. 
W krótkiem życiu Jezusa poprzez postać ludz
ką przezierała postać Boska, a w obcowaniu 
z Nim mógł się człowiek przekonać, że istnieje
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inna prawdziwsza rzeczywistość, niż ta, którą 
żyje świat, rzeczywistość istotna — Bóg.

Jej objawienie się w Chrystusie i w dziejach 
Jego krótkiego życia nie przekonało ludzi, Jego 
pokora i miłość nadziemska miały być jedynie 
środkiem zaspokojenia pychy i chęci opanowa
nia świata. W celu zupełnego objawienia praw
dy użył Chrystus ostatecznego heroicznego 
środka: sam siebie uniżył, będąc posłuszny aż 
do śmierci i to śmierci krzyżowej. Poświęcił się. 
Zawisł na krzyżu. Co oznacza Jego męka? Ona 
jest objawieniem tej nienawiści przepastnej, ja
ką żywi władca tego świata do Pana niebios, 
ona jest bolesnym a jednak zwycięskim wyzna
niem posłuszeństwa, pokory i miłości. Jezus na 
krzyżu nietylko wskazuje na świat, leżący u je
go stóp, nietylko podnosi swój wzrok ku świa
tu, opromieniającemu blaskiem wieczności Je
go głowę, cierniem ukoronowaną, On nietylko 
wyjawia przez swą śmierć najistotniejszą treść 
tych dwóch światów — On uczynił więcej, rzu
cił między nimi pomost nie pojednania, którego 
być nie może, lecz wyzwolenia z potęgi i mo
cy tego świata ku życiu w świecie Boga. On 
pojednał Boga z człowiekiem, otwierającym du
szę swą Bogu.

Pod krzyż (przychodzi 
serce człowiecze —
— Któż mnie odrodzi? —
— Ja  cię uleczę!

— Masz tu obronę,
— masz 'tu puklerze,
— z cierni koronę,
— miłość w ofierze.

Krzyżu! Goli goto — 
widziana snami 
i tą tęsknotą 
ponad ścierniami,

człowiek przychodzi cierpiący!!
Z żywego krzyża 
wszeohmiłujący
do serca lwiego Chrystus się zniża!

(Zegadłowicz „Dom jałowcowy*).

Bolesnym rozdźwiękiem zakończyłaby się 
pieśń miłości Bożej na Golgocie, gdyby śmierć 
Pojednawcy ii Zbawiciela miała być końcem roz
poczętego przez Niego dzieła. Triumf zwycię
stwa pozostałby po stronie władcy tego świa
ta, który miałby prawo chełpić się swą potęgą. 
Lecz stał się cud nad cudy. „Przetoż i Bóg nader 
Go wywyższył“ nietylko przez krzyż, lecz przez 
wskrzeszenie. Chrystus zmartwychwstał — 
brzmi pieśń triumfu przez wieki od owej chwili, 
gdy się objawił swym najwierniejszym aż po 
dzień dzisiejszy, oczekujący od Niego zbawie
nia. Śmierć jest oczywistym dowodem potęgi 
władcy tego świata, wszystko bowiem z nią się 
kończy i zapada w nicość; niedorzecznością 
przeto byłoby zmierzać i dążyć do innego świa
ta. W granicach narodzin i śmierci jest zamknię
ty krąg dni ludzkich, życie Jezusa byłoby 
stwierdzeniem tej smutnej prawdy i płynących 
z niej wniosków; lecz oto koło to zostało 
przerwane, umarły żyje; przez wskrzeszenie 
darował mu Bóg imię, które jest nad wszelkie 
imię, aby w imieniu Jezusa zginało się kolano 
tych, którzy są na niebiosach i na ziemi i pod 
ziemią.

Pieśń zmartwychwstania zwiastuje zwycię
stwo ostateczne Boga, a dzięki temu zbawienie 
dla tych, którzy się jemu oddali. Jutrznia no
wego świata, nowej ludzkości zaświtała nad 
otwartym grobem Chrystusa. Alleluja!

O melodjo wieczności! Bezkresów śpiewanie! — 
spalcie mnie i rozwiejcie wichry, błyski, dźwięki1 
Nie ja! Nie ja! — Godniejszy niechaj zmartwych

wstanie
i pojmie i wyśpiewa rytm Wszechmocnej Ręki!

(Zegadłowicz „Dom jałowcowy“).

P. H u l k a - Ł a s k o w s k i .

NOWA P O L S K A .
Stoimy w obliczu wielkiego przesilenia, już 

nietylko sejmowego, czy państwowego, ale 
w całem znaczeniu narodowego. Przeobraża się 
do gruntu dusza polska i ku wielkiej radości 
stwierdzić możemy, że strząsa z siebie stare na
łogi myślowe i uczuciowe, aby wreszcie upo
dobnić się całkowicie i ostatecznie do narodów 
kroczących na czele cywlizacji. Zbyt jedno
stronny byłby obraz Polski dzisiejszej, gdy
byśmy patrzyli jedynie na rozpasanie się klery
kalizmu. Zapewne, że ciemnota ma u nas licz
nych i wpływowych przedstawicieli i jest tak po
tężnie zorganizowana, że polityka musi się z nią

narazie liczyć, trzeba jednak i to zaznaczyć, że 
już się nie cofamy wstecz i nawet nie stoimy 
w miejscu, ale ruszamy naprzód i sięgamy w 
głąb życia, w jego istotę. Odzywają się znako
mici publicyści, działacze i krytycy życia spo
łeczno-politycznego, a odzywają się zgoła ina
czej, niż to przepisywał jeszcze do niedawna 
wszech władny konwenc;onalizm klerykalistyczny* 

Co było i co jest? Popatrzmy. Jeszcze nie
dawno starano się u nas zatuszować fakt, że 
przez Polskę przeszła potężna fala reformacji 
i usiłowano zamilczeć, że to ona zbudziła nas do 
samodzielnego życia narodowego, dała mu lite
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raturę i myśl polityczną. Nie wiadomo dlaczego, 
ale kładziono ogromny nacisk na to, aby Polska 
uchodziła za wyłącznie katolicką, za niezachwia
nie papieską. Nikt nie zwracał uwagi na zasta
nawiające głosy Mickiewiczów, Goszczyńskich, 
Świętochowskich, którzy wskazywali tak samo. 
jak ongi Długosz, na zastraszająco niski stan 
moralny społeczeństwa i mas ludowych przy ca- 
łej jego pobożności i prawowierności. Nie do
czekał się posłuchu ani katolicki publicysta 
Szczepanowski, ani konserwatywny hr. Dziedu- 
szycki, natomiast podobał się Brodowski, gdy 
wywodził, że łatwiej wyobrazić sobie najohyd
niejszego zdrajcę narodu i sprzedawczyka Po
laka, niż Polaka nie — katolika. Podobało się 
też słowo Dmowskiego, który po liberalistycz- 
nych peregrynacjach dostał się w orbitę klery
kalizmu i teraz niby muezzin obwieszczający, że 
niema Allaha oprócz Allaha, dowodzi, że ,,ka
tolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, zabar
wieniem jej na pewien sposób, ale tkwi w jej 
istocie, w znacznej mierze stanowi jej istotę“, 
Wniosek oczywiście zawsze ten sam: kto nie ka
tolik, ten nie Polak. I nie o teorję katolicką cho
dzi. ani nie o praktykę, bo autorytatywni przed
stawiciele katolicyzmu rzymskiego orzekli, że 
Dmowski głosi herezje nawet w swej propagan
dzie katolicyzmu, ale o prostą uległość klerowi, 
który uważany jest za władcę kluczów odmyka
jących i zamykających panowanie nad szerokie- 
mi masami ludawemi.

W demokracji rozumianej po naszemu, to jest 
tak, że partyjnicy nie garną się do obowiązku, 
ale szukają przywilejów i korzyści osobistych, 
masa ludowa jest dla sprytnych polityków tym 
wielkim panem, który przy poczciwości swojej, 
czy raczej głupocie, pozwoli sobie wszystko za
brać wzamian za liche obietnice, których obie
cujący nigdy dotrzymać nie myśli. Ale lud poli
tyki nie zna, a politykom nie ufa, natomiast boi 
się księdza i jego władzy sięgającej w zaświaty. 
Droga do mas ludowych prowadzi więc do księ
dza, do klerykalizmu i jego wpływów, co 
wszystko razem wyraża się przygodnie takiemi 
eufemizmami, jak kościół, wiara święta, Bóg, 
ojczyzna. Na tych sprytnych manewrach poli
tycznych poznano się już dawno, bo Stanisław 
Brzozowski powiedział przed dwudziestu prze
szło laty, iż szuka się u nas nie prawdy, ale jej 
pozrów zapewniaj ących różne korzyści. Utarło 
się wszakże w naszem społeczeństwie dziwacz
ne przekonanie, że wiedzieć można to i owo, ale 
dla siebie. Zapanowała zasada obłudy obowią
zującej: nie mówić o tern, o czem się wie, nie 
wypowiadać najgłębszych przekonań. Za mil
czenie płacono złotem, za mówienie prawdy bi
to pałką, szykanowano, oczerniano, bojkotowa
no. Zasada niepisana i niewypowiadana brzmia
ła: Milcz, nie mów nic o ciemnocie i korzystaj 
z niej tak samo, jak korzystają inni. Mało znaj
dowało się ludzi odważnych, którzy byliby 
chcieli ryzykować skutki walki nierównej i mia
no zdrajców narodu oraz wyrzutków społeczeń
stwa.

