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ENERGJA ASCETYCZNA.
Gdym dawniej chciał wykazać, jak nieodzownemi są wdrożenia się (dyscypliny), by piąć się na w y 
żyny piękna moralnego, wielu z mych czytelników po
czytywało mnie za człowieka nazbyt system atycznego
i skłonnego do ograniczania inicjatywy. Nieco później,
gdym przypominał, że ćwiczenia nie są celami, lecz
zw ykłem i śrcdkami.. by zdobyć panowanie nad sobą
i zdolność do przyjm owania Miłości duchowej, inni czy
telnicy spostrzegli się co do swego niedbania o rygory
i podtrzym ywali zdanie, że jest rzeczą nieodzowną zm u
szać się do stosow ania pewnej reguły. Macie państw o
rację, i jedni, i drudzy. Należy módz wzbijać się lotem,
jak gołąb, należy umieć posuw ać się przyziemnie, jak
wąż: Mistrz nasz nam to powiedział.
Gdy w cyrku podziwiamy ruchliwość, zręczność,
siłę akrobatów czy atletów; gdy w teatrze podziwiamy
nadzw yczajną technikę czy bogactwo głosowe wirtuoza,
nie m yślim y o latach pracy mozolnej, jakich trzeba było*
by otrzym ać z ciała ludzkiego rozliczne te doskonałości;
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ludzie ci musieli rozpoczynać te czy owe ruchy, te czy
owe postawy, te czy owe ćwiczenia, te czy owe w y
dania dźwięków bez wypoczynku, dziesiątki tysięcy
razy; w szyscy artyści, którzy doszli do m istrzostwa,
utrzym ują to. A są to tylko wyniki fizyczne, dosyć
proste, i które w ym agają zw łaszcza zaciętości. I w y
niki te, z takim trudem zdobyte, pozostają na łasce
przygody; trzeba pracy ustawicznej, by je zachowywać;
drobny miligram jakiejbądź toksyny niszczy je.
Ileż to powinniśm y nakładać na się wysiłków,
by uzyskać doskonałość duchową, znacznie ważniejszą,
niezniszczalną i wiecznie trwałą. U prawa ascetyczna
w ym aga ze wszystkich najwięcej energji; m ożna tedy
z pewnością uważać ją za najszlachetniejszą i najpraw 
dziwszą. Bowiem malarz czy muzyk, chociażby roz
wijali dla zdobycia swej sztuki nie wiem jaką w ytrw a
łość, wogóle postępują drogą, która im jest luba, którą
kochają, z której kamieniami i cierniami nawet odczu
w ają powinowactwa głębokie; rozwijają się podług linji
naturalnej, rozsądnej i ludzkiej. Ale prawidłem mistyka
nie jest li działać zawsze na opak skłonnościom swym
wrodzonym? Pozbawia się on ustawicznie tego, co mu
się podoba, i żywi swe ja pokarmami, które mu spra
w iają odrazę. Ustawicznie więc przekracza on rozum,
atawizm, przeznaczenie, naturę ludzką, w widoku osią
gnięcia tego, co wieczyste i nieskończone. Posuw a się
on naprzód w nocy wiary, rzuca się w próżnię um y
słow ą, i staje się dla siebie w łasnym katem.

