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K o ś c i o ł o w i  P o l s k o k a t o l i c k i e m u :

Jego Biskupom, Kapłanom, Braciom i Siostrom 

oraz wszystkim czytającym nasze wydawnictwa,  

szczególnie niniejszy K a l e n d a r z  

i wszystkim Polakom w kraju i w świecie

naj lepsze życzenia

z d r o w i a ,  p o m y ś l n o ś c i ,  s z c z ę ś c i a ,  p e ł 

n e g o  b ł o g o s ł a w i e ń s t w a  B o ż e g o

na R O K  P A Ń S K I  1 9  8 5

s k ł a d a

Kolegium Redakcyjne i Redakcja  Z .W. ,,Odrodzen ie"

W a r s z a w a ,  dnia, 1.1.1985 r.
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Z wiarq i nadziejq w Nowy Rok

Zakończenie starego roku i początek nowego skłania nas zwykle 
do refleksji, do zadumy nad losem całego świata i każdego z nas. 
W  nowy rok wkraczamy z pewng nutkg optymizmu, pełni wiary 
w lepsze jutro, z nadziejg, że może dzień następny przyniesie urze
czywistnienie naszych marzeń, a cały rok otaczać nas będzie swq 
łaskq Zbawiciel.

M o d l i t w a  I

K tóry ca łe  stw orzen ie
U trzym ujesz w  ch w ie jn e j rów now adze
K tóry  ważysz p ro m ie n ie
C iężk ich  p la n e t na w ie lk ie j wadze,

Który trzym asz rozdzie lcze ta b lic e  
A  uczestniczysz w  z iem skich trw og ach  
I znasz naszych o d de chó w  ta je m n icę ,
Bo oddechem  jesteś, tchn ien iem  Boga,

D u ch u  w ieczne j p rzem iany m a te rii,
W  je d n e j ręce masz ła d , w d ru g ie j cha os ;
N ie  zna n ik t c iem nośc i ta k  n iezm ie rne j 
Jak ta , k tó rq  tw e św ia tło  w yda ło .

Spraw , abyśm y po w ró c ić  m og li 
D o słowa, do  czystego z ia rna ,
D o  g o łę b i, b a ran ków , dz iec innych  m o d litw  —
I aby o d d a lo n a  była krw aw a o fia ra .

(Mieczysław Jastrun)
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M o d l i t w a  II

Panie, który m n ie  c iszą poisz i karm isz b łęk item ,
I gw iazdy mi o trząsasz, księżyce z ja b ło n i,
I Twój w ieczór mi do b ry  d o b rą  ła ską  dzw on i,
I n iebem  gw iazdy nocą  przesiewasz, ja k  sitem  -

O , zab ie rz  z s łów  mych sm ętnych, ja k  sznur p ta kó w  lo tnych ,
Tę tęskno tę  b łę k itn ą  i m arzeń mych m ęstwo,
O czu — zw ą tp ie n ie  w ieczne i lu dzk ie  — w ilgo tn ych .
W szak, Panie, z te g o  św ia ta  je s t m o je  kró lestw o.

O dsu ń  od e  m n ie  źren ic  Twych og ie ń  i morze.
O g ie ń , co  p a li, m orze, co ch łod z i w ukryc iu  -
0 ,  za top  nim  g łę b in ę , w  k tó rą  schodzą zorze,
1, ja k  duszę m iłośc i, ta k  m nie  w yda j życiu.

(Jerzy Liebert)

M o d l i t w a  III
Tej ziem i, co  n ie  św ięta, 
choć  zrodzona z tru d u  
rąk od w ie czne go  C ieś li 
i z krzyżowej D rog i,

ześlij -  P an ie  -  deszcz lżejszy 
od skrzydeł G a b r ie la ; 
te j z iem i, co począ tku  swego 
n ie  pam ię ta ,

a k tó ra  końca swego 
naw e t n ie  zapom n i, 
o b ja w  raz doskona łość, 
p rzyw raca jąc  pa m ię ć ;

te j z iem i, k tó re j stopa 
s top ie  T w o je j rów na , 
a  k tó re j życie je s t ja k  c iasny san da ł, 
o d pu ść  spó źn ioną  m ądrość -

to  kró les tw o skruchy:
te j z iem i, k tó rą  n iegdyś o szczyt n ieba
w sparłeś,
te j ziem i, k tó re j życie Twoim

je s t em brionem , 
d a j dz is ia j... 
ch le b a  pow szedn iego... 
d a j dz is ia j...żyć...

(Elżbieta Domańska)
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PORY ROKU W  POEZJI

MAŁGORZATA KĄPIŃSKA
Z wiosna

Z w iosną
znów  w iosenne  traw y urosną, 
św ia t się caty za b ie li i zaz ie len i 
s tro ją c  się w  w iosnę  ,
i z a p o m in a ją c  o z im ie, o szare j je s ien i.

W ian uszk i kw ia tów  położy s łońce na łąkach , 
rozdzw oni się c ichy ranek  
przeczystym tre lem  skow ronka, 
a  w o kó ł dom ów  zakw itną  bzy pe rłow o —

— b lad o różo w o  i fio le to w o .
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I wszystkich znów  ta pora  roku zadziw i, rozmarzy, 
poruszy serca nadzie ja. jakqś  n ieokreś loną  
i uśm iech wywota na twarzy, 
i człow iek o czarow any w iosnq  
b ęd zie  w iosenn ie  m arzył...

Letni świat

— Czy chcesz być moim  św iatem ? — 
spytało  słońce latem  
kra in ę  g ór i jezior, 
przydrożnych w ierzb  nad  m iedzq.

— Ja zaw sze bym cię  g rza ło  
i b ardzo  bym kochało  
złociste tw o je  p o la , 
gdy przyjdzie  le tn ia  pora. -
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Zadrża ły  z lekka kłosy 
i wznosząc w gó rę  oczy 
c ich u tko  zaszum iały, 
ja k  gdyby p o w ie dz ia ły :

— D a r tw ego serca szczery, 
lecz św ia t ma strony cztery, 
gdy w in n ą  stronę spojrzysz, 
to  w tedy nas nie  dojrzysz.

Pozostać tw o im  św iatem , 
to tak  ja k  zab rać  la tem  
kra inom  innym  stonce 
i wszystkie dn i go rące .

W ięc  porzuć ta k ie  myśli, 
prom yki swoje wyślij 
na wszystkie strony św ia ta , 
gdz ie  oczeku ją  la ta !  -

Kolory jesieni

Jesień szkie łka do oczu przystaw ia, 
g rą  ko lo rów  kusi, zabaw ia .
Raz spog lądasz przez szkło bursztynow e, 
w idzisz drzewa zło te , pom arańczow e. 
Szkie łko d ru g ie  — w czerw ien i w ina, 
krzewy kw itn ą  kora lem  — ja k  ja rzęb ina . 
Brązem lśn i szkie łko trzecie , p rzyćm ione — 
w rdzaw e j m iedzi ką p ie  liśc ie  o p a lone .
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Szare szkie łko też n ie raz się zdarza, 
on o  sm utku je s ien i przysparza -  
łzaw i pe jzaż i rozm azuje, 
przed oczam i szary w e lon  m gły snu je . 
Czasem szkie łko różowe zab łyśn ie , 
myślisz — róży p ła teczk i?
A  to  znów  liście.

Zimowa Pani

-  Co nam  przyniesiesz w d a n i -
Z im ow a Pani?

— Śnieg b ie lu tk i —
ja k  poście l w yp rana , ja k  puch ła b ę d z i — 

sypiący od ra n a ;
g w ia zd k i s reb rne
na ca łym  n ieb ie , w idoczne  naw e t w słońcu, 

le cące  w p ros t do  C ie b ie ;
lodow e sop le
porozw ieszam  na da cha ch , 
a dom y -  stać sob ie  b ę dą  c ie p ło  — 

w pa pa cha ch .
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w fu tra  c iep le  
zw ierzą tka  okryję, a W y -  
d ob rze  ow ińcie  szalikam i szyje, 
bo m rozić b ęd ę !
I scho w ajc ie  uszy w w e łn ia n e  czapki, 
by śnieg je  n ie oprószył.
Z atrzym am  też trochę wody  
d la  W iosny, 
a sam a zjem  lody —

dla  swej urody...
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S T Y C Z E Ń  1985

1
Wtorek

Mieczysława

NO W Y ROK —  UROCZYSTOŚĆ IM IENIA JEZUS
(b. —  M. wł., —  Ch. —  W . —  pf. o Bożym Narodzeniu;
2-ga modlitwa o pokój na świecie)

2
Środa
M akarego
Bazylego
Izydora

(b. —  M. z Niedzieli w oktawie Bożego Nar. —  Ch. —  bez W. 
—  pf. o Bożym Narodzeniu)

3
Czwartek
Genowefy
Danuty
Danie la

Św. Fulgencjusza, Biskupa i Wyznawcy
(b. —  M. o Wyznawcy —  Ch. —  bez W . —  pf. o Bożym 
Narodzeniu)

4
Pigtek
Grzegorza
Eugeniusza
Tytusa

(b. —  M. jak w środę)

5
Sobota
Edwarda
Szymona
Telesfora

Św. Telesfora, Biskupa i Męczennika
(czw. —  M. o Męczenniku —  Ch. —  bez. W . —  pf. o Bożym 
Narodzeniu)
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S T Y C Z E Ń  1985

6

Niadziala

Kacpra
M elch iora

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO (TRZECH KRÓLI) 
(b. —  M. wł., —  Ch. —  W . pf. o Obj. Pańskim; poświęcenie 
kadzidła i kredy —  Rytuał, s. 283)

7

Poniedziałek

Juliana
Lucjana

(b. —  M. z Niedzieli)
/

8

Wtorek

Seweryno
Mściwoja

(b. —  M. jak w poniedziałek)

9

Środa

Marianny
Marceliny

(b. —  M. jak w poniedziałek)

10

Czwartek

Jana
W ilhe lma

Św. Agałona, Biskupa i Wyznawcy
(b. —  M. o Wyznawcy —  Ch. —  bez W. —  pf. o Obj. 
Pańskim)

11

Pigtek

Honoraty
Maty ldy

Św. Hygina, Biskupa i Męczennika
(czw. —  M. o Męczenniku —  Ch. —  bez W . —  pf. o Obj. 
Pańskim)

1 2

Sobota 

1 Arkadiusza  
1 Benedykta

(b. —  M. jak w poniedziałek)
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S T Y C Z E Ń  1985

1 3

Niedziela

W eronik i
M aty ldy

1 Niedziela po Objawieniu Pańskim —  ŚWIĘTEJ RODZINY 
(b. —  M. w ł.,—  Ch. W. —  pf. o Obj. Pańskim)

1 4

Poniedziałek

Feliksa
Hilarego

Św. Hilarego, Biskupa i Ojca Kościoła
(b. —  M. o Wyznawcy —  Ch. —  bez W . —  pf. codzienna1 
—  modlitwa własna)

i

V

1 5

Wtorek

Pawia
Izydora

(z. —  M. z Niedzieli —  bez Ch. —  bez. W  . —  pf. codzienna)

1 6

Środa

M arce lego
Włodzimierza

Św. Marcelego, Biskupa i Wyznawcy
(b. —  M. o Wyznawcy —  Ch. —  bez W. —  pf. codzienna)

1 7

Czwartek

Antoniego
Jana

Rocznica Wyzworenia Warszawy
(f. —  M. za poległych w obronie Ojczyzny)

18

Piqtek

Małgorzaty
Piotra

Rozpoczęcie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 
(czw. —  M. o Duchu Sw. —  Ch. —  W . —  pf. o Duchu Sw.)

1 9

Sobota

Henryka
Marty

(z. —  M. jak we wtorek)
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S T Y C Z E Ń  1985

2 0

Niedziela

Fabiana
Sebastiana

II Niedziela po Objawieniu Pańskim
(z. —  M. wł., —  Ch. —  W. —  pf. o Objawieniu Pańskim)

\

21

Poniedziałek

Jarosława
Agnieszki

(z. —  M. z Niedzieli —  bez Ch. —  bez W. —  pf. codzienna)

2 2
Wtorek

Wincentego
Anastazji

Św. Wincentego, Męczennika
(czw. —  M. o Męczenniku —  Ch. —  bez W . —  pf. codzienna 
—  modlitwa wtasna)

2 3

Środa

Rajmunda
lldelonsa

(z. —  M. jak w poniedziałek)

2 4

Czwartek

Felicj i
Tymoteusza

Św. Tymoteusza, Biskupa i Męczennika
(czw. —  M. wł., —  Ch. —  bez W . —  pf. codzienna)

2 5

Piątek

Pawia
Telimeny

Zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 
Nawrócenie św. Pawła
(czw. —  M. wł., —  Ch. —  E. pf. o Apostołach)

2 6

Sobota

Pauliny
Polikarpa

Św. Polikarpa, Biskupa i Męczennika
(czw. —  M. o Męczenniku —  Ch. —  bez W . —  pf. codzienna 
—  modlitwa własna)
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S T Y C Z E Ń - L U T Y  1985

2 7

Niedziela

Jana
Przemysława

III Niedziela po Objawieniu Pańskim
(z. —  M. wł., —  Ch. —  W. —  pf. o Objawieniu Pańskim)

2 8

Poniedziałek

Augustyna
Walerego

(z. —  M. z Niedzieli —  bez Ch. —  bez W . —  pf. codzienna)

2 9

Wtorek

Franciszka
Zdzisława

(z. —  M. jak w poniedziałek)

3 0

Środa

M acie ja
Martyny

(z. —  M. jak w poniedziałek)

31

Czwartek

Jana
Marceliny

(z. —  M. jak w poniedziałek)

1

Piątek

Ignacego
Brygidy

Św. Ignacego, Biskupa i Męczennika
(czw. —  M. o Męczenniku —  Ch. —  bez W . —  pf. codzienna)

2

Sobota

M ar i i

MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ
(b. —  M. wł., —  Ch. —  W. pf. o NMP; poświęcenie gromnic 
i procesja —  Rytuał, s. 103)
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L U T Y  1985

3

Niedziela

Błażeja
H ipo l i ta

Siedemdziesiątnica
(f. —  M. wł., —  bez Ch. —  W. —  pt. o Trójcy Sw.)

4

Poniedziałek

Andrzeja
W eronik i

(f. —  m. z Niedzieli —  bez Ch. —  bez W. —  pf. codzienna)

5

Wtorek

Agaty
Adela jdy

Św. Agaty, Męczennicy
(czw. —  M. o Męczennicy —  Ch. —  bez W . —  pf. codzienna)

6

Środa

Doroty
Bohdana

Św. Tytuda, Biskupa i Męczennika
(Czw. —  m . o Męczenniku —  Ch. —  bez W . —  pf. codzienno)

1

Czwartek

Romualda
Ryszarda

(f. —  M. jak w poniedziałek)

8

Piątek

Jana
Piotra

(f. —  M. jak w poniedziałek)

9

Sobota

Cyryla
Apo lon i i

Św. Cyryla Aleks., Wyznawcy i Ojca Kościoła
(b. —  M. o Wyznawcy —  Ch. —  bez W . —  pf. codzienna —
modlitwa własna)
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L U T Y  1985

1 0

Niedziela

Jacka
Scholastyki

Sześćdziesiqtnica
(f. —  M. wł., —  bez Ch. —  W . pf, o Trójcy Sw.)

11

Poniedziałek

M ar i i
Łazarza

(f. —  M. z Niedzieli —  bez Ch. —  bez W . —  pf. codzienna)

1 2

Wtorek

Eulalii
Modesta

(f. —  M. jak w poniedziałek)

1 3

Środa

Katarzyny
Grzegorza

(f. —  M. jak w poniedziałek)

1 4

Czwartek

W alentego
Lil iany

Św. Walentego, Męczennika
(czw. —  M. o Męczenniku —  Ch. —  bez W . pf. codzienna)

1 5

Piątek

Faustyny
Józela

(f. —  M. jak w poniedziałek) 

i

1 6

Sobota

Danuty
Julianny

Rocznica śmierci Biskupa Franciszka Hodura (j~ 1953, orga
nizatora Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego 
(f. —  M. za zmarłych biskupów i kapłanów)
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L U T Y  1985

1 7

Niedziela

Donata
Łukasza

Pięćdziesiątnica
(f. —  M. wt., —  bez Ch. —  W . —  pf. o Trójcy Sw.)

18

Poniedziałek

Symeona
Konstancji

(f. —  M. z Niedzieli —  bez Ch. —  bez W . —  pf. codzienna)

1 9

Wtorek

Konrada
Arnolda

(f. —  M. jak w poniedziałek) 

*

2 0

Środa

Leona
Ludmiła

P O P I E L E C
(f. —  M. wf., —  bez Ch. —  W. —  pf. wlkp.)

21

Czwartek

Feliksa
Eleonory

(f. —  M. jak w Popielec —  bez Ch. —  bez W. —  pf. wlkp., 
Lekcja i Ewangelia własne)

2 2

Piątek

Marty
Małgorzaty

(f. —  M. jak w czwartek —  Lekcja i Ewangelia własne) 

Droga Krzyżowa —  w każdy piqlek Wielkiego Postu

2 3

Sobota

Damiana
Romany

(f. —  M. jak w czwartek —  Lekcja i Ewangelia własne)
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L U T Y - M A R Z E C  1985

2 4

Niedziela

M ac ie ja
Bogusza

I Niedziela Wielkiego Postu
(f. —  M. wł., —  bez Ch. —  W. —  pf. wlkp.) .

2 5

Poniedziałek

Wiktora
Cezarego

(t. —  M. z Niedzieli —  bez Ch. —  bez W . —  pf. wlkp., 
Lekcja i Ewangelia własne)

2 6

Wtorek

Mirosława
Aleksandra

(f. —  M. jak w poniedziałek —  Lekcja i Ewangelia własne) 

«

2 7

Środa

G abrie la
Anastazji

(f. —  M. jak w poniedziałek —  Lekcja i Ewangelia własne)

2 8

Czwartek

Lecha
M akarego

(t. —  M. jak w poniedziałek —  Lekcja i Ewangelia własne)

1
Piątek

A lb ina
Antoniny

(f. —  M. jak w poniedziałek —  Lekcja i Ewangelia własne)

2

Sobota

Heleny
Pawia

(f. —  M. jak w poniedziałek —  Lekcja i Ewangelia własne)
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M A R Z E C  1985

3

Niedziela

Kunegundy
Martyny

11 Niedziela Wielkiego Postu
(f. —  M. wł., —  bez Ch. —  W. —  pt. wlkp.)

4

Poniedziałek

Kazimierza
Łucji

Sw. Kazimierza, Wyznawcy
(b. — M. o Wyzncwcy —  Ch. —  bez W. —  pf. wlkp.)

5

Wtorek

Wacława
Fryderyka

(1. —  M. z Niedzieli —  bez Ch. —  bez W. —  pf. wlkp., —  
Lekcja i Ewangelia własne)

6

Środa

Róż y 
Wiktora

Sw. św. Fe'icyty i Perpelui, Męczennic
(czw. —  M. o Męczennicy —  Ch. —  bez W . —  pf. wlkp., —  
modlitwa własna)

7

Czwartek

Tomasza
Pawia

Sw. Tomasza z Akwinu, Doktora Kościoła
(b. —  M. o Wyznawcy —  Ch. —  bez W. —  pf. wlkp.)

8

Piętek

Beaty
Wincentego

Sw. Wincentego Kadłubka, Wyznawcy
(b. —  M. o Wyznawcy —  Ch. —  bez W. —  pf. wlkp.)

9

Sobota

Katarzyny
Franciszki

(f. —  M. jak we wtorek —  Lekcja i Ewangelia własne)
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M A R Z E C  1935

10

Niedziela

Cypriana
Marcelego

ŚWIĘTO ZORGANIZOW ANIA POLSKIEGO NARODOWEGO  
KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
(b. —  M. 'w ł., —  Ch. —  W . —  pf. na uroczystości narodowe 
—  wspomnienie III Niedzieli Wielkiego Postu)

11

Poniedziałek

Konstantego
Benedykta

(f. —  M. z III Niedziel, Wielkiego Postu —  bez Ch. — bez W. 
—  pf. wlkp., —  Lekcja i Ewangelia własne)

1 2

Wtorek

Bernarda
Grzegorza

Św. Grzegorza, Biskupa i Wyznawcy
(b. —  M. o Wyznawcy —  Ch. —  bez W. —  pf. wlkp. —  
modlitwa wtasna)

13

Środa

Bożeny
Krystyny

(f. —  M. jak w poniedziałek —  Lekcja i Ewangelia własne)

1 4

Czwartek

Leona
Matyldy

(f. —  M. jak w poniedziałek —  Lekcja i Ewangelia własne)

15

Piątek

Ludwiki
Klemensa

(f. —  m . jak w poniedziałek —  Lekcja i Ewangelia własne)

16

Sobotj

Izabeli
H i larego

(f. —  M. jak w poniedziałek —  Lekcja i Ewangelia własne)
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M A R Z E C  1985

17
Niedziela

Zbigniewa
Patryka

IV Niedziela W ielkiego Postu
(f. —  M. wł., —  bez Ch. —  W. —  pf. wlkp.)

18

Poniedziałek

Edwarda
Cyryla

(f. —  M. z Niedzieli —  bez Ch. —  bez W. —  pf. wlkp., —  
Lekcja i Ewangelia własne)

19

W lorek

Józefa
Bogdana

Św. Józefa, Oblubieńca NM?
(b. —  M. wt., —  Ch. —  W. —  pf. o św. Józefie)

2 0

£ rocfa

Euiemii
K laudii

(f. —  M. jak w poniedziałek —  Lekcja i Ewangelia własne)

\

21

Czwartek

Ludomira
Benedykta

Św. Benedykta, Wyznawcy
(b. —  M. o Wyznawcy —  Ch. bez W. —  pf. wlkp.)

2 2

Piqtek

Pawia
Katarzyny

(f. —  M. jak w poniedziałek —  Lekcja i Ewangelia własne)

2 3

Scbot]

Pelagii
Feliksa

(f. —  M. jck w poniedziałek —  Lekcja i Ewangelia własne)

27



M A R Z E C  1985

2 4

Niedziela

M arka
G abrie la

' (

V Niedziela Wielkiego Postu —  MĘKI PAŃSKIEJ 
(t. —  M. wł., —  bez Ch. —  W. —  pl. o Krzyżu Sw., opuszcza 
się „Chwała Ojcu..." w Pokropisz mnie, krzyże zasłania się 
fioletową zasłong)

2 5

Poniedziałek

M ar i i
Wieńczysława

ZWIASTOW ANIE NMP
(b. —  M. wł., —  Ch. —  W. —  pf. o NMP)

2 6

Wtorek

Teodora
Emanuela

(f. —  m . z Niedzieli —  bez Ch. —  bez W. —  pf. o Krzyżu Sw., 
Lekcja i Ewangelia własne)

2 7

Środa

Lidii
Ernesta

(f. —  M. jak we wtorek —  Lekcja i Ewangelia własne)

2 8

Czwartek

Anie l i
Jana

(f. —  M. jak we wtorek —  Lekcja i Ewangelia włosne) 

i i

2 9

Piqtek

Wiktoryna
Eustachego

(f. —  M. jak we wtorek —  Lekcja i Ewangelia własne)

3 0

Sobota

Ameli i
Jana

(1. —  M. jak we wtorek —  Lekcja i Ewangelia własne)
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M A R Z E C - K W I E C I E Ń  1985

31
Niedziela

Balbiny
Gwidona

NIEDZIELA PALMOWA
(f. — M. w ł.( — bez Ch. — W. —  pf. o Krzyżu Sw., poświę
cenie palm i procesja — Rytuał s. 356) '

1
Poniedziałek

Zbigniewa
Grażyny

Poniedziałek Wielkiego Tygodnia
(f. —  M. wł., —  bez Ch. —  W . — pf. o Krzyżu Sw.)

2
Wtorek

Franciszka
Władysława

Wtorek Wielkiego Tygodnia
(f. — M. wt., — bez Ch. — W. — pf. o Krzyżu Sw.)

3
Środa

Ryszarda
Pankracego

(f. — M. wł., — bez Ch. — W. — pf. o Krzyżu Sw.)

4
Czwartek

W acława
Izydora

WIELKI CZWARTEK
(b. —  M. owł., —  Ch. —  bez W . —  pf. o NS)

5
Pigtek

Wincentego
Ireny

WIELKI PIĄTEK
(f. —  ceremonie wg Mszału)

6
Sobota

Celestyna
Wilhe lma

WIELKA SOBOTA
(b., f. —  ceremonie wg Mszału; poświęcenie pokarmów —  
Rytuał, s. 273)
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K W I E C I E Ń  1985

7

Niedziela

Donata
Rulina

NIEDZIELA ZMARTW YCHW STANIA PAŃSKIEGO 
(b. —  M. wł., —  Ch. —  W. —  pf. wlkn.)

8

Poniedziałek

Dionizego
Januarego

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
(b. —  M. wł., —  Ch. —  W. —  pf. wlkn.)

9

Wtorek

Marcelego
M ar i i

(b. —  M. z Niedzieli —  bez Ch. —  bez W. —  pf. wlkn.)

10

Środa

M icha ła
Makarego

(b. —  M. jak we wtorek)

11

Czwartek

Leona
Fil ipa

(b. —  M. jak we wtorek)

1 2

Piqtek

Wiktora
Janusza

(b. —  M. jak we wtorek)

13

Sobota

Hermenegi ld  y 
Idy

(b. —  M. jak we wtorek)
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K W I E C I E Ń  1985

1 4

Niedziela

W aler iana
Justyny

I Niedziela po Wielkiejnocy
(b. —  M. wł., —  Ch. —  W . —  pf. wlkn.)

1 5

Poniedziałek

Bazylego
Anastazji

(b. —  M. z Niedzieli —  bez Ch. —  bez W. —  pf. wlkn.)

1 6

Wtorek

Benedykta
Julii

(b. —  M. jak w poniedziałek)

17

Środa

Roberta
Rudolla

(b. —  M. jak w poniedziałek)

1 8

Czwartek

A po lon i i
Bogusławy

1
(b. —  M. jak w poniedziałek)

19

Piqtek

Leona
Ado l la

(b. —  M. jak w poniedziałek)

2 0

Sobota

Agnieszki
Czesława

(b. —  M. jak w poniedziałek)
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K W I E C I E Ń  1985

21

Niedziela

Feliksa
Anzelmo

II Niedziela po Wielkiejnocy
(b. —  M. wł., —  Ch. —  W. —  pf. wlkn.)

2 2

Poniedziałek

Łukasza
Leona

(b. —  M. z Niedzieli —  bez Ch. —  bez W. —  pf. wlkn.)

2 3

Wtorek

W ojc iecha
Jerzego

Sw. Wojciecha, Męczennika
(czw. —  M. o Męczenniku —  Ch. —  bez W. —  pf. wlkn.)

I

2 4

Środa

Aleksandra
Grzegorza

(b. —  M. jak w poniedziałek)

2 5

Czwartek

Marka
Jarosława

Św. Marka, Ewangelisty
(czw. —  M. wł., —  Ch. —  W. —  pf. o Apostołach)

2 6

Piątek

M ar i i
Marzeny

(b. —  M. jak w poniedziałek)

2 7

Sobota

Zyty
Teofila

(b. —  M. jak w poniedziałek)
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K W I E C I E Ń — M A J  1985

2 8

Niedziela

Pawia
W aler i i

III Niedziela po Wielkiejnocy
(b. —  M. wł., —* Ch. —  W. —  pf. wlkn.) •

2 9

Poniedziałek

Piotra
Roberta

(b. —  M. z Niedzieli —  bez Ch. —  bez W . —  pf. wlkn.)

3 0

Wtorek

M ar iana
Katarzyny

(b. —  M. jak w poniedziałek)

1
Środa

Filipa  
Jakuba,

Ś W I Ę T O  P R A C Y
Sw. św. Filipa i Jakuba, Apostołów
(czw. —  M. o Apostołach —  Ch. —  W . —  pf. o Apostołach 
—  modlitwa, Ewangelia, sekreta, pokomunia własne)

t

2

Czwartek

Zygmunta
Anato la

Św. Atanazego, Ojca Kościoła
(b. —  M. o Wyznawcy —  Ch. —  bez W . —  pf. wlkn. —  mod
litwa własna)

3

Piątek

M ar i i
Antoniny

NMP KROLOWEJ POLSKI
(b. —  M. wł., —  Ch. —  W . —  pf. o NMP)

4

Sobota

M on ik i
F lor iana

Św. Moniki, Niewiasty
(b. —  M. o Niewiastach —  Ch. —  bez W. —  pf. wlkn. —  
modlitwa własna)

I
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M A J 1985

5

Niedziela

Ireny
W a ldemara

IV Niedziela po Wielkiejnocy
(b. —  M. wł., —  Ch. —  W. —  pf. wlkn.)

6

Poniedziałek

Jana
Judyty

(b. —  M. z Niedzieli —  bez Ch. —  bez. W. —  pf. wlkn.)

7

Wtorek

Benedykta
Ludmiły

Św. Floriana, Męczennika
(czw. —  M. o Męczenniku —  Ch. —  bez W . —  pf. wlkn.)

8

Środa

Stanisława
Wiktora

(b. —  M. jak w poniedziałek)

N

9

Czwartek

Grzegorza

Św. Grzegorza z Nazjanzu, Ojca Kościoła
(b. —  M. o Wyznawcy —  Ch. —  bez W. —  pf. wlkn. —  
modlitwa własna: —  lub b. —  M. o pokój na świecie)

Dzień Zwycięstwa

10

Piqtek

Izydora
Antoniny

i
(b. —  M. jak w poniedziałek)

11

Sobota

Franciszka
Jakuba

(b. —  M. jak w poniedziałek)
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M A J 1985

1 2

Niedziela

Domin ika
Pankracego

V Niedziola po Wielkiejnocy
(b. —  M. wł., —  Ch. —  W. —  pf. wlkn.)

13

Poniedziałek

Serwacego
Roberta

(b. —  M. z Niedzieli —  bez Ch. —  bez W . —  pf. wlkn.)

1 4

Wtorek

Bonifacego
Dobiesława

(b. —  M. jak w poniedziałek)

15

Środa

Zofii
Jana

(b. —  M. jak w poniedziałek)

1 6

Czwartek

Andrzeja
Wieńczysława

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
(b. —  M. wi., —  Ch. —  W . —  pf. o Wniebowstąpieniu)

\

1 7

Piqtek

Weronik i
Brunona

(b. —  M. jak w czwartek —  bez Ch. —  bez W . —  pf. o W nie
bowstąpieniu)

18

Sobota

Eryka
Feliksa

(b. —  M. jak w piątek)
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M A J 1985

19

Niedziela

Piotra
M iko ła ja

Niedziala po Wniebowstąpieniu
(b, —  M, wt„, —  Ch. —  W. — pf. o Wniebowstąpieniu)

2 0

Poniedziałek

Benedykta
Bazylego

(b. —  M. z Niedzieli —  bez Ch. —  bez W . —  pf. o Wniebo- 
wstgpieniu)

21

Wtorek

Wiktora
Tymoteusza

(b. —  M. jck w poniedziałek)

2 2

Środa

Heleny
Wiesława

(b. —  M. jak w poniedziałek)

2 3

Czwartek

Iwony
Dezyderiusza

(b. —  M. jak w poniedziałek)

2 4

Pigtek

Joanny
Zuzanny

(b. —  M. jak w poniedziałek)

2 5

Sobota

Grzegorza
Urbana

W IGILIA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
(czw. —  M . wł., —  Ch. —  W. —  pf. o Duchu Sw.)

36



M A J - C Z E R W I E C  1985

2 6

Niedziela

Filipa
Pauliny

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
(czw. —  M. wl., —  Ch. —  W . —  pf. o Duchu Sw.)

2 7

Poniedziałek

M agda leny
Jana

PONIEDZIAŁEK ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
(czw. —  M. wł., —  Ch. —  W . —  pf. o Duchu Sw.)

2 8

Wtorek

Augustyna
Jaromira

(czw. —  M. z Niedzieli —  Ch. —  W . —  pf. o Duchu Sw.)

2 9

Środa

Teodozji
M agdaleny

(czw. —  M. jok we wtorek)

3 0

Czwartek

Feliksa
Ferdynanda

(czw. —  M. jak we wtorek)

31

Piątek

Anie l i
Petroneli

(czw. —  M. jak we wtorek)

1

Sobota

Jakuba
Konrada

(czw. —  M. jak we wtorek) 

Międzynarodowy Dzień Dziecka
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C Z E R W I E C  1985

2

Niedziela

M ar i i
Erazma

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ
(b. —  M. wł., —  Ch. —  W . —  pf. o Trójcy Sw.)

I

3

Poniedziałek

Leszka
Klotyldy

(z. —  M. z Niedzieli —  bez Ch. —  bez W . —  pf. codzienna)

/

4

Wtorek

Franciszka
Karola

(z. —  M. jak w poniedziałek)

5

Środa

Bonifacego
W a le r i i

(z. —  M. jak w poniedziałek)

6

Czwartek

Pauiiny
Norberta

BOŻE CIAŁO
<b. —  M. wt., —  Ch. —  W . —  pf. o NS)

7

Pigtek

Roberta
W iesława

(b. —  M. jak w czwartek —  bez Sekwencji)

8

Sobota

M edarda
Seweryna

(b. —  M. jak w pigfek)

V
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C Z E R W I E C  1985

9

Niedziela

Pelagii
Felicjana

II Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
(z. —  M. wł., —  Ch. —  W. —  pf. o Trójcy Świętej)

1 0

Poniedziałek

Bogumiła
Małgorzaty

(z. —  M. z Niedzieli —  bez Ch. —  bez W . —  pf. codzienna; 
—  lub —  b. —  M. o NS —  Ch. —  W. —  pf. o NS)

11

Wtorek

Feliksa
Barnaby

(M. jak w poniedziałek)

1 2

Środa

Jana
Onufrego

(M. jak w poniedziałek)

1 3

Czwartek

Antoniego
Lucjana

Zakończenie oktawy Bożego Ciała  
(b. —  M. jak w Boże Ciało)

1 4

Piqtek

W aler iana
Bazylego

Serca P. Jezusa
(b. —  M. wł., —  Ch. —  W . —  pf. codzienna)

1 5

Sobota

Jolanty
W ita

(z. —  M. jak w poniedziałek)
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C Z E R W I E C  1985

16

Niedziela

Aliny
Justyny

III Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego 
(z. —  M. wł., —  Ch. —  W. —  pf. o Trójcy Sw.)

1 7

Poniedziałek

Laury
Ado lfa

(z. —  M. z Niedzieli —  bez Ch. —  bez W. —  pf. codzienna) 

*

1 8

Wtorek

Elżbiety
M arka

(z. —  M. jak w poniedziałek)

'1 9

Środa

Gerwazego
Protazego

(z. —  M. jak w poniedziałek)

2 0

Czwartek

Bogny
Florentyny

(z. —  M. jak w poniedziołek)

t

21

Piątek

A lic j i
Marty

(z. —  M. jak w poniedziałek)

1

2 2

Sobota

Pauliny
Flawiusza

(z. —  M. jak w poniedziałek)
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C Z E R W I E C  1985

2 3

Niedziela

W andy
Zenona

IV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego 
(z. —  M. wł., —  Ch. —  W. —  pf. o Trójcy Sw.)

2 4

Poniedziałek

Jana
Danuty

Św. Jana Chrzciciela
(b. —  M. wł., —  Ch. —  W . —  pf. codzienna)

2 5

Wtorek

W ilhe lm a
Łucji

(z. —  M. z Niedzieli —  bez Ch. —  bez W . —  pf. codzienno)

2 6

Środa

Jana
Pawia

(z. —  M. jak we wtorek)

2 7

Czwartek

Władysława
M ar i i

(z. —  M. jak we wtorek)

2 8

Piqtek

Leona
Ireneusza

(z. —  M. jak we wtorek)

2 9

Sobota

Piotra
Pawła

Św. św. Piotra i Pawła, Apostołów
(czw. —  M. wł., —  Ch. —  W. —  pf. o Apostołach)
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C Z E R W I E C - L I P I E C  1985

3 0

Niedziela

Lucyny 
'Emilii

V Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego 
(z. —  M. wł., —  Ch. —  W . —  pf. o Trójcy Sw.)

1

Poniedziałek

Haliny
M ar iana

(z. —  M. z Niedzieli —  bez Ch. —  bez W . —  pf. codzienna)

2

Wtorek

M ar i i
Urbana

NAWIEDZENIE NMP
(b. —  M. wł., —  Ch. —  W. —  pf. o NMP)

3

Jroda

Jacka
Anato la

(z. —  M. jak w poniedziałek)

4

Czwartek

Teodora
Innocentego

(z. —  M. jak w poniedziałek)

5

Piątek

Antoniego
Filomeny

(z. —  M. jak w poniedziałek)

6

Sobota

Lucji
D om in ika-

(z. —  M. jak w poniedziałek)
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L I P I E C  1 9 8 5

7

Niedziela

Cyryla
Metodego

VI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego 
(z. —  M. wł., —  Ch. —  W. —  pf. o Trójcy Sw.)

8

Poniedziałek

Elżbiety
Prokopa

(z. —  M. z Niedzieli —  bez Ch. —  bez W . —  pf. codzienna)

9

Wtorek

Zenona
Weron ik i

(z. —  M. jak w poniedziałek)

10

Środa

Fil ipa
Ameli i

(z. —  M. jak w poniedziałek)

11

Czwartek

O lg i
Pelagii

(z. —  M. jak w poniedziałek)

1 2

Piqtek

Jana
W eron ik i

(z. —  M. jak w poniedziałek)

1 3

Sobota

Ernesta
Małgorzaty

(z. —  M. jak w poniedziałek)

i
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L I P I E C  1985

1 4

Niedziela

Marce l ina
Bonawentury

VII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego 
(z. —  M. wł., —  Ch. —  W. —  pf. o Trójcy Sw.)

1 5

Poniedziałek

Henryka
Włodzim ierza

(z. —  M. z Niedzieli —  bez Ch. —  bez W . —  pf. codzienna)

1 6

Wtorek

M ar i i
Benedykta

(z. —  M. jak w poniedziałek)

1 7

Środa

Aleksego
Bogdana

(z. —  M. jak w poniedziałek)

1 8

Czwartek

Kamila
Szymona

(z. —  M. jak w poniedziałek)

1 9

Piqtek

Wincentego
M arc ina

(z. —  M. jak w poniedziałek)

2 3

Sobota

Czesława
Hieronima

(z. —  M. jak w poniedziałek)
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L I P I E C  1985

21

Niedzieia

Wiktora
Dan ie la

VIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
(z. —  M. wł., —  Ch. —  W. —  pf. o Trójcy Sw.)

2 2

Poniedziałek

Magdaleny

ŚWIĘTO ODRODZENIA POLSKI
(b. —  M. za Ojczyznę —  Ch. —  W. —  pf. na uroczystości
narodowe)

2 3

Wtorek

Bogny
Apolinarego

(z. —  M. z Niedzieli —  bez Ch. —  bez W . —  pf. codzienna)

2 4

Środa

Krystyny
Kingi

(z. —  M. jak we wtorek)

2 5

Czwartek

Jakuba
Krzysztofa

Św. Jakuba Starszego, Apostoła
(czw. —  M. wt., —  Ch. —  W . —  pf. o Apostołach)

2 6

Piątek

Anny
Mirosławy

Św. Anny, Matki NMP
(b. —  M. wł., —  Ch. —  bez W . —  pf. codzienna)

2 7

Sobota

Julii
N a ta l i i

(z. —  M. jak we wtorek)
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L I P I E C - S I E R P I E Ń  1985

2 8

Niedziela

Wiktora
Innocentego

IX Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego 
(z. —  M. wł., —  Ch. —  W . —  pf. o Trójcy Sw.)

2 9

Poniedziałek

Marty
O la ła

(z. —  M. z Niedzieli —  bez Ch. —  bez W. —  pf. codzienna)

3 0

Wtorek

Julity
Ludmiły

(z. —  M. jak w poniedziałek)

31

Środa

Ignacego
Lubomira

(z. —  M. jak w poniedziałek)

1

1

Czwartek ~

Piotra
Justyny

Rocznica Powstania Warszawskiego
(f. —  M. za poległych w obronie Ojczyzny)

2

Piqtek

Gustawa
Alfonsa

(z. —  M. jak w poniedziałek)

3

Sobota

Nikodema
Lidii

(z. i—  M. jak w poniedziałek)
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S I E R P I E Ń  1 9 8 5

4

Niedziela

Alfreda
Protazego

X Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego 
(z. —  M. wł., —  Ch. —  W. —  pf. o Trójcy Sw.)

5

Poniedziałek

M ar i i
Oswalda

(z. —  M. z Niedzieli —  bez Ch. —  bez W . —  pf. codzienna)

6

Wtorek

Jakuba
Sławy

PRZEMIENIENIE PAŃSKIE
(b. —  M. wł., —  Ch. —  W . —  pf. codzienna)

7

Środa

Konrada
Doroty

(z. —  M. jak w poniedziałek)

8

Czwartek

Emiliana
Cypriana

(z. —  M. jak w poniedziałek)

9

Piątek

Romana
Romualda

(z. —  M. jak w poniedziałek)

i

1 0

Sobota

Wawrzyńca
Borysa

Św. W awrzyńca, Męczennika
(czw. —  M. wł., —  Ch. —  bez W. —  pf. codzienna)
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S I E R P I E Ń  1 9 8 5

11

Niedziela

Zuzanny
Filomeny

XI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego 
(z. —  M. wt., —  Ch. —  W . —  pf. o Trójcy Sw.)

1 2

Poniedziałek

Klary
Euzebiusza

(z. —  M. z Niedzieli —  bez Ch. —  bez W . —  pf. codzienna)

1 3

Wtorek

Heleny
Diany

(z. —  M. jak w poniedziałek)

1 4

Środa

Alf reda
Euzebiusza

(z. —  M. jak w poniedziałek)

15

Czwartek

M ar i i
Napo leona

WNIEBOWZIĘCIE NMP
(b. —  M. wł., —  Ch. —  W . —  pf. o NMP)

1 6

Piątek

Joachima
Rocha

Św. Joachima, Ojca NMP
(b. M. o Wyznawcy —  Ch. —  bez. W. —  pf. codzienna)

17

Sobota

Jacka
Julianny

(z. —  M. jak w poniedziałek)
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S I E R P I E Ń  1985

18

Niedziela ,

Heleny
Klary

XII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego 
(z. —  M. wł., —  Ch. —  W. —  pf. o Trójcy Sw.)

1 9

Poniedziałek

Juliana
Bolesława

(z. —  M. z Niedzieli —  bez Ch. —  bez W . —  pf. codzienna)

20

Wtorek

Bernarda
Samuela

(z. —  M. jak w poniedziałek)

21

Środa

Joanny
Franciszka

(z. —  M. jak w poniedziałek)

2 2

Czwartek

Cezarego
M ar i i

(z. —  M. jak w poniedziałek)

2 3

Piqtek

Filipa
Apolinarego

(z. —  M. jak w poniedziałek)

2 4

Sobota

Bart łomie ja
Jerzego

Św. Bartłomieja, Apostoła
(czw. —  M. o Apostołach —  Ch. —  W. —  pf. o Apostołach —  
modlitwa własna)
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S I E R P I E Ń  1985

2 5

Niedziela

Ludwika
Luizy

XIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Św.
(z. —  M. wł., —  Ch. —  W. —  pf. o Trójcy Sw.)

2 6

Poniedziałek

Mar i i
Na ta l i i

(z. —  M. z Niedzieli —  bez Ch. —  bez W . —  pf. codzienna)

27

Włorek

Monik i
Cezarego

(z. —  M. jak w poniedziałek) *

28

Środa

Augustyna
Patrycji

(z. —  M. jak w poniedziałek)

2 9

Czwartek

Jana
Sabiny

Ścięcie św. Jana Chrzciciela
(czw. —  M. o Męczenniku —  Ch. —  bez W. —  pf. codzienna)

3 0

Piqtek

Szczęsnego
Róży

(z. —  M. jak w poniedziałek)

31

Sobota

Romualda
Bohdana

(z. —  M. jak w poniedziałek)
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W R Z E S I E Ń  1 9 8 5

1

Niedziela

Bronisławy
Idziego

MĘCZENNIKÓW  NARODU POLSKIEGO
(czw. —  M. wł., —  Ch. —  W. —  pf. na uroczystości narodowe 
—  wspomnienie XIV Niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego)

Rocznica wybuchu II wojny światowej

2

Poniedziałek

Stefana
Juliana

(z. —  M. z XIV Niedzieli —  bez Ch. —  bez W. —  pf. co
dzienna)

3

Wiórek

Izabej i
Szymona

(z. —  M. jak w poniedziałek)

4

Środa

Rozalii
Róży

(z. —  M. jak w poniedziałek)

\

5

Czwartek

Doroty
Wawrzyńca

(z. —  M. jak w poniedziałek)

6

Piqtek

Beaty
Eugenii

(z. —  M. jak w poniedziałek)

7

Sobota

Reginy
Melchiora

(z. —  M. jak w poniedziałek)

s
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W R Z E S I E Ń  1 9 8 5

8

Niedziela

M ar i i
Nestora

NARODZENIE NMP —  ŚWIĘTO BRATNIEJ MIŁOŚCI
(b. —  M. o NMP wł., —  Ch. —  W. —  pf. o NMP —  wspom
nienie z Bratniej M iło ici i XV Niedzieli)

9

Poniedziałek

Piotra
Sergiusza

(z. —  M. z XV Niedzieli —  bez Ch. —  bez W . —  pf. co
dzienna)

10

Włorek

Łukasza
M iko ła ja

(z. —  M. jak w poniedziałek)

11

Środa

Jacka
Prota

(z. —  M. jak w poniedziałek)

12

Czwartek

M ar i i
Gwidona

Imienia Maryi
(b. —  M. o NMP —  Ch. —  bez W. —  pł. o NMP —  modlitwa 
własna)

13

Piątek

Eugenii
F il ipa

(z. —  M. jak w poniedziałek)

1 4

Sobota

Bernarda
Cypriana

PODW YŻSZENIE KRZYZA ŚWIĘTEGO
(czw. —  M. o Męce Pańskiej —  bez Ch. —  W. —  pf. o Krzy
żu Sw.)

52
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W R Z E S I E Ń  1 9 8 5

1 5

Niedziela

A lb ina
Nikodema

MATKI BOŻEJ BOLESNEJ
(b. —  M. o NMP wł., —  Ch. —  W. —  pf. o NMP —  wsporti- 

.nienie XVI Niedzieli)

16

Poniedziałek

Edyty
Kornela

(z- —  M. z XVI Niedzieli —  bez Ch. —  bez W . —  pf. co
dzienna)

17

Wtorek

Franciszki
Justyny

(z. —  M. jak w poniedziałek)

1 8

Środa

Józefa
Ireny

(z. —  M. jak w poniedziałek)

1 9

Czwartek

Konstancji
Januarego

(z. —  M. jok w poniedziałek)

2 0 ____

Piątek

Eustachego
Filipiny

Św. Eustachego, Męczennika
(czw. —  M. o Męczenniku —  Ch. —  bez. W. —  pt. codzienna)

21

Sobota

Mateusza
H ipo l i ta

Św. Mateusza, Apostoła
(czw. —  M. wł., —  Ch. —  W. —  pf. o Apostołach)
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W R Z E S I E Ń  1985

2 2

Niedziela

Tomasza
Maurycego

XVII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego 
(z. —  M. wł., —  Ch. —  W. —  pf. o Trójcy Sw.)

2 3

Poniedziałek

Bogusława
Tekli

(z. —  M. z Niedzieli —  bez Ch. —  bez W. —  pf. codzienna)

2 4

Wtorek

Gerarda
Teodora

(z. —  M. jak w poniedziałek)

2 5

Środa

Aurelii
Ładyslawa

J
(z. —  M. jak w poniedziałek)

2 6

Czwartek

Cypriana
Justyny

(z. —  M. jak w poniedziałek) 

l

2 7

Piątek

Kośmy
Dam iana

(czw. —  M. o Męczennikach —  Ch. —  bez W . —  pf. codzienna 
—  modlitwa własna)

2 8

Sobota

W acława
Marka

(z. —  M. jak w poniedziałek)
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W R Z E S I E Ń  — P A Ź D Z I E R N I K  1985

2 9

Niedziela

Micha ła
M ichal iny

XVIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego 
(z. —  M. wł., —  Ch. —  W. —  pf. o Trójcy Sw.)

3 0

Poniedziałek

Hieronima
Zyty

(z. —  M. z Niedzieli —  bez Ch. —  bez W . —  pf. codzienna)

Wtorek

Remigiusza
Danuty

(z. —  M. jak w poniedziałek)

2

Środa

Dionizego
Teofila

Aniołów Stróżów
(b. —  M. wł., —  Ch. —  bez W.. —  pf. codzienna)

3

Czwartek

Teresy
Gerarda

(z. —  M. jak w poniedziałek)

4

Piątek

Franciszka
Rozalii

Św. Franciszka z Asyżu, Wyznawcy
(b. —  M. o Wyznawcy —  Ch. —  W. —  pf. codzienna —  
modlitwa własna) 1

5

Sobota

Apolinarego
Placyda

(z. —  M. jak w poniedziałek) ,
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P A Ź D Z I E R N I K  1985

6

Niedziela

Artura
Brunona

XIX Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego 
—  M. wł., —  Ch. —  W. —  pf. o Trójcy Sw.)

7

Poniedziałek

M ar i i
Marka

Matki Bożej Różańcowej
(b. —  M. o NMP —  Ch. —  bez W. —  pf. o NMP —  modlitwa 
własna)

8

Wtorek

Brygidy
Pelagii

(z. —  M. z Niedzieli —  bez Ch. —  bez W. —  pf. codzienna)

9

Środa

Bogdana
Dionizego

(z. —  M. jak we wtorek)

10

Czwartek

Franciszka
Pauliny

(z. —  M. jak we wtorek)

11

Piętek

Emila
Aldony

Macierzyństwo NMP
(b. —  M. o NMP —  Ch. —  W. —  pf. o NMP —  modlitwa 
własna)

1 2

Sobota

Maksymil iana
Eustachego

Sw. Maksymiliana, Męczennika
(czw. —  M. o Męczenniku —  Ch. —  bez W. —  pf. codzienna 
—  modlitwa własna)
Dzień Wojska Polskiego
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P A Ź D Z I E R N I K  1985

1 3

Niedziela

Edwarda
Teollla

ŚWIĘTO CHRZEŚCIJAŃSKIEJ RODZINY
(b. —  M. wt., —  Ch. —  W. —  pf. o Trójcy Sw. —  wspom
nienie XX Niedzieli)

1 4

Poniedziałek

Bernarda
Kaliksta

(z. —  M. z Niedzieli —  bez Ch. —  bez W . —  pf. codzienna)

15

Wtorek

Jadwig i
Teresy

Sw. Jadwigi z Trzebnicy
(b. —  M. o Niewiastach —  Ch. —  bez W. —  pf. codzienna 
—  modlitwa wtasna)

1 6

Środa

Florentyn y 
Gerarda

(z. —  M. jak w poniedziałek)

1 7

Czwartek

Małgorzaty
Wiktora

(z. —  M. jak w poniedziałek)

18

Piątek

Łukasza
Juliana

Sw. Łukasza, Ewangelisty
(czw. —  M. wł., —  Ch. —  W. —  pf. o Apostołach)

19

Sobota

Piotra
Ziemowita

(z. —  M. jak w poniedziałek)

(
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P A Ź D Z I E R N I K  1985

20
Niedziela

Ireny
Jana

XXI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego 
(z. —  M. wł., —  Ch. —  W. —  pf. o Trójcy Sw.)

21
Poniedziałek

Urszuli
H i la rego

(z. —  M. z Niedzieli —  bez Ch. —  bez W. —  pf. codzienna)

22
Wtorek

Fil ipa
Korduli

Sw. Flawiana, Męczennika
(czw. —  M o  Męczenniku —  Ch. —  bez W. —  pl. codzienna 
—  modlitwa własna) !

II
23

Środa

Marleny
Seweryna

(z. —  M. jak w poniedziałek)

i

2 4

Czwartek

Rafała
M arc ina

\
Rafała Archanioła
(b. —  M. o Aniołach —  Ch. —  bez W. —  pf. codzienna —  
modlitwa własna)

25
Piątek

Kryspina
Bonifacego

(z. —  M. jak w poniedziałek)

26
Sobota

Lucjana
Ewarysta

(z. —  M. jak w poniedziałek)
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P A Ź D Z I E R N I K -  L I S T O P A D  1985

2 7

Niedziela

Sabiny
Iwony

CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO ARCYKAPŁANA
(b. —  M. wł., —  Ch. —  W. —  pf. o Trójcy Sw. —  wspom
nienie z XXII Niedzieli)

28

Poniedziałek

Tadeusza
Szymona

Św. św. Tadeusza i Szymona, Apostołów
(czw. —  M o  Apostołach —  Ch. —  W . —  pf. o Apostołach 
—  modlitwa, Lekcja, sekreta, pokomunia —  własne)

2 9

Wtorek

Narcyza
Wioletty

(z. —  M. z XXII Niedzieli bez Ch. — bez W. —  pf. codzienna)

3 0

Środa

Edmunda
Zenobii

(z. —  M. jak we wtorek)

31

Czwartek

Augusta
Saturnina

(z. —  M. jak we wtorek)

1
Piglak

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
(b. —  M. wł., —  Ch. —  W. —  pf. codzienna; w godzinach 
popołudniowych procesja żałobna na cmentarzu w kolorze 
fioletowym lub czarnym według Rytuału)

2

| Sobota

|  Bogdana  
j  Bożydata 
1

Dzień Zaduszny
(1. lub czr. —  M. za zmarłych)
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L I S T O P A D  1985

3

Niedziela

Huberta
Sylwii

XXIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego 
(z. —  M. wł., —  Ch. —  W. —  pf. o Trójcy Sw.)

4

Poniedziałek

Karola
O lg ie rda

(z. —  M. z Niedzieli —  bez Ch. —  bez W. —  pf. codzienna)

5

Wtorek

Elżbiety
Sławomira

(z. —  M. jak w poniedziałek)

6

Środa

Feliksa
Leonarda

(z. —  M. jak w poniedziałek)

7

Czwartek

Ado l ia
Antoniego

(z. —  M. jak w poniedziałek)

8

Piqtek

Wiktoryna
Seweryna

(z. —  M. jak w poniedziałek)

9

Sobota

Teodora
Ursyna

(z. —  M. jak w poniedziałek)
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L I S T O P A D  1985

1 0

Niedziela

Andrzeja
Lubomira

XXIV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego —  (V po Obj. 
(7.. _  M. wł., —  Ch. —  W. —  pf. o Trójcy Sw.;

11

Poniedziałek

M arc ina
Bart łomie ja

(z. —  M. z Niedzieli —  bez Ch. —  bez W. —  pf. codzienna)

1 2

Wtorek

Renaty
W ito lda

(z. —  M. jak w poniedziałek)

1 3

Środa

Stanisława
M iko ła ja

(z. —  M. jak w poniedziałek)

1 4

Czwartek

Emila
Wawrzyńca

(z. —  M. jak w poniedziałek)

\

15

Pigtek

Alberta
Leopolda

(z. —  M. jak w poniedziałek)

1 6

Sobota

Edwarda
Gertrudy

(z. —  M. jak w poniedziałek)
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L I S T O P A D  1985 *i
1 7

Niedziela

Grzegorza
Salomei

XXV Niedziela po Zesłaniu Ducha Sw. —  (VI po Obj.) 
(z. —  M. wł., —  Ch. —  W. —  pf. o Trójcy Sw.)

18

Poniedziałek

Ameli i
Romana

(z. —  M. z Niedzieli —  bez Ch. —  bez W. —  pf. codzienna)

19

Wtorek

Elżbiely
Seweryna

(z. —  M. jak w poniedziałek)

20

Środa

Anato la
Feliksa

(z. —  M. jak w poniedziałek)

21

Czwartek

Janusza
Konrada

(z. —  M. jak w poniedziałek)

2 2

Piątek

Cecylii
Marka

Sw. Cecylii, Męczennicy
(czw. —  M. o Męczennicy —  Ch. —  bez W. —  pf. codzienna 
—  modlitwa własna)

2 3

Sobota

Klemensa
Felicyty

Sw. Kiemensa, Biskupa i Męczennika
(czw.' —  M. o Męczenniku —  Ch. —  bez W . —  pf. codzienna)
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L I S T O P A D  1985
24

Niedziela
Jana
Flory

XXVI Niedziela po Zesłaniu Ducha Św. (24 —  ostatnia) 
(z. —  M. wł., —  Ch. —  W. —  pf. o Trójcy Sw.)

25
Poniedziałek
Katarzyny
Erazma

(z. —  M. z Niedzieli —  bez Ch. —  bez W. —  pf. codzienna)

26
Wtorek
Konrada
Sylwestra

(z. —  M. jok w poniedziałek)

27
Środa
Waleriana
Wirgiliusza

(z. —  M. jak w poniedziałek)

28
Czwartek
Zdzisława
Grzegorza

(z. —  M. jak w poniedziałek)

29
Piątek
Błażeja
Saturnina

(z. —  M. jak w poniedziałek)

30
Sobota
Andrzeja
Konstancji

Św. Andrzeja, Apostoła
(czw. —  M. o Apostołach —  Ch. —  W. —  pf. o Apostołach 
—  modlitwa, sekreta, pokomunia —  własne)
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G R U D Z I E Ń  1985
1

Niedziela
Eligiusza
Natalii

I Niedziela Adwentu
(i. —  M. wt., —  bez Ch. —  W . —  pUadwentowa)

2
Poniedziałek
Pauliny
Balbiny

(f. —  M. z Niedzieli —  bez Ch. —  bez W . —  pf. adwentowa)

3
Wiórek
Franciszka
Ksawerego

(1. —  M. jak w poniedziałek)

4
Środa
Barbary
Barnaby

Św. Barbary, Męczennicy
(czw. —  M. o Męczennicy —  Ch. —  bez W . —  pf. adwentowa 
—  modlitwa wtasna)

5
Czwartek
Krystyny
Sabiny

(f. —  M. jak w poniedziałek)

6
Piątek
Mikołaja
Emiliana

Św. Mikołaja, Biskupa i Wyznawcy
(b. —  M. o Wyznawcy —  Ch. —  bez W . —  pf. adwentowa)

7
Sobota
Ambrożego
Marcina

Św. Ambrożego, Ojca Kościoła
(b. —  M. o Wyznawcy —  Ch. —  bez W . pf. adwentowa —
modlitwa, sekreta, pokomunia —  własne)

\
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G R U D Z I E Ń  1 9 8 5

8
Niedziela

Marii
Boguwoli

1! Niedzie u Adwentu
(f. —  M. wł., —  bez Ch. —  W. —  pf. adwentowa —  wspom
nienie z Mszy o poczęciu NMP)

9
Poniedziałek
Wiesława
Leokadii

(f. —  M. z Niedzieli —  bez Ch. —  bez W . —  pf. adwentowa)

10
Wtorek
Daniela
Julii

(f. —  M. jak w poniedziałek)

11
Środa
Waldemara
Damazego

(f. —  M. jak w poniedziałek)

12
Czwartek
Aleksandra
Adelajdy

(f. —  M. jak w poniedziałek)

13
Piątek
Łucji
Otylii

(f. —  M. jak w poniedziałek)

14
Sobota
Alfreda
Izydora

(f. —  M. jak w poniedziałek)

65



G R U D Z I E Ń  1985
15

Niedziela
Celiny
W aleriana •

I I I  Niedziela Adwentu
(f. —  M. wł., —  bez Ch. —  W . —  pi. adwentowa)

16
Poniedziałek
Albiny
Zdzisława

(f. —  M. z Niedzieli —  bez Ch. —  bez W . —  pf. adwentowa)

17
Wtorek
Łazarza
Olimpii

(f. —  M. jak w poniedziałek)

18
Środa
Bogusława
Gracjana

(f. —  M. jak w poniedziałek)

19
Czwartek
Dariusza
Urbana

(f. —  M. jak w poniedziałek)

20
Piątek
Bogumiła
Dominika

(f. —  M. jak w poniedziałek)

21
Sobota
Tomasza
Jana

§w. Tomasza, Apostoła
(czw. —  M. o Apostołach —  Ch. —  W . —  pf. o Apostołach 
—  modlitwa, sekreta, pokomunia —  własne)
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G R U D Z I E Ń  1985
22

Niedziela
Zenona
Wandy

IV Niedziela Adwentu
(f. —  M. wł., —  bez Ch. —  W . —  pt. adwentowa)

23
Poniedziałek
Wiktorii
Sławomiry

(f. —  M. z Niedzieli —  bez Ch. —  bez W . —  pf. adwentowa)

24

Wiórek
Adama
Ewy

Wigilia Bożego Narodzenia
(f. —  M. wł., —  bez Ch. —  W. pf. adwentowa)

'  25
Środa
Eugenii

B02 E  NARODZENIE
(b. —  M. wł., —  Ch. —  W . —  pf. o Bożym Narodzeniu)

26
Czwartek
Szczepana
Dionizego

ŚW . SZCZEPAN A
(czw. —  M. wł., —  Ch. —  W . —  pf. o Bożym Narodzeniu)

27
Piqtek
Jana
Maksyma

Sw. Jana, Apostoła
(b. —  M. wt., —  Ch. —  W . —  pf. o Bożym Narodzeniu)

28
Sobota
Antoniego
Teofila

Święto Młodzianków
(czw. —  M. wł., —  Ch. —  bez W . —  pf. o Bożym Narodzeniu)

67



G R U D Z I E Ń  1985

29
Niedziela

Tomasza
Dominika

Niedziela w oktawie Bożego Narodzenia
(b. —  M. wł., —  Ch. —  W. —  pf. o Bożym Narodzeniu)

30
Poniedziałek
Eugeniusza
Seweryna

(b. —  M. z Niedzieli —  bez Ch. —  bez W . —  pf. o Bożym 
Narodzeniu)

31
Wtorek
Sylwestra
Melanii

Zakończenie roku kalendarzowego

CIEBIE, BOŻE W YSŁAW IAM Y

Tobie, Pan ie  w ieczna chwata.



DZIAŁ RELIGIJNY



KS. TOMASZ W O JT O W IC Z

Czym różni się Kościół Polskokatolicki od Kościoła 
Rzymskokatolickiego

Czy i w czym różni się Kościół Polskokatolicki od Kościoła Rzymsko
katolickiego? Takie pytanie stawiają najczęściej ci, którzy z Kościołem 
Polskokatolickim spotykają się przypadkowo. Pytanie tego rodzaju jest 
ważne z punktu widzenia duszpasterskiego i dlatego nie powinno zostać 
bez odpowiedzi. Są zapewne i tacy, którzy twierdzą, że w czasie rozwi
jającego się ekumenizmu nie powinno się mówić czy pisać o różnicach, 
ale uwypuklać to, co łączy, co jest wspólne poszczególnym Kościołom. 
Ale w moim przekonaniu jest to niewłaściwe podejście czy rozumienie 
idei ekumenicznej.

W  niniejszym artykule postaram się wskazać pokrótce niektóre tylko 
różnice, jako że omówienie wszystkich różnic i niuansów zajęłoby kilka
dziesiąt stron druku. Wskażę te różnice, które są w miarę łatwo uchwy
tne i dostrzegalne w Kościele Polskokatolickim.

I. Pochodzenie władzy hierarchicznej i ustrój Kościoła Polskokatoiickiego

Kościół" Polskokatolicki przyjmuje zgodnie z nauką zawartą w Piśmie 
Świętym i Tradycją, że Jezus Chrystus ustanowił w swoim Kościele 
w ł a d z ę  h i e r a r c h i c z n ą  przez wybór Apostołów, których na
stępcami w urzędzie apostolskim są biskupi otrzymujący potrójną władzę 
(pasterską, nauczycielską i kapłańską) bezpośrednio od Boga w chwili 
konsekracji biskupiej).

Samo słowo „hierarchia” , hierarchiczny” pochodzi od dwóch wyrazów 
greckich: „hieros” — święty, „archee” — władza. Już samo więc okreś
lenie i nazewnictwo wyrażone słowami „władza chierarchiczna” uwypukla 
święty, religijny charakter władzy w Kościele. Władzę taką w Kościele 
otrzymali najpierw od samego Jezusa Chrystusa Apostołowie. To Jezus 
Chrystus powołał hierarchię kościelną w osobach Apostołów i tejże hie
rarchii przekazał swą władzę pasterską, nauczycielską i kapłańską, o czym 
świadczy wiele tekstów z Nowego Testamentu. Dla zobrazowania przy
toczę tylko kilka: „Zaprawdę powiadam wam: Cokolwiek byście związali 
na ziemi, będzie związane i w niebie; i cokolwiek byście rozwiązali na 
ziemi, będzie rozwiązane i w niebie” (Mt 18,18). „Idźcie tedy i czyńcie 
uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię O jca i Syna i Ducha 
Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem 
(Mt 28,19—20). „Idąc na cały świat, głoście,ewangelię wszystkiemu stwo
rzeniu" (Mk 16,15). „A  kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, 
mną gardzi. A kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał" (Łk 10,16).
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0  przekazaniu wtadzy kapłańskiej świadczy przebieg Ostatniej Wiecze
rzy i polecenie zawarte w słowach: „To czyńcie na pamiątkę moją” 
(Łk 22,19).

Świadectwa Nowego Testamentu, zarówno Ewangelie, Dzieje Apos
tolskie oraz Listy Apostolskie, mówią o tym, że Apostołowie byli prze
konani o świętym charakterze wtadzy, którą otrzymali bezpośrednio od 
Jezusa Chrystusa, a także i o tym, że tę potrójną władzę wykonywali. 
Wystarczy zapoznać się z tekstami: Mk 16,20; Dz 2,4; 2, 37—38; 4, 19;
1 Kpr 9,16; I Kor 4, 21; 5, 3-5; Dz. 2,41; I Tym 4,14; Tyt 1,5 i wiele 
innych. Święty Paweł Apostoł jest tak dalece przekonany, że jego władza 
apostolska pochodzi bezpośrednio od samego Boga, że w Liście do 
Rzymian napisze: „Przez którego otrzymaliśmy taskę i apostolstwo, abyś
my dla imienia jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody” 
(Rz 1,5). A w Pierwszym Liście do Koryntian podkreśli: „Tak niechaj 
każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic 
Bożych” (I Kor 4,1).

Apostołowie nie przekazali nikomu godności apostolskiej. Apostolat 
w ścisłym słowa znaczeniu skończył się w Kościele wraz ze śmiercią 
ostatniego Apostoła. Ale Apostołowie zadbali o to, aby w Kościele funk
cjonowała ciągłość urzędu apostolskiego. Następcami Apostołów w ich 
urzędzie apostolskim są biskupi. Oni otrzymują w chwili konsekracji bis
kupiej tę samą władzę: pasterską, nauczycielską i kapłańską. Trzeba tu 
podkreślić to, że już Apostołowie byli przekonani o tym, że ci, którzy 
są następcami w urzędzie apostolskim otrzymują władzę biskupią bez
pośrednio od Boga. Przemawia za taką interpretacją tekst z Dziejów 
Apostolskich, gdzie w Rozdziale 20 wierszu 28 zawarte są słowa św. Pawła 
Apostoła skierowane do biskupów z Efezu: „M iejcie pieczę o samych 
siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił bisku
pami, abyście paśli zbór Pański nabyty własną jego krwią” .

Biskupi Kościoła Polskokatolickiego zgodnie z przyjętą przez wszystkie 
Kościoły Starokatolickie nauką o hierarchiczności władzy w Kościele są 
następcami w urzędzie apostolskim i potrójną władzę hierarchiczną otrzy
mują b e z p o ś r e d n i o  od  B o g a  w chwili biskupiej konse
kracji. W  tym właśnie punkcie występuje różnica pomiędzy Kościołem 
Polskokatolickim a Kościołem Rzymskokatolickim, który twierdzi, że w prze
kazywaniu władzy biskupiej pośredniczy biskup Rzymu (papież). Taki 
pogląd, że tylko papież może powoływać biskupów jest sprzeczny ze 
świadectwem biblijnym i Tradycją pierwszych wieków chrześcijaństwa. 
Taki pogląd odrzucają także Kościoły Prawosławne. Do tego, aby ktoś 
został biskupem nie jest potrzebne pośrednictwo papieża ale działanie 
Ducha Świętego.

Inny też jest ustrój Kościołów Starokatolickich i Prawosławnych. W  Koś
ciele Rzymskokatolickim istnieje monarchiczna forma rządów z jednym
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najwyższym biskupem (monarchą) posiadającym absolutną i bezpośrednią 
władzę jurysdykcyjną nad całym Kościołem Rzymskokatolickim, a więc 
nad każdym wiernym. Doktryna rzymskokatolicka o monarchiczności Koś
cioła rozwijała się stopniowo przez wiele wieków i wreszcie znalazła 
swoje dogmatyczne określenie w dogmacie o prymacie jurysdykcyjnym 
biskupa Rzymu. Dogmat ten ogłosił papież Pius IX w dniu 16 lipca 
1970 r. bullą „Pastor aeternus” z okazji Pierwszego Soboru Watykań
skiego. Nawiasem mówiąc: ku wielkiemu zdziwieniu a nawet proteście 
wielu biskupów i teologów rzymskokatolickich.