Jeśli pomimo takiej sytuacji znajdują się lu
dzie, którzy przygodnie wypowiadają śmiało 
swoje przekonaia, to możemy się z tego cieszyć 
jako z przejawu szlachetności charakterów 
a zarazem dowodu, że Polska już się nie da 
zepchnąć na ten poziom, na którym widział ją 
wiek osiemnasty, wiek Chmielowskich i Baków. 
Przed dwoma laty ukazał się drugi tom wspa
niałej ,,Historji chłopów polskich“ Aleksandra 
Świętochowskiego, a w książce tej znajdujemy 
przesmutne dowody, że kler rzymski, pan niepo
dzielny ludu polskiego nie zatroszczył się o je
go uspołecznienie i podniesienie moralne; dzi
siaj zaś ukazują się coraz częściej książki, któ
rych treść jest wymownym dowodem, że 900 lat 
tak zwanego chrześcijaństwa w Polsce nie zro
biło dla mil jonowych rzesz ludu polskiego nic.
I nietylko dla ludu, bo oto co pisze jeden z naj
bardziej powołanych działaczy społecznych, 
Władysław Wolert, w swej kapitalnej pracy 
,,Demokracja i kultura“: „Społeczeństwo nasze 
nie jest oświecone, nie jest uobywatelnione, nie 
jest społecznie wychowane. Trzeba je coprędzej 
oświecić, trzeba je wychować. Rzecz to pilna 
i bardzo ważna. Kraje o wysokiej kulturze pro
wadzą nieustanną i wielką pracę, umożliwiają
cą dostęp do światła wszystkim warstwom spo
łeczeństwa. Ale dostęp do światła to nie jest 
wszystko. — Nie można wychować narodu ani 
na zoologji, ani na ekonomj i, ani na naukach 
stoickich: powinieneś, musisz! — A wszak trze
ba naród wychować, więcej, trzeba go stale wy
chowywać. Olbrzymie pole pracy leży odłogiem 
Hoene-Wroński powiada, że prawa moralne... 
są nam naprzód objawione we wnętrzu naszego 
uczucia“... Wszyscy nasi najwięksi pisarze na 
przestrzeni całych wieków powtarzają jedno, 
że społeczeństwo nasze jest niespołeczne, nie
moralne, gnuśne, liczące chętnie na świętych 
Pańskich, ale nie na siebie wyłącznie. Długosz, 
Sienkiewicz, Świętochowski, Brzozowski, Nie- 
mojewski, to tylko kilku z pośród wielu, którzy 
o tern pisali, domagając się przemiany naszej 
pc stawy wobec życia.

Jakby dla uzupełnienia wywodów Święto
chowskiego i Wolerta wydaje Wojciech Stpi- 
czyński swoje wyborne rozprawy publicystycz
ne w książce „Głos Prawdy“. Rozprawa 
„U źródeł niedostatku“ jest śmiałym rozrachun
kiem z konwencjonalną obłudą, która jeszcze 
niedawno wypowiedziała się nieodpowiedzial- 
nemi usty Dmowskiego, że protestantyzm uczy 
pieniądze zdobywać, katolicyzm zaś uczy oby
wać się bez nich. Mówił też (było to na zjeździe 
katolickim w Poznaniu), że katolicyzm trzyma 
się Nowego Testamentu, który uczy wyrzecze
nia, a protestantyzm daje pierwszeństwo Stare
mu Testamentowi i z niego uczy się robić pienią
dze. Doradzał ostatecznie, aby „protestanckie 
naleciałości doczysta z Polski wymieść“. I wła
śnie na takiem tle bezmyślności klerykalnej 
rozprawa Stpiczyńskiego nabiera rezonansu 
zgoła osobliwego. Świetny publicysta nie uważa 
ubóstwa osobistego czy narodowego za stan
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idealny i pożądany, ale przeciwnie, staje do 
walki z niedostatkiem, a szukając jego przy
czyn, dostrzega te związki, jakie istnieją między 
pewnemi postaciami religji a zamożnością lub 
też ubóstwem społeczeństw. Stpiczyński nie jest 
gołosłowny i życie gospodarcze narodów nowo
czesnych ilustruje rozwojem idei kościelnej od 
jej zarania aż do naszych czasów, wykazując 
na przykładach, jak wiele dobrego uczyniła re
formaci a przez uspołecznienie człowieka i przy- 
zwyczajenie go do stałej twórczej pracy i mą
drej inicjatywy, podczas gdy katolicyzm uczył 
wyrzeczenia i z nędzy czynił wielką cnotę. Bo
daj, że poraź pierwszy w czasach nowszych pu
blicysta polski odważa się tak śmiało nazywać 
rzeczy po imieniu i wskazywać na kalwinizm  
jako na religję, która życie wieczne zaczynała 
już na ziemi i z pracy myśli i rąk czyniła narzę
dzie do przekształcania wszelkich pustkowi 
i ugorów w czyste i bogate prowincje królestwa 
Bożego. Kończy Stpiczyński swoją rozprawę 
słowami Szczepanowskiego, iż ,,niema pospolit
szej i głupszej pomyłki, jak ta, która przypusz
cza, że rozwój sił ekonomicznych jest wyłącznie 
wypływem egoizmu, łakomstwa i chciwości 
Chciwość i łakomstwo mogą prowadzić do lich
wy, do gry giełdowej, ale przenigdy do rozwoju 
ekonomicznego... Niema odrodzenia ekonomicz
nego bez odrodzenia moralnego“.

Oto wielkie słowo potępienia nędzy jako sta
nu niemoralnego. Uzasadniać tego słowa nie 
trzeba; kto spojrzy na Anglję, Skandynawię, 
Holandję, a potem od tych krajów ewangelic
kich przejdzie oczyma na katolicką Hiszpanię, 
Italję, Polskę, Litwę, ten zrozumie, że społe
czeństwa stają się tern zamożniejszemi, im dalej 
stoją od Rzymu i tej postawy wobec życia, ja
kiej on naucza. Ale jeśli publicysta katolicki 
powiada, że niema odrodzenia ekonomicznego 
bez odrodzenia moralnego, to stwierdza on niski 
stan moralności przy pomocy niskiego stanu za
możności i to znowuż zmusza do zastanowienia 
się, czy klerykalizm jest tern, za co się tak czę
sto podaje, mianowicie ostoją i podstawą mo
ralną Polski i czy nie jest raczej przeszkodą na 
drodze narodu idącego w lepszą przyszłość 
i zdobywającego dobrobyt. Gdy po dziewięciu 
wiekach katolicyzmu katolicki pisarz pisząc
0 nędzy polskej każe się odrodzić moralnie, aby 
przyszło odrodzenie materjalne, to głosi on za
sadę ewangeliczną i ewangelicką: ,,Szukajcie 
najpierw królestwa Bożego i sprawiedliwości 
jego, a wszystko inne będzie wam przydane“.
1 powtarza tu słowa Mickiewicza: ,,0  ile po
większycie i polepszycie duszę waszą, o tyle 
polepszycie prawa wasze i powiększycie gra
nice wasze“. Stpiczyński punkt za punktem po
kazuje, jak mechanizowano życie nasze, jak za
niedbywano wychowanie moralne i w stopniu 
nędzy widzi miernik moralności klerykalnej, 
a poziom moralności czyni odpowiedzialnym za 
stan naszej przysłowiowej biedy.

Po Świętochowskim, Wolercie, Stpiczyńskim, 
to jest po pisarzach należących do zgoła róż

nych dziedzin badań i upodobań, dajmy głos 
literatowi z obozu narodowego, Zdzisławowi Dę
bickiemu. W swej ciekawej książce ,,Grzechy 
młodości“ opowiada on swoje przeżycia na wy
gnaniu w głębi Rosji, na pograniczu Azji, i mię
dzy innemi mówi o sekcie mołokanów. ,,Sekcia- 
rze ci żyją ściśle według Pisma świętego, które 
czytają i interpretują na własną rękę. Są bogo
bojni i uczciwi. Nie piją i nie palą... Umysły ma
ją  głębokie i ciekawe, skłonne do teologicznych 
dociekań. Kiedy poznaliśmy ich bliżej, niejed
nokrotnie ogarniało nas zdumienie dla ich nie
pospolitej inteligencji. Z tymi prostymi ludźmi 
można było rozmawiać godzinami, podziwiać 
ich zdrowy rozsądek, nie ustępujący wiele prak
tycznej filozofji życiowej Montaigne‘a w roz
strzyganiu zagadnień zastępuj ących codziennie 
drogę każdemu myślącemu człowiekowi... Słu
chając tych ludzi.... myśleliśmy nieraz, jaka jest 
kolosalna różnica w wyrobieniu umysłowem po
między nimi a ludem polskim. Nasz chłop jest« 
urodzonym realistą, któremu nie w smak są sa
modzielne dociekania myślowe w dziedzinie, 
w której zastępuje go ksiądz i kościół. Nie za
prząta on sobie głowy, chodzi do kościoła, słu
cha kazania, wzdycha gdzie trzeba, ale głębsze
go życia wewnętrznego bodaj że nie zna wca
le...“ Istotnie nie zna, jak nie zna go nawet in
teligencja polska, która przy pozorach religijno
ści jest religijnie wyjątkowo obojętna. Nikt się 
u nas nie interesuje źródłem wiary i podczas 
gdy gdzieindziej małe dzieci zadają rodzicom 
pytania, skąd też ksiądz wie o tern wszystkiem,
0 czem w kościele naucza, w Polsce nawet do
rośli ludzie nie troszczą się o takie sprawy. Jest 
to tern dziwniejsze, że na zachodzie Europy już 
sześć wieków temu prostaczkowie konfrontowali 
życie publiczne z zasadami ewangelji i doma
gali się od kościoła, aby praktykę dostosował 
do teorji. Toteż gdy się szuka ostatnich przy
czyn niewoli politycznej niepodobna nie dopa
trzeć się ich w niewoli duchowej, z której spo
łeczeństwo nasze nie szukało dotychczas wyj
ścia. Szlachta uważała, że Bóg stworzył chłopa
1 ziemię dla niej i że za to należy.Mu budować 
kościoły i klasztory z dostatków gromadzonych 
rękoma chłopskiemi, chodzić do kościoła, zacho
wywać posty. To była cała religja ,,narodowa“ 
i jest jeszcze dzisiaj.

Śród przywilejów, jakich klerykalizm doma
ga się dla siebie, jest ten, aby przez nikogo nie 
był krytykowany. Sam narzuca się na sędziego 
społeczeństwu, państwu, obywatelom należącym 
do mniejszości wyznaniowych i t. d., ale jego 
nie wolno sądzić nikomu. Wyciąga ręce po wła
dzę nad szkołą, jako jedynie kompetentny wy
chowawca i nawet zastanowić się nad tern nie 
umie, że w ciągu dziewięciu wieków nie umiał 
wychować narodu dla zadań społecznych: 
szlachty nie wychował ku temu, aby się zrzekła 
panowania nad chłopem, gdy trzeba było po
nieść ofiary dla ratowania zagrożonej wolności, 
a chłopu nie chciał dawać żadnej oświaty i nie 
dał mu nawet świadomości narodowej. Chłop
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wie, że jest katolikiem, ale nie wie, że jest Po
lakiem. To też takie artykuły, jak np. Boya- 
Żeleńskiego dokonywują istnego przewrotu 
w umysłach. Próbowano traktować je jako bluź- 
nierstwa, brak patriotyzmu, bolszewizm i t. d., 
ale nie zdało się to na nic. Społeczeństwo przy
zwyczaja się do korzystania z wolności słowa 
i myśli i to jest bardzo wiele.