T akie przedsięwzięcie może się zdawać nierozumnem; ale my wiemy, że m ądrość tego świata jest głup
stw em u Boga. Chciałbym w ykazać, źe jest ono jednak
rozumnem , że zawiera ono logikę zdrową, że w ym aga
ono, by było osiągnięte, użycia najrozsądniejszego róż
nych naszych energij.
>1=
Jakibądź jest rodzaj działalności, jakiej poświęca
się swoje istnienie, by osiągnąć w niej wyniki ostateczne,
ani wiedza techniczna, ani sztuka praktyczna nie w y 
starczają. W szystko tu na padole jest tylko odblaskiem
słońca źródłowego, płonącego w dali na niebie tajemniczem pierwowzorów przedwiekowych; ten to właśnie
promień delikatny, dotykając tego czy innego ośrodka
naszego ducha nieśmiertelnego, wywołuje w nas od
dźwięk głosu niesłyszalnego naszego powołania; ku nie
mu to należy nakłonić w szystkie nasze energje przez
czyn wewnętrzny, który ludzie zw ą gorliwością, zapa
łem, entuzjazmem, a który jest formą Miłości. Przez
miłość to naszego ideału wszystko, co jest żyjącem,
świetlistem, uskrzydlonęm u nas, pociąga istotę naszą
ku pewnem u słońcu i zaklimatyzowuje ją z jego atm o
sferą użyźniającą. Prace rąk naszych, jakiem bądź jest
nasze rzemiosło, wysilania się mózgu naszego, poszu
kiwania naszej czuciowości nie osiągają celu, jeżeli duch
nasz nie oddycha tą atm osferą tajemną, niepochwytną,
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ale rzeczywistą, jeżeli jej nie przysw aja sobie, jeżeli jej
nie sprowadza do środowiska istot ludzkich.
Oto, w sprawie dotyczącej rzeczy Boskiej, o czem
chciałbym pomówić z Państwem.
Ludzie starożytni starali się o rozwój równoległy
ciała, um ysłu i czucia. Humaniści czasów Odrodzenia
nauczali, że doskonałość m ożna osiągnąć, dodając do
potrójnej tej upraw y moralność chrześcijaństwa, i dzi
siaj jeszcze tak samo myśli spora liczba um ysłów reli
gijnych. Mylą się one. Hum anizm i chrześcijaństwo
Ewangelij stanow ią dwa światy, niezdolne przeniknąć się
wzajem, i nazaw sze rozdzielone. W tym ostatnim, ży 
cie rozwija się od ośrodka do obwodu, od duchowego
ku m aterjalnemu, od góry ku dołowi. W pierwszym ,
przeciwnie,, w zrost odbywa się od zewnętrza ku wew nętrzu, od konkretu ku abstrakcji, od tego, co postrzegaIne
zmysłami, ku temu, co umysłowe, a co stanowi granicę
tego wzrostu. Upraw a Chrystusowa, przeciwnie, nie zna
granic; rozwija nas ona, zapewne, ale w ykorzeniając nas
z doczesności i przesadzając nas na grunt wieczysty;
w yprow adza nas z istnienia i w prow adza nas do bytu.
W humanizmie, w szystko zależy od człowieka i od
jego pomocników naturalnych, widzialnych czy niew i
dzialnych. W mistycyzmie, w szystko zależy od Boga
i od jego służebników nadprzyrodzonych; udział czło
wieka polega tu tylko na tem, by stać się podatnym
do zstąpienia Boskiego i, cobądź by mówiono, dosko
nałość tej zdolności odbiorczej w ym aga wysiłków nad
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ludzkich. Humaniści wierzą, że m ogą zdobyć Boga,
i na falszywem tem wierzeniu zostały pobudowane na
W schodzie misterja, na Zachodzie filozofje wolnego
badania, ubóstwienia um ysłow ości i woli. Chiny i Indje,
Apolonjusz z T yany i Marek Aureljusz, Illuminaci nie
mieccy XVIII wieku, Kant, Fichte, Stendhal, Em erson,
Nietzsche, Stirner, współcześni myśliciele am erykańscy,
wszyscy, z różnemi odcieniami, należą do tej szkoły
Ja. By być ścisłym, należy zaznaczyć, że protestan
tyzm i Różo Krzyżowcy, odziedziczając teorje neo-platońskie, probowali pogodzić Ewangelję z kultem tym
starożytnym umysłowości; przez wolność tę myśli, od
rzucającą dogmaty, które są nie do udowodnienia, doszli
oni w końcu do rozmnożenia nieskończonego system atów i do chaosu um ysłowego, w którym ludzkość się
miota od czasu Rewolucji.
Zapewne, człowiek ma obowiązek rozumieć wszech
św iat i m a prawo prowadzić sw e dociekania z nieza
leżnością; ale pycha jest w nim tak mocna, że, gdy
ustanaw ia siebie panem sw ych badań, odrzuca dyscy
plinę moralną, bez której żadna forma Praw dy nie może
być ujęta. W ierzyć, jak liberalni protestanci dzisiejsi,
że, szukając prawdy sercem szczerem, nie można nie
znaleźć jej, jest złudzeniem; dziecko jest szczere, gdy
zabazgruje arkusze, rysunki jego przeto nie są arcy
dziełami. T ak jest, Bóg pom aga uczonemu i filozofowi,
chociaż oni nie dom yślają się tego; ale, żeby mogli cni
przyjmować tę pomoc i spożytkowywać ją, trzeba, by
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zdjęli z siebie wszelki błąd żyjący, trzeba, by zgładzili
swe wady, trzeba, by, naprzód, stali się czystym i.
Praw da nie jest abstrakcją; żyje ona, jest to istota
organiczna; um ysłowość nasza nie jest mechanizmem
niezależnym, jest to organ zw iązany z innemi organami
cielesnemi lub duchowemi; toteż, jakiem bądź jest obli
cze Absolutu, w które pragniem y wzierać, winniśm y
wziąć się do pracy wszystkiem i naszem i silami społem.
Przyjm ować Absolut ten jest zadaniem niemożliwem dla wszelkiej istoty, utworzonej ze względności,
żyjącej w świecie względnym, myślącej kategorjam i
względnemi. W szystkie twory, a i człowiek zarazem,
wegetują w łonie niemocy tej podstawowej; i proste
obalenie przeszkód, jakie natura nasza przeciwstawia
zstąpieniu boskiemu, w ym aga nieustraszoności, uporczy
wości snadnie w yższych od zespołu energij rozlicznych,
jakich użyłby młodzieniec, by stać się zarazem atletą,
artystą, uczonym i filozofem; uczeń Chrystusa, uspra
wiedliwiający to miano tak ciężkie, roztacza w dziedzi
nach życia wewnętrznego działalność tak natężoną i tak
bogatą, jak ą była energja Napoleona, reorganizującego
swój naród i odmieniającego z gruntu mapę świata.
T rzeba nauczyć się chcieć, rozpocząć chcieć i trwać
w chceniu aż do ostatniego tchnienia. Trzeba wreszcie
układu nowego wszystkich naszych czynności, by każda
była zgodna z promieniem wieczystym, dla którego za
pał nasz otwiera ujście śród mglistych obłoków św ia
domości naszej.
*
*
*
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W szelka praca, naw et zw ykły fakt życia, jest w y
siłkiem, szeregiem, sprzężeniem wysiłków.
Czy wysiłki nasze dotyczą ciała, duszy, czy um ysłu,
tryskają one bądź z instynktów , z namiętności, z natchnie
nia, bądź rodzą się z aktu woli, uważnego i rozmyślnego.
Rozwój nasz w ym aga tedy, by różne te wysiłki niesprzeciwiały się sobie; i jedynym środkiem nadania im
kierunku jedynego, jest zjednoczenie ich pobudek, uczy
nienie ich czystszemi, powszechniejszemi, szczytniejszemi; to właśnie, śród wszystkiego, ideał religijny otrzy
muje skutecznie od naszej dążności wrodzonej do ro z
praszania się. Ideał estetyczny czy naukow y zjednaczają
nas tylko częściowo. Żyć dla braci naszych i z miłości
dla C hrystusa: oto m aksym a, która kierować będzie
nam i w e w szystkich okolicznościach.
Egoizm przeobraża się w altruizm przez cztery
rozwicia główne: miłość siebie, miłość rodziny, mi
łość ojczyzny, miłość ludzkości, Doświadczenie religij
ne, a szczególniej doświadczenie chrześcijańskie oka
zuje nam , jak Niebo współdziała z trudnem i temi rozwiciami. Ale należy jeszcze nie przeciwić się tym po