Zdaniem teologów starokatolickich nauka o prymacie biskupa Rzymu 
jest niezgodna z Pismem Świętym i Tradycją całego Kościoła Powszech
nego pierwszego tysiąclecia. Jezus Chrystus bowiem ustanawiając swój 
Kościół, nigdzie i niczym nie dał do zrozumienia, że Jego Kościół ma 
być monarchią i żadnemu z Apostołów nie dał prymatu jurysdykcyjnego. 
Wszyscy Apostołowie mieli równą, jednakową władzę i w jej wykony
waniu nie byli uzależnieni od siebie. Tworzyli natomiast kolegium Apo
stolskie i temuż kolegium byli podporządkowani. Nie ulega wątpliwości, 
że Apostoł Piotr w tymże kolegium odgrywał znaczną rolę, ale wystę
pował zawsze jako pierwszy wśród równych. Zawsze też działał w imieniu 
tegoż kolegium Apostolskiego i byl mu podporządkowany tak jak inni 
Apostołowie. Nigdy też św. Piotr nie rościł sobie praw, aby uważano go 
za jedynego zastępcę Jezusa Chrystusa czy za widzialną Głowę Kościoła. 
Nigdzie i nigdy nie powoływał się na specjalną władzę daną mu przez 
Jezusa Chrystusa, a sądząc po ludzku powinien to był uczynić, gdyby 
taka władza była mu dana. Dlatego św. Piotr Apostoł słucha kolegium. 
Na jego polecenie udaje się do Samarii (zob. Dz. 8,14). Również kole
gium Apostolskie bada i rozstrzyga sprawę ochrzczenia przez św. Piotra 
poganina (zob. Dz 11, 1—18). O  tym, że św. Piotr nie kierował sam 
Kościołem świadczy i to, że wiele decyzji istotnych wówczas dla Kościoła 
podejmował nie on ale całe kolegium Apostolskie. I tak np. o wysłaniu 
z misją do Antiochii Barnaby zadecydowało kolegium Apostolskie (zob. 
Dz 11,22). Podobnie, gdy chodziło o tak zasadniczą sprawę jak przyjmo
wanie pogan do Kościoła i zwalnianie ich od obowiązku stosowania się 
do rytualnych przepisów starozakonnych.

Apostołowie są głęboko przekonani o tym, że fundamentem i Głową 
Kościoła jest sam Jezus Chrystus. Dlatego św. Paweł napisze: „Albowiem 
fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest zało
żony, a którym jest Jezus Chrystus" (I Kor 3, 11). A w liście do Efezjan 
pouczy, że kamieniem węgielnym Kościoła jest sam Jezus Chrystus 
(Ef 2,20), którego Bóg „ustanowił ponad wszystkim Głową Kościoła, który 
jest ciałem jego, pełniq tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia”  
(Ef 1,22-23).

Trzeba tu tylko jeszcze dodać, że h istoria chrześcijaństw a pierwszych 
w ieków  zna tylko rządy ko leg ia lne  w Koście le  oparte  na wzorze kolegium
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Apostolskiego. Siedem Soborów Powszechnych, które odbyty się w pierw
szym tysiącleciu, gdy chrześcijaństwo nie byto jeszcze podzielone i roz
darte, nie znato prymatu jurysdykcyjnego ani św. Piotra Apostola, ani 
tym bardziej biskupa Rzymu.

Katedra warszawska pw. Sw. Ducha

W  oparciu o świadectwa Nowego Testamentu i całą Tradycję chrześ
cijańską w Kościele Polskokatolickim istnieje forma rządów synodalnych 
i kolegialnych. I taki jest ustrój Kościoła Polskokatolickiego. Co kilka lat 
zwoływane są Synody Ogólnopolskie, w których uczestniczą wszyscy bis
kupi, kapłani i przedstawiciele świeccy poszczególnych parafii. Na tych 
Synodach omawiane są najważniejsze sprawy dotyczące działalności ca 
łego Kościoła Polskokatolickiego, a więc sprawy doktrynalne, kultu, 
liturgii, prawa kościelnego, programu pracy duszpastersko-misyjnej itp. 
Jeżeli zachodzi potrzeba, na Synodzie odbywa się także wybór biskupa 
czy biskupów. Synod Ogólnopolski — zgodnie z przyjętą zasadą o syno
dalnym ustroju Kościoła - jest więc dla Kościoła Polskokatolickiego naj
wyższą władzą ustawodawczą. W  okresie międzysynodalnym władzą wyko-
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nawczq uchwal i decyzji podjętych przez Synod Ogólnopolski jest Rada 
Synodalna, w skład której wchodzą z kolei wszyscy biskupi, dziekani i po 
jednym przedstawicielu świeckim z każdej diecezji. Oprócz tego funk
cjonują Rady Diecezjalne i Parafialne. Szczegółowe uprawnienia tychże 
rad określone są przez Synod Ogólnopolski i przepisy prawa kanonicz
nego zawarte w Podstawowym Prawie Kościoła Polskokatolickiego. Należy 
tu dodać, że ustrój synodalny i zasady kolegialnej działalności w Kościele 
Polskokatolickim umożliwiają wiernym Kościoła posiadanie pewnego 
wpływu na całokształt działalności kościelnej, zwłaszcza administracyjnej 
i gospodarczej, jak i na większe zaangażowanie w życiu parafialnym 
i ogólnokościelnym. Służą temu takie organizacje przykościelne jak np. 
Towarzystwo Niewiast Adoracji Najświętszego Sakramentu, Towarzystwa 
Młodzieżowe (męskie i żeńskie), koła ministrantów, a nade wszystko moż
liwość należenia do Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików.

Rekapitulując powyższą informację o władzy i ustroju w Kościele na
leży jedynie uwypuklić, iż w sprawie władzy hierarchicznej i ustroju 
Kościół Polskokatolicki zgodnie z zasadą wierności Pismu Świętemu i Tra
dycji przyjmuje, że władza hierarchiczna pochodzi bezpośrednio od Boga, 
a ustrój Kościoła z woli Jezusa Chrystusa jest synodalny i kolegialny, 
a nie monarchiczny. Głową zaś Kościoła zarówno Powszechnego jak 
i poszczególnych Kościołów lokalnych jest sam Jezus Chrystus.

II. Nieomylność w Kościele

Jezus Chrystus zapewnił swojemu Kościołowi stałą asystencję Ducha 
Świętego jak i siebie samego. ,,Ja prosić będę Ojca i da wam Pocie
szyciela, aby był z wami na wieki”  (J 14, 16). A na innym miejscu zapew
nił: ,,A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata” 
(Mt 28, 20). Obecność Ducha Świętego i Jezusa Chrystusa w Kościele 
jest gwarancją nieomylności Kościoła w sprawach wiary i moralności 
chrześcijańskiej. I nieomylność całego Kościoła Powszechnego jest jednym 
ze znamion Kościoła założonego przez Jezusa Chrystusa. Podkreślić tu 
wszakże trzeba słowo „całego” . Tylko bowiejn całemu, zjednoczonemu 
Kościołowi Jezus Chrystus udzielił przywileju nieomylności. Poszczególne 
zaś kościoły takiego przywileju nie mają i mogą popełniać błędy zarówno 
w sprawach wiary jak i moralności chrześcijańskiej. Zresztą potwierdza 
to cała historia chrześcijaństwa. Myliły się w sprawach wiary i moralności 
Kościoły lokalne, mylili się i biskupi nie wyłączając z tego i biskupów 
Rzymu. Tylko Bóg jest nieomylny we wszystkim, a cały Kościół Powszechny 
w sprawach wiary i moralności dzięki udzielonemu mu przywilejowi. Taką 
naukę wyznaje Kościół Polskokatolicki. Dlatego — tak jak i inne Kościoły 
Starokatolickie, Prawosławne i Chrześcijańskie — odrzucamy dogmat ogło
szony przez Kościół Rzymskokatolicki w roku 1870, że biskup Rzymu (pa
pież) jest nieomylny w sprawach wiary i moralności. Praktyka wykazuje,
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że tę nieomylność rozciąga się często na inne dziedziny życia ludzkiego, 
społecznego i politycznego. Taki dogmat jest w naszym przekonaniu 
sprzeczny z nauką Pisma Świętego i Tradycji.

III. Sprawa pochodzenia Ducha Świętego — Filioąue

Podczas Mszy Świętej odmawiamy lub śpiewamy symbol wiary — „W ie 
rzę w jednego Boga” . W  tymże symbolu jest między innymi zdanie, które 
wyraża naukę i wiarę Kościoła o pochodzeniu Ducha Świętego. Kościół 
Rzymskokatolicki używa sformułowania: „W ierzę w Ducha Świętego, Pana 
i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi” . Natomiast w Kościołach 
Starokatolickich i Prawosławnych zdanie to brzmi: „Wierzę w Ducha 
Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca pochodzi” . Różnica dotyczy 
więc tylko jednego słowa — „i Syna” . Skąd i dlaczego taka różnica w 
nauce i wierze o pochodzeniu Ducha Świętego.

Credo odmawiane w czasie Mszy Świętej nosi nazwę Wyznania Wiary 
Nicejsko-Konstantynopolitańskiego. Już sama nazwa wskazuje na to, że 
artykuły wiary w nim zawarte zostały określone, zdefiniowane i zatwier
dzone przez dwa Sobory Powszechne: w Nicei - w r. 325 i w Konstanty
nopolu — w r. 381. Były to pierwsze dwa Sobory o charakterze powszech
nym. W  artykułach tychże Soborów ogłoszono: „Wierzymy ... i w Ducha 
Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca pochodzi, który z Ojcem i Sy
nem wspólnie odbiera cześć i chwałę, który mówił przez Proroków” .

Trzeci z kolei Sobór Powszechny, który odbył się w r. 431 w Efezie, 
w 7 kanonie VI sesji orzeka: „Święty Synod postanawia, że nikomu nie 
wolno wyznawać, ani spisać, ani ułożyć innej wiary, oprócz określonej 
przez Świętych Ojców, którzy z Duchem Świętym byli w Nicei” . W  trosce
o zachowanie w Kościele niezmienionego depozytu wiary, w trosce o czys
tość i nieskażoność tejże wiary, czwarty z kolei Sobór Powszechny odbyty 
w Chalcedonie w r. 451 ogłasza: „Tych, którzy odważą się ułożyć inną 
wiarę, albo wyznawać, albo uczyć, albo podać inny symbol... tych jeśliby 
byli biskupami albo duchownymi należy usunąć; biskupów z urzędu bis
kupskiego, a duchownych ze stanu duchownego, a jeśliby byli mnichami 
lub świeckimi anatematyzować (wykląć z Kościoła)” .

W  oparciu o symbol wiary określony przez Sobory w Nicei i w Kon
stantynopolu, a także zgodnie z decyzją Soboru Efeskiego i Chalce- 
dońskiego przez wiele wieków w całym Kościele Powszechnym wyznawano 
jedną wiarę, a w kwestii pochodzenia Ducha Świętego głoszono, że po
chodzi On od Ojca. W iara ta ma biblijne uzasadnienie w wypowiedzi 
samego Jezusa Chrystusa, który zapowiadając przyjście Ducha Świętego 
powiedział: „Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, 
Ducha Prawdy, który od Ojca pochodzi, on o mnie świadectwo dawać 
będzie” (J 15,26). I wydawać by się mogło, że sprawa jest tu jasna. Jed
nakże w kilka wieków później, bo przed połową XI wieku Kościół Rzymski
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wprowadził do symbolu wiary nicejsko-konstantynopolitańskiego dodatek, 
że Duch Święty pochodzi „od Ojca i Syna” . I tak rozpoczął się spór
o pochodzenie Ducha Świętego, znany w terminologii łacińskiej jako 
spór o „Filioąue” .

Kościoły Starokatolickie, do których należy Kościół Polskokatolicki, trzy
mają się wiernie orzeczeń Soborów Powszechnych i wyraźnie określonej

Katedra wrocławska pw. Sw. Marii i Magdaleny

przez samego Jezusa Chrystusa nauki o pochodzeniu Ducha Świętego 
od Ojca. Można tu jeszcze dodać, że spór o Filioąue był jedną z przy
czyn definitywnego podziału Kościoła Powszechnego na Kościół Zachodni, 
który z biegiem czasu przyjął nazwę Kościoła Rzymskokatolickiego i na 
Kościół Wschodni, który przyjął nazwę Kościoła Prawosławnego. Miało 
to miejsce w XI wieku. Później nastąpiły dalsze podziały.

IV. Kult Maryjny i Świętych w Kościele Polskokatolickim

Kościół Polskokatolicki utrzymuje, że Maryi Dziewicy, Matce Jezusa 
Chrystusa, Bożej-rodzicielce, należy się w Kościele szczególna cześć 
i szczególne miejsce. Głównym, podstawowym tytułem do odbierania
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szczególnej czci jest Jej Boskie Macierzyństwo. Prawda o Boskim Macie
rzyństwie Maryi została przyjęta na Soborze Powszechnym w Efezie (431 r.) 
i jest aprobowana nie tylko przez Kościół Rzymskokatolicki, ale także 
i przez Kościoły Starokatolickie oraz Prawosławne. W  oparciu o ten 
najstarszy dogmat maryjny w Kościele Polskokatolickim Maryja znajduje 
poczesne miejsce. Znajduje to wyraz w obieraniu Maryi za patronkę 
kościołów i kaplic, w propagowaniu nabożeństw majowych i paździer
nikowych, w licznych pieśniach ku czci Maryi czy w modlitwach. W  Ka
lendarzu Liturgicznym znajdziemy wiele świqt maryjnych. Wymienię tylko 
kilka: 2.II - Matki Bożej Gromnicznej, 25.III - Zwiastowania NMP, 3.1.
- Królowej Polski, 2.VII - Nawiedzenia NMP. 15.VI11 - Wniebowzięcia 
NMP, 8.IX - Narodzenia NMP, 15.IX - Matki Bożej Bolesnej, 8.XII - 
Poczęcia NMP.

A jednak jest różnica między kultem maryjnym propagowanym przez 
Kościół Rzymskokatolicki a kultem maryjnym praktykowanym w Kościele 
Polskokatolickim. Kościół Polskokatolicki unika wszelkiej przesady w myśl 
zasady, że ośrodkiem wiary i kultu w Kościele jest Bóg w Trójcy Osób. 
Jemu więc: Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, należy się uwielbienie w 
Kościele. Maryja zaś nie może być ważniejszą od Boga Ojca, od Boga 
Jezusa Chrystusa czy Boga Ducha Świętego. Maryja nie może przesłaniać 
i być ważniejszą od Jezusa Chrystusa. Wszystkie bowiem łaski wysłużył 
nam nasz Pan i Zbawiciel. On też jest jedynym pośrednikiem między 
Bogiem Ojcem a człowiekiem. Natomiast przesadny kult maryjny jest 
zaprzeczeniem tej starochrześcijańskiej nauki.

Kościół Polskokatolicki nie przyjmuje też - tak jak i wszystkie inne 
Kościoły — dwóch nowych dogmatów ogłoszonych przez Kościół Rzym
skokatolicki. Jeden z tych dogmatów ogłosił papież Pius IX w dniu
8 grudnia 1854 r. bullą Jneffab ilis Deus”  i dotyczył Niepokalanego Po
częcia NMP. Drugi dogmat o cielesnym Wniebowzięciu NMP ogłosił 
papież Pius XII w r. 1950 w konstytucji „Munificentissimus Deus” . Koś
cioły Starokatolickie, w tym i Kościół Polskokatolicki mają — co zazna
czono już wyżej w swych kalendarzach liturgicznych — święta ku czci 
Poczęcia NMP i Wniebowzięcia. Święta te mają już wielowiekową tra
dycję w Kościele Powszechnym. Ale co innego jest święto, a co innego 
ogłaszanie dogmatu wiary. Starokatolicy nie znajdują podstaw do przy
jęcia tych dogmatów za ogólnie obowiązujące ani w Piśmie Świętym 
ani też w Tradycji Kościoła Powszechnego pierwszych wieków. Twierdzą 
natomiast, że oba te dogmaty są wynikiem jedynie teologicznych speku
lacji. Pismo Święte Nowego Testamentu nie wspomina bowiem ani jed
nym słowem, że Maryja była Niepokalanie Poczętą. Nic nie mówi też
o tym, że ciało Maryi po śmierci zostało cudownie zabrane do nieba.

Kościół Polskokatolicki oddaje też cześć (bardzo umiarkowaną) Świę
tym, tj. Apostołom, Męczennikom i Wyznawcom. Cześć dla tych Świętych 
w przekonaniu Kościoła Polskokatolickiego nie sprzeciwia się Pismu Świę
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temu i praktyce Kościoła pierwszych wieków. Jednakże w kulcie dla 
świętych podkreśla się, że w pierwszym rzędzie powinien on przejawiać 
się w naśladowaniu tychże świętych, a w drugim dopiero rzędzie - w czci 
i szacunku dla ich obrazów, figur i relikwii. Święci sq przede wszystkim 
wzorami do naśladowania. Sq pośrednikami z woli Bożej między Bogiem 
a nami, żyjącymi na ziemi. Razem z nimi tworzymy jedną rodzinę, co 
zresztą znajduje wyraz w całej nauce o świętych obcowaniu. Ale i w 
kulcie dla Świętych Kościoły Starokatolickie zalecają wszelki zdrowy umiar, 
unikanie cudowności i tych zasad trzyma się Kościół Polskokatolicki.

V. Formy Spowiedzi i Komunii Świętej

W  Kościele Polskokatolickim obowiązują dwie formy Spowiedzi Świętej. 
Obie są sakramentalne. Jedna — to forma i praktyka spowiedzi usznej 
w konfesjonale. Druga - to spowiedź ogólna (powszechna) dla dorosłych. 
Spowiedź uszna w konfesjonale obowiązuje dzieci i młodzież do lat 18-tu. 
Dorośli również mogą korzystać z tej formy spowiedzi, o ile w ich odczuciu 
zachodzi taka potrzeba albo popełnili wyjątkowo ciężkie grzechy.

Stosując dwie formy spowiedzi Kościół Polskokatolicki nie wprowadził 
nic nowego lecz tylko to, co było praktykowane w pierwszych wiekach

Ołtarz główny i ołtarze boczne w kościele pw. Sw. Kazimierza w Poznaniu
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chrześcijaństwa. Praktyka spowiedzi usznej została bowiem stopniowo 
wprowadzana przez Kościół Zachodni dopiero od około VI wieku, a obo
wiązek odbycia takiej spowiedzi przynajmniej raz w roku Kościół Rzym
skokatolicki wprowadził dopiero w XIII wieku.

Trzeba tu podkreślić, że najważniejszą sprawą sakramentu pokuty nie 
jest szeptanie do ucha kapłana swoich grzechów, co w wielu przypadkach 
jest dla penitentów wysoce krępujące i jest powodem tego, że wielu 
grzechów przez nich popełnionych nie mówią - ale żal za grzechy, posta
nowienie poprawy życia i zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu. Owocem 
sakramentu pokuty ma być nawrócenie się człowieka, odwrócenie się 
<?d zła, od grzechu. Lepiej jest, gdy z ufnością, z wiarą w miłosierdzie Boże 
powiemy w skrytości ducha swoje grzechy Bogu w czasie spowiedzi ogól
nej niż gdy mamy iść do konfesjonału po to, by kierowani fałszywym 
wstydem nie powiedzieć wszystkiego, ciesząc się jeszcze z tego, że ksiądz 
udzielił rozgrzeszenia, a ja mu i tak wszystkiego nie powiedziałem. Taka 
spowiedź to tylko oszukiwanie siebie, Boga i Kościoła. Taka spowiedź 
jest po prostu nieważna. Kościół Polskokatolicki jest wrogiem wszelkiego 
fałszu, zakłamania i obłudy w życiu religijnym i codziennym. Wszystko 
w tym życiu ma być oparte na wierze, ufności i miłości a nie na prze
biegłości.

W  czasie Mszy Świętej przystępujemy do Komunii Świętej. W  Kościele 
Polskokatolickim Komunia Święta udzielana jest pod dwiema postaciami: 
pod postacią konsekrowanego Chleba i pod postacią konsekrowanego 
Wina. To Ciało i Krew Pańska. Komunii Świętej pod dwiema postaciami 
przez intinkcję, a więc umoczenie komunikantu w konsekrowanym Winie
— udziela się oczywiście w tych kościołach i kaplicach, które są wypo
sażone w odpowiednie do tego naczynia liturgiczne, tzw. intinctoria.

VI. Sprawa celibatu księży

W  świadomości przeciętnego katolika — zwłaszcza w Polsce — utrwaliło 
'  się przekonanie, że sakrament kapłaństwa koliduje z sakramentem mał

żeństwa i jedna i ta sama osoba nie może być jednocześnie kapłanem 
i prowadzić życie rodzinne. Przekonanie to tak głęboko wrosło w psy
chikę i umysły wielu, że nabrało cech prawdy wiary i nie ogłoszonego 
dogmatu. Tymczasem Kościół Polskokatolicki zezwala swoim duchownym 
na zawieranie sakramentu małżeństwa i normalne życie rodzinne.

Cofnijmy się teraz aż do czasów nowotestamentowych. Jezus Chrystus, 
który powołuje apostołów, nie wymaga od nich opuszczenia żon. Przez 
wiele następnych stuleci biskupi i kapłani zakładali własne rodziny. Te 
rodziny były przykładem cnót i chrześcijańskiego życia. Taka praktyka 
miała swoje i biblijne uzasadnienie. Św. Paweł pisze wyraźnie: „Ale 
biskup ma być nienaganny, mąż jednej żony..., który by domem swoim
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dobrze rządził, dzieci trzymał w posłuszeństw ie ze wszelką p o w ag ą ”  
(I Tym 3,2-5). W  św ietle praktyki życia Aposto łów  w m ałżeństw ie i w

Ołtarz główny w kościele w Kotłowie

świetle wypowiedzi św. Pawła małżeństwa duchownych (biskupów i kap
łanów) w Kościele były sprawą oczywistą i uzasadnioną tak prawem 
Bożym jak i ludzkim. W  świetle świadectw nowotestamentowych i prak
tyki Kościoła pierwszych wieków małżeństwo duchownych jest sprawą 
bezsporną i nie może budzić żadnych wątpliwości. Przemawia za tym 
i praktyka życia codziennego. Pierwszym bowiem i najważniejszym powo
łaniem człowieka jest życie w rodzinie. Jest to prawo Boże i prawo na
tury ludzkiej.

Celibat — a więc bezżeństwo i życie w czystości seksualnej — wpro
wadził dopiero w Kościele Rzymskokatolickim papież Grzegorz VII w 
XI wieku. U podstaw wprowadzenia celibatu nie leżały względy biblijne 
czy nawet teologiczne, ale troska o to, aby potężnych wówczas majątków 
kościelnych nie dzielono wśród dzieci biskupów i kapłanów. Oczywiście 
zarządzenie papieża Grzegorza VII napotkało wielkie opory. W  Polsce
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jeszcze w XVI wieku byli duchowni żonaci. Dopiero Sobór Trydencki 
(16 wiek) definitywnie zakazał swoim duchownym wstępować w związki 
małżeńskie.

I dlatego Kościół Polskokatolicki zezwala na zawarcie związku mał
żeńskiego swoim duchownym, choć z szacunkiem i powagą odnosi się 
do księży, którzy pragną z pobudek nadprzyrodzonych żyć w celiba
cie, byleby tylko to było życie w celibacie, a nie pod jego płaszczykiem.

W  miarę swych możliwości i miejsca udzielonego mi przez Szanowną 
Redakcję Kalendarza Katolickiego starałem się omówić pokrótce kilka
— moim zdaniem najważniejszych, bo łatwo dostrzegalnych różnic między 
Kościołem Polskokatolickim a Kościołem Rzymskokatolickim. Nie są to 
rzecz prosta wszystkie różnice. Pominąłem wiele i to istotnych spraw, 
a to z uwagi na szerokość tych zagadnień. Mam tu na uwadze choćby 
stosunek Kościoła Polskokatolickiego do Ojczyzny i Narodu, jego zaan
gażowanie społeczne, zaangażowanie w sprawy pokoju na świecie, a ze 
spraw ściśle teologicznych pominąłem sprawę małżeństw czy choćby spra
wy związane z eschatologią.

Mam jednak nadzieję, że już to, co napisałem, pozwoli w jakiejś mierze
- zwłaszcza tym, którzy z Kościołem Polskokatolickim spotkali się raz i to 
przy jakiejś oliazji - wyrobić sobie pogląd na temat inności Kościoła Pol
skokatolickiego, który należy do rodziny Kościołów Starokatolickich.



BP MAKSYM ILIAN RODE

Święta Rodzina Nazaretańska na tle pradziejów rodziny

1. Rodzina najstarszą zwartą, najmniejszą społecznością ludzką

Niezależnie od wyznawanego światopoglądu, czy kierunku filozoficz
nego, a jeszcze ściślej etnosocjologicznego — ogót uczonych jest zgodny 
w twierdzeniu, iż najstarszą a zarazem wyjściową i podstawową grupą 
społeczną, grupą odpowiednio do stanu świadomości ludzkiej formali- 
zowaną, była i jest r o d z i n a .  Również uczeni są zgodni, że rodzinę 
w ścisłym tego słowa znaczeniu stanowiło i stanowi m a ł ż e ń s t w o  
przynajmniej z jednym dzieckiem, więc: mąż, żona, dziecko lub dzieci. 
W  szerszym pojęciu rodziny należeli do niej i należą, żyjący rodzice mał
żonków, czyli teściowie i teściowe, dziadkowie i babcie, jak również krewni 
i powinowaci bocznych linii małżonków, a w przeszłości niekiedy nale
żała do niej także służba. R o d z i n a  w tym szerszym pojęciu była 
i jest społecznością nieraz liczną, liczącą kilkadziesiąt i więcej osób. Wsze
lako kiedy ta najstarsza społeczność — r o d z i n a ,  od której trzeba 
odróżnić ród,  a oczywiście dalej i p l e m i ę ,  wykształtowała się, 
czy została już wyraźniej sformalizowana, jest zawsze jeszcze nie tylko 
problemem, ale zależy właśnie również od przyjętego i wyznawanego 
światopoglądu religijnego, czy filozoficznego. Wiele w tym zakresie spoj
rzeń, postaw, hipotez, twierdzeń czy teorii sprowadzić można współcześ
nie, względnie trzeba nawet powiedzieć w ostatnich dziesiątkach lat, 
do dwóch zasadniczych, mianowicie do szeregu hipotez materialistycz- 
nych, wśród których przoduje m a t e r i a l i z m  marksowsko-leninowski, 
oraz do szeregu twierdzeń teistycznych, wśród których przoduje, ogólnie 
mówiąc, c h r y s t i a n i z m .

Pierwsza grupa hipotez opiera się w zakresie genezy i genealogii 
człowieka, pierwszej pary ludzkiej, ludzkości — na e w o l u c j o n i z m i e ,  
wywodzącym życie ludzkie, wykształtowanie się pierwszych ludzi, potem 
par ludzkich, z niższych form życia niższych światów organicznych, idąc 
aż do najmniejszych i najdawniejszych drobin bytu, dzięki tkwiącym w 
nich lub w mieszaninie pierwiastków, z których się składa byt ,  pra
wom dialektycznego coraz doskonalącego się i doskonalonego rozwoju. 
Przeto też według nich, np. według szwajcarskiego uczonego Jana Jaku
ba B a c h o f e n a  (ur. 1815, zm. 1887; główne w tym przedmiocie jego 
dzieło nosi tytuł: Das Mutterrecht, czyli Matczyne prawo), jak również 
amerykańskiego etnosocjologa, Lewisa Henry’ego M o r g a  n' a (ur. 
1818, zm. 1881) i innych, wśród których trzeba przede wszystkim wymie
nić Fryderyka E n g e I s' a (ur. 1820, zm. 1895; główna w tym przed
miocie jego praca nosi tytuł: Ursprung der Familie, czyli Pochodzenie
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rodziny), pierwotni ludzie żyli wpierw w luźnych grupach, stadach, hor
dach, stosownie do ich możliwości i uwarunkowań najniższych szczebli 
cywilizacji i kultury pierwotnej urządzając sobie swoje życie, więcej czy 
mniej świadomie, więcej czy mniej przypadkowo doskonaląc je. W  tej 
formie współżycia ludzi i na tym etapie ich rozwoju znana była w tych 
grupach m a t k a  dziecka i w zakresie tzw. pierwotnego prawa pokre
wieństwa i dziedziczenia panował m a t r i a r c h a t  i m a t r y l i n e a t .  
Później dopiero, w miarę rozwoju, a więc coraz doskonalącej się świa
domości ludzkiej w ogóle, a świadomości ludzi o swojej ludzkiej odręb
ności od reszty świata organicznego w szczególności, poczęły się też 
wykształtowywać pierwociny myśli społecznej, a w niej również nowe 
formy współżycia i współpracy ludzi, pierwsze związki m o n o g a m i c z -  
n e, czyli małżeństwa jednego mężczyzny z jedną kobietą, które stały 
się też zabiegiem czasu zaczątkiem pierwszej trwałej grupy społecznej
- r o d z i n y .  Kiedy to się stało? Dawno, dawno, dziesiątki tysięcy 
lat temu! Szczegółowiej i konkretniej nie odpowie i odpowiedzi swej nie 
udokumentuje żaden uczony.

Druga grupa, grupa utzonych uznających istnienie Boga i przyjmu
jących nie tylko możliwość ale fakt stworzenia przez Boga jako Absolut- 
-Transcedencję świata, życia, również ludzi, wśród których przodują uczeni
i teologowie chrześcijańscy, w zakresie genezy i genealogii człowieka, 
pierwszej pary ludzkiej, ludzkości — opiera się na Objawieniu, czyli w 
naszym przypadku, w chrys.tianizmie, na Piśmie świętym. W  Księdze Ro
dzaju czytamy: ,,A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, 
podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, n,ad ptactwem 
powietrznym, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim zwierzątkiem 
naziemnym! Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży 
go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę” .1 A nieco dalej w tzw. dru
gim opisie stworzenia człowieka autor tej księgi, M o j ż e s z ,  podaje 
szczegół stworzenia mężczyzny i niewiasty, czyli razem wziąwszy — czło
wieka, a mianowicie: ,,... wtedy (wtedy — to znaczy po dokonaniu uprzed
nich dzieł stworzenia z niczego: nieba i ziemi, itd., n.) Jahwe Bóg ulepił 
człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia (czyli: 
duszę, rozumianą tu jako substancję różną od ciała, od materii, odróż
niającą zarazem istotowo tego pierwszego człowieka: mężczyznę i nie
wiastę, następnie w ogóle ludzi, od zwierząt, n.), wskutek czego stał się 
człowiek istotą żywą" 2. W  rozdziale czwartym, już po upadku pierwszej 
pary ludzkiej, „mężczyzna (czyli: Adam, n.) zbliżył się do swej żony Ewy. 
A ona poczęła i urodziła Kaina... A potem urodziła jeszcze Abla, jego 
brata” 3. W  następnym zaś rozdziale czytamy: „Gdy Adam miał sto trzy

1 I, 26— 27.
2 Księga Rodzaju II, 7.
3 Tamże, 1.
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dzieści lat, urodził mu się syn, podobny do niego jako jego obraz i dał 
mu imię Set. A po urodzeniu się Seta żył Adam osiemset lat i miał synów 
oraz córki. Ogólna liczba lat, które Adam przeżył, była dziewięćset trzy
dzieści. I umarł’’ 4. Z pierwszego więc małżeństwa, małżeństwa m o n o- 
g a m i c z n e g o ,  Adama i Ewy, już po urodzeniu przez Ewę Kaina ich 
małżeństwo stało się pierwszą r o d z i n ą ,  rodziną która następnie w 
miarę narodzin dalszych synów i córek powiększała się, by z kolei, kiedy 
zrodzeni synowie i córki rodzić poczęli swoje dzieci, itd., jeszcze szybciej 
się powiększać, by następnie utworzyć pierwszy ród,  dalej p l e m i ę ,  
itd. Ale z Pisma św. Starego Testamentu też wiemy, że po upadku Ada
ma i Ewy, po ich pierwszym grzechu w raju, po pierwszym nieposłuszeń
stwie wobec Boga, Bóg Jahwe: „Do niewiasty powiedział: Obarczę cię 
niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła 
dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś 
będzie panował nad tobą. Do mężczyzny zaś (Bóg) rzekł: Ponieważ po
słuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałem ci rozkaz 
w słowach; Nie będziesz z niego jeść — przeklęta niech będzie ziemia 
z twego powodu: w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla 
siebie po wszystkie dni twego życia. Cierń i oset będzie ci ona rodziła, 
a przecież pokarmem twoim są płody roli. W  pocie więc oblicza twego 
będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której 
zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz” 5. Wiemy też, 
że z powodu trudności i mozołu, jakie po wypędzeniu przez Boga z raju 
pierwszych ludzi oni pokonywać musieli, nie tylko w zdobywaniu środków 
na zaspokajanie swoich potrzeb, ale i z powodu waśni, jakie się mno
żyły między coraz powiększającą się liczbą ludzi; ludzie ci w porównaniu 
ze stanem fizycznym i psychointelektualnym, w jakim Bóg stworzył Adama 
i Ewę i w jakim oni byli przed popełnieniem pierwszego grzechu, pier
wszego przestępstwa wobec Boga, poczęli się z pewnością przez jakiś 
czas bliżej jednak nieokreślony — nie wiemy też, kiedy Bóg stworzył Adama 
i Ewę, oraz gdzie to dokładnie miało miejsce - staczać w dół, karleć, upo
dobniać w tzw. stylu życia do zwierząt, owszem porzucili nawet swojego 
Boga. Mojżesz pisze: „Ziemia została skażona w oczach Boga. Gdy Bóg 
widział, iż ziemia jest skażona, że wszyscy ludzie postępują na ziemi 
niegodziwie, rzekł do Noego: Postanowiłem położyć kres istnieniu wszyst
kich ludzi, bo ziemia jest pełna wykroczeń przeciw mnie; zatem znisz
czę ich wraz z ziemią” 6. Nakazał Bóg Noemu, jako jedynemu człowie
kowi sprawiedliwemu, zbudować olbrzymią a r k ę  i wejść do niej wraz 
ze swoją rodziną i parami wszelkich gatunków zwierząt, bydła i wszel
kiego ptactwa, itd., po czym spowodował p o t o p .  „ I tak Bóg wygubił

i

4 V, 3— 5.
5 Księga Rodzaju III, 16— 19.
6 Tamże, VI, 11— 13.
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doszczętnie wszystko, co istniało na ziemi, od człowieka do bydlęcia, 
zwierzątka naziemnego i ptactwa powietrznego; wszystko zostało do
szczętnie wytępione z ziemi. Pozostał tylko Noe i to, co z nim było w 
arce... A kiedy w miesiącu drugim, w dniu dwudziestym siódmym ziemia

wyschła, Bóg przemówił do Noego tymi słowami: Wyjdź z arki wraz 
z źonq, synami i z żonami twych synów. Wyprowadź też z sobą wszystkie 
istoty żywe,... niechaj rozejdą się po ziemi, niech będą płodne i niech 
się rozmnażają” 1. Noe zatem wraz z żoną swoją oraz ich dziećmi i dzieć
mi ich dzieci stał się nową popotopową społecznością ludzką, nową, już

7 Księga Rodzaju VII, 23 oraz VIII, 14— 17.
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zwiększoną, w porównaniu z Adamem i Ewą, rodziną, r o d z i n ą  której 
podstawą i formą zrazu byta m o n o g a m i a ;  kiedy zaś to się działo, 
kiedy ten wielki, ogólnoziemski, p o t o p ,  trwający „sto pięćdziesiąt 
lat” 8, chociaż „przez czterdzieści dni i przez czterdzieści nocy padał 
deszcz na ziemi” 9, Bóg zesłał na ludzkość, niestety — nie wiemy. Być 
może, że należy go też rozumieć raczej w sensie moralnym, symbolicz
nym, niż literalnie dosłownym, jak to sugerują niektórzy myśliciele. W  każ
dym jednak razie i w jakiś czas po tym potopie również według Starego 
Testamentu ludzkość już znowu licznie rozmnożona poczęła znowu odcho
dzić od wiary w Boga, karleć moralnie, społecznie, gospodarczo. I nie
zależnie od hipotezy Giordana B r u n a  (ur. 1548, zm. 1600), że od 
Boga Jahwe poprzez Adama i Ewę pochodzą tylko Żydzi, inni ludzie, inne 
rasy ludzkie pochodzić zaś mają od innych par ludzkich jako przodków 
współczesnej ludzkości, można wysunąć hipotezę, że zarówno według 
poglądów materialistycznych, jak i teistycznych, zwłaszcza chrześcijań
skich, treści poglądów tych spotykają się w jakimś momencie po potopie, 
kiedy ludzie rozproszeni po różnych terenach Ziemi, żyją już skupieni 
zrazu w niewielkich społecznościach, w których jako zasada była r o d z i 
n a  w szerokim pojęciu, rodzina w tzw. narodzie wybranym, czyli w ple
mionach izraelskich, w Izraelu, oparta o monoteizm i w zasadzie o mo- 
nogamię, chociaż ze względu na wpływ licznych innych plemion, wyzna
jących totemizm, fetyszyzm, itp., politeizm oraz praktykujących promiskui
tyzm, dopuszczano również różnego rodzaju poligamię, zwłaszcza jednak 
p o I i g y n i ę. Punktem wszelako zwrotnym w dziejach ludzkich zdaje się 
być fakt, fakt uznany przez ogół uczonych, że jednak najstarszą, zwartą, 
najmniejszą społecznością ludzką, społecznością, na której kształtowały 
się następnie: rody, plemiona i pierwsze państwa, była r o d z i n a .

2. Pradzieje rodziny i jej rola w wybranych piemionach, państwach, 
i w Palestynie

Przyjmuje się, że bezpośrednim protoplastą człowieka, nazwanego póź
niej homo sapiens, jest n e a n d e r t a l c z y k .  Już okres jego życia, 
działania i osiągnięć zalicza się do kultury, nazwanej m u s t i e r s k ą, 
dokonującą się w środkowym paleolicie10. Otóż już w tej kulturze roz
wija się życie r o d z i n n e ,  znana jest r o d z i n a ,  przy czym rolę 
zasadniczą, wiodącą odgrywa tu k o b i e t a ,  żona, kobieta-matka; cha

8 Tamże, VII, 24.
9 Tamże, VII, 12.
10 Paleolit, czyli pierwsza faza rozwoju cywilizacji i element kultury pierwotnej, 

ludzkiej, przy czym początek jego sięga ok. jednego miliona lat przed Chr., 
środkowy zaś paleolit od ok. 100 000 do 40 000 lat przed Chr.
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rakteryzując też ten okres mówi się, iż przez dłuższy czas panował wtedy 
wśród ludzi rodzinny ustrój matriarchalny n . Już jednak w neolicie12 
kobieta z niemal wiodącej i wodzowskiej roli w okresie wczesnego rol
nictwa środkowego paleolitu schodzi do roli gospodarczo podrzędnej, do 
roli żony i matki, pracującej głównie przy „domu” i krzątającej się wokół 
ówczesnego tzw. obejścia, Rangę wiodącą i wodzowską w życiu i działa
niu tak społecznym, jak i gospodarczym, zdobywa mężczyzna. Matriar
chalny ustrój zostaje zastąpiony patriarchalnym, ale ośrodkiem zasadni
czym życia ówczesnych ludzi jest w dalszym ciągu r o d z i n a ,  rodzina, 
która jednak staje się teraz już bardziej organizacyjnie i „prawnie ’ uwy
puklaną instytucją, o której indywidualizację, rangę i bogactwo zabiegali 
mężczyźni. Trzeba jednak od razu dodać, że nie zabiegali oni o rodzinę 
opartą tylko o monogamię, przeciwnie — istniało i rozwijało się, bogaciło 
się życie rodzinne, ale jego bazą była w dużej mierze p o 1 i g y n i a. 
Można tu wspomnieć o nieznanym dotąd a niedawno odkrytym plemieniu 
indiańskim, J a n o m a n i o ,  mieszkającym w tropikalnych dżunglach 
południowej Wenezueli i północno-zachodniej Brazylii, gdzie do współ
czesności przetrwała rodzina poligyniczna 13. Rosło też znaczenie wielkiej 
rodziny w Mezopotamii, wśród plemion azjatyckich i europejskich, w In
diach, Chinach, południowej Syberii, opartej jednak również raczej na 
poligynii niż na monogamii, na roli kierowniczej mężczyzny, ojca. Także 
w dawnym Egipcie rola r o d z i n y  była społecznie, gospodarczo i poli
tycznie wielka, rodziny poligynicznej zwłaszcza, zaś rolę wiodącą odgry
wała rodzina k a p ł a ń s k a  i to również jeszcze w III i II tysiącleciu 
przed Chr. Wprawdzie Egipt umniejszył się teraz terenowo, ujednolicił 
się ludnościowo, ale nie stał się jeszcze państwem słabym i zależnym, 
przeciwnie był jeszcze państwem władczym i zaborczym, zniewalającym
— w stosunku do okolicznych ludów i plemion. Całe też drugie tysiąclecie 
Egiptu przed Chr. sprzęga się i to w znacznej mierze z początkami histo
rycznych dziejów ludzi i ludów, których dzieje łączą się z odrodzeniem 
zagubionego rajskiego monoteizmu i monogamizmu Adama i Ewy, potem 
Noego, a następnie i to jest już właśnie drugie tysiąclecie przed Chr. — 
A b r a h a m a  i M o j ż e s z a 14.

Trzeba tu oddzielnie podkreślić znaczenie i rolę r o d z i n y ,  jakiego 
to znaczenia i jaką jej rolę nadawał kodeks H a m m u r a b i  e g o 15.

11 Obszerniej zob.: Maksymilian Rode, Filozofia dziejów rozwoju myśli społecznej. 
Nakładem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Warszawa 1979 —  tom I, 
1980 —  tom II, 1982 —  tom Ili. Zob. tom I, s. 58 i nn.

12 Łac. aeneus = brązowy; gr. lithos = kamień, czyli okres brązu; IV/III tysiąc
lecie przed Chr.

13 Zob. M. Rode, Filozofia dziejów..., tom I, s. 94 i nn.
14 Tamże, tom I, s. 209 i nn.
15 Tamże, s. 228 i nn.
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Wprawdzie pozycją uprzywilejowaną cieszył się mężczyzna, jednak formę 
i bazę prawną najniższej ale i ważnej komórki społecznej stanowiło 
m a ł ż e ń s t w o .  Jego formę stanowiła umowa narzeczonego z ojcem 
narzeczonej i wniesienie posagu — okupu; w ten sposób kobieta bywała 
urzędowo uznana żoną. W  wypadku zdrady — była surowo karana, a w 
przypadku niepłodności — mąż miał prawo przybrania sobie kobiety, 
która dałaby mu dzieci. A chociaż mąż i ojciec był jakby panem abso
lutnym swej rodziny, to jednak prawo Hammurabi'ego dawało również 
wyraźne prawo kobiecie i dzieciom, zwłaszcza synom. Np. kobieta pozos
tawała właścicielką wniesionego posagu, mogła żądać rozwodu i roz
wieść się, jeśli udowodnić umiała winę męża; mąż rozwodzący się z włas
nej chęci musiał nie tylko zwrócić posag, ale i dać żonie „ odszkodo
wanie” . Bez uzasadnionego powodu ojciec nie mógł też wydziedziczyć 
syna. W  tych i innych przypadkach instancją rozstrzygającą był sąd pań
stwowy — oczywiście w ówczesnych warunkach lć. Można więc powiedzieć, 
że mimo przewagi mężczyzny, była prawnie chroniona zarówno kobieta, 
jak i dzieci, którzy razem wzięci stanowili przecież właśnie r o d z i n ę ,  
rodzinę, która była przedmiotem prawa.

Również w II tysiącleciu przed Chr. w zasadzie bazą yvyjściowq społecz
nego i gospodarczego życia i, działania była r o d z i n a  o ustroju pa- 
triarchalnym i również poligyniczna; podobnie było w państwie hetyckim, 
w Fenicji, Syrii i Palestynie; o Palestynie powiemy trochę więcej w zwią
zku ze świętą rodziną nazaretańską, wywodzącą się geograficznie prze
cież właśnie z Palestyny.

Także już w III tysiącleciu przed Chr. na Krecie i w Grecji mykeńskiej 
r o d z i n a  znana była jako podstawowa, zawiązkowa, chociaż też poli
gyniczna, grupa społeczna, może nawet lepiej powiedzieć - komórka 
społeczna, co podkreśla bardziej jej zwartość mimo wszystko, i określo- 
ność. Są też przekazy mówiące, iż na ówczesnych terenach Grecji arysto
kratyczne rodziny budowały sobie przestronne, bogato wyposażone, gro
bowce r o d z i n n e .  Owszem starożytni, czy raczej — trzeba tu powie
dzieć — prastarożytni Grecy również do swojej bogatej mitologii 
politeistycznej, zresztą nie tylko oni, wprowadzili życie rodzinne bogów, 
a jednocześnie Zeusowi nadali przydomek o j c a  i obdarzyli go tytu
łem opiekuna rodziny, domu, w którym go czczono, stawiając mu ołtarz 
domowy; rolę wiodącą w tej rodzinie odgrywał ojciec, który był zarazem 
kapłanem rodzinnego ogniska.

W  Chinach na przełomie III i II tysiąclecia przed Chr. począł zanikać 
m a t r i a r c h a t ,  ale jednak r o d z i n n y  już, a przekształcać się w 
ustrój patriarchalno-rodowy. Wtedy też tu w miejsce dotąd wybieranego 
wodza plemienia wyrasta wódz, który swoją władzę przekazuje synowi. 
Powstaje więc dziedziczność władzy. A zarazem — i to właśnie chcemy

16 Żył w pocz. II iys. przed Chr.; zm. ok. 1686; władca Babilonii od ok. 1730 r.
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tu podkreślić — r o d z i n a  wodza staje się pierwszą w plemieniu i wzo
rem rodziny dla całego plemienia; z niej też zrodziła się w Chinach 
prawdopodobnie dynastia, z którq również łqczy się dziedziczność w sen
sie społeczno-politycznym 17. Ciekawą uwagę w zakresie spraw gospodar
czych a zarazem o znaczeniu i sensie społecznym podaje chiński filozof, 
M e n g - t s y  (w. IV—III przed Chr.), mianowicie, że w Chinach II tysiąc
lecia przed Chr. istniało gospodarczo coś w rodzaju wspólnego użytko
wania właśnie przez rodziny niektórych pól, np. „osiem pól (pewnie 
„ustalonych działek” , n.) znajdowało się rzekomo w prywatnym użytko
waniu ośmiu rodzin, dziewiąte zaś leżące pośrodku uprawiane było 
wspólnie przez wszystkie te rodziny 18.

W  klasowej zaś Grecji pod koniec prastarożytności, szczególnie w Atty- 
ce, aczkolwiek i wtedy począł już wykształtowywać się specyficznie grecki 
ustrój demokratyczny, w zasadzie oparty też o r o d z i n ę  p o l i g y -  
n i c z n ą, to jednak wpływy nielicznej arystokracji i jej bogactwo sta
wały się tak wielkie, że za długi skazywano do klasy niewolników również 
całe rodziny biedoty miejskiej i wiejskiej, jak również drobnych rolników 
i rzemieślników. Toteż ogół ludu począł się bronić, przeciwstawiać arys
tokracji, wywoływać powstania i w efekcie ich prawa, również prawa 
r o d z i n y  weszły do praw ustanowionych zarówno przez D r a  ko n a  
(ok. 621 r. przed Chr.), jak i przez S o l o n a  (ur. ok. 655, zm. 560 
przed Chr.).

W  Indiach pod koniec prastarożytności, obok istnienia na niektórych 
terenach i w niektórych rodach jako częściach składowych warn m a- 
t r i a r c h a t u  jako podstawy rodziny regułą jest w dalszym ciągu 
r o d z i n a ,  ale rodzina patriarchalna i to wkrótce w dość skrajnym uję
ciu. Rola bowiem mężczyzny, ojca, poczyna być nie tylko nadrzędna, 
ale on staje się despotą i udzielnym panem, rola zaś kobiety maleje 
gwałtownie, często sprowadzona ona została do roli i pozycji niewolnicy. 
I aczkolwiek rodzina jest jako grupa i instytucja społeczna zachowana, 
to jednak jej bazą prawną i faktyczną stała się przede wszystkim — 
p o l i g y n i a :  mężowie mogli prawnie mieć, i faktycznie jeszcze dzisiaj
— tu i ówdzie — mają wiele żon jednocześnie, tworzyli haremy, które 
zresztą znane były i realizowane, faktycznie szczątkowo jeszcze dzisiaj, 
również w innych krajach, zwłaszcza tzw. Bliskiego Wschodu.

W  Chinach pod koniec prastarożytności społeczeństwo, państwo, opie
rało się w dalszym ciągu o najniższe komórki społeczne, o r o d z i n y ,
o rodziny które gospodarczo, w rolnictwie, w składzie po osiem rodzin 
stanowiły podstawowy kolektyw, w którym każda z rodzin indywidualnie 
gospodarowała na posiadanym terenie, podzielonym np. na 9 części, 
na 1/8, resztę zaś, czyli dziewiątą część uprawiali wspólnie, społecznie,

17 Tamże, s. 318
18 Tamże, s. 325.
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tak jak to miato miejsce już w II tysiącleciu przed Chr., o czym wspo
minaliśmy już wyżej. Również najniższą komórką administracyjną było 
prawdopodobnie 5 rodzin, pięć z kolei takich pięciorodzinnych gmin 
tworzyło - wieś, czyli I i - k I a n, czyli t s u, natomiast pięć tsu sta-
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nowiło grupę, czyli t a n  — okręg, itd. Na czele gminy czyli sąsiedzkich 
pięciu pięciorodzinnych wsi sta) sołtys. Jednak i tu, w Chinach, wkrótce 
arystokracja rodowa, a więc oparta też o ustrój rodzinny, bierze górę, 
stosuje wyzysk, co doprowadziło do walk klasowych i ubożenia ogółu 
ludu, rodzin chińskich tzw. niższych klas.

W  zasadzie więc od najdawniejszych dziejów ludzkich, od tzw. pra
dziejów lub prastarożytności ludzkości — ustroje pierwszych jej społecz
ności były ustrojami opartymi o r o d z i n ę  w szerokim tego słowa 
znaczeniu, jednak monogarniczną tylko w pierwszych okresach życia Ada
ma i Ewy i ich dzieci, a potem również tylko w pierwszych okresach życia 
Noego i jego żony oraz ich dzieci po potopie, oraz u niektórych zna
nych ludów pierwotnych, np. u Pigmejów, u reszty zaś ludów była to 
rodzina oparta przez niedługie okresy o matriarchat i złączoną z nim 
przez jakiś czas p o I i a n d r i ą, głównie zaś lednak o patriarchat 
i złączoną z nim p o I i g y n i ą.

A jaki był ustrój rodziny żydowskiej, rodziny starozakonnej, rodziny
0 której pisze Pismo św. Starego Testamentu, rodziny, z której wywodzi 
się święta rodzina nazaretańska, więc Najśw. Maryja Panna i św. Józef 
wraz z Ich Jednorodzonym 19 Dzieciątkiem — Jezusem, której to świętej 
rodziny nazaretańskiej ilustrację umieściliśmy na stronie tytułowej (ma
1 stronie okładki) kalendarza naszego na R o k  P a ń s k i  1935.

W  P a l e s t y n i e ,  szeroko geograficznie pojętej, podobno żyli już 
ludzie ok. 150 000-120 000 lat temu. Z pewnością jednak żyli tam już 
ludzie ok. 12 000 lat temu, o czym świadczą znaleziska z 1956 roku, 
dokonane w Jerychu przez archeologiczną wyprawę pod kierownictwem 
Miss K. Kenyon. Na przełomie zaś piątego i czwartego tysiąclecia przed 
Chr. w dolinie leżącej na wschód od Jordanu, w miejscowości Telilat 
el-Ghassul znaleziono w 1929 r. róż.nego rodzaju narzędzia, naczynia itp., 
wyraźnie świadczące nie tylko o pobycie tam wtedy ludzi, ale również
o ich już znacznie zaawansowanej kulturze, technice i poziomie życia 
społecznego. Stosunki społeczne i formy działalności gospodarczej dos
konalą się w następnych tysiącleciach, a ludność tereny te zamieszkującą 
zwano ogólnie, chociaż żyły tu różne plemiona semickie, od miasta 
K a n a a n  — K a n a a n e j c z y k a m i  lub Kananejczykami; trzeba 
tu zresztą też przypomnieć, że najstarszą nazwą biblijnej Palestyny była 
kraina Kanaan, albo po hebrajsku — Kenaan, nazywano ją też dalej 
Ziemią Obiecaną, Ziemią Pańską, Ziemią Świętą. Dla naszego tematu

19 O problemie tzw. rodzeństwa Pana Jezusa zob. Maksymilian RODE, Ideologia 
społeczna Nowego Testamentu. Naktadem Chrześcijańskiej Akademii Teolo
gicznej. Warszawa, ul. Miodowa 21. Tom I —  1975; Tom II —  1976; Tom III
—  1978. Tom II, s. 140— 148. My przyjmujemy katolickg interpretację odnoś
nych tekstów Pisma św. Nowego Testamentu, mianowicie, że Jezus Chrystus 
byt pierworodnym, ale i jedynym synem Najśw. Maryi Panny, czyli: Najświęt
sza Maryja Panna urodzita tylko jedno Dziecko —  Jezusa; Jezus nie miał 
więc ani braci, ani sióstr.
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szczególnie ważne sq dzieje plemion i ludów ziemie te zamieszkujące 
na przełomie trzeciego i drugiego tysiąclecia przed Chr., w tym bowiem 
czasie zaczynają się wykształtowywać pod wpływem bezpośredniej inge
rencji Boga Jahwe dzieje tzw. narodu wybranego. Poczynają też w ostat
nich wiekach drugiego tysiąclecia przed Chr. powstawać wpierw ustnie 
przekazywane treści pierwszych ksiąg Pisma św. Starego Testamentu, 
autorstwa Mojżesza (XIII w. przed Chr.), przekazujące z dawnych już 
czasów wiadomości od stworzenia świata począwszy, chociaż spisane one 
zostały w początkach pierwszego, czyli ostatniego tysiąclecia przed Chr. 
W  XVIII i XVII w. przed Chr. ukształtowały się już w Palestynie państwa, 
czy państewka - miasta klasowe, w których - podobnie, jak to widzie
liśmy i w innych ówczesnych państwach — podstawową strukturę spo
łeczną stanowiła r o d z i n a ,  rodzina jednak faktycznie poligyniczna; 
w zasadzie raczej niż wyjątkowo, zwłaszcza w tzw. wyższych sferach, mąż 
miał poza pierwszą żoną, również szereg innych kobiet-żon, czy 
nałożnic. Działo się tak również z powodu podobnych stosunków, panu
jących wtedy w Egipcie, a Egipt od ok. XVI w. przed Chr. podporządkował 
sobie Palestynę. Brał z niej jeńców,' spowodował, że ogół Izraelitów pra
cował w Egipcie jako niewolnicy, a z niewoli tej Izraelici wyszli - zresztą 
przy pomocy Jahwe — w XIII w. przed Chr., przybywając do Palestyny, do 
Kanaanu, do Ziemi Obiecanej w ok. 1200 roku przed Chr.; szli wpierw 
pod wodzą Mojżesza, a po jego śmierci - Jozuego, który ich do tej Zie
mi Świętej wprowadził.

Życie społeczne wykorzystywanych w Egipcie Żydów, a następnie i w 
czasie długotrwającej wędrówki do Ziemi Obiecanej, chociaż w swej 
istocie było w stosunku do przestrzeganego przez nich dawnego prawa 
zdezorganizowane, jednak mimo wszystko opierało się na r o d z i n i e .  
Świadczą o tym choćby następujące teksty Pisma św. Starego Testamentu. 
„Abram (czyli Abraham, n.; ok. 2000—1600 przed Chr.) udał się w drogę, 
jak mu Jahwe rozkazał, a z nim poszedł i Lot ... I zabrał Abram ze 
sobą swoją żonę Saraj, swego bratanka Lota i cały dobytek, jaki obaj 
posiadali oraz służbę, którą nabyli w Charanie, i wyruszyli, aby się udać 
do Kanaanu” 2G. Później i w tzw. niewoli egipskiej i w czasie wędrówki 
do Kanaanu dostali Żydzi nawet szczegółowe przykazania, również Deka
log, w których jest też mowa o r o d z i n i e .  Np. w Dekalogu Bóg naka
zał: „Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą 
twój Bóg, Jahwe, da tobie” ... Dalej: „N ie będziesz pożądał żony bliź
niego twego” 21... — mówią wyraźnie o istnieniu r o d z i n y  - również 
w czasie powrotu z Egiptu do Palestyny. Dał też w tym czasie Jahwe 
poprzez Mojżesza szereg innych szczegółowych poleceń w zakresie spraw 
dotyczących życia rodzinnego, co razem wzięte zostało nazwane p r a-

20 Księga Rodzaju XII, 4— 5 i nn.; por. też XIX, 30— 38.
21 Księga Wyjścia XX, 12 i nn.
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w e m  r o d z i n n y m .  W  księdze Kapłańskiej Mojżesz zapisał wska
zania i polecenia Jahwe odnośnie do świętości i godności małżeństwa 
i rodziny z podkreśleniem tych i takich czynów, które plugawią , życie 
małżeńskie i rodzinne22. Natomiast w Księdze Powtórzonego Prawa Jah 
we właśnie w trosce o godność i świętość małżeństwa i rodziny w Izraelu, 
w którym jako w narodzie wybranym moralność w ogóle, zwłaszcza zaś 
małżeńska, miała być doskonalsza niż u innych ludów i zgodna z zasa
dami etyki Dekalogu, przekazuje bardzo szczegółowe nakazy zarówno 
odnośnie do przypadków, kiedy mąż ma więcej żon, jak i w zakresie 
dziewictwa kobiet, przyszłych żon23. Cudzołóstwo zaś ma być karane 
śmiercią obojga: „Jeśli się znajdzie człowieka śpiącego z kobietą za
mężną, oboje umrą: mężczyzna śpiący z kobietą i ta kobieta"24. Jest 
jednak w tej księdze też mowa) o przypadkach, w których mąż może 
dać i daje kobiecie, swojej żonie, tzw. list r o z w o d o w y :  ..Jeśli 
mężczyzna poślubi kobietę i zostanie jej mężem, lecz ona nie pozyska 
jego życzliwości, gdyż znalazł u niej coś odrażającego, napisze jej list 
rozwodowy” 25. Pisze też tu Mojżesz o tzw. prawie lewiratu, przekazanego 
mu przez Jahwe. Ale m.in. są też opisane w Starym Testamencie rodziny 
królów, np. pierwszego króla S a u I a, ale i jego następcy, D a w i d a ,  
który wpierw poślubił córkę Saula, Mikal, a zostawszy królem miał następ
nie wiele żon i nałożnic, jak to podaje II księga Samuela, np.: „Po 
przybyciu z Hebronu Dawid wziął sobie jeszcze nałożnice i żony z Jero
zolimy” 26... Księga Nehemiasza zawiera zakaz zawierania małżeństw, a w 
konsekwencji zakładania tzw. małżeństw i rodzin mieszanych, tzn. Izrae
litów z kobietami nie Izraelitkami i vice versa 27.

Po latach następuje w Izraelu powszechnie upadek moralny, również 
upadek rodzinnego życia. W  księdze Jeremigsza (początek VII w. przed 
Chr). m.in. czytamy o zakłamaniu znawców Prawa, Zakonu, i o ogólnym 
zepsuciu: „Dlatego — prorokuje Jeremiasz — dam ich żony innym” 28...; 
„Wszyscy oni są bowiem cudzołożnikami, gromadą buntowników” 29; 
a dalej: „Kraj bowiem przepełniony jest cudzołożnikami” 30. O  zepsuciu 
świadczy też scena, opisana w księdze Daniela o dwóch Starcach-sę- 
dziach i Zuzannie31. O  ogólnym zepsuciu i upadku moralności małżeń
skiej i rodzinnej pisze też prorok Ozeasz: .... zaginęła wierność i miłość

22 Księga Kapłańska XVIII i X IX.
23 Księga Powtórzonego Prawa XXI, 10 i nn. ,oraz XXII, 13 i XXIII.
24 Tamże, XXII, 22.
25 Tamże, XXIV, 1 i nn.
26 Druga księga Samuela V, 13, zob. też XI, 2 i nn.
27 Księga Nehemiasza XIII, 23— 29.
28 Księga Jeremiasza VIII, 10.
29 Tamże, IX, 1 i nn.
3° Tamże, XXIII, 10.
31 Księga Daniela XIII.
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i znajomość Boga na ziemi. Przeklinają, kłamią, mordują i kradng, 
cudzołożą, popełniają gwałty, a zbrodnia idzie za zbrodnią 32.

Tych kilka wybranych scen z dawnej przeszłości i tekstów Pisma św. 
Starego Testamentu, a oczywiście podobnych scen i tekstów jest wiele, 
upoważnia do wypowiedzenia następującego uogólnienia: Dzieje ro 
d z i n y  są dawne i aczkolwiek różne były jej formy, jeśli idzie o pod
stawę prawną, była ona jednak i jest najstarszą, najmniejszą, zasadniczą 
ludzką komórką społeczną w zasadzie jednak, faktycznie biorąc, poIi - 
gyniczną. W  Starym zaś Testamencie z zasady mającą być instytucja 
trwałą, ubogaconą błogosławieństwem i licznymi wskazaniami Jahwe z 
wyraźną jednak w niej dominacją mężczyzny — do rozwiązywania przede 
wszystkim przez niego małżeństwa w postaci udzielania swej żonie we
dług jego woli listu rozwodowego włącznie.

A jak na tym tle doszło do zawarcia małżeństwa św. Józefa z Najśw. 
Maryją Panną, szczególnie zaś jak doszło do powstania rodziny, nazwa
nej później świętą rodziną nazaretańską z Jezusem jako ich Jednoro- 
dzonym Synem?

3. Święta rodzina nazo atańska

O zawarciu małżeństwa, zgodnie z obowiązującym prawem żydowskim, 
św. Józefa z Najśw. Maryją Panną pisze św. Mateusz i św. Łukasz. 
Wpierw zgodnie z tym prawem miały miejsce z a r ę c z y n y ,  których 
istotę stanowiło podpisanie umowy małżeńskiej, i było to równoznaczne 
z z a ś l u b i n a m i .  Po czym musiał upłynąć jakiś okres czasu (na 
ogół rok, jeśli szło o panny, kilka miesięcy, jeśli idzie o wdowy) ale były 
też od tej zasady wyjątki, tzn. okres ten skracano) i dopiero po upływie 
tego okresu małżonka została uroczyście wprowadzona do domu, czy 
mieszkania swego męża. Sw. Mateusz stwierdza fakt zaślubin, pisząc: 
„Z  narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, 
Maryi, z Józefem” 33. Św. Łukasz zaś pisze tak: ,,W szóstym miesiącu 
(idzie tu o szósty miesiąc od poczęcia Jana, nazwanego później Chrzci
cielem, n.) posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego 
Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu D a
wida; a Dziewicy było na imię Maryja” 34. Zaślubiny odbyły się naj
prawdopodobniej w małym miasteczku, Nazarecie (co znaczy „kwiat” 
Galilei), położonym ok. 140 km na północ od Jerozolimy, w którym to 
miasteczku zamieszkała, nie wiadomo jednak dokładnie kiedy, Maryja 
Pańna, albowiem Maryja Panna urodziła się w Jerozolimie, w której 
mieszkali Jej rodzice: św. Anna i św. Joachim, bo mieszkał tu św. Józef.

32 Księga Ozeasza IV, 1— 2.
33 Mt. I, 18.
34 Łk. I, 26— 27.
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Chociaż, trzeba to tu dodać, że niektórzy bibliści zgodnie z Protoewan- 
geliq Jakuba przyjmują, iż miejscem zaślubin Maryi z Józefem byta Jero
zolima. W  każdym razie po zaślubinach zgodnie - jak powiedziano — 
z prawem żydowskim zaślubieni zaraz nie zamieszkali razem, dopiero 
po jakimś czasie, ale, kiedy to miało dokładnie miejsce nie można 
powiedzieć, Maryja Panna zamieszkała też w Nazarecie (być może więc 
zaślubiny jednak miały miejsce w Jerozolimie)? Wszelako — jak pisze 
św. Mateusz: „wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną 
za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym 
i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją  potajem
nie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: 
Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; 
albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, 
któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grze
chów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powie
dziane przez proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu 
nadadzą imię Emanuel, to znaczy ,,Bóg z nami". Zbudziwszy się ze snu, 
Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę 
do siebie; lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał 
imię Jezus" 35. Że zwiastowanie Maryi Pannie miało miejsce w Nazarecie 
świadczy o tym fakt cudownego zjawienia się u Maryi archanioła G a 
briela właśnie w Nazarecie (zob. wyżej w. 26), ale pewnie dopiero w 
jakiś czas po tym zwiastowaniu 36 św. Józef, jak pisze św. Mateusz: „wziął 
swoją Małżonkę do siebie” .

Przytoczone teksty m.in. bardzo wyraźnie uwypuklają zdziwienie św. Jó 
zefa, co zdaje się zgodnie z Łk. I, 34 wskazywać na to, iż w czasie zaślu
bin, chyba tylko z racji nadprzyrodzonych, Maryja Panna i Józef, wyrzekli 
się fizycznego współżycia, bo na zwiastowanie anielskie, iż Maryja ma 
zostać matką odpowiada: „Jakże się to stanie, skoro nie znam pożycia 
z mężem” 37? Św. Józef zauważywszy stan Maryi Panny postanowił Jej 
dać list rozwodowy i rozwieść się z Nią zgodnie z prawem żydowskim 
i niewątpliwie uczyniłby to, gdyby nie sen, w którym anioł Pański wyjaśnił 
Mu nadprzyrodzoność faktu, który z woli Bożej, za sprawą Ducha Świę
tego, a więc w kategoriach Bożej ingerencji, nastąpił, a Maryja na rea
lizację planu ekonomii Bożej, ekonomii zbawienia jako pokorne dziecię

35 Mt. I, 18 —  w. 5. O W aleniy Prokulski, tłumacz ewangelii według św. Mateu
sza daje 25 wierszowi taki komentarz: „Sam  tekst nie twierdzi, że po naro
dzeniu Jezusa Maryja nadal pozostała dziewicą, lecz i nie przeczy temu, 
Wieczyste dziewictwo Matki Zbawiciela zakłada dalszy ciąg Ewangelii (por. 
J. 19, 26 n), jak i dogmatyczna tradycja Kościoła. (Biblia Tysiąclecia, wyd. II, 
s. 1125).

36 Łk. I, 26 i 28— 38.
37 Łk. I, 34.

95



Boże odrzekła aniołowi Gabrielowi: „O to Ja służebnica Pańska, niech 
mi się stanie według twego słowa” 38.

Na realizację swojego planu zbawienia odpadłej od Boga grzesznej 
ludzkości Bóg wybrał: Maryję i Józefa.

Najświętszą M a r y j ę  Pannę, o której skąpe wiadomości czerpiemy 
przede wszystkim z Ewangelii, a również z apokryfów, głównie z tzw. 
Protoewangelii Jakuba, Jakuba, pod którego imię jako apostoła i pierw
szego biskupa Jerozolimy, a syna Marii Kleofasowej, małżonki brata 
św. Józefa, która była matką czterech synów, nazywanych też „braćmi 
Pańskimi , oraz córki — podszył się nieznany autor dzieła, wydanego 
ok. 140 roku. Częściowo z Pisma św., a częściowo też ze wspomnianej 
Protoewangelii Jakuba wynika wyraźnie, że Najświętsza Maryja Pónna 
pochodziła z królewskiego rodu Dawida 39.

Według przekazów tradycji wschodniej, również Protoewangelii Jakuba, 
młodość swoją Maryja przeżyła w świątyni czy przy świątyni Jerozolimskiej, 
którą opuściła doszedłszy do pełnoletniości. Prawdopodobnie Jej najbliż
sza rodzina, gdyż Jej rodzice już od kilku lat nie żyli (dopowiedzmy tu, 
że Maryję Pannę św. Anna urodziła w dwudziestym roku swojego mał
żeństwa z Joachimem), wybrała na Jej męża św. Józefa, człowieka spo
kojnego, mężczyznę w dojrzałym, ale nie starym, jak niektórzy chcą, 
wieku, wywodzącego się jednak również z królewskiego rodu Dawida.

