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Jan K ubiśz (1848— 1929)

Na Nowy Rok

Na Nowy Rok niechajże nas prowadzi 
Bóg wszechmogący, Ojciec na niebiosach; 
On, co od świata początku swój lud 
Miłosiernie i łaskawie wiódł,
Niechajże radzi o przyszłości losach;
Na Nowy Rok niechajże nas prowadzi 
Bóg wszechmogący, Ojciec na niebiosach.
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Nowy Rok —  to znów te stare troski,
My jeszcze nie tam, w górnym Kanaanie; 
Tu czas pielgrzymstwa, więc upał i chłód, 
Więc też walka, utrapienie, trud,
Pókiśmy w drodze, nigdy nie ustanie...
Na Nowy Rok —  to znów te stare troski, 
My jeszcze nie tam, w górnym Kanaanie!

Na Nowy Rok —  znów nową ufność miejmy, 
Jeszcze się ziemia zazieleni w  wiośnie;
I w  tym marcu zabrzmi skowronków śpiew,
I zakwitnie w  maju róży krzew,
I kwiat uciechy w tym roku urośnie;
Na Nowy Rok —  znów nową ufność miejmy, 
Jeszcze się ziemia zazieleni w  wiośnie!

Na Nowy Rok o nowe prośmy serce,
A  w księgę życia znów o świeżą kartę; 
Wymażmy z piersi szereg starych win .
I odpuśćmy braciom niecny czyn,
A  będzie stare przekleństwo zatarte.
Na Nowy Rok o nowe prośmy serce,
A  w księgę życia znów o świeżą kartę.

Z wiarą i nadzieją w Nowy Rok

Ostatnie momenty starego roku i początek nowego skłaniają do 
refleksji, do zadumy nad losem świata i każdego z nas. Bo oto coś 
się skończyło, odeszło bezpowrotnie w  otchłań przeszłości, a przed 
nami znów nowy rok, a z nim nowe nadzieje i jeszcze większa wia
ra w lepszą przyszłość. W  nowy rok wkraczamy bowiem z pewną 
nutką optymizmu, pełni wiary w  lepsze jutro, z nadzieją, że może 
następny dzień przyniesie urzeczywistnienie naszych marzeń, a cały 
rok otaczać nas będzie swą łaską Zbawiciel.

W  święto Nowego Roku spotkajmy się w gronie najbliższych, przy
jaciół, przy mieniącej się wszystkimi barwami tęczy choince i po
wiedzmy sobie, nie tak stereotypowo: do siego roku, lecz cieplej —  
złóżmy sobie szczere, prosto z serca płynące życzenia: „O by nam 
w tym roku było lepiej! Niech żal, złość, nieszczęścia omijają próg 
naszych domów. Spróbujmy jeszcze raz zaufać uczuciom przyjaźni, 
miłości, a Pan Bóg na pewno pomoże” . Jest to czas refleksji, może 
jeszcze bardziej pogłębionej niż zwykle, nad dniami, które minęły, 
które przeszły już do historii naszego życia. B yły i sprawy bolesne,
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dla wielu rodzin nawet tragiczne, były i sprawy smutne, kiedy żal 
do drugiego człowieka ściskał mocno za gardło, kiedy trudno było 
pogodzić się nawet samemu ze sobą, były i chwile słoneczniejsze, 
radosne... A le to wszystko już minęło, a teraz znów nowe, niewiado
me przed nami.

Niech nam ten rodzący się rok 1988 opromieni radością nadcho
dzące dni,''- niech uśmiechnie się szczęściem do wielu zgnębionych 
nieszczęściami i smutkami rodzin, do osób samotnych, cierpiących 
skrycie, niech uczyni realnymi nasze marzenia. Witamy Cię —  T y
siąc dziewięćset osiemdziesiąty ósmy! Bądź nam lepszy!



M ałgorzata Kąpińska

GROM NICZNA

Już zapada zmrok zimowy, 
już na polach puch śniegowy 

w drobne gwiazdki skrzy.
W ierzby przewiał wiatr samotny, 
wiatr lutowy, wiatr przewrotny 

i w  ciemnościach zły.
Idzie polem Panna śliczna, 
jasność bije w krąg —  Gromniczna, 

płomień świecy drży.
Zmierza drogą wprost ku chatom, 
okryta jest bladą szatą, 

jnilkną we wsi psy.
Płomień świecy twarz ogrzewa, 
przy Niej wiatr jak gdyby śpiewa, 

już nie jest tak zły.
Pod Jej drobną nóżką bosą 
ślad zostaje z chłodną rosą, 

jakby z mlecznej mgły.
Ślady znaczą urodzaje, 
zboża wzrosną niby gaje, 

dobrobytu dni.
Nie straszne są przy Niej chłody, 
wnet stopnieją wszystkie lody, 

zdejmie z sadów sny.
Da nadzieją, wiarę mocną, 
w  porę cichą, w  porę nocną 

i ogarnie dni.
Panna idzie polem śliczna 
w  luty mróz, cała Gromniczna 

i osusza łzy...
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Nasza okładka

Święto Matki Boskiej Gromnicznej

W  okresie Bożego Narodzenia trzy święta wysuwają się na plan 
pierwszy: przyjście na świat Bożego Dzieciątka, uroczystość Trzech 
Króli oraz święto Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny, zwane po

, pularnie świętem Matki Boskiej Gromnicznej. Przypada ono na 
czterdziesty dzień po Bożym Narodzeniu, tj. 2 lutego, a tradycja jego 
sięga IV wieku.

W dzień Matki Boskiej Gromnicznej — rysu
nek Wojciecha Grabowskiego
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Pismo Święte podaje, że Najwiętsza Maryja Panna uległa prawu 
Mojżeszowemu i poddała się ceremonii oczyszczenia, ofiarowując Dzie
cię Jezus Bogu Ojcu. Znamienny dla tej uroczystości jest fakt spot
kania Chrystusa z Symeonem i określenie przez niego, iż Jezus 
Chrystus jest „światłością” świata. Słowa Symeona uważa Kościół 
za pobudkę do obchodzenia, właśnie w dniu 2 lutego prawdziwego 
„święta światła” .

W liturgii kościelnej płonąca świeca zawsze była symbolem Chrys
tusa, który światłem swej prawdy i łaski rozprasza ciemności fałszu 
i mroki nieszczęść. Symbolem Chrystusa są również świece, poświę
cane w uroczystość Oczyszczenia Maryi Panny, a nazywane popu
larnie gromnicami.

Gromnica —  to świeca cudowna, która godzi i skraca konanie, któ
ra odpędza pożar i chroni przed uderzeniem gromu... Powierza się 
jej różne skomplikowane czynności, zadania: opiekę domu, najbliż
szych, a nawet całego dobytku. Wieszało się ją zapobiegliwie nad 
łóżkiem, obok wielkanocnej palmy, aby w razie czego —  nie trzeba 
było sięgać głęboko do skrzyń czy szaf... Uroczyście zapalało się ją 
przed obrazem Matki Boskiej w każde Maryjne święto. W idok pło
nącej, poświęconej świecy wlewał zawsze w nasze serca dziwną 
ufność i spokój.

Ogień —  z dawien dawna —  traktowany był jako siła mogąca 
w  równej mierze być tak dobrem, jak i złem. To ogień przede 
wszystkim dawał ludziom ciepło i pomagał uwarzyć im strawę, był 
też znakiem domu, którego atmosferę współtworzył —  ale jednocześ
nie symbolizował też piekło i najsroższe męki... Ogień wymagał sza
cunku, więc niegdyś gosposie —  podsycając go rano —  żegnały się 
wpierw znakiem Krzyża św. Zawsze też pochylano się nad nim z po
wagą (i odrobiną lęku), nic więc dziwnego, że ogień ze świecy grom
nicznej doznawał i doznaje czci szczególnej.

Przypisywano temu płom ykowi moc niezwykłą, zdolną wyratować 
z każdego nieszczęścia, z każdej niedoli. Jakieś echo trwożliwych, 
wiejskich wieczorów, gdy w świetle gromnicy szukano ratunku przed 
złem i nieszczęściem, odzwierciedlają niektóre strofy poezji Kazimie
ry Iłłakowiczówny:

„O Panno prześliczna 
Gromniczna, 
po ogień Twój święcony 
wiszący nad woskiem gromnic 
przez las kolący i wyjące wilki 
idę bez wszelkiej obrony...”

Z  uroczystej „Grom nicznej”  wracono do dom ów z zapalonymi, 
przystrojonym i wiankami i wstążkami gromnicami. Z  kropli wosku,
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skapujących na dłonie, wróżono sobie i najbliższym przyszłość: po
myślną lub nie, i lata życia.