mocom.
Jest tedy nauka pracy. T ragarz wie, jak ująć wo
rek mąki, obarczyć się nim równoważnie i iść pod tym
ciężarem pew nym krokiem; kancelista biurowy, obda
rzony równoznaczną silą mięśniową, nie zdołałby n a 
wet podźwignąć tego w orka z ziemi, przeciwnie, tragarz
splątałby się rychło w wyliczeniach kogoś, prowadzącego
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rachunki. Odróżnijmy, w wys.łku, pracę niezręczną i pra
cę użyteczną.
Nauczmy się również oznaczać ilościowo wysiłek.
Wielu m istrzów może nam go wymierzać: m y sami,
inny człowiek m ądrzejszy, albo Bóg; pod warunkiem
jednakże, by być im posłusznym ściśle. Kierować się
sam em u jest przedsiewzięciem dość ryzykownem ; wybór
jednego z licznych system atów, ustanow ionych przez
wielkich ascetów, pozostaw ia częste niepewności, bo
wiem, pomiędzy każdym człowiekiem i Bogiem, droga
różni się; oddanie się w ręce kierownika w ystaw ia na
omyłki, gdyż nikt nie może utrzym ywać, że zna drugiego
do gruntu; katolicyzm zm niejsza tę niedogodność, jego
bowiem kierownicy zachęcają sw ych uczniów do zw ra
cania się bezpośrednio ku Bogu; ale, z drugiej strony,
odróżnienie w najdrobniejszej okoliczności wezwania
bożego, pragnienia, którem drga serce naszego C hrystusa,
byśm y byli zgodni z wolą Ojca, czujność ta wym aga
uwagi najświatlejszej i panowania nad sobą zawsze
zwycięskiego. Ani jeden ani drugi z trzech działów,
jakie w skazują, nie powiedzie się zresztą bez przezor
ności uprzedniej: trzeba przebyć naprzód most, wyjść
raz a dobrze ze świata, wejść raz na zaw sze do św ia
ta nadprzyrodzonego, obciążyć się na zaw sze jarz
m em ewangelicznem, porzucić wreszcie Obowiązek, by
wejść do Miłości. Od tej chwili stanowczej, o której
ważności, przypominacie sobie zapewne, oddawien was
uprzedzałem, Niebo bierze nas w posiadanie, nas i prze
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znaczenie nasze, i aniołowie, służebnicy doskonali jego
troskliwości, zarządzają, dzień po dniu, godzina po go
dzinie, ćwiczenia, proporcjonalne do naszej słabości,
i pokrzepienia dla każdego z naszych mozołów. Ale cu
downa ta i tajem nicza szkoła trw a wtedy tylko, je 
żeli stosujem y się do niej ze w szystkich sił naszych.
Los nasz jest w naszych rękach; jeżeli, przez gnuśność,
łam iem y pakt m istyczny, spadam y z raju Ł aski pod
panowanie Prawa.
Niemasz zgoła, w Przyrodzie, ruchu ciągłego, bez
przerw; traw a rośnie przerwami; gdy w yciągam ramię,
ręka m a opisuje w przestrzeni krzyw ą linję, która,
w rzeczywistości, jest następow aniem po sobie rozw i
nięć niepochwytnych; w pocisku nawet, droga, jaką on
przebiega, jest tylko szeregiem skoków nieskończenie
m ałych, oddzielonych tyluż zatrzym aniam i się. W y si
łek ascetyczny poddany jest tem uż prawidłu; niemożli
wością jest dla nas chcieć z ciągłością doskonałą; do
chcenia przez całe życie tego sam ego wyniku dochodzi
się tyłka, w ydając najw iększą możliwie ilość chceń po
szczególnych, każdodziennie, każdogodzinnie, każdominutowo. Oto dlaczego doniosłość małych błędów, m a 
łych słabości jest tak wielka; oto dlaczego tylko w te
dy idzie się za Chrystusem , gdy nie opuszcza się ża
dnej z najdrobniejszych sposobności pokonania siebie
i poświęcenia się dla bliźniego.
Prócz tego, jest to zaw sze ekonomja i przyrost, gdy
się nie robi nigdy w ysiłku nieruchomości. W szędy nieru
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chomość, to śmierć. Naprzykład, oto drobny zawód,
który mnie niecierpliwi: ręce me kurczą się, tw arz się
ściąga, usta otwierają się do okrzyku złości. Jeżeli ze
chcę oprzeć się temu rozdrażnieniu, otrzym am wynik
lepszy: mniej zużycia nerwowego, mniej tym czasowości
i powierzchownego traktow ania rzeczy, gdy zm uszę
ręce moje do gestu poczciwości, tw arz moję do uśm ie
chu uprzejmego, język mój do słowa słodyczy, niż gdy
ograniczę się do układu tw arzy nieruchom ego i suro
wego. Oto co do rytm u naszych ćwiczeń duchowych:
pomnażać je, albo raczej nie unikać z nich żadnego
rozmyślnie, i w ykonyw ać je do gruntu i trybem czyn
ności raczej pozytywnej, niż oporu biernego.
W reszcie, m am y w ybrać jakość ich kinetyczną,
formę ich plastyczną, ich arabeskę; badanie Przyrody
w skaże nam to również. W rzeczy sam ej, linji prostej
nie spotyka się nigdzie, ani w kamieniach, ani w pędzie
gałęzi, ani w ruchu zwierząt; zaw sze krzywe złożone,
których studjum pochłania wzierania artysty i rozm y
ślania geometry; w szystkie formy żyjące są ułamkami
kul; w szystkie linje żyjące są częściami kół. Energje
nasze, czy to nerwowe, czy psychiczne,. czy myślowe,
są również rzeczami żyjącemi; pracują one po krzy
w ych i nie dopuszczają niewolnictwa zupełnego. Żaden
tw ór nie jest wolny, ale żaden tw ór nie jest też niewol
nikiem; wszystkie, aż do najbezwładniejszych, mają
swe drobne inicjatywy, próbujące jakby omackiem; na
leży szanow ać drobniutkie te chcenia, pod karą zamachu
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na życie. Zam iast tedy kierować myśli nasze, uczucia
nasze, postępki nasze wolą surow ą, twardą, system a
tyczną, jak dozorca więzienny galerników zbestwionycb,
zapoczątkujm y tylko gest m yślowy, m oralny czy cie
lesny, i pozwólmy organowi, który wchodzi w grę,
prowadzić go swobodnie aż do jego kresu; gracz ciska
piłkę i nie prowadzi jej do celu; tresow nik puszcza psa
i nie prowadzi go. Z wyjątkiem tylko innego postępo
w ania dla początków spraw ow ania ascetycznego, sto
sujm y względem w łasnych sił naszych, służebnie od
danych, tę sam ą słodycz ojcowską, jak ą Bóg posługuje
się względem nas. T yranja zradza bojaźń, zacieśnienie;
surowość wywołuje zmęczenie bezużyteczne. Ponaw iaj
m y często, w ośrodku naszego serca, postaw y mistyczne
ufności, optymizmu, radości; tym sposobem w ypływ y
energji woli będą m ogły zachodzić najczęściej i według
największej liczby linij rozmaitych. Odpoczywa się po
strudzeniu za pomocą innego strudzenia; rozwój h arm o 
nijny otrzym uje się przez najw iększą rozmaitość celów,
jakości i sposobów wysiłku.
Nie należy posługiwać się względem siebie ani
gniewem ani porywczością; prawdziwa moc jest po
godna; i w zrost pod przym usem daje zaw sze tylko
wyniki sztuczne; trzeba tylko nadać polot; i obserwacja
faktów potwierdza tu raz jeszcze doktrynę ewangeli
czną. Człowiek duch nie jest m aszyną, której każdy
pręcik metalowy może być ulepszony oddzielnie; w szyst
ko w nas jest zw arte i splątane; promieniowania róż
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nych naszych ośrodków przenikają się wzajem, albo
raczej m ieszają się od najsubtelniejszego do najmaterjalniejszego, tak że wrażenie najprzelotniejsze budzi
odzew aż u szczytów abstrakcyjnych, i najczystsze
zadrganie ducha naszego dochodzi powoli aż do reakcji
fizyko-chemicznej w jakim ś zakątku ciała. Rozwój har
m onijny istoty ludzkiej jest nie zestawieniem obok siebie
czy sum ą arytm etyczną, lecz ustrojem giętkim i żyją
cym dokoła zasady ośrodkowej. W ybierajm y najw spa
nialszą z zasad, będzie to najpraw dziw sza i najpiękniej
sza: będzie to Miłość.
*