Józefa, poza tym co już o Nim powiedziano wyżej, trzeba w celu Jego 
jeszcze bliższego scharakteryzowania tu nadto dodać, że był on rzemieślni
kiem — cieślą ale jednak raczej chyba w szerszym znaczeniu, a więc 
wykonującym cały szereg drobnych prac stolarsko-budowlanych tak w 
zakresie potrzeb obejść miejskich, jak i wiejskich; ścisłe rozgraniczenie 
zawodów w tgk małym miasteczku, jakim wówczas był Nazaret, nie było 
ani potrzebne, ani możliwe i z pewnością nie było praktykowane. Można 
i trzeba, mając na uwadze to, co już wyżej stwierdzono, oraz inne tu 
nie przytoczone teksty i zdarzenia nowotestamentowe, podkreślić, że 
wszystko to działo się nie tylko zgodnie z prawem i zwyczajem żydow
skim, ale że było wypełnieniem się woli Bożej, realizacją już dawno wypo
wiedzianych proroctw mesjańskich. Mamy tu więc do czynienia nie tylko 
z kategoriami tuziemskimi, ale ze sferą praw i kategorii świata i porządku 
nadprzyrodzonego. I już samo małżeństwo, chociaż zawarte zgodnie z 
obowiązującym Żydów prawem, kończy okres zawierania w Izraelu, jako 
narodzie w sensie religijnym i teologicznym wybranym, małżeństw tylko 
w znaczeniu ziemskim, naturalnym, ale rozpoczyna dzieje prawdziwie mo- 
nogamicznych małżeństw, gdyż w chrześcijaństwie, czyli w religii Chrys
tusowej, czyli w Kościele Jezusa małżeństwo zostało wliczone do Sakra

38 Łk. I, 38.
39 Por. Mt. XXII, 42 i Rz. I, 3 i nn.
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mentów, w Kościele Rzymskokatolickim i w Kościołach Starokatolickich 
w poczet siedmiu sakramentów.

Sw. J ó z e f  pouczony we śnie przez anioła, posłuszny woli Bożej, 
dokonał oficjalnego wprowadzenia Najśw. Maryi Panny do swojego 
mieszkania, jak to podaje Ewangelia. Po upływie bliżej nie oznaczonego 
czasu, św. Józef również jako lojalny obywatel, chcąc wypełnić 
rozporządzenie cesarza rzymskiego Cezara Augusta Oktawiana (pa
nującego od 30 r. przed Chr. do 14 r. po Chr.), nakazującego 
dokonanie spisu ludności cesarstwa, udał się do swojego — bo taka była 
ówcześnie procedura — rodzinnego miasteczka, Betlejem, wraz ze swoją 
żoną, Maryją, spodziewającą się już wkrótce — jak pisze św. Łukasz — 
rozwiązania. Droga była daleka, prowadziła poprzez Jerozolimę, od któ
rej Betlejem było oddalone o ok. 8 km. Droga ta liczyła razem ok. 150 km. 
Prawdopodobnie św. Józef z Maryją Panną przebyli ją w ciągu 6-8 dni; 
św. Józef nie mógł być starszym mężczyzną, lecz najwyżej w pełni swojej 
dojrzałości, silny, niewątpliwie bowiem musiał i pomagał Maryi Pannie 
pokonywać trudy tej dalekiej podróży. Sw. Łukasz tak pisze: ,,W owym 
czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis 
ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy 
wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się 
dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z 
miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, 
ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z po
ślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, 
nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego 
Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich 
miejsca w gospodzie" 40. A zatem w ziemskim i prawnym znaczeniu mał
żeństwo św. Józefa z Maryją z chwilą narodzenia się Jezusa stało się 
r o d z i n ą .

W  Betlejem przebywali około czterdziestu dni, bo, po tzw. dniach 
oczyszczenia, św. Józef wraz z Maryją i Dzieciątkiem podążyli do świątyni 
w Jerozolimie, aby według prawa Mojżeszowego — poza tzw. oczyszcze
niem Maryi po porodzie, Dziecię tj. Jezusa „przedstawić Panu” 41. A sta
rzec Symeon: „za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy 
Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju 
Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, 
pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje 
oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich naro
dów: Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Iz rae la"42.

40 Łk. II, 1— 7.
41 Łk. II, 22.
42 Łk. II, 27, 32.
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R o d z i n a  nazaretańska, chociaż nie byta zobowiązana ani do tzw. 
oczyszczenia (to dotyczyło tylko kobiet, zgodnie z księgą Kapłańską XII, 
1-8), ani do złożenia w świątyni przepisanych ofiar, wszystkie wymagania 
Prawa, Zakonu, wypełniła, tak Najśw. Maryja Panna (złożyła za siebie 
tzw. ofiarę ubogich), jak i św. Józef (złożył tytułem wykupu pierworod
nego Syna pięć syklów srebrnych).

Obok innych jeszcze faktów i zdarzeń, które miały miejsce zanim Święta 
Rodzina wróciła z Betlejem do Nazaretu, trzeba tu zwrócić uwagę na 
konieczność opuszczenia przez Nią Palestyny w ogóle, i udania się do 
Egiptu, bo Herod, król żydowski, dowiedziawszy się o narodzeniu w Bet
lejem króla żydowskiego, w obawie o utratę swojego tronu, kazał poza
bijać w Betlejem i okolicy — jak o tym pisze św. Mateusz43 — wszyst
kich chłopców w wieku do lat dwóch. Sw. Józefa jednak w czas powia
domił anioł, a działo się to wkrótce po złożeniu przez mędrców ze 
Wschodu hołdu Jezusowi: „Gdy oni (tj. mędrcy, n.) odjechali, oto anioł 
Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weź Dziecię i Jego 
Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie 
szukał Dziecięcia, aby Je  zgładzić. On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego 
Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda” 44. Ta, 
pełna niebezpieczeństw droga z Betlejem do Egiptu, która trwała ok. dwu
dziestu dni, a następnie pobyt w Egipcie ok. dwóch lat, oraz wykonywane 
przez św. Józefa w Egipcie prace w celu utrzymania Maryi i Dzieciątka, 
czyli rodziny nazaretańskiej — to wszystko razem świadczy znowu o tym, 
że św. Józef nie mógł być starym człowiekiem, ale że był w sile wieku, 
oraz że nie był tylko mężem i ojcem świątobliwym i cnotliwym, ale że 
był mężem przedsiębiorczym oraz pracowitym. Dużo szczegółów z tych 
czasów, dotyczących Świętej Rodziny, podają pisma apokryficzne, św. M a
teusz natomiast krótko pisze: „A  gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie 
ukazał się anioł Pański we śnie i rzekł: Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę 
i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia. 
On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. 
Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaus w miejsce swego ojca, 
Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w 
strony Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret” 45. Czy Święta Rodzi
na zamieszkała po powrocie z Egiptu w Nazarecie w swoim dawnym 
mieszkaniu, nie wiadomo, chociaż przypuszcza się, że tak, była tam bo
wiem ich rodzina i najprawdopodobniej w czasie nieobecności Świętej 
Rodziny w Nazarecie opiekowała się ich mieszkaniem.

43 Mt. II, 16 i nn.
44 Mt. II, 13— 15 (Herod był królem Judei, zamianowanym przez senat rzymski 

w 40 r. i panował aż do 4 r.
45 Mt. II, 19— 23.
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Po ponownym zamieszkaniu w Nazarecie św. Józef jako legalny mał
żonek Maryi wraz z Nią troskali się o wychowanie i wykształcenie swo
jego, ale za sprawą Ducha Świętego poczętego i narodzonego, pier
worodnego i jednorodzonego Syna, Jezusa. Różne szczegóły z tych, teraz 
następujących lat, podają pisma apokryficzne, św. Łukasz napisał jednak 
tylko tyle: „A  gdy wypełnili (tzn. Maryja Panna i Józef, n.) wszystko wed
ług Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta - Nazaret. 
Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska 
Boża spoczywała na Nim” 46. I dopiero po upływie ok. dziesięciu lat, 
w czasie których — można domniemywać — ziemscy, w cudowny sposób, 
w nadprzyrodzony sposób narodzonego syna, rodzice robili wszystko, aby 
jako szczerze starozakonna, przestrzegająca więc Zakonu, Starego Zako
nu, czyli Prawa, r o d z i n a ,  jak najlepiej, jak najpobożniej, jak naj- 
uczciwiej Go wychowywać. Zgodnie też z Prawem i zwyczajem Najśw. 
Maryja Panna i św. Józef, czyli jak pisze św. Łukasz: „Rodzice Jego 
(Jezusa, n.) chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy” 47. Żydzi 
w zasadzie mieli obowiązek odbywać do świątyni Jerozolimskiej piel
grzymki trzy razy w roku, a mianowicie: na święto Paschy, na Pięćdzie
siątnicę i na święto Namiotów48. Jedynie Żydzi mieszkający daleko od 
Jerozolimy z tego obowiązku trzykrotnego w roku odwiedzania świątyni 
byli zwolnieni, mieli wszakże obowiązek przybywać tu przynajmniej na 
święto Paschy i — podkreślić to należy — obowiązek ten mieli tylko 
mężczyźni, kobiety zaś mogły, ale nie musiały im towarzyszyć, natomiast 
chłopcy byli tym obowiązkiem objęci po ukończeniu przez nich dwunastu 
lat. Pielgrzymki były wspólnie organizowane i społecznie w radosnym 
nastroju odbywane; w dniach od 14—22 N izan49 w Jerozolimie przebywali 
pielgrzymi Żydzi z całej Palestyny, ale również byli pielgrzymi z Egiptu, 
z Azji Mniejszej, z Mezopotamii, Arabii i in. krajów. Pielgrzymi na ogół 
szli grupami: w jednych mężczyźni, w drugich kobiety. Wróćmy znowu 
do relacji św. Łukasza: „Gdy (Jezus, n.) miał lat dwanaście, udali się 
tam (czyli do Jerozolimy, n.) zwyczajem świątecznym” s0. Powrót odbywał 
się w różne dni, ale też w grupach. Wracali również w oddzielnych gru
pach męskich i kobiecych św. Józef i Najśw. Maryja Panna i dlatego nie 
zauważyli od razu, że nie wraca razem z nimi Jezus. Dopiero pod koniec 
dnia, kiedy grupy spotykały się i zatrzymywały się na nocleg, Najśw.

46 Łk. II, 41.
47 Łk. II, 41.
48 Por. Księga Wyjścia XXIII, 14 i 17; Księga Powtórzonego Prawa XVI, 

16 i nn.
49 Nizan —  to nazwa miesigca, trwajgcego 30 dni, od nowiu marcowego do 

nowiu kwietniowego; nazwę tę Żydzi wprowadzili u siebie po niewoli babi
lońskiej, 606— 538 przed Chr.

50 Łk. II, 42.
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Maryja Panna i św. Józef zauważyli, że razem z pielgrzymami, razem 
z grupami nazaretańskimi nie wraca ich syn, Jezus. W ięc „szukali Go — 
pisze św. Łukasz — wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, 
wrócili do Jerozolimy, szukając G o ” 51. Dopiero trzeciego dnia znaleźli. 
Go w świątyni jerozolimskiej, w krużganku, w którym uczeni w Piśmie, 
zwykli byli odpowiadać pielgrzymom na stawiane im pytania, przeważnie 
z zakresu teologii i praktycznych spraw, dotyczących Starego Testamentu, 
zwłaszcza proroctw, również proroctw mesjańskich, tych wtedy chyba 
szczególnie. I tu właśnie Jezus „siedział między nauczycielami, przysłu
chiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli 
zdumieni bystrością Jego umysłu i dopowiedziami. Na ten widok zdzi
wili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: Synu, czemuś Nam to 
uczynił? Oto ojciec Twój i Ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Lecz 
On im odpowiedział: Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, 
że powinienem być w tym, co należy do mego O jc a " ? 52 Było to nie
wątpliwie pierwsze wystąpienie Jezusa, wprawdzie liczącego dopiero 
dwanaście lat, ale już publicznie ujawniającego nie tylko swoje zainte
resowanie sprawami Bożymi i wiedzę teologiczną, ale — ponieważ mó
wiono — jak wynika z odpowiedzi Jezusa, o Bogu Jahwe i Jego Sprawach, 
przez nazwanie Boga swoim Ojcem — ujawnienie również siebie jako Jego 
Syna, czyli wcielonego Boga. Wprawdzie ewangelista pisze: „Oni jednak 
nie zrozumieli tego, co Im powiedział" 53, wydaje się wszelako, że ,,oni”  
oznacza tu tych, którzy słyszeli odpowiedź Jezusa, z wyjątkiem Najśw. 
Maryi Panny i św. Józefa, którzy z pewnością teraz potwierdzili sobie 
to, co im aniołowie zwierzyli przy zwiastowaniu, we śnie, i w tych sce
nach, o których pisaliśmy wyżej, a które miały miejsce przed dwunastu
— dziesięciu latami. „Potem poszedł z Nimi i wrócił do Nazaretu: i był 
Im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie wspomnienia w 
sywm sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce 
u Boga i u ludzi" 54. I już więcej o św. Józefie ewangeliści nie piszą. 
Prawdopodobnie zmarł w Nazarecie, kiedy Jezus był już dojrzałym mło
dzieńcem. Natomiast o Najśw. Maryi Pannie Pismo św. Nowego Testa
mentu, chociaż niedużo już też podaje wiadomości, jednak wszelako 
dopiero po wielu latach, kiedy Jezus miał już trzydzieści lat i rozpoczął 
swoją publiczną działalność, widzimy Ją  razem z Jezusem w najważniej
szych momentach Jego życia.

I tak: jest obecna Najśw. Maryja Panna w Kanie Galilejskiej, gdzie 
Jezus, owszem na Jej prośbę, dokonał pierwszego swojego cudu: prze

51 Łk. II, 44— 45.
52 Łk. II, 46 49.
53 Łk. II, 50.
54 Łk. II, 51— 52.
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mienił mianowicie wodę w wino 55. Niektórzy teologowie, zwłaszcza kato
liccy, dowodzą, chociaż o tym nie ma jakiejkolwiek wzmianki w Piśmie 
św., że w ogóle Najśw. Maryja Panna wraz z innymi oddanymi Jezusowi 
niewiastami brała udział w Jego misyjnych wędrówkach i podróżach, są 
też przekonani, że Najśw. Maryja Panna brała udział razem z aposto
łami w Ostatniej Wieczerzy we wieczerniku, w Wielki Czwartek, w czasie 
której to wieczerzy Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament i udzielił 
obecnym, więc i Najśw. Maryi Pannie, pierwszej Komunii Świętej, a była 
to ta wieczerza przecież pierwszą Eucharystią sprawowaną osobiście przez 
Pana Jezusa. Była Najśw. Maryja Panna również obok krzyża, na którym 
Pan Jezus fizycznie dopełniał swojego zbawczego dzieła, oddając za 
ludzkość swe życie Bogu w ofierze57; w tym ostatnim też momencie 
swojego życia Pan Jezus Matkę swoją, Najśw, Maryję Pannę, oddał w 
opiekę swojemu umiłowanemu uczniowi-apostołowi św. Janowi. Następ
nie widzimy jeszcze Najśw. Maryję Pannę we wieczerniku, modlącą się 
razem z apostołami i innymi niewiastami 58, co miało miejsce tuż po 
Wniebowstąpieniu Pana Jezusa z Góry Oliwnej. I na tym kończą się 
wiadomości o Najśw. Maryi Pannie, które podają ewangeliści. Przypusz
cza się, że Najśw. Maryja Panna brała żywy udział w życiu szybko roz
wijającej się pierwszej gminy chrześcijańskiej w Jerozolimie, czyli rów
nież przy pierwszej instytucjonalizacji chrześcijaństwa, przy powstaniu 
widzialnej organizacji Kościoła Jezusa Chrystusa i to aż do swojej śmierci. 
Ale to już inny temat.

Z chwilą śmierci św. Józefa, potem Wniebowstąpieniu Pana Jezusa po 
Jego rzeczywistym uprzednim cudownym powstaniu po śmierci na krzyżu
— z grobu, czyli po zmartwychwstaniu, i po śmierci Maryi Panny, która 
to śmierć nastąpiła prawdopodobnie w 52 roku, r o d z i n a  n a z a r e 
t a ń s k a  tu na Ziemi przestała istnieć. Został jednak Jej wzór, wzór 
do naśladowania dla wszystkich rodzin, które chcą być w swoim życiu 
i pracy wierne Bogu i swojej Ojczyźnie, a przez nią całej ludzkości. 
Pamiętać jednak trzeba, że Święta Rodzina Nazaretańska była przez 
Boga wybraną rodziną, wybraną dla wypełnienia przez Nią istotnego dla 
realizacji Bożego planu: umożliwienia i ułatwienia zbawienia ludzkości, 
więc dla realizacji c e l u  n a d p r z y r o d z o n e g o .

Warszawa, dnia 15 grudnia 1983 r.

55 J. II, 1— 11.
56 Łk. VIII, 1— 3.
57 J. X IX, 25— 27.
58 Dz. Ap. I, 14.



BP WIKTOR WYSOCZAŃSKI

Podwójny Jubileusz 
Bp. Maksymiliana R O D EG O

Dostojnego i Czcigodnego Księdza Biskupa Profesora Doktora Maksy
miliana Rodego znamy na co dzień z szeregu odpowiedzialnych i zasz
czytnych stanowisk zajmowanych nie tylko w Kościele Polskokatolickim, 
ale i w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Jest On 
więc oficjałem Sqdu Kościelnego, członkiem Rady'i Prezydium Rady Syno
dalnej, członkiem Rady Pedagogicznej przy Radzie Synodalnej, człon
kiem Kolegium Wydawniczego ZW  „Odrodzenie” , jest też — decyzją 
ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego — od dnia 1 grudnia 
1957 r. kierownikiem Katedry Teologii Starokatolickiej Praktycznej, a od 
dnia 1 października 1966 r. Kierownikiem Katedry Współczesnych Kie

runków Społecznych i Filozoficznych w Chrześcijańskiej Akademii Teolo
gicznej w Warszawie. A zatem cała społeczność polskokatolicka obficie 
korzysta z Jego ogromnej wiedzy i doświadczenia, nie wszyscy jednak 
wiedzą o tym, że w dniu 5 lipca 1984 r. przypadł jubileusz 25-lecia nada
nia Ks. Bp. Prof. Dr. Maksymilianowi Rodemu sakry biskupiej, 15 czer
wca 1985 r. zaś - jubileusz 50-lecia przyjęcia święceń kapłańskich. Ten
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podwójny, niecodzienny jubileusz jest więc szczególną okazją do przy
pomnienia życia i działalności Dostojnego Jubilata.

Urodził się dnia 13 września 1911 r. w Rogoźnie Wlkp., w ubogiej 
rodzinie cieśli i córki robotnika folwarcznego. W  domu rodzinnym pano
wała atmosfera religijności i szczerego patriotyzmu, a rodzice, ciężko 
pracujący na kawałek chleba, już we wczesnych latach zaszczepili swemu 
dziecku głęboką wiarę w Boga i miłość do Ojczyzny.

Szkołę podstawową i gimnazjum reformowano-klasyczne ukończył Jubi
lat w Rogoźnie Wlkp., uzyskując w 1930 r. świadectwo dojrzałości. Z my
ślą o realizacji swych marzeń, młody maturzysta rozpoczął — w paździer
niku tegoż roku - studia filozoficzne w Arcybiskupim Seminarium Du
chownym w Gnieździe, które ukończył w 1932 r. i przeszedł na dalsze 
czteroletnie studia teologiczne w Arcybiskupim Seminarium Duchownym 
w Poznaniu. Po ich pomyślnym ukończeniu otrzymał w dniu 15 czerwca 
1935 r. święcenia kapłańskie w katedrze poznańskiej z rąk biskupa W a 
lentego Dymka.

Rozpoczął się teraz nowy, odpowiedzialny etap życia przed wszech
stronnie utalentowanym i niezwykle energicznym neoprezbiterem. W  dniu 
1 lipca 1935 r. podjął On pracę duszpasterską w Swarzędzu k. Poznania 
w charakterze wikariusza. Na stanowisku tym pozostawał do 30 września
1938 r. Równolegle z pracą duszpasterską, na terenie tej dość skompli
kowanej parafii podmiejskiej, kontynuował studia, rozwijał pracę spo
łeczną i publicystyczną. Formalnym wynikiem owych studiów było zdoby
cie w 1936 r. tytułu magistra teologii na Wydziale Teologii Uniwersytetu 
Jana Kazimierza we Lwowie, na podstawie pracy pt. Rola modlitwy w 
konwersji, oraz w 1938 r. - stopnia doktora teologii na Wydziale Teologii 
Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego — po odbyciu rygorozum i obro
nie rozprawy pt. Idea sprawiedliwej płacy. Rozprawa doktorska została 
ogłoszona drukiem w 1939 r. W  końcu października 1938 r. ówczesny 
doktor teologii wyjechał do Louvain (Belgia), celem pogłębienia studiów 
w £cole des Sciences Politiąues et Sociales w zakresie katolickiej nauki 
społecznej. Miał pozostać za granicą w Belgii, USA i Wiedniu przez pięć 
lat, lecz plan ten nie został urzeczywistniony. Powróciwszy na początku 
sierpnia 1939 r. do kraju na wakacje, nie mógł już pojechać do Louvain 
z powodu wybuchu II wojny światowej. Pracę pisarską rozpoczął już jako 
21-letni student Arcybiskupiego Wyższego j Seminarium Duchownego w 
Poznaniu, współpracując z różnymi pismami, m.in. z czeskim „Museum” . 
Kontynuował ją także w latach następnych, pisując recenzje i artykuły, 
głównie o tematyce społeczno-gospodarczej. W  1934 r. ukazała się Jego 
pierwsza broszura pt. Rola modlitwy w akcji misyjnej.

Podczas trwania okupacji hitlerowskiej przebywał początkowo w Nie- 
stronnie k. Mogilna, gdzie w okresie od 7 września 1939 r. do 12 grudnia
1939 r. zastępował zmarłego proboszcza. Ścigany przez okupanta, zmu
szony był ukrywać się, kilkakrotnie przenosząc się z miejsca na miejsce.
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Po różnych przejściach znalazł się dnia 27 grudnia 1939 r. w Warszawie. 
Tu od początku 1940 r. zajmował się pracq konspiracyjną. Zaczqł tworzyć 
komplety szkolne i organizować pomoc dla osób wysiedlonych, w tym 
także dla duchownych, i wysłanie paczek więźniom hitlerowskich obo
zów koncentracyjnych. Zorganizował Tajne Gimnazjum i Liceum Ziem 
Zachodnich im. St. Konarskiego, którego to Gimnazjum i Liceum był 
dyrektorem zaaprobowanym przez polskie władze konspiracyjne. Mając 
później mandat i nominację Delegatury Rządu RP na Ziemie Zachodnie 
na dyrektora Departamentu Oświaty i Kultury tejże Delegatury, zorga
nizował — głównie dla młodzieży wysiedlonej — tajne nauczanie, i to 
zarówno na poziomie średnim, jak i wyższym. Od maja 1940 r. działał 
już Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich, którego inicjatorem i głównym 
organizatorem był ks. dr Maksymilian Rode. Trzon dydaktyczny tej pla
cówki naukowo-dydaktycznej stanowili profesorowie Uniwersytetu Poznań
skiego. Był też ks. dr M. Rode współorganizatorem Tajnego Instytutu 
Morskiego.

Od samego początku należał do grona wykładowców Tajnego Uni
wersytetu Ziem Zachodnich. Od października 1940 r., jako zastępca pro
fesora, wykładał socjologię na Wydziale Prawa oraz historię ruchów 
społeczno-gospodarczych i politykę społeczną na Wydziale Humanistycz
nym. W  1943 r. został dodatkowo kierownikiem Referatu Wydziału Opieki 
Społecznej Delegatury RP na Kraj. Był inicjatorem i redaktorem czaso
pism konspiracyjnych: Kultura Polska i Polityka Społeczna. W  1944 r. 
zgłosił do Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Ziem Zachodnich 
wniosek habilitacyjny, przedstawiając pracę pt. Polityka społeczna, jej 
pojęcie, działy i stosunek do pokrewnych nauk. Kolokwium habilitacyjne 
miało się odbyć pod koniec sierpnia 1944 r. Powstanie warszawskie 
i aresztowanie ks. dr. M. Rodego w dniu 13 sierpnia 1944 r. uniemożli
wiły realizację tego celu. Praca zaginęła.

Ks. dr M. Rode, jako więzień polityczny, przebywał w obozie koncen
tracyjnym w Oranienburgu-Sachsenhausen Pr. (Prettin), skąd uwolniony 
został w dniu 27 kwietnia 1945 r. przez wojska amerykańskie. Mimo 
ponętnych propozycji zostania na Zachodzie, postanowił wrócić do Kraju. 
W  dniu 13 maja 1945 r. znalazł się już w Poznaniu, jako piewszy katolicki 
kapłan powracający z Zachodu i 15 maja tego roku został administra
torem parafii rzymskokatolickiej w Głuszynie k. Poznania. Wkrótce (1 sier
pnia 1945) objął stanowisko referenta duszpasterskiego Kurii Metropo
litalnej w Poznaniu: Od października 1945 r. był wykładowcą na Wydziale 
Humanistycznym Uniwersytetu Poznańskiego do 1950 r.), zajmując przy 
tym szereg stanowisk kościelnych i społecznych. Ponadto też, od paź
dziernika 1946 r., był profesorem socjologii w Wyższym Instytucie Kultury 
Religijnej i Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Poznaniu, 
oraz od 1948 r. redaktorem naczelnym miesięczników: Wiadomości Dusz
pasterskie i Miesięcznik Kościelny oraz tygodnika Głos Katolicki. W  dniu
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10 kwietnia 1951 r. mianowany został radcą Kurii Metropolitalnej w Poz
naniu, a nieco później otrzymał nominację na wikariusza generalnego 
Archidiecezji Poznańskiej na wypadek wakatu.

Będąc referentem duszpasterskim, ks. dr M. Rode wykonywał swe obo
wiązki bezpośrednio w referacie lub pośrednio, jako kierownik instytucji 
specjalnie przez siebie stworzonych. Obejmował z nominacji Arcybiskupa, 
w miarę potrzeby, kierownictwo zrzeszeń oraz instytucji, aby po ich zor
ganizowaniu złożyć pracę w ręce następców, jak: sekretarz generalny 
Związku Sodalicji Mariańskich Archidiecezji Poznańskiej (od 16 listopada 
1946), moderator I Sodalicji Pań Miejskich w Poznaniu (od 31 sierpnia
1945), kierownik Archidiecezjalnego Domu Rekolekcyjnego w Rościnnie, 
członek Zarządu Domu Młodej Polski w Bninie i in. Ponadto był kierow
nikiem Wydziału Finansów i Informacji Arcybiskupiego Komitetu Odbu
dowy Katedry Poznańskiej, członkiem Komisji Doradczej Odbudowy Ka
tedry Poznańskiej, egzaminatorem prosynodalnym (od 22 stycznia
1946), cenzorem ksiąg religijnych, referentem synodalnym (od 1 sierpnia 
1945), członkiem Rady Liturgicznej, członkiem consilii a vigilantia (od
18 marca 1948). Swą gorliwą pracą ks. dr M. Rode znacznie przyczynił 
się do obudzenia i rozwoju życia religijnego w Archidiecezji Poznańskiej 
oraz do odbudowy gmachu Arcybiskupiego Seminarium Duchownego 
i katedry poznańskiej

W  administracji kościelnej pracował naukowo, publicystycznie i spo
łecznie. Jako osobisty przedstawiciel kard. A. Hlonda prowadził też roz
mowy polityczne z ówczesnym premierem i wicepremierem Rządu RP. 
W  tym kontekście godna uwagi jest m.in. wypowiedź ks. dr. M. Rodego 
z października 1950 r. w sprawie stabilizacji stosunków kościelnych na 
Ziemiach Zachodnich. ,,W moim przekonaniu - stwierdził On - stabili
zacja stosunków kościelnych na Ziemiach Zachodnich przyczyniłaby się 
przede wszystkim do wzmocnienia sytuacji Polski w świecie. Wywarłaby 
ona niezawodnie wybitny wpływ na społeczeństwo polskie, a zwłaszcza 
na mieszkańców Ziem Zachodnich, wśród których istniejący jeszcze na 
tych terenach stan tymczasowości kościelnej budzi niezadowolenie. Moż
na również śmiało postawić tezę — mówił dalej ks. dr M. Rode — że 
stabilizacja ta byłaby chętnie widziana przez administratorów apostol
skich i administratorów parafii, ponieważ przyczyniłaby się do ustabili
zowania ich pozycji prawnej, co oznacza wytworzenie takiej samej sytu
acji pod względem stałości, możliwości rozwoju i rozszerzenia pracy 
duszpasterskiej, jaka istnieje na innych terenach naszego kraju (...). Jest 
rzeczą pewną, że zniesienie stanu tymczasowości administracji kościelnej

1 Tak w zaświadczeniu wystawionym przez Kurię Metropolitalng w Poznaniu 
z dnia 2 maja 1953 r., I.dz. 4122/53, opublikowanym w: Naszym Posłannic
twie 3: 1959 nr 2 s. 6.
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na Ziemiach Zachodnich przekreśliłoby niedwuznacznie wszelkie tenden
cje rewizjonistyczne Niemiec Zachodnich w stosunku do odwiecznie pol
skich ziem nad Odrą i Nysą. Tendencje te obalił już układ w Zgorzelcu, 
którego obecną ratyfikację witam podobnie, jak całe społeczeństwo pol
skie z największą radością. W  świetle tych zwłaszcza faktów stabilizacja 
stosunków kościelnych na Ziemiach Zachodnich wiąże się nierozerwalnie 
z polską racją stanu (...). Kwestia konieczności zniesienia tymczasowości 
administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich jest dla mnie sprawą 
zupełnie jasną i zrozumiałą. Wielokrotnie dawałem wyraz takiemu prze
konaniu na łamach prasy katolickiej i wierzę mocno, że tak w interesie 
Polski, jak i Kościoła i na tym odcinku nastąpi pełna stabilizacja, przy
czyniająca się do umocnienia powagi naszej Ojczyzny na terenie mię
dzynarodowym” 2.

Dnia 7 listopada 1952 r. ks. M. Rode zrezygnował ze wszystkich sta
nowisk kościelnych w Kurii Metropolitalnej, zachowując sobie jedynie 
stanowisko redaktora naczelnego i wydawcy Głosu Katolickiego. Za ca
łokształt pracy społeczno-duszpasterskiej odznaczony został przez Radę 
Państwa Złotym Krzyżem Zasługi (22 Iipca 1954) oraz Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski (22 listopada 1955).

W  świadomości ks. dr. M. Rodego — po rezygnacji ze stanowisk koś
cielnych w Kurii Metropolitalnej w Poznaniu — następowała stopniowa 
zmiana stosunku do Kościoła Rzymskokatolickiego. Oficjalnie z tegoż Koś
cioła wystąpił dopiero w dniu 15 lutego 1958 r. Wcześniej rozpoczął już 
pracę w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie jako kie
rownik Katedry Teologii Praktycznej Starokatolickiej (od 1 grudnia 1957), 
delegowany przez Kurię Biskupią Kościoła Polskokatolickiego, zaś w dniu
6 grudnia 1957 r. Minister Szkolnictwa Wyższego przyznał Mu tytuł zas
tępcy profesora 3. Wkrótce Kuria Biskupia Kościoła Polskokatolickiego 
mianowała Go ponadto (2 stycznia 1958) dyrektorem Wydawnictwa Lite
ratury Religijnej. Na tym stanowisku, w stosunkowo krótkim czasie, zdołał 
wydać kilka potrzebnych dla Kościoła publikacji, m.in. Katechizm Kościoła 
Polskokatolickiego. Przewodniczący Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla 
Pracowników Nauki w dniu 15 listopada 1958 r. nadał ks. dr. M. Rodemu 
tytuł naukowy docenta. Z kolei zwierzchnie władze Kościoła Polskokatolic
kiego, doceniając talent organizacyjny, wiedzę teologiczną, zalety umysłu 
ks. doc. dr. M. Rodego oraz szczerą chęć poświęcenia wszystkich swych 
sił pracy dla Kościoła, powołały Go w dniu 20 grudnia 1958 r. na sta

2 Opinia Polaka i kapłana ks. Maksymiliana Rode(go) w sprawie stabilizacji 
stosunków kościelnych na Ziemiach Zachodnich. Głos Wielkopolski 4: z 29 
października 1950, nr 298/2037/.

3 Zob. pismo z tq samq datq nr DSU-K-906/57, w: akta pers. ks. bpa prof. M a
ksymiliana Rodego, ChAT; Nasze Posłannictwo 2: 1958 nr 9 s. 2.
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nowisko wikariusza generalnego Kościoła Polskokatolickiego. Dekret 
kościelny podpisał ówczesny ordynariusz Kościoła bp Julian Pękala 4.

Po złożeniu 8 stycznia 1959 r. przez ks. doc. dra M. Rodego ślubo
wania w katedrze warszawskiej na wierność Kościołowi Polskokatolic- 
kiemu, został na specjalnym zebraniu kapituły wprowadzony w urząd. 
Rada Kościoła Polskokatolickiego na swej sesji w dniu 9 czerwca 1959 r. 
wybrała Go na biskupa ordynariusza Kościoła, co owacyjnie poparł 
i przez głosowanie jednomyślnie zatwierdził IV Synod Ogólnopolski, od
byty w dniach 16—17 czerwca 1959 r. w Warszawie. Na Synodzie tym 
nastąpiło potwierdzenie jedności Kościoła Polskokatolickiego w PRL z Pol
skim Narodowym Kościołem Katolickim w USA i Kanadzie w zasadach 
wiary i liturgii, z jednoczesnym zachowaniem własnych, niezależnych kie
rownictw kościelnych, wybranych przez swoje Synody. Sakrę biskupią 
nadano elektowi. M. Rodemu w starokatolickiej katedrze Sw. Gertrudy 
w Utrechcie w dniu 5 lipca 1959 r. Głównym konsekratorem był Pierwszy 
Biskup PNKK Leon Grochowski, współkonsekratorami zaś: arcybiskup 
Utrechtu Andreas Rinkel oraz bp Urs Kury. Współudział brał także 
bp Haarlemu Jacobus van der Oord. Ma to dla Kościoła Polskokatolic
kiego ważne znaczenie. Wtedy to bowiem nowo konsekrowany Biskup 
został przyjęty w poczet członków Międzynarodowej Konferencji Biskupów 
Starokatolickich, Kościół zaś stał się pełnoprawnym członkiem Unii 
Utrechckiej. Jako zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego, bp M. Rode 
pracował z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem. Kościół otrzymał 
wtedy wszystkie istotne elementy i formy potrzebne do należytego funk
cjonowania, wzrósł jego autorytet zarówno w kraju, jak i za granicą. 
Wtedy to m.in. powstała z Jego osobistej inicjatywy i zaangażowanej bez
pośredniej pracy organizacja przykościelna pn. Społeczne Towarzystwo 
Polskich Katolików (1959), w której bp M. Rode początkowo zajmował 
stanowisko przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej. On też zało
żył tygodnik „Rodzina” (1960) i przez pewien czas był redaktorem naczel
nym tego pisma. Po objęciu w dniu 29 października 1965 r. steru rządów 
w Kościele przez nowe Prezydium Rady Kościoła, dotychczasowy zwierzch
nik Kościoła zajął się wyłącznie pracą naukowo-dydaktyczną w Chrześci
jańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, gdzie poza wykładami w 
tzw. pionie ogólnym, od kilku lat prowadzi też egzegezę Pisma św. No
wego Testamentu dla studentów Sekcji Teologii Starokatolickiej tejże 
uczelni. Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego (10 grudnia 1966) prze
niósł bpa M. Rodego z dniem 1 października 1966 r. ze stanowiska 
kierownika Katedry Teologii Praktycznej Starokatolickiej Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej w Warszawie do Katedry Współczesnych Kierun
ków Społecznych i Filozoficznych w tej uczelni, której to Katedry dotąd

4 Na podstawie obszernej notatki odredakcyjnej, w: Nasze Posłannictwo 3: 
1959 nr 2 s. 5— 6.
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jest Kierownikiem. Rada Państwa w dniu 22 kwietnia 1967 r. nadała 
bpowi M. Rodemu tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego teologii, a 
dnia 12 lipca 1982 r. tytuł profesora zwyczajnego nauk humanistycz
nych.

Czcigodny Jubilat w dotychczasowej swej pracy dydaktycznej dopro
wadził ponad 100 osób do magisteriatu, był promotorem ośmiu doktorów 
oraz brał udział jako promotor, recenzent bqdź członek Komisji w kilku 
innych przewodach habilitacyjnych i profesorskich. Jest naukowcem bar
dzo cenionym i łubianym nie tylko w uczelni, w której od wielu lat 
z ogromnym zaangażowaniem pracuje na polu naukowym i dydaktycz
nym, lecz także w środowiskach starokatolickich na Zachodzie Europy, 
USA i Kanadzie. Wymownym tego dowodem jest pisanie pod Jego kie
runkiem w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie prac 
magisterskich i rozpraw doktorskich przez niektórych duchownych Pol
skiego Narodowego Kościoła Katolickiego w USA i Kanadzie. W  Kana
dzie odwiedził wszystkie parafie PNKK, a miasto Winnipeg nadało Mu 
w 1960 r. honorowe obywatelstwo.

Bp Rode udzielił też święceń kapłańskich 76 Polakom i 1 Czechowi 
oraz brał udział w nadaniu sakry biskupiej dwom biskupom w Holandii 
i dwom w Polsce.

Ks. bp prof. dr M. Rode uczestniczył w różnych krajowych i międzyna
rodowych konferencjach i zjazdach kościelnych i teologicznych, organi
zowanych przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie, Pol
ską Radę Ekumeniczną oraz Chrześcijańską Konferencję Pokojową w 
Pradze. Reprezentował Kościół Polskokatolicki na III Ogólnym Zgroma
dzeniu Światowej Rady Kościołów w New Delhi (1961). Od 1959 r. jest 
członkiem Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich 
i uczestniczy w jej sesjach. Brał udział w kilku Międzynarodowych Kon
gresach Starokatolików. Wyjeżdżał z gościnnymi wykładami za granicę. 
I tak w dniach od 28 stycznia do 3 lutego 1981 r. na zaproszenie Ewan
gelickiego Fakultetu Teologicznego Friedrich-Wilhelms-Universitat w Bonn 
wygłosił wykłady na temat: Ideologia społeczna Nowego Testamentu; 
Idea pokoju w Nowym Testamencie; Filozofia dziejów rozwoju myśli spo
łecznej; Sytuacja wyznaniowa w Polsce, szczególnie w Kościele Polsko- 
katolickim. W  dniach od 30 maja do 2 czerwca 1981 r. na zaproszenie 
zwierzchnika Kościoła Starokatolickiego w Austrii, bpa Józefa Hummela, 
ks. bp prof. dr Maksymilian Rode w kościele w Ried wygłosił wykład 
pt. „Watykańskie dogmaty z 1870 roku i ich stosunek do państwa i spo
łeczeństwa wówczas i dzisiaj” oraz w sali przy kościele Sw. Zbawiciela 
w Wiedniu: „O  Kościele Polskokatolickim” .

Po VI Synodzie Ogólnopolskim, odbytym 15 maja 1975 r., włączył się 
ponownie w nurt życia kościelnego, przyjmując szereg odpowiedzialnych 
stanowisk. Kontynuuje też w dalszym ciągu swoją pracę naukowo-dydak
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tyczną w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz działalność publi
cystyczną i wydawniczą.

Osiągnięcia naukowo-dydaktyczne Księdza Biskupa zostały docenione 
także przez Ministra Oświaty i Wychowania, który w dniu 11 września 
1980 r. przyzna! Mu Medal Komisji Edukacji Narodowej za Zasługi dla 
Oświaty i Wychowania.

Twórczość naukowa i pisarska ks. bp. prof. dr. M. Rodego imponu
jąca bogactwem i wszechstronnością, nie może być jeszcze właściwie 
oceniona z uwagi na brak odpowiedniej perspektywy historycznej, zresztą 
nie jest ona jeszcze zakończona. Wszelako należy tu podkreślić, że i ni
niejsze wydawnictwo Kalendarz Katolicki zawdzięcza bp. Rodemu swoje 
powstanie.

Plany Jubilata są jeszcze rozległe, wiele prac nie ukończonych. Nadto 
ocena tak bogatego i różnorodnego dorobku naukowego przerasta kom
petencje autora niniejszego szkicu.

Najprzewielebniejszy i Czcigodny Jubilacie! Jestem głęboko przeko
nany, że będę wyrazicielem uczuć wszystkich pracowników i studentów 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, duchownych Koś
cioła Polskokatolickiego, członków Zarządu Głównego Społecznego To
warzystwa Polskich Katolików, członków Kolegium Wydawniczego ZW  
„Odrodzenie” i Redakcji tegoż Wydawnictwa, jeśli prosić będą Ojca 
naszego w niebie, aby teraz i przez długie jeszcze lata darzył Cię obfi
tym Swym błogosławieństwem, dobrym zdrowiem i pomyślnością. Ad mul- 
tos annosl



KS. RYSZARD DĄBROW SKI

Tematyka religijnych obrazów ludowych i ich rola 
w życiu ludu polskiego w II połowie XVIII i XIX wieku

Wszystkie niemal obrazy ludowe, jakie znajdują się w muzeach pań
stwowych, diecezjalnych, czy też w zbiorach prywatnych, sq treści reli
gijnej. Malarze ludowi tworzyli je dla ludu wiejskiego. O  treści, jaką 
w swych dziełach przedstawiali obraźnicy (malarze ludowi) jako też i o 
powstawaniu obrazu, decydowała funkcja kultowa. Obraz wyrastał z po
trzeb społeczeństwa, z jego wierzeń, zwyczajów, obrzędów i upodobań,, 
posiadał ścianę, tło i miejsce. W  religijności polskiej, zarówno w przesz
łości jak i obecnie, powszchnym zjawiskiem jest kult świętych.

Formy tego kultu ukształtowały specyficzne cechy religijności w posz
czególnych okresach historycznych. Kult świętych wyraził się w dziedzi
nie obyczajowo-religijnej. Z kultem tym związane były zwyczaje odpus
towe, nazwy miejscowości, nadawanie imion przy Chrzcie i w czasie 
bierzmowania, posty w wigilie świąt, przysłowia ludowe, odbywane jar
marki i targi itd.

Kult świętych wpłynął na rozwój i organizację życia kościelnego i za
konnego. Pod wezwaniem świętych budowano świątynie i wznoszono 
ołtarze. Na ich cześć układano pieśni i modlitwy, tworzono legendy. 
Największy oddźwięk i potrzebne podłoże rozwoju znalazł kult świętych 
w życiu religijnym i w psychice ludu wiejskiego. Lud ten osiadły na roli, 
żyjący z pracy rąk, spotykał się na co dzień z przyrodą, którą wielbił 
jako życiodajną matkę, ale znał też zniszczenia i kataklizmy spowodo
wane jej siłą. Żył wciąż w nieustannej trwodze wobec nieujarzmionej 
i kapryśnej przyrody, której nie mógł się skutecznie przeciwstawić. Był 
wobec niej bezsilny. To poczucie niemocy i ta ciągła obawa przed nie
przewidzianym nieszczęściem każe mu szukać obrony i oparcia w kimś 
silniejszym. Tego „kogoś” , na kim mógłby się oprzeć, włościanin polski 
daleko nie musiał szukać czy wypatrywać. Wychowany w wierze katolic
kiej, w głęboko religijnym środowisku, wiedział, że Panem, rządcą 
wszechświata i przyrody jest Bóg. W  Bogu więc widział swego obrońcę 
i opiekuna. Bóg w przekonaniu ludu wiejskiego był lekarstwem na wszyst
ko. Do Niego więc zwracał się w chwilach zagrożenia, Jemu przedstawiał 
swe potrzeby, do Niego zanosił swe prośby i dziękczynienia.

Drugim przekonaniem chłopa, wyrosłym z katolickiej religii, było to, 
że Bóg udziela swej nadprzyrodzonej mocy i rozdaje laski przez sywch 
pośredników. Tymi „administratorami” dóbr Bożych i orędownikami czło
wieka, przez których Bóg działa i zaspokaja różne potrzeby — była Naj
świętsza Maryja Panna i Święci Pańscy. Życie więc tak osobiste, jak

110



rodzinne, zawodowe, a nawet społeczne, związane było ściśle z religią 
i kultem, jaki ona propagowała. Życie to było uformowane według spec
jalnego kalendarza rolniczego, który opierał się na głównych świętach 
kościelnych. Własne radości i zmartwienia, osiągnięcia jak i niepowo
dzenia, lud włączał w nurt życia religijnego. W  życiu religijnym wieś
niaka dostrzegamy praktyczny realizm, który widoczny jest zarówno w 
odniesieniu do wyobrażeń, jak i też do praktyk. Najbardziej charakterys
tycznym przejawem tego realizmu jest pojmowanie przedmiotów kultu 
i religii katolickiej w ogóle, jako religii chłopskiej. Lud wiejski wyobra
żenia Boga i świętych, ich egzystencję pozaświatową utożsamiał sobie 
przez analogię z życiem ziemskim i chłopskim jednocześnie. Święci 
występują w kulcie chłopów jako opiekunowie zawodu rolnika i wszyst
kich spraw życia rodzinnego i gospodarczego i Oni zarządzają stanem 
atmosferycznym. Na wszystkie niemal potrzeby, sprawy i kłopoty są w 
niebie odpowiedni patroni. Miejsce centralne i zarazem najbardziej rea
listyczne w wydarzeniach religijnych zajmuje kult Matki Boskiej i Jezusa, 
następnie w hierarchii niebiańskiej idą Święci Pańscy, orędownicy 
i pośrednicy, „administratorzy" boscy. Z rozwojem kultu świętych łączy 
się rozwój religijnego malarstwa. Lud, wierząc w świętych i przypisując 
im różne atrybuty, chciał mieć w domu obraz świętego patrona. Te 
wszystkie uprzednio wymienione okoliczności sprzyjały rozwojowi religij
nego malarstwa ludowego.

Obraźnicy malują to, w co lud wierzy i do czego się modli. Obraz 
wyrastał z potrzeb społeczeństwa, ponieważ zaś kult świętych obejmował 
różnorakich patronów i był przedmiotem ogólnej religijności i czci ludu 
polskiego, różnoraka też jest tematyka religijnych obrazów ludowych.

1. Obrazy przedstawiające Trójcę Swiętq - W  zachowanych obrazach 
ludowych znajdujemy niewiele przedstawiających Trójcę Sw. ale i te 
pozostałe świadczą, że tematyka owa chętnie była podejmowana przez 
malarzy ludowych. Co więcej, na drzeworycie Trójcy Św. między innymi 
wykształcił się czysto polski styl malarstwa ludowego na szkle. Drzeworyt 
ten używany był od pierwszych chwil w malarstwie ludowym, często pod
klejany był na odwrocie szkła lub podkładany pod szkło i kopiowany. 
Te najwcześniej spotykane eksponaty z malarstwa ludowego o tematyce 
przedstawiającej Trójcę Św. świadczą, że kult Trójcy Sw. był żywy u ludu 
polskiego i zajmował w nim centralne miejsce. Lud w codziennym „Cre
do" powtarzał „wierzę w Ojca, Syna i Ducha Świętego” . Przez ten akt 
uwielbiał Boga w Trójcy Jedynego, który w nieskończonym miłosierdziu 
dokonał i wciąż kontynuuje dzieło stwarzania, odkupienia i uświęcenia. 
Lud uznawał w Bogu swego Pana, władcę świata i przyrody. Przed Nim 
korzył się i schylał głowę, wyznawał swoją nicość, niemoc i zależ
ność. Jemu powierzył los swój, rodziny i dobytku. Chętnie więc nabywał 
obraz Trójcy Sw. i wieszał na czołowym miejscu w swej chacie. Obraźnik
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precyzował u ludu wyobrażenie Trójcy Św. malując postać Boga Ojca 
jako sędziwego starca, pełnego powagi i mądrości, przyozdobionego 
w koronacyjne szaty królewskie, na którego głowie spoczywała tiara z 
trzema koronami — symbolem wszechwładzy. Najczęściej po Jego prawicy 
siedział Syn Boży, ukazujący swe rany i trzymający krzyż, symbol zba
wienia świata. Pośrodku, nieco wyżej, widniała Gołębica, symbol Ducha 
Świętego.

Innym ujęciem Trójcy Św., jakim posługiwali się malarze ludowi, były 
obrazy, na których Bóg Ojciec trzymał w dłoniach ramiona krzyża, na

„Oko Opatrzności". Olej, płótno „Chrystus Ukrzyżowany". Farba klejo-
(Muzeum Etnograficzne w Łodzi) wa, papier; Boczki pow. Łowicz (Mu

zeum Etnograficzne w Łodzi)

którym rozpięty był Syn Boży — jakby chcąc przemówić do patrzących 
słowami: „tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał, 
aby każdy, który wierzy Weń, nie umarł ale miał żywot wieczny. „(Jan
3, 16). Od połowy, poniżej, Chrystusa przesłania w blasku słońca 
Duch Św. w postaci Gołębicy. Ciekawym ujęciem troistości Osób Boskich 
jest przedstawienie przez malarza ludowego w obrazie jednej postaci 
(starszego człowieka) o trzech jednakowych twarzach: czworo oczu, trzy
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nosy, troje ust). Postać Boga Ojca, przedstawiana jest w obrazach jako 
„Opatrzność Boska", lub,.Opatrzność nasza”  („Oko Opatrzności") czu
wająca nad światem. Bóg — Opatrzność jedną ręką sypie z nieba ziarno 
dla ptactwa, drugą zrzuca bochenki chleba dla ludzi. Na niektórych
— pod okiem Opatrzności umieszczona olbrzymia ryba, z której paszczy 
Bóg wybawia Jonasza. Ten motyw Opatrzności wyraża głęboką wiarę 
ludu w Bożą Opatrzność czuwającą nad światem. Lud pouczony słowami 
Ewangelii, że Bóg jest Ojcem świata, często do Niego zanosił swe prośby, 
z całą gorliwością i gorącą wiarą wymawiał słowa „chleba naszego pow
szedniego daj nam dzisiaj” . Wierząc w opiekę Bożą nad światem nie 
inaczej wyobrażał sobie Opatrzność Boską, pełną ojcowskiej dobroci, 
karmiącą świat swymi dobrymi rękoma, rozsypującą ziarno, dające wszel
kie materialne dobra człowiekowi. Jeszcze innym sposobem przedstawia
nia Trójcy Świętej były obrazy tzw. trójpłaszczyznowe, wykonywane przez 
obraźników kalwaryjskich. Każda osoba była namalowana na innej des
ce. Osoby Boże były widziane osobno i tylko z pewnego miejsca.
2. Obrazy o tematyce chrystologicznej — Tematyka chrystologiczna była 
chętnie podejmowana przez malarzy ludowych. Postać Jezusa — Boga 
Człowieka — była bliska dla ludu. Lud uważał Jezusa za kogoś spośród 
siebie, kogoś bliskiego, serdecznego, przed którym nie odczuwał lęku 
czy dystansu, jak np. przed wyobrażeniem Boga Ojca. Uważano, 
że Jezus jest wśród ludu, żyje jego sprawami, towarzyszy mu we wszyst
kich przejawach życia osobistego i rodzinnego. Obraźnik żyjący wśród 
ludu czy mający z nim styczność wiedział, jakie wyobrażenia panują
0 Chrystusie na wsi, stąd też tworząc obrazy dla ludu o tej tematyce, 
rozwinął w nich całą chrystologię, pobudzając ludzi do pogłębienia
1 umocnienia życia religijnego — wiary w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. 
W  obrazach Boże Narodzenie np. malował tak, jakby się to działo na 
polskiej ziemi, bo lud nie inaczej to właśnie zdarzenie sobie wyobrażał. 
Polska była tu stajenka, polski żłób i siano i zwierzęta, polski był Jezusik, 
zawinięty w chusty czy leżący na sianie oraz Józef i Maryja adorujący 
Dzieciątko. Ludzie patrząc na obraz przedstawiający Boże Narodzenie, 
cieszyli się tym i kochali jeszcze bardziej Boga za to, że przyszedł do 
nich, taki biedny jak oni, że chce być z nimi, że nie pałac lecz ich 
stajnię wybrał sobie na miejsce narodzenia. Jemu więc śpiewali piękne 
kolędy czy pastorałki, Jego czcili w pięknych bożonarodzeniowych zwy
czajach świątecznych. Chcąc jakoby wynagrodzić Jezusowi Jego ubogie 
narodzenie i podkreślić Jego Bóstwo, obraźnik nieraz malował śpiące 
Dzieciątko pod opieką św. Józefa wśród igrających aniołków. Obrazów 
z życia nazaretańskiego Chrystusa i z publicznego nauczania mamy nie
wiele (np. ucieczka do Egiptu, pożegnanie Jezusa z Maryją, Chrystus 
wśród Apostołów, chrzest Jezusa w Jordanie). Natomiast bardzo liczną 
grupę stanowią obrazy przedstawiające Tajemnicę Męki Pańskiej. Z tego 
widać, że artyści chętnie je malowali i lud także chętnie je nabywał.
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Mamy tu obrazy o następujących motywach: Ostatnia Wieczerza, Chrys
tus biczowany, Cierniem Ukoronowanie, Ecce Homo, Pięć Ran Chrystusa, 
Chusta Weroniki, Ukrzyżowanie, Chrystus w Grobie. Obraz „Ostatnia 
Wieczerza" - jak należy przypuszczać, miat uzmysłowić chłopom pożeg
nanie się Chrystusa z Apostołami i moment ustanowienia Eucharystii oraz 
zdradę Judasza, co artyści uwypuklają malując na worku, który trzyma 
Judasz w ręku, cyfrę 30, są wypadki, że na innych — 80.

Życie chłopa w XVIII i XIX wieku nie było łatwe, często podwójna nie
wola, pańszczyzniana i narodowa nie sprzyjały poprawieniu jego doli. 
Chłop smagany życiem, gdy dobytek jego wyniszczony był przez wojny, 
grabieże, zaborców czy wyzysk klasowy, cierpienia swe składał przed 
obrazem biczowanego czy cierniem koronowanego Chrystusa, u Niego 
szukał ratunku, przed Nim skarżył się na swój los, z Nim cierpiał chcąc 
z Nim weselić się w niebie. „Ecce Homo” , Cierniem ukoronowany, z rę
koma związanymi, był symbolem cierpienia narodu w zaborczej niewoli. 
Dlatego obrazy o tej tematyce miały duże powodzenie wśród ludu. Powo
dzeniem jednak największym z obrazów chrystologicznych, jak można 
sądzić z licznych eksponatów, znajdujących się w muzeach, cieszyły się 
wśród ludu obrazy o tematyce przedstawiającej Ukrzyżowanie - „Chrys
tus Ukrzyżowany” . Rozważając Mękę Bożą w obrazach, lud wielbił 
Chrystusa za to, że przyszedł zbawić świat i wyrwać go z mocy szatana, 
który powoduje wszelkie zło na ziemi. Obrazy „Ukrzyżowanie” były sym
bolem wiary w odkupienie i uczyły o wielkiej Ofierze, jaką złożył Jezus 
za każdą duszę ludzką. Uczył, że przez cierpienie, chętnie dla Boga 
podejmowane, wysługujemy sobie zbawienie wieczne. Lud znając własnq 
mękę i cierpienie, współczuł Męce Bożej, chętnie ją rozważał, chętnie 
ją śpiewał w Gorzkich Żalach. Męka Boża była dla ludu tak bliska 
dlatego, że w niej widział własne życie.

Inną jeszcze grupę obrazów chrystologicznych stanowią te, które sławią 
część chwalebną życia Chrystusa. W  obrazie „Zmartwychwstanie" uwi
doczniony jest największy cud Jezusa, stanowiący fundament wiary 
chrześcijańskiej według słów św. Pawła, „że niczym byłaby wiara nasza, 
gdyby Chrystus nie zmartwychwstał”  (Kor. 15, 14), ponadto uwypuklone 
tu są słowa „Credo” — „wierzę w ciała zmartwychwstanie, wierzę w ży
wot wieczny” . Obrazy „Chrystus Nazaretański” , „Chrystus błogosławiący” , 
„Chrystus Król”  czy ,,Salvator mundii” , są niczym innym jak podkreśle
niem wiary w Chrystusa, Króla świata, Wszechmogącego Syna Bożego, 
który zbawił świat, zmył hańbę grzechu pierworodnego, otworzył bramę 
do Nieba i wskazał drogę do Ojca.

3. Tematyka Maryjna obrazów — W  religijności polskiej miejsce cen
tralne i najbardziej realistyczne zajmuje kult Najświętszej Marii Panny- 
-Matki Bożej. Kult ten wynika z tego, iż przypisuje się Matce Bożej 
najwyższą i najbardziej skuteczną zarazem władzę i uważa, że modlitwa
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do Niej skierowana przyniesie pożądany skutek. Dlatego lud nasz czci 
najbardziej Matkę Bożą, najgorliwiej się do Niej modli, najwięcej Jej ufa. 
Imię Maryja wymawia z największą czcią i miłością, a w niektórych 
nawet okolicach wymawiając słowa „Matka Boska” odkrywa głowę, czego 
nie czyni przy wymawianiu słowa „Bóg". Kult Matki Bożej zrósł się z na
rodem polskim od pierwszych dni chrześcijaństwa i wywarł na nim spe
cyficzne piętno. Cześć, jaką cieszyła się Matka Boga w Polsce, była żywa

„Ucieczka do Egiptu". Olej papier „Św ięta Rodzina” . Olej, papier (Muzeum 
(Muzeum Etnograficzne w Łodzi) w Żywcu)

i powszechna. Pod Jej wezwaniem wznoszono świątynie, śpiewano pieśni, 
układano modlitwy i legendy. Największą rolę w szerzeniu kultu Maryj
nego w Polsce odegrały poszczególne zakony. Lud polski w Maryi 
widzi swoją orędowniczkę i opiekunkę rolniczego zawodu, a kult Maryi
— opiekunki rolniczego zawodu jest charakterystyczny dla naszego ludu. 
Kult Matki Boskiej Orędowniczki ukształtował się w pańszczyźnianych 
warunkach. Chłop doświadczany przez los w ciężkich życiowych zmaga
niach, wyzyskiwany i poniewierany, szukał zawsze jakiegoś pośrednictwa, 
najczęściej u dobrej i szlachetnej panienki ze dworu. Szlachetną i dobrą
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Panienką, taką orędowniczką u tronu Bożego, opiekunką biednych i udrę
czonych była dlań Niebieska Panienka-Maryja. Wielka cześć, jaką lud 
darzył Matkę Bożą, wynika z przekonania, że była Ona prostą kobietą, 
żyjącą wśród ludu, chodzącą boso i wykonującą prace podobne do tych, 
jakie wykonują kobiety na wsi. Była więc swojska, polska. Ale Matka 
Boska mimo, że boso jak chłopska dziewczyna przechadzała się po 
wsiach i polach — wyobrażana jest jakby pańskie dziecko, jest bowiem 
świętą, najświętszą osobą po Bogu. Życie rolnika było ściśle związane 
z Jej kultem. Jej uroczystości były wplecione w kalendarz rolnika. Dni 
tego kultu wypadały w przełomowych dniach pracy zawodowej, jak sianie, 
sianokosy, żniwa, itp. Stąd nazwano Ją  Siewną, Zielną, Śnieżną. Żywy
i powszechny kult Matki Bożej na polskiej wsi stwarzał korzystne warunki 
rozwoju ludowego malarstwa religijnego o tematyce Maryjnej. Obraźnicy 
malowali chętnie i dużo obrazów z Matką Boską. Dzisiaj byłoby trudno 
wymienić wszystkie rodzaje tych obrazów i wyjaśnić ich genezę, bo za 
nim poczęto się nimi interesować, wiele z nich doszczętnie wyginęło. 
Te nieliczne, które pozostały, mówią nam, że ich Maryjna tematyka była 
bardzo bogata. Wśród obrazów ludowych o tematyce Maryjnej znajdują 
się takie, które przedstawiają sceny z Jej życia, inne sławią Jej przywi
leje czy dogmaty z Nią związane. Obrazy ludowe, przedstawiające sceny 
z życia Maryi, ujmują zasadnicze momenty życia rodzinnego, a więc 
mówiące o narodzeniu Tej oczekiwanej przez wieki, wybranej na Matkę 
Zbawiciela. Obrazów z dziecięcego życia Maryi nie posiadamy. W  tym 
ujęciu Maryja występuje zawsze pod opieką św. Anny. Obraz „Zaślubiny 
Najświętszej Maryi Panny" należy do nielicznych i charakterystycznych 
zarazem. Na obrazie widzimy starozakonnego kapłana, który stułą wiąże 
ręce nowożeńców, Józefa i Maryi. Następna partia obrazów przedstawia 
Maryję jako Matkę Jezusa. Są to: „Boże Narodzenie” , „Ofiarowanie 
w świątyni” , „Ucieczka do Egiptu” , „Święta Rodzina” , „Pożegnanie z M at
ką” . Często spotykanymi obrazami ludowymi o realistycznym ujęciu są 
obrazy o treści „Matka Boska Karmiąca” , „Matka Boska Bolesna” . W  ob
razach „Matka Boska Karmiąca" podkreślone jest z czułością macierzyń
stwo Maryi, karmiącej piersią Syna Bożego. Gdzie jest w chacie taki 
obraz, tam nigdy nie zabraknie chleba. Obrazy „Matka Boska Bolesna”
i „P ie ta” są pełne wyrazu, budzące współczucie dla cierpiącej pod krzy
żem Syna, Maryi. Na obrazach „Matka Boska Bolesna”  ma Ona serce 
przebite jednym lub siedmioma mieczami, a w obrazie „P ieta” trzyma 
na kolanach ciało Chrystusa zdjętego z krzyża, nieraz z tkwiącym mie
czem w Jej sercu. Obrazy ludowe stanowiące cykl — Madonny Radosnej 
(przy Żłobku) i Bolesnej (przy krzyżu) miały wielki wpływ na rozwój czci 
Matki Boskiej w Polsce. Utwierdzały wiarę, że Bóg zszedł na ziemię, że 
zainteresował się ludźmi, że przyjął ubóstwo i cierpienie, aby nas zbawić. 
To współczucie dla Jezusa i Jego Matki w stajni i na Golgocie powstrzy
mywało często od grzechu. Inną grupę tworzą obrazy przedstawiające
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Jej przywileje. Na pierwszy plan wysuwa się w tej grupie kult Matki 
Bożej Wniebowziętej, czczonej w Polsce od pierwszych dni chrześcijań
stwa. Lud polski darzył wielkim sentymentem Wniebowziętą, na Jej cześć 
powstawały pierwsze kościoły pod tym wezwaniem, z Jej uroczystościami 
związane były ludowe przepowiednie i przysłowia. Szczególną cześć od
bierała Maryja w dniu święta Wniebowzięcia, 15 sierpnia jako Matka 
Boska Zielna. Lud w tym dniu przynosił do świątyń wianuszki uplecione 
z ziół i kwiatów oraz wiązanki z płodów ziemi, owoców, warzyw i zbóż. 
W  Królowej Wniebowziętej lud widział swoją „Matkę Urodzaju” , obsy
pującą dzieci dobrami ziemskimi, oraz Radosną Królowę Nieba czeka
jącą w zaświatach jak matka na dzieci. Prawie równocześnie ze świętem 
Wniebowzięcia rozwijała się cześć Niepokalanego Poczęcia Maryi. Lud 
z wielkim przekonaniem czcił Niepokalaną Dziewicę, Matkę Boga i chęt
nie przy pracy domowej czy w polu w „Godzinkach” śpiewał chwałę 
Tej, która dla świata była „Nową Ewą” , która pokonała węża piekielnego
i przez „owoc żywota swego” przyniosła światu zbawienie. Obraźnicy 
często też malowali Matkę Bożą Gromniczną, cieszącą się jako patronka 
dobrej śmierci, chroniąca osady ludzkie od wilków i różnych nieszczęść 
wielką sympatią ludu. W  dzień 2 lutego, w święto Oczyszczenia Najśw. 
Maryi Panny, zwanej w Polsce Gromniczną, lub przynosił do kościoła 
świece do poświęcenia, zwane gromnicami. Świece owe zapalano w 
czasie wielkiej burzy i licznych piorunów, daje się je również do ręki 
konającemu. Dawniej w ten dzień z zapaloną gromnicą obchodzone były 
kąty domowe, obory i gumna. Mówiąc o obrazach przedstawiających 
Matkę Bożą, należy podkreślić, że jest Ona najczęściej malowana z Dzie
ciątkiem Jezus na ręku. Malując Ją  tak chciano podkreślić, że Jej macie
rzyństwo jest Boże, stąd jej wpływ i orędownictwo u Syna jako Pośred
niczki Łaski. Najliczniejszą grupę obrazów ludowych stanowią kopie obra
zów z miejsc cudownych, mających swoją historię i słynących łaskami. 
Są to takie jak: „Matka Boska Częstochowska” , „Matka Boska Gidelska” , 
„Matka Boska Leżajska” , „Matka Boska Dzkowska” , „Matka' Boska Ko- 
deńska” , „Matka Boska Wambierzycka” , „Matka Boska De Salette” . Do 
tej grupy (Matki Boskiej z Dzieciątkiem) należy zaliczyć obrazy przed
stawiające: Matkę Bożą Różańcową, Szkaplerzną, Pocieszenia. Kult wy
mienionych obrazów ludowych odznaczał się szczególnym regionalizmem. 
Stąd też mieszkańcy np. Leżajska czy okolic, uważali, że „ich" Matka 
Boska jest cudowniejsza od np. Matki Boskiej Gidelskiej. Ogólnonaro
dową czcią cieszył się obraz Matki Bożej Częstochowskiej, gdyż Jasna 
Góra była głównym sanktuarium Maryjnym w Polsce. Dlatego też obrazy 
ludowe o tej tematyce stanowiły najliczniejszą grupę i stawiane były 
wśród wszystkich na pierwszym miejscu. Obraźnicy kopiując i rozpow
szechniając kopie cudownych obrazów Matki Boskiej, przyczyniali się do 
rozszerzania kultu Matki Bożej wśród ludu.
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4. Święci Pańscy Patronowie — Przeglądając czasopismo „lud", reda
gowane przez Organ Towarzystwa Etnograficznego oraz „Dzieła” Oskara 
Kolberga, opisujące życie i zwyczaje ludu polskiego dowiadujemy się z 
nich, że jednym z najważniejszych elementów kultury ludowej byta duża 
religijność. Jednym z zasadniczych elementów tej religijności byt kult 
Świętych Patronów. Lista osób, czczonych przez lud polski, jak możemy 
spostrzec przeglądając wymienione tu dzieła, jest dosyć znaczna, bo 
obejmuje około 100 Świętych Patronów. Kult Świętych Patronów w wyob
rażeniach ludu miał charakter wyraźnie zasługowy i był ściśle związany 
z jego potrzebami osobistymi, a przede wszystkim z rolniczym trybem 
jego gospodarki. Chłop, którego życiu i gospodarce zagrażały różne nie
sione przez przyrodę klęski, starał się zabezpieczyć swe mienie szukając 
pomocy nadziemskich opiekunów, którzy mogliby interweniować u Boga. 
Stąd też wśród tej plejady świętych dają się wyodrębnić postacie, którym 
chłop przypisywał szczególną moc zależnie od sytuacji i okoliczności, 
związanych z jego życiem i zawodem. Wszystkie niemal potrzeby, sprawy, 
kłopoty, posiadają swych Patronów w Niebie. Niekiedy od jednej sprawy 
jest nawet kilku patronów, a ponadto w wyobrażeniach ludu bywają 
święci uniwersalni, np. św. Barbara, św. Mikołaj, św. Florian. Podobnie 
przedstawia się również kult świętych patronów. Niektórzy z nich cieszą 
się szczególną czcią lokalną i regionalną (np. św. Eliasz na Pokuciu, 
św. Jadwiga na Śląsku), inni są czczeni w całym kraju. Święci Patronowie 
mieli czuwać nad osobami, nad zagrodą, wioską, parafią czy okolicą
i udzielać pomocy swym czczicielom. Imiona Świętych Patronów obda
rzano szczególnym szacunkiem, a ich uroczystości świąteczne, które łączo
no najczęściej z datami kalendarza rolniczego, obchodzono z wielką 
paradą. Aby zapewnić sobie i rodzinie opiekę, orędownictwo i interwen
cję u Boga, nadawano dzieciom na Chrzcie imiona świętych Patronów, 
pod ich wezwaniem budowano kościoły, pod ich patronatem odbywano 
odpusty, jarmarki i targi. Lud czcząc świętych Patronów chciał mieć 
obiekt, na którym mógłby skupić swoją uwagę i cześć. Obiektem mate
rialnym, dookoła którego centralizował się kult świętej osoby, było jej 
wyobrażenie w postaci obrazu. Obraz świętego patrona cieszył się szcze
gólną czcią u ludu. Święty na obrazie był bliższy, bardziej dostępny, uwa
żany niemal za domownika, z nim można było obcować na co dzień, 
a nie tylko od święta w kościele. Stąd każda rodzina zabiegała o to, 
aby mieć w swej izbie obiekty kultu. Takim obiektem kultu najbardziej 
dostępnym dla ludu były obrazy. Te potrzeby zaspokajają obraźnicy, 
którzy szeroko i ekspansywnie rozwijają własną działalność, malując w 
setkach i tysiącach egzemplarzy obrazy święte. Tematyka obrazów świę
tych Patronów w malarstwie ludowym jest najbogatsza i najliczniejsza 
spośród dotąd omawianych. Obraźnicy najczęściej wykonywali obrazy 
tych świętych patronów, na których było największe „zapotrzebowanie", 
a o tym decydowało życie kultowe danej miejscowości, okolicy czy regio

118



nów. Dla łatwiejszego wglądu w tematykę obrazów świętych patronów 
przedstawię istniejące dziś już jako zabytki obrazy świętych, które ze 
względu na ich funkcjonalność wykonywali dawniej obraźnicy. Będzie 
tu mowa o obrazach przedstawiających świętych patronów, mających zwią
zek z życiem rodzinnym, społecznym i socjologicznym chłopa, związanych 
z jego rolniczym zawodem, strzegących jego dobytku czy inwentarza oraz 
patronów mających według mniemania ludu szczególny wpływ na siły 
przyrody.

