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CONVENTION 40063742

Oto pierwszy artykuł pierwszego numeru 
VERS DEMAIN (francuska wersja MICHAELA) 
datowanego 1 listopada 1939 r., ale opubliko-
wanego we wrześniu tego roku, w którym Louis 
Even wyjaśnia cele nowej publikacji. 

VERS DEMAIN wita czytającą publiczność. 
Czego można się spodziewać po tym nowym przybyszu 

w świecie tak obciążonym przez nieporządek, nienawiść, nie-
ufność, podziały, ubóstwo, rozgoryczenie i chaos? Czy moż-
na mieć nadzieję, że już jutro znajdziemy natychmiastowe 
rozwiązania dla tak licznych problemów?

VERS DEMAIN chce raczej uprzytomnić nam, że dzisiej-
szy czas nastąpił po wczorajszym, i że jeżeli dzisiaj deba-
tujemy w zamieszaniu, to dlatego, że ludzkość wczoraj nie 
przygotowała się właściwie na przyjęcie swego jutra, które 
następuje teraz. 

Ale spory, żale i lamenty nie przydadzą się na nic, jeśli 
będziemy trwali w bierności. Człowiek jest istotą obdarzoną 
rozumem i wolną wolą, lecz jeśli sam zrzeka się używania 
swego rozumu i wolności, skazuje się na warunki prowadzą-
ce do zaniku tych darów.

Powoli, ale wytrwale VERS DEMAIN zamierza formo-
wać wewnątrz mas coraz liczniejszą elitę. Mamy nadzieję, że 
dzięki refleksji, studiom i działaniu wytyczy ona nowe drogi w 
pochodzie historii.

VERS DEMAIN, jak to zostało już powiedziane, chce for-
mować elity, swego rodzaju arystokrację składającą się z oby-
wateli; jednak zależy mu na tym, aby to była arystokracja bar-
dzo liczna, nie tylko ci, którzy korzystają z najwyższych dóbr 
kultury. Trzyletnie doświadczenie przekonuje nas, że możliwe 
jest skuteczne edukowanie ludzi. Jeśli dotąd pozostają oni w 
prawie zupełnej niewiedzy o tych ważnych politycznych, eko-
nomicznych i społecznych problemach, to może dlatego, że 
nie dawaliśmy im okazji do nauki, albo przedstawialiśmy te 
problemy w sposób niezbyt zrozumiały, czasami celowo ośle-
piając i narzucając cichą akceptację najgorszych absurdów. 

VERS DEMAIN jest pismem prezentującym opinie. Nie 
rewolucyjne, ale niezgadzające się z pewnymi konwencjo-
nalnymi formułami, które traktowaliśmy kiedyś jak pewniki 
w dziedzinie polityki i ekonomii. Nie wahamy się demasko-
wać nonsensu partii politycznych, walki klas, ograniczania 
produkcji mimo ogromnych potrzeb, powodowania niedobo-
ru pieniędzy wobec stert dóbr na sprzedaż, czyli odwracania 
naturalnego porządku i stawiania środków w miejsce celów, 
a celów w miejsce środków.  

VERS DEMAIN nie głosi postawy potulności i rezygnacji. 
Przyjmujemy za swoją myśl Jacquesa Maritaina: „Chrześci-
janin naprawdę nigdy nie rezygnuje. Rozumie on świat i swo-
ją w nim rolę jako przekształcanie doliny płaczu w miejsce 
ziemskiej szczęśliwości, wprawdzie tylko względnej, ale real-
nej, dla dobra całej rodziny ludzkiej”. 

Louis Even

LAT

VERS DEMAIN

Pielgrzymi św. Michała