*

Jakibądź rodzaj upraw y stosujem y, nie pozwalaj
m y sobie na nadm iar; w ascetyzm ie, nie powinno być
ani nocy bezsennych, ani dni bez pożywienia, ani nietolerancyj fanatycznych, ani praktyk niezwykłych, prócz
w razach w yjątkow o ważnych. Ew angelja zakłada
sobie prowadzenie nas do doskonałości we wszystkiem :
w szystko tedy niech będzie dla nas ćwiczeniem. Jesteś
m y naprzód istotami żyjącemi; żyjm y tedy, idźmy za
życiem, pom agajm y życiu, odróżniając wszelako w zja
wiskach, gdzie ono się ujawnia, te, które m ają tylko
pozór życia i które należą raczej do śmierci. Prawidła
moralności, ascetyki, m istyki służą i powinny służyć
tylko za poprawki dla naszych niezręczności i za pod
pory dla naszych słabości.
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Gdy przyjm iemy system prosty brania, jako ćwiczeń,
sposobności do panow ania nad sobą czy do poświęca
nia się dla innych, jakie przynosi nam każda godzina,
spraw ow anie Boże, jakie w yw ołam y jednocześnie przez
modlitwę, urządzi nasze istnienie w ten sposób, że
wszystkie nasze władze, razem czy kolejno, będą za
przęgane do pracy: z tej upraw y, dającej się łatwo przy
stosow ać i rozmaitej, w ynikają harm onja, wytrzymałość
na znużenia i wesołość wewnętrzna.
Gdy, wypadkowo, przyjm uje się jak ąś z metod,
wynalezionych przez wielkich m istrzów życia m istycz
nego, powinno się stosow ać ją tylko pod kierownictwem
biegłego przewodnika, jeżeli nie chcemy, by doprow a
dziły one do sztyw ności, do niekształtności nieharmonijnej, która czyni nas zdatnym i tylko do pewnych
w ysiłków specjalnych; gdy natom iast „asceta zupełny*1
winien stawić czoło w szystkim niespodziankom i w szy
stkim rodzajom walki. System aty nie są celami, lecz
środkami.
Kto idzie powoli, idzie długo; przysłowie jest rów 
nież prawdziwe dla wznoszenia się duchowego. Dzia
łalność gorączkowa szkodzi tak sam o, jak drętwota;
i przemęczenia rujnują zarówno ciała, mózgi i dusze;
nieumiarkowanie, nałóg, fanatyzm są tym sam ym zby
tkiem pod trzema odmianami. Dotykam y tutaj zbada
nia głębszego stosunkowej ilości wysiłku.
W energetyce, sprawdzianem jakości pracy jest
jej użyteczność, chcę rzec jej zbieg, jej synchronizm
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sam orzutny z w ym aganiam i życia. W artość duchowa
istoty mierzy się jej możnością pracy; otóż, ilość p ra
cy użytecznej zależy od jej jakości, nie zaś od pośpie
chu, z jakim jest ona załatwiana. Należy tedy uczyć
się cierpliwie uszykow yw ać nasze gesty psychiczne,
zarządzać niemi z ekonomją, z jednej strony, i z dru
giej strony stosow ać je kolejno w ten sposób, by je 
den organ odpoczywał i odzyskiwał siły, podczas gdy
sąsiedni czyni wysiłki; uczucie ogólne znużenia zm niej
sza się w ów czas i opóźnia. By otrzym ać te wyniki,
użyje się spokoju, przytom ności um ysłu uważnej i czuj
nej, przylgnienia do woli Bożej, odkrywanej w łonie
w szystkich spotkań, jakie życie nam skarbi, i modlitwy,
krótkiej a częstej.
W sposób ogólny, i pomimo, że w problematach
takich niewiadome są niezmiernie liczne, proszę zau
ważyć, że w ysiłki zatrzym yw ania się i obojętności w y
czerpują i zesztyw niają, podczas gdy wysiłki pozyty
wne, promieniujące, odśrodkowe, dokonane przez grupy
jednorodne władz psychicznych, wzm acniają, nadają
giętkości, rozwijają i zradzają pokój w ewnętrzny. Co
do szybkości, z jak ą postanowienia nasze i w ykonania
nasze winny następować po sobie, każdy z nas ma
właśnie odkryć rytm tego najlepszy; zadyszka moralna,
zwichnięcia woli istnieją, istotnie; i należy opóźniać je,
unikać ich, w yjąw szy wypadek nagłej i koniecznej po
trzeby, gdzie żadne narażenie się, naw et śmierć, nie
powinno już nam pozwolić odkładać działania.