Naczelne miejsce w życiu rodzinnym zajmował obraz Świętej Rodziny, 
który obraźnicy wykonywali kopiując cudowny obraz o tej nazwie, znaj-

„P ie ta ", „Matka Boska Bolesna". Obraz „Sw . Jerzy” . Qbraz na szkle; Chyżne 
na szkle; Podhale (Muzeum Etnogra- pow. Nowy Targ (Muzeum Etnograf icz- 

ficzne w Krakowie) ne w Krakowie)

dujący się w kolegiacie kaliskiej. W  obrazach tych malarze ludowi wyraź
nie akcentują stosunek rodzicielski Maryi i Józefa do małego Jezusa. 
Lud z wielką wiarą i miłością patrzył na Maryję i Józefa, którzy zgodnie 
trzymali za ręce Dzieciątko tworząc „świętą kompaniję” . Święta Rodzina 
była wzorem harmonijnego świętego, pełnego poświęcenia i miłości
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życia rodzinnego. Tym duchem rodzinnym na wzór Św. Rodziny starała 
się żyć rodzina chłopska. Sam Św. Józef również zażywa wielkiej czci 
jako opiekun rodziny i patron dobrej śmierci. Opiekuje się mężczyznami 
żonatymi i ojcami, a skierowana do Niego modlitwa ma w przekonaniu 
ludu chronić przed złamaniem wierności małżeńskiej. Obraźnicy malowali 
św. Józefa trzymającego Dzieciątko Jezus na ręku lub bez Niego. Cechą 
znamienną tych obrazów jest to, że obraźnicy odmłodzili św. Józefa, 
malowali go bowiem jako mężczyznę młodego, w sile wieku, a nie jako 
starca, jak to dotąd czyniono w malarstwie, grafice i rzeźbie.

Wielką cześć u ludu odbierała św. Anna, jako opiekunka ogniska 
domowego, kojarzycielka małżeństw, patronka matek, kobiet i dzieci, 
obrończyni przed nagłą śmiercią. Obrazy, jakie ze św. Anną wykonywali 
obraźnicy, przedstawiają ją jako nauczycielkę Maryi, lecz najczęściej 
występuje ona jako św.. Anna Samotrzecia. Na obrazach tych są trzy 
osoby w koronach na głowie. Św. Anna trzyma na kolanach Jezusa, który 
w rączkach ściska kwiaty, a Maryja stoi obok, wyciągając do Syna Bo
żego ręce, jakby Go chciała wziąć w objęcia.

Drugą grupę twoszą obrazy patronów małżeństwa, zwłaszcza tych, któ
rzy mają wpływ na kojarzenie się małżeństw. I tak należą tu: św. Hie
ronim, św. Mikołaj, św. Florian, który broni niewiasty od bezpłodności, 
św. Onufry, patron żon oszukiwanych, który, wedle wierzeń ludu, gdy 
mężatka da świecę na ofiarę, wskaże jej rywalkę. Św. Andrzej i św. Ka
tarzyna kojarzą małżeństwa, z ich świętami są związane różne wróżby 
małżeńskie. Dzień zaś św. Marcina to czas zawierania małżeństw. Za 
patronkę niewiast uchodzi też św. Rozalia. Św. Antoni broni od zguby, 
św. Jacek strzeże przed złodziejami, a św. Jan Nepomucen od obmowy 
ludzkiej. Św. Stanisław Szczepanowski i św. Wojciech uważani byli za 
patronów Polski, a św. Jadwiga — za patronkę Śląska. Patronami dzieci 
są: Anioł Stróż, św. Łukasz, św. Mikołaj, który obdarza podarunkami w 
dzień swego święta. Św. Alojzy strzegł dziewictwa, św. Jerzy i św. Michał
— pogromcy piekielnego smoka, bronili człowieka przed czartowskimi 
pokusami.

Poczet patronów od różnych zawodów otwiera św. Barbara — znana 
jako patronka górników, flisaków, rybaków i żeglarzy, ogólnie zaś czczona 
jako patronka dobrej śmierci. Ona chroniła przed różnymi nieszczęściami
i przed nagłą śmiercią. Użyczała pomocy w czasie burzy, podczas pioru
nów, chroniła od ognia i pomagała w ciężkiej potrzebie. Na jej cześć 
układano pieśni i legendy. Nad brzegami Wisły budowano kościoły i kap
liczki, do których chętnie zawijali rybacy i flisacy. Rybacy i flisacy budu
jąc łodzie, często na dziobie rzeźbili postać św. Barbary. Po św. Barbarze 
szli tacy patronowie rybaków, których obrazy najczęściej spotykamy na 
Wybrzeżu: św. Piotr, który napędza ryby do sieci, św. Ignacy, czczony 
na Kaszubach, św. Antoni, któremu rybacy i żeglarze polecali się wypły
wając na pełne morze. On bronił ich przed morą (zmorą) hulającą na
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źdźble po bałwanach i strzegł przed ognistym wężem, szczerzącym zęby 
spod pienistej pokrywy fal. Patronami pasterzy są św. Mikołaj i św. Urban. 
Spotykamy też obrazy św. Doroty i św. Jadwigi, patronek gospodyń. 
Św. Cecylia jest patronką muzyki i krasomówstwa. Św. Jan Chrzciciel, 
św. Marek, św. Marcin — uchodzili u ludu za patronów urodzaju. Sw. M ar
cin płaszczem swym osłania oziminy przed mrozem i ludziom pomaga 
wydobywać się z biedy. Święci Piotr i Paweł (a na Śląsku św. Jadwiga) 
opiekowali się rozsadą, aby kapusta obrodziła i brukiew była słodka. 
Św. Bonifacy czuwa nad fasolą, a św. Małgorzata budzi ziemniaki. 
Św. Otylia chroni zbiory przed szczurami i szarańczą, łagodzi ból zębów. 
Sw. Ambroży dopomaga pszczelarzom. Sw. Filip i św. Oleksa byli patro
nami od pszczelarstwa. Na św. Jana Chrzciciela i na św. Wawrzyńca 
zbierano zioła. Na św. Petronelę siano len, którym opiekowała się św. 
Helena.

Trzecią grupę stanowią obrazy patronów inwentarza, którym chłop pole
cał w opiekę własny dobytek i trzodę. Końmi opiekowali się św. Marcin, 
św. Antoni, św. Leonard, św. Jan Nepomucen. Bydła i trzody strzegli 
św. Katarzyna, św. Leonard, św. Jerzy, św. Paweł, św. Marcin, św. Eliasz, 
św. Michał. Szczególnym patronem od wieprzy był św. Antoni, a gęsi, 
ptaków i psów — św. Marcin. Przed chorobami strzegł bydło św .Roch.

Ostatnią grupę tworzą obrazy przedstawiające patronów, mających 
według wierzenia ludu wpływ na siły przyrody oraz tych, którzy śpieszą 
z pomocą w różnych potrzebach, w różnych specjalnych wypadkach. Od 
ognia, burzy, piorunów i nawałnic strzeże św. Florian, św. Agata, św. 
Barbara, która również spieszy z pomocą w godzinę śmierci. Chroni przed 
burzą i rządzi piorunami św. Eliasz, przechadzający się po ,,mlecznej 
drodze” i św. Hawryło, komendant piorunów. Sw. Jan Chrzciciel chrzci 
wodę, deszczem zarządzc św. Makryna (Mokryna), a św. Krzysztof i św. 
Jan Nepomucen bronią od powodzi. W  poszanowaniu i czci u ludu są 
również patronowie od moru i różnych chorób. Sw. Roch, św. Sebastian, 
św. Rozalia chronili od morowego powietrza. Od chorób zakaźnych strzegł 
chorych św. Antoni. Wrzody u ludzi i bydła- leczył św. Roch, św. Warwara 
(Barbara) „zarządzała” ospą. Oczy leczyła św. Otylia i św. Cecylia, św. 
Apolonia i św. Błażej chronili od bólu zębów i gardła. Sw. Walenty leczy 
padaczkę. Od chorób lżejszych jest św. Franciszek z Asyżu, który też 
opiekuje się chorymi. Sw. Jan Chrzciciel daje ziołom moc leczniczą. *

Kończąc omawianie treści obrazów ludowych należy jeszcze wspomnieć
o obrazach takich jak „Odnalezienie św. Genowefy” , „Pogrzeb św. G e 
nowefy” , które były dość pospolite wśród ludu, o obrazach św. Marii 
Magdaleny — pokutnicy i o ciekawych lecz rzadko spotykanych, przeważ
nie na Podhalu, obrazach „Bożego Kmiecia” tj. przedstawiających pra- 
rodziców, Adama i Ewę pod drzewem w Raju obraz o bardzo ciekawym 
ujęciu ikonograficznym (np. Adam i Ewa — obraz na szkle, Kołczyce pow. 
Jasło).
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II. Rola obrazu religijnego w życiu ludu

Kult świętych patronów, jak powiedzieliśmy, byl czynnikiem decydują
cym o powstawaniu religijnych obrazów ludowych i ich bogatej tematyce.
Obraz wyrastał z potrzeb społeczeństwa, z jego zwyczajów, obrzędów
i upodobań wśród ludu.

1. Miejsce obrazu w chacie. — Badacze ludowej kultury lub przygodni 
turyści, wędrujący po kraju u schyłku XIX wieku i w pierwszych dziesiąt
kach lat wieku XX, wstępując do chat wiejskich, byli urzeczeni treścią 
religijnych obrazów, wielką ilością i pięknem barw, które zapełniały ścia
ny izb. Wrażeń swoich nie omieszkali opisać w krótkich artykułach cza
sopism i rozprawach, naprowadzając tym samym badaczy na trop sztuki 
ludowej. Dzięki temu zabytki malarstwa ludowego uniknęły zagłady i za
pomnienia i do dzisiaj stanowią bogaty materiał dla etnografów i histo
ryków sztuki. Chata wiejska była najmniejszym ośrodkiem życia społecz
nego i religijnego. Poczesne miejsce w niej zajmowała główna izba. Tu 
odbywały się spotkania towarzyskie i rodzinne. Tutaj rozgrywały się liczne 
akty religijne, społeczne i obyczajowe. Zajrzyjmy do wnętrza dawnej 
(XVII-, XIX-wiecznej) izby polskiego ludu. Wyposażenie jej (pisze O. Kol
berg) w całym kraju, było niemal identyczne. Przy wejściu do izby, na 
lewo, znajdował się komin i piec chlebowy, a pod ścianą przy piecu, 
stała ława dla domowników. Na prawo stała szafa na naczynia kuchenne. 
Pod ścianą, naprzeciw wejścia, najczęściej stało łóżko gospodarza (lub 
dwa łóżka) zasłane pod sufit pierzynami i poduszkami oraz skrzynia na 
bieliznę. Ściany były malowane na biało wapnem lub kredą tzw. glinką, 
którą kupowano w mieście lub od wędrownych handlarzy. Wnętrze izby 
rozweselały i zdobiły, jak barwne kwiaty, obrazy święte.

W  Polsce wschodniej i na terenach sąsiadujących z ludnością ruską, 
a także gdzieniegdzie w polskich Karpatach (Orawa) zawieszane były 
obrazy w kącie nad stołem, w rogu, naprzeciw drzwi wejściowych, był 
to tzw. „święty kąt” . Na pozostałych terenach polskich obrazy wieszano 
zwartym szeregiem, jeden obok drugiego, wzdłuż całej ściany przeciw
ległej do drzwi wejściowych. Dolną krawędzią obrazy opierały się na 
specjalnej listwie, która u górali była pięknie rzeźbiona i miała prak
tyczne zastosowanie, bowiem na wbitych w nią kołeczkach wieszano 
dzbanki kwieciście malowane lub odzież. Górą święte obrazy były nieco 
nachylone do przodu ku widzowi i przymocowane do powały chaty. Gdy 
liczba obrazów w chacie była większa i nie mieściła się nad listwą, to za
wieszano je na ścianach „od góry do dołu". Ten sposób umieszczania 
świętych obrazów można spotkać jeszcze dzisiaj u niektórych bardziej 
konserwatywnych wsiach góralszczyzny. Nachylenie obrazów ku przodowi 
miało u ludu praktyczne zastosowanie. Miejsca za obrazem, otoczone 
opieką świętych, służyły za schowek wartościowych przedmiotów. Znaj
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dowały się tam pamiątki i dokumenty rodzinne. Obraz świętego patrona 
poświęcony i zawieszony w izbie pełnił niejako rolę świadka pomocni
czego we wznoszeniu duszy ku Bogu i wyznaczał kierunek dziękczynieniom
i prośbom. Obrazy świętych patronów zażywały u ludu wielkiej czci i sza-, 
cunku, z „którymi go nigdy niewiara i bezbożność nie rozłączyły” . W ch o 
dząc do izby zdejmowano nakrycie głowy, żegnano się wodą święconą, 
mówiono „pochwalony Jezus Chrystus", i najpierw ukłonem witano święte 
obrazy, a później domowników. O  sprzedaniu obrazu poświęconego nie 
mogło być mowy, uważano to za czyn Judaszowy i mniemano, że tego, 
kto się takiego czynu dopuścił, nieszczęście nie minie. Zniszczone obrazy, 
aby nie narazić ich na znieważenie, spalano, jak to było w powszechnym 
zwyczaju. Obrazy święte u ludu wiejskiego miały powszechne zastosowa
nie i użyteczność w jego obrzędach, wierzeniach i zwyczajach. Obraz 
święty był obrońcą i opiekunem, orędownikiem, był kotwicą wiary i św iad
kiem aktów religijnych. Pod nimi „pom arte pokolenia" szukały ratunku, 
wołały o pomoc, przed nimi oczy i serca płonęły modlitwą, płaczem, dzięk
czynieniem, jakby święte lampy napełnione płomieniami uczuć. U ludu 
panowała powszechna w iara w immanentność istoty nadnaturalnej, którą 
obraz przedstawiał. Z wiary tej zrodziły się różne sposoby używania obra
zu religijnego do odwracania zła i sprowadzania dobra oraz czynności 
m ającej na celu przejmowanie tkwiących w nim mocy. Stąd też powsze
chne jest używanie obrazów (św. Barbary, św. Floriana, św. Agaty) w celu 
odwracania niebezpieczeństwa, jak pożar czy burza i pioruny. W  czasie 
burzy lub pożaru na wsiach zapalano gromnice i stawiano w oknach 
święte obrazy lub obchodzono z nimi zabudowania. Obrazy święte, naj
częściej Matki Boskiej Częstochowskiej, umieszczano w kapliczkach wznie
sionych na środku wioski lub przy wjeździe do niej. Tutaj zbierano się 
w wieczory majowe śpiewać litanię. Umieszczano je też na drzewach 
(dębach lub sosnach). M iały one ubezpieczać rozdroża leśne i pustko
wia przed „złem ” , które lubi czatować w takich miejscach na zapóźnio- 
nych przechodniów.

Znane też było umieszczanie obrazów na zewnętrznej ścianie domu, 
między oknami na wschód lub zawieszanie ich u węgara drzwi wejścio
wych nie tylko domów mieszkalnych, a le  i na pomieszczeniach dla inwen
tarza. Znamy też wypadki wpraw iania obrazów w przygłownik łóżka i na
lepianie na odwrocie skrzyni. Świętym patronom polecano w opiekę 
inwentarz i zbiory, aby błogosławili w urodzaju i strzegli od nieszczęść. 
D latego np. w dzień św. Marka procesyjnie obnoszono obrazy święte 
po polach modląc się o urodzaje, śpiewano Ewangelię mówiącą o kłosach, 
nasieniu, siewach. W  niektórych okolicach z tej okazji zakopywano w zie
mi urywki z Ewangelii św. Mateusza. Szczególnie uroczyście, zwłaszcza 
na wschodnich terenach Polski (np. Białorusi i na Pokuciu) odbywało się 
wypędzanie bydła na pastwiska. Uroczystość tę obchodzono w dzień św. 
Jerzego (23 kwietnia), któremu jako patronowi polecano trzodę w opiekę,
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aby uniknęła chorób i dzikiego zwierza. W  chacie nakrywano stół b ia 
łym obrusem, na którym przed obrazem św. Jerzego stawiano zapalone 
świece (najczęściej gromnice), sól, chleb i modlono się. Następnie gos
podarz oraz gospodyni kropili bydło wodq święconą, po czym gospodarz 
brał zapaloną świecę i obraz św. Jerzego, a gospodyni sól i chleb i ob
chodzili w ten sposób bydło wym awiając słowa specjalnej modlitwy, po 
czym stawiali obraz nad wrotami i wypędzali bydło na ulicę. Za obrazy 
wkładano pięknie przybrane palmy i gromnice oraz poświęcane wianuszki
i zioła, które trzymano w celach leczniczych. W  okresie Zielonych Świąt, 
jak również na różne uroczystości kościelne majono obrazy tatarakiem
i zielonymi gałązkami.

Liczba świętych obrazów w chatach była bardzo duża, nieraz docho
dziła do kilkudziesięciu, w zależności od zamożności mieszkańców. 
W  uboższych domach, gdzie środki materialne na to nie pozwalały, rezyg
nowano z galerii świętych i wieszano w połowie wysokości ściany tylko 
nieliczne obrazy. Obraz należał do parady domu. Strojność obrazu prze
jaw ia jąca  się w zespole barw i kwiecistym ornamencie często potęgo
wano różnymi, zależnie od regionów, elementami zdobniczymi, jak zdo
bione ramy, kwiaty z bibułki, odpustowe serca z barwnego papieru itp., 
przystosowując je do wnętrza izby. Parada ta obowiązywała wszystkie 
stopnie wiejskiej hierarchii pod groźbą utraty szacunku w gromadzie. 
W yłam ujący się spod tych zwyczajów uważany był za sknerę i skąpca, 
za człowieka niedobrego charakteru.

2. Rola obrazu — Zawieszone na ścianach obrazy święte nie tylko sta
nowiły ozdobę i paradę chaty, ale w przekonaniu ludu były błogosła
wieństwem dla domu. Treść ich stanowiły przeważnie kopie słynących 
łaskami obrazów Matki Boskiej, przed którymi najczęściej paliła się w 
chacie wieczna lampa oliwna, oraz świętych patronów. Każdy z domow
ników chciał mieć obraz swego świętego patrona, a le  naczelne miejsce 
wśród obrazów, poza głównymi patronami rodziny (obraz Matki Boskiej, 
Świętej Rodziny czy św. Józefa), zajmował patron gospodarza. Lud w iej
ski żywił głęboką wiarę w nadprzyrodzoną energię promieniującą z obrazu 
na zewnątrz, którą to energię można przejąć, czy wchłonąć przez bliski 
z nim kontakt. Tu tkwi źródło zwyczaju całowania obrazu lub pocierania 
oń różnych przedmiotów. Cudowną moc ma nie tylko obraz, a le  i rama, 
w którą jest oprawiony: Zdarzało się, że zeskrobane wiórki czy odłupane 
trzaski z blejtramów, oderwane strzępki płótna używano w celach lecz
niczych. W  tym celu używano też małych obrazków dewocyjnych, które 
wkładano chorym pod poduszkę. Obrazy były błogosławieństwem dla do
mu, szczególnie stare, odziedziczone po ojcach lub w ianne: matki dawały 
je w prezencie ślubnym córkom wychodzącym za mąż. Obrazy w ianne 
na nowym domostwie miały swoje miejsce sakralne, do nich przyczepiano 
lub wkładano za nie wianek ślubny. Z zaślubinami było połączonych w iele
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religijnych zwyczajów ludowych. Na Kaszubach narzeczeni przed obrazem 
św. Jan a  Ewangelisty czytali Ewangelię św. Jan a , w celu wyproszenia 
sobie błogosławieństwa i zabezpieczenia się przed urokami, które mo
głyby młodej parze zaciążyć nad nową drogą życia. W  wigilię św. Jan a, 
na Kaszubach, obraz tego Świętego wieszano nad drzwiami chaty, a na 
oborze robiono święconą kredą trzy krzyże, aby odpędzić od zagrody 
czarownicę, pędzącą na sabat w noc świętojańską. W raca ją cą  od ślubu 
młodą parę rodzice witali wychodząc im naprzeciw ze świętymi obrazami, 
chlebem i miodem. Obraz też pełnił w obrzędach weselnych funkcję 
godła. Na Rusi wdowa przystępowała do ślubu z obrazem w ręce, a nie 
w koronie na głowie. Obrazem rodzice błogosławili udające się w świat 
dzieci — na zgrobek, czy służbę wojskową.

N a zakończenie możemy powiedzieć, że religijne malarstwo ludowe 
zamarło przed niespełna stu laty. Dziś już nie znajdujemy obrazów ludo
wych tworzonych przez „obraźników” . Nowoczesność je wyparła. Dużo 
ich wyginęło na początku XX wieku — do czego, musimy to stwierdzić 
ze smutkiem, przyczyniło się także duchowieństwo — zachęcając do nisz
czenia „bohomazów”  uwłaczających czci Bożej, a zastępowania ich lito
grafią. A le i wtedy lud niszczył je z szacunkiem, palił w ogniu lub potłu
czone na drobne kawałki zakopywał w ziemi jako poświęcone, aby nie 
uległy znieważeniu. O ca lone — znajdują się w muzeach, gdzie w czasie 
zwiedzania jak motyle urzekają pięknem barw, przykuwają wzrok, intry
gują i zaciekaw iają tematyką.



Na posiedzeniu Zarzqdu G łównego Społecznego Towarzystwa Polskich 
Katolików, które miało miejsce w dniu 10 grudnia 1983 r., ustanowiono 
nagrodę im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Nagroda ta ma być przy
znawana corocznie za prace naukowe, popularyzatorskie i organizowanie 
badań w zakresie problematyki mniejszości religijnych w Polsce i polskich 
mniejszości religijnych za granicq, ich wkładu w rozwój społeczny i kul
turalny kraju, w krzewienie wartości ogólnopolskich i patriotycznych oraz 
ich stosunków z państwem. W  skład jury weszli wybitni przedstawiciele 
polskiej nauki. W arto  więc — choć w skrócie — przedstawić na łam ach  
naszego Kalendarza sylwetkę Andrzeja Frycza Modrzewskiego — wybit
nego Polaka, przedstawiciela polskiego Renesansu, człowieka, który 
„lotem śmiałej myśli naukowo-filozoficznej wyprzedził swe czasy".

MAŁGORZATA KĄPIŃSKA

Życie i twórczość Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
ojca polskiej myśli demokratycznej

Wstęp

R e n e s a n s  — ,,złoty wiek” polskiego Odrodzenia (XVI w.) charakte
ryzowało niezwykłe tempo rozwoju kulturalnego, które przejawiało się 
zarówno w ilości i jakości osiągnięć renesansowych, jak też w ich upow
szechnieniu. Polska, jak nigdy dotąd, włączyła się w krąg przodujących 
idei ogólnoeuropejskich. Powstała wielka narodowa literatura. W  r. 1503 
działała na ziemiach polskich tylko jedna drukarnia, zaś w r. 1580 było 
ich już siedemnaście.

Na początku XVI w. ważne wydarzenie literackie stanowił druk tekstu 
„Bogurodzicy” w języku polskjm, u schyłku zaś wieku wyszły spod pras 
drukarskich kolejne edycje dzieł wybitnych polskich przedstawicieli epoki 
Renesansu: M ikołaja Reja, Jan a  Kochanowskiego, M ikołaja Kopernika 
i Andrzeja Frycza Modrzewskiego. W ielkość produkcji książkowej (w ciągu 
całego stulecia) w oficynach księgarskich na terenie Polski oblicza się 
w przybliżeniu na 3,5 min egzemplarzy. O siągnięcia nauki renesansowej 
na poziomie światowym reprezentują dzieła uczonych polskich z dzie
dziny astronomii, geografii, historii, filologii klasycznej, językoznawstwa, 
nauki o państwie i prawie. W  bogatej panoramie życia kulturalnego epoki 
na szczególne wyodrębnienie zasługuje humanizm i reformacja.

Czołowymi pisarzami polskiego Renesansu byli wspomniani już: M iko
łaj Rej, Jan  Kochanowski i Andrzej Frycz Modrzewski. M ikołaj Rej ode
grał rolę pionierską, zapoczątkowując wątki w literaturze, które następnie 
przetworzył i rozwinął Jan  Kochanowski, tworząc z nich nowe jakości.
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Wśród wielu uczonych, którzy dziełami swymi kształtowali nowe prądy 
w życiu społeczno-politycznym, należy wymienić Andrzeja Frycza Modrzew
skiego. Na tle publicystyki związanej z walką o egzekucję praw szcze
gólne miejsce zajął w łaśnie Modrzewski, zwany „ o j c e m  p o l s k i e j  
m y ś l i  d e m o k r a t y c z n e  j” , propagator r ó w n o ś c i  l u d z i  
w o b e c  p r a w a ,  przenikliwy krytyk współczesnego stanu praw, oby
czajów i instytucji społecznych.

O siągn ięcia twórcze Reja, Kochanowskiego i Modrzewskiego wyzna
czają szczytowe możliwości polskiego Renesansu. Do głównych zasług tej 
świetnej epoki rozkwitu należało bowiem m.in. upowszechnienie kultury 
humanistycznej w różnych kręgach społecznych.

Kształt artystyczny kultury polskiej epoki Renesansu — twierdzi Bohdan 
Suchodolski w pracy pt. „Dzieje kultury polskiej”  (Interpress, Warszawa 
1980, s. 107) — rodził się „n ie  tylko z potrzeb i upodobań dworu i sze
rokich mas. N ie był on wyrazem współdziałania twórcy i publiczności. 
Był raczej wyrazem odkrywania ładu panującego we wszechświecie, okreś
lanego w kategoriach prawdy, piękna oraz dobra. G łęboka wspólnota tych 
podstawowych przeświadczeń i dążeń łączyła najwybitniejszych ludzi pol
skiego Renesansu: M ikołaja Kopernika — który poszukiwał praw rządzą
cych ruchem planet i ustanawiających porządek świata, Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego — który poszukiwał praw moralnych, mających być pod
stawą społecznego porządku i pokojowego współistnienia ludzi różnych 
narodowości, różnych klas społecznych, różnych wyznań, oraz Jana  Ko
chanowskiego — który w swej poezji pragnął oddać piękno widzianego 
świata, a zarazem jego ład moralny, któremu poddany jest indywidualny 
człowiek".

W  tym czasie znane były w Polsce, z wydań łacińskich lub tłumaczone 
na język polski, dzieła Erazma z Rotterdamu. Uczyły one krytycyzmu wo
bec przekazywanej z pokolenia na pokolenie tradycji i propagowały 
postawę poszukiwania prawdy i zasad moralności we wspólnym wysiłku 
rozumu i we wzajemnej tolerancji. Modrzewski w swym odważnym i me
diacyjnym działaniu był wiernym uczniem słynnego Rotterdamczyka. Po
woływał bowiem wszystkie sporne kwestie społeczne przed „ t r y b u n a ł  
r o z u m u " ,  tak jak Kopernik, który zawierzył poznawczej sile rozumu 
ludzkiego. Jak  Kopernik obserwował ruchy ciał niebieskich szukając praw, 
które nimi rządzą, tak Modrzewski obserwował bieg życia ludzi i spraw 
społecznych Sarmacji, aby określić charakter panującego w niej porządku. 
Dodajmy, że nazwy: Sarm acja — Modrzewski używał na określenie całej 
Rzeczypospolitej i samej ówczesnej Polski (Nazwa Rzeczpospolita — Res- 
publica — rugowała w Polsce renesansowej tradycyjną, średniowieczną 
nazwę Królestwa — Regnum). Ten obraz rzeczywistości był punktem wyj
ścia krytyki i postulatów naprawy, formułowanych ze stanowiska rozumu. 
Wszystkie sprawy sporne musiały być w ten sposób rozważane: „N iech  
tylko — pisał Modrzewski -  rzecz pójdzie przed trybunał rozumu, a nie
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zuchwalstwa i przewrotnych namiętności, niech zasiądą sędziowie, dla 
których dobro Ojczyzny i dostojeństwo praw ważniejsze jest od zysku, 
zemsty i bezbożnego panoszenia się, którzy chcą, aby prawo i dobro 
miało swą moc zgodnie z naturą, a nie ze względu na jakiś stan, którzy 
chcą zaprowadzić dla wszystkich żyjących w tej Rzeczypospolitej prawo 
równe” .

Przed trybunałem rozumu mają być rozstrzygane problemy praw nie
sprawiedliwych, pozwalających na samowolę szlachty i wyzyskiwanie chło
pów, niweczącą zasady naturalnej i chrześcijańskiej równości ludzi, zez
w ala jącą  na nietolerancję i fanatyzm.

Jedynie powiązanie mądrości, ze sprawiedliwością jest użyteczne dla 
ludzi. Te słowa były d e w i z ą ,  głównym hasłem walki o przebudowę 
Rzeczypospolitej. Program takiej przebudowy przedstawił w sposób naj
bardziej konsekwentny właśnie Modrzewski i w jego działalności wyraziła 
się najpełniej nowa wiedza o rzeczywistości społecznej i nowy pogląd 
na świat w tej dziedzinie.

Niestety, uczeni tej miary, co Kopernik i Modrzewski, nie znaleźli należ
nego uznania wśród sobie współczesnych, lecz dopiero po wiekach doce
niono ich prace. Na tyle bowiem „lotem śmiałej myśli naukowo-filozo- 
ficznej wyprzedzili swe czasy”  (cyt. za J. Krzyżanowskim: „H istoria litera
tury polskiej” , P IW , Warszawa 1979, s. 260).

Słusznie zauważył w roku 1857, w swojej historii literatury poJskiej 
M ichał Wiszniewski, że są u Modrzewskiego myśli, które później pisarze
XVIII wieku „jakby zupełnie nowe na świat rozpuścili; my sami zapom
niawszy o takich ludziach, jak Modrzewski, u tych cudzoziemców szuka
liśmy nabycia lepszych wyobrażeń i zasad prawa, zapomniawszy swoich 
mędrców, którzy tamtych wyprzedzili” .

2ycie i twórczość

Andrzej Frycz Modrzewski nie cieszył się zasłużoną sławą w czasach, 
w jakich przyszło mu żyć. Przez długie wieki pozostawał w niepamięci, 
toteż badacze jego życia i twórczości musieli pokonać wiele trudności, 
aby przekazać nam biografię tego czołowego i najbardziej postępowego 
pisarza politycznego polskiego Renesansu. Jeszcze w początkach naszego 
stulecia wyrażano pogląd, jakoby Modrzewski był mieszczaninem i N iem 
cem. Szczegółowe badan ia dowiodły jednak niezbicip, że Andrzej Piotr 
(tak bowiem zapisał się jako student na uniwersytet w Wittenberdze) 
Frycz Modrzewski był Polakiem z krwi i kości oraz szlachcicem. Pisarz 
podpisywał się: Andrzej Frycz, po łacin ie : A n d r e a s  F r i c i u s .  For
ma bardziej rozwinięta: Frycz z M o d r e w i a ,  czyli M o d r z e w s k i  
(patrz: B. Kosmanowa: „Modrzewski i jego przeciwnicy", LSW  1977, s. 7).
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Nie wiemy dokładnie, kiedy się urodził. Nastąpiło to prawdopodobnie 
między rokiem 1502 a 1506 (na ogół przyjmuje się rok 1503) w Wolborzu, 
koło Sieradza. Pochodził z rodziny drobnej szlachty, był synem Jakuba
- wójta z Wolborza. Pierwszą zbiorowością, z którą się zetknął — poza 
rodziną -  było miasteczko Wolbórz, a właściwie parafia. O na  bowiem 
wiązała ca łą  okolicę. Przy rynku, na placu kościelnym, znajdowała się 
szkoła parafialna, do której ojciec oddał małego Andrzeja Piotra. Po 
ukończeniu szkoły parafialnej w Wolborzu, a potem w Krakowie (na K a 
zimierzu), oraz osiągnięciu wymaganego wieku (14 lat), Andrzej zapisał 
się w r. 1517 na wydział filozoficzny Akademii Krakowskiej. Słynna Aka
demia była wówczas magnesem przyciągającym co zdolniejszą młodzież 
z całej Polski. Kształcili się tu synowie najznakomitszych rodzin. Wydział 
filozoficzny tejże uczelni był niejako przygotowawczy do wydziału prawa, 
medycyny lub teologii, czyli spełniał rolę dzisiejszej szkoły średniej.

Studia Modrzewskiego w Krakowie przypadły na lata 1517—1522. Po 
dwóch latach uczęszczania na wydział filozoficzny uzyskał bakalaureat, 
przyjął niższe święcenia kapłańskie, rozpoczął studiowanie teologii, lecz 
nie starał się o wyższy tytuł — magistra. N ie wynikało to z braku pilności 
czy niechęci do nauki, lecz z innej przyczyny, m ianowicie stopnie nauko
we nie były potrzebne wówczas synom magnatów i szlachty. Chodziło im 
bowiem nie o formalność, lecz o faktyczny zasób wiedzy. Akademia Kra
kowska była uczelnią katolicką, toteż w epoce reformacji nie mogki liczyć 
na szeroki napływ protestantów. W  albumie studentów Andrzej Frycz 
Modrzewski zanotowany został jako Andrzej syn Jakuba z Wolborza -  
z późniejszym dopiskiem: haereticus.

W  r. 1523 Modrzewski zdecydował się -  wzorem synów mieszczan 
i drobnej szlachty -  na karierę dworską. W ybrał dwór prymasa Jan a  
Łaskiego (1455/56-1531). Rozpoczął pracę w kancelarii. Dokonął św ia
domego wyboru, gdyż prymas Jan  Łaski, arcybiskup gnieźnieński, był 
jedną z najciekawszych postaci w ówczesnej Polsce. Dostojnik ten potrze
bował z kolei pracowitych i wykształconych sekretarzy oraz dworzan, a 
Modrzewski posiadał właśnie te cechy. Na dworze prymasa Łaskiego mógł 
młody wolborzanin zdobyć znakomitą praktykę życiową i zapoznać się 
z polityką wewnętrzną i zagraniczną Polski. Prymas otaczał się wybitnymi 
ludźmi, wysyłał wielu młodych ludzi (nie tylko krewnych) na studia za 
granicę, zabiegał o reformę szkolnictwa w kraju, nie wyłączając Aka
demii Krakowskiej. Modrzewski musiał więc pozostawać pod urokiem arcy
biskupa, chociaż -  jak można przypuszczać -  raziły go wielkie ambicje 
polityczne Łaskich. Zdobył jednak duże doświadczenie, co niewątpliwie 
przydało mu się w późniejszych latach.

Po dwóch latach Modrzewski zatrudniony został u biskupa poznań
skiego Jan a  Latalskiego (1499-1560) -  późniejszego biskupa krakow
skiego i arcybiskupa gnieźnieńskiego — na stanowisku notariusza publicz
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nego. W  owych czasach występowali notariusze publiczni, tak zwani apos
tolscy, czyli papiescy, oraz cesarscy, czyli powoływani w imieniu tych 
władców, którzy spisywali i uwierzytelniali dokumenty. Funkcję taką speł
n iają obecnie państwowe biura notarialne. Modrzewski, pracując u Jan a  
Latalskiego, nie zerwał kontaktów z Łaskimi. Przeciwnie, łączyły go z ro
dziną Łaskich bliskie stosunki. Na dworze prymasa rozwijał swoje zain
teresowania prawnicze, poznawał interesujących ludzi. W raz z obu 
dostojnikami kościelnymi młody sekretarz nieustannie podróżował, uczest
niczył w sejmach, obserwując ich obrady. W  roku 1526 spotkał się z bra
tankiem i imiennikiem prymasa — młodym Janem  Łaskim, który wrócił 
właśnie z podróży zagranicznych i pozostawał pod szczególnym urokiem 
wielkiego humanisty holenderskiego — słynnego Erazma z Rotterdamu.

W  roku 1529 zmarł ojciec Modrzewskiego. Po przejęciu spadku w W o l
borzu, Andrzej Piotr rozpoczyna pracę u boku młodego Jan a  Łaskiego
— znanego i zasłużonego działacza reformacji, wpierw kapłana katolic
kiego, kanonika, prałata, potem — protestanta znanego w kraju i za 
granicą, chcącego po r. 1556 zorganizować w Polsce — z połączenia 
wszystkich wyznań — jeden Kościół narodowy. Pracując u Łaskiego, M o 
drzewski dużo podróżował — był jakiś czas w Niemczech, gdzie zapoznał 
się z rozwijającym się tam protestantyzmem i jego przywódcami: Lutrem, 
Melanchtonem i in. Prawdopodobnie poznał też osobiście wielkiego 
holenderskiego humanistę, Erazma z Rotterdamu — Desiderius Erasmuss 
(1466—1536) — na krótko przed jego śmiercią, bo w łaśnie w r. 1536 z po
lecenia Jan a  Łaskiego transportował do Polski bibliotekę Erazma, zaku
pioną przez Łaskiego. N ie udało mu się jednak zapobiec rozproszeniu 
cennego zbioru rotterdamskiego po świecie. Pobyt za granicą zbliżył M o
drzewskiego — łącznie z wpływem, jaki nań wywierał Łaski — do protes
tantyzmu, w wyniku czego w Polsce, od około r. 1541, wszedł w bliższe 
kontakty z protestanckimi humanistami, którym przewodził Andrzej Trze- 
cieski (zm. 1547), uczeń Erazma, i z postępową grupą stronnictwa egze
kucyjnego.

Mimo że Modrzewski miał już lat przeszło trzydzieści i do przeszłości 
należały jego lata nauki w Krakowie, zapisał się jednak w r. 1531 na 
uniwersytet w Wittenberdze, stanowiący wówczas główny ośrodek refor
macji w Niemczech, sprzyjający luteranizmowi. Pieniądze potrzebne na 
studia zagraniczne czerpał Modrzewski ze starego i zasobnego probos
twa w Brzezinach, koło Wolborza. Europa pogrążona była wówczas w spo
rach wyznaniowych, toteż Modrzewski z zapałem zabrał się do studio
w ania książek — tym razem religijnych, ponieważ — jak sam później 
napisał — widział „szarpanie się o w iarę” . Zabrał się tedy do czytania 
pism obydwóch stron, z pełnym bezstronności nastawieniem, a równo
cześnie na tyle ostrożnym, aby nie utrudnić sobie poznania prawdy przez 
przyjęcie z góry jakiejkolwiek opinii. Zafascynowała go religia, na równi 
ze sprawami ustrojowymi. Studia swoje w Wittenberdze musiał jednak
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przerwać, na skutek wydania przez króla Zygmunta Starego edyktu za
braniającego Polakom studiowania w ośrodkach reformacji. Pozostał jed 
nak w Niemczech do r. 1540.

W rócił do kraju około r. 1540, już jako dojrzały, trzydziestokilkuletni 
mężczyzna. W  Krakowie znalazł się od razu w centrum spraw politycz
nych i kulturalnych. Brał udział w dyskusjach w domu Andrzeja Trzecie- 
skiego — starszego (ojca autora biografii Reja). Spotykali się tam wy
bitni działacze i pisarze, dyskutując na temat najbardziej palących pro
blemów społecznych i religijnych. N ie brakło tam również M ikołaja Reja.

Czterdziestoletni Andrzej Frycz Modrzewski zdecydował się na debiut 
pisarski. Po raz pierwszy, jako pisarz, wystąpił w r. 1543, o którym mówi 
się, że był to rok przełomowy. Zbiegło się wówczas kilka wydarzeń: ogło
szenie dzieła „O  obrotach sfer niebieskich" M ikołaja Kopernika, „K rót
kiej rozprawy między trzema osobami: Panem, Wójtem i Plebanem " Mi- 
kała Reja, kres życia poety łacińskiego Klemensa Jan ickiego oraz wystą
pienie Modrzewskiego w sprawach ustrojowych.

Modrzewski uzależniał pomyślność państwa od wykształcenia jego 
mieszkańców, których wzywał: „N ie  ma bodaj drogi, na której by łatwiej 
dojść do mądrości, jak przez najusilniejsze czytanie” . Uważano bowiem 
wówczas, że sztuka czytania nie jest łatwa, nie może być ograniczona 
do znajomości pisma, a czytać należy powoli i ze zrozumieniem. Za po
mocą książki odwoływali się do społeczeństwa wszyscy, którzy chcieli 
zdobyć zwolenników dla jakiejś idei, zwłaszcza publicyści i pisarze poli
tyczni, zajmujący się prawodawstwem i ustrojem państwa. Do nich nale 
żał Modrzewski.

Pierwsza jego rozprawa nosiła tytuł: „Lascius, sive de poena homocidi
-  Laski, czyli o karze za mężobójców” . Liczne zabójstwa były plagą 
ówczesnej Polski, a dotychczasowe prawa nie zdołały zapobiec ich roz
powszechnianiu się, mijały się bowierti z poczuciem sprawiedliwości spo
łecznej. Modrzewski atakował więc w swej rozprawie prawo o mężo- 
bójstwie, na mocy którego za zabicie szlachcica przez mieszczanina 
lub chłopa groziła zabójcy kara śmierci, a w przypadku odwrotnym, 
jeśli szlachcic zabił mieszczanina lub chłopa, płacił tylko 10 grzywien, 
bez kary więzienia. Traktat swój napisał Modrzewski w formie mowy — 
zgodnie z ówczesnymi zwyczajami humanistycznymi. Trzeba bowiem pod
kreślić, że charakterystyczną w literaturze polskiego Odrodzenia była 
właśnie forma dialogowa, rozmowna. Wszystko stawało się tematem „roz
mowy” . Podobną funkcję spełniała druga zasadnicza kategoria artys
tyczna ówczesnego piśmiennictwa: mowa, której korzenie również sięgały 
Średniowiecza. Modrzewski swoje wywody włożył w usta nieżyjącego już 
wojewody sieradzkiego, Hieronima Łaskiego. Pisarz, posługując się 
argumentami moralizatorskimi, wykazał wielką dojrzałość umysłu, śmia
łość poglądów, toteż wyróżnił się bardzo na tle ówczesnych propaga
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torów nowych praw przeciw mężobójcom. Po raz pierwszy w Polsce 
człowiek prywatny zajqł się — prawdopodobnie bez inspiracji ze strony 
najwyższych czynników, chociaż odpowiadało to ich intencjom — spra
wami wielkiej wagi państwowej.

W  latach 1543—1545 napisał jeszcze 3 mowy o karze za mężobójstwo, 
które nie odniosły jednak pożądanego skutku i sejm w r. 1543 nie podjął, 
niestety, rewizji przestarzałego prawa. Z wielkim temperamentem i pasją 
potępiał Modrzewski niesprawiedliwość, pisząc m.in.: „To pewnie i kula
wemu szlachcicowi dasz pierwszeństwo w wyścigu przed plebejuszem
o szybkich nogach” . Nawet przyjaciele pisarza zaszokowani byli śmia
łością sformułowań i celnością myśli Modrzewskiego. Często więc M o 
drzewski musiał występować pod pseudonimem. Prowadził upartą walkę
o sprawiedliwe prawa przez cztery lata. Powoływał się często na Pismo 
Święte, sięgał do argumentów etycznych — i to nawet w stosunku do 
duchowieństwa. W  ciągu tych lat stał się wybitnym, szeroko znanym 
pisarzem politycznym.

Znaczne dochody przyniosłaby Modrzewskiemu plebania w Brzezinach, 
gdyby nie fakt, że miał sporo nieprzyjaciół, którzy wręcz go ograbiali. 
Głównym nieprzyjacielem był pan Brzezin, Krzysztof Lasocki, a zarazem 
patron prepozytury czyli probostwa, mający wielkie wpływy w powiecie 
brzezińskim, województwie łączyńskim i w sądzie. Modrzewski wytoczył 
nawet proces Lasockiemu, który c iągnął się całymi latami i ostatecznie 
zakończył klęską. Modrzewski pozbawiony został w latach 1557-1558 pro
bostwa w Brzezinach.

Ważnym momentem w życiu Modrzewskiego stało się powołanie go 
na stanowisko sekretarza królewskiego w r. 1547 na dworze panującego 
wówczas w Polsce króla Zygmunta Augusta. U Jag iellonów  kancelaria 
odgrywała olbrzymią rolę, jako instytucja władzy wykonawczej, a sekre
tarze często w różnych misjach wyjeżdżali za granicę. Modrzewski miał 
więc przed sobą perspektywę dalszej kariery, a le  pod warunkiem przy
jęcia wyższych święceń kapłańskich. Mógł osiągnąć godność kanonika, 
a może nawet biskupa.

Jako sekretarz królewski, członek kancelarii królewskiej, Modrzewski 
miał dostęp do króla, mógł zaznajam iać się z ważniejszymi sprawami 
publicznymi. N ie piastował jednak stanowiska kierowniczego, pozwala
jącego na przeprowadzenie reform, mógł jedynie wskazywać i uzasad
niać plan zarówno reform, jak i zasad działania.

W  tym czasie obradował w Trydencie sobór powszechny Kościoła kato
lickiego. Jego tematem były sposoby walki z reformacją i dokonanie 
odnowy wewnętrznej, zwłaszcza problem kleru. W  Polsce mówiło się
o zorganizowaniu Kościoła narodowego, niezależnego od Rzymu, co bar
dzo niepokoiło papieża Pawła III. W iedzia ł on bowiem o postawie tole
rancyjnej w sprawach wiary króla Zygmunta Augusta. Z drukarni Scharfe-
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ra wyszta „M ow a o wystaniu posłów na sobór chrześcijański”  Modrzew
skiego (1546). W  „M o w ie ”  uzasadniał on konieczność wysłania delegacji 
polskiej do Trydentu, która to delegacja reprezentowałaby przede wszyst
kim interesy własnego kraju. Ponadto wyraził nowq zasadę związania 
Kościoła z potrzebami Ojczyzny, czyli jedną z zasad Kościoła narodowe
go. W  sprawach wiary -  głosił pisarz -  nie mogą decydować tylko bis
kupi, lecz cały naród.

Modrzewski napisał w r. 1549 dwa traktaty: „D ia log  o przyjmowaniu 
przez świeckich Komunii św. pod dwiema postaciami'' oraz rozprawę w 
sprawie zniesienia bezżeństwa księży. O p iera jąc  się na słowach św. Pawła 
(z Listu do Koryntian 1,7) -  „Bonum  est homini uxorem non tangere", 
autor dowodzi, że św. Paweł wcale nie wypowiadał się przeciw zakła
daniu rodzin przez duchownych. W spom niana rozprawa stanowiła dalszy 
krok naprzód w drodze Modrzewskiego do reformacji.

Po wielu podróżach zagranicznych Modrzewski osiadł w Krakowie 
(1550) i poświęcił się intensywnej pracy pisarskiej. Pracował teraz nad 
pomnikowym dziełem swego życia: „O  poprawie Rzeczypospolitej" — bę-
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dqcym syntezy jego dotychczasowych studiów. W  końcu czerwca r. 1551 
spod pras drukarskich u Łazarza Andrysowicza w Krakowie wyszła obszer
na praca pt. „Commentatorium de Republica em endanda iibri quinque: 
Liber primus de moribus, secundus de legibus, tertius de bello, quartus 
de ecclesia, quintus de schola” . Było to osiągnięcie pisarskie przekra
czające wszystkie dotychczasowe. Po raz pierwszy ktoś napisał syntezę 
całego ustroju, zajął się obyczajami, prawami, wojną, Kościołem i szkol
nictwem. Niestety, Księgi o Kościele i o szkole skonfiskowała cenzura 
kościelna. Modrzewski czynił starania, aby wydać całość dzieła za g ra 
nicą. W  tym celu wysłał manuskrypty znanemu bazylijskiemu drukarzowi, 
a swemu serdecznemu przyjacielowi — Oporynowi, przy czym uzupełnił 
i poszerzył Księgę o Kościele. Oporyn wydał w r. 1554, w bardzo staran
nej szacie, dzieło Modrzewskiego i rozesłał je do ważniejszych osobis
tości w całej Europie, zyskując tym sposobem autorowi wielu zwolenni
ków i sympatyków. Dzieło Polaka zyskało za granicą wielu zwolenników, 
wielkie uznanie i popularność, tak że już w r. 1557 jego drugie wydanie 
było już wyczerpane. Modrzewski przystąpił do opracowania trzeciego, 
ostatniego za swego życia, wydania. W  latach 1554-1556 napisał szereg 
rozpraw teologicznych, będących uzupełnieniem Księgi o kościele: O  mał
żeństwie, o poście, o ofiarach za zmarłych, o powadze Słowa Bożego,
o usprawiedliwieniu, o Sakram encie O łtarza, o hierarchii kościelnej. Trak
taty te, zebrane razem, stanowią treść Księgi drugiej o Kościele, osta
tecznie zredagowanej w r. 1556.

Sprawa reformy Kościoła zajęła Modrzewskiemu 2/3 pism. Za najwięk
szą przeszkodę w rozkwicie Ojczyzny uważał rozbicie społeczeństwa na 
cały szereg obozów religijnych, powodujące waśnie, spory, brak jedności 
a więc -  niezgodę wewnętrzną. Religijny odcinek życia uznał za newral
giczny punkt, od którego należałoby rozpocząć naprawę stosunków w 
szesnastowiecznej Polsce. D latego przez ca łe  życie rozbudowywał i posze
rzał program organizacji i doktryny Kościoła, aż wypracował wreszcie 
koncepcję Kościoła polskiego, opartą o reformację, a jednak różną od 
niej.

Kościół — według Modrzewskiego — winien być Kościołem powszech-^ 
nym, hierarchicznym, demokratycznym, reformowanym i wreszcie -  dla 
Polaków — polskim. Już sama definicja Kościoła Powszechnego, sformu
łowana przez Frycza, obejmowała swym zasięgiem ca łe  chrześcijaństwo: 
„Kościół jest to zgromadzenie ludzi wierzących w Chrystusa, które to 
zgromadzenie od samego początku rządzone jest przez Słowo Boże" lub 
jako „zgromadzenie ludzi wierzących w Chrystusa” . Zgodnie z definicją, 
Kościół Powszechny tworzą „n ie  tylko Kościoły rzymskiej w iary” , a le  wszys
tkie Kościoły chrześcijańskie, np. Kościół grecki czyli prawosławny, abi- 
syński, ormiański, ruski (część Kościoła prawosławnego na ziemiach Pol
ski i Litwy). G łow ą Kościoła jest sam Chrystus i tylko O n -  nikt inny, 
Chrystus jest opoką i fundamentem Kościoła, jego kamieniem węgiel
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nym. Najwyższą potęgą, jedynym nieomylnym autorytetem w Kościele 
Powszechnym jest Słowo Boże — Pismo Święte, Biblia. Kościół Powszechny
-  jako społeczność widzialna, podlegająca kierownictwu, winien być -  
według Modrzewskiego -  Kościołem hierarchicznym, na czele którego 
stanie najwyższy arcykapłan, jako przewodnik i kierownik. Papież więc 
ma być najwyższym autorytetem moralnym, a nie monarchą sprawującym 
rządy absolutne. Kościół winien być stróżem moralności, a nie potenta
tem politycznym, winien być też demokratyczny. Do obrad w soborze 
powszechnym powinni więc być dopuszczeni ludzie świ-eccy.

Modrzewski pragnął reformy głębszej, obejmującej karność i dyscyplinę 
kleru, obrzędy i administrację, a  nade wszystko dogmaty i teologię. 
Reforma ma pójść w tym kierunku, aby przywrócić ludziom świeckim 
Komunię św. pod dwiema postaciami, znieść celibat duchownych, wpro
wadzić z powrotem język narodowy do liturgii.

N iedługo trwała kariera dworska Modrzewskiego. Po powrocie do W o l
borza, gdzie został w r. 1554 wójtem, musiał już po roku opuszczac 
rodzinne strony, wskutek szykan, jak ie w stosunku do niego począł sto
sować Kościół Rzymskokatolicki,- a zwłaszcza organa i ludzie kontrrefor
macji. Schronił się u hetmana J. Tarnowskiego, który udzielił mu gościny. 
Wkrótce też otrzymał od króla Zygmunta Augusta list żelazny, dzięki 
któremu został uniezależniony od jurysdykcji kościelnej i mógł we względ
nym spokoju spędzić ostatnie lata swego życia.

W  r. 1558 usunięto go również z prepozytury brzezińskiej. Atakowany 
ze wszystkich stron, porzucony przez przyjaciół, gnębiony przez cenzurę 
kościelną, Modrzewski mocno odczuwał swą samotność, mógł liczyć tylko na 
uznanie niewielu najwyższych humanistów Europy, rozumiejących wielkość 
idei, które głosił.

Andrzej Frycz Modrzewski -  człowiek o gruntownym wykształceniu teo
logicznym, prawniczym raczej aniżeli filozoficznym, o umyśle głębokim 
i śmiałym — zainteresował wielu swymi pracami, a le  i ściągnął na siebie 
wiele niechęci. W  swym ogromnym traktacie, głoszącym „potrzebę napra
wy państwa”  (Commentatorium de Republica em endanda, 1551—1554; 
przekład C. Bazylika z r. 1557 spopularyzował to dzieło pt. „ O  poprawie 
Rzeczypospolitej”,), autor wyszedł od stosunków polskich, jakkolwiek dzieło 
jego nie było bynajmniej projektem idealnej 'konstytucji dla Polski jag ie l
lońskiej. Modrzewski nakreślił w 5 księgach zasady obyczajów, praw, 
wojny, życia kościelnego i szkolnego, tak jak wyobrażał sobie w dosko
nale zorganizowanym państwie. Zasady te opierał na wym aganiach na
tury ludzkiej uszlachetnionej przez religię chrześcijańską, a więc wyma
gan iach  stworzonych przez myśl humanistyczną, przy czym wykazywał 
niezwykle głębokie zrozumienie życia zarówno indywidualnego, jak i zbio
rowego. M a jąc  swój własny idealny obraz dobrze prosperującego pań
stwa, dał krytyczną analizę stosunków społecznych i politycznych ówczes
nej Polski, przedstawił sposoby usunięcia zła, naprawy Rzeczypospolitej
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i zbudowania nowej, według własnej recepty. Chociaż Modrzewski znał 
i starożytną, i współczesną sobie literaturę w tym przedmiocie, dzieło jego 
jest oryginalne i dotyczy przede wszystkim stosunków polskich i ich na
prawy. Atakuje tu mocno ustrój feudalny, broni chłopów przed pań
szczyzną, uzasadnia potrzebę posiadania przez chłopów ziemi i jej nie
naruszalność przez szlachtę; głosząc zaś zasadę równości obywateli 
wobec prawa, broni dalej mieszczan przed szlachtą i w ogóle domaga 
się poszanowania prawa przez wszystkich i równego ich stosowania wo
bec wszystkich niezależnie od stanu, majątku czy wyznania. W ypow iada 
się za państwem scentralizowanym i królem o silnej władzy, a le  podle
gającej również prawom. Dom aga się sprawnie działającej aparatury 
urzędniczej i praworządnych urzędników, zwłaszcza zaś wolnego, pra
worządnego i sprawiedliwie obiektywnego sądownictwa. Żąda w swym 
dziele podniesienia oświaty, a le  i laicyzacji szkoły i wychowania.

Program reform — przedstawiony przez Modrzewskiego — nie był pro
gramem przeciętnego szlachcica XVI wieku, nie znalazł też w masach 
szlacheckich zrozumienia i poparcia, ale stanowił najwyższe osiągnięcie 
polskiej myśli politycznej w dobie Renesansu. I dziś, po tylu stuleciach, 
uderza żarliwością patriotyzmu, siłą przekonywania oraz śmiałością kon
cepcji.

Celem państwa — pisał Modrzewski — jest zapewnienie obywatelom 
spokojnego i szczęśliwego życia, a „pod nazwą obywateli należy rozu
mieć wszystkich, którzy mieszkają razem w tej Rzeczypospolitej i są jakby 
jej członkami . Państwo więc winno tym obywatelom zapewnić opiekę 
prawną, zabezpieczyć ich przed krzywdą i wyzyskiem. Szczególnie dużo 
miejsca poświęcił Modrzewski zagadnieniom prawodawstwa. Funkcję pań
stwa widział na sposób nowoczesny i żądał od niego kontroli róż
nych dziedzin życia: handlu, budownictwa, opieki społecznej, szkolnictwa 
i wychowania.

Połączenie dwóch zasad — rozumu i doświadczenia — w badaniu spo
łecznej rzeczywistości pozwoliło Modrzewskiemu stworzyć podstawy dla 
wizji Rzeczypospolitej idealnej, w której miałby się urzeczywistnić cel, 
„ku któremu ludzkie zgromadzenia bywają, aby wszytcy obywatele spo
kojnie a szczęśliwie żyć mogli” . W  takiej Rzeczypospolitej dominujące 
znaczenie mieć będą filozofowie, którzy „n a  straży zdrowia powszech
nego, na straży prawdy stoją” . Posługują się oni -  jak pisał -  „żywą 
siłą ducha, by ludzi skierować ku uczciwości” . I dopiero, gdy ludzka 
złość to udaremni, „królewska władza miecza powinna siłą przymuszać” . 
Podstawą takiego porządku — świeckiej władzy duchowej i świeckiej w ła 
dzy miecza -  miały być szkoły. O ne  bowiem „otwarły źródła i przyspo
sobiły wszystkie cnoty, na jakich potem, niby na podwalinie, wzniesiono 
prawa, którymi rządzi się Rzeczypospolita".

Modrzewski pierwszy, i na długie lata jedyny wśród moralistów pol
skich, rozumiał, iż źródłem reform społecznych i politycznych nie mogą
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być same zasady etyczne, dostępne wybranym jednostkom, lecz przede 
wszystkim prawa rządzące życiem zbiorowym zorganizowanym przez pań
stwo. Z tego stanowiska glosit on konieczność opieki państwowej nad 
osobami niezdolnymi do pracy, przede wszystkim zaś domagał się szkol
nictwa publicznego, utrzymywanego z funduszów, które podówczas znaj
dowały się w ręku Kościoła. W  ten sposób ten p i o n i e r  n o w o 
c z e s n e j  e k o n o m i i  s p o ł e c z n e j  wysuwał postulaty, które w 
dziedzinie szkolnictwa doczekały się realizacji w Polsce, a później i w 
innych krajach, w dziedzinie zaś opieki społecznej dopiero w naszym 
stuleciu. Przede wszystkim jednak zrozumienie doniosłości czynników spo
łecznych w życiu zbiorowym wyniosła Modrzewskiego na szczyty, do któ
rych doprowadziło go konsekwentne snucie nieujawnionej zresztą myśli 
zasadniczej traktatów o mężobójstwie, że wszyscy ludzie powinni być 
równi wobec prawa, a więc zasady, która dopiero w dwa przeszło wieki 
później miała zrealizować się w praktyce.

Nie uznany przez swoich, a odtrącony przez obcych, Modrzewski zna
lazł się równie osamotniony, jak w innej dziedzinie Kopernik. Uznanie 
przyszło znacznie później, w drugiej połowie XVIII wieku, gdy pojawił się 
przedruk ..O poprawie Rzeczypospolitej”  (1770), dowodzący, że ówcześni 
bojownicy postępowej myśli polskiej nawiązywali do tradycji Modrzew
skiego i jego poglądów. Na szczególną uwagę zasługuje pogląd pisarza 
na władzę królewską: domaga się jej wzmocnienia, aby ukrócić samo
wolę feudałów (o co tak bardzo walczył w XV III w. król Stanisław  August 
Poniatowski), a le  jednocześnie podkreśla, że król jest w Polsce obie
ralny, że jest powoływany z woli obywateli. Zrywa więc ze średniowieczną 
teorią o boskim pochodzeniu władzy i już tym samym czyni ogromny krok 
w kierunku sekularyzacji państwa i jego instytucji.

W  r. 1558 Frycz Modrzewski przygotował „O bronę tego, co przedtem 
napisał o soborze powszechnym, o sprawiedliwości chrześcijańskiej, o za
sługach naszych uczynków i o tym, że kapłan powinien raczej unikać 
nierządu niż małżeństwa” . Zaznaczył przy tym, że pozostaje członkiem 
i Rzeczypospolitej i Kościoła, chociaż jego nauki i obrzędów nie może 
uznać w całości.

Tego samego roku, w związku z zatargiem biskupa Jakuba Uchańskiego 
z Rzymem i niezatwierdzeniem go przez papieża Pawła IV na biskupa 
włocławskiego, Modrzewski napisał traktat „O  prymacie papieskim .

W  rok później doszło do skutku zbiorowe wydanie pism Modrzewskiego, 
przygotowane przez Oporyna — podzielonych na 3 tomy. W ydan ie  to 
spotkało się W Polsce z dużym zainteresowaniem.

Nie sposób tu przedstawić wszystkich poglądów pisarza na szereg 
zasadniczych problemów, z jakimi borykało się państwo polskie w XVI 
wieku. Należy jednak podkreślić, że Andrzeja Frycza Modrzewskiego uzna
no za jednego z najwybitniejszych p i o n i e r ó w  tworzenia n o w o-
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ż y t n e j ,  p o s t ę p o w e j ,  a u t o n o m i c z n e j  n a u k i  o p a ń 
s t w i e  i p r a w i e .

W  latach 1560—1561 Modrzewski włączył się czynnie w spór kalwinów 
małopolskich, rozbitych na dwa obozy przez tzw. „Spó r Stankarowski”  
(Stankar -  wykształcony emigrant włoski głosił w Polsce swą indywi
dualną naukę o pośrednictwie Chrystusa przez naukę ludzką. Pociągnął 
on swą nauką wybitnych przedstawicieli izby poselskiej, m.in. Ossoliń
skiego, Stadnickiego). Na polecenie Ossolińskiego, Modrzewski napisał 
dzieło pojednawcze, pt. „D e  M ediatore -  O  Pośredniku" do którego 
dołączył rozprawy: „ O  grzechu pierworodnym", „O  wolnej woli" oraz 
broszurę dotyczącą polemiki z ks. Orzechowskim pt. „Prosta opowieść
o niebywałym zajściu i najgorszym przykładzie, a zarazem skarga i skrzyw
dzenie i żałoby na Stanisława Orzechowskiego” . Prace te, zebrane w 
jeden tom, ogłosił Modrzewski drukiem w roku 1562.

Do kontrowersji o pośrednictwie Chrystusa (spór) dołączyła się nowa: 
„ O  Trójcy św.” . Sam król Zygmunt August zwrócił się do pisarza z prośbą
0 zażegnanie sporu. I tak Modrzewski napisał rozprawę „ O  trzech O so 
bach i jednej istocie Bożej". Dołączył do niej traktat „ O  konieczności 
odbywania zjazdu dJa uśmierzenia sporów religijnych” . Wszystko razem 
przesłał królowi w r. 1565, nazwawszy obydwie rozprawy „Sylwam i” , ze 
względu na różnorodność zagadnień oraz ich zawiłość i tajemniczość.

M inęły czasy humanistów w Wolborzu, kiedy to pałac biskupi za Dro- 
hojowskiego i Uchańskiego tętnił życiem umysłowym. Nadeszły dla Fry
cza kolejne nieprzyjemności w rodzinnym Wolborzu. W raz z zatwierdze
niem na biskupstwie kujawskim Stanisława Karnkowskiego, papież Pius V 
zażądał, by bezzwłocznie usunąć „heretyka”  Modrzewskiego z wójtostwa 
w Wolborzu (29 grudnia 1567 r.). W  odpowiedzi Modrzewski wystosował 
list do papieża, dołączając doń traktaty „O  Jezusie Chrystusie Synu Boga
1 Człowieka a zarazem Bogu i Panu Naszym” . Traktat ten potem rozwinął 
i osobno wydał jako Sylwę czwartą, pt. „O  homousion” . Tak powstały 
cztery Sylwy:
— „ O  trzech Osobach i jednej istocie Boga” ;
— „O  konieczności zwołania narady...” ;
— „O  Jezusie Chrystusie Synu Bo g a";
— „O  Homousion” .

Modrzewski za życia nie doczekał się wydania Sylw. Zostały one wydane 
dopiero w r. 1590, w drukarni krakowskiej.

W arto wspomnieć, że w r. 1557 pisarz wystosował obszerny list „D o  
szlachty Polski i reszty Sarm acji” , śmiało atakując w nim prywatę i nie
okiełzaną samowolę stanu szlacheckiego. Modrzewski proklamował za
sadę, że miłość ojczyzny musi być bezinteresowna, i że bez szemrania 
należy ponosić w jej imię ofiary dla dobra wspólnego.
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Modrzewski wypowiadał się na korzyść języka polskiego, choć wielu 
szesnastowiecznych pisarzy uznawało wyższość łaciny, jako języka „kato 
lickiego". Polemizował on m.in. z opinią głoszoną przez kardynała Hozju- 
sza, że ludzie wykształceni umieją łacinę, a prostakom nie trzeba rozpraw 
teologicznych po polsku, bo i tak ich nie czytają, i nie trzeba, żeby 
„każdy wszystko rozumiał, a więcej niż potrzeba, mądry był” , co zwłaszcza 
niepożądany wpływ wywiera na kobiety, które zamiast pilnować gospo
darstwa, zajmują się propagandą nowinek religijnych. Modrzewski w III 
rozdziale swojej rozprawy „Tractatus de sermone vernaculo”  pokazywał 
korzyści, które wynikną z rozpowszechnienia Pisma Świętego wśród ludu. 
Twierdził on, że polski przekład nie sprzyja szerzeniu się herezji, lecz 
służy pospolitemu człowiekowi.

Andrzej Frycz Modrzewski zmarł w r. 1572 w Wolborzu, na szalejące 
wówczas w W ielkopolsce morowe powietrze. Pochowano go w Małczu, 
pow. Brzeziny, w majątku nabytym przez niego tuż przed śmiercią.

„Wszystko mężnie wytrzymać można w potrzebie”  — jak mawiał Jan  
Kochanowski, ciesząc się z chwili i podnosząc wartość „sumienia i cnoty. 
Były to idee humanizmu europejskiego, które znalazły także wyraz w pis
mach Modrzewskiego. „N iech  pam iętają — pisał on — że prawdziwa 
chwata nie na dostojności rodowej polega, ani na bogactwie, ani na 
świetnym orszaku sług, bo to mogą mieć tak samo dobrzy, jak źli; ale 
na tych cnotach, które tylko dobrych zdobią; na mądrości, sprawiedli
wości, umiarkowaniu, uprzejmości, na pogardzie dla złych przygód losu 
ludzkiego” . Bo któż to są ci przodkowie? — pytał Modrzewski. Jacy oni 
byli? Czy więcej widzieli, czytali, doświadczyli, niż myśmy widzieli, czy
tali i doświadczyli? N iewątpliw ie zcjobyli sobie sławę wojenną, o czym 
świadczą nasze kroniki i obfite pomniki ich czynów, ale  rozum ustawo
dawców czyż może im przyznać ktokolwiek z nas, którzy tyle z ich urzą
dzeń usuwamy lub poprawiamy? Uważał dalej — analizu jąc prawa nie
sprawiedliwe iż „wstydzić się ich w tym musi każdy człowiek uczciwy 
i rozumny".

W  swej odważnej krytyce mitu „m ądrości przodków”  wyraża postawę 
krytyczno-racjonalistyczną, pozwalającą widzieć ostro rzeczywistość i wska
zywać drogi jej naprawy, sprzeczne z postawą, która zaciemniała obraz 
rzeczywistości, a wszelkie projekty jej naprawy sprowadzała do konser
watywnego programu, by wszystko „nazad na swą miarę wstawić się 
mogło” .

Zakończenie

Poglądy Andrzeja Frycza Modrzewskiego zyskały sobie wielu zwolen
ników nie tylko w kraju, a le  i za granicą. O cenione zostały jako postę
powe i bardzo dojrzałe, broniące człowieka, propagujące w iarę w czło
wieka i wielkość rozumu ludzkiego. Jego myśl społeczno-polityczna, na-
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wiqzujqca częściowo do Ostroroga, Kalim acha czy Biernata z Lublina 
i ich myśli, poglębiajqca się i uwspółcześniająca, była pięknym wyrazem 
polskiego renesansowego humanizmu. W  okresie zwycięstwa kontrrefor
macji (XV II—XVIII w.) Modrzewski został zapomniany i dopiero przypom
niało go znowu polskie Oświecenie, wskazując na niego, jako na w iel
kiego poprzednika i patrona walki o postęp -  i dodajmy -  o prawidłowy 
rozwój myśli społecznej; zostało też w r. 1770 wydrukowane jego wielkie 
dzieło: „O  poprawie Rzeczypospolitej” . Ośw iecenie zwróciło się bardzo 
chętnie do lektury pism Modrzewskiego, czerpiqc z nich swe idee. Szcze
gólnie chętnie opierał się na nich ks. Stanisław  Konarski (we wstępie 
do wielkiego dzieła: „O  skutecznym rad sposobie” ). podejmujqc na 
progu Polski O św iecenia problem „naprawy Rzeczypospolitej", zainicjo
wany w XVI wieku przez Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Przez resztę wieku XIX i w wieku XX nie odmawiano Modrzewskiemu 
uznania, które mu się słusznie należało. Gdyby pod koniec życia w ie l
kiego pisarza choć część tego uznania była mu przypadła w udziale, 
jego ostatnie dni na ziemskim padole nie byłyby tak smutne.