Do przejawów emancypacji duchowej z pod 
panowania klerykalizmu należy także mądra 
i interesująca książka Wiktora Piotrowicza 
,,Z zagadnień wyznaniowych w Polsce“. Treść 
tej książki to szereg artykułów na tematy zwią
zane z naszem życiem kościelnem. Dużo 
miejsca poświęca autor między innymi spra
wie cerkwi prawosławnej w Polsce, ale 
nie pomija wyznań ewangelickich a tak
że tak zwanych sekt. Wszystkie te sprawy trak
tuje wysoce kulturalnie i daleki jest od tego roz- 
namiętnienia, jakie one wywołują u nas dzięki 

.rozpanoszonemu i nietaktownemu klerykalizmo
wi. Jakże dalekie są jego wywody od zacieśnia
nia granic polskości katolicyzmem! W poczyna
niach wileńskich ewangelików reformowanych, 
którzy zainicjowali zjazd roku 1927 i pobudzili 
kościoły ewangelickie w Polsce do stworzenia 
Rady Kościołów, widzi on czyn obywatelski i dla 
Państwa bezwzględnie pożyteczny. Tak samo

z wielkim umiarem i sipokojem umie wypowia
dać się o tak zwanych sekciarzach i nie zamy
ka oczu na to, że i śród nich są społeczności, 
które dały społeczeństwu polskiemu bardzo 
wiele i dać mogą jeszcze więcej, gdy otrzyma
ją uznanie ze strony państwa, na które czeka
ją, niestety, bardzo długo. Cieszyć się musimy, 
że skończyły się rozprawy pałkarzy z gromad
kami innowierców i że władze państwowe coraz 
wyraźniej dają „panującej wyłączności“ do zro
zumienia, że polska racja stanu stoi wyżej od 
interesów klerykalnych.

Nie należy też przeoczać zdarzenia ważne
go, jakiem jest wyrok Sądu Najwyższego 
w sprawie Ks. Superintendenta Jastrzębskiego. 
Sąd Najwyższy nietylko że skasował oba wy
roki instancyj niższych, ale sprawę wogóle umo
rzył. W stolicy Polski i na jej najwyższych sta
nowiskach panuje duch wysokiej kultury i to
lerancji; dzięki niemu Rzeczpospolita jest o j
czyzną różnych obywateli, którzy przy odmien
nych przekonaniach stoją na gruncie praw pań
stwowych i biorą na siebie obowiązki wobec 
Państwa. Nie, nietylko klerykalizm panoszy się 
w Polsce! Odradza się kultura wieku złotego 
i przy całej wsteczniczej hałaśliwości już jej 
klerykalizm przekrzyczeć nie zdoła.

Prof. K. S erin i.

PRZEŁOM ŻYCIA DUCHOWEGO 
A TEOLOGJA PRZEŁOMU

WSTĘP.
„Już się ma pod koniec starożytnemu świa

tu — wszystko, co w nim żyło, psuje się, roz- 
przęga i szaleje — bogi i ludzie szaleją“. „Sła
bość i niepewność, gorączkowa żądza czegoś 
lepszego i gorączkowe przerażenie po każdym 
czynie dokonanym, który do pożądanej prze
miany nie doprowadził, oto są duszy takiej 
piętna — i z tych znamion łatwo rozpoznać, że 
świat ten bliski dnia sądu i przeobrażenia swe
go“. Słowa te wieszcza Krasińskiego dawały 
wielokrotnie pochop do porównania świata an
tycznego w czasach jego upadku z położeniem 
obecnem społeczeństwa europejskiego; ustala
ją one trafną analogję między ówczesnym sta
nem psychicznym sfer przodujących a nastro
jami panuj ącemi obecnie wśród szerokich 
warstw demokratycznego Zachodu; maluczko 
a powstanie nowa apokaliptyka, żywo przypo
minająca późno-żydowskie lub wczesno-chrze- 
: cijańskie wzory. Za fazę, poprzedzającą jej po
wstanie; możnaby uważać ukazanie się licznych 
puiblikacyj, uzasadniających nieunikniony upa
dek kultury zachodnio-europejskiej.

Niewątpliwie były one szczerym wyrazem 
smutnych refleksyj, zrodzonych przez wojnę 
wszechświatową, która kosztowała 10.000.000 
istnień ludzkich i 70 mil jardów funtów szter- 
lingów, straty zaś na polu duchowem są nie
obliczalne; lecz publikacje te, powstałe na 
szczytach myśli krytycznej, stopniowo staczały 
się coraz niżej, wyraźnie zdradzając swe ukry
te tendencje — budzenie sensacji lub szerzenie 
paniki, będącej koniecznym warunkiem osią
gnięcia pewnych celów ukrytych.

Słusznie bowiem pisze nieznany mi bliżej au
tor „Historja zna momenty, gdy siły ducha ludz
kiego odmawiają posłuszeństwa. Rewolucja ro
syjska była właśnie wynikiem takiego zastoju 
energji i myśli ludzkiej“.

Nie ulega wątpliwości, że ludzkość przeżywa 
obecnie ciężki kryzys. Życie, raz wytrącone 
z równowagi przez kataklizm dziejowy, wyrzuca 
gorącą lawę nowych myśli i pożądań z tysiąca 
kraterów, które po wiekowem uśpieniu grożą 
ludzkości zniszczeniem. Jeżeli państwa o ustalo
nej strukturze społecznej, politycznej i duchowej 
ciężko walczą z kryzysem, o ileż cięższy musi
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być los tych społeczeństw, które po smutnych 
doświadczeniach dziejowych budują gmach 
własnego bytu w trudnych warunkach po
wszechnego przełomu! Zrozumiałym staje się 
niepokój, nurtujący duszę ludu, zrozumiałą pa
nika, wybuchająca przy lada ostrzejszym obja
wie kryzysu. Ponieważ spokój i rozważne po
stępowanie są w znacznej mierze zależne od 
bezstronnej oceny przeciwnika, więc i obecnie 
należy na chłodno spojrzeć w oczy owemu 
,,przełomowi“, ustalić jego treść i określić jego 
znaczenie w dziejach ludzkości i Królestwa 
Bożego.

R o z d z i a ł  I .

PRZEŁOM ŻYCIA DUCHOWEGO.
1. A n a l i z a  p o j ę c i a  „ p r z e ł o m" ,
Dla oznaczenia zjawiska życiowego, będące

go ośrodkiem naszych rozważali, mowa polska 
posługuje się wyrazami: zamęt, przełom, roz
kład, ktastrofa, lub ich synonimami: kryzys, 
chaos, kataklizm. Wyrazy te, zwykle używane 
w jednakowem znaczeniu, wykazują przy do
kładniejszej analizie daleko sięgające różnice. 
Ich sens jest zależny od przedmiotu, do które
go się stosują i od nastawienia badacza. Jeżeli 
będziemy rozpatrywali życie indywidualne pod 
kątem widzenia psychologicznym, to wymienia
ne pojęcia nabędą innej treści niż w tym wy
padku, gdy będą oznaczały pewne zjawiska ży
cia zbiorowego na tle jego rozwoju historycz
nego. Życie zaś historyczne nabierze takich cech 
przy traktowaniu go z punktu widzenia empi
rycznego, które nie będą wchodziły w rachubę 
przy identycznem pojmowaniu dziejów. Dla 
empiryka ,,związek empiryczny nie jest niczem 
innem jak wynikiem działania opanowanego 
przez pożądanie władzy i korzyści, przez ludz
kie interesy, potrzeby i namiętności, mające cha
rakter polityczny lub gospodarczy, intelektual
ny lub emocjonalny“. (Liebert. Die geistige Kri- 
sis der Gegenwart. str. 91).

Natomiast idealista oświadcza: ,,ujęcie ideal
ne his tor j i polega na tern, że rzeczywiste po
wiązanie wypadków historycznych zostanie uza
leżnione od sensu absolutnego, czyli innemi sło
wy podporządkowane normie absolutnej“. (Lie
bert. Die geistige Krisis der Gegenwart .str. 88).

Historyczne, te ściślej mówiąc historiozo
ficzne zagadnienia, wysuwają się w obecnym 
okresie kultury europejskiej na miejsce naczel
ne, byliśmy bowiem świadkami wypadków o ta
kiej doniosłości historycznej, że od nich jest 
w znacznym stopniu zależny układ życia na dłu
gi przeciąg czasu. Wobec podobnych wstrząsów 
i zmian mimowoli nasuwa się każdemu pytanie 
nietylko o ich rzeczywistym przebiegu, lecz o ich 
znaczeniu i sensie, przez poruszenie zaś tego 
zagadnienia wkraczamy w sam ośrodek histor- 
jozofji, a odpowiedź na dręczące pytania będzie 
w zupełności zależna od zajętego przez nas sta
nowiska. W celu uniknięcia nieporozumienia 
zaznaczam, że upatruję w przebiegu dziejowym

istnienie sensu, dzięki któremu pewne zjawiska 
życia ludzkiego nabierają znaczenia historycz
nego a ich przebieg celowości*).

Pod wpływem pewnych założeń, otrzyma
nych w spadku po wieku oświecenia, a miano
wicie twierdzeń o zasadniczej dobroci niespa- 
czonej natury ludzkiej, połączonych z zapatry
waniem na stopniowy pochód dokonywuj ących 
się zmian, powstała w połowie 19 stulecia wia
ra w ewolucję człowieka i ludzkości ku coraz 
doskonalszym formom bytowania o coraz szla
chetniejszej ich treści. Wprawdzie powolny ten 
pochód wzwyż odbywa się siłą konieczności, za
daniem zaś człowieka jest nie powstrzymywać 
postępu, raczej przyczyniać się do jego szyb
szego tempa i szerszego zakresu. Wiara w po
stęp, wygładzający istniejące przeciwieństwa, 
jest oparta na przeświadczeniu o zasadniczej 
harmonijności bytu, pomimo toczącej się nieu
stannie w nim walki. Wiara ta, łącząca się z wia
rą religijną lub ją nawet zastępująca, nie wyga
sła po dzień dzisiejszy.