Około dnia Najświętszej Panny Gromnicznej w łóczyły się po la
sach i polach wilki stadami, na które polowano wyjeżdżając saniami 
z prosiakiem. Bywały wypadki, że zwabione kwikiem prosiaka wilki 
goniły sanie i m yśliwców aż na podwórzec dworski. Stąd też często 
malowano Najświętszą Pannę w  otoczeniu wilków.

Dziś świat chrześcijański ogarnia jedna wielka myśl: znieść barie
ry dzielące poszczególne religie i wyznania, by przez płonący w sercu 
ogień miłości Chrystusowej stworzyć jeden Kościół, w którym jedyną 
światłością świata będzie Jezus Chrystus —  Bóg —  Stworzyciel nas 
wszystkich, i nas wszystkich Odkupiciel.

Przysłowia i prognostyki związane ze świętem Matki Boskiej 
Gromnicznej —  z notatek Zygmunta Glogera

Do dnia Matki Boskiej Gromnicznej odnoszą się następujące przy
słowia i prognostyki:

Gromnica —  zimy połowica.
☆

Na Gromnicę masz zimy połowicę,
Na Gromnicę łataj bracie rękawicę.

☆
Gdy na Gromnicę roztaje,
Rzadkie będą urodzaje.

☆
Gdy na Gromnicę z dachu ciecze,
Zima się jeszcze przewlecze.

☆
Na Gromniczną Maryją 
Niedźwiedź budę rozwali lub poprawi ją 

☆
Gdy słońce świeci jasno na Gromnicę,
To przyjdą większe mrozy i śnieżyce.

☆
Jasny dzień podczas Gromnice,
Lnu przyczynia na przęślicę.

Na Matkę Boską Gromniczną, jak mawiano, lepiej, by wilk wpadł 
do owczarni, niż gdyby słońce przez drągi zaświeciło (to znaczy, 
gdyby na ruszcie paszy już żadnej nie było w  połowie zimy).

W dzień Panny Gromnicznej,
Bywaj zdrów, mój. śliczny.
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Tak mawiano do kawalerów, którzy do tego dnia nie oświadczyli 
się i już w zapusty ożenić się nie mogli.

Jest jeszcze przysłowie odnoszące się do wszystkich świąt Matki 
Boskiej, a mianowicie:

Kto kocha Maryją 
Nie pyta o wili ją.

Przysłowie to powstało stąd, że gdy Kościół ustanowił posty w w i
gilię Wniebowzięcia, Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Pan
ny i przed innymi jeszcze świętami Matki Boskiej, to Polacy prze
jęci szczególniejszą czcią dla Bogarodzicy, zachowywali post surowy 
w wigilie wszystkich dni Najświętszej Maryi Panny poświęconych, 
które były lub nie były przez Kościół zalecane.



Józef Baranow ski

GROMNICZNEJ

Wiatr posypał na niebie gwiezdne zastępy 
Kiedy w noc mroźną wyszła 
Święta Panienka.

Księżyc blaskiem gromnicy zdziwiony,
Zaledwie błysnął światłem, za las się schronił. 
Podbiega śnieżną drogą mała sarenka.
—  Witaj, Panno prześliczna,
Niebios Jutrzenko.
Pozwól mi przejść z Tobą chociaż wiorst kilka,
Bo niebezpiecznie samej 
Napotkać wilka...
Jako, że zewsząd las nas otoczył 
Wskroś mroźnej nocy —

—  Nie zawsze straszny wilk, gdy się czai.
Gorzej, gdy człowiek w sercu wilkiem się staje...

Idzie Święta Panienka przez śnieżne zaspy,
Choć nocka ciemna, na polu jakby dzień jasny.
To w  złotych kroplach wosku migoce płomyk.
W  dali, na śnieżnym wzgórzu, uśpione domy.
Niech w płomieniu święconym krzepnie dziś miłość. 
Pragniemy ofiarować rzecz Tobie miłą:
W  plecionym wianku modlitw —
Serca bez skazy.
Które pełnią dobroci Twe serce darzy.
Matko, najmilsza z matek,
W  świątecznym darze
W oskowe świece płoną u stóp ołtarzy.
A  m y wsłuchani w  piękno hymnów muzycznych 
Korną modlitwą wielbimy 
Święto gromniczne...
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KALENDARZ LITURGICZNY
KOŚCIOŁA

POLSKOKATOLICKIEGO
NA ROK 1988



S T Y C Z E Ń  1988

1
Piątek

Mieczysława

NOWY ROK — IMIENIA JEZUS — Dzień pokoju.
(b. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Bożym Narodzeniu —
2-ga modlitwa o pokój na świecie)

2
Sobota
Makarego
Bazylego
Izydora

(b. — M. z Niedzieli po Bożym Narodzeniu — bez Chwa
ła — bez Wierzę — pf. o Bożym Narodzeniu)
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S T Y C Z E Ń  1988

3
Niedziela
Genowefy
Danuty
Daniela

Niedziela 11 po Bożym Narodzeniu —
UBOGICH PASTERZY
(b. —  M. wł., — Ch. —  W. —  pf. — o Bożym Narodzeniu)

4
Poniedziałek
Grzegorza
Eugeniusza
Tytusa

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

5
Wtorek
Edwarda 
Szymona 
T e'es fora

(b. — M. jak w  poniedziałek)

6
Środa
Kacpra
Melchiora
Baltazara

UROCZ YSTOSC OBJAWIENIA PAŃSKIEGO — 
TRZECH KRÓLI
(b. —  M. wł., —  Ch. —  W. — pf. o Objawieniu Pańskim; 
poświęcenie kredy i  kadzidła wg Rytuału)

7
Czwartek
Juliana
Lucjana
Rajmunda

(b. —  M. jak w  środę — bez Ch. —  bez W. —  pf. zwykła)

8
Piątek
Seweryna
Teofila
Mścislawa

(b. —  M. jak w  środę)

9
Sobota
Marcelina
Marianny

(b. —  M. jak w  środę)
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S T Y C Z E Ń  1988

10
Niedziela
Jana
Wilhelma
Agatona

I po Objawienia —  CHRZTU PANA JEZUSA
(b. — M. wł., Ch. — W. — pf. o Objawieniu Pańskim)

11
Poniedziałek
Honoraty
Feliksa
Hygina

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

12
Wtorek
Arkadiusza
Benedykta

(b. — M. jak w poniedziałek)

13
Środa
Weroniki
Bogumiły

(b. — M. jak w poniedziałek)

14
Czwartek
Hilarego
Feliksa
Domosława

Sw. Hilarego, Biskupa i Ojca Kościoła (+  367)
<b. — M. o Wyznawcy — Ch. — bez W. — pf. zwykła)

15
Piątek
Pawła
Izydora
Dąbrówki

(b. — M. jak w poniedziałek)

16
Sobota
Marcelego
Włodzimie
rza

Sw. Marcelego, Biskupa i Wyznawcy (+309)
(b. —  M. o Wyznawcy — Ch. — bez W. — pf. zwykła)
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S T Y C Z E Ń  1988

17
Niedziela
Antoniego
Jana

II po Objawieuiu — ŚWIĘTEJ RODZINY
(b. — M. wi., — Cli. — W. pf. o Objawieniu Pańskim)

Rocznica wyzwolenia Warszawy

18
Poniedziałek

Małgorzaty
Piotra

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

Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan

19
Wtorek
Henryka
Marty
Mariusza

(z. — M. jak w  poniedziałek)

20
Środa
Sebastiana
Fabiana

Sw. Sebastiana, Męczennika (-|- 288)
(czw. —  M. o Męczenniku —  Ch. — bez W. — pf. zwykła, 
modlitwa własna)

21
Czwartek
Jarosława
Agnieszki

(z. —  M. jak w  poniedziałek) 

Dzień Babci

22
Piątek
Wincentego
Anastazego

Sw. Wincentego, Męczennika (-{-304)
czw. — M. o Męczenniku — Ch. — bez W. —  pf. zwykła)

23
Sobota
Rajmunda
Ildefonsa
Karola

(z. — M. jak w  poniedziałek)
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S T Y C Z E Ń  1 9 8 8

24
Niedziela
Tymoteusza
Felicjana
Rafała

III po Objawieniu
(z. — M.. wł., — Ch. — W. — pf. o Objawieniu Pańskim; 
wspomnienie św. Tymoteusza)

25
Poniedziałek
Pawła
Elwiry
Tatiany

Nawrócenie Apostola Pawła
(czw. — M. wł., —  Ch. — W. — pf. o Apostołach) 

Zakończenie Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan

26
Wtorek
Polikarpa
Pauliny

Sw. Polikarpa, Biskupa i Męczennika (+156)
(czw. — M. o Męczenniku — Ch. — bez W. —  pf. zwykła, 
modlitwa własna)

27
Środa
Jana

Przemysława
Anieli

Sw. Jana Chryzostoma, Ojca Kościoła (+  407)
(b. — M. o Wyznawcy — Ch. —  bez W. — pf. zwykła, 
modlitwa własna)