BIBLIOGRAFIA

—  Bałakier Edward: „Sprawa Kościoła Narodowego w Polsce XVI wieku", W y 
dawnictwo Literatury Religijnej, Warszawa 1962, Rozdział III: Kościół Naro
dowy według Modrzewskiego.

—  Bystroń Jan Stanisław: „Dzieje obyczajów w dawnej Polsce" PIW , Warszawa
1976, tom II.

—  Ihnałowicz Ireneusz, Mączak Antoni, Zientara Benedykt: „Społeczeństwo pol
skie od X do XX wieku” , Ksigżka i Wiedza, Warszawa 1979.

—  Klemensiewicz Zenon: „Historia języka polskiego", PW N, Warszawa 1980.
—  Kosmanowa Bogumiła: „Modrzewski i jego przeciwnicy", LSW , Warszawa

1977.
—  Krzyżanowski Julian: „Historia literatury polskiej", P IW , Warszawa 1979.
—  „Literatura polska od średniowiecza do pozytywizmu", PW N , Warszawa 1975.
—  „Reformacja w Polsce". Organ Towarzystwa Badań Dziejów Reformacji w Pol

sce. Rocznik XII 1953— 1955, nr 45— 50, PW N, Warszawa 1956.
—  Rode Maksymilian: „Filozofia dziejów rozwoju myśli społecznej", Tom III. 

Średniowiecze i Nowożytność. ChAT, Warszawa 1982.
—  Suchodolski Bogdan: „Dzieje kultury polskiej", Interpress, Warszawa 1980.
—  Umiński Józef: „Historia Kościoła" Tom II, Wydawnictwo Diecezjalne św. 

Krzyża, Opole 1960.
—  „Zarys Historii Polski", PIW , Warszawa 1979.



HISTORIA



MAREK AM BROŻY

W 40 rocznicę zakończenia II wojny światowej
W  tym roku, 1985, minęło już 40 lat od dnia, kiedy to 9 maja 1945 

roku ogłoszono światu zwycięstwo nad hitlerowską Rzeszą. Dla wielu 
ludzi, którzy przeżywali tamte majowe dni, były to dni wielkiego szczę
ścia. Po sześciu latach zmagań z hitlerowskim faszyzmem, wreszcie uprag
nione zwycięstwo.

Zakończenie wojny szczególnie radośnie było obchodzone przez naród 
polski, który brał w niej udział przez sześć lat, od 1 września 1939 r.

II wojna światowa była najbardziej krwawym i niszczycielskim konflik
tem zbrojnym, jaki dotychczas znała ludzkość. Rozpoczęła się 1 września
0 świcie, gdy hitlerowska Rzesza runęła na Polskę. Ponad miesiąc (pięć 
tygodni) trwał dram at hierównej walki narodu polskiego z hitlerowskim 
najeźdźcą. Osam otniona Polska, tylko dzięki patriotycznej postawie na
rodu i Wojska Polskiego mogła tak długo stawiać zbrojny opór najno
wocześniejszej ówczesnej armii świata.

Po przegranej kampanii wrześniowej naród polski nie pogodził się 
z jej konsekwencjami, przygotowywał się do kontynuowania walki tak 
w kraju, jak i poza jego granicami.

W  szczytowym okresie zwycięstw Hitler panował nad ca łą  niemal Euro
pą -  aż po Wołgę. Poza sferą jego podbojów pozostał przez całą wojnę 
jeden tylko europejski kraj walczący -  W ielka Brytania -  i pięć państw 
neutralnych: Hiszpania, Portugalia, Szwecja, Szwajcaria i Turcja.

Zwrotnym momentem w przebiegu II wojny światowej było utworzenie 
koalicji antyfaszystowskiej, a także bitwa stalingradzka (od 10 stycznia 
do 2 lutego 1943 r.) zakończona okrążeniem i zniszczeniem armii nie
mieckiej. Sytuacja zaczęła się gwałtownie zmieniać. 6 czerwca 1944 roku 
wojska brytyjsko-amerykańskie wylądowały w Normandii, tworząc ocze
kiwany drugi front. W ojska koalicji antyfaszystowskiej przeszły do ofen
sywy.

W  lecie 1944 roku wojska radzieckie wyzwoliły Polskę na wschód od 
Wisły, wkrótce potem — część Jugosławii. Na jesieni kraje zaprzyjaźnione 
z Trzecią Rzeszą (Rumunia, Finlandia, Bułgaria) zawarły ze Związkiem 
Radzieckim układ rozejmowy, co oznaczało przełom w sytuacji wojskowej
1 politycznej.

Na zachodzie Europy wojska brytyjsko-amerykańskie do końca 1944 
roku wyzwoliły Francję i Belgię. Na przełomie 1944 i 1945 roku armie 
sojuszników zachodnich utraciły impet natarcia, a w północnych W ło 
szech posuwały się bardzo powoli. Drugi etap wyzwolenia rozpoczęła 
wielka ofensywa styczniowa 1945 roku w Polsce. W  ciągu trzech miesięcy 
wszystkie kraje okupowane były wolne.
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W ojna  w Europie dobiegała końca. Berlin znajdował się w stalowych 
kleszczach wojsk radzieckich i 1 armii W ojska Polskiego. W alk i przenosiły 
,się coraz bliżej śródmieścia, Reichstagu i Kancelarii Rzeszy.

Jeszcze przed zamknięciem pierścienia wokół Berlina, wymknęło się 
wielu czołowych przedstawicieli reżimu, a ewakuacja drogq lotniczą z p la 
ców i ulic trwała do samego upadku miasta.

W  dniu 26 kwietnia 1945 roku rozpoczęły się walki o centrum stolicy 
Niemiec. Nad całym miastem unosiły się smugi dymu przemieszane z py
łem rozpadających się ścian. W  przygotowaniu artyleryjskim brały udział 
ciężkie działa specjalnego przeznaczenia, podciągnięte do Berlina na 
odpowiednio przystosowanych torach. W ag a  jednego pocisku wynosiła 
pół tony. W  ciągu walki o Berlin wystrzelono ogółem 1 800 000 pocis
ków artyleryjskich, tj. ponad 36 000 ton żelaza, z ponad 11 000 dział 
różnego kalibru. Obrona Berlina rozsypywała się.

W  dniu 24 kwietnia dowódcą garnizonu Berlina został gen. artylerii 
Helmuth W eid ling — dowódca XLVI korpusu pancernego. Hitler nakgzał 
mu obronę do ostatniego żołnierza. Berlin był przygotowany na długo
trwałą obronę. Zgromadzono zapasy żywności i amunicji na 30 dni.

„Charakterystyczną cechą zabezpieczenia inżynieryjnego obrony Berlina, 
zwłaszcza jego śródmieścia, była duża liczba specjalnie zbudowanych 
żelbetonowych schronów — piszą autorzy książki pt. Ostatni szturm — 
Największe z nich to naziemne żelbetonowe bunkry, każdy o rozmiarach 
umożliwiających ukrycie od 300 do 1000 ludzi. Wyposażone one były w 
32 działa kalibru do 150 mm (...) Wszystkie bunkry wyposażono w urzą
dzenia filtro-wentylacyjne, agregaty elektryczne, a także wyciągi, które 
dostarczały am unicję bezpośrednio do dział” .

Zacięte walki w śródmieściu Berlina rozgorzały w dniu 29 kwietnia. 
Siedem armii radzieckich brało udział w przedzieraniu się ku gmachu 
Reichstagu i Kancelarii Rzeszy. W  dniu 30 kwietnia wczesnym rankiem 
żołnierze 3 armii rozpoczęli szturm Reichstagu. Atak był niezwykle gw ał
towny. Trzeba było walczyć o każdą salę, o każdy korytarz. O  godz. 21.50 
nad Reichstagiem powiewał sztandar zwycięzców. i

28 kwietnia podjęt* decyzje o skierowaniu do walk o Berlin oddziałów 
W ojska Polskiego. Prosił o to Naczelny Dowódca W ojska Polskiego gen. 
M. Rola-Żymierski, który w wywiadzie dla „Trybuny Ludu”  (1 maja 1972 r.) 
tak o tym wspomina: „Motywowałem  to trwającą od wieków walką 
z Niemcami, ogromnymi ofiarami, jakie naród polski poniósł w toczącej 
się wojnie, podkreślając, że udział ten będzie dla ludowego Wojska 
Polskiego największą nagrodą i zaszczytem. Marszałek G . Żuków odpo
wiedział, że w tej sprawie zwróci się do Naczelnego Dowódcy Marszałka 
Józefa Stalina i zawiadomi mnie telefonicznie o decyzji.

Około godziny 12 w nocy marszałek Żuków powiadomił mnie telefo
nicznie, że towarzysz Stalin zaaprobował moją prośbę. Dowództwo Frontu
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Białoruskiego wydało już dowódcy 1 armii rozkaz, aby skierować jednq 
dywizję polską na samochodach ciężarowych na przedmieścia Berlina” .

Wraz z 1 Dywizją Piechoty im. Tadeusza Kościuszki w walkach o Ber
lin brały udział: 2 brygada artylerii haubic, 1 brygada moździerzy i 6 
zmotoryzowany batalion pontonowo-mostowy. Ogółem w bezpośrednich 
walkach o Berlin uczestniczyło około 12 000 żołnierzy polskich.

Społeczeństwo polskie radośnie witato wkraczające oddziały Wojska Polskiego

Po ciężkich walkach żołnierze polscy opanowali wyznaczone obiekty, 
zlikwidowali opór nieprzyjaciela, otwarli czołgom drogę do dzielnicy rzą
dowej, m.in. na tyły Reichstagu, do Bramy Brandenburskiej i Kancelarii 
Rzeszy.

W  dniu *30 kwietnia czołowe oddziały radzieckie dotarły na odległość 
600—800 m od schronu Hitlera. Wówczas to, około godz. 15.30, najbliżsi 
współpracownicy Hitlera usłyszeli w apartam encie Hitlera pojedynczy 
strzał, gdy otworzyli drzwi, ujrzano leżącego na kanapie Hitlera, który 
strzelił sobie w usta. Obok niego leżała martwa, poślubiona dwa dni 
wcześniej, Ewa Braun. Zwłoki ich wyniesiono do ogrodu, oblano benzyną 
i podpalono.
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Rankiem, 2 maja, w Berlinie milkły ostatnie strzały. Kończyła się bitwa
o Berlin, jedna z największych w tej wojnie. W  bitwie tej rozbito zgru
powanie niemieckie liczące: 70 dywizji piechoty, 12 pancernych i 11 zmo
toryzowanych. Wzięto do niewoli około 480 000 żołnierzy niemieckich, zdo
byto ponad 1 500 czołgów i dział pancernych, 4 500 samolotów.

Miasta w wyzwolonej Polsce przedstawiały obraz wstrząsający

Koniec wojny i kapitulacja Trzeciej Rzeszy były kwestią dni. Ostatecznie 
akt bezwarunkowej kapitulacji N iem iec został podpisany w Berlinie w 
dniu 9 maja 1945 roku o godz. 0.43. Zakończyła się wojna, nastał czas 
pokoju, który pomimo różnych zagrożeń przetrwał 40 lat.

W  czterdzieści lat od zakończenia II wojny światowej, wciąż zadajemy 
sobie pytanie: jak mogło dójść do takiej traged ii?; jak to było możliwe, 
aby „człowiek człowiekowi zgotował taki lo s "? ; jakim sposobem faszyzm 
mógł tak upodlić człowieka?

W  odpowiedzi na te pytania może pomoże nam refleksja zawarta w 
książce Ranzo De Felice pt. „Interpretacje faszyzmu":

„(...) faszyzm charakteryzuje się następującymi przejawami. Mistyczną 
koncepcją polityki: zaufaniem do akcji bezpośredniej, pogardą dla jed 
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nostki, uwielbieniem dla kolektywu, dla wodza i jego drużyny. Polityczna 
mobilizacja mas: możliwie bezpośredni kontakt między tłumem a wo
dzem, opierający się na jedynie legalnej partii faszystowskiej, na kontroli 
nad wszystkimi źródłami informacji i propagandy. Rewolucjonizm haseł
i konserwatyzm przywilejów (po zdobyciu władzy). Próba stworzenia nowej 
klasy rządzącej, reprezentowanej przez partię faszystowską i przez nią 
działającej, klasy drobnej i średniej burżuazji. Wzrost inicjatywy publicz
nej w ramach gospodarki prywatnej: przejście od zarządzania gospo-

Zdobyty przez żołnierzy polskich dworzec Tiergarten w Berlinie

darką przez przedsiębiorców do zarządzania przez wyższych urzędników 
państwowych; polityczna kontrola głównych linii ekonomii, tendencje 
autarkiczne, państwo mediatorem w sporach o pracę (korporacjonizm)” .

Z faszystowskiej ideologii wyrosła pogarda dla drugiego człowieka, a 
wraz z nią militaryzm i imperializm niemiecki. Nasi ojcowie walczyli 
z faszyzmem i pokonali go. My, dzisiaj, musimy czuwać, aby już nigdy 
się nie odrodził. Powinniśmy dążyć wszelkimi dostępnymi nam środkami 
do utrzymania pokoju, aby nigdy więcej nie powtórzyła się tragedia 
wojny światowej.
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Ale problem utrzymania pokoju jest dziś trudniejszy do rozwiązania, 
niż kiedykolwiek w przeszłości z wielu powodów. Jednym z nich jest fakt, 
iż wielu ludzi, wiele rządów, które oficjalnie głoszą idee pokoju, w rze
czywistości pragną jedynie uzyskać własne, często sprzeczne z ideami 
pokoju cele. N ie można tak ważnej dla człowieka wartości, jaką jest 
pokój, „budow ać na piasku” . N ie można posługiwać się kłamstwem, 
oszczerstwem, nienawiścią, szantażem, dla osiągnięcia pokoju. Pokój w 
świecie dziś — to coś więcej niż równowaga sił, gdyż wystarczy zachwia-

Żotnierze polscy przed Reichstagiem

nie tej równowagi, a jedna ze stron, która będzie miała pewność, że 
z konfliktu wyjdzie zwycięsko, rozpocznie wojnę. „G d y  mocarz uzbrojony 
strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy 
od niego nadejdzie i pokona go, zabierze wszystką jego broń, na której 
polegał, i lupy jego rozda" (Łk 11, 21—22).

Politycy mogą doprowadzić jedynie do rozejmu, a prawdziwy pokój 
rodzi się w ludzkich sercach. Zab iegan ie  o pokój powinniśmy rozpocząć 
od wprowadzenia go do własnych serc, własnych rodzin, a następnie obda

147



rowywać nim innych. „Kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni 
dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od 
mowy zdradliwej. Niech się odwróci od złego, a czyni dobrze, niech 
szuka pokoju i dqży do niego (1 P 3, 10-12).

Aby ujrzeć wtaściwy sens pokoju, chrześcijanie powinni patrzeć nań 
przez pryzmat nauki Jezusa Chrystusa, który powiedział: ,,Pokój zosta
wiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak świat daje. Ja  wam daję"  
(J 14, 27). Zostawmy „w alkę o pokój" dyplomatom. Dla nas fundamentem 
pokoju powinna być nauka Jezusa Chrystusa.

1945 W A R SZA W A  1985

Dla chrześcijan pokój powinien być nie tylko brakiem wojny, a le  także 
wewnętrznym odnowieniem, którego sprawcą jest Bóg. „O n  bowiem jest 
naszym Pokojem. On, który obie części (ludzkości) uczynił jednością, bo 
zburzył rozdzielający je mur — wrogość. W  swym ciele pozbawił O n mocy 
Prawo przykazań wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch stworzyć w 
sobie jednego człowieka, wprowadzając pokój, i aby obydwóch znów po
jednać z Bogiem w jednym ciele przez Krzyż, w sobie zadawszy śmierć 
wrogości. A przyszedłszy zwiastować pokój wam, którzyście daleko, i po
kój tym, którzy są blisko, bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu 
mamy przystęp do O jca "  (Ef 2, 14—18). Pokój, który daje  Jezus Chrystus,
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otrzymuje człowiek poprzez Ducha Świętego. „O wocem  zaś Ducha jest: 
miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, łagodność, opa
nowanie" (G a l 5, 22). Chrześcijanie więc, którzy winni być czynnymi rze
cznikami pokoju („Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem 
oni synami Bożymi będq nazwani" -  M t 5, 9), powinni pamiętać, że „do  
życia w pokoju powołał nas Bóg" (1 Kor 7, 15).

Przykładem dla nas niech będq pierwsi uczniowie Chrystusa. Św. Paweł 
swoje listy pasterskie rozpoczynał życzeniem pokoju: „ Łaska wam i pokój 
od Boga" (Rz 1, 7).Każdy więc, kto pragnie w pełni przeżywać swój chrys- 
tianizm, ten nie może ograniczać go do praktyk religijnych, a le  powinien 
zabiegać o podstawowe prawo człowieka, prawo do pokoju. Módlmy 
się o wolność, sprawiedliwość, prawdę, miłość..., módlmy się o pokój, bo 
modlić się — to realizować w sobie wolę O jca , który powołał Syna swego, 
aby O n  wyzwolił ludzi z niewoli grzechu przez śmierć na krzyżu. Kto 
chce naśladować Chrystusa i w iernie wypełniać Jego naukę, ten musi 
patrzeć na świat przez pryzmat krzyża i gdy tylko dojrzy, że zagrożone 
sq ludzkie wartości, powinien tak, jak Boski nauczyciel, walczyć o nie.

Pamiętajmy o słowach św. Paw ła : Kto zabiega o pokój „ służy Chrys
tusowi, podoba się Bogu i ma uznanie u ludzi. Starajmy się więc o to, 
co służy sprawie pokoju i wzajemnego zbudowania" (Rz 14, 18-19).



MAREK AMBROŻY

250 rocznica urodzin

Jan Henryk Dąbrowski
Genera ł Jan  Henryk Dąbrowski należy do tych bohaterów, którzy są 

otoczeni szczególną czcią przez polskie społeczeństwo. Jego imię zostało 
utrwalone w refrenie naszego hymnu narodowego:

Marsz, marsz, Dąbrowski, 
z ziemi włoskiej do Polski!
Za twoim przewodem 
złączym się z narodem.

Dzięki tym słowom Jan  Henryk Dąbrowski kojarzy się ogółowi społe
czeństwa z legionami polskimi utworzonymi w 1797 roku we Włoszech. 
Był on niewątpliwie jedną z najważniejszych postaci w wydarzeniach 
końca XVIII i pierwszej ćwierci X IX  wieku w polskim społeczeństwie.

Jan  Henryk Dąbrowski wywodził się ze starego rodu osiadłego na j
pierw w Prusach Królewskich, a następnie w Trześniowie na Lubelszczyź- 
nie. O jc iec jego, Jan  M ichał Dąbrowski, służył w korpusie paziów 
Stanisława Leszczyńskiego, a od 1733 roku wszedł jako kadet do nowo 
utworzonego regimentu. Oddział ten bronił Gdańska przed zwolennikami 
Augusta III. Po kapitulacji miasta Jan  M ichał Dąbrowski został wcielony 
do armii saskiej. Po przejęciu majątku na Lubelszczyźnie przez wierzycieli, 
ojciec Jan a  Henryka Dąbrowskiego całkowicie oparł swą egzystencję na 
służbie w armii saskiej, w której dosłużył się stopnia pułkownika. W  1748 
roku, podczas pobytu pułku w Niepołomicach pod Krakowem poznał a 
następnie poślubił Zofię M arię  Lettow — pannę wywodzącą się ze spolo
nizowanej szlachty kurlandzkiej.

Jan  Henryk Dąbrowski urodził się 29 sierpnia 1755 roku w Pierzchowcu. 
Dość wcześnie został pozbawiony opieki rodzinnej. W  roku 1758 zmarła 
Zofia Dąbrowska, a Jan  M ichał stacjonował ze swym pułkiem na W ę 
grzech. Jan  Henryk Dąbrowski przebywał najpierw w domu dziadków 
Lettowów w Pierzchowcu, a następnie w domu spokrewnionej z nim 
rodziny Kępieńskich w Piechowie. W  roku 1766, gdy chłopiec miał 11 lat, 
pułk, w którym służył Jan  M ichał Dąbrowski, został przeniesiony do 
Hoyerswerde k. Drezna. Tam też znalazł się wraz z ojcem młody Jan  
Henryk. Wówczas ujawniły się jego wojskowe zainteresowania. W  wieku 
16 lat Jan  Henryk Dąbrowski w stopniu chorążego wstąpił do pułku 
szwoleżerów księcia Albrechta i rozpoczął systematyczne samokształcenie.
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Z czasem osiągnął duży zakres wiedzy teoretycznej, w czym niewątpliwie 
pomogły mu zamiłowania kolekcjonerskie związane z militariami. W p ły 
nęło to na dość szybką karierę wojskową. W  roku 1780 Jan  Henryk 
Dąbrowski poślubił Augustę Małgorzatę Henrykę Rackel, córkę przyja
ciela swego ojca.

W  latach 1778-1779 Jan  Henryk Dąbrowski po raz pierwszy w swym 
życiu wziął udział w konflikcie zbrojnym: w wojnie o sukcesję bawarską. 
N ie przyniosła mu ona laurów, sam rozgoryczony pisał: „M ia łem  chęć 
odznaczenia się, lecz ani wiadomości, ani dostatecznej okazji do tego’ . 
W  1780 roku Dąbrowski został przeniesiony do gwardii przybocznej elek
tora i przez dwanaście kolejnych lat przebywał w Dreźnie. W  roku 1782 
urodził się syn Jan  M icha ł; jego osoba z czasem odegrała pewną rolę 
w wydarzeniach wojen napoleońskich, zwłaszcza w 1807 roku.

Począwszy od przeniesienia do Drezna, Jan  Henryk Dąbrowski zaczął 
intensywnie, poprzez samokształcenie, uzupełniać swą edukację wojsko
wą. Szczególny nacisk kładł na dzieje wojen, historię (zwłaszcza Polski), 
topografię i taktykę. Gromadził mapy, plany, w iele korzyści i doświadczeń 
wyniósł z faktu pełnienia przez siebie funkcji adiutanta dowódcy gwardii 
przybocznej króla saskiego, gen. M aurycego Bellegarde 'a  — człowieka 
obdarzonego cechami doskonałego dowódcy i oficera. Dość wcześnie 
też zyskał opinię jednego z najzdolniejszych oficerów -  Polaków pełn ią
cych służbę w armii saskiej.

W  okresie, w którym Dąbrowski zdobywał kolejne szczeble kariery w 
wojsku saskim, Polska zaczęła wchodzić w epokę reform Sejmu Cztero
letniego. Sprawy związane z arm ią odgrywały w nich ogromną rolę. 
22 października 1788 roku zapadła uchwała o powiększeniu liczebności 
siły zbrojnej do stu tysięcy. W  rok później ustalono konkretne etaty. 
W  lutym 1790 roku podjęto decyzję o zarezerwowaniu jednej trzeciej 
stanowisk oficerskich dla tych Polaków, którzy pełnili służbę w armiach 
obcych.

Jan  Henryk Dąbrowski nie od razu zgodził się na przejście do służby 
polskiej. Dopiero 8 czerwca 1792 roku otrzymał dymisję z armii saskiej, 
a 28 czerwca tegoż roku przeszedł do wojska polskiego w stopniu pod
pułkownika.

Przybycie Dąbrowskiego do służby w wojsku polskim zbiegło się w cza
sie z końcowymi działaniami wojny polsko-rosyjskiej 1792 roku. Brygada 
M adalińskiego nie wzięła w niej udziału, lecz została rozmieszczona 
szwadronami wzdłuż W arty. Po zlikwidowaniu swych spraw w Dreźnie 
Dąbrowski energicznie przystąpił do pracy nad stroną organizacyjną bry
gady i nad poprawą stanu dyscypliny.

Przegrana przez Polskę wojna z Rosją postawiła Dąbrowskiego w trud
nej sytuacji. Pozbawiony oparcia materialnego w stałym majątku, miał 
do wyboru -  złożyć prośbę o dymisję i zostać bez środków do życia lub
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pozostać w stużbie za cenę podpisania akcesu do konfederacji targo- 
wickiej. Nie mógt sobie pozwolić na demonstrację patriotyćzną takq, jaką 
uczynili Kościuszko — honorowy obywatel Stanów Zjednoczonych i dostat
nio zaopatrzony majątkowo książę Józef. Zdecydował się ng przystąpienie 
do Targowicy „w  ostatniej chwili” , pod koniec 1792 roku. Mimo, że trak
tował ten krok jako wyłącznie formalny, wrogowie długo mu to pamiętali
-  nawet wówczas, gdy patriotyczna postawa generała stała się wzorem 
dla ludzi mu współczesnych.

Dąbrowski w służbie pozostał, kontynuując szkolenie podległych mu 
żołnierzy, a le  metody pracy w wojsku nie zjednywały mu przyjaciół, coraz 
częściej traktowano go jak Niemca i człowieka obcego. Doprowadziło 
to do tego, że w marcu 1794 roku jego dowódca, Antoni Madaliński, 
zebrał sąd połowy, na którym zaocznie skazano na karę śmierci kilku 
oficerów, w tym także Jan a  Henryka Dąbrowskiego. Ten fakt, a także 
wcześniejszy akces do konfederacji targowickiej sprawiły, że w wydarze
nia insurekcji kościuszkowskiej wkraczał Dąbrowski w wyjątkowo nie
korzystnej dla siebie sytuacji i z nie najlepszą opinią w kręgach pa
triotów.

Gdy 12 marca 1794 roku brygada M adalińskiego rozpoczęła z Ostro
łęki swój marsz, dający hasło do rozpoczęcia powstania. Dąbrowski nie 
przedsięwziął żadnych kroków świadczących o zadeklarowaniu się po 
czyjejkolwiek stronie. Na stronę Insurekcji Kościuszkowskiej przeszedł do
piero w kwietniu 1794 roku, po zwycięskim powstaniu w Warszawie.

Mimo zadeklarowania się po stronie powstania, nie ufano Dąbrow
skiemu, pam iętając o podpisaniu akcesu do Targowicy i wyroku wyda
nym przez sąd w brygadzie Madalińskiego. W  dniu 30 kwietnia 1794 roku 
dokonano w W arszawie pełnej rehabilitacji Jan a  Henryka Dąbrowskiego. 
Przyczynił się do tego Józef Wybicki, który był głównym autorem rezolucji 
anulu jącej wszelkie wyroki i stwierdzającej bezpodstawność zarzutów sta
wianych Dąbrowskiemu. Odtąd też datuje się bliska znajomość, a z cza
sem nawet serdeczna przyjaźń i współpraca Dąbrowskiego z Wybickim.

Zaraz po oficjalnej rehabilitacji na w łasną prośbę oddano Dąbrow
skiemu pod komendę resztki brygady Madalińskiego. Z grupą tą został' 
skierowany do rejonu „Radzym in-Jabłonna z zadaniem obserwacji ruchów 
znajdujących się tam wojsk pruskich. Na wyznaczonym odcinku wykazał 
w iele inicjatywy i pomysłowości. Przedstawiał plany szeroko zakrojonych 
akcji zaczepnych przeciwko Rosjanom.

W  dniu 20 czerwca 1794 roku Jan  Henryk Dąbrowski otrzymał z rąk 
Tadeusza Kościuszki awans do stopnia generała majora. Był to dowód 
zaufania Naczelnika do osoby Dąbrowskiego i wyraz wysokiej oceny 
talentu wojskowego.

Na przełomie czerwca i lipca 1794 roku, Dąbrowski wraz z podległymi 
mu żołnierzami znalazł się w szeregach obrońców Warszawy, oblężone}
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przez połączone sity prusko-rosyjskie. 7 lipca powstrzymał atak pruski 
z okolic Błonia; w następnych dniach prowadził walkę manewrową na 
przedpolu stolicy. W  tym okresie jednak pozostawał jeszcze w cieniu 
Mokronowskiego i Poniatowskiego. Po 10 lipca Dąbrowski objął komendę 
nad obroną części odcinka czerniakowskiego.

Wyróżnił się wtedy szeregiem śmiałych i skutecznych wypadów. Zwłasz
cza po akcji wykonanej 31 lipca w okolicach Służewca, spotkał się z ofic
ja lną  pochwałą ze strony Kościuszki. Dalszej sławy przysporzył mu wypad 
wykonany w dwa dni później. Dyskontując ocenę posiadanych zasług,
2 sierpnia Dąbrowski zwrócił się do Naczelnika z prośbą o wyrażenie 
zgody na utworzenie samodzielnego, tylko jemu podległego oddziału 
(konkretnie pułku) kawalerii narodowej. Kościuszko przychylił się do tej 
prośby i w rezultacie 1 września nowo sformowana 7 brygada kawalerii 
liczyła około 2 000 żołnierzy.

W  dniu 9 września 1794 roku Kościuszko postanowił wysłać do W ie l
kopolski dowodzony przez Jan a  Henryka Dąbrowskiego odrębny korpus. 
O to treść rozkazu:

„Tadeusz Kościuszko Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej. 
Daję  ordynans Generałow i Majorowi Dąbrowskiemu, aby z powierzonym 
sobie wojskiem dążył do Wielkopolski drogą i sposobami, którymi roz
tropność i talenta Jego wskażą za najdogodniejszą. Starać się będzie 
łączyć jak najrychlej z zebranymi tejże prowincji korpusami, obejmie nad 
nimi najwyższą komendę; mieć będzie moc rozkazywania i dawania ordy- 
nansów wszystkim generałom wojewódzkim i wszystkim jakiejkolwiek bądź 
rangi oficerom siły zbrojnej wielkopolskiej, do obracania swych komend 
tam, gdzie tego uzna potrzebę. Znosić się będzie z rządem cywilnym 
względem uprowidowania i opatrzenia we wszystkie potrzeby wojska na
rodowego.

Użyje wszystkich sił swoich do gnębienia nieprzyjaciela i wypędzenia 
najechanych z krajów, do zabierania kas i magazynów, słowem do jak 
największego szkodzenia i znoszenia nieprzyjaciela. Starać się będzie 
utrzymywać jak największą komunikację z korpusem głównym i jego dywi
zjami i jak najczęściej i najostrożniej dawać będzie raporta o obrotach 
swoich. Co wszystko gorliwości obywatelskiej i talentowi Jego polecam, 
z zapewnieniem największej narodu wdzięczności. Dan w obozie pod 
Mokotowem, dnia 3 septembris 1794. T. Kościuszko".

Posuwając się ostrożnie, korpus polski dotarł do Kłodawy, a stamtąd 
skierował się w stronę Koła. Z Koła Dąbrowski udał się do Słupcy, a na
stępnie do Gniezna, gdzie stanął 27 września. W  dniu 30 września 
Dąbrowski podjął decyzję zdobycia Bydgoszczy. Po całonocnym marszu 
rankiem 3 października oddziały stanęły pod Bydgoszczą. Prusacy bronili 
się przez dwie godziny.
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Oto pierwsze wrażenia po zdobyciu Bydgoszczy, spisane w formie krót
kiego meldunku Dąbrowskiego do Kościuszki:

„Raport powinny.
W  tym momencie dobyłem Bydgoszcz szturmem. Szekely, gdy do niego 

posłałem, aby się poddał, głupim mnie nazwał i mjr. Zabłockiego chciał 
zastrzelić.

W  szturmie Szekely śmiertelnie raniony, zwyciężywszy go, z największą 
ludzkością z nim się obchodzą. Jak  wiele jest zabitych, ranionych i kto 
się najlepiej dystyngował, wszystko to później opiszę. Z tych liczby jest 
oddawca listu mjr Molski, któremu Najwyższy Naczelnik da wiarę, cokol
wiek on o szczegółach tej akcji i innych okolicznościach opowie. N iewol
ników mamy 300. Kosyniery W ielkopolskie najszczególniej się dystyngo
wały. Dan 2 Oktobris w Bydgoszczy. Gen. Dąbrowski” .

Kapitulacja Bydgoszczy poważnie zaniepokoiła Prusaków, którzy zaczęli 
obaw iać się utraty z kolei Torunia i Grudziądza. Istotnie, Dąbrowski nosił 
się z zamiarem rozszerzenia powstania na Prusy Zachodnie i okręg No
teci, a le  gdy zorientował się, że przewaga sił pruskich jest zbyt duża, 
powrócił do Bydgoszczy. W  tym też okresie nadszedł list gratulacyjny 
od Kościuszki, wiadomość o awansie Dąbrowskiego na stopień generała 
lejtnanta oraz informacja o przyznaniu honorowej złotej szabli w dowód 
uznania zasług dla powstania. Następna korespondencja z Warszawy 
podpisana przez gen. Zajączka, donosiła o klęsce pod Maciejowicam i 
i wzięciu Kościuszki przez Rosjan do niewoli. Równocześnie zaczęły do
cierać informacje o nasileniu działań ze strony oddziałów pruskich na 
terenie Wielkopolski. W  tej sytuacji podjęto decyzję wyjścia z Bydgoszczy 
w stronę W łocławka, a w dalszej kolejności -  do centrum Polski.

Po wycofaniu się korpusu Dąbrowskiego z Wielkopolski, powstańcy na 
tych tęrenach musieli radzić sobie sami. Dość szybko Prusacy zlikwidowali 
miejscowe władze polskie i przywrócili porządek sprzed powstania.

Po kapitulacji Warszawy, pod naciskiem dowództwa rosyjskiego czołowi 
polscy dowódcy powstania, w tym Dąbrowski musieli zadeklarować ch a 
rakter swej dalszej działalności. Z grupy tej początkowo tylko Dąbrowski 
podpisał oświadczenie o wyrzeczeniu się walki z Rosją i jej sojusznikami 
w przyszłości. Zyskał w ten sposób wolność, a le  stracił uznanie w oczach 
polskich patriotów.

19 lutego 1796 roku Jan  Henryk Dąbrowski opuścił kraj. W  marcu 
zatrzymał się w Berlinie. Gdy król pruski, Fryderyk W ilhelm  II, oficjalnie 
zaproponował Dąbrowskiemu przejście na służbę pruską, usłyszał odpo
wiedź jednoznaczną:

„G d y  W asza wysokość ogłosi się królem polskim, natenczas stanę na 
czele wojska polskiego” .

Po odmowie przejścia na służbę pruską, generał stał się w Berlinie 
osobą niewygodną. Opuścił więc w czerwcu 1796 roku stolicę Prus i przy
był do Drezna, gdzie czekała na niego rodzina. Postanowił wstąpić do
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armii francuskiej. W  tym celu udał się do Paryża. Przybył tam w dniu 
30 września 1796 roku.

W  stolicy Francji przyjął Dąbrowskiego zaskoczony jego przybyciem 
Wybicki. W spólnie ustalili zarys koncepcji tworzenia przyszłych Legio
nów. Genera ł przygotował memoriał w sprawie tworzenia polskich legio
nów przy armiach reńskiej i włoskiej. Dyrektoriat przychylił się do tej 
koncepcji, widząc w Legionach zalążek formacji międzynarodowych ma
jących przeciwważyć rosnące we Włoszech siły i wpływy Napoleona Bo- 
napartego. Do W łoch przybył Dąbrowski w dniu 2 grudnia 1796 r.

Bonaparte początkowo niechętny zamiarom Dąbrowskiego, zmienił zda
nie i wyraził zgodę na utworzenie legionów polskich podporządkowanych, 
ze względów politycznych, Republice Lombardzkiej.

W  nocy z 8 na 9 stycznia 1797 roku podpisano konwencję lombardzko- 
-polską. W  myśl tego dziesięciopunktowego dokumentu planowano utwo
rzenie „Legionów Polskich posiłkowych Republiki Lombardzkiej” . Mundur, 
oznaki i organizacja wojska miały być polskie, ponadto przewidywano 
noszenie kokard francuskich i szlifów lombardzkich z włoskim napisem 
„Ludzie wolni są braćm i” . Polacy służący w Legionach mieli posiadać 
obywatelstwo lombardzkie.

20 stycznia 1797 roku Dąbrowski wydał w M ediolanie swą słynną odez
wę werbunkową do Legionów wzywającą pod narodowe sztandary wszyst
kich Polaków zmuszonych do noszenia obcego munduru, obiecującą 
rychły powrót do wyzwolonej Ojczyzny.

Formowanie wojska następowało szybko, ludzie z szeregów austriac
kich napływali dość licznie. Towarzysząca temu niepowtarzalna atmosfera, 
stworzyła warunki do powstania utworu o treści i wymowie szczęgólnej: 
„P ieśń Legionów Polskich we W łoszech" czyli „M azurka Dąbrowskiego .

M oralny patronat nad Legionami objął też niezwykle popularny Koś
ciuszko, który jednak nie włączył się do działalności związanej z popar
ciem dla Bonapartego. W  krótkim czasie Legiony stały się szkołą 
obywatelskiego wychowania, które zaowocowało w przyszłości. W  listo
padzie 1798 roku Legiony wzięły udział w wojnie francusko-neapolitań- 
skiej, a 4 grudnia — w bitwie pod Civita Castellana.

W alk i trwały nadal. W  bitwie pod Bosco (24.X.1799), życie Dąbrow
skiemu uratował noszony w kieszeni na piersi tomik pracy F. Schillera 
„H istoria wojny trzydziestoletniej", który zatrzymał przeznaczoną dla gene
rała kulę karabinową.

Podpisanie w lutym 1801 roku pokoju w Lunewille, postawiło zarówno 
Legiony jak i ich dowódcę w trudnej sytuacji. Było oczywiste, że zebra
nych pod rozkazami Dąbrowskiego około 10 000 żołnierzy, bez naruszenia 
postanowień zawartego pokoju nie mogło pozostawać w dotychczasowych 
ramach organizacyjnych. Legiony pod pozorem reorganizacji częściowo
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rozproszono. W e  Włoszech pod komendą generała Dąbrowskiego zostało 
tylko jedna półbrygada i pułk jazdy. Genera ł zamieszkał wówczas w M e 
diolanie, dokąd po śmierci żony sprowadził córkę i syna.

Sytuacja zmieniła się po klęsce monarchii Hohenzollernów pod Jen ą  
i Auerstadt. Dalsza samodzielna egzystencja Prus była zagrożona. D lo 
Polaków klęska zaborcy była sygnałem dla odrodzenia nadziei na odzys
kanie niepodległości. Z chwilą wybuchu wojny, Napoleon przystąpił do 
realizowania dywersji w W ielkopolsce, na tyłach armii pruskiej. Do wyko
nania lega przedsięwzięcia wyhrał Dąhrowskiegc.

W  dniu 5 października 1806 roku Dąbrowski otrzymał od Napoleona 
rozkaz natychmiastowego zameldowania się w kwaterze głównej. Tego 
samego dnia wyruszył w drogę i w tydzień po bitwie pod Jeną, 22 paź
dziernika zameldował się u cesarza w Dessau. Tutaj otrzymał zadanie 
wyjazdu do Poznania i tworzenia tam regularnego wojska polskiego. 
W  cztery dni później Dąbrowski przedstawił Napoleonowi projekt formo
wania czterdziestotysięcznej armii.

Genera ł Dąbrowski przybył do Poznania w dniu 3 listopada 1806 roku. 
Jeszcze tego samego dnia wydano uroczystą odezwę do narodu pol
skiego, wzywając do stawania u boku cesarza Francuzów. Była to zapo
wiedź formowania regularnego wojska. W  wyniku ogłoszonego w dniu 
15 grudnia 1806 roku poboru, po upływie dwóch tygodni samej piechoty 
byto już 3 tysiące. Ludzi tych zaczęto w styczniu roku następnego oigani- 
zować na wzór armii regularnej. Nowo sformułowane oddziały nie były 
bierne, lecz w miarę możliwości przystępowały do walki przeciw Prusa
kom.

Do kampanii 1807 roku wojsko polskie przystąpiło zorganizowane już 
w trzy legie (pod tą nazwą rozumiano dywizję): poznańską (gen. Dąbrow 
skiego), kaliską (gen. Zajączka) i warszawską (ks. J. Poniatowskiego).

W  lutym 1807 roku grupa gen. J. Dąbrowskiego otrzymała polecenie 
uzupełnienia stanów i zapasów amunicji. W  połowie tegoż miesiąca 
generał przystąpił do kontynuowania działań wojennych. W  dniu 15 lu
tego kawaleria polska bez oporu zajęła Tczew. Pozbawiona większych 
sił opuściła jednak miasto, które wkrótce ponownie zajęli Prusacy. Teraz 
Tczew trzeba już było zdobywać szturmem. W alki o miasto rozpoczęły 
się rankiem 23 lutego i trwały ponad 7 godzin. Zdobycie Tczewa stało 
się sprawdzianem bojowym dla młodych żołnierzy. Jednakże dla gen. 
Dąbrowskiego szturm tego miasta nie należał do szczęśliwych. O n  sam 
został ranny w nogę, a dowodzący batalionem pierwszego pułku jego 
syn, młody „pułkownik Ja ś ” , został zniesiony z placu boju ze zgruchotaną 
odłamkiem pocisku armatniego ręką. Do służby liniowej Jan  M ichał D ą 
browski nie mógł już powrócić. Awansowany przez księcia Józefa do 
stopnia generała brygady w korpusie inwalidów, pełnił funkcje organi
zatorskie w czasie wojny polsko-austriackiej w 1809 roku. Zmarł w roku
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1827, przeżywszy ojca zaledwie o 9 lat. Genera ł Jan  Henryk Dąbrowski 
leczył się z odniesionych ran do końca maja 1807 roku.

W  maju 1807 roku Dąbrowski wrócił do szeregów. O b ją ł dowództwo 
nad zreorganizowaną, stacjonującą w Gnieźnie III legią. W  czerwcu do łą
czył do W ielkiej Armii, by 14 tegoż miesiąca wziąć udział w bitwie pod 
Frydlandem. W kład polskich oddziałów w zwycięstwo był znaczny. W  dniu 
15 czerwca 1807 roku skapitulował Królewiec, wkrótce też wojna dobie
gła końca.

Po zawarciu pokoju w Tylży, powstało Księstwo Warszawskie. W  armii 
tego państewka znalazło się miejsce dla generała Jan a  Henryka Dąbrow 
skiego, który na równi z Józefem Zajączkiem i Józefem Poniatowskim, 
należał do generałów polskich najwyżej cenionych przez Napoleona.

Gen. Dąbrowski, który nadal pozostawał w służbie czynnej, został uho
norowany nadaniem majątku ziemskiego, otrzymał W innogórę -  wieś 
należącą niegdyś do Czartoryskich. Tam spędził generał ostatnie pięt
naście lat swego życia.

Latem 1807 roku poznał dwudziestopięcioletnią Barbarę Chłapowską, 
która przyjęła oświadczyny generała. Slub odbył się w dniu 5 listopada 
1807 roku w katedrze poznańskiej. Powszechnie też uważano, że jest 
to moment nieoficjalnego wycofania się Dąbrowskiego z czynnego życia 
wojskowego i politycznego.

W  kwietniu 1809 roku wojska arcyksięcia Ferdynanda d’Estę wkroczyły 
w granice Księstwa. G enera ł Dąbrowski otrzymał pismo księcia Józefa 
Poniatowskiego (ministra wojny), wzywające go do natychmiastowego sta
wienia się w Warszawie. Po przybyciu do stolicy, wziął udział w naradzie, 
w  czasie której podjęto decyzje dotyczące dalszego przebiegu działań 
przeciwko Austriakom.

Już w maju 1809 roku, mimo dotarcia do Torunia i podjęcia oblężenia 
twierdzy, Austriacy dość szybko znaleźli się w trudnej sytuacji. Marsz 
Poniatowskiego do G alic ji przebiegał bez większych trudności, w Wielko- 
polsce narastał masowy i powszechny opór przeciwko najeźdźcy. Wkrótce 
też Dąbrowski wzmocnił swe siły główne w stopniu wystarczającym dla 
podjęcia kroków zaczepnych przeciwko Austriakom. W  dniu 25 maja 
przystąpił do systematycznego oczyszczania z przeciwników terenów poło
żonych na lewym brzegu Wisły. Zmuszono wreszcie Austriaków do opusz
czenia granic Księstwa.

Po zakończeniu wojny 1809 roku, Dąbrowski pozostał już w czynnej 
służbie, biorąc udział w organizowaniu wciąż rozrastającej się armii. 
W  tym czasie został mianowpny dowódcą, drugiego spośród czterech, 
W ielkopolskiego Okręgu Wojskowego. Z Poznania kierował generał 
wszelkimi sprawami wojskowymi dotyczącymi podległego mu okręgu.

24 czerwca 1812 roku Napoleon przekroczył Niemen i rozpoczął wojnę 
z Rosją. Gen. Dąbrowski ze swą dywizją odbywał cały marsz aż do 
rejonu Mohylewa. W  czasie tych działań otrzymał od Napoleona rozkaz
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podporządkowania sobie wszystkich wojsk znajdujących się w pobliżu 
i zorganizowania osłony mostu na Berezynie pod Borysowem. Niestety 
po ciężkiej walce, w której stracił niemal 3/4 stanu osobowego podleg
łych mu oddziałów, Dąbrowski musiał się wycofać. W  czasie walk pod 
Stachowem został ranny w rękę i musiał przekazać dowództwo genera 
łowi Kmaziewiczowi. Został przewieziony do szpitala, skąd do W ilna  
zabrała go zona. Następnie przez Warszawę udali się do Winnogóry.

Zagrożenie Księstwa Warszawskiego przez korpusy rosyjskie jeszcze raz 
zmusiło go do powrotu w szeregi wojska. W  bitwie pod Lipskiem korpus 
Dąbrowskiego walczył na przedmieściach, a potem w okolicach Bramy 
Hollskiej. Niewykluczone, że w chwili odwrotu jego dowódca nawet nie 
wiedział o losach innych polskich oddziałów i śmierci księcia Józefa 
w nurtach Elstery. Ocalałym i resztkami wojska polskiego dowodził na j
pierw książę Antoni Sułkowski, a w końcu listopada 1813 roku na oso
bistą prośbę Napoleona komendę nad nimi przejął Dąbrowski.

Abdykacja Napoleona zastała Dąbrowskiego w Le Mans. Tam też gene
rał natychmiast zwołał naradę wszystkich znajdujących się na miejscu 
wyzszych dowodcow polskich. W  jej wyniku sporządzono dwa dokumenty. 
Pierwszy z nich wystosowano do Napoleona ze słowami lojalności, a le  
tez z deklaracją potrzeby w zaistniałej sytuacji podjęcia z cesarzem Rosji 
pertraktacji w sprawie dalszych losów polskiego wojska. Drugie pismo 
zostało wysłane do Aleksandra I i zawierało prośbę o wyrażenie zgody 
na powrót polskich żołnierzy do kraju.

W  dniu 15 maja 1814 roku gen. Dąbrowski udał się do Warszawy 
w celu podjęcia prac nad zorganizowaniem powrotu wojska polskiego 
do kraju i utworzenia nowej armii na terenie planowanego do reakty
wowania państwa polskiego. Gdy 20 czerwca 1815 roku oficjalnie ogło
szono utworzenie Królestwa Polskiego, Fryderyk August zwolnił polskie 
wojsko od przysięgi złożonej mu jako wielkiemu księciu warszawskiemu 
Kownoczesnie zaprzysiężono je Aleksandrowi I, jako królowi polskiemu.

Dąbrowski, w międzyczasie już mianowany generałem kawalerii, posia
dający tytuł wojewody-senatora i odznaczony Orderem O rła  Białego — 
szybko zrozumiał powstałą sytuację. Sam poprosił o częściową dymisję 
i zezwolenie nd stałe zamieszkanie w znajdującej się na terenie W ie l
kiego Księstwa Poznańskiego Winnogórze. W o la ł zachować honor, wy- 
co łu iąc się z czynnej służby pod pozorem częściowej dymisji

Niedługo żył jeszcze Dąbrowski po wycofaniu się do Winnogóry. W ios
ną 1818 roku, gdy silnie zaziębiony w racał z podróży do rodzinnego Pierz- 
chowca, wysiadając w W innogórze z powozu przewrócił się i skaleczył
o kamień nogę w miejscu rany odniesionej w 1807 roku pod Tczewem. 
Najp ierw  gangrena, a później zapalenie płuc spowodowały osłabienie 
organizmu; w dniu 6 czerwca 1818 roku nastąpiła śmierć generała Po
chowano go w kościele w Winnogórze, zgodnie z życzeniem - w mun
durze legionowym.

Oprać. M. Ambroży
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ELŻBIETA DERELKOW SKA

Zamek w Łańcucie, jego losy i mieszkańcy

Na ruchliwym niegdyś szlaku handlowym, wiodącym z Krakowa na Ruś 
przez Lwów, leży Łańcut, dziś jedna z największych atrakcji turystycznych 
w Polsce.

Miejscowość to stara i kojarząca się z nazwiskami najświetniejszych 
polskich rodów — Lubomirskich, Czartoryskich, Potockich.

Już jednak dużo wcześniej, przed osiągnięciem największej świetności 
Łańcut pojawia się w annałach i dokumentach. M iasto powstało bowiem 
prawdopodobnie już w pierwszej ćwierci X IV w., a w 1381 r. właścicielem 
jego był Otton z Pilczy Pilecki. Jego właśnie żona, Jadw iga, była matką 
chrzestną W ładysław a Jagiełły, gdy ów przyjmował w iarę chrześcijańską, 
a córka Pileckich, Elżbieta, została żoną króla w 1417 r. W ładysław  
Jag ie łło  tu właśnie, w Łańcucie, spotkał się z księciem Witoldem przed 
bitwą pod Grunwaldem.

To pierwsi w łaściciele Łańcuta, Pileccy, wybudowali ok. połowy XVI w. 
mniej więcej w miejscu obecnego zamku budowlę obronną na planie 
prostokąta, z wieżą w narożu.

W  1586 r. Łańcut przechodzi na mniej więcej pół wieku we w ładanie 
rodziny Stadnickich, a ściślej - Stanisława ze Żmigrodu Stadnickiego, 
starosty zygwulskiego, zwanego, nie bez powodu „D iabłem  Łańcuckim” , 
oraz jego synów, zwanych prostą koleją rzeczy „D iab lę tam i” .

Te czterdzieści trzy lata to najburzliwszy okres w historii Łańcuta. Na 
przezwisko „D iab ła  łańcuckiego”  Stanisław  Stadnicki w pełni zasłużył. 
Jego niezliczone okrucieństwa i gwałty przyniosły mu wiele wyroków sądo
wych. O w  warchoł i banita drwił sobie jednakże z królewskich wyroków; 
był prowodyrem i „czarną duszą" licznych kłótni, zajazdów, oblężeń 
i bitew z różnymi rodami, np. Opalińskich, Ossolińskich czy Korniaktów.

W  1608 r. w czasie kolejnych walk spaleniu i zniszczeniu ulega „p iek ło "
— siedziba „D ia b ła ” , czyli zamek łańcucki. Stadnicki przenosi się więc 
do mniejszego kasztelu-zameczku, który później, po jego śmierci w czasie 
prywatnej wojny z rodziną Opalińskich, synowie -  diablęta rozbudowują 
do formy czworoboku w kształcie podkowy, prawdopodobnie w dwu kon
dygnacjach, z pięciokątnymi narożnymi basztami jako elementami obron
nymi zamku i z fosą.

„D iab lę ta " nie utrzymały jednak długo Łańcuta. W  roku 1629 prze
chodzi on jako pokrycie nie spłaconych długów na własność wojewody 
ruskiego i krakowskiego, pana na W iśniczu — Stanisława Lubomirskiego, 
który właśnie Łańcut obrał za swą główną siedzibę. Rozpoczął też od 
razu na zrębach istniejącej warowni budowę nowej twierdzy, trwającą
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dwanaście lat, do 1641 roku. Była to właściwie twierdza-rezydencja, pa- 
lazzo in fortezza, której twórcami byli prawdopodobnie W łoch Matteo 
Trapola i Polak Krzysztof Mieroszewski. Zaprojektowali oni i wykonali 
budowlę opartą o holenderski motyw czworobocznego pałacu, opasa
nego wielobokiem fortyfikacji. Całość otaczała głęboka, sucha fosa, przez 
którą przerzucono most zwodzony. Do obrony zamku utrzymywano 80 dział 
i ok. 300 osób załogi, dysponujących ręczną bronią palną. Budowla ta, 
choć powiększona i przebudowana, przetrwała w zasadniczej postaci do 
czasów dzisiejszych.

Do kolejnej modernizacji fortyfikacji zamkowych przyczynił się następny 
właściciel Łańcuta, syn fundatora twierdzy, Jerzy Sebastian Lubomirski. 
To on właśnie, jako marszałek wielki koronny i hetman wielki koronny 
wsławia się obroną Rzeczypospolitej w walkach w czasie „potopu" 
szwedzkiego. Tu, w Łańcucie, podejmował Lubomirski króla Jana  Kazi
mierza powracjącego ze Śląska. Później, w 1657 r. twierdza łańcucka 
skutecznie broni się przed wojskami Jerzego II, sprzymierzonego ze Szwe
dami. Być może przyczyniło się do tego również unowocześnienie forty
fikacji, czego autorstwo przypisuje się Tylmanowi z Gam eren, którego 
działania wzbogaciły zamek o kilkaset strzelnic.

W  latach następnych właścicielam i Łańcuta byli kolejno synowie, wnu
kowie i prawnukowie Jerzego Lubomirskiego: Franciszek Sebastian, S ta 
nisław Herakliusz, Franciszek, Teodor i Kacper. Stopniowo, zwłaszcza w 
pierwszych latach XVIII w., Łańcut traci powoli swe obronne znaczenie, 
wraz ze stopniową zmianą sytuacji politycznej kraju: skończyły się napa 
dy tureckie, tatarskie i szwedzkie, zmieniła się też technika wojenna.

Zbliżał się okres największej świetności Łańcuta, bowiem w 1745 r., 
w wyniku działów rodzinnych Łańcut przechodzi w ręce stryjecznego brata 
Kacpra, Stanisława Lubomirskiego, marszałka wielkiego koronnego. Żoną 
jego była Izabela Czartoryska, wybitna postać epoki, zaliczana do pierw
szych dam swego czasu. Była córką wojewody ruskiego Augusta Czarto
ryskiego, a zamek łańcucki zawdzięcza jej szczególnie wiele. Księżna 
marszałkowa została po śmierci męża w 1783 r. spadkobierczynią ogrom
nego majątku, a przy tym miała ambicję dorównania dworom królewskim, 
jeśli chodzi o wspaniałość rezydencji. Pomogło jej w tym jej wszech
stronne wykształcenie i wyrafinowany smak, i liczne przez to kontakty 
ze środowiskami artystycznymi. Zatrudniwszy więc wielu wybitnych artys
tów, Polaków i cudzoziemców, przeistoczyła pałac łańcucki w olśniewa
jącą, rokokowo-klasycystyczną rezydencję, założyła park francuski i oran
żerię. Wówczas właśnie powstał wspaniały teatr pałacowy, pokoje chiń
skie. Wśród architektów i dekoratorów pracujących wówczas w Łańcucie 
byli: Vincenzo Brenna, Szymon Bogumił Zug, Franciszek i Antoni Szmugie- 
wiczowie, a później, w początkach X IX  w. Piotr Aigner Fryderyk Bauman. 
Wnętrza zamku wypełniły dzieła sztuk zamawiane i kupowane przez 
księżnę rriarszałkową w czasie jej licznych wojaży zagranicznych. Ozdobą
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zbiorów byt — i jest nadal -  posqg wyobrażający przybranego syna mar- 
szatkowej, Henryka Lubomirskiego w postaci Amora, dłuta Antonia 
Canovy.

W ielo letnia, energiczna i konsekwentna działalność księżnej marszał- 
kowej, rozmiłowanej w pięknie przyrody, doprowadziła również do pow
stania i urządzenia wspaniałych ogrodów, słynnych w ówczesnym świecie.

Zamek w Łańcucie w lecie, w pełnej krasie

Stopniowo powiększono niewielkie dotąd ogrody zamkowe, sprowadzono 
do nich różnorakie gatunki roślin, założono ogród romantyczny z ta ra 
sami, pergolami, rzeźbami, zameczkiem romantycznym. Nad kanałem i na 
wodzie otaczającej wysepkę z Ogrodem Włoskim urządzano wspaniałe 
zabawy, a specjalne zezwolenie Lubomirskich umożliwiało licznym przy
byszom zwiedzanie parku.
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Najmłodszą córką księżnej marszatkowej była Ju lia , odznaczająca się 
wyjątkową urodą i wdziękiem. W  wieku lat 18 została ona żoną Jan a  
Potockiego, sławnego podróżnika, erudyty i pisarza, autora m.in. „Ręko 
pisu znalezionego w Saragossie”  i wielu sztuk, napisanych specjalnie 
dla łańcuckiego teatru, np. „P a ra d ” , wystawionych tu w 1792 r.

Księżna Lubomirska zmarła w 1816 r., a  Łańcut przypadł wówczas jej 
wnukom, synom Ju lii i Jan a  Potockich. Alfredowi i Arturowi. Starszy, 
Alfred, w 1830 r. uczynił z tych dóbr ordynację („O rd in atio ” — urządzenie; 
w procesie spadkowym powodujące przechodzenie całości dóbr nieru
chomych bez podziałów ani prawa sprzedaży na jednego tylko sukcesora
— ordynata — najstarszego męskiego potomka).

W  roku 1889 właścicielem pałacu został Roman Potocki. On i jego 
żona Elżbieta z Radziwiłłów podjęli trwającą do 1912 r. rekonstrukcję 
i przebudowę zamku, która miała na celu unowocześnienie i przystoso
wanie starych wnętrz do współczesnych potrzeb. Pracam i kierowali spro
wadzeni z W iedn ia  architekci Armand Beauąue i Albert Pio. Zmianom 
i odnowieniu uległy wówczas wszystkie kondygnacje, dawny wystrój za
chowano jedynie w apartam entach księżnej marszałkowej i w salach 
reprezentacyjnych. W  zamku zaprowadzono wodociągi, kanalizację, cen
tralne ogrzewanie, urządzenia sanitarne i elektryczność, a w pobliżu 
zamku powstały Stajnie Cugowe i Powozownia, w której małżonkowie 
Potoccy zebrali kolekcję 53 różnych rodzajów powozów, a której ozdobą 
były saneczki M arii Antoniny. Duże zmiany przeprowadzono również w 
ogrodach.

Ostatnim ordynatem łańcuckim został w 1915 r. Alfred Potocki. Prze
bywał on w Polsce do 1944 r., kiedy to wyjechał za granicę, wywożąc 
z oszczędzonego przez wojnę zamku wiele najcenniejszych dzieł sztuki.

Po wojnie rezydencję łańcucką z całym jej otoczeniem przejęło na w łas
ność państwo i uznało ją  za obiekt muzealny, za zabytek kultury i arch i
tektury. Pierwsi zwiedzający przybyli do zamku już w listopadzie 1944 r.

Dziś można zwiedzać w Łańcucie Muzeum Wnętrz z cennymi zbiorami 
zabytkowych mebli, wciąż uzupełnianymi w miarę możliwości zakupami 
czy darowiznami, zbiory gobelinów, malarstwa, rzeźby, porcelanę. W  daw 
nej Powozowni mieści się jedyne w Polsce i jedno z nielicznych na świe- 
cie muzeum powozów, wzbogacone o kolekcję uprzęży i literatury hipicz- 
nej. Zespół pałacowy otacza piękny park o powierzchni 31 hektarów, 
z alejam i lipowymi, starymi dębami, krzewami magnolii, ogrodem włos
kim i różanym.

N ie są to jednak jedyne atrakcje Łańcuta. Czasem bowiem spotkać 
tu można w komnatach i korytarzach postacie, które z dziejami zamku 
są najściślej związane: w burzliwe, ciemne noce najczęściej jesienią, 
w okolicach zamku zobaczyć można jeźdźca w rozwianej opończy na 
karym rumaku. Czasem D iabła Łańcuckiego — bo on to właśnie wraca 
do swej siedziby — spotkać można w polskim stroju w samym zamku.
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Często też w apartam encie na pierwszym piętrze, niegdyś będącym 
buduarem księżnej marszałkowej, lub w Galerii Rzeźby, spostrzec można 
piękną rokokową damę w błękitnej krynolinie i w pudrowanej peruce. 
Tak powraca do swych ulubionych miejsc księżna marszałkowa Izabela 
z Czartoryskich Lubomirska, kuzynka i w ielbicielka króla Stanisława Au 
gusta, kolekcjonerka dziel sztuki i sawantka.

W raca  też czasem do pałacu córka księżnej marszałkowej, wspom
niana już Ju lia , nieszczęśliwie zamężna z Janem  Potockim. Jako  gorąca 
patriotka, Ju lia  włączyła się do kręgu konspiratorów przygotowujących 
powstanie kościuszkowskie. W  tym gronie spotkała i pokochała oficera 
wojsk rosyjskich, Eustachego Sanguszkę, późniejszego towarzysza Tadeu
sza Kościuszki. W  1792 r., podczas wojny z Rosją Sanguszko wyruszył 
na front, a Ju lia z pałacu swej matki pisała do niego list za listem... 
N iedługo później zmarła w Krakowie, nie m ając jeszcze 30 lat. Ju lię  
właśnie, w białym stroju, piszącą coś przy sekretarzyku, zobaczyć można 
czasem w Apartam encie Chińskim pałacu...

Cóż, niezależnie od tego, czy spotka się kogoś z byłych mieszkańców 
pałacu, zwiedzenie jego wnętrz i ogrodów, a także Powozowni, na długo 
zapisze się w pamięci przybysza, i na pewno zechce on jeszcze powrócić 
tu i spojrzeć na wspaniale, kilkusetletnie lipy czy wsłuchać się w zamie
rający, delikatny dźwięk menuetów z olśniewającej Sali Balowej...



ELŻBIETA DERELKOW SKA

Władysław Stanisław Reymont 
— laureat literackiej nagrody Nobla

Reymont. Autor „Spraw ied liw ie ", ,,Ziemi O b iecanej", „Ferm entów” , 
„Roku 1794" -  i przede wszystkim „Ch łopów ". Choć tematyka tych utwo
rów jest czysto, rdzennie polska, stanowią one zjawisko nie tylko w pol
skiej, a le  i w światowej literaturze.

Dzieła Reymonta tłumaczono zarówno na języki będące swego rodzaju 
naturalnym terenem polskiej ekspansji kulturalnej: rosyjski, czeski, chor
wacki czy słoweński — jak i na języki będące terenem dość zamkniętym 
dla obcego piśmiennictwa, jak francuski, włoski, czy hiszpański. Głośny 
oddźwięk miały również jego utwory w Skandynawii i w Niemczech.

Powieści Reymonta były w tych krajach nie tylko chętnie czytane — 
doczekały się też wielu opracowań krytycznych i analiz. W  pewnym okre
sie twórczości, niedługo przed otrzymaniem nagrody Nobla, zagranica 
prześcignęła właściwie Polskę w pochwałach nad twórczością Reymonta. 
Oczywiście, i w kraju nie brakło pochwalnych wypowiedzi na temat jego 
dzieł, a le  to krytyka zachodnioeuropejska pierwsza porównała jego 
utwory i postawiła w jednym rzędzie z twórczością Balzaka, Dickensa, 
Tołstoja. Po Sienkiewiczu więc, który został laureatem Nobla w 1905 r., 
Reymont pierwszy przetarł polskiej literaturze drogę do światowego uzna
nia, stając się przez to zjawiskiem nie tylko literackim, a le  narodowym. 
Ukoronowaniem tych triumfów była literacka Nagroda Nobla, przyznana 
naszemu pisarzowi jako drugiemu Polakowi (gdyż dwie nagrody Nobla 
d la Marii Skłodowskiej-Curie, z fizyki w 1903 i z chemii w 1911 r. zapi
sane były na liście laureatów francuskich, choć Szwedzi wiedzieli o jej 
polskim pochodzeniu) w historii tej nagrody.

Prześledźmy więc dzieje zmagań literackich o zdobycie tej nagrody.
Jest rok 1918, wiosna, trwa jeszcze wojna. W ładysław  Stanisław  Rey

mont ma za sobą już wiele lat twórczości i większość swych dzieł, m.in.: 
„Spraw ied liw ie ", „Kom ediantkę”  i „Ferm enty” , „Rok 1794” , „Ziem ię O b ie 
can ą ", wreszcie „Ch łopów ” , wydanych w latach 1902-1909.

Akademia Umiejętności w Krakowie przedstawia Szwedzkiej Akademii 
kandydaturę W ładysław a Reymonta. Należało oczywiście w tej sytuacji 
zbadać, jak przedstawiają się szanse polskiego autora. Jedna z osób 
bardzo Polakom życzliwych, wicedyrektor Biblioteki Nobla, Alfred Jensen, 
był znawcą języków i literatur słowiańskich, czytał więc „Chłopów ” w 
oryginale, po polsku. Jensen uznał propozycję Akademii umiejętności za 
słuszną, a le  widział też piętrzące się trudności, m.in. niedawny sukces 
Sienkiewicza i fakt, że żaden inny naród słowiański nie został jeszcze 
Noblem uhonorowany.
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Bardziej jeszcze kategoryczna wypowiedź padła z ust historyka, pre
zesa Komitetu Nobla, Hara lda H ja rne, który oświadczył, że nic nie sły
szał o Reymoncie ani nie czytał żadnego jego utworu, a poza tym 
neutralna Szwecja nie może sobie pozwolić na coś, co mogłoby być uzna
ne za swego rodzaju manifestację polityczną, gdyby w czasie trwania 
wojny nagrodę Nobla dostał Polak. Co zaś będzie po wojnie — zoba
czymy.

W obec takiego obrotu rzeczy rozpoczęto na razie w Sztokholmie poszu
kiwanie wydawcy i tłumacza dzieł Reymonta, a zwłaszcza „Ch łopów ” , 
w całości, ponieważ taki był warunek obu szwedzkich uczonych.

Przed rokiem 1918 „C h łop i”  ukazali się już w Rosji w 1912 r. oraz 
w tymże samym 1912 i potem w 1916 i 1917 w języku niemieckim, w 
mistrzowskim przekładzie Jan a  Kaczkowskiego (pseud. Jean  Paul d’Arde- 
schah), konsula polskiego w Rotterdamie. W  ten sposób dzieło Reymonta 
stało się dostępne licznym rzeszom czytelników znających język niemiecki. 
Wysiłek Jan a  Kaczkowskiego był więc przełomowy we wszystkich stara
niach o przyznanie Reymontowi nagrody Nobla. O ficja lna niemiecka kry
tyka nie szczędziła pochwał, a przekład dotarł do Skandynawii. Wówczas 
też hr. Ju lia  Ledóchowska zwróciła uwagę Ellen Key, szwedzkiej pisarki, 
pedagoga i działaczki ruchu kobiecego, autorki „S tu lec ia  dziecka” , na 
powieść „D ie  polnischen Bauern” . O na  właśnie w 1917 r. w zbiorowej 
księdze „Po lo n ica ” , wydanej pod patronatem J. Ledóchowskiej na fundusz 
głodnych dzieci w Polsce, zamieściła o „C h łop ach ”  entuzjastyczny arty
kuł. O to jego końcowy fragment:

W  żadnym innym języku nie znajduje się zapewne równie wszech- 
strony i rzeczowy opis życia chłopa. Ze spokojnie i szeroko odm a
lowanych epizodów książki płynie ku nam powiew polskiej przyrody 
i tchnienie ludowej duszy; ani wątpić o prawdzie opowiadania. 
Są w powieści rozdziały o tak wielkiej mocy, że czytelnikowi po 
prostu dech w piersi zamiera. Są  inne, skreślone z tak skończenie 
mistrzowską intuicją, że stają się -  tak jak w ogóle każde arcy
dzieło — objawieniem nieznanego piękna.

Rok 1918 przyniósł Reymontowi jeden z najważniejszych atutów w kam
panii o laury Nobla. Profesor uniwersytetu w Lund, Fredrik Bóok, wybrany 
po śmierci prof. H jarne na członka Svenska Akademien, jest jedną 
z najbardziej wpływowych osób, jeśli chodzi o decyzje o przyznawaniu 
nagrody Nobla. On to, opierając się na wspomnianym niemieckim prze
kładzie Kaczkowskiego, pisze studium o Reymoncie, w którym porównuje 
jego utwór z dziełami Zoli, a nawet z „ Il ia d ą ” Homera. Pisze on m.in.:

Rzadko zdarza się czytać wielotomową powieść w rozmiarze 
„Ch łopów ”  z równym zainteresowaniem od początku do końca.
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Znajdują się u Reymonta ustępy, które porywają czytelnika nieod
partym napięciem akcji, są znowu inne, gdzie tętno wydarzeń jak 
gdyby słabło. Nigdy jednakże czytelnik nie przerzuca stronic z obo
jętnością, gdyż zdaje sobie sprawę z konieczności przerw i ciszy 
w kołowrocie pór roku, w których ramy opowieść jest wprawiona. 
N ie jest się nigdy znudzonym, gdyż ani na sekundę nie zjawia się 
zwątpienie o rzeczywistości świata, rozsnutego przed naszymi ocza
mi. Żyjemy podczas lektury między prawdziwymi ludźmi, oglądamy 
tak liczne oblicza, że nazwisk ich zapam iętać nie można, czujemy 
każdej chwili grunt pod nogami.