Podług niej powstaje wprawdzie od cza
su do czasu na terenie życia zbiorowego 
zamęt, wywołany przez działania rozbież
nych sił; zadaniem i sztuką osób, zajmu
jących stanowiska kierownicze, winno być wy
gładzenie przeciwieństw i ustalenie harmonji, 
chociażby w postaci suchotniczego kompromi
su. Jeżeli cel ten nie zostanie osiągnięty, to nie
ubłagana walka między przeciwieństwami sta
wia postęp pod znakiem zapytania, wywołując 
szkodliwy przełom. Nadwątlony organizm spo
łeczny nie posiada sił do jego uleczenia skut
kiem czego szerzy się rozkład, zwiastujący zbli
żanie się ostatecznej katastrofy. Obawa przed 
nią jest tak wielka, że wszelki dokonywujący 
się przełom jest owiany uczuciem panicznego 
lęku, a silniejszy przejaw kryzysu uważany jest 
za zwiastuna końca. Pod wpływem takich zapa
trywań i nastrojów burżuazja zachodnio-euro
pejska, nie przeżywająca od czasów wielkiej re
wolucji francuskiej silnych i głębokich wstrzą
sów, widzi w obecnym kryzysie niechybny do
wód zbliżania się katastrofy. Przesilenia gospo
darcze i finansowe, społeczne i polityczne, kul
turalne i religijne mają być wyrazem daleko 
posuniętego rozkładu, i niemasz siły, mogącej 
powstrzymać doknywające się dzieło zniszcze
nia. Zbliża się więc dies illa, dies irae!

Inaczej będzie oceniał istoę zamętu, przełomu, 
katastrofy człowiek, dla którego dualizm jest 
podstawą poglądu na życie a metoda djalek- 
tyczna sposobem ujmowania i oceny jego dzie
jów; wprawdzie i materjalizm historyczny po
sługuje się tą metodą, jest jednak w swej isto
cie monistyczny, ponieważ za jedyny czynnik 
historyczny uważa środki produkcji i ich po
siadanie. Dualizm, zaś, widząc wszędzie walkę 
między duchem a materją, twierdzi, że wpraw
dzie duch weźmie górę nad materją i pokona

*) Z tego punktu widzenia ustalam treść pojęć • zamęt 
przełom i katastrofa.
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wroga ludzkości, lecz walka toczyć się musi nie
przerwanie na wszystkich frontach życia ludz
kiego. Po okresach rozkwitu następują czasy 
upadku, więc twierdzenie o prostolinijności po
stępu należy do legend; kataklizmy istnieć mu
szą, jako wynik walki bezlitosnej między du
chem a materją, i niemasz potęgi, która mogła
by zaoszczędzić ludzkości tych smutnych do
świadczeń. W nich i dzięki nim wyzwala się 
duch z uścisków materji i rozpoczyna swój po
chód przez pobojowisko skrzepłych form.

Przełomy więc, poprzedzane przez szerzący 
się zamęt, bynajmniej nie są zwiastunami roz
kładu i zbliżającej się katastrofy, raczej wska
zują na narodziny nowego okresu w dziejach 
ludzkości, który jednak również dobrze może 
doprowadzić do podniesienia życia na wyższy 
szczebel uduchowienia, jak sprowadzić zagła
dę dotychczasowej ludzkości i jej kultury.

Dwie więc odmienne oceny, dwa różne zapa
trywania na znaczenie obecnego okresu w dzie
jach ludzkości walczą ze sobą o zwycięstwo na 
terenie duszy zbiorowej. Z jednej strony głosi 
swe smutne twierdzenia pesymizm, upatrujący 
w obecnym kryzysie objawy daleko posunięte
go rozkładu, z drugiej zaś strony pomimo nie
zaprzeczalnie trudnej i smutnej rzeczywistości 
podnosi swój głos optymizm, twierdząc, że prze
łomy są w dziejach ludzkości konieczne, a na
wet zbawienne, o ile ludzkość pozna, zrozumie, 
doceni ich istotę i znajdzie w sobie dosyć sił 
w celu skierowania przełomu ku zbawiennemu 
celowi. Między temi wrogiemi stanowiskami roz
strzyga ostatecznie wiara; ona dyktuje nam 
normę oceny, wskazuje drogę postępowania, lecz 
wiara ta musi być uzasadniona faktami, opierać 
się na rzeczywistości.

Określenie! pojęcia przełom zostało w spo
sób trafny podane przez Leese‘go: ,,pod ,,kry
zysem" pojmujemy pełne napięcia, brzemienne 
w rozstrzygnięcia położenie, powstające 
wszędzie tam, gdzie równowaga organiczna, 
psychiczna lub duchowa doznaje silnych wstrzą
sów, zmierzających do nowego wyrównania, no
wego uspokojenia“. (Leese. Die Kulturkrisis der 
Gegenwart, str. 5).

2. P r z e ł o m  „ o b e c n y “,

Ludzkość niejednokrotnie przeżywała w swym 
rozwoju okresy o epokowem dla niej znacze
niu. Powstanie, rozkwit a następnie upadek 
wielkich monarchij bliskiego Wschodu Azja
tyckiego, upadek potężnego imperjum Rzym
skiego, wzrost mocarstwowej potęgi Islamu i po
wstrzymanie jej zdobywczego rozpędu na Za
chodzie przez Karola Młota w roku 732 pod 
Tours i Poitiers, na Wschodzie dzięki zwycię
stwom Jana Sobieskiego pod Wiedniem 1683 
i na polach Rusi. Ich liczbę możnaby powięk
szyć o pokaźną ilość, lecz wszystkie one po
mimo swego znaczenia nie będą z punktu wi
dzenia ogromu dorównywały kryzysowi, spowo
dowanemu przez wielką wojnę. Ona poruszy

ła nietylko pewną część świata, lecz porwała 
cały glob ziemski i potokami krwi zrosiła du
szę ludzką pod posiew nowego życia. Dlatego 
używając przymiotnika: ,,obecny“ dla dokład
niejszego określenia przełomu, mam przede- 
wszyistkiem na myśli czas który się rozpoczął 
w okresie wielkiej wojny i nie zakończył po 
dzień dzisiejszy.

Zbiega się on z powstaniem do nowego życia 
niepodległego Państwa Polskiego, którego byt 
i przyszłość jest ściśle związana z przełomo
wym okresem w dziejach obecnej ludzkości; ku 
rodzimemu życiu będą się więc stale zwracały 
nasze spojrzenia, gdy mowa będzie o obecnym 
przełomie.

3. Ż y c i e  d u c h o w e  w o k r e s i e  
p r z e d w o j e n n y m .

Przed kilkunastu zaledwie * lały nieomal 
w każdej pracy, dotyczącej obecnej kultury, 
w szczególności zaś stanu życia duchowego pod
kreślano z zadowoleniem przepaść, jaka dzieli 
okres średniowiecza od czasów nowożytnych. 
Tu wolność — tam przymus, tu oświata — tam 
zabobon, tu żywa nauka — tam czcza schola
styka, a więc po jednej stronie same światła, 
po drugiej ^yyłącznie cienie. Dawna ta ocena, 
w swej istocie niesprawiedliwa, poparta autory
tetem Woltera, utrzymała się w mocy aż do 
ostatnich czasów i stała się dogmatem kół postę
powych. Charakterystyczną cechą czasów obec
nych jest zmiana w zapatrywaniach na istotę 
i znaczenie średniowiecza, na układ życia w tym 
okresie dziejów europejskich. 0  ile jeszcze do 
niedawna upatrywano zbawienie w radykalnem 
zerwaniu ze średniowieczem, o tyle obecnie ra
tunek dla schorzałej Europy widzą w powrocie 
do istoty i treści tych wieków dalekich.

Jakaż cecha zasadnicza, jakaż treść najgłęb
sza budzi w ludziach 20 wieku tęsknotę za cza
sami do niedawna aiważanemi za barbarzyń
skie? Podstawą ówczesnego życia duchowego 
był absolutyzm, którego się niebacznie wyzby
wała Europy, począwszy od włoskiego renesan
su a kończąc na rewolucji rosyjskiej. Został on 
zamieniony na wszechwładnie obecnie panujący 
relatywizm, który sprowadził kataklizm dziejo
wy i odbiera nadzieję na możliwość ratunku. 
W tern przeciwstawieniu między duchowym 
absolutyzmem średniowiecza a relatywizmem 
czasów nowożytnych uwypukla się zasadnicza 
treść życia duchowego w dwóch okresach dzie
jów ludzkości europejskiej; tu też występują na 
jaw najistotniejsze pragnienia i potrzeby na
szych czasów.

Nie wolno mniemać, jakoby absolutyzm du
chowy został łatwo i szybko pokonany przez 
zwiastuna życia nowożytnego — renesans. Ra
czej twierdzić wolno, że walka trwała około 
400 lat, a zwycięstwo dostało się relatywizmowi 
dopiero w połowie 19 wieku; w swej istocie bo
wiem renesans był absolutystyczny w niemniej- 
szym stopniu, niż jego poprzednik, różnica po
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legała jedynie na tem, że absolutyzm średnio
wiecza budował na niewzruszoności nauki ko
ścielnej, renesans, izaś na prawidłowści i prawo- 
mierności myślenia, popartego wzorami kla- 
sycznemi.

Rozwijająca się stopniowo na podstawach 
matematycznych nauka ścisła umacniała ogół 
myślący w przeświadczeniu o możliwości zdo
bycia prawdy bezwzględnej; empiryzm zaś an
gielski doprowadzony do swych sceptycznych 
konsekwencyj przez Humea pośrednio stwier
dził słuszność absolutyzmu, opartego na ratio. 
Synteza empiryzmu i racjonalizmu, będąca pod
stawą wieku oświecenia, znalazła w pojęciu 
„natura“ niewzruszony dla niej punkt oparcia, 
pomimo więc stosowania daleko idącej krytyki, 
szczególnie w stosunku do wierzeń religijnych, 
oświecenie było absolutystyczne, czego dowo
dem jest brak zainteresowania się badaniami 
historycznemu i histarjozoficznemi. Kant, który 
pod wieloma względami wzniósł się ponad wiek 
oświecenia, był jednak o tyle jego dzieckiem, że 
i dla niego rozum był niewzruszoną podstawą 
prawdy w zakresie możliwego (doświadczenia, 
Ratio w sobie samej posiada pierwiastek bez
względności; lecz już w filozofji Hegla zaczyna 
okazywać swe oblicze relatywizm; wprawdzie 
duch objektywny jest odbiciem ducha abso
lutnego, rozwija się jednak w pochodzie dziejo
wym ludzkości przeto jego objawy podlegają 
prawu względności. Z filozofji Hegla można 
wywnioskować, że dotychczasowe statyczne uję
cie świata zarówno organicznego jak nieorga
nicznego a nawet ludzkiego zostało poddane da
leko idącej rewizji na rzecz dynamizmu i że za
niedbywany dotychczas świat historji zaczyna 
się upominać o swe prawa. Zanim jednak histo- 
ryzm osiągnął zwycięstwo zjawił się na wi
downi sprzymierzeniec, który dotychczasowe
mu absolutyzmowi zadał cios śmiertelny.