28
Czwartek
Augustyna
Walerego
Piotra

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

29
Piątek
Zdzisława
Franciszka
Walerego

(z. — M. jak w czwartek)

30
Sobota
Macieja »
Martyny
Hiacynty

(z. — M. jak w czwartek)
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S T Y C Z E Ń - L U T  Y— 1988

31
Niedziela
Jana
Ludwiki
Marceliny

IV po Objawicuiu
(ł — M wł., — Ch. — W. — pf. o Objawieniu Pańskim)

1
Poniedziałek
Ignacego
Brygidy
Seweryna

(z. — M. z Niedzńeli — bez Ch. — bez W. — pf. zwykła)

2
Wtorek
Marii
Miłosława

MATKI B02EJ GROMNICZNEJ
(b. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o NMP; poświęcenie 
gromnic i procesja wg Mszału lub Rytuału)

3
Środa
Błażeja
Hipolita
Oscara

(ł — M. z Niedzieli — bez Ch. — bez W. — pf. zwykła)

4
Czwartek
Andrzeja
Joanny
Weroniki

(z. — M. jak w środą)

5
Piątek
Agaty
Adelajdy

Sw. Agaty, Męczennicy
(czw. — M. o Męczenniku — Ch. — bez W. — pf. zwykła, 
modlitwa własna)

6
Sobota
Tytusa
Doroty
Pawła

Sw. Tytusa, Biskupa i Męczennika (-(-I w.)
(czw. — M. o Męczenniku — Ch. — bez W. — pf. zwykła, 
modlitwa własna)

'
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L U T Y  1988

7
Niedziela
Ryszarda
Romualda
Teodora

I Przcdpościa (nv>Uli)
(z. — M. wł., — Ch — W. — pf. o Trójcy Sw.)

8
Poniedziałek

Hieronima
Jana
Piotra

( ł  — M. z Niedzieli — bez Ch. — bez W. — pf. zwykła)

9
Wtorek
Cyryla
Apolonii
Michała

Sw. Cyryla Aleksandryjskiego, Ojca Kościoła (4- 444) 
(b. — M. o Wyznawcy — Ch. — bez W. — pf. zwykła, 
modlitwa własna)

10
Środa
Scholastyki
Jacka

(z. — M. jak w poniedziałek)

11
Czwartek
Marii
Lucjusza
Olgierda

(z. — M. jak w poniedziałek)

12
Piątek
Eulalii
Modesta
Benedykta

(z. — M. jak w  poniedziałek)

13
Sobota
Grzegorza 
Katarzyny 
Juliana '

(z. — M. jak w  poniedziałek)
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14
Niedziela
Walentego
Liliany

II Przcdpościa (zwykła)
(z. — M. wł., — Ch. — W. —  pf. o Trójcy Sw.)

15
Poniedziałek

Faustyna
Jowity
Zygfryda

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

16
Wtorek
Danuty
Daniela
Julianny

Rocznica śmierci Biskupa Franciszka HODURA (-(-1953) 
(f. —  M. za zmarłych biskupów PNKK i Kościoła Polsko
katolickiego)

17
Środa
Aleksego
Donata
Zbigniewa

POPIELEC
(f. — M. wł., — bez Ch. — W. — pf. wlkp.; poświęcenie 
i posypanie głów popiołem wg Rytuału lub Mszału)

18
Czwartek
Symeona
Konstancji
Flawiana

(f. —  M. jak w środę — bez Ch. — bez W. — pf. wlkp., 
czytanie biblijne własne wg Mszału)

19
Piątek
Konrada
Arnolda
Marcelego

(f. —  M. jak w czwartek — czytania biblijne własne) 

Droga Krzyżowa

20
Sobota
Leona
Ludmiła
Zenobiusza

(f. —  M. jak w czwartek — czytania biblijne własne)
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21
Niedziela
Eleonory
Feliksa
Piotra

I Niedziela Wielkiego Postu
i£ — M. wł., — bez Ch. — W. — pf. wlkp.)

22
Poniedziałek
Marty
Małgorzaty

(f. — M. z Niedzieli — bez Ch. — bez W. — pf. wlkp., 
czytania biblijne własne)

23
Wtorek
Izabeli
Damiana
Romany

(Ł — M. jak w poniedziałek, czytania biblijne własne)

24
Środa
Macieja
Bogusza
Sergiusza

Sw. Macieja, Apostoła
(czw. — M. o Apostołach — Ch. — W. — pf. o Apostołach, 
modlitwa własna)

25
Czwartek
Wiktora
Cezarego

(f. — M. jak w poniedziałek — czytania biblijne własne)

26
Piątek
Aleksandra
Mirosława

(f. — M. jak w  poniedziałek — czytania biblijne własne) 

Droga Krzyżowa

27
Sobota
Gabriela

Anastazji
Sierosławy

(f. — M. jak w  poniedziałek —  czytania biblijne własne)
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28

Niedziela
Romana
Lecha
Oswalda

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

29
Poniedziałek
Romany

(f. —  M. z Niedzieli —  bez Ch. — bez W. — pf. wlkp., 
czytania biblijne własne)

1
Wtorek
Albina
Antoniny
Feliksa

(f. — M. jak w  poniedziałek — czytania biblijne własne)

2
Środa
Heleny
Pawła

Symplicjusza

(f. — M. jak w poniedziałek — czytania biblijne własne)

3
Czwartek
Kunegundy
Martyny
Tycjana

(f. — M. jak w poniedziałek — czytania biblijne własne)

4
Piątek
Kazimierza
Lucjusza
Łucji

Sw. Kazimierza, Wyznawcy (-j-1484)
(b. —  M. o Wyznawcy — Ch. — bez W. — pf. wlkp.)

Droga Krzyżowa

5
Sobota
Wacława
Fryderyka
Euzebiusza

<f. — M. Jak w  poniedziałek — czytania biblijne własne)
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6
Niedziela
Felicyty
Perpetuy
Róży

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

7
Poniedziałek
Tomasza
Pawia

Sw. Tomasza z Akwinu, Doktora Kościoła (+  1274) 
(b. — M. o Wyznawcy — Ch. — bez W. — pf. wlkp.)

8
Wtorek
Beaty
Jana
Wincentego

(f. — M. z Niedzieli — bez Ch. — bez W. — pf. wlkp., 
czytania biblijne własne)

9
Środa
Katarzyny
Franciszki

(f. — M. jak we wtorek — czytania biblijne własne)

10
Czwartek
Aleksandra
Cypriana
Marcelego

Czterdziestu Męczenników
(czw. — M. wł., — Ch. — bez W. — pf. wlkp., modlitwa 
własna)

11
Piątek

Konstantyna
Benedykta
Ludoslawa

(f. — M. jak we wtorek — czytania biblijne własne) 

Droga Krzyżowa

12
Sobota
Grzegorza
Bernarda
Justyny

Sw. Grzegorza, Biskupa i Wyznawcy (+604)
(b. — M. o Wyznawcy — Ch. — bez W. — pf. wlkp., 
modlitwa własna)
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13
Niedziela
Bożeny
Krystyny
Patrycji

IV Niedziela Wielkiego Postu 
ŚWIĘTO ZORGANIZOWANIA PNKK
(b. — M. wł.. — Ch. — W. — pf. na uroczystości naro
dowe, wspomnienie IV Niedzieli W. Postu)

14
Poniedziałek

Matyldy
Leona
Łazarza

(f. — M. z IV Niedzieli Wielkiego Postu — bez Ch. bez 
W. — pf. wlkp., czytania biblijne własne)

15
Wtorek
Klemensa
Ludwiki
Longina

(f. — M. jak w poniedziałek — czytania biblijne własne)

16
Środa
Izabeli
Hilarego
Oktawii

(f. — M. jak w poniedziałek — czytania biblijne własne)

17
Czwartek
Zbigniewa
Gertrudy
Patryka

(f. — M. jak w  poniedziałek — czytania biblijne własne)

18
Piątek
Edwarda
Cyryla

(f. — M. jak w poniedziałek — czytania biblijne własne) 

Droga Krzyżowa

19
Sobota
Józefa
Bogdana

(Sw. Józefa, Oblubieńca NMP
(b. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o św. Józefie)
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20
Niedziela
Klaudii
Maurycego
Teodozji

V Niedziela Wielkiego Postu — MĘKI PAŃSKIEJ
(f. — M. wł., — bez Ch. — W. —  pf. o Krzyżu Sw.. za
słania się krzyże fioletową zasłoną, opuszcza się „Chwała 
Ojcu”)

21
Poniedziałek

Benedykta
Mikołaja
Lubomira

(f. — M. z Niedzieli — bez Ch. —  bez W. — pf. wlkp., 
czytania biblijne własne)

22
Wtorek
Bogusława

Zachariasza
Katarzyny

(f. — M. jak w poniedziałek — czytania biblijne własne)

23
Środa
Pelagii
Feliksa
Oktawiana

24 
Czwartek
Gabriela
Marka
Katarzyny

(f. — M. jak w poniedziałek — czytania biblijne własne)

Sw. Gabriela, Archanioła
(b. — M. wł., — Ch. — W. — pf. wlkp.)