N ie ma chyba obecnie wątpliwości, że tak entuzjastyczne studium 
Bobka było podstawą triumfu Reymonta w Szwecji. Słowa wypowiedziane 
przez Bóóka do Reymonta były zarazem hołdem dla chłopa polskiego - 
i dla chłopa w ogóle, w rozumieniu zwolenników i ideologów wiejskiej 
kultury.

Tymczasem trwają prace nad innymi przekładami „Ch łopów ” ; w Anglii 
tłumaczenie M icha ła  Henryka Dziewickiego jest już w rękopisie, we 
Francji wspaniały przekład Francka-Louisa Sschoella czeka na wydawcę
— i, niestety, będzie czekał jeszcze parę lat. W  Hiszpanii wychodzi w 
1920 r. skrót pierwszego tomu dokonany z francuskiej przeróbki.

W  Szwecji ogromnego trudu przełożenia „C h łopów " podjęła się Ellen 
Wester, wydając tom I w 1920 r. Tom II ukazał się w 1923, a dwa ostat
nie — w 1924. Znakomita tłumaczka literatury polskiej w Skandynawii, 
Ellen Wester, dokonała wspaniałego dzieła: jeden z najtrudniejszych 
polskich tekstów oddała w doskonałej szwedzkiej prozie, nie w padając 
w przesadę ani zbytniej „literackości” , ani ludowej stylizacji tekstu.

Tymczasem jednak w zabiegach o przyznanie nagrody Reymontowi na
stąpiła nieoczekiwana przerwa: po pierwsze do 1920 r. ukazał się tylko 
jeden tom „C h łopów ” w języku szwedzkim, a po drugie -  napłynęły w 
tym czasie inne „ch łopskie”  powieści z terenów bliższych Szwedom, bo 
z Norwegii: Knuta Hamsuna, Sigridy Undset, O la fa  Duuna. Zaczęły się 
więc „n a  wszelki wypadek”  poszukiwania innego polskiego kandydata. 
Został nim Stefan Żeromski. W alory artystyczne jego książek nie budziły 
zastrzeżeń, a tematy, owiane patriotyzmem i troską o aktualne społeczne 
problemy mogły — jak się wydawało — wzbudzić zainteresowanie w okre
sie odbudowy państwa polskiego. W ie lu  Polaków i przyjaznych Polakom 
Szwedów, m.in. wspomniany już Alfred Jensen, wierzyło, że to osoba Że 
romskiego zostanie wkrótce uhonorowana. Był już szwedzki przekład 
m.in. „W iern e j Rzeki” , „Dziejów  grzechu” , „W ia tru  od morza” ... ale w łaś
nie to arcydzieło, „W ia tr  od morza, choć nie tylko ono, zamknęło Żerom
skiemu drogę do nagrody. Dostrzeżono w nim rzekomy „bezgraniczny 
nacjonalizm”  i „brutalny imperializm” , sprzeczne z intencją testatora.
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Szanse Żeromskiego spadły do zera, gdy w 1921 r. zmarł sprzyjający 
mu Alfred Jensen.

„Chłop i" —  typ wieśniaczy z centralnej Polski

Znów więc nabrała aktualności kandydatura Reymonta, tym bardziej, 
że po latach pracy ukazało się wreszcie tłumaczenie „C h łopów ” . Reymont 
miał jednak poważnych kontrkandydatów, takich jak Grazia Deledda, 
Blasco Ibanez, Thomas M ann, Thomas Hardy, Sigrid Undset, Maksym 
Gorki — wszyscy niewątpliwie bardziej znani za granicą od Reymonta.
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A jednak... Uwaga Komitetu skupiła się w końcu na dwóch kandyda
turach: Thomasa Hardy ego i Reymonta. Szala przechylała się nawet no 
korzyść 05-letniego Hardy'ego, a le  być może przeważyła sprawa z 1895 r., 
gdy ściqgnqł on na siebie oskarżenie policji o domniemang obrazę oby
czajów, a także wrogie chrystianizmowi i religii w ogóle ustępy jego utwo
rów. W  każdym razie w czwartek, 13 listopada 1924 r. to W ładysław  S ta 
nisław Reymont został drugim polskim — i na ponad pół wieku ostatnim
- polskim laureatem literackiej nagrody Nobla.



ANDRZEJ DERELKOW SKI

Unia w Krewie 1385 r.

Przed 600 laty w litewskim mieście Krewo zawarta została umowa mię
dzy księciem litewskim Jag ie łłą  a przedstawicielami możnowładców pol
skich, określająca warunki zawarcia związku państwowego Polski i Litwy. 
Przeszła do historii jako Unia w Krewie i zapoczątkowała kształtowanie 
się państwa polsko-litewskiego. By zrozumieć przyczyny unii konieczne 
jest cofnięcie się do początków organizacji państwowej na Litwie, tj. do 
przełomu XII i X III w.

Pierwotne terytorium państwowe składało się z ziem etnicznie litewskich
— Auksztoty i Żmudzi, a osadnictwo skupiało się w dorzeczu W ilii i dol
nego Niemna. Jedną z przyczyn powstania państwa litewskiego, jako 
jedynego na terenach zamieszkałych przez plemiona bałtyckie, była izo
lacja od wpływów i ekspansji bardziej rozwiniętych sąsiadów. Ilekroć 
Krzyżacy, Kawalerowie Mieczowi, kupcy hanzeatyccy, Szwedzi, Rusini i Po
lacy próbowali podejmować ekspansję na te tereny — spotykali na swej 
drodze Prusów, Jaćwingów, Liwów, Kurów i Estów, zagradzających im 
dostęp do ziem litewskich. Za panowania jednego z najwybitniejszych 
w ładców litewskich, M endoga (poł. X III w.), nastąpił najazd Mongołów 
na Ruś, co dodatkowo ułatwiło tworzenie organizacji państwowej, a także 
umożliwiło podjęcie ekspansji na tereny Rusi nie uzależnione dotychczas 
od Mongołów.

Ówczesne społeczeństwo litewskie prowadzi życie osiadłe, zajmując się 
rolnictwem i szeroko pojętą eksploatacją lasów. Te ostatnie dostarczają 
poszukiwanych towarów eksportowych — futer, miodu, wosku, popiołu 
i drewna. Ogromna większość społeczeństwa składała się z wolnych 
posiadaczy ziemskich, zobowiązanych do świadczenia należności na rzecz 
państwa. Część ludności wiejskiej (tzw. bojarzy) w zamian za pełnienie 
służby wojskowej była zwolniona z płacenia czynszów. Z upływem czasu 
i rozwojem organizacji państwowej postępowało zróżnicowanie majątkowe 
i prawne ludności. Temu zjawisku sprzyjała szczególnie ekspansja tery
torialna. W o jna przynosiła dochody księciu i bojarom. O d połowy X III w. 
zagony litewskie paliły i rabowały grody ruskie, zagrażały Krzyżakom, 
docierały w głąb Polski. Najstarsza, pochodząca z 1262 r. wzmianka
0 podwarszawskim grodzie Jazdowie (dzisiejszy Ujazdów) informuje o spa
leniu go przez Litwinów. Najazd w 1294 r. dociera pod Łęczycę, w 1306 
pustoszy kraj po Kalisz i Stawiszyn.

W  połowie X III w. Mendog podejmuje próbę unowocześnienia państwa
1 umocnienia swej władzy przez przyjęcie chrztu i koronację. Opozycja 
wewnętrzna uniemożliwia te zamiary, a śmierć M endoga doprowadza do
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rozbicia państwa. Pod rządami Giedym ina (1292-1341) Litwa zostaje po
nownie zjednoczona, przeżywając zarazem okres największego nasilenia 
ekspansji terytorialnej na ziemie ruskie, a le  też broniąc etnicznej kolebki 
państwa przed najazdami krzyżackimi.

Zagrożenie ze strony Zakonu Krzyżackiego było głównym czynnikiem 
prowadzącym do zbliżenia Polski i Litwy. Zakon od czasu zagarnięcia 
Pomorza Gdańskiego odciął Polskę od Bałtyku, a tym samym od Europy. 
Odzyskanie ujścia W isły było dla Polski sprawą niezmiernie doniosłą. 
Z drugiej strony wzrost siły Polski mógł tę chwilę przyspieszyć, stąd regu
larne wyprawy krzyżackie, które starały się temu przeszkodzić. W  II poł. 
XIV w. akcja krzyżacka skierowana była jednak przede wszystkim przeciwko 
Litwie. Regularne wyprawy na Wschód zmierzały do połączenia pruskiej 
i inflanckiej części państwa zakonnego (uprzednio podbitej przez Zakon 
Kawalerów Mieczowych), a tym samym do opanowania głównego szlaku 
komunikacyjnego biegnącego brzegiem morza. Na drodze tej leżała 
Żmudź i ona padała  głównie ofiarą agresji. Za panowania M endoga 
podejmowano próby zniszczenia państw zakonnych, kontynuując w 
X IV  w. regularne wyprawy zdobywcze i odwetowe. Jednak z biegiem 
czasu sytuacja Litwy pogarsza się. W  latach 1345-1382 Litwini odpierają 
96 najazdów krzyżackich, organizując tylko 42 wyprawy na posiadłości 
zakonne. Zagrożenie Litwy powiększa systematyczny napływ rycerstwa 
z Europy Zachodniej — głównie z Niemiec. Przejeżdżają z zapasami żyw
ności, bronią i pieniędzmi drogą lądową wzdłuż Bałtyku lub statkami do 
Gdańska, by brać udział w wyprawach zbrojnych przeciwko poganom, 
wierząc, że ich działalność jest miła Bogu. Ale poza pragnieniem upow
szechnienia chrześcijaństwa zdobywano doświadczenie wojenne i dyplo
matyczne, poznawano obce 'kraje, zyskiwano sławę u łatw iającą zwłaszcza 
synom szlacheckim start życiowy. Głównym jednak motywem było pragnie
nie łupów, bo Litwa słynęła z bogactw. Zdobyte sprzęty kościelne z Polski 
i Rusi, towary przywiezione z Bizancjum i Bliskiego Wschodu stanowiły 
przedmiot pożądania dla przeżywającego ostry kryzys rycerstwa zachod
niego, chroniąc je przed deklasacją i umożliwiając poprawę własnej sytu
acji życiowej.

Za panowania synów Giedym ina, O lg ierda i Kiejstuta, napór krzyżacki 
na Litwę jest tak potężny, że jeśli wierzyć przekazowi Jan a  Długosza — 
wśród części Litwinów zrodził się pomysł ucieczki przed Krzyżakami i prze
niesienia dalej na wschód. Spalen ie  Kowna w 1362, systematyczne wypra
wy rabunkowe, palenie osiedli, niszczenie zasiewów, uprowadzanie lud
ności, koni, bydła wskazywało, że Zakon dąży do likwidacji państwa 
litewskiego.

A le przyczyną niepowodzeń Litwy była nie tylko presja militarna Zakonu 
pragnącego wzmocnić swe państwo kosztem sąsiada. Litwa ok. 1360 r. 
kieruje swą uwagę głównie na Ruś. Kolejne etapy ekspansji za pano
wania O lgierda to zdobycie w latach 1359-1368 Briańska, Mścisław ia,
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^później Podola. Po zwycięstwie nad Tatarami Litwa zdobyła Kijów i umoc
niła swe panowanie w południowej części Rusi. A le w tym rozległym pań 
stwie liczącym ok. 800 tys. km2 tylko 1 0 %  terytorium stanowi obszar etnicz
nie litewski. Kilkaset tysięcy Litwinów musi rozproszyć się na ogromnych
— niekiedy bogatszych i ludniejszych obszarach Rusi, tworząc adm ini
strację i aparat represyjny. Dalsza ekspansja, podbój i eksploatacja Rusi 
przy jednoczesnej konieczności obrony przed Krzyżakami okazały się nie
możliwe.

W ładysław  Jagiełło, lit. Henryk Królowa Jadwiga, lit. Jan Henryk
Aschenbrenner wg Aleksandra Lessera, Piwowarski,’ X IX  w., wg Marcelego

X IX  w., ze zbiorów BN Bacciarellego, ze zbiorów BN

Dodatkowym zagrożeniem dla państwa były stosunki panujące we
wnątrz rozrodzonej dynastii książecej: Giedymin zmarły w 1341 r. pozos
tawił siedmiu synów. Dwaj z nich, O lgierd i Kiejstut, obalili w 1345 r. 
swego brata Jewnutę i rozpoczęli pod zwierzchnictwem O lgierda zgodne 
współrządy. Kiejstut w ładający w Trokach bronił granicy zachodniej, 
O lg ierd  prowadził ekspansję na Rusi. Po śmierci O lg ierda stosunki dynas
tyczne uległy znacznej komplikacji. Z dwóch małżeństw pozostawił on
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dwunastu synów i pięć córek. Najstarszy, Andrzej otrzymał we w ładanie 
księstwo połockie, Dymitr -  Różańsk, Konstanty -  Czartorysk, Włodzimierz
-  Kijów, Fiodor -  Ratno. Najstarszy syn z drugiego małżeństwa, Jagiełło , 
zasiadł na tronie wielkoksiążęcym. Kiejstut miał siedmiu synów, z których 
wybitniejszą rolę odegrali W itold i jego młodszy brat Zygmunt. Póki trwała 
ekspansja terytorialna, wszyscy członkowie dynastii mogli otrzymać odpo
wiednie zaopatrzenie. Je j zahamowanie spowodowało to, że poszczególni 
książęta osadzeni na krańcach państwa, ulegający wpływom kultury 
ruskiej, stali się elementem najmniej pewnym, skorym do intryg, dążącym 
do emancypacji, a nawet oderwania od Litwy. Sprzeczne interesy różnych 
gałęzi rodu doprowadziły do konfliktów godzących w całość państwa, 
podsycanych dodatkowo przez Krzyżaków i Moskwę. Szczególnie niebez
pieczny okazał się konflikt między Jag ie łłą , pragnącym kontynuować eks
pansję wschodnią, a zarazem dążącym do unowocześnienia państwa przez 
przyjęcie chrześcijaństwa, a jego stryjem Kiejstutem, epigonem Litwy po
gańskiej, pragnącym realizować program walki na dwa fronty, czyli także 
przeciwko Krzyżakom. Sprzeczności między książętami potrafili wykorzys
tać Krzyżacy, zaw ierając odrębne układy rozejmowe najpierw z Kiejstutem 
w 1379, a potem z Jag ie łłą  w 1380 r. Wymogli milczącą zgodę na podbój 
Żmudzi oraz zobowiązanie, że nie będą się popierać w razie najazdu ze 
strony obcego państwa. Oznaczało to faktyczny podział Litwy na dwie 
części.

Tymczasem na Rusi zaszły wydarzenia niepomyślne dla Litwy. Świetne 
zwycięstwo nad Tatarami odniesione przez wielkiego księcia moskiew
skiego Dymitra w bitwie na Kulikowym Polu w 1380 r. umocniło rangę 
Moskwy jako jednoczycielki Rusi. Moskwa podejmując akcję jednoczenia 
ziem ruskich miała nad Wilnem tę przewagę, że stanowiła ośrodek rodzi
my. 9dy Litwa była obca językowo, kulturalnie, a w dodatku pogańska. 
O bawy Litwinów o przyszłość ziem ruskich rosły wraz z sukcesami Moskwy 
w walce z wielkim księstwem twerskim (zwalczającym hegemonię Moskwy) 
i Tatarami. Słabość organizacji państwowej, konflikty między uprzywi
lejowanym bojarstwem litewskim i uzależnioną ludnością ruską, zagroże
nie ekspansją krzyżacką, konflikty wewnątrz dynastii wielkoksiążęcej i za
grożenie odpadnięcia niektórych prowincji ruskich składają się na obraz 
państwa litewskiego z okresu panowania Kiejstuta i Jag iełły. W  1380 roku 
doszło między nimi do wojny, zakończonej klęską sędziwego księcia i jego 

v śmiercią w 1382 r. w niejasnych okolicznościach. Dla Litwy otwierał się 
nowy, niezwykle doniosły etap dziejów, dla Jag ie łły potrzeba pilnego upo
rządkowania państwa.

Aby zrealizować ten cel musiał Jag ie łło  przede wszystkim poczynić chwi
lowe ustępstwa na rzecz Zakonu, przyjąć chrześcijaństwo, dzięki czemu 
Krzyżacy straciliby pretekst do kontynuowania agresji, wreszcie szukać 
oparcia w Moskwie lub w Polsce.
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Najpierw  zawarł Jag ie łło  rozejm z Krzyżakami na 4 lata, odstępując 
im połowę Żmudzi, obiecując nie wypowiadać wojny bez ich zgody, do
starczać posiłków na wojnę i wreszcie przyjąć chrzest z ich ręki. Były to 
warunki upokarzające, a le  dawały Jag ie lle  szansę uporządkowania spraw 
wewnętrznych, a wyczerpanemu krajowi niezbędne wytchnienie. Ruś mos
kiewska, która w 1382 r. przeżyła niszczący najazd chana Tochtamysza, 
nie była w stanie podjąć agresywnych kroków. Także Polska, z którą 
Litwa miała sporne terytoria na Rusi Czerwonej, przeżywała okres osła
bienia po śmierci Ludwika Węgierskiego i nie zamierzała wystąpić czyn
nie przeciwko Litwie. Problemem dla Jag ie łły było natomiast wystąpienie 
W itolda, który w przebraniu kobiecym uciekł z więzienia w Krewie do 
Krzyżaków, szukając u nich pomocy w odzyskaniu ojcowizny. Ale na nale 
gan ia krzyżackie Jag ie łło  odpowiedział odmownie, co dla Zakonu stano
wiło pretekst do kolejnej wyprawy na Litwę. W  1383 r. Krzyżacy zdobyli 
Kowno, Troki, spalili przedmieścia W ilna . Mimo odzyskania grodów przez 
Jag ie łłę, kraj był zbyt osłabiony, by samodzielnie odeprzeć najazd.

Na przełomie 1383/1384 Jag ie łło  nawiązuje rokowania z Moskwą, ale 
działa powoli. W ielki książę zdaje się rozumieć, że sojusz z tak silnym 
partnerem może mieć nieobliczalne następstwa. Grozi utratą posiadłości 
ruskich, zaburzeniami wewnętrznymi spowodowanymi utratą przez bojarow 
litewskich dochodów z dóbr położonych na Rusi. Przyjęcie prawosławia 
groziło roztopieniem się kulturalnym Litwinów w stojącym wyżej pod 
względem kulturalnym społeczeństwie ruskim. Ten proces zresztą już się 
rozpoczął w przeszłości: zwycięscy Litwini przejmując miejscową religię, 
kulturę i obyczaje ruszczyli się, co w konsekwencji groziło utratą tożsa
mości narodowościowej. N ie znaczy to, że Jagiełło , podejmując wiosną 
1384 r. próbę porozumienia z W itoldem (zakończoną w lipcu tego roku 
jego powrotem na Litwę), a następnie rokowania z Polską w sprawie 
unii, myślał tak, jak historyk po 600 latach, wzbogacony także o znajo
mość skutków. Przypisywanie mu takiej wiedzy byłoby anachronizmem. 
N iewątpliw ie jednak związek z Polską obiecywał uzyskanie największych 
korzyści.

W  1384 r. na tronie polskim zasiadała Jadw iga, licząca zaledwie dzie
sięć lat córka Ludwika, króla W ęg ier i Polski z dynastii andegaweńskiej. 
Jego panowanie w Polsce należy uznać za nader mało pomyślne, utra
cono wówczas północno-zachodnie skrawki Wielkopolski i pogranicznych 
ziem pomorskich oraz Ruś Czerwoną, zajętą przez załogi węgierskie. 
W  kraju odczuwano rozprzężenie administracji, wzrost liczby rozbojów, 
walki rodów możnowładczych. Problem krzyżacki rodził konieczność szu
kania sojuszów.za granicą. O  polityce decydowały możnowładcze rody 
małopolskie, zainteresowane ekspansją na Ruś Halicką, oraz wielkopol
skie, najsilniej odczuwające zagrożenie krzyżackie. Zgodnie z wolą Lud
wika, mężem Jadw igi miał zostać W ilhelm  austriacki, a le  akceptacja H ab 
sburga jako męża królowej stawiała pod znakiem zapytania realność
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ekspansji na Ruś, a  także walkę z Zakonem o odzyskanie Pomorza. Zo- 
warciem związku z Litwą zainteresowane było t;ż  polskie duchowieństwo 
liczące na nowe beneficja, Dla drobnego bojaritwa litew ,kiego zbliżenie 
do polskiego modelu ustrojowego oznaczało poprawę pozycji ekonomicz
nej i politycznej.

W  latopisic litewskim z tych lat czytamy, że „poczęli Lachowie z Kra
kowa posyłać do wielkiego kniczia Jag iełły, z tym, by przyjął chrzest sta
łego Rzymu i by pojął kró ljwnę ich Jadw igi} za żonę i itał iię  u nich 
w Krakowie królem na w>zystki?j ziemi la ick iej” . Źródła polskie twierdzą 
jednak, że inicjatywa unii wyszła od Litwinów. Dziś trudno ustalić, jak 
było naprawdę N ie ulega jednak wątpliwości, że strono polska miała 
•■•i ■ do zaoferowania i to ona dyktowała warunki. Jag ie łło  książęta 
i bnjarzy lit<-*-cy przyjmując propozycje polskie czynili to z nadzieją na 
utrwalenie swego panowania na Rusi i wzmocnienia pozycji wobec Zako
nu Krzyżackiego

18 stycznia 1385 r. poselstwo Jag iełły z jego rodzonym bratem Skirgiełłą 
przybywa do Kiakowa proponując Jadwidze małżeństwo. Panowie polscy 
wyrażają zgodę, Jadw iga odmawia. Poselstwo wzmocnione przez możno- 
władców polskich udaje się na Węgry, do matki Jadwigi, królowej Elżbie
ty. W  lipcu Elżbieta potwierdza obietnicę dopełnienia małżeństwa z W il
helmem. W  sierpniu poselstwo polskie przybywa do Krewa, gdzie przyj
muje je sam Jagiełło w otoczeniu książąt i bojarow litewskich, i za ich 
zgodą 14 tego miesiąca wystawia dokument określający warunki unii 
;o  powołanie na Iron polski i oddanie mu Jadw igi za małżonkę, Jagie łło  
przyrzeka ochrzcić się wraz ze swym ludem, uwolnić jeńców polskich, 
odzywać utiacone przez Polskę i Litwę ziemie, wreszcie wcielić Litwę do 
Polski. Din zaspokojenia pretensji W ilhelm a zgadza się wypłacić od
szkodowanie w wysokości 200 000 florenów, sumy naówczas olbrzymiej, 
przek'aczającej roczny dochód Litwy. Warunku tego szczęiliw..- nigdy 
nie dopełniono. W ilhelm  nie daje jednak za wygraną: w sierpniu przy 
bywa do Krakowa, al' rychła zostaje z niego usunięty. Jednocześnie 
Jag ie łło  jedzie do Polski: w styczniu 1386 r. jest w Wołkowysku. 2 lutego 
w Lublinie, 12 lutego wjedzie do Krakowa w orszaku braci, książąt i boia- 
row, z wozami wyładowanymi srebrem i kosztownościami Już dwa dni 
później przyjął chrzest, na którym otrzymał imię W ładysław , a wkrótce 
polem wziął slub z Jadw igą  i został koronowany na króla Polski

Decyzja o poślubieniu Jag iełły wymagała od Jadw igi niewątpliwie du
żego poświęcenia Był to bowiom starszy od niej o 20 lat ,,obcy poganin, 
którego nigdy nie widziała, o którym jq fałszywie uprzedzano, że nie 
ryiko z postaci, a le  i zwyczajów i całego układu okazywał się dzikim 
barbarzyńcą". Jadw iga zaś wedle zgodnej opinii ówczesnych odznaczała 
się wyjątkową uroda B/ła wychowanką jednego z najwspanialszych dwo
rów europejskich, z ktorego wyniosła umiejętność czytania znaiomość 
ki'ku języków, zainteresowania lekturą, muzyką, sztuka, nauką, wreszcie
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poczucie piękna i zamiłowanie do życia dworskiego. Trudno powiedzieć, 
czy na ostateczną decyzję decydujący wpływ wywarł nacisk panów mało
polskich czy względy emocjonalne, czy wreszcie był to krok przemyślany, 
wynikający ze zrozumienia racji stanu i interesu zachodniego chrześci
jaństwa.

Chrystianizacja Litwy w obrządku łacińskim oznaczała bowiem włącze
nie tego kraju do europejskiej wspólnoty religijnej, kulturdlnej i politycz
nej, przesuwała granice wpływów kościoła rzymskiego daleko na wschód, 
rozszerzała zasięg działania kultury późnośredniowiecznej Europy wzbo
g aca jąc  ją  równocześnie o te elementy, które wniosło nowo schrystiani- 
zowane społeczeństwo w postaci dorobku własnego i przejętego z Rusi. 
U n ia  zmieniała też radykalnie układ sił politycznych we wschodniej części 
Europy i w strefie bałtyckiej: na miejscu dwóch zagrożonych ekspansją 
krzyżacką państw wyrosło potężne państwo polsko-litewskie, obejmujące 
ogromne obszary, dysponujące wielkim potencjałem gospodarczym i mili
tarnym. Dom inacja krzyżacka nad Bałtykiem została nagle zagrożona, 
stąd różnorodne zabiegi, nie tylko ze strony Krzyżaków, zmierzające do 
rozerwania unii, siania niezgody, a nawet kwestionowania praworząd
ności małżeństwa Jadw igi i Jag ie łły i powątpiewania w prawdziwość 
chrystianizacji Litwy. D la Polski i dla Litwy unia oznaczała stworzenie 
nowych warunków rozwoju gospodarczego, przemian społecznych, zwłasz
cza w W ielkim  Księstwie, perspektywę rozkwitu kultury w obu krajach. 
Dla Polski, oskarżanej przez Krzyżaków o pozorne chrześcijaństwo, sze
rzenie wiary wśród obcych społeczeństw miało też ogromny walor moralny 
i propagandowy.

Chrystianizację Litwy zapoczątkowało ustanowienie biskupstwa w W il
nie. Nowe biskupstwo miało należeć do archidiecezji gnieźnieńskiej, a 
pierwszym biskupem został Andrzej z rodu Jastrzębców. W iosną i latem 
1387 r. przy udziale Jagiełły, który sam (z braku księży Litwinów) musiał 
tłumaczyć zasady nowej wiary oraz teksty pacierzy na litewski, duszpas
terstwo przeprowadziło powszechny chrzest ludności. „C a łe  gromady pole
wano wodą święconą, nadając imiona chrześcijańskie i obdarzając 
lnianymi, białymi szatami. A  król polski W ładysław  okazywał wielką gor
liwość i troskliwe staranie o zaszczepienie i utwierdzenie na Litwie praw
dziwej wiary i religii”  — zanotował Jan  Długosz. — „O dw iedzając oso
biście rozmaite okolice, miasta, wsie i osady, zachęcając i przyciągając 
jeszcze nie ochrzczonych do czci prawdziwego Boga, chrzcząc wodą 
świętą osobiście i z pomocą książąt, panów i kapłanów polskich, kieru
jąc  do nich święte napomnienia i zbawienne nauki budował i zakładał 
w wielu miejscowościach kościoły, kaplice i święte przybytki i obdaro
wując je  tak, że bardzo słusznie może uchodzić za apostoła, który nawró
cił naród litewski” .
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Chrztem objęta została wówczas jednak tylko Auksztota, ponieważ 
Zmudz znajdowała się pod panowaniem krzyżackim. Dla ochrzczonych 
bojarow wielki ksiqżę wydal przywilej gwarantujący m.in. dziedziczne 
posiadanie ziemi. Jednocześnie przybyli na Litwę rycerze polscy pomogli 
Jag ie lle  podporządkować Smoleńsk i zająć ponownie Połock. W  tym 
samym 1387 r. oddziały polskie pod wodzą Jadwigi usunęły z Rusi Halic-

uoumt u m u  11?', w a r a n *  l  'M tl?  tłt ł  i / m jw t M a a .

Chrzest Litwy, lit. wg Wojciecha Gersona 1861, ze zbiorów BN

kiej załogi węgierskie, a w akcji tej pomagali Litwini, mimo że niegdyś 
rościli do tej ziemi pretensje. Także w tym roku wojewoda mołdawski 
Pioti złozył hołd lenny Jag ie lle  jako władcy polsko-litewskiemu. Mimo, 
że układ ten nie przetrwał długo, ukierunkował ekspansję szlachty 
i mieszczaństwa na następne 300 lat.

Realizacja postanowień unii przebiegała oczywiście z oporami. Sprze
ciw budziła forma związku państwowego z Polską polegającego na w łą 
czeniu czy też inkorporacji W ielkiego Księstwa do Polski, do czego
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Jag ie łło , jako patronimiczny w ładca Litwy, traktujący państwo jako swojq 
własność, czuł się upoważniony. Następne lata przyniosą więc bunt W ito l
da wspieranego przez część bojarów, ugodę ostrowską i unię horodelską 
1.413 roku. Istotne wszakże było, że czynniki, które legły u podstaw ugody 
w Krewie okazały się wyjątkowo trwałe.

W  dziejach unii polsko-litewskiej należy odnotować zarówno wspólne 
wystąpienia zbrojne i dyplomatyczne, jak też krwawe spory. Te ostatnie 
zanikają w II poł. XV w., natomiast czas powiększył listę wspólnych celów 
i interesów, często już dalekich od tych, które legły u podstaw umowy 
W Krewie.

Zrastanie się organizmów państwowych Polski i Litwy doprowadziło do 
zastąpienia w Lublinie w 1569 r. unii personalnej unią realną. Rzeczpos
polita w swej dualistycznej postaci składać się będzie odtąd z Korony 
i W ielkiego Księstwa Litewskiego, a w dobie Konstytucji 3 M a ja  ukształ
tuje się jedno państwo bez odrębnych organów administracji pań
stwowej.

Zaw ieranie związków państwowych nie było zjawiskiem wyjątkowym w 
historii Europy średniowiecznej ani nowożytnej. Wyjątkowość unii Polski 
z Litwą polega wszakże na jej wyjątkowej trwałości, zwłaszcza jeśli 
uwzględni się fakt, że była ona zawarta między narodami różniącymi 
się pod względem języka, kultury, obyczaju. M ało  też które wydarzenie 
w dziejach Polski i Litwy miało tak wielorakie konsekwencje i mało które 
doczekało się tak krańcowo odmiennych ocen i polemik.



EW A  STOMAL

W  480 rocznicę urodzin M ikołaja Reja

Pierwszy poeta polski
Byli w naszej literaturze przed Mikołajem Rejem pisarze usiłujący skła

dać wiersze po polsku, jak choćby Biernat z Lublina i Marcin Bielski, 
a le  ich polszczyzna była tak niezgrabna, sztuka wierszowania tak nieu
dolna, wyobraźnia tak wątła, a treść ich utworów tak prozaiczna, że godzi 
się ich nazwać przy całym szacunku dla ich wysiłku twórczego i zasług 
dla rozwoju naszej literatury raczej rymotwórcami, niż poetami. Zachwy
ceni arcydziełami literatury obcej, przede wszystkim starożytnej, starali 
się ich treść, często zniekształconą i umyślnie przystosowaną do krajo
wych obyczajów i wyobrażeń, oddać w języku ojczystym. Byli więc nie 
tyle oryginalnymi twórcami, ile pisarzami przyswajającymi obce utwory, 
przekładane na tok mowy polskiej.

Takie cechy, biorąc ogólnie, nosi również twórczość M ikołaja Reja. 
A le niecała i nie zawsze. Żywiołowy jego talent, w łaśnie talent poetycki, 
raz po raz rozsadza stosowane dotąd sposoby naśladownictwa i praktyki 
imitacji pisarskiej. Dał dzięki temu Rej wyraz własnej oryginalnej myśli 
i pełnej polotu wyobraźni w słowach staranniej niż dotychczas dobiera
nych, w zdaniach mniej zawiłych, we frazach bardziej uporządkowanych
0 dość składnym rymie i rytmie. Przy tych właśnie fragmentach utworów 
Reja, choć jeszcze na ogół ciężko ciosanych pod względem kompozycyj
nym, nie można mówić już tylko o rzemiośle, a le  o inwencji, o własnym 
niepowtarzalnym wyrazie artystycznym, słowem o samorodnym talencie 
twórczym. W  takim stopniu nikt przed Rejem tego talentu nie ujawnił.
1 dlatego zaszczytny tytuł praojca poezji polskiej, czyli chronologicznie 
pierwszego poety polskiego należy się M ikołajowi Rejowi.

Mikołaj Rej urodził się 4 lutego 1505 roku w Żórawnie pod Haliczem 
jako syn średniozamożnego szlachcica. O d wczesnej młodości odznaczał 
się pogodnym i wesołym usposobieniem. Do książki nie przykładał się 
i z systematycznej nauki w Skalbmierzu, Lwowie i Krakowie niewiele sko
rzystał. Ówczesnym zwyczajem uzupełniał edukację na magnackim dwo
rze i kilka lat spędził przy boku Andrzeja Tęczyńskiego, wojewody san
domierskiego. Tam, w otoczeniu ludzi światłych, przysłuchując się 
rozmowom i dyskusjom, zdał sobie sprawę z braków swojego wykształ
cenia. Ambitny i zdolny, zabrał się do pracy nad sobą i zdobył dosyć 
rozległy zasób wiadomości. O d tych czasów pewnie datuje się jego 
serdeczna zażyłość z książką, rozmowy ,,z onymi starymi mędrcy, z onymi 
zacnymi filozofy” , które kontynuował przez ca łe  życie i do których zachę
cał swych czytelników. Ślady lektur zarówno pisarzy antycznych, jak 
i współczesnych — polskich i obcych — odnajdujemy bez trudu w bogatej 
i różnorodnej twórczości pisarza.
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Po śmierci ojca objął dziedzictwo, ożenił się z posażną Zofią Kosnówną 
i osiadł w Ziemi Chełmskiej, a le  życie rodzinne i sprawy majątkowe, 
których bynajmniej nie lekceważył, nie mogły wystarczyć człowiekowi tak 
aktywnemu. Pociągała go działalność publiczna; program egzekucji dóbr 
i praw koronnych zyskał w nim rychło zwolennika a i nowinki religijne 
żywo go interesowały. Z sympatyka ruchu reformacyjnego stał się też 
Rej wkrótce jego wyznawcą i propagatorem.

Jednocześnie uprawiał Rej twórczość literacką. Przekonany o potrzebie 
rozwoju literatury narodowej i doskonaleniu narodowego języka, sam 
pisze wiele dzieł, poruszając w nich zagadnienia polityczne, społeczne, 
religijne i obyczajowe. Stał się Rej szybko autorem głośnym i poczytnym. 
Król Zygmunt Stary nagrodził go za twórczość literacką wsią Temerowce, 
a w kilka lat później Zygmunt August oddał w dożywocie wieś Dziewię- 
ciele. Niektóre dzieła Reja doczekały się w XVI wieku kilku wydań, 
a współcześni pisarze z szacunkiem wyrażali się o nim, nazywając go 
„starszym hetmanem" młodych poetów.

Dzięki swemu talentowi on pierwszy dowiódł, że się literatura może 
rozwijać w języku narodowym, on się najwięcej przyczynił do zwycięstwo 
języka ojczystego nad łacińskim. Tę zaś olbrzymią zasługę położył Rej 
zupełnie świadomie: przywiązany gorąco do swej narodowości i ojczyzny* 
Polak duszą i ciałem, cierpiał i wstydził się, że kiedy -  jak powiada — 
„każdy naród język swój i sprawy swe zdobić się stara, jako najlep iej 
może, i pisząc czasem też leda co, i w iele nikczemnych a niepotrzebnych 
rzeczy", Polacy tylko gardzą swym językiem i nie mają literatury narodo
wej, „aż się inszy narodowie czasem pytali, jeśli Polska jest miasto a lbo 
też jaka kraina . O to co bolało Reja. Jego duma narodowa nie mogła 
pozwolić na to, by Polska, kraj tak wielki i potężny, nie miała w łasnej 
literatury. W ięc  kiedy widział, że o jej stworzeniu nie myślą jakoś ludzie 
uczeni, którzy pokończyli uniwersytety włoskie, porwał się do czynu i za.- 
czął pisać pod pięknym hasłem:

A niechaj narodowie wżdy postronni znają,
Iż Polacy nie gęsi, iż swój język m ają!

W  pismach swych występuje Rej głównie jako nauczyciel narodu pol
skiego. Będąc sam człowiekiem bardzo religijnym, pragnął serca swoich 
czytelników zwrócić ku Bogu i w tym celu pisywał pieśni pobożne oraz 
przełożył rytmiczną prozą „Psałterz Daw idów” . A  i w pismach świeckich 
Rej uczy czytelników, jak spełniać obowiązki względem Boga, ojczyzny 
i człowieka, zachęca ich w ogóle do cnoty, którą poczytywał za główny 
cel życia ludzkiego.

Lecz jest on nie tylko nauczycielem szlachty polskiej, a le  jednocześnie 
malarzem jej życia i obyczajów oraz niepospolitym satyrykiem: pełno w 
jego pismach obrazków obyczajowych żywcem wziętych z rzeczywistości,.

179



a świetnych, posiadał bowiem wysoce rozwinięty zmysł spostrzegawczy. 
Że  zaś najtrafniej dostrzegał ujemne i śmieszne strony życia, stąd obrazki 
te sq zarazem satyrą na społeczeństwo. Jako  nauczyciel Rej często pow
tarza satyrę na społeczeństwo. Jako nauczyciel Rej często powtarza to 
tylko, czego się z książek dowiedział, a le  jako malarz obyczajów polskich
i satyryk jest samodzielny i na wskroś narodowy. Inni przewyższali go

Mikołaj Rej, „Figliki". 
Ornamentalna karta tytułowa

wiedzą, sztuką pisania, zmysłem piękna, a le  ani jeden z pisarzy XVI wieku 
nie dorównał mu jako malarzowi współczesnego życia. Pisma jego sq 
doskonałym odzwierciedleniem obyczajów i w ogóle życia szlachty polskiej
i to właśnie nadaje im niepospolitą wartość. Największą posiadają trzy 
utwory: „Krótka rozprawa” , „W izerunek" i „Zw ierciad ło ” .

Odrębne stanowisko wśród utworów Reja zajmują wierszowane facecje, 
czyli dykteryjki, znane pod nazwą „Fig lików". Odrębność ich polega na 
tym, że pisał je Rej nie dla nauki, jak inne pisma, tylko dla rozrywki 
czytelnika. W  innych pismach jest on moralistą i satyrykiem, tutaj -  
humorystą. Pomysły „Fig lików ”  są pć> większej części nieoryginalne: jak 
dzisiaj, tak i dawniej dykteryjki wędrowały od człowieka do człowieka, 
od towarzystwa do towarzystwa, z miasta do miasta. W  epoce humanizmu 
opowiadanie dykteryjek należało do najulubieńszych rozrywek towarzys
kich. Ukazywały się one także w druku. Otóż Rej nasłuchał się ich i na-
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czytał do syta, to i owo zmienił, to i owo dodał albo też sam wymyślił
i — jak mówi — „d la  ćwiczenia języka polskiego”  opracował ich z górq 
dwieście. Niektóre z nich powstały w Polsce, a le  dużo przyszło do Polski 
z W łoch i z Niemiec. Prawie wszystkie sq bardzo niewybredne i rubaszne
i przez to w łaśnie sq doskonałym ■ wyrazem staroszlacheckiego humoru
i życia towarzyskiego, które się u nas w XVI wieku coraz bujniej rozwijało
i coraz więcej zeświecczyło.

Dokonał M ikołaj Rej czynu wiekopomnego. Mowę polskq, której z ca 
łym zaufaniem powierzył treść swoich przeżyć, myśli i wyobrażeń, prze
mienił w żywotne źródło energii duchowej narodu, w narzędzie jego 
świadomości, w formułę jego istnienia. Nobilitował język polski do god
ności pełnoprawnego obywatelstwa w zespole kulturowych języków świata. 
Jego obfitość słowna nie ma sobie równej w całej literaturze polskiej, 
której rozwój tak znacznie przyspieszył, a jej swojski i humanistyczny 
wyraz tak zdecydowanie ukrzepił. I nadał jej ton najautentyczniej ludzki, 
bo liryczny.

W sch ó d  słońca

Ano pięknie świta,
Już się jeden o drugim ptaszek w lesie pyta.

Już skowronek na górze pięknie przepieruje,
Słowiczek we krzu krzyczy, gżegżółeczka kuje.

Poźrzy wzgórę: skały już jasno się błyskajq,
A promienie słoneczne ziemię rozświecają.

Zorza wzgórę wychodzi różanej piękności,
Na obłokach się brojq jasne odmienności.

O cnocie  
(fragment)

Wszystko pospołu umiera z człowiekiem,
Lecz święta cnota, ta trwa wiecznym wiekiem.

Cnota jest klejnot nieoszacowany,
Bo ta ozdobi ubogie i pany.

Cnota się błyszczy nad wszytki szmaragi,
Na każdym targu jej nie najdzie wagi.

Wszystko się musi zmienić przy człowieku,
Lecz cnota święta, ta z nim trwa od wieku.

Z ciałem przypadki odmienić sie muszq,
Lecz cnota święta, ta i w niebie z duszq.

Niech się, jako chce, mieszać wszystko będzie.
Cnota każdego ma ozdobić wszędzie.

Z zacnych postępków a z poćciwej sprawy 
Zawżdy cnotliwi dostawali sławy.

i
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Kazimierz król

Kazimierz, on zacny król, nie będąc tak możny.
Byt u swych wdzięcznym królem, u postronnych groźny.

Patrzaj, jakq pamiątkę po sobie zostawił,
Jak ie  zamki i miasta wielkim kosztem sprawił,

A gdziekolwiek co murów tu w Polszczę widzimy,
Chyba nowych, to wszytko iż on sprawił, wiemy.

Potym, nie znać, aby kto czego poprawował.
Chyba Zygmunt, co zamek krakowski zbudował.

A snadź sie i to stare leda w czas rozwali;
Pewnie by oni starzy dziś sie dziwowali,

Co murów i co zamków dziś stoi pustkami;
Jeno, iż nie w o ła ją : Boże racz być z nami!

Zygmunt, dzwon Zamku Krakowskiego
Dzwońże, miły Zygmuncie, tymi trzemi głosy,

A  niech twój ohromny brzęk bije ludziom w nosy,
Aby sie pobudzali i ku Pańskiej chwale,

I w Rzeczypospolitej zawżdy trwali stale.
Bo słyszysz, coś się dzieje, żeć sie wszytko miesza,

Na cienkiej nici czemuś szczęście nas zawiesza;
Bo snadź ty drobne dzwonki uszy nam mieszają,

A  od przystojnych rzeczy barzo unaszają.

Gdy wejrzysz w ludzkie sprawy
Gdy wejrzysz w ludzkie sprawy jako we źwierciadło,
Poznasz, gdzieć się rumieni, a gdzieć też nabladło,
Poznasz, gdzieć co przywrzało do umysłu twego,
Gdy poznasz obłędności świata omylnego.
Boć lepiej, kto cudzymi przypadki się karze,
Niźliby tak sam siedział jako gil na wsparze.
Bo gdy poznasz z ludzkich spraw ich cnoty i zbytek,
Tu już łacno obaczysz, co czyni pożytek.
Lecz radzęć, dzierż się cnoty, by pijany muru,
N ie  chcesz li mieć z nietrefnych przymówek kapturu.

Rozum człowieczy
Rozum człowieczy 
Gdy z każdej rzeczy 
M a się na pieczy,
Tym wszystko zleczy.

Wyb. i oprać. Ewa Stomal
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EWA STOMAL

W 125 rocznicę urodzin

Ignacy Jan Paderewski — droga do sukcesu

Ignacy Jan Paderewski. Człowiek, który już w trzydziestym roku życia 
stał się legendą. Sukces po latach trudów  i poświęceń wyniósł go, ku 
zaskoczeniu swoich i obcych, na szczyt powodzenia, które na estradach 
sal koncertowych świata nie opuszczało go przez ponad pół wieku. Gra 
jego porywała tłumy, zastanaw iała znawców, zjednywała mu zastępy 
wpływowych przyjació ł i znajomych. Tysiące ludzi znało go z estrady, 
m iliony z doniesień gazet, płyt gram ofonowych i z ekranu.

Sukcesy na polu muzyki dały mu podstawę do rozw ijania działa lności 
społecznej, do wspierania dziesiątek organizacji i instytucji charytatyw
nych, oświatowych, kulturalnych i naukowych.

Koncerty Paderewskiego w latach przed odzyskaniem niepodległości '  
miały charakter m anifestacji patriotycznych. W zbudzały nie tylko podziw 
d la jego sztuki, ale i dumę z w ielkich osiągnięć ku ltura lnych i artystycz
nych u jarzm ionego narodu polskiego, ożywiały nadzieję odzyskania w o l
ności przez kraj ch lubiący się geniuszem Chopina.

Był Paderewski pa trio tą  niezłomnym, m iłującym głęboko bohaterską 
przeszłość narodu, czynnym świadkiem trudnych i tragicznych zmagań 
Polaków o przetrwanie i o wolność. Za swój natura lny obowiązek uważał 
n iesienie pomocy rodakom dotkniętym nieszczęściem, cierpieniem , nędzą
i głodem . Jego dzia ła lność społeczna niepostrzeżenie przekształciła się 
w dzia ła lność polityczną. Został politykiem, choć za polityka się nie uwa
żał, a dzia ła lność polityczną wielce u ła tw iły mu sukcesy artystyczne. Zwy
cięstwu sprawy Ojczyzny poświęcił swój m ajątek, ta lent, pozycję w świe- 
cie. Był jednym z na jbardzie j wytrwałych i uznanych rzeczników Polski 
w pierwszych dziesięcioleciach naszego stulecia.'

W poszukiwaniu własnej drogi

Paderewscy wywodzili się z n iew ie lk ie j wioski Padarewo, zwanej potem 
Padarew, na Podlasiu. Pisali się rozmaicie — Padarewscy, Padarzewscy 
czy Podarewscy, by ostatecznie przyjąć miano Paderewskich. Pieczętowali 
się herbem Jelita, który posiadało w iele rodów w Koronie.

Pod koniec życia Ignacy Paderewski p isa ł: „Pochodzę z niezamożnej 
starej szlacheckiej rodziny. Takich rodzin w daw nej Polsce było w iele 
tysięcy. Rodzinom rolników-rycerzy za zasługi w orężnej obronie kraju 
przysługiwało, obok innych przywilejów, stałe prawo wyborców... M oja 
rodzina w późniejszych czasach wydawała ziemian, to jest rolników, leka
rzy, urzędników, nauczycieli, a więc ludzi o poziomie umysłowym i tow a
rzyskim względnie wysokim.
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Ignacy przyszedł na św iat 6 lis topada 1860 r. w Kuryłówce na Podolu, 
gdzie ojciec jego zarzqdzał wówczas m ajątkam i. W  kilka miesięcy później 
matka Ignacego zmarła. W ychowanie dw ojga małych dzieci spadło na 
trzydziestodwuletniego Jana Paderewskiego. Zauważył on predyspozycje 
muzyczne syna, a że sam odznaczał się wybitnym smakiem artystycznym
i zam iłowaniem  do wszelkiej sztuki, zaangażował nauczyciela muzyki Ru- 
nowskiego, daw nego ucznia konserwatorium  w iedeńskiego. Runowski, 
choć był tylko skrzypkiem, uczył trzyletn iego Ignacego „początków  gry na 
fo rte p ia n ie ” .

Rodzina Paderewskich znalazła się w tym czasie w poważnym niebez
pieczeństwie. Za pomoc bowiem udzielaną powstańcom władze carskie 
aresztowały Jana Paderewskiego i osadziły w  w ięzieniu w Lityniu. M ały 
Ignacy pod troskliwą opieką cio tk i w  Nowosiółkach nauczył się czytać
i p isać po polsku i po rosyjsku. Runowski „n ie  dokazal n iczego”  i ciotka
— „kob ie ta  mądra i zacna — wystarała się o nowego nauczyciela 
muzyki. „N ie w ie le  też skorzystałem z jego  nauk i" -  w spom inał Pade
rewski. ,

Po roku 1868 zajm ował się wykształceniem Ignacego były kap itan wojsk 
polskich M icha ł Babiński, weteran powstania listopadowego, w ie lo le tn i 
em ig ran t we Francji. „D zięk i niemu zdobyłem gruntow ną znajomość 
h istorii Polski, on też podsycał i utw ierdzał mój gorący patriotyzm”  ~ 
wspom inał Paderewski. Podkreślał, że dzięki o jcu otrzymał z siostrą „s ta 
ranne wychowanie domowe pod kierunkiem guw ernantek i nauczycieli” . 
O jc iec  zadbał o naukę francuskiego, „dzieckiem  jeszcze będąc mówiłem 
dość b ieg le  po francusku” .

S tarania o jca sprawiły, że un ikną ł rusyfikatorskiego wpływu szkoły. 
O cen ia ł, że rodzina, wychowawca i znajom i „w yw iera li ogromny wpływ”  
na jego  dziecięcy umysł. Przyczynili się oni, ja k  sądził, do tego, że dom i
nował w  nim „pęd  do dzia ła lności patriotycznej bardzie j niż do ja k ie j
kolwiek innej, to jest zawsze ponad wszystkim” .

W  grze na fo rtep ian ie  czynił postępy, ale były one możliwe dzięki w ro
dzonej technice, zam iłow aniu do im prow izacji i doskonałe j pamięci, a nie 
um iejętnościom jego nauczycieli. M a ją c  la t dwanaście wystąpił po raz 
pierwszy publicznie na dobroczynnym koncercie wraz z siostrą. G ra ł po
tem sam w powiatowych miastach W ołynia.

W  tym mniej w ięcej czasie, zapewne jesien ią  1872 r. Jan Paderewski 
pod ją ł niezwykle ważną decyzję, która przesądziła o dalszej edukacji
i karierze muzycznej Ignacego. Pragnął on, by syn „zdobył rzetelne wy
kształcenie muzyczne , i zdawał sobie sprawę z jego konieczności. Na 
W ołyniu możliwości ku temu nie było, is tn ia ło  jednak już od przeszło 
jedenastu la t jedyne wtedy polskie konserwatorium w Warszawie. Jan 
Paderewski postanow ił więc oddać Ignacego na studia do Warszawy.

Pierwsza wizyta w konserwatorium ojca i syna wypadła pomyślnie: 
Ignacy został przyjęty bez egzaminu przez dyrektora A po linarego Kąt-
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skiego. „W ie lk i skrzypek, silna i wybitna indyw idualność -  wspomindł 
Kątskiego Paderewski -  w czasie pierwszej rozmowy patrzył mi prosto 
w oczy, a posiadał niezwykle przenikliwy wzrok. Zrozum iałem jednak 
natychm iast jego  spojrzenie. Patrzqc mu w oczy wytrzymałem jego  badaw 
czy wzrok i jakoś zrozumieliśmy się od pierwszej chw ili” .

Znajom ość dyrektora i ucznia przetrwała praw ie siedem lat, do chwili, 
śmierci Kątskiego, i nie była pozbawiona trudnych momentów. Kq1:ski, 
świetny psycholog i pedagog, wyczuł zapewne in tu icy jn ie  indyw idualność 
w szczupłym drobnym blondynku. Surowo ocenia ł ludzi, nie pobłażał 
swoim wychowankom, um iał jednak docenić charakter i zdolności je d 
nego z najwybitniejszych uczniów Instytutu.

Po czterech i pół m iesiącach zajęć, pedagog Janotha wystawił Igna
cemu ocenę bardzo dobrą wraz z o p in ią : „Bardzo pracow ity i zdolny 
uczeń. Lubi muzykę i zrobił znaczny postęp” . Podobne op in ie  otrzymał, 
w Instytucie od innych pedagogów. „Zdolny, pracowity i przykładny”  — 
ocenił Ignacego Karol Studziński z zasad muzyki, wystaw iając notę bar
dzo dobrą. Powtórzył ją  w dwa dni później z przedm iotu „czytanie nut 
głosem ” i podkreślił: „S łuch doskonały, przy tym przykładny i pracow ity” . 
Ksiądz Ignacy Dudrewicz, nauczyciel re lig ii i moralności, da ł Ignacemu; 
również ocenę bardzo dobrą wraz z o p in ią : „dobrych zdolności, przy
kładny i pracow ity". Podobne op in ie , wraz z oceną bardzo dobrą, wysta
w iono Ignacemu w sesji rocznej w czerwcu 1874 r. Paderewski wyróżniał 
się zdolnościam i, p ilnością, postępami w nauce.

Pojawiły się jednak trudności, których źródłem nie był Ignacy i jego  
postępy w nauce, a raczej narzucony uczniom system nauki w Instytucie. 
Na skutek incydentu, jak i m iał m iejsce w konserwatorium, Ignacy został, 
wydalony z Instytutu. Pozbawiony najm ocniejszego punktu oparcia -  
studiów, nie podda ł się jednak przeciwnościom losu. M ia ł te cechy cha
rakteru, które określały jego  upór i stanowczość w dążeniu do celu. W ła 
dysław Żeleński takim  go zapam ięta ł:

„M ło d e  orlę, szlachetnego gatunku, dumne, śmiałe, am bitne, nieco 
drapieżne i samowolne, a le przede wszystkim samodzielne, pewne siebie 
i swej przyszłości, rwało się do szerokich horyzontów, czując, że prędzej 
czy później wyfrunie ze zbyt ciasnego gniazda... Um iał pan Ignacy być 
sprzecznym i złośliwym względem tych, którymi pogardzał, lecz całą duszą 
był oddany tym, których cenił i ukochał. Poczucie słuszności m iał n ie jako 
wrodzone, bun tu jąc się przeciwko istniejącem u porządkowi rzeczy, jeśli 
ten porządek był złym. M ało  liczący się ze zdaniem ludzkim, zdolny, przed
siębiorczy, dowcipny, ożywiony -  takim  był Paderewski” .

Kolejny rok upłynął mu na poszukiwaniu w łasnej drog i. N a jp ie rw  były 
to  prywatne lekcje u Rudolfa Strobla, profesora Instytutu, które zakoń
czyły się szybko i to  niepom yślnie dla Ignacego. Paderewski dokładn ie  
zapam ięta ł daną mu wówczas przez Strobla radę: „n ie  próbu j grać na
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fo rtep ian ie , bo i tak nigdy nie będziesz p ian istą  — n igdy". Kolejny jego 
pomysł by) dosyć zuchwały: postanow ił wraz z dwoma kolegam i „w ybrać 
się na mały objazd po miastach prow incjonalnych Rosji i Polski". To 
pierwsze tournee Paderewskiego po Litwie i B iałorusi wywarło dość duży 
wpływ na jego studia i karierę artystyczną. D otkliw ie  odczuł kruchość 
powodzenia artysty, poznał uczucie młodzieńczej przygody, spotkał się 
z dobrem i złem, przemierzył dziesiątki wiorst, gnębiony nieraz głodem  
i brakiem pieniędzy.

W e wrześniu 1875 r. Ignacy pow rócił do Instytutu Muzycznego. Dawny 
gniew  na niesubordynowanego, krnąbrnego, a le am bitnego chłopaka 
m inął, zniknęły również uprzedzenia, a pozostała jedynie pamięć o jego 
zdolnościach, wytrwałości i pracow itości, połączona z podziwem dla jego 
zaradności i n iepoddaw ania się przeciwnościom.

Po powrocie do Instytutu Ignacy uczył się i ćwiczył z pasją, z zapam ię
taniem , chcąc nadrob ić stracony czas. „P racowałem  tak gorliw ie  — wspo
m inał — że w c iągu sześciu miesięcy przerobiłem norm alne dwa lata 
studiów. Uczyłem się. dniem i nocą, nic innego nie is tn ia ło  wtedy dla 
m nie” . Profesorowie Instytutu byli zachwyceni powrotem „m arnotraw nego 
syna” . Paderewski zaufan ia  ich nie zawiódł, był jednym z pięciu uczniów, 
którzy zdali egzaminy końcowe i otrzymali patenty ukończenia Instytutu 
Muzycznego w Warszawie. Ignacy osiągną ł wyniki najlepsze: dziesięć 
„p ią te k ”  i tylko jedna „czw órka". Niegdyś krnąbrny i nieposłuszny, teraz 
poważny, ale zawsze ambitny, osiem nastoletni absolwent Instytutu został 
jakby rehabilitow any za poprzednie zarzuty i konflikty, kończył bowiem 
konserwatorium z oceną bardzo dobrą ze sprawowania.

Występ absolwentów  Instytutu Muzycznego na popisowym koncercie 
publicznym w Sali A leksandryjskiej Ratusza miasta Warszawy a wśród 
nich gra Paderewskiego, która „z rob iła  niem ałe wrażenie swą artystyczną 
ekspresją", spowodował, że nazwisko i sylwetka Paderewskiego nie były 
już obce warszawskim krytykom i publiczności.

W  uznaniu dla Paderewskiego, jego ta len tu  i pracy, .dyrektor Instytutu 
A po linary Kątski zaangażował go jako  profesora fo rtep ianu  w niższych 
klasach żeńskich. Pracę traktow ał Paderewski bardzo poważnie. Oceny 
wydawał dokładne, spraw iedliwe, określa jąc zwięźle, a le  wyczerpująco 
ta le n t uczennicy, je j wrodzone skłonności i nabyte nawyki, pilność i go r
liwość w pracy oraz ogólne postępy. Na tle  op in ii wydawanych przez 
innych profesorów Instytutu oceny wpisane przez osiem nastoletniego 
pedagoga do księgi cenzur wyróżniały się wszechstronnością.

W  roku 1880 nastąp iło  niezwykle ważne wydarzenie w życiu Paderew
skiego, m ianow icie zakochał się w A n ton in ie  Korsakównie. Pomimo, że 
m iał wówczas dopiero dwadzieścia la t i niepewne w idoki na przyszłość, 
ożenił się. Pragnął mieć swój dom, w łasne życie osobiste, ustalone m ie j
sce pobytu i kogoś bezpośrednio bliskiego. Było to jednak szczęście ba r
dzo krótkotrwałe. W  rok później żona jego um arła, pozostaw iając go
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samego z dzieckiem — synem. Przeżył w ięc krótki, a le piękny epizod 
życia.

I znów stanął wobec nowej zmiany, znów samotnie musiał iść naprzód 
w przyszłość. Po śmierci żony Paderewski zdał sobie sprawę, iż w W ar
szawie poza karierą nauczyciela nie ma dla niego żadnych widoków. 
W obec tego zdecydował się jechać do Berlina. W yjazd nastąp ił w stycz
niu 1882 r. Jedynym celem jego pobytu w Berlin ie była muzyka. Jako Polak 
czuł się tu jednak bardzo samotny i z trudnością wytrzymał do połowy 
czerwca 1882 r. Do Warszawy w rócił z poważnym dorobkiem  kompozy
torskim. Jego utwory zostały ocenione wysoko. Jan Kleczyński pisał w 
„Echu Muzycznym” : „O ryg ina lność, uczucie i po lo t stanow ią wybitną 
cechę wszystkich, jak ie  dotąd znamy, utworów p. Paderewskiego. N ie 
brak im podstaw żdrowej nauki, a le natchn ien ie  góru je  wszędzie, co nam 
każe przeczuwać w p. Paderewskim wyjątkowo obdarzonego kompo
zytora” .

Górski, niegdyś powściągliwy, tym razerń nie wahał się: „Z  powodu 
rozmaitości i wdzięku form Paderewski jest n ie jako tym w naszej muzyce, 
czym Asnyk w naszej poezji. N igdy on nie przyobleka swych uczuć w 
jedną i tę samą szatę formy, a w rytmach i kolorycie harmonicznym nigdy 
mu nie zbywa na wykwintnych, nowych efektach".

O p in ię  warszawskich kół muzycznych ugruntowała „S o n a ta " Paderew
skiego, wykonana na przełomie października i lis topada 1882 r. na zam
kniętym koncercie w Instytucie Muzycznym. Uznano ją  za „znakom ite 
dzieło, które na nas spraw iło silne, już dawno nie doznane wrażenie” . 
Recenzent „G azety Polskiej”  prorokow ał: „w  panu Paderewskim przeczu
wamy jedną  z najświetniejszych gwiazd na horyzoncie muzyki po lskie j” .

N iektórzy krytycy pokłada li w Paderewskim głębokie  nadzieje. Między 
innymi Górski sądził, że młodzi kompozytorzy, ja k  w łaśnie Paderewski wraz 
z twórcam i starszego pokolenia „wywalczą u obcych tak ie  dla muzyki 
naszej stanowisko, jak ie  już obecnie malarstwo polskie posiada". Górski 
był w pełni przekonany, że polska muzyka sięgnie wkrótce za gran icą 
po laury, które dotychczas zbierali Jan M atejko, M aksym ilian i A leksan
der Gierymscy, Henryk Siemiradzki, Juliusz Kossak i Józef Brandt. Pod 
adresem krytyków i muzyków niem ieckich Górski p isa ł: „N as i sąsiedzi 
może wreszcie przyznają wtedy, że na cyw ilizacyjnej niw ie i w muzyce 
nie jesteśmy „jacy  tacy” .

Po raz pierwszy zb iera ł Paderewski udzielane mu bez zastrzeżeń prze
pow iednie w spania łe j przyszłości. Droga jego artystycznego rozwoju b ie 
g ła, pokonując niew ie lkie zakręty i odwroty, w kierunku upragnionego 
sukcesu, coraz bliższego i wyraźniejszego. M ia ł to być sukces Paderew- 
skiego-kompozytora, o takim  wówczas marzył.

Paderewski stara ł się urzeczywistniać marzenia, a le po powrocie do 
kra ju  dały o sobie znać własne i syna potrzeby finansowe. Otrzymał po
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raz drug i, w uznaniu dla ta len tu  i wiedzy, pracę w Instytucie Muzycznym, 
W  styczniu 1883 r. ponownie pojechał do Berlina na dokończenie studiów . 
Podczas czterotygodniowego pobytu da ł wraz z Górskim recita l kompozy
torski w sali berlińskiego Hotel de Rome, gdzie odniósł „duży sukces” . 
Sprawozdawcy berlińscy, jak  podawano w Warszawie, „z  pewną już sym
patią  i uznaniem wyrażali się o przemawiającym z jego  dzieł pierwiastku, 
polskim ” .

Z Berlina Paderewski i Górski uda li się do Krakowa. Po koncercie, 
który odbył się w sali Hotelu Saskiego W ładysław  Żeleński osądził, że 
jako  pianista ma Paderewski „przyszłość w ie lką ” , natom iast jako  kom
pozytor „jeszcze w iększą” . W  utworach jego  „ty le  jest pięknych pomy
słów" i „dusza polska wyziera wszędzie". M a ją  one „fo rtep ianow e efekty 
niezwykłe” , tylko jeś li chodzi o formę, to „m łody kompozytor rozwleka 
niekiedy całość” .

Do Warszawy w raca ł Paderewski jako kompozytor o ustalonej pozycji. 
U tworów  jego oczekiwano z zainteresowaniem , wzmaganym pochlebnym i 
g łosam i krakowskiej krytyki. Oczekiwań nie zaw iódł i w kilka miesięcy po 
powrocie na jednym z wieczorów W arszawskiego Towarzystwa Muzycz
nego w maju 1883 r. przedstawił „A lle g ro  koncertowe” . Recenzent „Ty
godnika Ilustrow anego" -  W ładysław  Górski -  podkreślał, że Paderewski 
„z ro b ił olbrzymi krok naprzód ', ten bowiem utwór ma „ ju ż  zakrój w ie lk ie j 
kompozycji, zawartej w form ie sonatowej o zarysach śmiałych, szerokich 
i konsekwentnych". Zdaniem  Górskiego jest to „poem at pełen siły i ory
g ina lności, w którym g ra ją  tętna młodzieńczej fa n ta z ji” , i to fan taz ji 
„usz lachetn ione j delikatnym  zmysłem estetycznym” .

Pracę pedagogiczną łączył Paderewski z intensywnymi studiam i nad 
łaciną, matematyką, lite ra turą  i h istorią. Pracował nad sobą, jak  wspo
m inał W ładysław  Żeleński, „z  żelazną wytrwałością i z męskim prawdziw ie 
hortem ” .

Zaprzyjaźnił się wówczas z doktorem Tytusem C hałubińskim . C ha łub iń 
ski „w prow adził go w swój Wytworny światowy pogląd, skierował je g o  
umysł na to, co trw a łe  i niezmienne, stając się dobrym anio łem  dla niego 
na ciern iste j ścieżce sztuki” . On też zachęcał m łodego kompozytora do  
zbierania m elodii ludowych. O kazją ku temu były wyprawy turystyczne 
w Tatry. W ładysław  Maleszewski, redaktor „B iesiady L iterackie j”  tak  
wspom inał Paderewskiego z owych la t: „wysmukły jak  góra l, gwałtowny 
jak  wicher, to serdeczny jak  dziecko, to gwarzący jak  ptak na gałęzi, to  
milczący jak grób. Pracował c iągle, każda walka z czymś trudnym do 
pokonania odb ija ła  się na jego ascetycznej twarzy: kiedy zaś pokonał 
trudność, cieszył się i ściskał, i całował, i śm iał się — dopóki nowa myśl 
nie zasępiła mu czo ła” . Zmienność nastroju równoważyły zalety umysłu 
Paderewskiego, który według Maleszewskiego „rozważny, męski, nigdy 
nie służy pozorom, wszędzie szuka gruntu i praw dy” .
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Podczas le tn ie j wędrówki po Tatrach i Podhalu Paderewski zapisał 
k ilkadziesią t m elodii pieśni i tańców góralskich. Z nich wybrał „charak- 
terystyczniejsze” , tworząc pierwsze utwory, które weszły później do cyklu 
zatytułowanego „A lbum  tatrzański” . Górski tw ierdził, że Paderewski „s tw o
rzył szereg kompozycji poetycznych, barwnych i pełnych prostoty, a je d 
nak muzykalnie kunsztownych” . Fragmenty „A lb u m u ”  przedstawił Pade- 

.rewski na koncercie w lecie 1883 r. w nowym zakopiańskim  Dworcu Ta
trzańskim. Zagrał, jak  w spom inał Ferdynand Hoesick „z  taką porywającą 
dziarskością, a nade wszystko z takim odczuciem ducha muzyki góralskie j, 
że mi ich dzika zbójecka melodia dotąd brzmi w uszach...". Towarzystwo 
zebrane w Zakopanem  uznało, że Paderewski „g ra  jak  d ia b e ł”  i choć 
„p edanc i zarzucali mu to i owo” , jak  sądził Hoesick, „dusze naprawdę 
artystyczne, jaką  na przykład w każdym calu był C hałubiński, wolały ten 
rodzaj gry, pełen poezji i m łodzieńczej brawury aniżeli „n ieporów nane 
gam y”  niektórych wielkości fortepianowych warszawskich".

Każdy kole jny koncert Paderewskiego wywoływał podziw i uznanie. O to  
po występie, ja k i da ł Paderewski w Szczawnicy (którego dochód m iał 
wesprzeć Teatr Polski w Poznaniu), jeden ze słuchaczy zanotow ał: 
„W  małym kółku znajomych zasiadł on do fo rtep ianu w kasynie i zaczął 
improwizować. Wszyscy podziwialiśmy niezrównaną biegłość, efektowność 
gry i twórczość wyobraźni jego. Następnie podano mu melodię znanej 
piosenki, do które j kilkanaście rozmaitych w ariac ji zaimprow izował na 
ś ladu jąc Beethovena, M ozarta, Liszta, Rubinsteina, C hopina i w ielu innych. 
W śród panu jące j ciszy słychać było tylko przytłum ione głosy podziw ienia. 
Profesor Górski po kilka razy się odzywał: Jak on g ra ! Co za ta le n t!” 
Ktoś zaś d o d a ł: „Jest to nowa gw iazda na horyzoncie muzycznym, której 
blask daleko i szeroko się rozleje” .

W  końcu 1883 r. pod ją ł młody kompozytor ważną decyzję ukończenia 
studiów  muzycznych i ponownie w yjechał do Berlina. W  czerwcu 1884 r. 
nastąp iło  ważne d la dalszej kariery Paderewskiego wydafzenie. Było nim 
spotkanie z Antonim  Rubinsteinem, które zapadło mu głęboko w pamięć. 
Po upływie pół w ieku wspom inał, że Rubinstein przepow iedział mu wtedy, 
że on — Paderewski — ma „św ie tną  przyszłość przed sobą”  i „pow in ien  
w ięcej komponować na fo rtep ian ” . Rubinstein oświadczył mu wówczas 
i te  słowa liczyły się na jbardz ie j: „M a  pan wrodzoną technikę i mógłby 
pan, jestem tego pewien, zrobić w span ia łą  karierę jako p ian is ta ” . 
W edług inne j wersji, Rubinstein po wysłuchaniu gry Paderewskiego zawo
ła ł:  „Tak, to piękne, to nowe! A le Pańskie wykonanie nie było szczegól
nym, Pan gra jak  kompozytor. Pan musi lep ie j g rać ."