Niedługo cieszył się Hegelianizm pełnią swej 
władzy duchowej i powszechnością uznania; już 
w 30 latach ubiegłego stulecia począł się ryso
wać gmach, filozofji spekulatywnej, lata zaś 
40-te były świadkiem załamania się całej bu
dowli niebotycznej, wznoszonej z taką pewno
ścią w niewzruszalność jej fundamentów. Ludz
kość, która przeżyła humanizm dawny a stała 
jeszcze pod wpływem neohumanizmu 19 stule
cia, odwróciła się ostatecznie od zagadnień tran
scendentnych, a zamknęła się w sferze imanen- 
tyzmu, przynaglana do tego potrzebami coraz 
bujniej rozwijającego się kapitalizmu. Świat 
ponaddoświadczalny a w gruncie rzeczy nad- 
zmysłowy stał się obojętny, więc nie wart za
chodu poznawczego, cała energja poznania i pa
nowania została skierowana ku światu doświad
czalnemu, jedynie dla człowieka dostępnemu, 
a w dodatku wystarczającemu. Wybiła na ze
garze dziejów godzina narodzin pozytywizmu. 
Nazwiska Mili, Comte, Littre, Laas, z później
szych Spencer, Avenarius, Mach, z żyjących 
zaś Ziehen, Petzoldt, Vaihinger symboli
zują dokonany w umysłowości europejskiej

zwrot ku bezwzględnemu pozytywizmowi. Do
piero obecnie przy zmianie zapatrywań uświa
damiamy sobie, jak szerokim strumieniem roz
lał się pozytywizm po wszystkich dziedzinach 
życia i jak głęboko zapuścił swe korzenie w 
umysły i dusze ludzkie.

Nie zdobyłby pozytywizm tej mocy, gdyby 
nie poruszył ciężkiej bryły świata, wprawiając 
ją w ruch nieskończoności. Dawny pozytywizm 
angielski 18 stulecia nie odniósł zwycięstwa, ba
czył bowiem tylko na byt a nie mógł wytłuma
czyć zagadki stawania się. 19 zaś stulecie pod 
wpływem romantyzmu wzbogaciło pozytywizm 
pierwiastkami hiistorycznemi i przeto uruchomi
ło ten świat w jego najgłębsze) istocie. Filozo
ficzne pojęcie ewolucji, dotychczas stosowane 
w zakresie dociekań historiozoficznych, zaczy
na przenikać do badań nad światem nieorga
nicznym, organicznym, psychicznym i społecz
nym. Lyell starał się odczytać historję skorupy 
ziemskiej, Darwin napisał historję rozwoju świa
ta zwierzęcego, Wundt przedstawił rozwój duszy 
indywidualnej i zbiorowej, cała plejada history
ków odtworzyła dzieje ludzkości na wszystkich 
polach życia—i oto ewolucjonizm stał się podsta
wą światopoglądu pozytywistycznego. Zaczyna 
się okres bujnego rozwoju nauk przyrodniczych, 
których wyniki zastosowane do potrzeb życia, 
miały rókować dalszy szczęśliwy rozwój ludz
kości. Wiara w postęp, kierowany mózgiem 
naukowca a wykuwany dłonią technika, stała 
się dogmatem najszerszych warstw i zastępowa
ła religję tym, którzy nie zamierzali wychylić 
się poza obręb doświadczenia. Charakterystycz
ne są pod tym względem słowa Comte‘a: „Jak
kolwiek stanowczo prawdziwa filozof ja uchyla 
wszystkie pytania z konieczności nierozwiązal- 
ne, baczy ona jednak, by nie zaprzeczać czemu
kolwiek w ich dziedzinie: nie godziłoby się to 
z tem systematycznem umywaniem rąk, które 
samo winno doprowadzić do zaniku wszelkich 
mniemań o zakresie, naprawdę niedostępnym 
rozs trząś aniom. Bezstronniej sza i bardziej tole
rancyjna z racji swej obustronnej obojętności 
od szkół wzajem przeciwnych, usiłuje ona oce
nić historycznie ich stosunkowe wpływy, warun
ki ich trwania i motywy upadku, nie głosząc 
nigdy bezwzględnej negacji*). W ten sposób 
najwybitniejszy przedstawiciel pozytywizmu 
ustala jego łączność z historyzmem.

Myśl ludzka, szukająca niewzruszalnych pod
staw dla swych dociekań, nie mogła poprzestać 
na stwierdzeniu faktu, trudno było bowiem od
rzucić cały dotychczasowy dorobek epistemolo- 
giczny; jeżeli więc świat zewnętrzny, udostęp
niony człowiekowi przez jego zmysły, może w 
swej jakości ulec zakwestionowaniu, to nieza
przeczalną rzeczywistośią są nasze o nim dozna
nia; życie więc psychiczne, ujęte w ramy nau
kowe przez psychologję, jest ostoją dla nasze
go doświadczenia. Zbadanie skomplikowanego 
mechanizmu życia psychicznego w jego statyce

*) Kotarbiński. Pozytywizm Comte'a, str. 2
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i dynamice dostarczy trwałych podstaw dla 
pracy naukowej i wyjaśni problematy, narzuca
ne przez świat historji.

Psychologizm ten z konieczności łączył się 
z subjektywizmem, występującym rzadziej w po
staci indywidualistycznej ile raczej antropolo
gicznej. Rodzaj ludzki doszedł w swym rozwo
ju do pewnego stadjum, które zmusza do ujmo
wania świata w kategorjach, obecnie używa
nych. Ich istota i wartość ogranicza się do ludz
kości, co nietylko nie wyklucza, lecz raczej ro
kuje nadzieję na udoskonalenie form poznania.

Poznanie zaś jest najwyższem dostojeństwem 
człowieka, najskuteczniejszym orężem w walce 
o byt i dźwignią postępu; zracjonalizowanie ży
cia usunie przesądy religijne i metafizyczne, 
które pokutują jeszcze w umysłach, nie podzie
lających zasad prawdziwej filozofj i i wykaże, 
czem jest świat w swej istocie: nieskończonem 
powiązaniem zjawisk na zasadzie przyczynowo- 
ści. Mechanizm wkracza zwycięsko do wszyst
kich dziedzin życia i wyciska swe piętno na ca
łym jego układzie. Wreszcie z mechanistycznem 
ujęciem, opartem na matematyce, jest najściślej 
związany formalizm, upatrujący istotę zjawisk 
nie w ich treści, lecz w niezmiemem wzajem- 
nem ustosunkowaniu się; wyrazem dobitnym 
tych forma lis tycznych tendencyj jest dążność 
do podporządkowania faktów prawom. Prawo 
ujęte w formę matematyczną oto ideał, do któ
rego dążą przedstawiciele pozytywizmu.

Reasumując powyżej podaną charakterysty
kę zasadniczych tendencyj życia duchowego w 
okresie przełomu wieków znajdujemy nastę
pujące jego cechy: 1) pozytywizm, 2) histo- 
ryzm, 3) ewolucjonizm, 4) psychologizm, 5) su- 
bjektywizm, 6) racjonalizm, 7) mechanizm, 
8) formalizm. Wszystkie zaś wyrastają z podło
ża wspólnego, którem jest relatywizm; dlatego 
też mówi Comte: „Jedyna cecha istotna nowego 
ducha filozoficznego, której nie wyraża wprost 
wyraz „pozytywny“, polega na nieuniknionej 
dążności tego ducha do zastępowania wszędzie 
tego, co absolutne, tern co względne“ *).

Stąd zrozumiałą się staje wyznawana przez 
pozytywizm skala wartości, gdzie miejsce naj
wyższe zajmuje* humanizm w najszerszeni 
znaczeniu tego wyrazu; cechą zaś wspólną 
wszystkich odmian humanizmu j est imanentyzm, 
Ludzkość więc w sobie zamknięta, dla siebie 
istniejąca, z siebie samej wskrzeszająca wszyst
kie siły, i własną -mocą wznosząca gmach po
wszechnego szczęścia — oto ideał pozytywizmu 
jeżeli wogóle wolno użyć tego wyrazu w odnie
sieniu do jego poczynań.

Ideał ten nie mógł pozostać tworem umysło
wym, bujającym ponad światem rzeczywistości 
lecz zgodnie z tendencjami, którym zawdzięczał 
swe istnienie, winien był znaleźć swe wcielenie 
zarówno w jednostce jak i w zbiorowości. Do 
znamion niedawnej przeszłości należy dążenie 
oparcia życia na jednostce, czyli t. zw. indywi

*) Kotarbiński. Pozytywizm, str. 2

dualizm. Człowiek pojedyńczy, wyposażony w 
niezbędne jakości fizyczne i psychiczne, toruje 
sobie drogę przez życie własnemi siłami i na 
własną odpowiedzialność. Jednak przy Wyso
kiem poczuciu własnej siły uświadamia on so
bie, że jest tylko pyłkiem we wszechświecie, 
porwanym przez potężne koło stawania się i za
nikania; więc zadaniem człowieka jest poznać 
swe stanowisko we wszechświecie i świadomie 
posuwać się po linji, nakreślonej dla niego 
przez niezmienne prawa przyrody. W ciężkiej 
walce z wrogiemi sobie siłami musiałby ulec, 
gdyby nie złączył się w całość społeczną z inne- 
mi jednostkami. W zespoleniu woli i sił jedno
stek dana jest człowiekowi rękojmia, że jego 
pragnienie szczęścia, zostanie zaspokojone o ty
le, o ile zechce on dla dobra ogółu przynieść 
w ofierze mniejszą lub większą część wolności 
osobistej. Uprawnienie do korzystania z dóbr 
społecznej organizacji jak i obowiązki z tego 
tytułu płynące ciążą w równej mierze na wszyst
kich jednostkach, zniesione przeto winny być 
wszelkie ograniczenia, tamujące wszechstronny 
rozwój jednostki i usunięte wszelkie nierówno
ści, niezależne od osobistej dzielności, a więc 
przywileje urodzenia, rasy, wyznania lub naro
dowości.