-

!7

Działać jest to potrzeba życiowa. Kto zaprawia się
do nieruchomości, idzie ku śmierci, czy bezwład jego
będzie dotyczył ciała, uczucia, mózgu, czy woli. W kul
turze wewnętrznej, w ybór pobudek działania zajm uje
pierwsze miejsce; mówiliśmy często, co go powinno
powodować: miłość bliźnich naszych, miłość Boga. Na
leży również zaszczepiać w sobie sm ak, pragnienie
i przyzwyczajenie do działania; należy, by działanie sta 
ło się naszą potrzebą, jak jest potrzebą biegać i krzy
czeć dla dziecka. Dochodzi się do tej staży wyższej,
rozwijając świadomość w ysiłku, albo, by rzec poprostu,
skupiając jak najw iększą uw agę na tem, co się robi,
zdając sobie sprawę, m ając um ysł przytom ny przy ro 
bocie obecnej; zaprawia się do tego człowiek, robiąc
jednę tylko rzecz naraz. Chrystus streszcza wszystkie
te przezorności jednym tylko wyrazem : Czuwajcie.
I dodaje: Módlcie się, proście Ojca, by wypełnił liczne
braki czujności naszej niedoświadczonej.
Zazwyczaj, człowiek mniema, że zrobił w szystko,
gdy podjął postanowienie; co do środków w ykonania
go, powierza się nazbyt często losowi czy doświadcze
niu, podczas gdy, aby być posłusznym maksymie: P o 
magaj sobie, a Niebo ci dopomoże, trzebaby badać po
ważnie te środki. Jeszcze mniejsza liczba zpośród nas
stara się zdać sobie spraw ę z tego, co dzieje się w ich
osobie podczas okresu ziszczania: a jednak takie bada
nie czyniłoby nas zdolnymi robić wielkie postępy w po
znaw aniu siebie, w kontroli popędów naszych wrodzoSędit. -Ęnergja Ascetyczną.
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nych, fizycznych, m oralnych czy myślowych; pozw a
lałoby nam lepiej działać, z jak najm niejszym w ydat
kiem sił, z pewnem odrywaniem się od naszej roboty;
ulepszenia te, jakibądź byłby rodzaj pracy, któryby na
tem zyskiw ał, czyniąc giętszym i nasze zdolności, w spo
m agając m echanizm przyzwyczajenia, prowadzą do pa
now ania nad sobą: „Posiądźcie dusze w asze przez cier
pliwość", powiada Syn cieśli.
T ak tedy, w rzeczach religji, przez zajm owanie
się ustawiczne Niebem, przez analizę poruszeń w e
wnętrznych i postępków zewnętrznych, przez rozszerze
nie naszej czuciowości, dochodziłoby się do panowania
nad sobą, do kochania bliźniego, do modlenia się do
Boga z pełnią i łatwością, jakiej nie dom yślam y się.
Jak tylko rodzi się w nas najm niejsze pragnienie, n aj
mniejsze wzruszenie, zarys myśli, jak tylko w zyw ają
nas do bądźjakiego czynu, sumienie nasze powinno
automatycznie zapytyw ać siebie*. Czy zgodne to jest
z wolą Boga? Co zrobiłby C hrystus n a mojem m iej
scu? Jaka alternatyw a da najwięcej szczęścia temu,
kto prosi mnie o to ? Mając odpowiedź, winnoby się n a 
tychm iast przyjąć rzecz, lub ją odrzucić. I jeżeli su 
mienie nasze pozostaje niezdecydowanem, winnibyśm y przywołać na pomoc naszą czuciowość, poruszyć
ją, postaw ić się na m iejscu nieszczęśliwego, otw o
rzyć wreszcie bram y naszej duszy i, przyjm ując w szyst
kich gości, jako wysłańców Boga, nie dać się je 
dnak odwrócić od Boga przez żadnego z nich, jakimkolwiekbądź urokiem starałby się on uwieść nas. Po

—

19

—

siadanie to pełne i pogodne całego siebie dałoby nam
pod względem psychicznym i psychologicznym m oż
ność czynienia wielu rzeczy, wielu prac jednocześnie;
tak samo jak dochodzi się do w ykonyw ania każdą ręką
ruchów niesym etrycznych i w różnych rytm ach, tak
samo jak dochodzi się do spraw ow ania naraz kilku
czynności m yślowych prostych, m ożnaby ciałem, naprzykład, pracować przy warsztacie, mózgiem w ypra
cow ywać rozmyślanie, duchem spraw ow ać jakiś gest
mistyczny. Ale są to jeszcze tylko marzenia, dla n a 
szego rozwoju obecnego; bardzo rzadkie jednostki po
siadają dzisiaj te władze.
*