25
Piątek
Marii
W ieńczy
sława

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

Droga Krzyżowa

26
Sobota
Teodora
Emanuela
Larysy

(f. —  M. jak w  poniedziałek — czytania biblijne własne)
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27
Niedziela
Lidii
Ernesta
Ruperta

NIEDZIELA PALMOWA
(czw. — M. wł., —  bez Ch. —  W. — pf. o Krzyżu Sw., 
poświęcenie palm i procesja wg Mszału lub Rytuału)

28
Poniedziałek
Anieli
Aleksandra
Jana

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

29
Wtorek
Wiktoryna
Eustachego
Nikodema

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

30
Środa
Amelii
Jana
Leonarda

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

31
Czwartek
Balbiny
Kornelii
Beniamina

WIELKI CZWARTEK
(b. —  M. wł* —  Ch. — bez W. —  pf. o NS; przeniesienie 
NS do „Ciemnicy”)

1
Piątek
Zbigniewa
Grażyny
Ireny

WIELKI PIĄTEK
(f. —  ceremonie wg Mszału; przeniesienie NS do „Grobu 
Pańskiego” )

2
Sobota
Franciszka
Teodozji

Władysława

WIELKA SOBOTA
(f. b. — ceremonie wg Mszału: święcenie pokarmów)
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3
Niedziela
Ryszarda
Benedykta
Pankracego

WIELKANOC — ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
(b. — M. wł., — Ch. — W. —  pf. wlkn.)

4
Poniedziałek

Wacława
Izydora
Platona

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

5
Wtorek
Wincentego
Ireny

(b. — M. jak w  poniedziałek)

6
Środa
Celestyna

Wilhelma

(b. — M. jak w  poniedziałek)

7
Czwartek
Jana
Donata
Rufina

(b. —  M. jak w  poniedziałek)

8
Piątek
Dionizego
Julii
Januarego

(b. — M. jak w  poniedziałek)

9
Sobota
Marii
Dymitra
Marcelego

(b. — M. jak w  poniedziałek)

«
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10
Niedziela
Michała
Makarego

I Wielkanocna — Biała
(b. — M. wŁ, Ch. — W. — pf. wlkn.)

11
Poniedziałek
Filipa
Gemmy
Leona

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

12
Wtorek
Zenona
Janusza
Luboslawa

(b. — M. jak w poniedziałek)

13
Środa

Hermenegildy
Mariana
Przemysława

(b. — M. jak w poniedziałek)

14
Czwartek
Waleriana

Justyna
Maksyma

(b. — M. jak w poniedziałek)

15
Piątek
Bazylego
Anastazji
Teodora

(b. — M. jak w poniedziałek)

16
Sobota
Benedykta
Bernadety
Kseni

(b. — M. jak w poniedziałek)
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17

Niedziela
Roberta
Rudolfa
Aniceta

II Wielkanocna
(b. — M. wŁ, —  Ch. '— W. — pf. wlkn.)

18
Poniedziałek
Apoloniusza
Bogusławy

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

19
Wtorek
Leona
Adolfa
Tymona

(b. — M. jak w poniedziałek)

20
Środa
Agnieszki
Teodora
Mariana

(b. — M. jak w poniedziałek)

21
Czwartek
Anzelma
Konrada
Feliksa

(b. — M. jak w poniedziałek)

22
Piątek
Łukasza
Leona

(b. — M. jak w poniedziałek)

23
Sobota
Wojciecha
Jerzego

Sw. Wojciecha, Biskupa i Męczennika ( +  997) 
(czw. — M. wł., — Ch. — W. — pf. wlkn.)
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24
Niedziela
Aleksandra
Grzegorza
Fidelisa

III Wielkanocna
(b. —  M. wł., —  Ch. —  W. — pf. wlkn.)

25
Poniedziałek
Marka
Jarosława

Sw. Marka, Ewangelisty
(czw. — M. wŁ„ — Ch. — W. —  pf. wlkn.)

26
Wtorek
Marii
Marzeny
Marcelina

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

27
Środa
Zyty
Teofila
Felicyty

(b. — M. jak we wtorek)

28
Czwartek

1 Pawła 
| Ludwika 
1 Piotra

(b. — M. jak we wtorek)

29
|j Piątek

Katarzyny
Piotra
Bogusława

(b. —  M. jak we wtorek)

30
Sobota
Mariana
Katarzyny

t

(b. —  M. jak we wtorek)

i
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1

Niedziela
Józefa
Filipa
Jakuba

IV Wielkanocna
(b. — M. wł., — Ch. — W. —  pf. wlkn.) 

Święto Pracy

2
Poniedziałek

Atanazego
Zygmunta
Anatola

Sw. Atanazego, Ojca Kościoła (-j-373)
(b. — M. o Wyznawcy — Ch. — bez W. — pf, wlkn., 
modlitwa własna)

3
Wtorek
Marii
Aleksandry
Antoniny

NMP KRÓLOWEJ POLSKI
(b. — M. wł., — Ch. — w. —  pf. o NMP)

4
Środa
Moniki
Floriana

Sw. Moniki, Niewiasty (+ 387)
(b. — M. o Niewiastach — Ch. — bez W. — pf. wlkn., 
modlitwa własna)

5
Czwartek
Ireny
Waldemara
Augustyna

Dwunastu Apostołów
(czw. — M. o Apostołach — Ch. — W. —  pf. o Apostołach, 
modlitwa własna)

6
Piątek
Judyty 
J ana 
Filipa

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

7
Sobota
Floriana
Benedykta
Ludmiły

Sw. Floriana, Męczennika (+  304)
(czw. — M. o Męczenniku — Ch. — bez W. — pf. wlkn.)
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8
Niedziela
Stanisława
Wiktora

V Wielkanocna
(b. — M. wł., — Ch. — W. — pf. wlkn.)

9
Poniedziałek
Grzegorza

Sw. Grzegorza z Nazjanzu, Ojca Kościoła (+  390)
(b. — M. o Wyznawcy — Ch. — bez W. — pf. wlkn., 
modlitwa własna)

Dzień Zwycięstwa

10
Wtorek
Izydora
Antoniny

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

11
Środa
Franciszka
Miry
Leoncjusza

(b. — M. jak we wtorek)

12
Czwartek
Nereusza

Pankracego
Dominika

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

13
Piątek
Serwacego
Roberta
Dobiesława

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

14
Sobota
Bonifacego
Macieja

(b. — M. jak w piątek)



M A J  1988
15

Niedziela
Zofii
Izydora

VI Wielkanocna
(b. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Wniebowstąpieniu)

16
Poniedziałek
Andrzeja
Szymona

Wieńczysława

(b. — M. z Niedzieli — bez Ch. — bez W. — pf. o Wnie
bowstąpieniu)

17
Wtorek
Weroniki
Paschalisa
Sławomira

(b. — M. jak w poniedziałek)

18
Środa
Eryka
Jana
Feliksa

(b. — M. jak w poniedziałek)

19
Czwartek
Piotra
Marii
Urbana

(b. — M. jak w poniedziałek)

20
Piątek
Bernardyna
Aleksandra
Bazylego

(b. — M. jak w poniedziałek)

21
Sobota
Jana
Wiktora
Tymoteusza

WIGILIA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
(czw. —  M. wł., — Ch. — W. — pf. o Duchu Sw.
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22
Niedziela
Julii
Heleny
Wiesławy

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

23
Poniedziałek
Iwony
Dezy&e-
riusza

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

24
Wtorek
Marii
Zuzanny
Joanny

MARII WSPOMOZYCIELKI WIERNYCH
(b. — M. o NMP — Ch. —  W. — pf. o NMP)

25
Środa
Grzegorza
Magdaleny
Urbana

(czw. — M. jak w Niedzielę — Ch. —  W. — pf. o Duchu 
Sw.)

26
Czwartek
Filipa
Pauliny

(czw. — M. jak w  środę) 

Dzień Matki

27
Piątek
Juliana
Augustyna
Magdaleny

(czw. — M. jak w środę)

28
Sobota
Jaromira
Germana
Justa

(czw. — M. jak w  śroaę)
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29
Niedziela
Urszuli
Bogusławy
Teodozji

I po Zesłaniu — TRÓJCY ŚWIĘTEJ
(b. —  M. wł., — Ch. — W. — pf. o Trójcy Sw.)i

30
Poniedziałek
Jana
Joanny
Ferdynanda

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

31
Wtorek
Petroneli
Anieli

(z. —  M. jak w  poniedziałek)

1
Środa
Jakuba
Konrada
Justyna

(z. — M. jak w  poniedziałek) 

Dzień Dziecka

2
Czwartek
Marcelina
Sadoka
Erazma

BOŻE CIAŁO
(b. —  M. wł., — Ch. — W. — pf. o NS; procesja do ołta
rzy wg Rytuału)

3
Piątek
Leszka
Tamary
Klotyldy

(z. — M. jak w poniedziałek)

4
Sobota
Karola
Franciszka
Kwiryna

(z. — M. jak w  poniedziałek)
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5
Niedziela
Bonifacego
Walerii

II po Zesłania
(z. — M. wł., —  Ch. — W. —  pf. o Trójcy Sw.)