Łatwo w dotychczasowych wywodach dostrzec 
ideologię tej formacji społecznej, która w nauce 
otrzymała nazwę kapitalistycznej burżuazji. 
Istotnie wywalczyła sobie ona w szeregu rewo- 
lucyj swe prawa społeczne i polityczne, a w 
ogniu barykad układała zręby swej ideologj i, 
którą po zwycięstwie rozwijali jej apostołowie 
na polu filozoficznem, społecznem, moralnem, 
estetycznem a nawet religijnem. Byli oni herol
dami, nietylko wykonującemi cudze zlecenia, 
lecz przekonanymi i oddanymi zwolennikami 
głoszonych przez siebie haseł, ponieważ kapita
lizm burżuazyjny mógł się poszczycić nielada 
zdobyczami. Zwrócony nieomal wyłącznie ku 
zagadnieniom ekonomicznym spotęgował wy
twórczość do nieznanych przez ludzkość roz
miarów; porwawszy człowieka w swe tryby zmu
szał go do pracy fizycznej i umysłowej, dzięki 
czemu technika pracy osiągnęła niebywałą do
skonałość. Budził wyścig potrzeb, lecz umiał je 
też w pewnym stopniu zaspokoić; nad ofiarami 
zaś swego regime‘u przechodził spokojnie do 
parządku dziennego, kładąc je na karb niezłam- 
ności praw dziejowych.

Jednak kapitalizm chodował na własnem ło
nie i swego wroga zaciętego — socjalizm. Wcze
śnie zjawia się on na widowni dziejowej, ponie
waż już w rewolucji francuskiej zgłasza swe 
żądania. Przechodząc przez okres utopijny sta
je się dzięki Marksowi t. zw. socjalizmem nau
kowym, głoszącym zagładę światu burżuazji 
w imię dobra społecznego. Zdawaćby się mogło, 
że ten zdecydowany potężny wróg burżuazji ka
pitalistycznej zburzyć zechce nietylko podsta
wy społeczne i polityczne jej ustroju, lecz od
wróci się od przesłanek ideologicznych, na któ
rych ona wzniosła gmach swego panowania. Na-
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turalnie musiał wystąpić przeciwko liberalizmo
wi, indywidualizmowi zdecydowanie, przeciwko 
demokratyzmowi tylko wstydliwie tam, gdzie 
walczy o swe panowanie, natomiast z bez
względną pogardą, gdzie odniósł zwycięstwo. 
Gdy przyjrzymy się jednak dokładniej podsta
wom ideolog ji socjalistycznej, snadnie się prze
konamy, że socjalizm jest nieodrodnem dziecię
ciem swej matki-burżuazji kapitalistycznej, roz
wijając do ostanich konsekwencyj racjonaliza
cję, technizację i ekonomizację życia, na polu 
zaś filozoficznem przechodząc od agnostycznego 
pozytywizmu do wyraźnego materjalizmu.

Inne kierunki dążeń społecznych poza" socja
lizmem nie wystąpiły stanowczo przeciwko 
burżuazji, chociaż pozornie stały na odmien
nych stanowiskach; stopniowo zawierały z nią 
mniej lub więcej daleko sięgający kompromis, 
jak konserwatyzm lub oddały się całkowicie na 
jej usługi, jak nacjonalizm.

Wróćmy jednak do życia duchowego wieku 19. 
Gdy zbliżał się jego koniec, mimowoli stawiano 
sobie pytanie, czy dotrzymał on obietnic, które- 
mi tak obficie szafował na szczytach swej sławy.

Pierwsza ocknęła się filozof ja, jako wyrazi- 
cielka dążeń poznawczych, i przekonała się, że 
pozytywizm i relatywizm sprowadziły ją na 
bezdroża. Jeżeli przyznać rację psychologizmo- 
wi i subiektywizmowi indywidualistycznemu, 
zgodzić się należy ze znanem twierdzeniem 
Protagorasa: niemasz prawdy, wszystko jest 
dozwolone. Skoro zaś całość istnienia podlega 
działaniu niezłomnych praw opartych na zasa
dzie przyczyny i skutku, to życie ludzkie traci 
swój sens i nie jest warte zachodu utrzymania 
go i pomnożenia.

Poczynają zjawiać się pierwsze jaskółki na
szych czasów. Zbyt silne są jednak więzy, jakie 
na umysły i dusze nałożyło życie duchowe wie
ku 19, więc też i zwrot jest narazie bardzo 
ostrożny; wydane zostaje hasło: wrócić do Kan
ta, jest to więc oględny nawrót do idealizmu, 
przy jednoczesnem zachowaniu wszystkich zdo
byczy dotychczasowego rozwoju kultury euro
pejskiej. Z jednej strony nowy kierunek utrzy
mywał w mccy doświadczalne podstawy nauki, 
z drugiej strony wkładał na człowieka absolu
tyzm przynajmniej formalny logicznej prawo- 
mierności i kategorycznego imperatywu. Nie na 
tern jednak polegało znaczenie głoszonego ha
sła, lecz na żądaniu, aby duch ponownie otrzy
mał berło panowania nad ma ter ją i wymykają
ce się jemu życie związał prawem swej istotności

Poruszana myśl filozoficzna biegła dalej w 
obranym kierunku; życie ducha jest możliwe 
tylko wtedy, gdy widzi przed sobą cel, będący 
dla niego rzeczywistą wartością. Poruszenie za
gadnienia wartości, ich bytu objektywnego a na
wet absolutnego jest zasługą nowokantyzmu; 
dlatego mógł się on zająć problematem, który 
leży u podstaw nowoczesnego pozytywizmu 
a nie został uwzględniony przez niego: historją 
i filozofją histoiji, właściwie logiką i epistemo
logią historji i wykazać zasadniczą odrębność

nauk przyrodniczych od nauk o zagadnieniach 
ducha.

Jeszcze dalej niż oficjalny nowokantyzm posu
nął się w kierunku przezwyciężenia psycholo- 
gizmu i historyzmu Husserl i cała jego szkoła 
fenomenologiczna przez nawiązanie do nauki 
Platona o ideach.

Jednak idealizm krytyczny nie miał w sobie 
dosyć sił, aby ostatecznie zerwać z tendencjami 
dotychczasowego życia duchowego i oprzeć 
jutro ducha na nowych podstawach. Złożył on 
daninę pozytywizmowi w postaci filozofji fik- 
cyj, opracowanej przez Vaihingera, jednego 
z wodzów Kantowskiego renesansu. Skąd ta ka
pitulacja? Wyrzeczenie się swych pozycyj? 
Obecnie nie trudno udzielić na to pytanie odpo
wiedzi; droga obrana przez nowokantyzm mu
siała go ostatecznie doprowadzić do porążki. 
ponieważ i on zamknął się w kole człowieczeń
stwa i nie miał odwagi zrzucić pęt imanentyzmu 
na rzecz transcendentyzmu, w ten sposób prze
zwyciężyć relatywizm na rzecz absolutyzmu. 
Dlatego legł zwyciężony na pobojowisku wal
ki duchów. Zawiodła więc nadzieja odnowienia 
życia na podstawie kantyzmu, krytycznego ide
alizmu, pozostawiając smutne uczucie niezaspo
kojonego pragnienia i wysubtelniony krytycyzm 
w ocenie obecnego układu życia duchowego.

Zaiste bilans wieku 19 nie przedstawia się 
zbyt korzystnie. Przyjrzyjmy się jego rachun
kowi strat i zysków zgodnie z wysuwaną prze
zeń zasadą ekonomizacji życia.

On stracił Boga, który był zbędny przy pra
gnieniu posiadania i wyzyskania życia dla ce
lów ściśle ziemskich. Skorupa ziemska jest pod
stawą ludzkiego istnienia, a ponieważ tu nie 
znaleziono Boga, więc zadekretowano jego 
śmierć.

On stracił ziemię, swą matkę karmicielkę, 
która nuci człowiekowi pieśń życia twórczego; 
natomiast znalazł w niej jedynie bezduszną ma
szynę wiecznie przyciągających się i odpycha
jących wzajemnie atomów na podstawie nie
wzruszalnych praw mechaniki.

On stracił niebo, które stało się figurą ge
ometryczną o rozmiarach nieskończoności, gdzie 
powstają, krążą i zanikają ciała niebieskie 
zgodnie z terni samemi prawami, które dzierżą 
w swej mocy ziemię.

On «tracił swe bożyszcze — prawdę, której 
pozornie służył wszystkiemi siłami swej duszy, 
wyzwolonej z wszelkich więzów; owa królowa 
stała się w końcu niewolnicą. Służyła bowiem 
każdemu wszystkiem w miarę potrzeb lub chwi
lowego pragnienia. Anglcamerykański utylita- 
ryzm vel pragmatyzm uczynił pożytek spraw
dzianem słuszności twierdzeń naukowych.

On stracił dobre, które pozbawione korony 
absolutności stało się korzyścią, dążeniem do 
szczęścia, koniecznym wynikiem chwilowego 
układu stosunków społecznych, przeżytkiem 
czasów zamierzchłych, wyrazem nieznośnych 
więzów, nałożonych przez złośliwą masę na 
jednostki silne.
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On stracił piękno pomimo pozornego kultu 
sztuki. Stała się ona zabawą, umilającą chwile 
wypoczynku w pogoni za zyskiem lub środkiem 
zaspokojenia chełpliwości.

On stracił społeczeństwo pomimo zrzeszania 
ludzi we wszelakich związkach, stowarzysze
niach i part j ach, ponieważ wszystkie one były 
tylko agregatem atomów, utrzymywanych w 
skupieniu tak długo jak tego wymagała potrze
ba; z chwilą jej zaspokojenia zrzeszenie rozsy
pywało się na części składowe, wywołując 
wstrząsy w całym układzie społecznym.

On stracił państwo, które pomimo swej 
wszechmocy stało się na wewnątrz stróżem 
istniejącego układu stosunków społecznych na 
zewnątrz ochroną przed natarczywością konku
rencji ekonomicznej lub czynnikiem zdobywania 
nowych rynków zbytu.

On stracił narodowość pomimo rozpętania 
nienawiści narodowościowej; zaprzężona do 
rydwanu zwycięskiego kapitalizmu stała się ona 
z jednej strony jego wałem ochronnym, lecz jed
nocześnie przeżytkiem, gdy chodziło o wspólno
tę kosmopolityczną.

On stracił ojczyznę, ponieważ wobec niepew
ności losu uczynił z człowieka ptaka wędrow
nego.

On stracił historję, która stała się terenem 
walk o przewagę gospodarczą a w jej następ
stwie polityczną; pozbawił ją wszelkiego sensu, 
wybiegającego poza ramy zaspakajania potrzeb 
koniecznych.