*

*

W ysiłek najbardziej idealistyczny, najbardziej su b 
telny, najbardziej utopijny nawet, jak i najbardziej m aterjalny, najniezręczniejszy czy najprzenikliwszy, od
działuje na całą osobę i rozlega się aż do kom nat
najtajniejszych świątyni wewnętrznej. W rzędzie mi
stycznym , energja wysiłku zwie się żarliwością lub za 
pałem; jakibądź byłby punkt naszej istoty, gdzie ogień
ten się zażegł, nie gaśnie on już; tli się on, bowiem
nazbyt często troszczym y się, żeby go zagasić; ale, w cze
śniej czy później, w ybucha on nagle i nie jesteśm y już
panami jego, bowiem pokarmy, jakie mu przystoją
i jakie były w nas zgromadzone troskliwością aniołów,
w dniu jego pierwszego zapłonienia, są już teraz roz
proszone. W aham y się tedy od nadmiaru do nadmiaru;
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od obojętności do fanatyzmu, od gnuśności do przepra
cowania, i albo nie robim y' wcale roboty, lub robimy
robotę niezdrową.
Inna rzecz; tak samo jak gim nastyka czy mnemotechnika, ascetyka nie jest celem, lecz środkiem.
Wiele natur nabożnych w yobraża sobie, w rzeczy sam ej,
że ideał ich da się łatwiej osiągnąć w sam otności kla
sztoru, niż w zgiełku świata. Popełniają one błąd an a
logiczny z błędem ludzi, idących za przyrodą, wegetarjan nieugiętych, m anjaków hygieny, którzy, żyjąc
nadzy, przyjm ując pokarm y tylko nie sfermentowane,
filtrując wszelki napój, dezynfekując każdy przedmiot,
mniem ają, że osiągną doskonałe zdrowie. Okoliczności
sprawiają, że będzie zaw sze kurz, mikroby, fermentacje,
zarazy, m ieszkania ciemne, powietrze zepsute; jest rze
czą niemożliwą uniknąć tych niedogodności, chyba żeby
ktoś uciekł na szczyt góry samotnej; a chcąc nazbyt
oczyścić swój organizm, wydelikaca się go, czyni się
go podatnym na razy i ofiarą natychm iastow ą pierw
szego zarodka chorobotwórczego, jaki się natrafi w po
wietrzu czy w kaw ałku chleba, bowiem organizm ten
traci na odporności to, co zyskuje na łatwości: nie uod
pornił się on, jak Mitrydates. Regulaminy te są kura
cjami: środkami, nie zaś celami.
T ak samo, reguła klasztorna jest porządkiem po
stępowania w yjątkow ym ; w ew nątrz klasztoru, mnich
napotyka sidła cięższe, niż sidła życia świeckiego; prócz
tego, nie jest to pokonaniem chciwości, naprzykład,
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postawić się w niemożliwości posiadania pieniędzy; nie
jest to miłowaniem bliźniego, uciec od niego do jakiejś
pustelni. Nie potępiam tu zgoła zakonów kontem pla
cyjnych; całkiem przeciwnie: rów now ażą one odchylenia
gorszące tych, co używ ają w życiu; nadomiar, wszystko,
co istnieje, jest użytecznem. Mówię tylko poprostu, że
życie zwykłe, ze w szystkiem i jego udrękami, mozołami,
pracami nieskończenie różnemi, prowadzi lepiej do ro
dzaju doskonałości, jak ą Chrystus nam zaleca. T rzeba
się uczyć władać złotem tak, żeby nas ono nie trzy
mało w niewoli, kochać braci mimo ich niewdzięczności
czy ich grubjaństwa.
Zrozumm y to dobrze: uprawiać gim nastykę łinoskokową, miast gim nastyki naturalnej, czytać i uczyć się
pamięciowo, miast rozumieć i postrzegać, stosować się
do reguł, miast dawać ze swego własnego szczęścia
nieszczęściu bliźniego, są to trzy formy tego samego
złudzenia. Chcieć z surowością nazbyt lękliwą, to strata
energji taka sam a, jak szaleć, rozpaczać z powodu nie
powodzenia, w zburzać się gniewnie na siebie; zresztą,
siła nasza woli spotyka niekiedy przeszkody nie do
przezwyciężenia; teoretycznie, niem asz przeszkód, którychby wytrw ałość nie pokonała, ale trzebaby w ytrw a
łości ciągłej i któraby trw ała w dalszym ciągu po śmierci.
Praktycznie, gdy człowiek znajduje się w obliczu nie
możliwości, pozostaje nam modlitwa, korna, szczera,
ufna i głęboka; Niebo w ów czas odpowie nam , ulży nam,
pokrzepi i odświeży nas.
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W ysiłek, jako sam wysiłek, jest cudowny; może
on dosięgać piękna uszykow aniem zgodnem sw ych o d 
mian, inteligencją sw ej kolejności, miarą w rozwiciu
i gdy wreszcie cała osoba uczestniczy w nim sam o
rzutnie, swobodnie i wesoło. Toteż oblicze prawdziwych
bohaterów i św iętych tchnie rodzajem pewności taje
mniczej, radości pogodnej, których zgodność harm o
nijna upiększa rysy często przesadne.
Mając na celu tę orkiestrację w ładz naszych, nie
upraw iajm y cnoty odosobnionej, z zaniedbaniem in
nych: w ystrzegajm y się drobnych recept; m ogą one słu
żyć niewątpliwie w wypadkach specjalnych, ale nie stale;
przeciwnie, dobrze jest, jak to w skazyw ałem przed
chwilą, pozwalać uczestniczyć w działaniu, jakiembądź
jest ono, całości sił naszej istoty. Dając kilka groszy
ubogiemu, dodajm y do naszego współczucia zdrowy
rozsądek i w ytw orność tę gestu, która zwie się ta k 
tem; tak sam o najszczytniejsze nasze myśli nie w y
pracow ują się zgoła bez pewnego udziału w tem n a
szego stanu fizjologicznego.
Nie w skażę tu rozgałęzień powszechnych w ysił
ku ascetycznego; należy on do grupy najbardziej ośrod
kowej naszych energij; promieniuje on tedy na całą
masę naszej osobowości. Przy równej wartości tech
nicznej, prace robotnika, artysty, kupca, księcia będą
tem użyteczniejsze i płodniejsze, o ile pełniący je b a r
dziej zbliży się do ideału boskiego.
*

*

-

23

—

Będziemy tedy czuwali przedewszystkiern nad u s u 
nięciem z naszego życia duchowego autom atyzm u
i sztywności; będziemy pracowali, badając dążności
rdzenne naszej istoty, oświecenie stare rasy naszej,
przyzyw ając wołaniem wielkiem pomoc tę zasadniczą,
jakiej Pasterz nie odm awia nigdy.
Jeżeliście wyszli z obojętności religijnej, jeżeli bo
leść ludzka i pragnienie Boga stale zajm ują w as, czu
jecie, jak troska ta powinna być poważna, jakie m iej
sce powinna zająć śród innych trosk, jak trzeba ją łą
czyć ze wszystkiem i chwilami waszego istnienia. Nie
określona duchowość jest niegodna najzacniejszego z nie
pokojów; zapał płomienny i stały przystoi m u jedynie.
By dosięgnąć stanu tego energji wytężonej, potrzeba
dwóch rzeczy: w yrzutów sumienia, żalu, skruchy—skru
szenia tego serca — aż do łez, i walki bezpośredniej
ze sobą, walki nieubłaganej i bez przerwy. Czytanie,
krótkie i częste modlitwy są pomocami, ale nie zastę
pują one w żaden sposób walki ascetycznej.
W ciągu walki tej długiej, unikajcie również poś
piechu i roztargnienia, opierajcie się wpływowi niszczą
cemu trosk m aterjalnych, urazy, sm utku; używajcie,
jako środków wzm acniających, modlitwy, wielokrotnie
w ciągu dnia, rachunku sumienia, powoływań jak m o
żna najliczniejszych obecności C hrystusa, woli czynie
nia dzieła użytecznego; starajcie się ciągle posuwać się
naprzód, chociażby kroki wasze były małe; to zw ła