6
Poniedziałek
Pauliny
Bogumiła
Norberta

(z. — M. jak w Niedzielę —  bez Ch. — bez W. — pf. 
zwykła)

7
Wtorek
Roberta
Wiesława

{z. — M. jak w poniedziałek)

8
Środa
Wilhelma
Seweryna
Medarda

(z. — M. jak w  poniedziałek)

9
Czwartek
Pelagii
Felicjana
Dominika

(z. — M. jak w  poniedziałek lub.: b. M. o NS. —  Ch. — 
W. —  pf. o NS)

Zakończenie oktawy Bożego Ciała.

10
Piątek
Bogumiła
Piotra
Małgorzaty

SERCA PANA JEZUSA
(b. —  M. wł., — Ch. — W. —  pf. o Sercu P. J.)

11
Sobota
Feliksa
Barnaby
Fortunata

(z. —  M. jak w  poniedziałek)
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12
Niedziela
Jana
Onufrego
Leona

III po Zesłaniu
(ł  — M. wł., — Ch. — W. —  pf. o Trójcy Sw.)

13
Poniedziałek
Antoniego
Lucjana

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

14
Wiórek
Waleriana

Bazylego
Rufina
Elwiry

(z. — M. jak w  poniedziałek)

15
Środa
Jolanty
Wita

{z. — M. jak w  poniedziałek)

16
Czwartek
Aliny
Justyny
Benona

(z. — M. jak w  poniedziałek)

17
Piątek
Laury
Alberta
Adolfa

(z. — M. jak w poniedziałek)

18
Sobota
Elżbiety
Jana
Pauli

(z. — M. jak w  poniedziałek)
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19
Niedziela
Gerwazego
Protazego
Romualda

1Y po Zesłaniu
(z. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Trójcy Sw.)

20
Poniedziałek
Bogny
Florentyny
Benigny

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

21
Wtorek
Alicji
Alojzego
Marty

(z. — M. jak w poniedziałek)

22
Środa
Pauliny
Jana
Tomasza

(z. — M. jak w poniedziałek)

23
Czwartek
Wandy
Zenona
Józefa

(z. — M. jak w poniedziałek)

24
Piątek
Jana
Danuty

Sw. Jana Chrzciciela
(b. — M. wł., — Ch. — W. — pf. zwykła)

25
Sobota
Wilhelma
Łucji
Doroty

(z. — M. jak w poniedziałek)
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26
Niedziela
Jana
Pawła
Dawida

V pa ZeiUnlH
(ł  — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Trójcy Swi)

27
Poniedziałek
Władysława
Marii

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

28
Wtorek
Leona
Ireneusza

(z. — M. jak w  poniedziałek)

29
Środa
Piotra
Pawła

Sw. św. Piotra i Pawła, Apostołów
(czw. — M. wł ,̂ — Ch. — W. — pf. o Apostołach)

30
Czwartek
Lucyny
Emiliany

(z. — M. jak w  poniedziałek)

1
Piątek
Haliny
Mariana
Ottona

Najdroższej Krwi Pana Jezusa
(czw. — M. o Krzyżu — Ch. —  W. — pf. o Krzyżu Sw.)

2
Sobota
Marii
Urbana
Jagody

NAWIEDZENIE NMP
(b. —  M. wł., — Ch. — W. — pf. o NMP)
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3
Niedziela
Jacka
Anatola

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

4
Poniedziałek
Elżbiety
Teodora
Inocentego

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

5
Wtorek
Antoniego
Marii
Karoliny
Filomeny

(z. — M. jak w poniedziałek) 1

6
Środa
Teresy
Dominiki
Łucji

(z. — M. jak w poniedziałek)

7
Czwartek
Cyryla
Metodego

Sw. św. Cyryla i Metodego, Apostołów Słowian
(b. — M. o Wyznawcach — Ch. — bez W. — pf. zwykła, 
modlitwa własna)

8
Piątek
Elżbiety
Prokopa

Eugeniusza

(z. — M. jak w poniedziałek)

9
Sobota
Weroniki
Zenona
Lukrecji

(z. — M. jak w poniedziałek) '
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10
Niedziela
Rufiny
Antoniego
Olafa

VII po Zesłaniu
(z. —  M. wł., — Ch. —  W. — pf. o Trójcy ŚW.),

11
Poniedziałek

Benedykta
Olgi
Pelagii

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

12
Wtorek
Brunona
Jana
Weroniki

(z. — M. jak w  poniedziałek)

13
Środa
Andrzeja
Benedykta
Ernesta

Małgorzaty

(z. — M. jak w  poniedziałek)

14
Czwartek
Marcelego

Bonawentury
Kamila

(z. — M. jak w  poniedziałek)

15
Piątek
Henryka

Włodzimierza
Bonawentury

(z. — M. jak w  poniedziałek)

16
Sobota
Marii

Eustachego
Benedykta

(z. — M. jak w  poniedziałek)
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17

Niedziela
Jadwigi
Aleksego
Bogdana

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

18
Poniedziałek
Kamila
Szymona
Arnolda

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

19
Wtorek
Wincentego
Alfreda
Wodzislawa

(z. — M. jak w poniedziałek)

20
Środa
Czesława
Małgorzaty
Hieronima

21
Czwartek
Andrzeja 
W awrzyńca 
Daniela

(z. — M. jak w poniedziałek)

(z. — M. jak w poniedziałek)

22
Piątek
Marii
Magdaleny

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

ŚWIĘTO ODRODZENIA POLSKI

23
Sobota

Apolinarego
Brygidy
Bogny

(z. — M. jak w  poniedziałek)
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24
Niedziela
Krystyny
Kingi

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

25
Poniedziałek
Jakuba
Krzysztofa

Sw. Jakuba Starszego, Apostoła
(czw. — M. wŁ7 — Ch. — W. — pf. o Apostołach)

26
Wtorek
Anny
Hanny
Mirosławy

Sw. Anny, Matki NMP
(b. — M. wł., — Ch. — bez W. — pf. zwykła}

27
Środa
Julii
Natalii
Celestyna

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

28
Czwartek
Aidy

Innocentego
Wiktora

(z. — M. jak w środę)

29
Piątek
Marty
Olafa
Ludmiły

(z. — M. jak w środę)

30
Sobota
Piotra 
Julitty 

| Ludomiły

(z. — M. jak w środę)
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31

Niedziela
Ignacego
Lubomira
Heleny

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

1
Poniedziałek
Juliana
Julitty
Ludomily

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

Rocznica Powstania Warszawskiego

2
Wtorek
Alfonsa
Gustawa
Euzebiusza

(z. — M. jak w  poniedziałek)

3
Środa
Stefana
Lidii
Nikodema
Miłosława

(z. — M. jak w  poniedziałek) .

4
Czwartek
Dominika
Jana
Alfreda

(z. — M. jak w poniedziałek)

5
Piątek
Marii
Oswalda
Stanisławy

(z. — M. jak w poniedziałek)

6
Sobota
Jakuba
Sławy

PRZEMIENIENIE PAŃSKIE
(b. — M. wł* —  Ch. — W|. — pf. zwykła)
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7
Niedziela
Donata
Kajetana
Doroty

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

8
Poniedziałek

Dominika
Cypriana
Emiliana

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

9
Wtorek
Romana
Ryszarda
Rolanda

(z. — M. jak w poniedziałek)

10
Środa
Wawrzyńca
Borysa
Bogdana

(z. — M. jak w poniedziałek)

11
Czwartek
Klary
Zuzanny

(z. — M. jak w poniedziałek)

12
Piątek
Lecha

Innocentego

(z. — M. jak w poniedziałek)

t

13
Sobota
Hipolita
Poncjana
Maksyma

(z. — M. jak w poniedziałek)
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14

Niedziela
Maksymiliana
Kolbego
Alfreda
Euzebiusza

XII po Zesłauiu
(z. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Trójcy Sw.)

15
Poniedziałek
Marii
Napoleona

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

16
Wtorek
Joachima
Rocha
Stefana

Sw. Joachima, Ojca NMP
(b. — M. o Wyznawcy — Ch. — bez W. — pf. zwykła,

1

17
Środa
Jacka
Julianny
Mirona

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

18
Czwartek
Agapita
Heleny
Laury

(z. — M. jak w środę)

19
Piątek
Jana
Bolesława

Ludwika

(z. — M. jak w środę)

20
Sobota
Bernarda
Sobiesława
Samuela

(z. — M. jak w środę)
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21
Niedziela
Joanny
Franciszka
Piusa

XIII po Zesłania
(z. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Trójcy Sw.)