On stracił rzeczywistą kulturę pomimo nie  ̂
słychanego rozrostu i bogactwa kultury mate- 
rjalnej, wyzwalając instynkty barbarzyńskie 
w chwilach walki lub nasuwającego się niebez
pieczeństwa utracenia zajętych pozycyj.

On stracił rzeczywistość chociaż chełpił się, 
że ją posiadł i opanował; w istocie zaś uchwy
cił jej skrawek i na nim zbudował gmach swego 
mechanistycznego urojenia.

Wreszcie on zabił człowieka czyniąc z niego 
organizację psycho-fizyczną, podległą działaniu 
niezależnych od woli ludzkiej sił.

Stanął więc człowiek 19 stulecia wobec świa
ta i życia, przemierzywszy wszystkie lądy i zba
dawszy wszystkie czasy, poznawszy bezkresny 
makrokosmos i drobinowy mikrokosmos, stanął 
syt swego trudu i cierpień z przeraźliwą pustką 
w duszy, pozornie bóg w istocie zaś nędzarz, 
i co mu zostało? Narzędzia zniszczenia, dopro
wadzone do doskonałości technicznej, o jakich 
nie śniła dotychczasowa ludzkość.

Bez nieba, bez ziemi, bez bliźniego, bez duszy, 
bez wiary i mocy spogląda człowiek z przeraże
niem w jutro, oczekując wyroku dziejów.

Przyszłość budzi obawę nietylko z powodu 
ujemnego dziedzictwa, otrzymanego w spadku 
po wieku 19, lecz w stopniu jeszcze silniej
szym z racji niedoceniania tych wartościowych 
zdobyczy, jakiemi może się poszczycić ubiegłe 
stulecie. Byłoby wielką niesprawiedliwością 
upatrywać jego znaczenie wyłącznie w rozro
ście kultury materjalnej, wyrosłej z potrzeb

ludzkości a opartej na zwycięskiej pracy nau
kowej. Nietylko rozwój nauk ścisłych i umiejęt
ność zastosowania ich w życiu stanowią przed
miot uzasadnionej chluby okresu przedwojenne
go, również nauki o zagadnieniach ducha wydały 
obfity plon, dobitnie świadczący o wielostron
ności dążeń. Słusznie przeto twierdzi L. Ziegler, 
że duch Europy został unaukowiony; w tej jed
nostronności przerostu naukowego intelektua- 
lizmu leży jego moc, lecz nie wolno mu odmó
wić posiadania wartości, na których oparło się 
życie moralne.

Wprawdzie zostało ono zhumanizowane, ale 
dlatego mógł się rozwinąć humanitaryzm do te
go szczytu, gdzie poszanowanie cudzej i własnej 
godności jest najwyższym nakazem. Wolność 
człowieka w ramach wolności całego społeczeń
stwa staje się jego prawem, równoupraw
nienie postępujące jest celem wszystkich związ
ków społecznych, nadających nietylko równe 
prawa, lecz i obowiązki; ponieważ w wieku 
niezmordowanych zabiegów praca jest podsta
wą istnienia, dlatego kult pracy i kult człowie
ka pracy jest jednym z trwałych nabytków 
wolnego wieku XIX.

WIADOMOŚCI Z  KOŚCIOŁA 1 0 KO ŚC IELE.
Ze Zboru Warszawskiego.

W dniu 29 b. m. o godzinie 7 w. w sali pa- 
rafjalnej odbędzie się Ogólne Zgromadzenie 
Członków Zboru naszego, na którem przedsta
wione będą ogółowi parafjan naszych wyczer
pujące sprawozdania za rok ubiegły: ogólnej 
działalności Zboru, działalności Przytułku dla 
Sierot i Domu Starców i Kalek, misji wewnętrz
nej i djakonatu, Zrzeszenia młodzieży, wydaw
nictwa nowego śpiewnika, wreszcie sprawo
zdanie finansowe Zarządu parafjalnego.

** ¥

Synod Kościoła Ewang. Reformowanego 
w Rzczp. Polskiej.

Tegoroczne obrady Synodu Kościoła naszego 
rozpoczną się w Warszawie w Niedzielę dnia 
15 czerwca uroczystem nabożeństwem w ko
ściele Warszawskim o godzinie 10 rano.

Bezpośrednio po nabożeństwie otwartą zo
stanie pierwsza sesja Synodu w sali parafjalnej 
Zboru Warszawkiego, na którą stawić się winni 
wszyscy duchowni, kandydaci do stanu du
chownego i delegaci wszystkich parafij naszych. 
Na sesji tej zapadnie uchwała, zezwalająca na 
dopełnienie aktu ordynacji (wyświęcenia) kan
dydatów teologji — pp. Piaseckiego i Pospi- 
szyła. Sam akt ordynacji dopełniony zostanie 
prawdopodobnie w Niedzielę dn. 22.VI. r. b.
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Kurs teologiczny dla Ks. Ks. Pasterzy.
W roku bieżącym urządzony zostaje po raz 

pierwszy kurs teologiczny dla urzędujących 
w parafjach Ks. Pasterzy, przedewszystkiem 
wyznania ewang. augsburskiego.

Kurs rozpocznie się we wtorek dn. 24 czerwca
0 godzinie 9 rano w sali konfirmacyjnej Zboru 
ew. augsburskiego (Plac Małachowskiego)
1 trwać będzie, z wyjątkiem środy, aż do so
boty, dn. 28.VI włącznie. Codziennie będzie 
5 godzin wykładów, stale rozpoczynanych
0 godz. 9 rano. Wykładać będą wszyscy Ks. Ks. 
profesorowie wydziału teologicznego Uniwer
sytetu Warszawskiego, Ks. Dyr. Rondthaler, 
Ks. Krusche i Ks. Wosch.

** *

400-lecie Konfesji Augsburskiej.
W roku bieżącym przypada 400-letnia rocz

nica wręczenia na Sejmie w Augsburgu i odczy
tania stanom Rzeszy wyznania wiary ewangeli
ków niemieckich, znanego pod nazwą ,,Konfesji 
Augsburskiej“.
‘ Cały świat luterski obchodzi tę pamiątkę 
uroczyście, a w mieście Augsburgu w Niem
czech urządzone zostaną specjalnie uroczyste 
obchody, które trwać będą kilka miesięcy. 
W Polsce nasi bracia luteranie urządzają rów
nież taki uroczysty obchód w Warszawie, w śro
dę dn. 25.VI. W dniu tym w kościele przy ulicy 
Królewskiej odbędzie się uroczyste nabożeń
stwo o godzinie 11 rano z kazaniami w języku 
polskim i niemieckim. Tegoż dnia o godzinie 5 
po poł. i w tymże kościele będzie miała miejsce 
uroczysta audycja z przemowami: Ks. prof. 
Burschego ,,Znaczenie wręczenia Augustany“
1 Ks. Radcy Dietricha z Łodzi ,,'Współpraca 
laików w Kościele“.

*
¥

Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie Ks. Gen. 
Superintendenta M. Jastrzębskiego z Wilna.

W dniu 28 marca r. b. Sąd Najwyższy roz
patrywał skargę kasacyjną na wyroki Sądów 
Okręgowego i Apelacyjnego w Wilnie, skazu
jące Ks. Gen. Superintendenta Jastrzębskiego 
na kilka miesięcy więzienia za udzielenie ślubu 
b. księdzu katolickiemu Choroszusze z kato
liczką.

Sąd Najwyższy skargę kasacyjną uwzględnił 
i, godząc się z wywodami obrońców oskarżo
nego, całą sprawę umorzył. — S —

* ¥

Kolportaż Biblji w Polsce.
W roku 1929 rozpowszechniło Brytyjskie i Za

graniczne Towarzystwo Biblijne w. Polsce 41068 
egz. Biblji lub jej części (w r. 1928 — 33.220 
egz.), w tern 19944 w języku polskim, 8984 
w żargonie, 2442 w niemieckim, 5436 w rosyj
skim, 2818 w ukraińskim i 1120 w hebrajskim.

Ew. Pol.
*

Prześladowania chrześcijan w Rosji.
R a d a  e k u m e n i c z n a  c h r z e ś c i j a ń 

s t w a  w y d a ł a  n a s t ę p u j ą c ą  o d e z w ę :  
Wiadomości o strasznym ucisku wolności wiary 
i sumienia w Rosji poruszyły nas do głębi. Nie 
jesteśmy powołani ani nie zamierzamy mieszać 
się do polityki wewnętrznej Rosji Sowieckiej, 
lecz wobec ciążącej na nas odpowiedzialności, 
jako sług naszego Pana i Zbawiciela Jezusa 
Chrystusa i wierni zasadom naszego manifestu 
Sztokholmskiego z r. 1925, podnosimy nasz głos 
do protestu. Wszystkim obrażonym w ich naj
świętszych uczuciach i prawach ludzkich wyra
żamy nasze najgłębsze współczucie. Nawołuje
my naszych współwyznawców we wszystkich 
krajach świata, aby wierniej jeszcze, niż do
tychczas, zjednoczyli się z uciśnionymi w modli
twach i prośbach i prosili Boga Wszechmogą
cego, aby uciśnionym udzielił siły do wytrwa
nia i aby wielkie nieszczęście odwrócił od uci
śnionych braci, a wreszcie, aby przez znaki 
czasu raczył nas wszystkich pobudzić do nowej 
pokuty za przewinienia chrześcijaństwa i skło
nić do nowej służby bratniej w naśladowaniu 
naszego Mistrza.

Berlin, Winchester, Londyn i Upsala dn. 15 
marca 1930 r.

Podpisano: D. D. Kapler, prezes grupy kon
tynentalnej - europejskiej, lord biskup Winche- 
steru, prezes grupy brytyjskiej, metropolita 
Tyatyry arcyb, Germanos, prezes grupy prawo
sławnej, arcyb. Germanos, honor, prezes grupy 
kontynentalnej - europejskiej, Ew. Pol.

*
¥

*
Ustawodawstwo sowieckie religijne.

(według I. Chr. Pr.)

1. Konstytucja sowiecka § 4 brzmi: „Celem 
zapewnienia robotnikom rzeczywistej wolności 
sumienia przeprowadza się rozdział kościoła od 
państwa i szkoły od kościoła; wszystkim oby
watelom przyznaje się wolność wyznań religij
nych i propagandy antyreligijnej“.