—

24

—

szcza pod względem duchowym, kto nie posuwa się
naprzód, ten się cofa.
Inne przysłowie; kując, stajesz się kowalem, po
może w am również. Przez ćwiczenia właśnie człowiek
rozwija sw e mięśnie, przez chcenie właśnie rozwija
sw ą wolę. Gdy m a się powziąć postanowienie, n am y 
ślajcie się, ważcie za i przeciw, aż będziecie mogli w i
dzieć jasno; potem, skoro raz już postanowiliście na
tę czy na inną stronę, kierujcie w asz w ysiłek aż do
kresu. W ten sposób uleczycie się z gnuśności m oral
nej, z w ahania się, z lekkomyślności, z wrażliwości,
z braku miary, ze zniechęcenia. Aliści, jak w szystkie
nasze siły, fizyczne czy myślowe, wola wyczerpuje się;
trzeba ją karmić; chlebem jej powszednim jest w ia
ra; winem j e j —wdzięczność ku Bogu; lekarstw em jej —
wyrzeczenie się dobrowolne naszych przyjemności, na
szych wygód, naszych zadowoleń. W iara, o której
tu mówię, nie jest aktem wiary w dogm aty i w ta
jem nice teologiczne; w iara taka jest tylko odbiciem
um ysłowem prawdziwej wiary; wiara, to ufność nie
złomna w Ojca naszego, przez którą, uniesieni po
nad naszą naturę, możemy znosić próby najbardziej
szarpiące, nie tracąc optymizmu, nie wątpiąc w przy
szłość, nie rozpaczając. Co do wdzięczności, kamienne
serce nasze jest prawie niezdolne do tego uczucia; mamy
tak wyborne mniemanie o sobie, że zdaje nam się, iż
w szystkie dobra, jakie na nas spływ ają, należą się nam.
Otóż, w rzeczywistości, nie zasługujem y na nic; dach,
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który nas osłania, ubranie, które nas okrywa, chleb;
który spożyw am y, nie zarobiliśmy na nie, bowiem siły
nawet, które nam pozw alają pracować, nie pochodzą
od nas, ale od Boga. Nigdy nie mówimy nazbyt: Dzię
kuję, mój Boże. G dybyśm y patrzyli na tysiące szczegó
łów istnienia naszego w świetle Nieba, obaczylibyśmy,
jak Ojciec zasypuje nas dobrodziejstwami; i ci, którzy
poczynają żyć życiem cudownem przyjaźni Bożej, drżą
niekiedy na łatwość, z jaką C hrystus udziela im w szyst
kiego, czego proszą oni.
Powróćm y do upraw y ascetycznej. Odkąd uczujem y rosnącą w nas siłę woli, przykładajm y się do
oczyszczenia jej, oczyszczając pobudki, które ją w y
wołują: zam iary nasze niech będą sprowadzane do
służby Bożej i do służby bliźniego, tak, by powoli
ustalił się w nas zwyczaj zapominania o sobie. Od tej
pory, pokój niebieski pocznie zstępow ać na nas, i, ry 
chłe, będzie on promieniował na innych samorzutnie,
i, by tak rzec, bez naszej wiedzy.
Przeszkodam i do tego pokoju są nadm iar gorli
wości, przesada w troskach osobistych, w yrzuty źle
rozumiane, skrupuł. Obalajmy je łagodnie, w dobrem
usposobieniu, pogrążając się za każdym razem w re
zygnacji pokornej, w ufności czułej w nieskończoną
dobroć naszego Mistrza.
Oto, mniemam, powiedziałem w szystko, czego po
trzeba do walki duchowej. Wiedzieć, czego się chce,
spełniać, co się postanowiło; rozpłomieniać serce, chcę
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rzec, ognisko najtajniejsze naszego życia wenętrznego,
bez obawy, by się zbytnio paliło; by służyć Bogu i bra
ciom naszym , nigdy nie będziemy płonęli zadość; nie
poddawać energij naszych psychicznych prawidłu n a 
zbyt surowemu: niechaj pożar Miłości dosięgnie ich,
a dostarczą one sam e wysiłku wym aganego; gdy bę
dziemy błagali bez przerwy o przewodnictwo Nieba,
samo Ono zajmie się podziałem naszych prac i wydzie
laniem ilości naszej upraw y, byleśmy tylko nie odrzu
cali żadnego trudu i oddawali się Jemu, jak tego w y
m aga Jezus: „z całego serca, z całej duszy, ze w szyst
kich sił naszych i ze wszystkiej myśli naszej®.
Istnieje wielka liczba ksiąg ascetyzmu; nie w ystar
czyłoby wielkiego tomu do wyliczenia ich wszystkich.
W szystkie metody jednakże polegają na małej liczbie
zasad wspólnych, w szystkie posługują się kilku m aksy
mami wspólnemi; te oto rysy podobne chciałem w ska
zać na tych kartkach pobieżnych; zw łaszcza oto stan
ducha, w jakim m a się poczynać uprawę ascetyczną,
zamierzyłem odmalować; nie wiem, w jakiej mierze po
wiodło mi się czy nie powiodło; ale, bądź jak bądź,
pozwólcie drobnemu memu doświadczeniu powtórzyć
Państw u raz jeszcze, że Jezus pozostaje jedynym Mi
strzem w tej sztuce; On jeden zna do głębi przyszłych
sw ych robotników, ich zajęcia i ich siły; On jeden jest
zdolny nauczyć ich i zastąpić ich; On jeden ma prawo
moc nagradzania ich według godnej uwielbienia nie-
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sprawiedliwości Miłości; od Niego jednego otrzym ają oni
wszystko; przez Niego jednego ziszczą oni w szystko.
Ponieważ wiek nasz znajduje się w zamęcie ogól
nym — podobieństwo dziwne z wiekiem Chrystusa, —
konieczność odbudowy naszego życia wewnętrznego
staje się dla nas w szystkich naglącą. Pamiętajcie, że
Chrystus ten, pasterz, w tajem niczający, opoka wieczysta,
kam ień węgielny, jest również budowniczym światów,
zakładającym przyszłe Miasto Boże, i naszym P rzyja
cielem. Uczeń, któryby przyjął całkowicie przyjaźń Je
zusa, któryby ją uczynił sw oją, któryby nasycił w szy st
kie w łókna swej istoty cudownym tym eliksirem, nie
potrzebowałby żadnej innej formuły, żadnej innej przezorności. Spróbujcie kochać Jezusa tak, jak On w as ko
cha, i kroczcie: nie potrzeba niczego innego, by stać się
żołnierzem.

D Z I E Ł A

S E D I R ’A

w przekładzie
JÓ Z E F A JA N K O W S K IE G O .