Rozmowa z Rubinsteinem wywarła duży wpływ na bieg życia Paderew
skiego. Słowa Rubinsteina, jego ocena gry m łodego polskiego muzyka, 
jak potem wspom inał, były d la n iego-„n iespodz ianką". ,,To, co pow iedział, 
przeobraziło cały mój św ia t" — pisał w „P am ię tn ikach” . Dotychczas w i
dz ia ł swe pow ołan ie  w karierze kompozytora. O na m iała mu dać pełnię
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artystycznej wypowiedzi, przynieść sukces u swoich, zapewnić powodzenie 
u obcych. Imię Paderewskiego — kompozytora m iało rozsławić jego O jczy
znę. Na drodze ku rea lizacji młodzieńczych marzeń postaw ił pierwszy krok: 
utwory jego stały się znane poza W arszawą i Królestwem, były pub li
kowane za g ran icą  w tak wtedy ważnym muzycznym ośrodku, jakim  był 
Berlin. I nagle spotkanie z największym autorytetem wśród pianistów  
świata zachw iało tym przekonaniem, choć jednocześnie otw arło  perspek
tywy w spania łe j kariery i o lśn iew ającego sukcesu. Sukcesu, który przy
szedł już wkrótce i trw a ł nieprzerwanie przez ponad pół wieku.



NASZYM DZIECIOM



ELŻBIETA LORENC

„M ik o ła jk i”

M igo tliw ie  lśni lampeczka 
w ciemnym pokoiku dziecka... 
A w łóżeczkach — dzieci śpiq 
I -  o M iko ła ju  śniq...

W idzą w łaśnie pośród gwiazd 
M lecznobiały, duży trakt, 
który Księżyc oprom ienia, 
a kierunek jego -  Ziemia...

Już dzwoneczkiem w takt przygrywa 
Zwinna chmurka srebrnogrzywa: 
O na to, jak  konik, wszędzie 
M iko ła ja  wozić będzie...

Za nią — sanie wymoszczone 
miękkim puchem śnieżnych piór, 
w yg ląda ją  jak  zamglone 
gdy spływają wolno z chmur...
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Już M iko ła j z bata strzela,
Już sq blisko, pośród nas...
Już czerń nocy rozwesela 
Czerwonego płaszcza blask...

A M iko ła j?  Czy spamięta
0 czym marzq dzieci małe?
Co chcq chłopcy? Co dziewczęta 
Aby dobrq mieć zabawę?

Oczywiście! Przecież — Święty! 
W ięc spokojnie macie spać,
O n — dla wszystkich ma prezenty
1 wie, komu i co dać...

Gdy o bladym, wczesnym świcie, 
m ajqc głowę pełnq snu, 
pod podusię swq zajrzycie —
— prezent będzie czekał tu...

Rudzielcy
(opow iadanie)

Tomek cicho wymknął się z domu. N ie  lub ił opow iadać mamie, dokqd 
i w co idzie się bawić. Pewnie nawet by nie uwierzyła, że on, je j uko
chany synek, w zasadzie nie ma się z kim bawić... Koledzy z klasy, 
w idząc jego usianą piegam i twarzyczkę i p łom ieniście rudą czuprynę, 
złośliw ie w o ła li: „O , Indycze ja jo  id z ie !”  -  lub „Rudy do budy” ... Parę 
razy ha te niewybredne docinki zareagował 'płaczem, co okazało się 
jeszcze gorsze -  do wszystkich innych przezwisk doszło jeszcze „p ła ksa ” .

193



„m am insynek" i „b e ksa la la ” ... U n ika ł w ięc tych swoich niby kolegów, 
choć bardzo chcia łby przyłączyć się do ich gromady. Lęk przed ośmie
szeniem się i obawa usłyszenia nowych przezwisk jednak nie pozwalały 
mu na przełam anie się. Wymykał się w ięc z domu, szedł nad płynącą 
obok ich miasteczka rzekę i tam — po prostu siedział, patrząc na wodę 
i rozmyślając. Czasem chodził też da le j, do niew ie lkiego lasu, a raczej 
większego zagajn ika, gdzie mógł spokojnie pomarzyć, poczytać i pou
czyć się.

Tego dnia też m inął rzekę i skierował się w kierunku lasku. Kieszeń 
m iał wypchaną cukierkam i, pod pachą niósł dw ie książeczki, które chcia ł 
jeszcze dziś koniecznie przeczytać. Pogoda była piękna, słońce świeciło 
i cały św iat wydawał mu się niezwykle przyjazny. W ędrow ał w ięc dziarsko.
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cicho pogw izdując zasłyszaną n iedaw no melodyjkę, która w padła mu 
w ucho. Szybko do ta rł na swoje u lub ione miejsce pod rozłożystym świer
kiem i usiad ł wygodnie na puszystym mchu. W yją ł książeczki, włożył do 
buzi cukierka i zag łębił się w czytaniu.

N agle usłyszał jak iś  cichy pisk. W  pierwszej chw ili nie zwrócił na 
niego większej uwagi, a le  gdy cichy pisk zm ienił się w głośniejsze skom
lenie, poderw ał się na nogi. Zam ieniony w słuch starał się zorientować, 
skąd płynie ta płaczliwa skarga. W ydaw ało mu się, że spod niew ie lkiego 
krzewu ja łow ca, odda lonego od niego o kilkanaście kroków, w ięc pod
b ieg ł tam szybko. N ie om ylił się — w łaśnie tam, w kępce wysokiej trawy, 
leżał na boku śliczny, płom ienno-rudy pies — prawdziwy, rasowy seter 
irlandzk i! Leżał jakoś dziwnie skręcony, z ogonem podwiniętym pod sie
bie, i rozpaczliw ie skomlił...

Tomek ostrożnie, pom ału podszedł do psa. Z w yciągnię tą  ręką, cicho 
i pieszczotliw ie przem awiając, ostrożnie przyklęknął. Pies um ilkł na jego 
widok, przez skulone c ia ło  przebiegł nerwowy dreszcz strachu. W  pierw 
szym momencie stara ł się poderwać, ale z ponownym piskiem bezradnie 
upad ł na trawę. Tomek znów cicho i łagodn ie  zaczął doń przemawiać, 
podsunąwszy się o krok... Jego dłoń dotknęła psiego łba i pieszczotliw ie 
przesunęła się po m iękkiej sierści. Rudzielec znieruchom iał, jakby nie 
wierząc doznanej pieszczocie. Po chw ili szkarłatny jęzor nieśm iało liznął 
ch łop ięcą rękę, a brązowe oczy przymknęły się leniw ie. Tomek usiadł 
przy psie i zręcznymi rucham i rąk przeciągnął po cie le  psa. Jego ojciec, 
weterynarz, n ie jednokrotn ie  opow iada ł w domu o swych czworonożnych 
pacjentach i doznawanych przez nich od ludzi krzywdach. Zab iera ł też 
od czasu do czasu Tomka ze sobą, gdy szedł nastaw iać zw ichniętą łapę 
jakiegoś m iejskiego kundla czy zoperować psiego b iedaka po wypadku. 
Tomek sprawdził w ięc um iejętnie, czy leżący przed nim pies ma wszystkie 
kości całe. O kazało się wkrótce, że poza ogromnym wyczerpaniem i wy
głodzeniem , psiak ma mocno okaleczoną łapę.

Tomek, nieodrodny syn swego o jca, nie namyślał się d ługo. Czuł się 
podobny lekarzowi, który nie może odm ów ić pomocy potrzebującem u. 
Ściągnął szybko z siebie koszulę, udarł jeden rękaw i mocno obanda
żował psią łapę. Teraz już mógł spokojnie usiąść i — jak  mówił ta ta  — 
przeanalizować sytuację. A by ła 'ona  n iewesoła! Pies nie mógł iść o w łas
nych siłach — to  był fakt. Zostawić go tak na pastwę losu — to byłoby 
wydanie na niego wyroku skazującego — to też był fakt. A następnym 
faktem  było to, że Tomek zawsze pragną ł mieć w łasnego psa... A  ten, 
który w łaśnie tu leżał, nieszczęśliwy i okaleczony — był śliczny... Tomek 
ze wzruszeniem przyglądał się fa lu ją ce j przy każdym oddechu sierści, 
niegdyś pewnie m ięciu tk ie j i puszystej, a le  teraz mocno zbrudzonej i sku
d lonej, kształtnemu łbu , ułożonemu na w yciągnięte j, zdrowej łap ie...

Jak przenieść psa do domu? Sam nie ma tyle siły, jednak stąd do 
domu jest kawał d rog i. Pobiec do miasteczka po pomoc? Do kogo? Do
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kolegów? W yśmieją go przecież, wygwizdajq... Może nawet rzucą kam ie
niem w tego b iedaka, kto ich wie... W  domu jest teraz tylko mama, ale 
czy zgodzi się w ogóle na psa? Nawet na tak iego ślicznego, choć b ied
nego? Tomek czuje się nagle bezradny, osamotniony. W pada wreszcie 
na myśl, że przecież na jb liże j ma do taty — pracu je  n iedaleko rzeki, 
b lisko tego miejsca. I Tomek bierze się do roboty: dob itn ie , stanowczo 
przykazuje p s u :

— Ty, Rudy, masz tu leżeć i czekać na m nie! Rozumiesz? Sam nie 
dam rady cię przenieść, w ięc idę po odsiecz! Przyjdę n iedługo, i mam 
cię zastać w tym samym m iejscu! Bo jak nie — nigdy ci nie pomogę 
i przestanę cię lub ić !

Pies na calq tę przemowę odpow iedzia ł ledwo dostrzegalnym mach
nięciem ogona. C hłopiec poderwał się z ziemi i ruszył b iegiem  do pracy 
o jca. Był tam po kilkunastu minutach.

Doktor H ieronim , ta ta  Tomka, ze zdziwieniem spojrzał na swego jedy
naka, który nagle w bieg ł do jego gab ine tu . Zazwyczaj rozsądny i opa
nowany, w te j chw ili Tomek był swoim zupełnym przeciwieństwem: zaczer
w ieniony, jąka jący się ze zdenerwowania, nie mógł wyksztusić z siebie,
o co w łaściw ie chodzi. Z urywanych, chaotycznych słów syna doktor 
dow iedzia ł się tyle, że ma natychm iast biec z nim do lasu, do jakiegoś 
ślicznego pacjenta, który ma też być ich nowym domownikiem... W idząc 
jednak b łagan ie  w oczach syna, i poruszony jego niezwykłym zachowa
niem, wziął teczkę ze swoimi instrum entam i podręcznymi i rzucił chłopcu 
kró tk ie : „P row adź".

N iebawem byli na miejscu. Pies leżał w dalszym c iągu na boku, n ie
ruchom o, ale na ich w idok cicho zaskomlił. O gon znów wykonał w ahad
łowy ruch po traw ie, a oczy niespokojn ie przenosiły się z Tomka na jego 
ta tę , a z taty znów na Tomka. Doktor H ieronim  aż cicho zagwizdał ze 
zdziw ienia. Pomyślał w duchu, że wcale nie dziwi się synowi: pies był 
■rzeczywiście piękny! Takiego psa nigdy nie było u nich w miasteczku! 
Przyklęknął na kolano, obejrzał zaw in iętą przez Tomka łapę, i pochwalił 
g o  za dobrą robotę. Zbadawszy psa odw rócił się do syna.

-  Teraz zrobimy ta k : ty b iegn ij do domu, i poproś mamę o zagoto
w an ie  w iadra wody. Uprzedź ją  o tym, że od dziś będzie musiała go to 
w ać dla jeszcze jedne j osoby, a sam przygotuj jakieś wygodne spanie 
d la  następnego rudzielca w domu.

Tomkowi po jaśnia ły oczy. Pogłaskał jeszcze tylko swego znajdę po 
•łbie i w podskokach ruszył do domu. W pad ł do kuchni, i rzucił się ma
m ie na szyję. W ycałował ją  radośnie i jednym tchem wyrzucił z siebie 
wszystko, co przeżył... N ie zapom niał też przekazać poleceń taty, i spiesz
nie ruszył do piwnicy po stary siennik, z którego m iało być posłanie dla 
Rudego. G ra ło  mu w piersi ze wzruszenia i radości, podśpiewywał głośno 
.■na wszystkie możliwe melodie „Rudy, rudzieńki, rudzie lec", aż matka ze
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śmiechem kazała mu przestać, by nie wystraszył okolicznych gryzoni tym 
swoim porykiwaniem.

N ied ługo nadszedł ta ta , ostrożnie niosąc przed sobą psa. Wszyscy 
tro je  obmywali go po chw ili, wyczesywali i karm ili, aż wreszcie ułożyli 
w pokoju Tomka, gdzie m iało być jego  stałe miejsce. D la Tomka- zaczęły 
się zupełnie nowe, inne niż dotychczas dni. W racał ze szkoły pędem, 
rzucał torn ister u progu i b ieg ł do swego Rudzielca. Sam go karm ił, 
poił i wyczesywał. czytał mu na głos swoje ukochane książki i godzinam i 
z nim rozmawiał ja k  z najlepszym przyjacielem. M am a i ta to  patrzyli 
na to z uśmiechem pełnym pobłażania, ale i z dumą z opiekuńczości 
chłopca. A Rudzielec — z dnia na dzień nab iera ł coraz w ięcej sił, b iega ł 
już swobodnie po całym domu, wychodził też na podwórko. S łuchał 
wszystkich, zdawało się, że rozumie wszystko, co się do niego mówi, 
ale najprawdziwszą, ogrom ną m iłością darzył tylko Tomka. Chodził za 
nim jak  cień, nie odstępował go na krok, a gdy chłopiec był w szkole, 
leżał w progu domu zwróciwszy swój łeb  w kierunku, z którego nadb ie 
ga ł Tomek. W ita ł go pierwszy, skacząc nań radośnie, aż zachłystując się 
od nadm iaru szczęścia.

Nadszedł wreszcie dzień, kiedy Tomek z Rudym wyszedł na pierwszy 
d ług i spacer. Poszli w stronę rzeki, popływać i wybiegać się. Słońce 
jednakow o złociło  czuprynę chłopća i sierść psa, d rga jąc  czerwonymi 
ognikam i w skrętach loków. Chłopiec z dumą patrzył na psa, pies — 
z m iłością w oczach wpatrywał się w chłopca... Zza załomu ulicy wybiegła 
nagle rozkrzyczana grom adka chłopców, stanęli ja k  wryci w idząc Tomka 
z psem. Tomek też w pierwszej chw ili znieruchom iał. C hcia ł się nawet 
cofnąć o krok, m inąć ich wszystkich bokiem, a le było już za późno. Spuś
cił głowę, czekając ze strachem na znienaw idzone przezwiska, a le ze 
zdziwieniem stw ierdził, że nic tak iego nie słyszy... Chłopcy podchodzili 
do niego spokojnie, z zazdrością patrząc nie tyle na niego, co na psa!
I nagle...

-  Ty, Rudy, skąd masz takiego psa? -  pyta z uśmiechem Rysiek, ten, 
który dokuczał mu zawsze najw ięcej. I następne pytania sypią się Jak 
grad. A jak ma na imię? Czy to prawdziwy seter? Ile kosztował? Czy 
można go pogłaskać? Co lubi? Czy można mu dać cukierka? A gdzie 
idą? Czy można iść razem z nim?

Tomek nie wierzył własnym uszom. Chłopcy otaczają go ze wszystkich 
stron, tarmosząc za rękaw, dom aga jąc się odpowiedzi. W ięc uśmiecha się 
do nich szeroko i szybko zaczyna opow iadać. Chłopcy m ilkną, słuchają 
uważnie, a w końcu -  proszą, by zechciał pokazać im to miejsce w 
lesie, gdzie znalazł Rudego. Tomek głośno śmieje się ze szczęścia 
i krzyczy: „

-  To biegnijm y, ch łopak i! -  ruszając biegiem w stronę lasu. Rudy

197



skacze, uszczęśliwiony, poszczekując i piszcząc, chłopcy b iegną za nim. 
śm iejąc się i przekrzykując:

— Kto pierwszy do rzeki? Rudzielcy, stójcie, nie tak szybko!...

O d tego dn ia  Tomek m iał już nie tylko jednego przyjaciela, lecz wielu. 
Już nie ba ł się swego przezwiska -  Rudym został na d ług ie  lata. I śmiał 
się tylko cichutko, gdy wychodząc na miasto słyszał dookoła siebie przy
w itan ia  i rozmowy:

— Patrzcie, idą nasi Rudzielcy...

„M ó j syn"

M ój syn -
to śmiech...
Paleta barw  świetlistych, 
i trzepotan ie  rzęs, 
i ogrom przeczuć mglistych...
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to  płacz...
Kaskada, perłą  tryskająca, 
i piąstki małe dwie, 
wzniesione wprost do słońca...

to  krzyk...
Piorun, co zza chmury błyska, 
co żarem jest, i jest płom ieniem...
To cały przeogromny św iat 
spełniony serca drgnieniem ...

Baśń o dwóch braciach

Jak to  zwykle bywa w każdej baśni — dzia ło  się to bardzo, bardzo 
daw no temu. Za siedmioma góram i, za siedmioma morzami był pewien 
kra j... Jak w yglądał? Przymknijmy na chw ilę oczy i postarajm y się wyob
razić sobie, jak wyglądał...

Słychać, jakby z odda li, cichy szum. Szum przybliża się, potężnieje. 
Tak szumią gałęzie w ie lkich jode ł, olch, buków, jesionów  i sosen, tak 
w łaśnie szumią w ielkie, nieprzebyte bory i puszcze, rozciąga jące się 
wszerz i wzdłuż królestwa. Takich puszcz nie ma już n igdzie w dzis ie j
szym św iecie! Ich dziwnie piękny i ta jem niczy szum znają  doskonale 
śpiące królewny, zaklęci w kamień rycerze, małe krasnoludki i złe cza
rownice. I ludziom, zwłaszcza tym prostym, biednym, lecz szlachetnym
— mowa puszczy jes t b liska i przyjazna, choć zdarza się czasem, że jest 
groźna i okrutna...

Są w tym królestw ie niew ie lkie wioseczki, przeważnie zaszyte gdzieś 
w g łębokich borach, jes t też kilka m iast oraz wspania ły zamek, w któ
rym mieszka stary król w łada jący spraw ied liw ie  i mądrze swymi podda
nymi. A  poddani — przeważnie ch łop i i myśliwi — odp łaca ją  się swemu 
królowi głębokim  przywiązaniem i uznaniem. Król ma też córkę — prze
piękną, złotow łosą królewnę, bardzo lub iącą  zwiedzać okoliczne w io 
seczki oraz spacery po puszczańskich ostępach... Zazwyczaj w  tych 
wycieczkach towarzyszy królewnie mały orszak, złożony z kilku dworek 
oraz kilku świetnych myśliwych, mających zapewnić królewnie bezpieczeń
stwo. Bo puszcza nie jest przyjazna ludziom, którzy odw iedzają ją  
d la rozrywki. Jest domem nie tylko pięknych, egzotycznych kw iatów, drzew, 
cicho szemrzących strumyków i leśnych e lfów ; m ieszkają w n ie j też olbrzy
m ie, dzikie niedźwiedzie, posępne, w iecznie g łodne  w ilk i, i mnóstwo 
innych, groźnych i niebezpiecznych zwierząt...

Zajrzyjmy teraz do jedne j z wiosek, leżących na skraju leśnej gęstwiny. 
Te śmieszne chatki, przypom inające swym wyglądem szałasy pasterskie
— to  w łaśnie ona. Żyją tu skromnie, lecz pracow icie i uczciwie, na jb ied 
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niejsi poddani królewscy. Między nimi jest też pewna rodzina, od kilku 
miesięcy niezwykle szczęśliwa i dum na: nareszcie jest prawdziwą rodzinąI 
C ałe dwa miesiące temu Jagna, żona myśliwego, została matką ślicz
nych b liźn ią t — dwóch zdrowych i silnych chłopczyków. Jednemu da ła  
na im ię M icha ł; pieszczotliw ie mówi o nim M is io ; drugiem u — Sławuś. 
I wierzy zdecydowanie w to, że charaktery maleństw są podobne do 
nadanych im im ion: w przyszłości M isio  będzie dzielny i silny jak czarny 
niedźwiedź, w ładca puszczy, a Sławuś -  zdobędzie w ie lką sławę, uzna
nie i szacunek u ludzi... Może każda matka marzy o tak ie j w łaśnie przysz
łości d la swych ukochanych dzieci, może ta kobieta przeczuwała los 
sercem matki? Tego chyba nikt nie odgadnie...

Był niezwykle ciepły, prawdziw ie wiosenny dzień. Słońce przygrzewało 
mocno, puszcza szumiała cicho i spokojnie. Jagna usadowiła swych syn
ków w wygodnym, przestronnym, wiklinowym koszu i wyruszyła do lasu 
po chrust. Malcy, mający już po cztery miesiące, rozdokazywali się tak, 
że trudno było iść, p ilnu jąc  jednocześnie, by nie wypadli z kosza. Jagna 
szła więc powoli, ciesząc oczy beztroską zabawą dzieci i pięknem lasu 
w wiosennej szacie. A było na co patrzeć: drzewa stały się już praw ie 
całe zielone, kępki traw  rosły praw ie w oczach, gdzieniegdzie b łękitn ia ła 
od dzwoneczków, żółciło  się od mleczy i b ie la ło  resztami śniegów. Gałęzi, 
nadających się do pa lenia , było mnóstwo, ale spacer był tak przyjemny, 
że Jagna szła wciąż da le j i da le j. Uwagę dzie liła  pół na pół między 
jasnymi główkam i, p lą tan iną  pulchnych rączyn i nóżek, a leśnymi cudam i 
objaw ionym i wiosną. W  końcu nadeszło znużenie i Jagna rozejrzała się 
wokół, chcąc odpocząć. Na miejsce wypoczynku wybrała lekko ocienioną 
polankę, porośniętą wrzosem i wysoką trawą. Koszyk z maleństwami po
zostawiła na dużym, płaskim kam ieniu, a sama usiadła n ieopodal na 
zwalonym, rozłożystym drzewie.

Chłopcy nadal baw ili się wesoło, rozkoszując się kryształowo czystym 
powietrzem i ożywczym tchnieniem  puszczy. Wreszcie jednak obaj za
snęli, a matka -  nie chcąc zakłócać im spokojnego snu -  rozleniw iona 
ciepłem  i otaczającym ją pięknem, zasnęła również... Zasnęła, ufnie, spo
kojnie, nie pam ięta jąc o tym, że wiosna jest bardzo kapryśną porą 
roku...

N ie w iadomo jak, nie w iadom o skąd, nagle ciemne chmury przesłoniły 
b łęk it pogodnego dotąd nieba. W jednej chw ili zerwał się ostry, świsz
czący w iatr, zgranatow ia łe  niebo przecięły jasne smugi błyskawic. Lunął 
rzęsisty deszcz... Jagna poderwała się nieprzytomna, i w te j samej sekun
dzie potężna, oś lep ia jąca błyskawica uderzyła z zaciekłością w zwalone 
drzewo... Jagna padła  obok, nie słysząc już głośnego płaczu przestra
szonych dzieci, nie w idząc już nic i nic nie czując... A burza, jakby nasy-
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eona złem, które wyrządziła, nagle się skończyła. W yprostowały się szar
pane wiatrem gałęzie drzew, niebo odzyskało znów swój błękitny kolor, 
trawa zieleń... Puszcza otrząsnęła się z deszczu i burzy, a le Jagna -  
już nie...

Jedno z maleństw, silniejsze, zdo ła ło  przechylić się przez brzeg kosza 
i miękko spadło na mokrą trawę. N ieporadn ie  i n iezdarnie czołgało się 
przed siebie, płaczem przywołując tę, która dotąd byłp na każdy pisk, 
na każde kw ilenie... I nie w iedziało, że odtąd już zupełnie ktoś inny 
będzie mu prawdziwą matką. Bo oto w ielka, czarna niedźwiedzica, prze

dziera jąca się przez puszczę w poszukiwaniu"swego zagubionego niedź
w iadka, w padła na polanę. Ruszyła w kierunku m aleńkiego M isia, do 
padła  do niego w kilku potężnych susach. W ilgotny, spękany nos n ieufn ie 
obw ąchał to  dziwne, popiskujące stworzonko, jak iego  jeszcze nigdy w 
życiu nie w idzia ła . W idocznie jednak rozum podpow iedzia ł je j dobrze, 
gdyż de likatn ie , pieszczotliw ie przeciągnęła ziejącym jęzorem po zap ła
kanej dziecięcej twarzy. Gdy maleństwo przytuliło się do niej, szukając 
miękkości i c iepła, stara niedźwiedzica nie namyślała się d ługo. Potężne 
zębiska leciutko uchwyciły brzeg c iep łe j koszulinki i bobas, da le j cicho 
popiskując, został poniesiony przez w ie lk iego zwierza do jego domostwa, 
w g łąb  odwiecznej, szumiącej puszczy...

201



Tymczasem maleński Stawuś leżał da le j w koszyku. N ie  p łaka ł już, 
zmęczony i przestraszony, a le  próbow ał wydostać się z wygodnego kie
dyś koszyka, który teraz stał się d la  niego prawdziwym więzieniem. Był 
cały mokry, c ia łko już mu zb ie la ło  z zimna, drżał a le nada l czynił wysiłki, 
by się oswobodzić. N ie  w iadom o, co by się z nim stało, gdyby... W łaśnie 
przez polankę przejeżdżał królewski orszak, w racający z polowania. Jed
nego z dworzan zaciekaw ił w iklinowy kosz, stojący na kam ieniu. Podje
cha ł b liżej, a gdy u jrza ł bezradnego malca, czepia jącego się ze wszystkich 
sił g ładk ie j w ikliny, aż krzyknął. Zeskoczył z konia, podb ieg ł do dziecka 
i porw ał je  w ram iona. G dy w pobliżu u jrza ł c ia ło  matki, zrozumiał 
wszystko. Siwe oczy ze wzruszenia przesłoniła łza, przytulił malucha op ie 
kuńczo do siebie i szeptał coś przerażonemu maleństwu, aż przytuliło 
się do niego. D e lika tn ie  zd ją ł z siebie c iep łą  kurtkę, o tu lił tę kruszynę 
dziecinnego nieszczęścia i poniósł ze sobą. Uśm iechał się przy tym 
rzewnie, myśląc o radości, z jaką  przywita go żona, od la t czekająca na 
dziecinny szczebiot i gaworzenie...

M ija ły  lata. Czas zatarł pam ięć traged ii, jaka  wydarzyła się na leśnej 
polance. W  wiosce ludzie nadal pracow ali, po lu jąc  i siejąc, tylko mąż 
Jagny, o jc iec M icha ła  i Sławka, nie zapom nia ł. Codziennie wyruszał z do 
mu do puszczy, zapuszczał się w nią coraz g łęb ie j i g łęb ie j, a le powracał 
z niczym, zgnębiony i smutny. Raz tylko opow iada ł we wsi, że w idzia ł coś, 
co nim wstrząsnęło do g łęb i. Hen, w niezbadanych ostępach, do których 
n ikt jeszcze nie do ta rł, na tra fił na ślady ogrom nego niedźwiedzia. Nie 
to było jednak powodem jego  zdziw ienia. O tóż, obok tych śladów, w id 
n iały jeszcze jedne ślady: były to, jego zdaniem, ślady... k ilku le tn iego 
dziecka. M yślał o tym d ługo, a le nie w iedział, ja k  to wszystko wytłum a
czyć. Ludzie tylko z niedow ierzaniem  pokręcili g łow am i: bo i jak  mogło 
dziecko, najsiln ie jsze nawet, dotrzeć tak daleko, i w dodatku nie zginąć 
od pazurów i kłów dzikich zwierząt? N ie uwierzono mu więc, myśląc, że 
to boleść zmąciła mu oczy...

A jednak... M isio przeżył szczęśliwie. Doniesiony przez niedźwiedzicę 
do je j suchej, przestronnej pieczary, stał się dla n ie j utraconym niedź
w iadkiem . Karm iła go własnym mlekiem, ogrzewała ciepłym futrem, p ilno 
wała, uczyła -  ja k  w łasnego syna. Szybko nauczył się chodzić, biegać, 
poznał n iedostępną puszczę jak  rodzinny dom. Tylko mówić nie um iał — 
chrząkał jak niedźwiedź a lbo  ryczał — ale z niedźwiedzicą rozumieli się 
doskonale. Rozumiał też wiele, w idzia ł w łasną odm ienność od pozosta
łych mieszkańców puszczy — a le  nie myślał o tym d ługo. Lubił baw ić się 
w berka z młodymi w ilczętam i, jeździł na oklep na burych dzikach, po lo
w ał na p łochliw e zające i podb iera ł dzikim pszczołom miód z leśnych
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barc i niczym prawdziwy niedźwiedź. Był u lubieńcem  puszczy, znały go 
wszystkie zwierzęta, choć i naprzykrzał im się często swoimi psotami. Stał 
się, obok niedźwiedzicy, niekoronowanym kró lem : był tak silny, zręczny 
i przebiegły, że obok sympatii, jaką  go darzono, odczuwano też przed 
nim i respekt...

Beztroskie życie w puszczy zam ącił M isiow i przypadek. Któregoś dn ia , 
jak  zwykle, wypuścił się daleko, daleko, w  stronę, w które j często słyszał 
dziwne d la jego  ucha hałasy. N ie w iedział, bo i skąd m iał wiedzieć, że 
od czasu do czasu król ze swą drużyną po lowali w tych stronach. Cza
sami też z jaw ia ł się w puszczy orszak królewny, która w łaśnie tu szukała 
najpięknie jszych kwatów i ziół do swej komnaty. I tak się dziwnie zdarzyło, 
że tego w łaśnie dn ia  M is io  na tra fił w puszczy niespodziewanie na kró
lewnę z je j towarzyszkami.

A było to ta k : tro p ił sprytnego lisa, który kluczył i mylił ślady tak, że 
M is io  już był pewien, że go nie znajdzie. Szedł powoli, ze spuszczoną 
g łową, bacznie obserw ując źdźbła trawy. Te, które były lekko nachylone, 
wskazywały niezbicie, że tędy przebiegł sprytny rudzielec. Zapatrzony w 
jego ślady M isio nawet nie zauważył, kiedy wyszedł na niew ielką polankę. 
O ślepiony nagłym błyskiem słońca zamknął oczy, a kiedy je otworzył 
zn ieruchom iał z w rażenia : przed nim, jak na d łoni, wesoło baw iła się 
grupka młodych dziewcząt! N ie spostrzegły go jeszcze, zajęte łapaniem  
barwnego motyla, w zb ija jącego się nad krzewami ostrokrzewu. A wśród 
nich — najp ięknie jsza istota, jaką  w idzia ł w swoim życiu: ubrana w b łę 
kitne, powłóczyste szatki, wdzięczna postać z chmurą jasnych loków, zw in
nie skacząca za kolorową plamką... I dźwięczny, perlisty śmiech, płynący 
jak fa la , szczery i zaraźliwy...

N agle  motyl wzbił się w górę, dziewczęta zapiszczały z żalu, a ta n a j
śliczniejsza, b łękitna, odwróciła  się w stronę, gdzie stał on. Oczy je j 
zogrom niały od nag łego przestrachu, usta otworzyły się do krzyku. Już 
chcia ł podbiec do niej, wytłumaczyć, żeby się go nie bała, tyle myśli 
zakłębiło  się w głow ie, tyle słów nigdy niewypowiedzianych — ale... U jrza ł 
naraz coś zupełnie innego : oto zbro jn i ludzie, z łukam i napiętym i do 
strzału, sypią się ze wszystkich stron polanki, krzyczą coś niezrozumiałego, 
dźwięczą ostre miecze... O garną ł jeszcze tylko spojrzeniem tę g rupkę -jas
nych dziewcząt, odw rócił się jak  błyskawica i zn iknął w puszczy. Biegł 
szybko jak  je leń, m ija ł w pędzie znane drzewa, wykroty, pieczary. Gałęzie 
smagały go po twarzy, ostre c iern ie  darły skórę, a on nie czuł nic, sły
sząc jeszcze ten dźwięczny śmiech i m ając przed oczami b łęk it otoczony 
złotem dziewczęcych włosów...

Nawet nie pam ięta ł, jak do ta rł do matki-niedźwiedzicy. Leżał d ługo 
na swym posłaniu, zrobionym ze zwierzęcych fu ter i pachnących ziół, 
myśląc wciąż o jednym : ci, których spotkał, byli do niego podobni, i tak 
n iepodobni jednocześnie. I jeszcze ta zagadkowa istota, tak piękna, tak 
urocza, p rom ien iu jąca nieopisanym ciepłem i dobroc ią : mała kobieta...
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Coś burzyło mu się w duszy, serce tłuk ło  się w piersi jak  oszalałe, ogrom 
doznawanych uczuć rozsadzał mu czaszkę. Działo się z nim coś strasz
nego i n ieznanego: nagle  zrozumiał, że i on też jest człowiekiem. Takim 
samym jak ci, co chcie li go zabić, takim  samym jak ci, przed którymi 
uciekał. Tak: uciekał, po raz pierwszy w życiu uciekał... Bał się ich, 
i zarazem chcia ł być razem z nimi. Czy tylko z nim i? I znów w idzia ł 
dziewczęcą postać, i jasne włosy, i ten śmiech...

O d chw ili nieoczekiwanego spotkania na polance, M isio  zupełnte się 
zm ienił. N ie zważał już na zachęcające poszturchiwania niedźwiedzicy, 
która coś przeczuwała. Spoglądała  na niego z niepokojem , obw ąchiwała, 
mruczała coś cicho, czego nawet on nie rozum iał. N ie bawiły go już 
szaleńcze biegi z innymi zwierzętami, stronił od nich, szukał samotności 
i ciszy. O ne też w idocznie czuły podobnie, odsunęły się od niego, nie 
zaczepiając go i schodząc mu z drogi. A on, zagubiony w swych uczu
ciach i natłoku myśli, też szukał samotności i ciszy.

Tymczasem na królewskim dworze wzrastał mały Sławuś. O ca la ły  cudem 
dzięki litościwemu sercu dworzanina, przygarnięty przez jego żonę z ca
łym ogromem uczucia, tłum ionego w sobie od lat, wychowywany był w 
atmosferze dobrobytu, szczęścia i miłości. Pieszczony, wychuchany, roz
w ija ł się i rósł tak szybko, że wkrótce został zauważony przez samego 
króla. Ponieważ był nad podziw pojętny, bystry i grzeczny — król nakazał, 
by jego nauką zają ł się sam nadworny mistrz cerem onii. Był to  w ielki 
zaszczyt i dla Sławka, i d la jego przybranych rodziców, gdyż król rzadko 
kogo kazał uczyć, a ci, którzy ukończyli nauki mistrza, byli w w ie lk ie j 
łasce na catym dworze królewskim, i nie tylko — w sąsiednich też. Sła
wek ochoczo przystał na rozkaz królewski i zag łębił się w mądrych księ
gach. przepowiedniach astrologicznych, wróżbach, czarach i... zwykłych, 
ludzkich losach. Podczas swoich lat nauki na tra fił na pewien dokument, 
znajdujący się w królewskim skarbcu. Wśród różnych szpargałów, akt 
i królewskich dokum entów rzucił mu się w oczy jeden : związany cienką 
wstążką, leżał skromnie na uboczu. Sławek przeczytał w nim, jak to pew
nego roku pańskiego wyszła z pewnej wsi kobieta z dwojgiem  małych 
dzieci. U dała sfę ona po chrust do puszczy, ale nigdy już nie powróciła. 
C ia ło  kobiety znaleziono, odnaleziono też kosz, w którym zabrała dzieci
-  a le nic w ięcej. Dzieci bez śladu zaginęły. Tyle mówił dokument, sucho 
i urzędowo, ale Sławkowi aż drgnęło  serce. Zapam ięta ł nazwę wsi i imię 
nieszczęsnej kobiety. A któregoś dnia, gdy był w domu, zapytał starego 
dworzanina, czyim jest synem. Zamyślił się stary wojak, westchnął ciężko, 
ale sumienie i dobre serce nie pozwoliło mu skłamać. O pow iedzia ł wszyst
ko: na jp ie rw  wyprawę króla na niedźwiedzie, straszną burzę, która prze
raziła nie tylko zwierzynę, ale i polujących na nią ludzi, a później — jak
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w czasie powrotu na zamek natkną ł się na wiklinowy koszyk z m aleń
stwem w środku... O pow iedzia ł też, że pogrzebał c ia ło  jego matki, żeby 
nie stało się żerem wilków, i jak  ucieszyła się jego żona z nieoczekiwa
nego synka. Popłakali też się razem, s łuchając tych odległych, a wciąż 
strasznych chwil. Sławek postanow ił sobie w duchu, że nie spocznie, 
dopóki nie odna jdz ie  rodzinnej wioski i o jca -  jeżeli on jeszcze żyje. 
Powiedział o swoim zamiarze przybranym rodzicom, a ci — znów p op ła 
kawszy na wspom nienia te j traged ii — pobłogosław ili go na drogę...

Łatw iej jednak było powziąć decyzję, niż zrealizować swój zamiar. N a j
p ierw  król ani chcia ł słyszeć o przerwaniu nauki i szukaniu kogoś, kto 
m ógł już nie żyć, a le później — wysłuchawszy b łagań chłopca — pozwolił. 
2a l mu było rozgarniętego młodzieńca, a le  że serce m iał iście królewskie, 
i czułe na sierocą dolę -  da ł mu na drogę nie tylko konia, ale i kilku 
dworzan do pomocy. A ponieważ królewna chcia ła  aku ra t jechać na 
wycieczkę d© puszczy — przy dźwiękach fan fa r i dęciu rogów wyruszyli 
wszyscy razem w jedną  stronę. Sławek tylko ręce swych najbliższych uca
łow ał, i żegnany ich serdecznych spojrzeniem -  wskoczył na konia, d o łą 
czając do reszty orszaku...

Jechali jak na wycieczkę: królewna rozmarzona, je j dworki wesołe, 
śp iewające do wtóru stukotu, w ybijanego przez końskie kopyta, dworza
nie rozpraw ia jący o osta tn ie j przygodzie, jaka spotkała ich zeszłej wy
cieczki. Sławek słuchał jednym uchem, myślami będąc wciąż przy jednym : 
czy odna jdz ie  ojca? Rodzinną wieś? Jak to wszystko będzie później? Co 
zrobi? Jak się zachowa? O jciec... Przecież to Zupełnie nieznany człowiek... 
Jaki jest? Czy żyje jeszcze? Czy go rozpozna? Czy uwierzy, że to w łaśnie 
on, Sławek, jest jego synem? Tyle pytań, na które >nie można dać odpo
wiedzi... A drugim  uchem wysłuchiwał jak ie jś  opowieści o dziwnym spot
kaniu w puszczy... Jak to królewna przestraszyła się dziwnego człowieka, 
sto jącego na skraju polany, jak śmiesznie był on ubrany: w jakieś skóry
-  jak zupełnie dziki człow iek; jak  sprytnie uciekał później przed strażą 
królewny, jak  zaszył się gdzieś, gdzie nie można było zupełnie znaleźć 
jego śladów... Wszystko to drążyło mu głowę, zaczynało układać w jedną 
całość, ale wciąż czegoś brakowało, coś nie pasowało... Jakieś przeczucie, 
n ie jasne i mgliste, nie daw ało spokoju, nie pozwalało się skupić, mę
czyło...

Dojeżdżali w łaśnie wąską drogą leśną do rozległej polany. Królewna 
zarządziła krótki postój, by posilić się przed dalszą drogą. Dworzanie 
zeskoczyli z koni, rozbiegli się wokół w poszukiwaniu dogodnego miejsca 
na ognisko. Reszta skupiła się wokół .konia królewny, zabaw ia jąc ją  
żarcikam i i pytaniam i, co by zrobiła teraz, gdyby po jaw ił się jakiś dziki 
człowiek chcący ją  porwać. Ta odpow iada ła  ze śmiechem, że pewnie 
lep ie j byłoby je j z leśnym, dzikim człowiekiem niż z nim i, bo już dawno 
jest g łodna, a tu nawet ogniska jeszcze nie ma, nie ma przy czym usiąść. 
W  te śmiechy i żartobliwe przycinki w darł się nagle jak iś  trzask i szum:
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wszyscy zwróciwszy w tę stronę głowy, zamarli ze strachu... Potężny niedź
wiedź, ryczqc z wściekłości, zm iata jąc wszystko, co przed nim, szedł w 
ich kierunku szczerząc ogrom ne zębiska...

Trwoga padła na nieliczny konwój królewny, a ona sama zbie la ła ja k  
lilia . O sunęła się z konia na klęczki na trawę, złożyła ręce jak  do m od li
twy. Dworki rozpierzchły się z krzykiem na wszystkie strony, dworzanie 
cofnę li w tył. Bestia szła naprzód, wciąż rycząc, w yciągając potworne 
łapy w stronę jasnych loków królewny. Zdaw ało się, że nic je j już nie 
uratuje... N iedźwiedź był już o krok, gdy wtem jakaś smukła postać wy
skoczyła zza drzew. Stanęła przed królewną, rozłożyła ręce...

To młody chłopiec, ubrany w skórzaną przepaskę na biodrach, stawia 
czoła rozwścieczonemu niedźwiedziowi. Stojący w pobliżu zatrzymują od
dech, z niedow ierzaniem  i strachem ̂ w patrują się w ten niezwykły obraz... 
Z piersi nieznanego wyrywa się krzyk, podobny rykowi niedźwiedzia, nogi 
postępują do przodu... Królewna już nie patrzy, trzyma twarz ukrytą 
w d łon iach, tuż przy ziemi, a le  Sławek — widzi wszystko... W idzi, jak 
niedźwiedź staje, ja k  ten praw ie już ch łop iec doskakuje do niego, jak  
przewraca go na ziemię. I znów ryk — pełen złości, żalu, n ienaw iści? 
I kto ryczy: niedźwiedź, czy może ten drug i?  Po ziemi k łębią się dwa 
c ia ła , raz na wierzchu kosmate fu tro  niedźwiedzie, d rug i — naga skóra 
m łodzieńca... Nikt. się nie rusza, nogi wszystkim wrosły w ziemię, boją się 
odetchnąć... N ag le : co to... Czarna bestia skomląc ucieka w puszczę, 
a nieznajomy m łodzieniec kornie chyli się do stóp królewny, rozkłada 
bezradnie ręce, jakby prosząc o przebaczenie... co to wszystko ma zna
czyć, co to jest? Królewna podnosi zapłakaną twarz, patrzy z lękiem na 
swego wybawcę, i — już wykwita na je j twarzy nieśmiały, pierwszy 
uśmiech...

Sławek, jak oszalały, rusza ku tym dw ojgu. Zapom ina o królewnie,
o tym, co przed chw ilą  przeżyła. Pchnięty odruchem serca bierze w ram io
na nieznajomego, tu li go do swych ram ion. Na przemian płacząc i śmie
jąc  się głośno krzyczy: Bracie, braciszku...

Krótki postój na po lanie  zm ienił się w d ług i, n iezapom niany wieczór. 
Już przy ognisku, wszyscy razem, jedząc i p ijąc  s łuchają niezwykłej opo
wieści Sławka. A nieznajomy — M icha ł, oczywiście — słucha w milczeniu, 
nieznacznie po taku jąc głową...

Niezwykłe spotkanie dwóch braci w te j leśnej głuszy, po tak strasz
nych przeżyciach i po tak d ług im  czasie — wywarło ogrom ne wrażenie 
na wszystkich bez wyjątku. Królewna nie odrywała wzroku od swego wy
bawcy — M isia, a płynące po je j twarzy łzy były dowodem, jak  bardzo 
przeżywała usłyszaną opowieść. N a jtrudn ie j było jemu, M icha łow i -  zro
zum iał już wszystko, ty lko nie mógł i nie um iał powiedzieć tego, co czuł
— nie znał ludzkie j mowy... B łąkające się wśród świadomości obrazy,.
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myśli i uczucia mógł odzw ierciedlić jedyn ie  urywanymi słowami, gesty
ku lacją , miną... N ie przeszkadzało to jednak nikomu. Był jednym z nich, 
był przecież człowiekiem...

D ługo trwało, zariim Sławek przetłumaczył bratu, co pow inni razem 
zrobić. D ługo też trwało, zanim M icha ł nauczył się popraw nie mówić, 
ub ierać i zachowywać. D nie m ijały szybko, nauka też, aż któregoś dn ia  
Sławek i M icha ł uk łon ili się pięknie królewnie, prosząc, by razem z nimi 
po jechała  do wsi, rodzinnej wsi ich obydwu. Ruszono w drogę, dostojnie, 
spokojnie, po królewsku... Pierwszy jecha ł M icha ł z królewną, wpatrzony 
w nią z takim  samym zachwytem, z jak im  niedawno wpatrywał się w nią 
podczas nieoczekiwanego spotkania. Za nimi jecha ła  reszta orszaku, ze 
Sławkiem w środku, który coraz to opow iada ł o swych i brata losach... 
Każdy chcia ł to usłyszeć jeszcze raz, i jeszcze raz...

Do wsi do jechali o zmroku, kiedy św iatełka w chatkach wyglądały jak 
morze ogników  na ciem nej ścianie puszczy. Starą kobietę, siedzącą przed 
pierwszą chatą, spytali o tego, co przed laty stracił żonę i dzieci w pusz
czy, a ona wskazała im drogę do samotnej chatki, stojącej na uboczu. 
Podjechali tam w milczeniu, pełni nabożnej powagi i niepewni przyjęcia. 
Przed chatą M icha ł zsiadł z konia, podał rękę królewnie i poczekał na 
Sławka. Weszli razem, schylając g łowę w niskich progach swego rodzin
nego gniazda. Stary człowiek, siedzący przy stole, podniósł na nich zdzi
w iony i pytający wzrok, a potem...

A potem były rozmowy ciche, przerywane tłum ionym  szlochem tego, co 
stracił już wszystką nadzieję, a odzyskał -  synów... Synów nieznanych, 
już praw ie dorosłych, takich dzielnych i dobrych... Synów, którzy o nim 
nie zapomnieli.... I p łaka li wszyscy trzej, wspom inając matkę, która nie 
zdążyła się nimi nacieszyć, i te la ta, które przeżyli bez siebie, bez w ia 
domości o sobie, bez nadziei... I p łaka li ze szczęścia, że nareszcie są ra
zem, wszyscy trzej, że się już nigdy nie rozstaną...

I tak było. N ie rozstali się już nigdy. M icha ł po jakim ś czasie został 
mężem ślicznej królewny, która nie chcia ła  żadnego królewicza, tylko 
jego, M icha ła . Zamieszkali na zamku, a wraz z nimi o jc iec braci, który 
za ją ł się na starość... wyplataniem  w iklinowych koszy? Sławek za to  szyb
ko wziął się za nieskończoną naukę, i n ied ługo został nadwornym nau
czycielem. Żyło im się dobrze i szczęśliwie, tylko czasami M icha ł stawał się 
zamknięty w sobie, milczący i smutny. W tedy królewna pozwalała mu 
zniknąć na jak iś  czas z zamku — gdy wracał, wszystko toczyło się nadal 
szczęśliwie. O na rozum iała, że c iągn ie  go do puszczy, w której się 
wychował, że brak mu zwierząt, swoich współbraci, i niedźwiedzicy- 
-matki...

A po paru latach, gdy M icha ł został królem, wydał zarządzenie, które 
było szeroko i różnie kom entowane: otóż, po wsze czasy, zakazał on po
lowania na niedźwiedzie w swoim kra ju.
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ANNA MAŁUSZYŃSKA

Kosmetyka na co dzień i od święta

Może brzmi to trochę przesadnie, gdy mówi się, że „n ie  ma brzydkich 
kob ie t — sq tylko kobiety zan iedbane", a le  jednak coś w tym jest! W aż
niejsze od pięknych rysów twarzy i n ieskazitelnej sylwetki jest bowiem 
to, czy kobieta potra fi odnaleźć własny styl, czy umie podkreślić walory 
swej powierzchowności, um iejętnie tuszować je j wady, a więc — czy 
potra fi zadbać o swój wygląd. I to nie tylko „o d  w ie lkiego dzwonu", 
a le  tak zwyczajnie, na co dzień.

W  obecnych czasach, gdy kobiecie braku je  godzin, by wszystko, co 
trzeba, załatw ić, gdy w iele kosmetyków jest niedostępnych lub zbyt d ro 
gich, kiedy regularne wizyty u fryzjera czy kosmetyczki przekraczają fin a n 
sowe możliwości w ie lu z nas — nie poddawajm y się, a le spróbujmy 
wykroić odrob inę czasu z naszych „za ła tanych ”  dni tylko dla siebie. 
Efektem będzie nie tylko ładniejszy, świeższy wygląd, a le również i po
prawa samopoczucia.

Najczęściej (z braku czasu) zaniedbujem y najprostsze i konieczne 
zabiegi, które d ługo  utrzymać mogą nasze cia ło  w zdrowiu i dobrej fo r
mie. Jeśli- mamy jeden dzień w tygodniu choć trochę mniej wypełniony 
zajęciam i domowymi i zawodowymi, powinniśmy wykorzystać go na p ie lęg 
nowanie zdrowia i urody. Pielęgnować należycie, to znaczy systematycznie 
i we właściwy sposób. •

Bez zdrowia nie ma urody

Jeśli chcecie zachować ładny wygląd do późnego wieku, musicie prze
de wszystkim żyć hig ienicznie. Cała kosmetyka na nic się nie zda, jeśli 
fizycznie czujemy się źle, a nasz organizm niedom aga. W przyrodzie 
znajdujem y najlepszych pracowników  do regeneracji naszego starego „ ja ” . 
Światło słoneczne, powietrze, woda, rac jona lne  odżywianie, dostateczna 
ilość ruchu i dobry sen potra fią  zdziałać cuda. Kto haru je od rana do póź
nego wieczora, nie da jąc  swemu c ia łu  ani chw ili wypoczynku, niech się nie
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dziwi, że przedwcześnie traci sprężystość, a jego skóra przybiera zwiędły 
i zmęczony wygląd. A le trzeba dodać, że nasze zdrowie może nie dopisy
wać też i w zbyt wygodnych warunkach. Przecież i najlepsza maszyna rdze
w ieje, gdy stoi bezużyteczna! Ale większości naszych kobiet to chyba 
nie grozi. »

Woda wpływa korzystnie na zdrowie i urodę

Codzienny natrysk lub kąpiel to  jedna z wygód (korzystnych dla urody)- 
nowoczesnego m ieszkania. Codzienna kąpie l pod prysznicem nie pow inna 
jednak trwać dłużej niż 5 m inut, a woda musi mieć tem peraturę w g ra 
nicach 36-37  stopni.

Podczas tych 5 m inut musimy zdążyć nam ydlić ca łe c ia ło  i dokładnie- 
je spłukać. Natrysk irlandzki polega na tym, że na jp ie rw  puszcza się 
na c ia ło  wodę jak  najc ieple jszą przez 1 -2  minuty, po czym przez 5-10: 
sekund wodę zimną. Skutek jest tym lepszy, im większa różnica tem pe
ratur. Natrysk tak i odświeża nawet przy bardzo silnym zmęczeniu i wy
czerpaniu. Jednakże kto cierpi na reumatyzm, ischias lub lum bago nie 
pow inien stosować natrysku. Podobnie i osoby nadm iernie nerwowe.

Całkow itą gorącą kąpie l o tem peraturze 39—40 stopni należy brać 
tylko raz w tygodniu  i to  wieczorem, gdy człowiek czuje się zmęczony,, 
tak żeby zaraz położyć się do łóżka.

Orzeźw iająco i oczyszczająco dz ia ła ją  różne dodatki do kąp ie li. I tak : 
kąpie l s ł o n a  z dodatkiem  250 do 500 g soli dzia ła pobudzająco 
i wzm acniająco. Kąpiel z i g l i w i e m  ś w i e r k o w y m  odświeża skó
rę, wpływa na dobre samopoczucie, wzmacnia układ nerwowy.
Kąpiel z o t r ę b a m i  p s z e n n y m i  usuwa zanieczyszczenia skórne-.. 
Garść otrąb zawiesza się w woreczku z gazy pod kranem z gorącą wodą,, 
tak żeby woda spływała przez otręby. Kąpiel taka w tem peraturze 37 stopni’ 
trwać powinna 15 m inut. Po kąp ie li nie wycieramy c ia ła , tylko pozwa
lamy wyschnąć. Kąpiel octowa stosowana trzy razy w tygodniu, przez 
parę miesięcy, dobrze działa na skórę zwiędłą i zwiotczałą. Na jedną 
kąpiel bierze się pół litra  octu. Kąpiel taka zwęża również rozszerzone- 
pory.

Kąpiele z i o ł o w e  są bardzo popularne w kosmetyce. Można dc 
nich stosować: kw iat lipy, rum ianek, miętę, szałwię, koper włoski, arnikę,, 
kw iat tarniny. Bierze się 200 do 250 g ziół na jedną kąpiel. N ajlep ie j} 
przygotować mocny wywar i w lać go do wanny.

Woda w pielęgnacji twarzy

Do p ie lęgnow ania twarzy bierzemy przede wszystkim wodę gorącą (n ie 
le tn ią , od której skóra wiotczeje), opryskuje się nią, lub dokładnie  op łu- 
kuje twarz, aby otworzyły się pory, a kurz i brud z ca łego ęlnia rozpuścił’
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się. Zarówno przy te j czynności, jak  przy wmasowywaniu piany mydlanej, 
nie w olno nam zbytnio trzeć, gdyż to rozciąga skórę. Na krótką chw ilę 
zostawimy mydliny na twarzy, po czym spłukujem y je  na jp ie rw  mocno 
c iep łą  a potem zimną wodą. To odświeża i zamyka rozszerzone pory.

Czasem zdarza się, że w łaśnie wtedy,' gdy chcia łoby się wyglądać 
na jła d n ie j — jesteśmy krańcowo zmęczone, a nasza twarz robi wrażenie 
szarej i zwiędłe'j. Skórę zmęczoną i zw iędłą możemy szybko odświeżyć 
i ożywić za pomocą kompresu.

Kompres robimy w następujący sposób: potrzebne nam są dw ie czyste 
chustki lub  serwetki, bardzo gorąca i bardzo zimna woda, kilka gram ów 
rum ianku lub kw iatu lipow ego i 20 m inut spokoju. Z io ła naparza się, cedzi 
i jeszcze raz podgrzewa, ponieważ kompres trzeba kłaść tak  gorący, 
ja k  tylko skóra może wytrzymać. Twarz umytą lekko natłuszczamy, przy
gotowujem y sobie wygodne miejsce do leżenia i stawiamy obok siebie 
dw ie miseczki z dwiema chustkam i. Do jedne j nalewamy zimnej wody, 
na jlep ie j z lodem, do d rug ie j — jak  najgorętszy napar z ziół. Teraz 
się kładziemy, maczamy chustkę w gorącym naparze i po wyciśnięciu 
przykrywamy nią na 1—2 minuty całą tw arz; następnie należy położyć 
na twarz dobrze wyżętą chustkę umoczoną w lodowatej wodzie, także 
na 1—2 minut. W  ten sposób zmieniamy chustki 3 do 4 razy. Na zakoń
czenie pozostawiamy zimny kompres na 3 do 5 minut. Po takim  zabiegu 
zniknie z twarzy zmęczenie. A le  przywrócenie jędrności twarzy tym spo
sobem utrzymuje się nie d łużej niż 12 godzin. Jednak na jeden wieczór 
ten zabieg czyni cuda.

Do rac jona lne j, sta łe j p ie lęgnacji twarzy służą:
Maseczki — nie są one wynalazkiem nowoczesnym. Już przed tysiącami 

la t Egipcjanki, Greczynki i Rzymianki nakładały na twarz maseczki, zna
ją c  wartość tego środka kosmetycznego. Kobiety po trzydziestce powinny 
robić sobie maseczki raz w tygodniu. D zia łan ie  maseczki polega na tym, 
że pow oduje ona napływ krwi do tkanek, te zaś sta ją się elastyczniejsze, 
m ięśnie jęd rn ie ją , pory w ydzielają zanieczyszczenia skórne, cera staje 
się świeża i jasna. Rozróżnia się ogółem trzy rodzaje maseczek: oczysz
czające, wygładzające i wzm acniające. Lustro powie nam, jak i rodzaj 
maseczki jest nam potrzebny. Podamy przykłady z każdego rodzaju.

Maseczką oczyszczającą jest maseczka zwana „ho llyw oodzką” . Przy
rządza się ją  następu jąco: dw ie łyżki mąki lub drobnych p łatków  owsia
nych zmieszać z b ia łk iem  jednego ja jka , a następnie ubić ubijaczem do 
piany. Powstałą pastą pokryć twarz i pozostawić na 15-20 m inut. Suchą 
maseczkę zciera się ręcznikiem, po czym twarz spłulcuje się na jp ierw  
gorącą, potem zimną wodą.

Maseczka z papki m iodowej jest typową maseczką wygładzającą. Prze
pis jest prosty: dw ie łyżki miodu, łyżka mąki karto flane j i b ia łko z je d 
nego ja jka  dobrze razem zmieszać i rozsmarować na twarzy przy pomocy 
p łaskiego pędzelka. Zostawić, a gdy dobrze wyschnie, co trwa około
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30 m inut, zmyć gorqcq, a potem opłukać zimnq wodq. D la cery bardzo 
suchej do maseczki te j dajemy zamiast b ia łka żółtko, a także kilka kropel 
oliwy.

Maseczką odżywczą jest między innymi maseczka „szwedzka”  z tw a 
rogu. Trzy łyżki świeżego twarogu ucieramy z łyżkq miodu na g ładki krem, 
po czym smarujemy nim twarz, szczególnie s tarannie  pokrywajqc okolice
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wokół oczu i kącików ust. Po 20 m inutach zmywamy watką umaczaną 
w gorącym mleku, po czym spłukujemy zimną wodą. Nawet bardzo 
wrażliwe skóry dobrze znoszą maseczkę szwedzką dow oln ie często sto
sowaną.

W  okresie w iosenno-letnim  stosujemy różne maseczki z dostępnych 
wówczas owoców czy jarzyn, jak np. z obięrzyn od ogórków, którymi 
okładam y twarz, z poziomek ugniecionych z paroma łyżeczkami śmie
tanki, z m łodej utarte j marchwii itp. Maseczki ze świeżych owoców mają 
potró jne dzia łan ie  — oczyszczające, w ygładzające i wzmacniające, toteż 
pam iętajm y o nich w sezonie świeżych owoców.

Możemy uniknąć wągrów

N ie jest trudne, an i kosztowne zapobieganie  wągrom, ale gdy te cztar- 
ne punkciki zadomowią się już w skórze — trudno je wyplenić.

W ągry mogą występować pojedynczo lub grupam i. Gdy się je wyciska, 
wraz z czarnym punktem wychodzi ze skóry m alutki ło jowy czopek. Jest 
to nadm iar tłuszczu, wydzielany regularn ie  przez gruczoły łojowe. Jeśli 
pory są zatkane przez kurz, puder czy krem, wówczas owa tłusta sub
stancja nie wydostaje się na zewnątrz. W tedy, wskutek zaczopowania 
i grom adzenia się wydzieliny, powstają wągry. Częstsze są one u osób 
z cerą tłustą niż suchą. Praca gruczołów łojowych w normalnych w arun
kach nada je  skórze elastyczność i chroni ją  od nagłych zmian tem pe
ratury. Gdy w ydzielają zbyt intensywnie, skóra staje się tłusta. N ienor
malna praca gruczołów  łojowych wiąże się zwykle z zaburzeniam i zdrowia. 
Wówczas tylko kontro la u lekarza może zapobiec złu. Człowiek zdrowy, 
p ie lęgnujący regu larn ie  skórę, nie ma wągrów. U ludzi zdrowych są one 
oznaką zan iedbania. Zawsze zapobieganie jest łatw iejsze niż napraw ia 
nie szkód. A więc — kto ma tłustą cerę, niech posłucha kilku rad.

Pamiętajmy, że czystość skóry w arunku ją  między innymi uregulowa
ne traw ien ie  i dobra czynność je lit. Jeśli ma się skłonność do wągrów, 
trzeba zrezygnować z potraw  ciężko strawnych, jak również z ostrych 
przypraw. Należy ja d a ć  jak  najw ięcej owoców i jarzyn, szczególnie pole
cić trzeba zieloną sałatę. Konieczna w c iągu dn ia  jest przynajmniej 
jedna szklanka mleka (słodkiego, kwaśnego, jogurtu  czy kefiru) i — za
miast jednej szklanki w yp ijane j w ciągu dnia herbaty -  szklanka naparu 
z rum ianku lub bratków  polnych.

Ważnym warunkiem  niedopuszczenia do powstawania wągrów jest co
dzienne dokładne, zwłaszcza wieczorem przed spaniem, oczyszczanie skó
ry. Raz na tydzień robimy kompresy naprzem ian zimne i gorące, po czym
-  zależnie od właściwości skóry — nakładam y maseczkę oczyszczającą.

W yciskanie wągrów  może stać się powodem stanu zapalnego skóry 
i d latego, jeśli nie uda nam się usunąć ich lekko po parówce w parze 
z mocnego rum ianku, musimy sprawę oddać w ręce fachowej kosme
tyczki.

214



Starym domowym lekiem na nieczystą skórę jest kuracja  drożdżowa. 
Stosowały ją  już nasze prababki, a do dziś jest popularna w Stanach 
Zjednoczonych. Polega na tym, że dwa razy do roku, na wiosnę i w je 
sieni, przez cztery tygodnie rano i wieczorem połykamy kawałeczek świe
żych drożdży wielkości małego orzecha laskowgo. Prócz tego raz lub 
dwa razy w tygodniu, nakładam y na twarz na p iętnaście m inut maseczkę 
ze świeżych drożdży roztartych na papkę w mleku.

Ponieważ taka kuracja  jest tan ia  i n ie trudna, warto spróbować. Rezul
ta t jest zadziw iająco korzystny i ca łkow icie  wynagradza ten niewielki 
trud, jak iego  wymaga przeprowadzenie kuracji.

Rozszerzone żyłki na twarzy

Jest to wada urody, którą — niestety — może usunąć tylko lekarz. 
Istn ie ją  jednak pewne środki, które tam u ją  rozwój tego nieprzyjemnego 
defektu.

Starym, domowym środkiem, który ham uje rozszerzenie się powiększo
nych żyłek i przynosi pewną poprawę, jest napar z kopytnika. Garść 
liści kopytnika zalewamy wrzątkiem i odstawiamy na godzinę, potem \  
dopiero przecedzamy. W tym mlecznym płynie maczamy tam ponik waty, 
którym smarujemy twarz, przy czym skóra musi wchonąć płyn. Powtarzamy 
ten zabieg rano i wieczorem przynajm niej przez dwa tygodnie. Co drug i 
dzień dodatkowo naparzone liście kopytnika nakładam y na rozszerzone 
żyłki wieczorem, już po umyciu, i pozostawiamy je 30 m inut na twarzy. 
Kto ma skłonności do rozszerzania się naczynek krwionośnych w skórze, 
pow in ien też bezwzględnie unikać wszelkich płynów kosmetycznych za
w ierających alkohol, ponieważ w tym przypadku jest on szkodliwy.

Jak leczyć piegi?

Choć ta drobna usterka nie jest pozbawiona uroku, a przy tym sama 
z wiekiem zawsze m ija, to jednak w iele dziewcząt cierp i na kompleks 
niższości z powodu „cętkow ane j buzi. Do nich więc kierujem y nasze 
rady.

Pigment, czyli barw ik skóry, stanowi na tu ra lną  obronę organizm u przed 
nadmiernym dzia łaniem  prom ieni słonecznych. Powstaje on w w ątrobie 
z obumarłych czerwonych cia łek krwi. Kto ma skłonność do piegów, po
w inien chronić się przed intensywnym opaleniem . Równomierną opa le 
niznę pokrywającą piegi osiągniemy na jła tw ie j w zimie przez regularne 
i praw id łowe opa lan ie  się lub naśw ietlan ie  lam pą kwarcową. Uzyskać 
można także równe, pożądane „o p a le n ie ”  przez stosowanie w okresie 
6 tygodni, systematycznie, codziennie „ku ra c ji marchewkowej” . Rano i w ie
czorem należy zwilżać twarz sokiem świeżo utarte j marchwi, trzeba poz
w olić skórze wyschnąć, po czym lekko ją  wymasować, doda jąc trochę
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oliwy. Prócz tego w ypijać co dzień m ałą szklankę świeżo wyciśniętego 
soku z marchwi.

W yb ie la jąco  na p ieg i dzia ła sok z ogórków, toteż w sezonie świeżych 
ogórków  należy w ie lokro tn ie  w ciągu dn ia  zwilżać sokiem ogórkowym 
twarz, nie wycierając, by skóra mogta wchłonąć ten sok. Można też czę
sto robić maseczkę z obierzyn ogórkowych. Również sok z pietruszki ma 
w ybie la jące właściwości. O trzym uje się go przez zalewanie wrzątkiem 
drobno posiekanej naci pietruszki. Po przestudzeniu i odcedzeniu, na
parem tym parokrotn ie  w ciągu dnia zwilża się piegi.

W  lecie mamy w bród pomidorów, a w zimie rzodkwi. Obydwa te warzy
wa są łatw o dostępne i n iedrogie. N ie jedna twarz dzięki nim pozbyła się 
piegów. Zabieg prosty — skórę dobrze oczyścić, lekko natłuścić i obłożyć 
plasterkam i pom idorów  lub rzodkwi. Sok ich pow inien dzia łać na skórę 
przynajm niej 30 m inut. Zabiegi tak ie  powtarzamy co dzień, lub co drugi 
dzień, ale nie rzadziej, przez okres miesiąca. Po zabiegu skórę zmywamy 
letnim  mlekiem.

D awnie j w ierzono w czarodziejskie dz ia łan ie  mleczu przeciw piegom. 
Oczywiście, można i dziś wypróbować starą receptę: dużą garść kwiatów 
mleczu zalewa się pół litrem wrzątku. Po ostudzeniu napar odcedzić i zlać 
do butelki. Wystarczy na cały tydzień do zwilżania piegów.

Istn ie ją również gotowe preparaty przeciw piegom — należy je  stosować 
bardzo ostrożnie, gdyż niekiedy mają dz ia łan ie  drażniące, a nawet żrące. 
Suchą skórę mogą po prostu uszkodzić, a nawet przy tłuste j cerze powo
dować stany zapalne.

Okropne zmarszczki

Czas pozostawia ślady na każdej twarzy. Każdy człowiek starzeje się. 
W obec praw natury człowiek jest bezsilny. Choroby i troski, radość i c ie r
p ien ie  wyciskają z biegiem  la t swe p iętno na twarzy. Jednak zależnie od 
trybu życia, a także od dbałości o zdrow ie i urodę, ślady m ija jącego 
czasu mogą się pojaw ić wcześniej lub później. Przez zdrowy, rozsądny 
tryb życia, pogodę ducha, opanow anie zbyt żywej m im iki, jak  również 
przez zawczasu stosowane zabiegi, można odsunąć nawet i o dziesięć 
la t po jaw ien ie  się zmarszczek.

N iezależnie od natura lnego zw iotczenia skóry z przyczyny wieku, można 
sobie fa łdy  i zmarszczki po prostu „w yhodow ać” . Złe nawyki, przesadnie 
upraw iany sport, wadliwy tryb życia, nierozsądne, gw ałtowne kuracje od 
chudzające najczęściej ponoszą w inę za to, że wcześnie tworzą się „kurze 
ła p k i”  po zewnętrznej stronie oczu, bruzdy koło ust i zmarszczki na 
czole.

Złe nawyki, jak podp ieran ie  ręką podbródka lub policzków, zaciąganie 
„p o g a rd liw e ”  kącików  ust, mrużenie oczu czy marszczenie czoła -  wszyst
ko to  żłobi głębsze fa łdy  wokół oczu, ust, na policzkach i czole. Sport
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wyczynowy także zmusza każdq twarz do takich skurczów. Kuracja od 
chudzająca n ierozsądnie przeprowadzona również żtobi na twarzy bruzdy. 
A  niewłaściwy tryb życia szkodzi cerze bardzie j niż wszystko inne razem! 
N ieprzespana noc, papieros po papierosie, nadużywanie kawy i a lkoho
lu -  szybko i bardzo niekorzystnie odb ija  się na naszym wyglądzie.

Jak leczyć zmarszczki

Jeśli już zmarszczki są, is tn ie je możliwość, że zdołamy je  opanować
0 tyle przynajm niej, aby nie przysparzały nam zmartwień, skoro nie mo
żemy ich całkiem  usunąć.

Codzienny zabieg to  lekki masaż i wklepywanie w twarz tłustego kremu 
lub o liwki kosmetycznej. Zabiegi te należy wykonywać rano i wieczorem 
przez 3—5 minut. C odziennie też, bez względu na pogodę, nawet gdy 
nie musimy wychodzić z domu, lub gdy się nam nie chce, koniecznie 
trzeba „w ynosić”  twarz na godzinny spacer. Szczególnie nawet w desz
czową pogodę! Powietrze i deszcz to najlepszy masaż.

Również kompresy ożywiają skórę i w zm acniają je j tkanki. Raz na 
tydzień należy zrobić sobie kompres ziołowy, a poza tym kompresy z zim
nego naparu rum ianku. Można też robić kompresy naprzem ienne z zim 
nej i gorącej wody, kończąc zawsze na "zim nej. N iektóre maseczki także 
w ygładzają skórę, np. maseczka z b ia łka  ja j, a le  nie pow inno się jej: 
stosować częściej niż raz na miesiąc.