22
Poniedziałek

Marii
Cezarego
Tymoteusza

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

23
Wtorek
Filipa 
Róży 

|Apolinarego

(z. — M. jak w  poniedziałek)

24
Środa
Bartłomieja
Emilii

Sw. Bartłomieja, Apostoła
(czw. —  M. o Apostołach —  Ch. — W. — pf. a Apostołach 
— modlitwa własna)

25
Czwartek
Józefa
Ludwika
Luizy

(z. — M. jak w  poniedziałek)

26
Piątek
Marii
Zefiryny

(z. —  M. jak w  poniedziałek)

27
Sobota
Moniki
Cezarego

(z. — M. jak w  poniedziałek)
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28

Niedziela
Augustyna
Aleksandra
Patrycji

XIV po Zesłaniu
(z. — M. wł., — Ch. —  W. — pf. o Trójcy Sw.)

29
Poniedziałek
Jana
Sabiny

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

30
Wtorek
Feliksa
Szczęsnego

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

31
Środa
Rajmunda
Pauliny
Romualda

(z. — M. jak we wtorek)

1
Czwartek
Bronisławy
Idziego

Męczenników Narodu Polskiego
(f. — M. za poległych w obronie Ojczyzny)

Rocznica wybuchu II wojny światowej

2
Piątek
Stefana
Juliana
Wilhelma

(z. — M. jak we wtorek)

3
Sobota
Grzegorza
Izabeli
Szymona

(z. — M. jak we wtorek)
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4
Niedziela
Karola
Rozalii
Lilianny

XV po Zesłania
(z. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Trójcy Sw.)

5
Poniedziałek
Wwarzyńca
Doroty
Teodora
Justyny

(z. — M. z Niedzieli — bez Ch. — bez W. — pf. zwykła) 
i

6
Wtorek
Beaty
Eugeniusza
Eugenii

(z. — M. jak w poniedziałek)

7
Środa
Melchiora
Reginy

(z. — M. jak w poniedziałek)

8
Czwartek
Marii
Natalii
Radosława

NARODZENIA NMP — MB SIEWNEJ
(b. — M. wł., —  Ch. — W. —  pf. o NMP)

9
Piątek
Piotra
Radosławy
Sergiusza

(z. — M. jak w  poniedziałek)

10
Sobota
Aldony
Mikołaja
Łukasza

(z. — M. jak w poniedziałek)
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11
Niedziela
Jacka
Prota

XVI po Zesłaniu 
BRATNIEJ MIŁOŚCI
((b. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Trójcy Sw., wspo
mnienie X V I Niedzieli)

12
Poniedziałek
Marii
Gwidona

Imienia Maryi
(b. — M. o NMP —  Ch. —  bez W. — pf. o NMP, modli
twa własna)

13
Wtorek
Eugenii
Jana

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

14
Środa
Bernarda

Ziemomysła

PODWYŻSZENIE KRZYŻA ŚWIĘTEGO
(czw. — M. o Męce Pańskiej — bez Ch. — W. — pf. 
o Krzyżu Sw.)

15
Czwartek
Marii
Albina
Katarzyny

MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ
(b. — M. wł., — Ch. —  W. — pf, o NMP)

16
Piątek
Korneliusza
Edyty
Cypriana

(z. — M. jak we wtorek)

17
Sobota
Roberta
Justyny
Franciszka

(z. — M. jak we wtorek)
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18
Niedziela
Ireny
Józeja
Stanisława.

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

19
Poniedziałek

Januarego
Teodora
Konstancji

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

20
Wtorek
Eustachego
Euzebii
Filipiny

(z. — M. jak w poniedziałek)

21
Środa
Mateusza
Hipolity

Sw. Mateusza, Apostoła
(czw. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Apostołach)

22
Czwartek
Tomasza
Maurycego

(z. — M. jak w poniedziałek)

23
Piątek
Bogusława
Tekli
Linusa

(z. — M. jak w poniedziałek)

24
Sobota
Gerarda
Hermana
Teodora

(z. — M. jak w poniedziałek)
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25
Niedziela

Władysława
Aurelii

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

26
Poniedziałek
Kośmy
Damiana

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

27
Wtorek
Wincentego
Damiana

1

(z. — M. jak w poniedziałek)

28
Środa
Wacława
Marka
Luby

(z. — M. jak w poniedziałek)

29
Czwartek
Michała
Gabriela
Rafała

Michała Archanioła
(b. — M. o Aniołach — Ch. — W. — pf. zwykła, modli
twa własna)

30
Piątek
Hieronima
Felicji
W ery

(z. — M. jak w poniedziałek;

1
Sobota
Remigiusza
Danuty
Teiesy

(z. — M. jak w poniedziałek)
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2
Niedziela
Teofila
Dionizego
Sławomira

XIX po Zesłaniu
(z. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Trójcy Sw.) 

Aniołów Stróżów

3
Poniedziałek

Jana
Ceralda
Teresy

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

4
Wtorek
Franciszka
Rozalii

<z. — M. jak w poniedziałek)

5
Środa

Apolinarego
Rajmunda
Placyda

(z. — M. jak w poniedziałek)

j

6
Czwartek
Artura
Brunona

(z. — M. jak w poniedziałek)

7
Piątek
Marii
Marka
Krystyny

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

8
Sobota
Sergiusza
Brygidy
Pelagii

(z. — M. jak w poniedziałek)
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»

Niedziela
Wincentego
Dionizego
Bogdana

X X  po Zesłaniu
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ RODZINY
(b. — M. wł., —■ Ch. — W. — pf. o Trójcy Sw., wspo
mnienie X X  Niedzieli)

10
Poniedziałek

Franciszka
Pauliny
Daniela

(z. — M. z X X  Niedzieli — bez Ch. — bez W. — pf. 
zwykła)

Dzień Młodzieży

11
Wtorek
Marii
Aldony
Aleksandra

Imienia Maryi
i(b. — Mi. — o NMP — Ch. — bez — Wt — pf. o NMP) 

1

12
Środa
Maksy
miliana
Eustachego

(z. — M. jak w poniedziałek)

13
Czwartek
Marii
Edwarda
Teofila

(z. — M. jak w poniedziałek)

14
Piątek
Kaliksta
Razima

<z. — M. jak w poniedziałek) 

Dzień Nauczyciela

15
Sobota
Teresy
Jadwigi

(z. — M. jak w poniedziałek)
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16
Niedziela
Małgorzaty
Marii

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

17
Poniedziałek
Ignacego
Wiktora

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

18
Wtorek
Łukasza
Juliana

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

1

19
Środa
Jana 

I Izaaka 
Pawła

(z. — M. jak w  poniedziałek)

20
Czwartek
Jana
Ireny

Sw. Jana Kantego, Wyznawcy (+  1473)
(b. —  M. o Wyznawcy — Ch. — bez W. — pf. zwykła, 
modlitwa własna)

21
Piątek
Urszuli
Jakuba

(z. — M. jak w  poniedziałek)

22
Sobota
Flawiana
Korduli
Filipa

(z. — M. jak w  poniedziałek)

1
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23
Niedziela
Jana
Seweryna
Marleny

X X II po Zesłaniu
(ł  —  M. wł., — Ch. — W. — pf. o Trójcy Sw.)

24
Poniedziałek
Rafała
Marcina
Antoniego

Kalała Archanioła
(b. — M. o Archaniołach — Ch. — bez W. — pf. zwykła, 
modlitwa własna)

25
Wtorek
Bonifacego
Darii
Kryspina

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

26
Środa
Ewarysta
Lutoslawa
Lucjana

(z. — M. jak we wtorek)

27
Czwartek
Iwony
Sabiny
Wincentego

(z. — M. jak we wtorek)

28
Piątek
Szymona
Tadeusza

Sw. św. Szymona i Judy Tadeusza, Apostołów
(czw. — M. o Apostołach — Ch. — W. — pf. o Aposto
łach, modlitwa własna)

29
Sobota
Narcyza 
Ffłicjana 
Vli)l<-tl i/

(z. — M. jak we wtorek)
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30
Niedziela
Zenobii

Przemysława

XXIII po Zesłaniu
CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO ARCYKAPŁANA —
Niedziela modłów o powołania kapłańskie —  Zbiórka na 
Seminarium Duchowne.
(b. — M. w ł, — Ch. — W. — pf. — o Trójcy Sw. — wspo
mnienie z XXIII Niedzieli)'

31
Poniedziałek
Urbana
Krzysztofa
Saturnina

(z. — M. z X X III Niedzieli —  bez Ch. — bez W. —  pf. 
zwykła)

1
Wtorek

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
(b. —  M. wł^ —  Ch, — W. 1— pf. zwykła: procesja na 
cmentarzu w kolorze fioletowym lub czarnym)

2
Środa

Dzień Zaduszny
(f. — M. żałobna wg Mszału)

3
Czwartek
Marcina
Huberta
Sylwii

(z. — M. jak w poniedziałek)

4
Piątek
Karola
Olgierda
Brunona

(z. — M. jak w poniedziałek)

5
Sobota
Elżbiety
Sławomira
Zachariasza

(z. — M. jak w poniedziałek)
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6
Niedziela
Leonarda
Feliksa
Ziemowita

XXIV po Zesłaniu
(z. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Trójcy Św.)