W t a j e m n i c z e n i a , powieść dla „małych dzieci“,
z przedmową autora do czytelników polskich (str.
3 4 0 ) ....................................................... ..... ,
Mk. 5000
Wielce zajmująca, o ogromnej wadze duchowej, książka
ta głośnego mistyka chrześcijańskiego współczesnej Francyi.
zwącego siebie „żołnierzem Chrystusowym", założyciela t. zw.
Amities spirituelles (P r z y ja ź n i duchowych), które mają za
cel realizację ideału chrześcijańskiego, miłosierdzia i bra
terstw a, a które siecią swą dobroczynną ogarnęły już głów
niejsze ośrodki świata, przeprowadza czytelnika przez w szyst
kie wtajemniczenia, kierując go ku jedynej ścieży „Prawdy
i Życia,“ ku Ewangelji Chrystusowej. Maluje ona postać ta 
jemniczą najwyższego Wtajemniczonego, o mocy nadprzyro
dzonej, jednego z tych wysłańców niebieskich, jacy strzegą
św iat od zagłady. Postać taka znana była autorowi. P rz e 
piękna przedmowa autora do czytelników polskich wieńczy
na czele całe to dzieło.

S i e d e m o g r o d ó w m i s t y c z n y c h . (Wyczerpane).
Niezbędny przewodnik dla pracujących nad rozwojem
duchowym, pozwalający zdać sobie sprawę ze stopnia du
chowego i zarządzić postępowanie w dążeniu do Królestwa
Bożego.

O b o w i ą z e k d u c h o w y , (jego ideał, jego pojęcie,
jego ziszczenie). W ydanie drugie, poprawione
według 5-go wydania francuskiego . , , Mk- 1000

O p r a w d z i w e j r e l i g i i ............................ Mk. §00
D r o g a p r a w d z i w a do B o g a p r a w 
dziwego
.................................................. Mk. 300
S i ł y m i s t y c z 11 e i s p r a w o w a n i e ż y 
c i o w e (12 o d c z y tó w )................................. Mk. 4200
„Sedir dokonał wielkiego dzieła, zarazem umysłowego
i mistycznego. Zamierzył on przywrócić Ewangeljom zna
czenie ich tajemne, i dać odczuć wszystkim sercom osobo
wość nadludzką Tego, który jest ich ośrodkiem- Zamiar taki
wymaga wiedzy bardzo rozległej i darów wyższych od wie.
dzy, które ją przekraczają i zmuszają do pokory. Autor
posiada i jedno, i drugie. Dwanaście odczytów, złączonych
tutaj, czarują wszystkie umysły pięknością stylu i wiado
mościami, jakie zawierają. Jest to jednak najmniejszem z ich
dobrodziejstw, i nie jest to napewno ich celem; mierzą one
wyżej, najwyżej niewątpliwie, dokąd dosięgnąć można. Poru
szają w nas one intuicję samą Boskości przez ujęcie bezpo
średnie jej spełnienia historycznego. Oddawien już, mnie
mam, nie uczyniono wysiłku użyteczniejszego. Książki takie
nie sądzi się, lecz czuje się je. Jest to książka pierwszorzędna11.
La Revue, Na 21, 1912.

Gabriel Trarieux.

P i e ś ń n a d P i e ś n i a m i (próba wytlomaczenia). Mk. 900
Na lepszym p a p i e r z e .......................................Mk. 1200
Piękny i głęboki komentarz, razem natchnione epitalamium na Złączenie duszy ze Słowem, ku któremu autor
powołuje czytelnika, jak zawsze gorąco.

W y k ł a d y E w a n g e l j i . Tom I, Lata dziecięce
C h ry s tu s a ............................................................. Mk. 3500
W ykłady Ewangelji Sedir’a stanowią, by tak rzec, ko
ronę natchnionej Ewangelją twórczości gorliwego tego bo
jownika Chrystusowego. Posiadają one podwójną wartość
nieoszacowaną: wzbudzają uczucie chrześcijańskie, przypra
wiają skrzydła do lotu w sfery Absolutu, w sfery Słowa
Boskiego, i ukazują, bodajże poraź pierwszy, w takiem bo
gactwie i z takiem umiłowaniem, świat wtajemniczenia
chrześcijańskiego, przewyższający o całe niebo rzeczywiste

wszystkie wtajemniczenia i wszystkie kabały religij starego
świata. W ykłady Ewangelji Sedir’a są zwłaszcza drogo
wskazem nakierowującym dla tych wszystkich, którzy, nie
rozumiejąc istoty chrześcijaństwa, grzęzną i upajają się »floteryzmami starych religij, opóźniając i uwsteczniając tem
dzieło jedynej „Drogi i Życia“ , jedynego i ostatecznego celu
rozwojowego ludzkości.

Tom II, Kazanie na g ó r z e ............................Mk. 3750
Treść: W stęp. — Zwiastun, Przeciwnik i Przyja
ciele. — Kuszenie. — Błogosławieństwa. — Prawo
Nowe. — Modlitwa. — Dom Duchowy.
Natchniony autor w drugim tym tomie Wykładów
Ewangelji prowadzi w dalszym ciągu czytelnika przez kraje
wieczyste Słowa Bożego, wtajemniczając go w jedyne źró
dło Życia, naukę Chrystusa.

T r z y o d c z y t y . Chrystus, Syn Boży. Kochaj bliź
niego swego. Mistycy w społeczeństwie współczesnem. (Z portretem autora)........................ Mk. 1500
Trzy te odczyty wygłosił autor w W arszawie w paź
dzierniku 1922 r.

Ki lku p r z y j a c i ó ł - Boga.
Treść : Święci. — Joanna d’Arc. — Pascal. — Pro
boszcz z Ars. — Nieznany. — M istycy w społe
czeństwie współczesnem .— Przyjaźni duchowe Mk. 3500
Na lepszym papierze . . . . . . . .
Mk. 8000
Autor rzuca na postaci te religijne ducha, czyste i piękne
nadew szystko, światło ostateczne, otwierające na przyszłość
nadzieje jak najżywotniejsze.

Energja

a s c e t y c z n a ....................................... Mk. 3000

Autor wskazuje, w jakim duchu winny być prowadzone
prace życia wewnętrznego.
W PRZYGOTOWANIU:
W y k ł a d y

E w a n g e l j i :

Tom III, Życie publiczn: Pana Naszego Je
zusa Chrystu-a,

S i e d e m o g r o d ó w m i s t y c z n y c h . — W ydanie
drugie według 2-go wydania francuskiego. (Po
większone).
Rozmyślania.
D i d a c h e czyli Nauka D w unastu Apostołów
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Przełożył z greckiego Józef Jankowski z dodaniem komenta
rza E. Besson’a, z francuskiego wydania Bibljoteki „Les
Amities Spirituelles“.
Najstarożytniejszy dokument nauki chrześciaftskiej w całej
swej pierwotnej prostocie.
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