2. Wolność wyznaniowa jest nieomal znie
siona przez d e k r e t  o s t o w a r z y s z e 
n i a c h  r e l i g i j n y c h ,  wydany przez 
Wszechrosyjską Centralną egzekutywę Rady 
Komisarzy ludowych. Jest to pierwszy doku
ment prawny, który określa walkę z religjami 
wogóle, a więc nietylko z prawosławiem. Jakie 
cele przyświecają władzy sowieckiej? Zamierza 
ona kontrolować całą działalność religijną, na
kłada na wykonywanie kultu bardzo surowe 
ograniczenia i pragnie uniemożliwić ewangeli
zację. Przywłaszcza sobie mienie kościelne, pa
raliżuje wszelką akcję społeczną i charytatywną 
organizacyj religijnych. .

I. N a d z ó r  n a d  c a ł ą  d z i a ł a l n o ś c i ą  
r e l i g i j n ą .

1) Stowarzyszenia religijne (t. zn. organiza
cje religijne, mające ponad 20 członków, inne
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nazywają się „grupami wiernych“) obowiązane 
są zarejestrować się. Mogą one wszcząć dzia
łalność dopiero po zarejestrowaniu. Stowarzy
szenia religijne nie zarejestrowane w przeciągu 
roku, uważa się za zlikwidowane. (§§ 2 — 4. 
7.65 — 66 dekretu).

2) Walne zebrania stowarzyszeń religijnych 
mogą się odbywać jedynie za zezwoleniem wła
dzy świeckiej. Stowarzyszenia religijne wybie
rają władze wykonawcze (3 osoby w organiza
cjach religijnych, 1 osobę w „grupach“) w taj- 
nem głosowaniu. Władza świecka ma prawo 
wykluczyć wybrane osoby z tej władzy 
(§ 12 — 13).

3) Stowarzyszenia religijne mogą za specjal- 
nem pozwoleniem urządzać kongresy. Te kon
gresy wyznaczają osoby, którym się powierza 
wykonanie uchwał. Nazwiska tych osób, jako- 
też wszystkie dokumenty kongresu należy po
dać w dwóch egz. Komisarjatowi do spraw we
wnętrznych do wiadomości.

4) Władza świecka kontroluje działalność re
ligijną stowarzyszeń relig. jakoteż korzystanie 
z mienia powierzonego im (§ 64).

5) Budowy nowych kościołów można doko
nać tylko za specjalnem pozwoleniem komi- 
sarjatu do spraw wewnętrżriyćh (§ 45).......

W ten sposób wszystkie objawy życia religij
nego są pod absolutną kontrolą władz. Osoby, 
biorące czynny udział w życiu religijnem są za
rejestrowane i podlegają ścisłemu nadzorowi; 
prawa ich jak i prawa stowarzyszeń religijnych 
mogą być cofnięte. Nadzór wykonywa komi- 
sarjat do spraw wewnętrznych t. zn. przez 
G. P. U. II. III. IV.

II. O g r a n i c z e n i a  w s p e ł n i a n i u  
o b r z ę d u .

1) Można należeć tylko do jednej jedynej or
ganizacji religijnej (§ 2).

2) każde stowarzyszenie religijne rozporządza 
tylko jednem miejscem kultu, Gdy niema wier
nych, którzy rozporządzają miejscem kultu i bio
rą na się odpowiedzalność za utrzymywanie go, 
likwiduje się mienie (§ 10/34 nn.). Wszelkie 
obrzędy w lokalach urzędowych, kolektywu lub 
w mieszkaniach prywatnych są wzbronione 
(§ 58).

W lokalach, służących obrzędom i modlitwie, 
wolno przechowywać tylko te książki, które są 
niezbędne do wykonywania właściwego specjal
nego obrzędu.

III. N a u c z a n i e  r e l i g j i .
Zabrania się nauczania religji w szkołach pań

stwowych lub prywatnych bez względu na wy
znanie. Nauka religji może być udzielana tylko 
na specjalnych kursach religijnych, na które 
trzeba mieć specjalne pozwolenie władzy świec
kiej.

IV. E w a n g e l i z a c j a .
1) Stowarzyszeniom religijnym zabrania się 

wykonywania działalności przemysłowej, zwła

szcza odnajmowania drukarń celem drukowania 
pism treści religijnej i moralnej.

Kościół prawosławny zwykle zaopatrywał ca
ły kraj (100 miljonów ludzi) w Biblje, które roz
powszechniano w rodzinach; kolporterzy biblijni 
wykonywali bardzo ważną pracę ewangeliza
cyjną. Druk Biblij stanowił specjalną gałąź prze
mysłu, która teraz jest zabroniona.

2) Kaznodzieje, profesorowie teologji, funkcjo- 
narjusze wyznaniowi, winni ograniczyć swą dzia
łalność do miejsca, w którem znajdują się ich 
gminy wyznaniowe.

Jest to jedno z najważniejszych postanowień 
dekretu. Wiadomo, że w ostatnich latach ewan
gelizacja przybrała ogromne rozmiary, dzięki 
ewangelistom wędrownym. Zbory, parafje i gmi
ny nie mające kapłana, pastora lub rabina nie 
mają prawa zwracać się o duchownego do zboru 
sąsiedniego. Parafje i gminy są odosobnione, nie
ma możności uprawiania wzajemnych stosunków 
i wzajemnej wymiany.

V. M i e n i e  k o ś c i e l n e .

Ziemia i przedmioty, należące do kultu są wła
snością narodu. Na podstawie specjalnych umów 
zostają one przeze władzę świecką przekazane 
do użytku stowarzyszeń religijnych. Władza wy
konywa ścisły nadzór nad korzystaniem z tego 
mienia przez stowarzyszenia religijne (§ 29 nn.). 
Gdy miejsce kultu podlega likwidacji przedmio
ty srebrne i złote,; przekazuje się władzom ko- 
misarjatu skarbu; przedmioty, mające wartość 
historyczną lub artystyczną, przekazuje się ko
misarjatowi oświecenia publicznego (§ 34).

W ten sposób Sowiety pozbawiły kościół tego 
wszystkiego, co posiadał. I więcej: powyższe po
stanowienia dotyczą w równy sposób i tego mie
nia, które kościół nabył dla celów kultu lub też 
otrzymał w darze. Ponadto kościół prawosławny 
odtąd pozbawiony jest ważnego źródła docho
du: jak już powyżej wspomniano, kościołowi nie 
wolno wykonywać działalności przemysłowej, 
Fabrykacja świec, która do niedawna była jed
nem z głównych źródeł dochodu kościoła, jest 
obecnie wzbroniona.

VI. P a r a l i ż o w a n i e  w s z e l k i e j  
a k c j i  s p o ł e c z n e j  i d o b r o c z y n n e j ,

Stowarzyszeniom religijnym zabrania się:
a) zakładania kas zapomogowych, spółek itp.
b) udzielania członkom pomocy materjalnej.
c) urządzania specjalnych zebrań dzieci, mło

dzieży, kobiet, jakoteż zebrań modlitewnych, bi
blijnych, literackich i i., tworzeniu grup i kół, 
boisk do zabaw dziecięcych, organizowania bi- 
bljotek, czytelń, zakładania sanatorjów i orga
nizowania pomocy lekarskiej.

Te przepisy mają w praktyce straszne skutki, 
gdyż wśród powszechnej nędzy panującej w Ro
sji życie nieraz jest możliwe tylko dzięki wzaje
mnej pomocy, zwłaszcza wśród chrześcijan.

Ew. P o l
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O F IA R Y .
I. Ofiary na wydawnictwo „Jednoty”.

Opróct prenumeraty wpłacili na wydawnictwo:

1. W. p. E. Duszek — Ł ó d ź .............................. zł. 3.00
2. .  „ K. Walla ..............................................  8.00
3. P. W-bny Ks. płk. K. Szefer — Warszawa „ 8.00

U. Na fundusz żelazny „Jednoty"
W-bny Ks. Pastor K. Schulz—Rakoniewice . zł. 5.00

Serdeczne dzięki!

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
w Warszawskim Kościele Ewangelicko-Reformowanym na miesiąc maj 1930 r. 

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

1. Sobota, dn. 3.V. (Święto Narodowe) o godz. 9 ran o ................................................ — Ks. W. Semadeni.
2. „ „ o godzinie 6-ej po poł. przygotowanie do Komunji Ś-ej . . — Ks. St. Skierski.
3. Niedziela, dn. 4.V. (II N. po Zmartw. Pańskiem) z Konfirmacją i Komunją Ś-tą

o godzinie 10 r a n o ........................................................................................................— Ks. St. Skierski.
4. Niedziela, dn. ll.V . (III N. po Zmartw. P a ń s k ie m ) .............................................— Ks. St. Skierski.
5. Niedziela, dn. 18.V. (IV N. po Zmartw. Pańskiem)..................................................— Ks. W. Semadeni.
6. Niedziela, dn. 25.V. (V N. po Zmartw. Pańskiem) z Komunją Ś-tą i bezpośred-

niem do niej przygotowaniem......................................................................................— Ks. płk. K. Szefer.
7. Czwartek, dn. 29.V. (Wniebowstąpienie Pańskie) .........................................................— Ks. St. Skierski.

CENY OGŁOSZEŃ: IV str. okładki — zł 150; II str. — 100; III str. — zł 75; str. — zł 75, 50, 35; 1 4 str. — zł 40
30, 20, i 1;8 str. bez względu na stronę — zł 20.

STRONY ZW YKŁE: cała strona — zł 100; \2 s tr .— 50; V4 s tr .— 30; V8 — zł 2 0 .— Przy ogłoszeniach kombinacyj
nych i z kliszami do cen powyższych dolicza się 30 %.
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D R U K A R N I A
MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH

WARSZAWA, PRZEJAZD 10 
TELEFONY: 81-26, 272-61, 282-66.

D Z I A Ł Y :

DRUKARNIA bogato zaopatrzona w czcionki. 
Maszyny pośpieszne. -  Maszy na rotacyjna.— 

Stereotypia. — Lln.otypy;

v y w
/

LITO GRAF JA: Maszyny najnowszego systemu 
do formatu 90X125. — Materjał pomocniczy.

1777

INTROLIGATOR NI A: Najnowsze maszyny do 
falcowania, szycia nlóml I drutem. Duży wybór 
materjaiów I ozdób do najwykwintniejszych robót 

w zakres Introligatorstwa wchodzących.

?vvv

WARSZTATY MECHANICZNE: Urządzenia 
pierwszorzędne. Maszyny precyzyjne. Specjalna 
maszyna do ostrzenia noży Introligatorskich do

długości 1.60 m.

WYKONANIE WSZELKICH ROBÓT Z WSZYSTKICH 
DZI AŁÓW PI ERWSZ ORZ ĘDNE I SZYBKIE.
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