7
Poniedziałek

Wilibrorda
Florencjusza

Antoniego

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

8
Wtorek
Seweryna 
Bogdana 
Marcivn

(z. — M. jak w poniedziałek)

9
Środa
Jana
Teodora
Andrzeja

(z. — M. jak w poniedziałek)

10
Czwartek
Leona
Ludomira

(z. — M. jak w poniedziałek)

11
Piątek
Marcina
Bartłomieja

(z. — M. jak w poniedziałek)

12
Sobota
Jozafata
Renaty
Witolda

(z. — M. jak w poniedziałek)
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13
Niedziela
Stanisława
Benedykta
Dydaka

XXV po Zeilaniu
(z. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Trójcy Sw.)

14
Poniedziałek
Rogera
Serafina
Emila

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

15
Wtorek
Alberta
Leopolda
Rafała

(z. — M. jak w poniedziałek)

115
Środa
Marii
Gertrudy
Małgorzaty

(z. — M. jak w poniedziałek)

17
Czwartek
Grzegorza
Elżbiety
Salomei

(z. — M. jak w poniedziałek) 

Dzień Studenta

18
Piątek
Odona
Romana

(z. — M. jak w poniedziałek)

19
Sobota
Salomei
Seweryna
Maksyma

(z. — M. jak w poniedziałek)
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20
Niedziela
Edmunda
Feliksa
Anatola

X X V I po Zesłaniu 
CHRYSTUSA KRÓLA
(czw. — M. wł., — Ch. — W» — pf. własna)

21
Poniedziałek

Marii
Janusza
Konrada

(z. — M. — XXVI Niedzieli — bez Ch. — bez W. — pf. 
zwykła)

22
Wtorek
Cecylii
Marka
Wszemily

23
Środa
Klemensa
Adeli
Kolumbana

(z. — M. jak w poniedziałek)

(z. — M. jak w poniedziałek)

24
Czwartek
Jana
Flory
Chryzogona

(z. — M. jak w poniedziałeK)

25
Piątek
Katarzyny
Erazma
Beatrycze

(z. — M. jak w poniedziałek)

2G
Sobota
Konrada
Sylwestra
Leonarda

(z. — M. jak w poniedziałek) 

Koniec roku liturgicznego.
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27
Niedziela
Waleriana

Wirgiliusza
Maksyma

I Niedziela Adwentu
(£. —  M. wł., —  bez Ch. —  W. — pf. adwentowa)

28
Poniedziałek

Zdzisława
Stefana
Grzegorza

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

29
Wtorek
Saturnina
Błażeja
Filomena

(f. — M. jak w poniedziałek)

30
Środa
Andrzeja

Konstantego
Fryderyka

Sw. Andrzeja, Apostoła
(czw. — M. o Apostołach — Ch. — W). — pf. o Aposto
łach — modlitwa własna)

1
Czwartek
Eligiusza
Natalii
Edmunda

(f. — M. jak w poniedziałek)

2
Piątek
Balbiny
Pauliny
Aurelii

(f. — M. jak w poniedziałek)

3
Sobota
Franciszka

(f. — M. jak w poniedziałek)
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G R U D Z I E Ń  1988

4
Niedziela
Barbary
Jana

II Niedziela Adwentu
(f. — M. wł., — bez Ch. — W. — pf. adwentowa) 

Dzień Górnika

5
Poniedziałek
Sabiny
Kryspina

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

(i
Wtorek
Mikołaja
Emiliana
Jaremy

(f. — M. jak w poniedziałek)
i

1
Środa
Ambrożego
Marcina

Sw. Ambrożego, Ojca Kościoła (+ 397)
(b. —  M. o W yznawcy — Ch. — bez W. — pf. adwento
wa — modlitwa własna)

8
Czwartek
Marii

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

9
Piątek
Leokadii
Wiesława
Walerii

(f. — M. jak w poniedziałek)

10
Sobota
Julii
Eulalii
Grzegorza

(£. — M. jak w poniedziałek)
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G R U D Z I E Ń  1988

11
Niedziela
Damazego
Waldemara

III Niedziela Adwentu
(f. — M. wł., — bez Ch. — W. — pf. adwentowa)

12
Poniedziałek
Joanny
Aleksandra
Adelajdy

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

13
Wtorek
Łucji
Otylii

Władysława

(f. — M. jak w poniedziałek)

14
Środa
Alfreda
Jana
Izydora

(f. — M. jak w poniedziałek)

15
Czwartek
W aleriana 
Celiny

(f. — M. jak w poniedziałek)

16
Piątek
Albiny
Zdzisławy
Euzebiusza

(f. — M. jak w poniedziałek)

17
Sobota
Olimpii
Łazarza
Floriana

(f. — M. jak w poniedziałek)



G R U D Z I E Ń  1988

18
Niedziela
Bogusława
Gracjana
Szczepana

IV Niedziela Adweutu
(f. — M. wł., — bez Ch. —{ W. — pf. adwentowa)

19
Poiliedziaiek

Dariusza
Eleonory
Urbana

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

20
Wtorek
Bogumiły
Dominika
Juliusza

(f. — M. jak w poniedziałek)

21
Środa
Tomasza
Piotra
Jana

Sw. Tomasza, Apostoła
(czw. — M. o Apostołach — Ch. — W. — pf. o Apostołach 
— modlitwa własna)

22
Czwartek
Honoraty
Zenona

(f. — M. jak w poniedziałek)

23
Piątek
Wiktorii
Sławomiry

(f. — M. jak w poniedziałek)

24
Sobota
Adama
Ewy
Irminy

Wigilia Bożego Narodzenia
(f. — M. wł., — bez Ch. — W. — pf. adwentowa)
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G R U D Z I E Ń  1988

25
Niedziela

BOŻE NARODZENIE
(b. — M. wł., — Ch. — W. — pf. o Bożym Nar.)

26
Poniedziałek

Szczepana
Dionizego

Sw. SZCZEPANA, Pierwszego Męczennika

27
Wtorek
Jana
Cezarego
Maksyma

Sw. Jana, Ewangelisty
(b. — M. wł., — Ch. — W. — pf. — o Bożym Nar„ — po
święcenie wina wg Rytuału)

28
Środa
Antoniego
Teofila

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

29
Czwartek
Tomasza
Dawida
Dominika

Sw. Tomasza Becketa, Biskupa i Męczennika (+  1170)
(czw. — M. o Męczenniku — Ch. — bez W. — pf. o Bo
żym Narodzeniu)

30
Piątek
Eugeniusza
Sabiny

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

*
31

Sobota
Sylwestra
Melanii
Katarzyny

(b. — M. jak w piątekD
Zakończenie roku kalendarzowego; nabożeństwo dzięk- 
czynno-przebłagalne: Ciebie Boże wysławiamy...
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DZIAŁ RELIGIJNY



ZN AM IONA I IDEOLOGIA  
KOŚCIOŁA POLSKOKATOLICKIEGO

I. Katolickość i polskość Kościoła

1. Kościół Polskokatolicki —  zwany dalej Kościołem —  jest Kościo
łem k a t o l i c k i m ,  tzn. żywą komórką Kościoła Powszechnego, za
łożonego przez Jezusa Chrystusa, i jako taki:
a) wyznaje katolickie prawdy wiary i ustroju, zawarte w  Piśmie 

Św. i Tradycji Apostolskiej, interpretowanej przez O jców  Kościo
ła, Sobory Ekumeniczne i własne Synody Ogólnopolskie;

b) wiernie trzyma się treści depozytu wiary, czyli nauki Jezusa 
Chrystusa;

c) stosuje katolickie normy moralne;
d) ma hierarchię kościelną posiadającą sukcesję apostolską.

2. Kościół ten jest Kościołem p o l s k i m ,  tzn. Kościołem ludzi 
wierzących narodowości polskiej i jako taki:
a) roztacza opiekę religijną nad swoimi wiernymi;
b) w liturgii używa języka polskiego;
c) ma własną, polską zwierzchność kościelną;
d) pozytywnie i, o ile jest to możliwe czynnie ustosunkowuje się 

do potrzeb duchowych i materialnych całego Narodu Polskiego 
oraz do zarządzeń władz Państwa Polskiego.