Oszczędzajmy oczy

Piękne, wyraziste oczy są darem natury. Można je zachować długo,, 
a lbo  szybko popsuć. N ie jedna kobieta wydaje się przedwcześnie posta
rzała tylko przez swe zmęczone, zrezygnowane spojrzenie. Kto czyta lub 
ślęczy nad robótką przy złym ośw ietleniu, pewnego dn ia  przypłaci osła
bieniem wzroku. A le zbyt jaskrawe światło również może szkodzić oczom. 
Z jakąż beztroską przemęcza się codziennie oczy! Ileż kobiet p racu ją 
cych, po ośmiu godzinach zmuszania oczu do czuwania i pracy, w raca
jąc  do domu czyta w tram w aju czy au tobusie ! Pomimo wstrząsów wywo
łanych jazdą, nasze oczy muszą wychwytywać mozolnie każdą pojedynczą, 
często maleńką literę. Przez ustawiczne nadwyrężanie wzroku oczy tracą  
natura lny blask, mają czerwone obwódki, zaczynają boleć. C ierpi na tym 
nie tylko gałka oczna, puchną także powieki. Oczy stają się podkrążone
1 po jaw ia ją  się wypukłe woreczki łzowe postarzające fa ta ln ie  każdą twarz. 
P ielęgnując należycie nasze oczy, pam iętajm y o kilku zasadach:

— trzeba zawsze dbać o odpow iednie ośw ietlenie przy pracy;
— jeśli oczy zaczynają boleć z wysiłku, dajm y im chw ilkę wypocząć.
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Zamknijmy na chw ilkę powieki lub popatrzmy gdzieś w dal. Nawet przy 
na jp iln ie jsze j pracy można, raz na godzinę czy dwie, przymknąć oczy lub 
pozwolić im spoglądać w da l;

-  pow racjaąc z pracy do domu nie czytajmy w autobusie czy tram w aju ;
-  na ostrym stońcu, szczególnie nad wodą czy w śniegu, zawsze pa

m iętajmy o okularach przeciwsłonecznych.
-  kompresy wzm acniają oczy. Gdy zaparzymy sobie szklankę herbaty, 

szczególnie przy pomocy m ałego woreczka (porcyjna herbata tzw. „m a- 
czanka ) możemy nią także „n a p o ić  oczy". Kompresy z naparu herbaty 
to prawdziwe dobrodzie jstwo dla oczu. Podobny skutek da je  również kom
pres z naparu rum ianku. N ie m ając maczanek, można przykryć oczy watą 
umaczaną w esencji herbaty, lub w naparze rum ianku. Kilka m inut w 
pozycji siedzącej, z zamkniętymi oczyma i kompresem herbacianym, w bez
ruchu i całkowitym spokoju działa też doskonale na nerwy.

O  powieki też trzeba dbać. Pomarszczone, zwiotczałe postarzają o kilka 
lat. Powieki obrzm iałe, zaczerwienione wskutek płaczu lub przebywania 
w zadymionym pomieszczeniu, można skutecznie i szybko przywrócić do nor
m alnego stanu za pomocą papki z u tartego karto fla . Świeżo utartą papkę 
z surowego kartofla rozsmarowujemy na dwa płatk i gazy i kładziemy 
na zamknięte oczy. Po 15 m inutach papkę zmywamy wacikiem umoczo
nym w naparze rum ianku lub kopru włoskiego. N astępnie natłuszczamy 
powieki de lika tn /m  ole jkiem  (np. o liw ką niemowlęcą). A na co dzień 
także bardzo wskazane jest natłuszczanie tym olejkiem  powiek rano i w ie
czorem po umyciu twarzy.

Podkrążone oczy -  tu nie pomoże żaden środek kosmetyczny, tylko 
rozsądny tryb życia i leczenie. Przyczyną tego defektu naszego wyglądu 
mogą być rozmaite schorzenia -  nerek, wątroby, krążenia krwi, a również 
choroby kobiece. Tu już pomóc może tylko lekarz. A le jedną  z częstych 
przyczyn podkrążonych oczu jest także chroniczne zaparcie. W  tym je d 
nym przypadku można zło usunąć bez pomocy lekarza, dba jąc  o regu
larne traw ienie, stosując odpow iednią  d ietę i zażywając dużo ruchu. 
A więc trzeba koniecznie: unikać ciężkostrawnych potraw, jeść jak  n a j
w ięcej zielonych jarzyn, spać przynajm niej 8 godzin, bez względu na 
pogodę zażywać ruchu na powietrzu, wyrzec się kawy i a lkoholu , zamiast 
herbaty przez parę tygodni p ijać  napar z rum ianku lub kopru włoskiego. 
Dla uregulowania wypróżnień wypijać na czczo pół szklanki kompotu 
z suszonych śliwek lub pół szklanki gotow anej c iep łe j wody z łyżeczką 
miodu.

Ładne oczy to i ładne rzęsy. Pamiętajmy o nich. Za pomocą m aleńkiej 
szczoteczki i o le jku rycynowego można nadać rzęsom połysk i wygiętą 
lin ię , a przy tym je wzmocnić. W łoski rzęs szczotkujemy dwa razy dziennie 
szczoteczką zwilżoną w o le jku rycynowym, z dołu ku górze, po dwadzieś
cia razy. Jeśli używamy tuszu do rzęs i brwi, n igdy nie zapom inajm y usu
nąć go starannie przed spaniem.
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Kobieca ozdoba —  włosy

O d najdawniejszych czasów kobiety pielęgnow ały włosy, stara jąc się 
je  upiększyć. Tajem nicę trw ałe j ondu lac ji znano już ponoć w średnio
wieczu, a już na pewno w okresie rokoko. Ale nam tu chodzi nie o ondu
lację, czy inne fryzjerskie zabiegi, a o codzienną, regu larną p ie lęgnację  
włosów.

Czy włosy czesać tylko grzebieniem, czy szczotkować? To zależy od tego, 
jak ie  mamy włosy — mocne czy de likatne. Dla mocnych, zdrowych gęstych 
włosów codzienny p ięciom inutowy masaż szczotką jest prawdziwym dobrb- 
dziejstwem. I zasadą jest, iż im czupryna bujniesza, tym twardsza powinna 
być szczotka. Może być i nylonowa. Przy włosach norm alnych lepie j uży
wać szczotki z włosia. Delikatne, c ienkie włosy wym agają m iękkiej szczo
teczki, jak  dla niem owląt. Szczotkowanie w ogóle jest pożyteczne: usuwa 
kurz i brud, ożywia krążenie krwi w skórze, nadaje włosom jedwabisty 
połysk. Pamiętajmy tylko o tym, że szczotka musi być zawsze idea ln ie  
czysta.

Jak często myć włosy? Otóż zależy to w dużej mierze od tego, gdzie 
żyjemy. W zagłębiu węglowym nie można myć włosów rzadziej niż co 
5—7 dni, podobnie kobiety pracujące w przemyśle, w kurzu itp. muszą 
myć włosy częściej niż te, które żyją na wsi, w czystym, świeżym powietrzu. 
Do suszenia włosów należy jak  najrzadzie j używać suszarki. M imo że w 
handlu jest obecnie sporo różnych szamponów, warto dla wzmocnienia 
włosów, co drug ie  mycie wykonać z użyciem żółtek z ja j. Dwa żółtka 
mieszamy z sokiem z połowy cytryny lub z odrob iną kwasku cytrynowego, 
do tego dodajm y kilka kropel wódki. Tq papką nacieramy porządnie skórę 
głowy i włosy, i pozostawiamy na 30 m inut. N astępnie gruntownie sp łu
kujemy wodą z dodatkiem , do ostatn iego p łukania , octu. Zam iast octu 
możemy użyć piwa.

Przy łupieżu skutecznym środkiem będzie masaż głowy wywarem z ko
rzeni łop ianu, co drug i dzień, przez 3—4 tygodnie, a później, już tylko 
przed każdym myciem.

Sposób naszych prababek na łup ie^ był ponoć bardzo skuteczny. A oto 
on : dwa razy na tydzień masaż głowy łojem końskim. Na jeden masaż 
wystarczy parę gram ów. Przedzielać włosy co centymetr i starannie w cie
rać ten tłuszcz w slęórę. Pozostawić na pół godziny, następnie resztki 
ło ju  usunąć ogrzanym ręcznikiem. Innym sposobem, który nie tylko leczy 
łupież, a le równocześnie wzmacnia włosy, jest w cieranie w skórę włosów 
odwaru z pokrzywy. Możemy sobie same na wiosennym spacerze nazbie
rać m łodej pokrzywy i przygotować wywar. Pół kilogram a pokrzywy zale
wamy pół litrem wrzącej wody, zagotowujem y krótko, następnie studzimy. 
Po odcedzeniu wcierać ten wywar w skórę głowy. Takie zabiegi codzienne 
wykonujemy przez dwa tygodnie. W ywar możemy 3—4 dni przechowywać 
w lodówce, a przed użyciem podgrzać do tem peratury pokojowej.
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Szyja i kark

Szczególnie nasza szyja to, niestety, często w idoczna metryka! Szyja 
marszczy się i „w ię d n ie " wcześniej niż twarz. A do tego łatw o o d rug i 
podbródek... Zapobiegać je j wczesnemu starzeniu się możemy łatwym 
sposobem — codziennym masażem po wieczornym myciu. Na końce p a l
ców nałożyć nieco odżywczego kremu lub o liwki, a następnie po prostu 
„b ę b n ić "  palcam i od dołu ku górze i przeciwnie, dopóki skóra nie w chło
nie tłuszczu. Przynajmniej raz na tydzień wykonywać kąpie le  naprzem ien
ne zimne i gorące na szyję — ożywiają i odm ładzają  zagrożone partie  
szyi.

Piekąc placek drożdżowy, możemy też kawałek ciasta poświęcić no 
zabieg kosmetyczny. Z rozwałkowanego ciasta odkroić pas odpow iednie j 
szerokości i ow inąć dookoła szyi. Pozostawić tam, aż stwardnieje. N a 
stępnie zdjąć, obmyć skórę ciepłym mlekiem i pozostawić nie wycierając.

D rug iego podbródka na jła tw ie j „do rab iam y się”  chodząc stale z opusz
czoną g łową i śpiąc na grubych poduszkach. Im bardzie j płasko śpimy 
i im „wyżej nosimy g łow ę” , tym dłużej nie będzie nas szpecił drug i pod
bródek I

Jeśli kark nasz jest nieco za tęgi, a tłuszczyk chętn ie się tam osadza, 
trzeba rano i wieczorem polewać kark zimną wodą, a następnie natłusz
czonymi końcami palców, przez pięć m inut, porządnie ugniatać całą oko
licę karku. Można też do masażu karku użyć walka do c iasta : siadamy 
na krześle wyprostowując się jak na jbardzie j, ujmujem y w obie d łon ie  
wałek i „w a łku jem y" nim kark 5—10 m inut. Nawet na jbardzie j uparte 
poduszki z tłuszczu zmiękną i ustąpią, jeśli przez 14 dni z rzędu będziemy 
je tak maltretować.

Kosmetyka od święta — a więc trochę o makijażu. Na co dzień sto
sujemy zwykle trochę pudru i ew entua ln ie  szminkę do ust. Czasami je d 
nak, od święta, gdy czeka nas jakaś impreza towarzyska, czy inny „występ 
w świecie chcemy wyglądać ładn ie j, a trakcyjn ie j, inaczej niż na co dzień 
i wówczas sięgamy do kosmetyków. Pamiętajmy wtedy, że makijaż spełnia 
swe zadania, gdy ożywia na tura lne  rysy, gdy stara się ukryć drobne uster
ki, a podkreślić zalety. Brwi zbyt cienkie, częściowo wygolone, zastąpione 
brązową czy czarną kreską, nie są na pewno interesujące — nie mają 
wyrazu, poza tym postarzają twarz, bo są n iena tu ra lne ! Prawidłowy ma
kijaż to sztuka. To um iejętność upiększania się tra fn ie  a dyskretnie. Za
sadą niech będzie, że im jaskrawszę św iatło, tym oszczędniej używać 
środków kosmetycznych. Każda cera, każdy typ urody, wymaga innego 
makijażu. Decyduje tu indyw idualność. Poniższe rady m ają więc być 
wskazówką jedynie ogólnych praw ide ł makijażu.

D la blondynek, o jasne j cerze i niebieskich oczach — puder jasny, i ma
towy, kolor naturalny, róż także naturalny, lub złamany b ie lą. Unikać
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tonów żółtawych. Szminka do ust — różowa lub makowa. U nikać c iem 
nych kolorów i odcieni niebieskawych. Tusz do rzęs i pastele do powiek
— błękitny lub brązowy.

Dla blondynek o ciemnych oczach i ciemniejszej lub  opa lone j cerze —
wszystkie kosmetyki pow inny być o ton ciemniejsze.

D la brunetek o jasne j cerze i oczach niebieskich -  puder jasny, w pa
da jący w różowy, róż — z odcieniem  niebieskawym np. cyklamen, szminka
o g łębokie j czerwieni, tusz i pastele w odcieniach b łękitu i granatu.

D la brunetek ciem nookich, o cerze ciem nej, śn iadej — puder o kolorze 
moreli, o liw ki, z odcieniem  brunatnym, lub różowym, róż — o lekkim 
odcieniu  mandarynkowym w m in im alne j ilości. Szminka purpurowa, ru b i
nowa lub wiśniowa. Pastele na powieki dobrane do koloru oczu, tusz 
na rzęsy granatow y lub  czarny.

D la rudych o jasne j cerze i jasnych oczach — puder jasny, przejrzysty
0  kolorze naturalnym  lub lekko różowym. Róż w odcieniu  cyklamenowym, 
pastele w lekkim zielonkawym, a tusz — brązowy.

To są najogóln ie jsze zasady praw id łow ego m akijażu, a lustro nam 
powie, jaki mamy zastosować dla siebie. Zależy to od naszego wyglądu, 
a le  też od pory roku i okoliczności, na które chcemy się upiększyć.

Wreszcie także coś dla panów

H ig iena  go len ia  to chyba najważniejsze przepisy kosmetyczne dla pa
nów. Każdy mężczyzna wygląda jak  brudny i zaniedbany, jeżeli jest n ie 
ogolony. W idok n iegolone j twarzy, szczególnie przy ciemnym zaroście, 
jest nieprzyjemny d la otoczenia. Poza tym na zaroście gromadzi się pył
1 kurz, które os iada ją  na skórze i sprzyjają zakażeniom bakteryjnym. 
W łaściw e p ie lęgnow anie zarostu męskiego polega na jego usuwaniu
— go leniu . W  zależności od przepisów mody i w łasnego gustu, go li się 
ca łą  twarz lub tylko część zarostu, pozostaw iając wąsy czy brodę. Wąsy 
lub broda często zresztą korzystnie mogą maskować braki urody, tak ie  
jak blizny czy cofn ięty podbródek. Sam zabieg go len ia  nie jest obojętny 
d la  skóry, ponieważ codzienne, g ładk ie  w ygalanie w łosów przy samej 
je j powierzchni, pow oduje częste podrażnien ia , zadrapania  i inne drobne 
urazy osłab ia jące  odporność skóry na czynniki szkodliwe. Obaw iam y się 
tu ta j g łów nie dwóch chorób: zakażenia bakteryjnego prowadzącego do 
uciążliwych, d ługotrw ałych krostek ropnych oraz zakażenia grzybicznego. 
Z apob iegan ie  tym przykrym sprawom polega na skrupulatnym  usuwaniu 
włosów, bez silnego podrażnienia skóry, co da je  się osiągnąć przez 
w łaściwe używanie przyborów do go len ia  (żyletka, brzytwa, nożyk do go le 
nia, czy maszynka elektryczna) i bardzo staranne p ie lęgnow anie skóry 
przed i po go leniu . Każde mydło, czy krem do go lenia  może powodować
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pewne podrażnienia i wysuszenie skóry ob jaw ia jące  się pieczeniem i za
czerwienieniem.

Najprostszym zabiegiem po go leniu  jest odkażenie skóry, po zmyciu 
je j c iep łą  wodą. Jeżeli skóra jest tłusta, skłonna do wykwitów ropnych, 
wskazane jest używanie wody kolońskiej lub innych płynów alkoholowych. 
Przy skórze suchej i w rażliwej, po użyciu wody kolońskiej, konieczne jest 
natłuszczenie skóry łagodnym  kremem typu ,,N ivea” .

Łysienie jest częstym zmartw ieniem naszych panów. Um iejscowienie 
łysienia typu męskiego jest n iezm iernie charakterystyczne -  dotyczy kątów 
czołowych, oraz szczytu głowy. Ponad 60%  mężczyzn powyżej 45 roku 
życia dotkniętych jes t tym typem łysienia. A  im wcześniej rozpoczyna 
się wypadanie włosów, tym gorsza jest prognoza. Przyczyaą łysienia nie 
jest znana. Odgrywa tu rolę czynnik konstytucjonalny i dziedziczny. 
Leczenie łysienia jest jednym z najtrudniejszych problem ów derm ato log ii 
i kosmetyki. N ie znamy do te j pory skutecznego postępowania — tak 
zapobiegawczego, ja k  i leczniczego. Próbować można, nieraz z dobrym 
skutkiem, podaw ania w itam in : A, B6, D3, C i E, a także w apnia. Istnieje 
też w iele różnych odżywek, stosowanych zewnętrznie na skórę głowy, 
dających lepsze lub gorsze efekty. W  USA dokonuje  się prób przesz
czepiania włosów z okolic praw id łowo owłosionych głowy na łysiejące, 
a le  i tu metoda trudna i droga, nie okazała się tak  rewelacyjną jak  
sądzono początkowo. Skuteczny sposób na łysienie czeka jeszcze na 
swego wynalazcę.

Ziółka w kosmetyce

Zio ła to nie tylko leki, a le także sporo środków kosmetycznych, sku
tecznych i niezbyt drogich. W iele z nich możemy sami znaleźć w polu, 
na łące czy w lesie podczas spaceru. N iektóre z nich, jak na przykład 
aloes, możemy hodować w mieszkaniu na parapecie okiennym.

Kiedy już wspomnieliśmy aloes, to powiedzmy o nim więcej. Amery
kanki uważają, że aloes jest najlepszym środkiem do p ie lągnac ji włosów
— wzmacnia je, nada je  im puszystość, a ponadto stwierdzono, że ma 
również dzia łan ie  przeciwbakteryjne. W  świeżym aloesie zna jdują  się 
substancje regenerujące naskórek, a w ięc korzystnie dz ia ła jące i na 
skórę głowy.

Kilka świeżych liści aloesu należy umyć, pokrajać, a następnie zmik
sować w młynko-mikserze lub dokładn ie  przetrzeć przez gęste sito. Dla 
u ła tw ien ia  rozdrobnienia liści przy m iksowaniu można do lać około pó ł
to re j szklanki wody. Po przecedzeniu doda je  się jeszcze pół litra  gorącej 
wody i tak otrzymany płyn używa się do ostatn iego p łukania  włosów 
po myciu, mocno wmasowując go w skórę.
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Od bardzo dawna znane jest używanie soku brzozowego wczesną w ios
ną. Pito ten sok „d la  zdrowia i urody” . Przemywano nim także twarz 
w celu w ybielenia cery i usunięcia piegów. Aby otrzymać sok brzozowy 
wczesną w iosną należy zrobić maleńki otwór w pniu brzozy, wtożyć weń 
patyczek załamany pod prostym kątem i drugi jego koniec wpuścić do 
bute lki. Dziś mamy różne preparaty przemysłu kosmetycznego zaw ierające 
sok brzozowy, jak  np. szampony brzozowe czy wodą brzozowa stosowana 
na zewnątrz do przemywania twarzy przy tłuste j cerze. W naparze z liści 
brzozowych w arto p łukać włosy, które zbyt szybko się przetłuszczają.

Kwiat lipy jest świetnym środkiem do kąp ie li regenerujących, uspoka
ja jących, a fak t w łaściwości regenerujących kw iatu lipy potw ierdziły bada
nia naukowe. Na jedną kąpiel bierze się 250-300 g kw iatu lipowego, 
zagotowuje w 5 litrach wody i po przecedzeniu wlewa do wanny. Tem
peratura tak ie j kąp ie li nie powinna przekraczać 38 stop'ni, a czas je j 
trw an ia  15 m inut. Można też przygotować maseczkę z rozdrobnionego 
kw iatu lipy, rozgotowanego w wodzie na papkę: c iep łą  papkę nakłada 
się na twarz na 20 m inut. Działa odśw ieżająco i odżywczo na cerę.

Podbiał pospolity, kw itnący w końcu marca i na początku kw ietnia,
o ładnych, żółtych kw iatkach, którego liście i korzenie służą jako zioła 
przeciwkaszlowe i wykrztuśne, ma także zastosowanie w kosmetyce. W tym 
wypadku w łaśnie używa się samych wysuszonych kwiatków. O dw ar 
z kw iatu podb ia łu  korzystnie dzia ła na tłustą cerę, przy wypryskach i trą 
dziku. Na dwie łyżki suszonych kw iatków da je  się szklankę wody, go tu je  
5 m inut, odstaw ia na dalsze 15 m inut i po odcedzeniu używa do prze
mywa ń i okładów.

Każdy z nas zna rum ianek. Ma on w iele zastosowań i do p ie lęgnacji 
n iem owląt, i jako  napój, może być też stosowany w form ie maseczki. 
Jedno żółtko uciera się z łyżeczką miodu i łyżeczką o le ju  sojowego lub 
oliwy oraz łyżką mocnego naparu rum ianku. Maseczka taka zamyka pory, 
da je  skórze gładkość i czyści skórę i lekko rozjaśnia włosy.

Liście orzecha w łoskiego mają również duże znaczenie w kosmetyce. 
O dw ar z nich stosuje się jako skuteczny środek w postaci okładów  przy 
trądziku, opryszce skórnej, a rówr^eż jako środek przeciwko poceniu się 
stóp. W  tym wypadku stosuje się kąpie le stóp w wywarze. Stosowany jako 
p łukanka do włosów — lekko je przyciemnia, nada jąc im intesywniejszy 
kolor.

Tymianek jest rośliną w yrastającą do 30—40 cm,' podobną do m acie
rzanki. Znany jest jako  przyprawa kuchenna od tysięcy lat. Przypisywano 
mu najróżniejsze, magiczne w łaściwości. Dziś wiemy, że ma rzeczywiście 
w iele zalet: jest siln ie bakteriobójczy, a pity w postaci naparów  ... odchu
dza. D okładnie  b iorąc nie tylko odchudza, co znacznie przyśpiesza prze
m ianę m aterii i spa lanie  produktów  spożywczych w organizm ie, a więc 
tym samym również u trudn ia  odk ładan ie  się tłuszczyku. W  kosmetyce
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tym ianek jest środkiem powstrzymującym w ypadanie wtosów. Mycie głowy 
w wywarze tym ianku jest bardzo popularne we Francji.

Można również przygotować z tym ianku płyn do wcierania w skórą 
g łow y: 100 g ziela go tu je  się w 0,5 I wody tak d ługo, aż odparu je  do 
połowy objętości. W ciera się w głowę przed umyciem włosów. W zmacnia 
włosy i usuwa łupież.

W  kosmetyce często używa się kłączy pospolite j, rosnącej nad brze
gam i wód rośliny — ta taraku zwyczajnego. Tatarak wchodzi w skład w ięk
szości mieszanek ziołowych do p ie lęgnacji włosów. N ie tylko powoduje, 
że włosy są puszyste i lśniące, a le równifeż dzia ła przeciw ło jotokow i 
i łupieżow i. Toteż wywar z kłączy ta ta raku  zaleca się szczególnie dla 
osób o ła tw o przetłuszczających się włosach.

Oczywiście ziół i roślin stosowanych do celów kosmetycznych jest
o w iele w ięcej niż przedstawiliśmy. Om ówiliśmy tylko na jbardzie j znane, 
które nie trudno samemu zebrać i zastosować w domowych warunkach.

ZOFIA PAW LINA

Ze skarbca 
staropolskich przepisów kuchennych

Bigos, bigosik — pyszna rzecz! A le taki staropolski, którego tradycja  
sięga daleko w przeszłość. Bigos w dawnej kuchni był przechowywany 
w drewnianych faskach lub w ielkich kamionkowych garnkach, a odgrze
wany zyskiwał na smaku i arom acie. Można nim było ugościć n iespo
dziewanego gościa, delektowano się nim w czasie polowań, odgrzew ając 
go w kociołkach zawieszonych nad ogniskiem, zabierano faskę bigosu 
w „da lszą  drogę” , ponieważ należał do zestawu „k lasycznego”  staro
polskiego prow iantu podróżnego, podawano bigos w czasie karnaw ału, 
w czasie uczty w ie lkanocnej i przy każdej innej okazji. Nawet w lite 
raturze staropolskiej jest w iele serdecznych słów poświęconych te j po tra 
wie. I tak pochwała pióra Adama M ickiew icza, zawarta w „Panu Tadeu
szu”  jest najpiękniejszym  pomnikiem literackim  b igosu:

W  kociołkach bigos grzano. W  słowach wydać trudno 
Bigosu smak przedziwny, kolor i woń cudną :
Słów tylko brzęk usłyszy i rymów porządek,
A le treści ich miejski nie pojm ie żołądek,
Aby ocenić litewskie pieśni i potrawy, _
Trzeba mieć zdrowie, na wsi żyć, wracać z obławy.
Przecież i bez tych przypraw potrawą nie lada
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Jest bigos, bo się z jarzyn dobrych sztucznie składa.
Bierze się doń siekana kwaszona kapusta.
Zam knięta w kotle, tonem wilgotnym  okrywa 
W yszukanego czqstki najlepsze m ięsiwa;
I praży się, aż ogień wszystkie z n ie j wyciśnie 
Soki żywne, aż z brzegów naczynia war pryśnie
i powietrze dokoła zionie aromatem.
Bigos jest gotów...

W każdej staropolskie j kuchni bigos przyrządzano nieco inaczej, we
d ług domowej tradycji. Bywał bigos myśliwski, litewski, hulta jski i inny, 
przyrządzany na kiszonej kapuście, no kiszonej i świeżej, oraz wyłącznie 
na kapuście świeżej.

O to  sposób na przyrządzenie staropolskiego b igosu: Na 1 kg różnych 
mięsiw (dom inować pow inna kiełbasa lub szynka) bierzemy 1,5 kg kiszo
nej lub świeżej kapusty. Można też wziąć pół na pół kapusty kiszonej
i świeżej. N iektórzy jednak biorą na 1 kg kapusty — 1,5 kg asortymentu 
mięs, w ędlin  i nie słyszano, by te w ielkodusznie — po staropolsku wywa
żone proporcje ganiono, zwłaszcza iż z taką  praktyką spotykamy się 
dziś niestety rzadko.

Asortyment mięs pow inien się składać z pokrajanych w kostkę: pieczeni 
w ieprzowej, pieczeni wołowej, ugotowanego w jarzynach schabu, kawałka 
pieczonej kaczki i pokra jane j w ta la rk i kiełbasy. D odatek pieczonej dzi
czyzny znacznie podnosi smak bigosu, lecz i bez dziczyzny bigos będzie 
znakomity. Do bigosu dodajem y też sosy pieczeniowe z użytych mięs.

Kapustę kiszoną można niezbyt drobno posiekać, natom iast kapustę 
świeżą cienko poszatkować i przed gotowaniem  koniecznie sparzyć w rząt
kiem. Kapustę gotujem y na małym ogniu w m ałej ilości wody (lep ie j 
w wywarze z gotow anej kiełbasy). Jeśli użyjemy wyłącznie świeżej kapusty, 
to  pod koniec gotow ania dodajem y do n ie j 3/4 kg kwaśnych, obranych
i drobno pokrajanych jabłek. Jabłka dodajem y też i do kapusty kiszonej, 
lecz w mniejszej ilości (4 duże kwaśne jab łka ). O ddzie ln ie  gotujemy 
na jm nie j 5 dkg suszonych grzybów. Ugotowane grzyby krajemy na cienkie 
paseczki i wraz z wywarem dodajem y do kapusty zmieszanej z mięsiwami, 
le raz do bigosu dodajem y 2 duże, d robno posiekane i w tłuszczu (sma
lec lub masło) lekko przyrum ienione cebule. Kto lub i bigos bardzie j 
tłusty, niech przysmaży cebule w 5—10 dkg smalcu. Do „m ruga jącego  na 
ogniu  bigosu dodajem y 20 suszonych śliwek (bez pestek) pokrajanych 
w paski. Śliwki można zastąpić 1 -2  łyżkami dobrze wysmażonych pow i
deł śliwkowych.

Bigos przysmaczamy solą, pieprzem i ew entua ln ie  odrob iną  cukru. 
Powinien być pikantny. Na zakończenie wlewamy do bigosu 1/2—2/3 
szklanki wytrawnego w ina czerwonego lub jeśli kto może madery. Po 
dodan iu  wszystkich składników  bigos gotujem y na małym ogniu 40 m i
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nut. (U w aga: często mieszać, bo lub i się przypalać). Nazajutrz bigos 
odgrzewamy. Najsmaczniejszy i „d o jrza ły " jest po trzecim odgrzaniu. 
N iektórzy podpraw ia ją  bigos lekko rum ianą zasmażką z mąki i tłuszczu, 
przez co staje się on bardziej zawiesisty. A le jeśli dobrze go wysmażymy, 
dodatek zasmażki jest zbędny.

Można też bigos przyprawić łyżką gęstego przecieru pomidorowego. 
Kuchnia staropolska te j przyprawy nie stosowała, bo je j nie znała. A le 
dodatek przecieru pom idorowego doda je  smaku.

Bigos gotujem y w garnku emaliowanym lub żeliwnym emaliowanym, 
natom iast nigdy w naczyniu alum iniowym .

Podajemy bardzo gorący. O ddzie ln ie  podajem y chleb razowy (lub jas 
ny) i — jako u ła tw ia jący traw ien ie  — napój (W yborowa, Żytnia lub Żu- 
brówka).

Kołduny litewskie

Jeszcze jeden ku linarny ślad w ielow iekowego braterstwa polsko-litew
skiego — smakowite pierożki mięsne zwane kołdunam i.

Zaczynamy od przygotowania farszu. 25 dkg polędwicy wołowej sie
kamy na jd robn ie j (na zwilżonej zimną wodą desce) z 25 dkg oczyszczo
nego z żył i b łon wołowego ło ju  nerkowego. Można też łó j i polędwicę, 
co jest racjonaln ie jsze, posiekać oddzieln ie  i następnie obie masy do 
brze wymieszać. Farsz ten solimy do smaku, przyprawiamy pieprzem
i m ajerankiem , wreszcie dodajem y 1 utartą  na miazgę uprzednio krótko 
zagotowaną w rosole cebulę.

C iasto zagniatam y z 25 dkg mąki, 1 -2  ja j, 1/4 szklanki le tn ie j wody
i szczypty soli. C iasto należy bardzo starannie wyrobić, powinno być 
niezbyt tw arde i elastyczne. Z rozwałkowanego cienko ciasta wycinamy 
kieliszkiem do wina kółka, na kółka kładziemy trochę farszu i formujemy 
małe, zgrabne pierożki, s iln ie je  brzegami z lepia jąc, bo farsz w czasie 
gotow ania  napęcznieje i puści sok.

Kołduny wrzucamy do gotu jącego się rosołu wołowego. Po 10 m inutach 
gotow ania , gdy wszystkie wypłyną na wierzch, są gotowe. Podajemy je 
w rosole, na głębokich talerzach. M ałe  kołduny w kłada się do ust w 
całości, by nie uronić ani kropli smakowitego, arom atycznego soku.

Flaczki po polsku

Starannie przygotowane flaczki domowe są wielkim  przysmakiem i warto 
je  przyrządzić samemu.

11 /2 kg oparzonych i oczyszczonych flaków  wołowych kupujem y u rzeź- 
nika. W  domu flak i oczyszczamy raz jeszcze, dok ładn ie  oskrobując je 
nożem, posypując solą i szorując ostrą szczoteczką oraz dokładnie  od 
c in a ją c  poczerniałe koniuszki. Po kilkakrotnym wymyciu w zimnej wodzie
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zalewamy je wrzątkiem i gotujemy przez 15 minut, po czym wodę od le 
wamy. Flaczki ponownie zalewamy wrzątkiem lub uprzednio ugotowanym 
rosołem (przez co znacznie zyskują na 'Smaku) i gotujem y je  na małym 
ogniu d ługo, bo 4 godziny. W yparowany rosół (2 I) stale uzupełniamy 
wrzątkiem. Flaczki po ugotowaniu pow inny być tak miękkie, by można je 
było w palcach rozetrzeć. Doświadczone gospodynie zalecają ugotowanie 
flaków  na dzień przed ich przyrządzaniem. Ugotowane flak i krajemy na 
paseczki cienko jak makaron i wrzucamy do wywaru, którego pow inno 
być nie mniej niż 1'/2 I

W  rondlu dusimy w małej ilości wody z dodatkiem  sporej łyżki masła 
pokra jane na drobne słupki jarzyny: 2 marchwie, 2 pietruszki, '/2 śred
niego selera oraz 2 dorodne pokra jane na ta la rk i pory. Gdy woda odpa 
ruje, a iarzyny są już miękkie, dodajem y je  do flaczków. Teraz kolej na 
przyrządzenie jasnej zasmażki z 5 dkg masła i 4 dkg mąki oraz d rob 
niutko posiekanej cebuli. N a jp ie rw  dusimy w  maśle cebulę, a gdy lec iu t
ko nabierze koloru, dodajem y mąkę. Zasmażkę rozprowadzamy dokładnie, 
by nie dopuścić do powstania grudek, rosołem z flaczków i następnie 
wlewamy do rondla z flaczkam i. Z kolei flaczki aromatyzujemy przypra
wami korzennymi. Ich um iejętne dozowanie świadczy o kunszcie ku lina r
nym pani domu. Dodajem y w ięc: V4 łyżeczki zm ielonego imbiru, nieco 
utarte j gałk i muszkatołowej, zm ielonego pieprzu i ziela angielskiego do 
smaku, łyżeczkę słodkie j papryki, mały listek laurowy i 2 -3  czubate 
łyżeczki roztartego na proszek m ajeranku. D opiero teraz solimy flaczki
i gotujem y na małym ogniu przez 20 m inut, by arom aty przypraw rozwi
nęły się i harm onijn ie  połączyły. Gotowe flaczki pow inny mieć konsys
tencję zawiesistej zupy.

Najczęściej poda je  się do flaczków pulpety. Flaczki z pulpetam i ucho
dzą za na jbardzie j wykwintne i podać je  możemy na „p o lsk ie ”  proszone 
śniadanie.

Krupnik polski

1/2 kg wołowiny i 1/2 kg porąbanych na małe kawałki kości wołowych 
zalewamy 2 Itr. wody i gotujem y na małym ogniu. Po godzinie go to 
w ania dodajem y włoszczyznę bez kapusty (marchew, pietruszka, por, seler 
oraz 1 cebula) i 4 małe suszone grzyby. Gdy mięso miękkie, rosół prze
lewamy przez sitko. M ięso krajemy w kostkę, jarzyny i grzyby w cienkie 
paseczki.

Odlewamy 1/2 Itr. ugotowanego i posolonego do smaku rosołu i g o tu 
jemy w nim 12-15 dkg kaszy jęczm iennej „p e rło w e j". Gdy kasza się 
rozgotuje, dodajem y łyżkę świeżego masła i ucieramy kaszę przez chw ilę 
d rew nianą łyżką, by zbie la ła.

Ugotow aną kaszę łączymy z pozostałym rosołem i po dodan iu  3 pokra
janych w kostkę ziem niaków znowu garnek stawiamy na ogniu. Po 15-20
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m inutach ziemniaki sq ugotowane. Wówczas dodajem y do krupniku pokra
jane  mięso, grzyby i jarzyny, zupę solimy do smaku i przed podaniem 
posypujemy drobno posiekanq naciq pietruszki.

Można też krupnik ugotować na kościach wieprzowych, zastępujqc wo
łow inę w ieprzow inq lub  25 dkg chudego wędzonego boczku (który po 
ugotow aniu pokra jać w drobnq kosteczkę i dodać do zupy).

Krupnik polski jest zupq nie tylko bardzo smacznq, ale też i bardzo 
pożywnq.

C hłodn ik litewski

Chłodnik, zwany także „cha łodżcem ” , jest zimnq, nie gotowanq zupq, 
bogatq w w itam iny, przyjemnie kwaskowatq i orzeźwiajqcq. Istn ieje kilka 
odm ian ch łodnika, można z dużq swobodq stosować i dozować dodatki. 
Przepis jest bardzo prosty.

1/4 Itr. kwasu buraczanego lub kwasu ze świeżo ukiszonych ogórków 
lqczymy, lekko ub ija jqę , z 1/4 gęstej m łodej śmietany oraz 1/2 1 niezbie- 
ranego kwaśnego mleka (ew. maślanki lub jogurtu). Jeśli użyliśmy jedynie 
kwasu ogórkowego, ch łodn ik  zabarw iam y na różowy kolor sokiem wyciś
niętym (przez gazę) z utartego na miazgę surowego buraka ćwikłowego. 
Można też użyć 1/8 kwasu buraczanego i 1/8 I kwasu ogórkowego i w 
razie konieczności ch łodn ik dobarw ić. W  dawniejszych przepisach zale
cano dodaw anie do ch łodnika zimnego rosołu, jest to jednak zupełnie 
zbyteczne. C hłodnik solimy do smaku, nie zapom ina jqc o odrob in ie  cukru 
pudru, pow inien być łagodnie , lecz zdecydowanie kwaskowaty. Teraz do 
dajem y 1 spory pęczek d robn iu tko  posiekanego kopru i mały pęczek 
drobno posiekanego szczypiorku. Można też dodać łyżeczkę utarte j na 
miazgę cebuli. Koniecznym dodatkiem  jest pokrajany na drobnq kostkę 
świeży, obrany ogórek, wskazanym zaś — pęczek pokra jane j na c ien iu tk ie  
plasterki rzodkiewki. Jeżeli ch łodnik zakwasiliśmy wyłqcznie kwasem ogór
kowym, szczypiorku można nie dodawać, natom iast zwiększyć ilość 
kopru.

C hłodnik musi „do jrzew ać”  w chłodnym miejscu przez 2 godziny. Na 
godzinę przed podaniem  wstawić go na „p a rte r”  lodówki.

W  głębokie  ta lerze kładziemy po cztery ćw iartk i ja j ugotowanych na 
tw ardo i zalewamy je bardzo zimnym chłodnikiem .

Do ch łodnika można dodać pokra janq w drobnq kostkę zimnq pieczeń 
cielęcq. Najwykwintniejszym , ale też i na jtrudn ie j osiqgalnym , a przy tym 
bardzo drogim  dodatkiem  sq ugotowane i obrane szyjki rakowe. Próbo
wano je  zastqpić, bez powodzenia, krewetkam i, lecz ch łodnik litewski
i krewetki to  dwa różne i nie do pogodzenia (w jednym garnku) światy.

O  ostatecznym smaku chłodnika decyduje indyw idualny gust. Jedni 
w olq ch łodnik i kwaśniejsze, inni łagodnie jsze. Jedno tylko obow iqzuje 
bezwzględnie: ch łodnik musi być napraw dę zimny.

228



ROZRYWKA



ZOFIA PAW LINA

Zagadki przyrodnicze

1. Śliczny ptak, którego samczyki noszą czerwone berety i kamizelki, 
w ije  z korzonków gn iazdo na młodych, gęstych drzewach iglastych. 
Do wysłania gn iazda potrzebuje w łosia. N ic w ięc dziwnego, że w i
dziano go nad łąką, gdzie jesien ią  pasły się konie. Ptak leciał ho lu 

' jąc  w dziobku d ług i, rudy włos — n iew ątpliw ie  włos z końskiego
ogona.
Jak nazywa się ten ptak?

2. Z Bałtyku wpływa do ujścia Wisły ogrom na, niezm iernie rzadka u nas 
ryba. N ie w olno je j łowić. Jest pod ochroną. Ta największa ryba 
naszych wód dochodzi do ponad trzech metrów długości. Niezwykle 
opancerzenie, sk łada jące się z szeregu tarcz kostnych na grzbiecie, 
bokach i brzuchu, nadaje rybie dziwny, „przedpotopow y" wygląd. 
Takie w łaśnie ryby, pokryte tarczami kostnymi praszczury jesiotra, żyły 
przed m ilionam i lat.
Jaka to ryba?

3. Kiedy została wydana na świecie znana ustawa o ochronie przyrody? 
Było to w Chinach. 700 la t temu? 1000 la t temu czy 3000 la t temu?

4. Co zrobisz na w idok ptaka w ijącego gniazdo?
a) Staniesz z da leka i będziesz stara ł się zapamiętać, jak wygląda 

ten ptak, z czego w ije  gniazdo, gdzie je  umieszcza.
b) Z ciekawością podejdziesz blisko, płosząc przy tym i n iepokojąc 

ptaka.
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c) Rozgarniając i łam iąc gałęzie krzewu, odnajdziesz budowane 
gniazdo, a nawet je  uszkodzisz.

W ybierz w łaściwą odpowiedź.

5. Co zrobisz, gdy w słoneczne po łudn ie  w padnie  do pokoju pszczoła?
a) Będziesz ją  gon ił po m ieszkaniu, aż zmęczona, nie mogąc tra fić  

do otw artego okna, spadnie gdzieś za piec czy szafę.
b) Wypuścisz ją  szybko przez okno, zamykając je  zaraz.
Zastanów się i wybierz odpowiedź.

6. Kto chce doczekać pociechy, 
kto chce jeść moje orzechy — 
niech mnie nie łam ie, nie zgina!...
O to  ja  proszę...

7. N ied ługo zima pryśnie, 
śnieg już przebiłem !...
Bo jestem...

8. Choć na polach jeszcze śnieg, 
woda zimna i w ia tr dmucha, 
idę składać w wodzie skrzek, 
lecz na ląd powrócę znów.
Bo przecież jam  jest...

9. W racam y!... Nowina wesoła!...
Pozdrawiamy nasz kraj kochany!
Szykujcie już -  brony, koła!
Kle... kle... kle... A kto ?

10. Tępię myszy
Groźne dla żyta, owsa, pszenicy!
Składajcie zgłoszenia na adres...

11. Kiedy leci -  nic nie gada 
Cicho i ostrożnie siada.
Lecz o w iośnie — kiedy znika —
To dopiero szum! Muzyka!

12. Co to za kotki?
Na drzewach siedzą, 
myszy nie łow ią, 
ptaszków nie jedzą.

13. Jakie kwiaty rosną 
najwcześniejszą wiosną
i kto je  zapyli
bez pszczół i motyli?
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14. Mieszka przy ziemi, 
pod niebem śpiewa.
Jego piosenka wiosnę przywiewa.

15. W  lesie było, liście m iało.
Przyszło do wsi — zahuczało.

16. Tak się dzieje ku w iośnie:
Jeden pada, d ruga pije, trzecia rośnie!

17. Jaki wąż kilka razy do roku lin ie je , to znaczy zm ienia naskórek? Wąż 
trze wówczas g łow ą o gałązkę lub  kamyk, a kiedy przedziurawi swój 
pokrow iec i wyzwoli głowę, wysuwa się ze starego naskórka wywra
ca jąc go na drugą  stronę. Takie porzucone skóry wężowe znajdujem y 
potem w lasach i na porębach. Po zm ianie naskórka wqż przybiera 
żywsze barwy i odzyskuje apetyt, u tracony przed wylinką..

18. Co jest pierwszą „zakąska" niedźwiedzia po opuszczeniu zimowej 
gawry?

19. Jakie ptaki można nauczyć wym awiania pojedynczych wyrazów?

20. Który to z leśnych drw ali 
werbel na sęku wali?

21. W  kropki mam spódnicę, 
chętn ie zjadam mszyce.

22. W  jakim  nosie hodu je  się łosie?

23. W  jak ie j wieży żubr lasami bieży?

24. Przylatuje zwiastować ludziom radość i wiosnę. A le przedtem ucieka 
w lasy na trzy doby obsuszyć się z wody, z które j wyleciała. Z im o
wała bowiem w wodzie, zagrzebana w mule. Kto?

25. Kto przybywa do nas już na św. Józefa (19.111)?

26. Baryłeczka w ina — dziurki do n ie j nie ma.

27. Na niedużym placu stoi pan w pałacu.

28. Luźna warstwa gałązek ułożona na drzewie w lesie — oto gniazdo 
niezbyt m isternej budowy. W  gnieździe dwa pisklęta zachowują się 
dziwnie. N ie o tw ie ra ją  dziobów ha w idok rodziców, tylko przeciwnie
— rodzice rozdziaw ia ją szeroko dzioby, a pisklęta zag łęb ia ją  w nie 
głowy.
Czego szukają w ga rd le  rodziców?
Ptasiego m leka! Czy wiecie, jak ie  to ptaki?
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

W  m aju zdarza się w b ia ły  dzień zobaczyć w lesie małe nocne zwie
rzątko. Gryzoń ten trochę przypom ina mysz, a trochę wiewiórkę. M a 
szarobure futerko z rudawym odcieniem  i puszysty ogon, podobny 
do wiewiórczego. Zazwyczaj przesypia dzień w dziupli, w  norce czy 
opuszczonym sroczym a lbo  gawronim  gnieździe i dop iero o zmroku 
wychodzi na żer. Zanim odda li się od swojego gniazda, jakiś czas 
siedzi tuż koło niego bez ruchu, jakby chcąc się upewnić, czy nie 
grozi niebezpieczeństwo. Po tak ie j dłuższej prób ie  przystępuje do 
w ieczornej toalety. Przednimi łapkam i rozczesuje futerko, liże je, myje 
się starannie i wreszcie czesze puszysty ogon. Po prostu bierze go 
do pyszczka i przepuszcza między zębami.
Jaki to gryzoń?

Uwaga I Tylko ja  jeden jedyny, 
zapylam kw iat czerwonej koniczynyl

N ie  znacie p ięknej A frykanki? >
Jest ca ła  pozłocista!
W  zieleni bawi się w chowanki
i na fleciku św ista !

O  zmroku opuszcza strychy, 
okrąża zarośla, gąszcze, 
łow i — sprawny, zwrotny, cichy — 
komary, ćmy i chrabąszcze.

Jaki dzik ma rudoczerwoną plam ę na czole i oliwkowy kubrak, a jest 
przy tym podobny do słowika?

Jakie mączki są pożerane przez św ietliki?

Jakie watki rosną w zbożu?

Jaki konik gra na własnych nogach?

Jakie kozy p ływają z dziećmi na grzbietach?

Jaka krzywa parzy?

Na co sroce przyszło, kiedy je j siedem la t wyszło?

Stoi baryłeczka — ni dna, ni kołeczka.

Pewnej czerwcowej nocy zapa liły  się w lesie la ta rk i. Samczyki la ła ją  
między drzewami, a bezskrzydłe samiczki łażą po ziemi i szukają 
u lub ionego pokarm u — drobnych ślimaczków. Świecące punkciki 
umieszczone są na odw łoku tych owadów.
Jakie to owady?
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42. Z błotnych zarośli wyfrunął spłoszony ptaszek. Jest rdzawobrązowy, 
z jasnym brzuszkiem, czarnymi paseczkami na g łow ie i jasną „b rw ią "  
nad okiem. Zaniepokojony czymś, zawsze wyfruwa i śpiewa. Za chw ilę 
znów się schowa. Teraz wylęgły się pisklęta. M a ją  krótkie ogonki
i jeszcze słabo la ta ją . Wyszły już jednak z gniazda i ukrywają się 
wśród turzyc i zarośli łoziny.
Jaki to śpiewak?

43. Na łące siedziała na źdźbłach trawy jak  gdyby p iana. W yglądało  
to, jakby ktoś nap lu ł a lbo  mydliny strząsnął, a le to nie była ślina, 
ani mydliny, bo w środku było coś żywego.
Ale co?

44. Pojawił się jak iś  owad z odwłokiem w żółte pasy jak  u osy. N a j
dziwniejsze było to, że owad ten po tra fił zatrzymać się w powietrzu 
nieruchomo. W is ia ł przy kwiatku jak  na nitce, potem m ignął w lewo 
a lbo w prawo i znowu zawisnął.
Jaki to  owad?

45. Pierwsze — to nie mama, 
drug ie  -  to  nie ryba I 
Całość -  to roślina,
już odgadłeś chyba?

46. Dzieci wodzi w życie, 
wszyscy ją  słyszycie.
Gdy żyto pod kosą — 
to poleci w proso.

47. G łos kozy w lite rę  włożę,
a la tać będzie nad morzem. *

48. Początek rzeki, 
ca łego kotka — 
wszystko — zielone 
na liściu spotkasz.

49. Kto się w lesie zaszył
i drży, choć go n ikt nie straszy?...

50. Kto świeci w ciemności 
bez elektryczności?

51. Leci jak  bez szyi, 
stoi jak  bez nogi, 
urządza połowy — 
rybki spłyńcie z d rog i!...
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52. Czy wiecie,
jak ie  jest najstarsze ziele na świecie?

53. Było to w czasie w ilg i, a nie jem iołuszki, w porze skowronka, a nie 
nietoperza i motyla, a nie ćmy, w miejscu gdzie żyjq czajki, a nie 
kuropatwy, siedział ktoś, kto g ra ł na własnych skrzydłach, a nie 
na ogonie, a obok spacerował ktoś, co m iał ubran ie  w kropki a nie 
w paski i pożerał mszyce, a nie liście ziemniaczane.
A więc kiedy to było, gdzie i kto?

54. Jakie puchy zjada'jq ślimaczki i gqsiennice?

55. Jaka kawka gasi pożar?

56. Jakie toczki majq skorupkę?

57. Jakie tony p ływajq w wodzie?

58. W  gęstym lesie wyrósł piękny grzyb. Ma kasztanowy kapelusz, niby 
z zamszu, i b ia łq  tw ardq nóżkę. Rośnie w iglastych i w liściastych 
lasach. M iewa różne barwy, zależnie od otoczenia : od c iem nobru
natnej do jasnożółte j, prawie b ia łe j?
Jak ten grzyb się nazywa?

59. Dzięki specja lne j budowie ucha m ajq taki słuch, że lecąc w ciemnq 
noc nad polem słyszq szmer spowodowany przez mysz, która b iegnie  
wśród ścierniska. Oczywiście jest możliwe dzięki temu, że w locie 
nie pow odujq żadnego szelestu. Dzięki niezwykłemu słuchowi słyszą 
tak ie  dźwięki, o których my nie mamy wyobrażenia. Tym się tłumaczy 
bardzo dziwne ich zachowanie się, kiedy to całym i godzinam i nieraz 
przekręcajq g łowę w jednym kierunku i n iepokojq  się w najwyższym 
stopniu czymś, czego my abso lu tn ie  nie spostrzegamy.
Czy wiecie jak ie  to  sq ptaki?

60. Na nogach g ra : — t ir l i- t ir li !
Nogi nadstaw ia — gdy słucha, 
skacze praw ie na pół m ili!...
Czy znasz tego wesołucha?!

61. Jedna, drapieżna, lata za morze,
a druga rośnie w szumiqcym borze, 
tam ta ma ogon, tak jak  u ryby, 
a ta parasol jak  inne grzyby!

62. M o ja  chałupka — 
to jest skorupka !
Po świecie z niq chodzę, 
drzwiczki mam na nodze...
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63. Jaka kawka jest gołębiem ?

64. Jaka bitwa bywa nad wodami?

65. Jaka lawa pływa w jeziorze?

66. Jakie maki pożerają truskawki i grzyby?

67. Jakie koły są drapieżnikam i?

68. Jaki żak potrafi zakładać sieci?

69. Zła pani — mieszka w bani, 
kogo tyknie — temu krew wysiknie.
Kto to taki?

70. Skrzętni murarze m urują,
w ich murze ludzie smakują.
U kogo?

O dpow iedzi szukaj przy końcu Kalendarza.

Czy wiecie o tym...

Co się zdarzyło...

1350 la t te*mu, w 635 r . :
-  założony został irlandzki klasztor Lindisforne,

1100 la t temu, 885 r . :
-  zmarł Metody, pierwszy apostoł słowiański, starszy bra t Cyryla, 

arcybiskup M o łdaw ii i Panonii.

1050 la t temu, w 935 r . : i
-  kościół w H am burgu podejm uje ewangelizację D anii.

1000 la t temu, w 985 r . :
-  chrzest Stefana I Świętego na Węgrzech.

900 la t temu, w 1085 r . :
-  zmarł papież Grzegorz VII, vacat na tron ie  papieskim.

850 la t temu, w 1135 r. :
. -  zjazd Bolesława Krzywoustego i cesarza Lotara II. Bolesław, mimo 

wygranej z N iem cam i wojny, musiał, wobec napiętych stosunków 
z W ęgram i i Czechami, złożyć cesarzowi hołd lenny z Pomorza.
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750 la t temu, w 1235 r . :
— Grecy i Bułgarzy ob lega ją  Konstantynopol;
— powstają rzeźby na fasadzie katedry w Am iens;
— M ongołow ie kończą podbój Persji.

700 la t temu, w 1285 r . :
— F ilip IV Piękny zostaje królem Francji;
— rozpoczyna się budowa katedry w Exeter.

650 la t temu, w 1335 r . :
— trak ta t w Wyszehradzie „m iędzy Kazimierzem W ielkim  a Janem 

Luksemburczykiem o zrzeczeniu się przez tego ostatn iego za 20 tys. 
kóp groszy praskich roszczeń do korony polskiej, po rozpatrzeniu 
przez Jana i Karola Roberta, króla węgierskiego, sporu polsko- 
-krzyżackiego, przyznano Polsce Kujawy i ziemię dobrzyńską w 
zamian ziemię chełm ińską i Pomorze Gdańskie jako wieczystej 
darowizny na rzecz Zakonu.

600 la t temu, w 1385 r . ;
— unia w Krewie: w ielki książę litewski Jagie łło  zobowiązuje się, 

w zamian za rękę Jadwigi i tron polski, przyłączyć Litwę i Ruś 
do Polski i przyjąć ze swymi poddanym i chrzest w obrządku 
łac ińsk im ;

— zawarcie małżeństwa między Karolem VI a Izabelą Bawarską;
— rozpoczął się konflik t między Ryszardem II a szlachtą angielską.

550 la t temu, 1435 r . :
— zawarty został pokój między Polską a Krzyżakami w Brześciu 

Kujawskim, gw arantu jący możliwość wolnego handlu  między Pol
ską a Prusam i;

— urodził się Andrea del Verocchio, malarz, złotn ik i rzeźbiarz flo 
rencki ;

— urodził się Hans M em ling, malarz flam andzki.

500 la t temu, w 1485 r . :
— Stefan W ielki, hospodar mołdawski, prosi Kazimierza Jag ie lloń

czyka o poparcie w w ojn ie przeciwko Turkom;
— Ryszard III, król A ng lii, g in ie, pobity pod Bosworth przez Henryka 

Tudora, który koronuje się jako  Henryk VII;
— rozpoczęcie budowy M urów  Kremlowskich;
— Bartolomeo Diaz opływa Przylądek Dobrej N adzie i;
— Domenico G h irlada io  wykonuje freski do kaplicy Sasettich we 

Florencji.

450 la t temu, w 1535 r . :
— upadek powstania anabaptystów  w Munsterze, masakra anabap

tystów;
— egzekucja Thomasa M oora w A n g lii;
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— Cromwell zostaje wikariuszem generalnym ;
— Karol V, król Francji, dokonuje podboju  Tunisu.

400 la t temu, w 1585 r.
— urodził się A rm and du Plessis de Richelieu, przyszły kardynał;
— zmarł papież Grzegorz X III;
— urodził się Cornelius Jansen, zwany Janseniusem, teolog ho len

derski, au tor „A ugustinusa ” , z którego wywodzi się doktryna ja n 
senizmu.

350 la t temu, w 1635 r . :
— Richelieu zakłada Akadem ię Francuskq, składa jqcq się z 40 doży

wotnio wybieranych członków. Jej celem jest m.in. c iqg ła  a k tua li
zacja Słownika języka francuskiego;

— po wojnach szwedzkich drug i rozejm Polski ze Szwecjq na 20 la t 
w Sztumskiej W s i;

— Francuzi za jm ujq G w adelupę;
— Rubens m alu je „O g ró d  m iłości” ;
— Van Dyck m alu je portret Karola V.

300 la t temu, w 1685 r . :
— Ludwik XIV podpisuje w Fontainebleau odw ołan ie  Edyktu Nan- 

te jskiego z 1598 r., przyznajqcego protestantom ograniczonq pew
nymi warunkam i wolność wyznania;

— urodził się Jan Sebastian Bach;
— urodził-się Georg Fryderyk Haendel.

250 la t temu, w 1735 r.:
— Saki buduje  w Rzymie fon tannę di Trevi.

200 la t temu, w 1785 r . :
— Katarzyna I nada je  statuty szlachcie i miastom;
— skonstruowanie pierwszej parowej maszyny tkackie j w N o tting 

ham w A n g li i ;
— Franęois B lanchard przemierza Kanał La M anche w ba lonie  i do

konuje pierwszej próby skoku na spadochronie;
— W olfgang Amadeusz M ozart kom ponuje „W esele F igara” ;
— w Paryżu przebywa Joseph Balsamo, zwany Cagliostrem , włoski 

lekarz, aw anturn ik  i szarlatan, zamieszany w słynnq aferę „naszyj
nika kró low ej” ;

— urodził się Jakub Grimm, filo log  i ba jkopisarz niem iecki;
— urodził się A lessandro M anzoni, poeta i powieściopisarz, włoski.

150 la t temu, w 1335 r . :
— we Francji, na em igracji powstajq Gromady Ludu Polskiego;
— w W arszawie wystawiono Cytadelę;
— G ordon-Bęnett tworzy dziennik „N ew-York H era ld ” ;
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— W iktor Hugo pisze „Pieśń o zm ierzchu";
— Loenrot pisze „K a le w a lę ";
— urodził się M odest Musorgski, kompozytor rosyjski;
— urodził się Cam il Saint-Saens, pianista i kompozytor francuski.

100 la t temu, w 1885 r . :
— W zaborze pruskim -  rugi pruskie;
— Louis Pasteur stosuje po raz pierwszy szczepionkę przeciw wściek

liźn ie;
— Maxim konstruuje karabin maszynowy;
— urodził się Niels Bohr, fizyk duński,
— urodził się Franęois M auriac, pisarz francuski;
— Emil Zola pisze „G e rm in a l" ;
— M ark Twain pisze „H ucke lberry F inna";
— Fryderyk Nietzsche pisze „Poza dobrem i złem” .

50 la t temu, w 1935 roku:
— zmarł m ars łp łek Józef Piłsudski;
— radziecko-francuski trak ta t o wzajemnej pomocy;
— H itle r przywraca obowiqzkowq służbę wojskową w Niemczech;
— W łochy a taku jq  Etiopię;
— Jean G iraudoux pisze „W o jny  Trojańskiej nie będzie” .

KRZYŻÓWKA

Poziomo: 3) jeden z bohaterów  „O pow ieśc i z tysiąca i jedne j nocy", 8) pogląd 
odrzuca jący w iarę  w boga, 9) m ityczny m łodzien iec n iezw ykłe j urody, zam ie
n iony w kw ia t, 10) zakonnicy z Jasnej Góry, 11) prorok, au tor księgi p rzepow ia
da jące j przyjście kró lestw a M esjasza, 12) m iejsce sk ładan ia  o fia r ku ltow ych, 
13) krzew icie l chrześcijaństw a, 16) pożyw ny napój, 19) zasila Kurę, 22) środek 
antyseptyczny w krap lany do oczu now orodków , 23) spichrz, 24) środek w zm ac
nia jący, którego zażycie grozi sportow cow i dyskw a lifikac ją , 26) obrzęd w ypę
dzania d iab la , 27) grzb ie t m iędzy Doliną Kościeliską a C hochołow ską, 30) lik ier 
m ię tow y, 33) kw ia t zwany rów nież krokusem , 35) kw iec is ta  m ow a, 36) okres 
poprzedzający św ięto Bożego Narodzenia, 37) k ie row nik finansow y wyższej 
uczelni, 38) n ieruchom a część prądn icy, 39) starorzym ska szata, 40) św ięty 
pam. 7.XII.

Pionowo: 1) p rzep ływ a przez Żelazową W olę, 2) obszar leżący na wysokości 
od 0 do 300 m etrów  npm., 3) lam pa w isząca z kloszem od dołu, 4) im ię 5 kró lów  
polskich, 5) n ieb iańska istota, 6) o tw ór w ulkanu, 7) eksces, wyskok, 14) zw ierzch
nik para fii, 15) c ienka, sztywna i przezroczysta tkan ina  baw ełn iana, 16) mebel, 
17) duchow ny w o jskow y, 18) do łam an ia  w  czasie w ig ilii, 19) stan USA a lbo 
daw ny przebój p iosenkarski, 20) osoba duchow na m ająca ostatnie z 4 niższych 
św ięceń, 21) zna się na dobrym  jedzeniu, 25) ty tu ł naukow y, 28) wczesna msza 
w  adw encie, 29) cz łow iek dobrow oln ie  um artw ia jący się, 31) kraje  Bliskiego 
W schodu, 32) autor „F e d ry "  i „E d yp a ", 33) św ięcenia b iskupie, 34) sprzęt 
sportowy.
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Odpowiedzi na zagadki 
przyrodnicze

1. M akolągwa
2. Jesiotr
3. 3000 la t temu
4. W łaściwa odpowiedź jest ozna

czona literką a.
5. a) postąpisz bardzo źle.

b) zachowasz się poprawnie.
6. Kwitnąca leszczyna
7. Przebiśnieg

8. Ropucha
9. Bociany

10. Łasica
11. Śnieg
12. Bazie wierzbowe
13. Leszczyna, w ia tr
14. Skowronęk
15. Basy
16. Deszcz, ziemia, roślina
17. Zaskroniec
18. Mrówki
19. Kruk, sroka, szpak
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20. Dzięcioł
21. Bie/dronka
22. W Kampinosie
23. W  Białowieży
24. Jaskółka
25. Bocian
26. Jajko
27. Kret
28. G ołębie
29. Koszatka
30. Trzmiel
37. W ilga
32. N ietoperz
33. Rudzik
34. Slimaczki
35. Bławatki
36. Pasikonik
37. Perkozy
38. Pokrzywa
39. Na ósmy się je j obróciło
40. Jajko
41. Chrząszcze-świetliki
42. Rokitniczka
43. „C oś”  w środku to larwa skocz

ka p ienika. W ydziela ona ciecz, 
a oddychając spienia jq . Pian
ka staje się osłoną larwy.

44. Ten owad to krewniak much. 
Nazywa się mszycznik. Robi 
wrażenie, że wisi nieruchomo, 
a to d latego, że porusza wtedy 
bardzo szybko swymi dwoma 
przezroczystymi skrzydełkami.

M szycznik je s t sprzym ierzeńcem  
ro ln ikó w  i og rod n ikó w , bo je g o  
d ra p ie żn e  la rw y żyw ią się mszy
cam i.

45. T a ta rak
46. P rzep iórka
47. M ew a
48. Rzekotka
49. O s ika
50. Ś w ie tlik
51. C zap la
52. Babka
53. Było to  w  lesie, w dzień, na 

łące , s ie dz ia ł sob ie  świerszczyk, 
a obok  spa ce ro w a ła  b ie d 
ronka.

54. Ropuchy
55. S ikaw ka
56. Za toczk i
57. Trytony
58. Borow ik
59. Sowy
60. Świerszcz
61. K an ia
62. Ś lim ak, żyw oródka po spo lita
63. Turkaw ka
64. Rybitwa
65. S ie law a
66. Ś lim aki
67. Sokoły
68. Krzyżak
69. O sa
70. Pszczoły

Rozwiqzanie krzyżówki

POZIOMO: A libaba , ateizm , Narcyz, Paulini, Daniel, o łta rz, aposto ł, kcikcio, 
Araks, pro targol, e lew ator, anabolik, egzorcyzm , Ornak, alasz, szafran, oracja , 
adw ent, kwestor, stator, tun ika, Am broży. P IO NO W O : U trata , nizina, om pla , 
Bolesław, an io ł, krater, w ybryk, proboszcz, organdyna, krzesło, kapelan, op ła tek, 
A labam a, ako lita , smakosz, profesor, rora ty, asceta, Lewant, Seneka, sakra, 
narty.
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UWAGA -  KANDYDACI DO STANU 
DUCHOWNEGO

Rada Synodalna Kościo ła P o lskokato lickiego przy jm uje  kap ła 
nów i a lum nów  pragnących pracow ać w szeregach naszego 
Kościo ła w  Porsce, Stanach Z jednoczonych, Kanadzie i Brązy ii. 
Studia odbyte  w uczelniach teo logicznych lub sem inariach du
chownych zostang zaliczone w  poczet w ykszta łcen ia  n iezbęd
nego dla każdego kap łana  kato lickiego.

Zgłoszenia z podaniem , życiorysem , św iadectw em  studiów 
oraz ze zd jęciem  nałoży k ierow ać pod adresem :

Prezydium Rady Synodalnej 
Kościo ła P o 'skokato!ickiego w PRL 

u!. W ilcza 31, 00-544 W arszawa

M łodzieńcy po maturze oraz a lum ni, którzy nie ukończyli 
studiów teologicznych, będcj m ogli odbyw ać studia i uzyskać 
stopień m agistra  teo log ii w C hrześcijańskie j A kadem ii Teolo
g icznej w W arszaw ie. Chrześcijańska Akadem ia Teo'ogiczna 
kszta łci kandydatów  na duchow nych i p racow n ików  kościelnych 
wszystkich K ościo łów  chrześcijańskich, k tó re  je j pow ierzg swojg 
m łodzież, tak w w iedzy teo logiczne j, jak  i w w yrobien iu  spo
łecznym  i obyw ate lskim .

Kandydaci na studia pow inn i złożyć następujgce dokum enty:

1. podanie o przyjęcie,
2. św iadectw o do jrza łości,
3. m etrykę urodzenia (lub wypis z dowodu osobistego),
4. kartę kandydata na I rok studiów (form ularz dostarcza 

szkoła)
5. zaśw iadczenie o stosunku do służby wojskow ej,
6. kartę zdrow ia  kandydata  (wystaw ia lekarz re jonowy),
7. 4 fo togra fie  o rozm. 3 7 X 5 2  mm.

W przypadku ub iegan ia  się o pom oc stypendia lng —  według 
norm  obow igzu jgcych nrtłodzież studiu jgcg we wszystkich wyż
szych uczelniach PRL —  należy z łożyć:

a) podanie o przyznanie pom ocy m ateria lne j,
b) zaśw iadczenie o stanie rodzinnym ,
c) zaśw iadczenie o zarobkach cz łonków  rodziny za 12 m iesięcy.
d) zaśw iadczenie z urzędu gm innego o dochodzie z gospodarki 

rolnej dla ce lów  stypendia lnych.

O swoim  zam iarze pośw ięcenia się studiom  teologicznym  w 
C liAT kandydaci pow inn i pow iadom ić sw ojego duszpasterza, ten 
zaś swojg w ładzę kościelng, która odpow iedn im  pism em  poleca- 
jgcym  typu je  kandydata  na studia. Szczegółowych in form acji 
o studiach udziela Rektorat ChAT w W arszaw ie, ul. M iodowa 21, 
00-246 W arszawa.

242



SPIS TREŚCI

Z  w iarq  i nadziejg w Nowy R o k ...............................................................................
Pory roku w p o e z j i ..............................................................................................
Kalendarz L iturgiczny Kościo ła  P o lskokato lick iego na rok 1985 .

DZIAŁ RELIGIJNY

Czym rożni się Kośció ł P o lskokato licki od K ościo ła  Rzym skokato lickiego .
Święta Rodzina Nazaretańska na tle pradzie jów  r o d z in y ............................... S ł
Podwójny Jubileusz bp. M aksym iliana R o d e g o .......................................
Tem atyka relig ijna  obrazów  ludowych i ich rola w życiu ludu polskiego
w II po łow ie  XVIII i XIX w ..................................................................................................HO
Zycie  i twórczość Andrzeja Frycza M odrzew skiego —  o jca  polskie j 
m yśli d e m o k r a t y c z n e j ......................................................................................................

HISTORIA

W 40 rocznicę zakończenia II w ojny ś w ia to w e j.......................................................142
Jan Henryk D g b ro w s k i......................................................................................................150
Zam ek w  Łańcucię, jego losy i m ie s z k a ń c y ...............................................................159
•Władysław Stanis ław  Reymont —  laurea t lite rack ie j nagrody N obla . . 164
lj? ia  w Krew ie 1385 ........................................................................................................... 169
Pierwszy poeta p o l s k i ......................................................................................................173
tgnacy Jan Paderewski —  droga do s u k c e s u .......................................................183

n a s z ; m  d z ie c io m

„ M i k o ł a j k i ............................................................................................................................. 192
R u d z ie lc y .....................................................................................................................................
„M ó j syh” .............................................................................................................................
Baśń o dwóch b ra c ia c h ......................................................................................................199

PORADY

Kosm etyka na co dzień i od ś w ię ta ...............................................................................213
Ze skarbca staropolskich przepisów k u c h e n n y c h ............................................... 224

ROZRYWKA

Zagadki p r z y r o d n ic z e ......................................................................................................-30
Czy w iecie o t y m .................................................................................................................. 236
K r z y ż ó w k a ....................................................................... ...................................................... 239

UWAGA — KANDYDACI DO STANU D U C H O W N E G O .................................... 242

243