3. W ychodząc z założeń ewangelicznych, Kościół wychowuje swych 
wiernych w  duchu miłości do Ojczyzny, lojalności, posłuszeństwa 
i szacunku dla władz państwowych oraz w ochoczej gotowości do re
alizowania program ów społecznych, gospodarczych i kulturalnych, 
stawianych przed Narodem przez Władze Państwowe.

4. Kościół w  dziedzinie liturgii oraz dyscypliny kościelnej kieruje 
się starodawnymi zwyczajami Kościoła Zachodniego, przyjętymi w za
sadzie przez Unię Utrechcką Kościołów Starokatolickich.

II. Ekumeniczność Kościoła

i. Kościół utrzymuje jedność ideologiczną i ścisłą więź duchową 
/. Polskim Narodowym Kościołem Katolickim w Stanach Zjednoczo
nymi 1 Kanadzie, zachowując niezależność jurysdykcyjną, odrębną or- 
Himi/Mcję i własny ustrój.

u Kościół służy Polskiemu Narodowemu Kościołowi Katolickiemu 
w Anmryce wszelką pomocą, mającą na celu utrzymanie wśród Po- 
InltTiw w Ameryce polskości i więzi z krajem ojczystym.

7 IImim|i|c pożytek duchowy, jaki płynie z łączenia się poszcze
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gólnych społeczności kościelnych w  jedną rodzinę chrześcijańską, 
Kościół popiera idee ekumeniczne, czynnie angażując się po stronie 
ruchu ekumenicznego, jednak zawsze z poczuciem godności, czystości 
zamiarów i przy zachowaniu zasady braterskiej równości w  Chrys
tusie. Zasadą jest, że współpracuje ze wszystkimi wyznaniami chrześ
cijańskimi, skupionymi w Światowej Radzie Kościołów, sam jest 
członkiem Polskiej Rady Ekumenicznej i Światowej Rady Kościołów.

8. Dla podkreślenia wspólnej wiary, sukcesji apostolskiej, realizo
wania treści Dzieła Jezusa Chrystusa i przekonań religijno-kościel- 
nych, biskupi Kościoła są członkami Międzynarodowej Konferencji 
Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej, gdzie obowiązuje wspól
na dla Kościołów starokatolickich zasada: „Tego się trzymamy, co 
wszędzie, co zawsze, co przez wszystkich jest wyznawane” (Wincenty 
z Lerynu). I

9. Kościół uznaje potrzebę powiązania w  tym zakresie religii z ce
lami i potrzebami narodowymi. Trzyma się zasady: w  zasadniczych 
sprawach jedność; w  mniej ważnych wolność, a we wszystkich — 
miłość.

III. Stosunek do depozytu wiary i władzy w Kościeie

10. Kościół nie ustanawia nowych dogmatów i nie wydaje nie
omylnych orzeczeń. Nieomylnym jest tylko Bóg, natomiast człowiek
—  tak jeden, jak i wielu — może się mylić. Uchwały i wskazania 
Soborów Powszechnych (ekumenicznych) pierwszego Tysiąclecia Koś
ciół przyjmuje, podobnie jak i orzeczenia własnych Synodów Ogólno
polskich.

11. Kościół wyznaje, że chrześcijaństwo ma być i jest aż do skoń
czenia świata realizacją w  czasie Dzieła Zbawienia, dokonanego przez 
Jezusa Chrystusa. Ośrodkiem życia chrześcijańskiego jest Chrystus 
i Jego Ewangelia, wciąż na nowo przez chrześcijan odczytywana, roz
ważana i stosowana.

12. W  nawiązaniu do Apostolskiej Tradycji, Kościół utrzymuje, że 
najwyższą władzą jest Synod Ogólnopolski, który odbywa się w e
dług przepisów niniejszego prawa. Organem władzy wykonawczej 
w  okresie międzysynodalnym jest Rada Synodalna oraz jej podpo
rządkowane Rady Diecezjalne i Rady Parafialne.

13. Biskupi i księża są szafarzami kultu i wykonawcami uchwał 
synodalnych w dziedzinie nauczania i wychowania powierzonych so
bie wiernych.

14. Kościół uznaje możliwość dwojakiego poznania: naukowego — 
przez doświadczenie, i religijnego —  przez wiarę. Przedmiotem po
znania doświadczalnego są rzeczy stworzone; doczesne —  przedmiotem 
poznania przez wiarę są sprawy pozadoczesne, nadprzyrodzone.
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IV. Zasady wiary i moralność Kościoła

15. Wiara w jednego Boga, jako podstawa religii objawionej, jest 
łaską Bożą, która nie jest związana wyłącznie z jakimkolwiek jed 
nym Kościołem. Kościół wierzy, że Bóg może użyczyć tej łaski także 
poza Kościołami chrześcijańskimi, aby ludzi żyjących według prawa 
naturalnego doprowadzić do zbawienia. Powołaniem Kościoła jest 
szerzyć wiarę w Boga. Do wiary i do niewiary nie wolno nikogo 
zmuszać, a wierzących inaczej, lub niewierzących należy szanować 
z powodu ich wewnętrznych przekonań.

16. Kościół naucza, że istnieje jeden Bóg, wszechmogący stwórca 
wszystkiego; On jest źródłem życia nadprzyrodzonega, jest celem 
wszystkich stworzeń, których losami kieruje sam w swej Opatrz
ności; zbawia przez zasługi Syna swego Jezusa Chrystusa i uświęca 
mocą Ducha Świętego, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty stano
wią Trójcę Świętą, w którą Kościół wierzy i czci Ją.

17. Kościół w swej nauce wiary i moralności stoi na gruncie 
prawd objawionych zawartych w 72 kanonicznych księgach Pisma 
św., szczególnie Nowego Testamentu, a objaśnionych przez starożytną 
Tradycję kościelną.

18. Kościół naucza, że bezbłędność Biblii dotyczy w pierwszym 
rzędzie prawd religijnych, natomiast odzwierciedlone w Biblii sto
sunki społeczne i polityczne są relacją o przeszłości różnych narodów 
i ustrojów, a nie wytyczną dla doby współczesnej.

19. Każdy wierny ma prawo wolnego czytania Pisma Św., w do
wolnym języku. Streszczeniem prawd wiary jest wyznanie wiary 
zwane Składem lub Symbolem apostolskim.

20. Miłosierdzie Boże zostało urzeczywistnione w posłannictwie Sy
na Bożego, Jezusa Chrystusa, który będąc jednej z Bogiem Ojcem 
natury narodził się w  czasie z Maryi, jako zapowiedziany przez Pro
roków Mesjasz, głosił Ewangelię, a swym najdoskonalszym życiem 
dał przykład świętości i poświęcenia dla bliźnich.

21. Kościół, opierając się na najstarszej Tradycji kościelnej nau
cza, że przez życie i śmierć na krzyżu Jezus Chrystus dokonał dzieła 
odkupienia ludzkości, wciągniętej przez Adama w skutki grzechu 
pierworodnego, oraz zapoczątkował w życiu ludzkości nową erę — 
pojednania, miłości i pokoju, i stał się zarzewiem nowego życia, 
bior.'|cego swój początek w poznawaniu i umiłowaniu Boga oraz peł
nieniu Jego świętej woli.

2'.’, Kościół wierzy w Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie Je
zus i Chrystusa oraz w Zesłanie Ducha Świętego.

2.1 l ’ i ilclyczne wykorzystanie dzieła odkupienia jest uświęceniem, 
któri' ilnkonuje się przy współdziałaniu człowieka z Duchem Świę
tym, Idńry pochodzi od Boga Ojca. Łaska Boża i działanie Ducha
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39. Eucharystia jest duchowym pokarmem chrześcijanina i połą
czeniem z Jezusem Chrystusem.

40. Sakrament Namaszczenia Chorych jest nadprzyrodzonym środ
kiem do wzmocnienia fizycznych i duchowych sił chorego.

41. Sakrament Kapłaństwa daje władzę sprawowania Mszy św., 
szafowania sakramentów, głoszenia Słowa Bożego i publicznego w y
konywania aktów kultu.

42. Sakrament Małżeństwa jest kościelnym uświęceniem umowy 
małżeńskiej i błogosławieństwem na nową drogę pożycia małżeńskie
go-

43. Do przyjęcia któregokolwiek sakramentu nie wolno nikogo 
zmuszać. Życie ludzkie w Kościele nie jest bowiem niewolą, lecz 
ochoczym i radosnym służeniem Bogu.

44. Kościół nie uznaje niezgodnych z Pismem Św. i Tradycją A po
stolską dogmatów i praktyk kościelnych, a w  szczególności zaś do
gmatu o prymacie jurysdykcyjnym  i o nieomylności papieża w spra
wach wiary i moralności. Nie uznaje też nauki o odpustach, wyłącz
ności spowiedzi usznej i praktyki obowiązkowego celibatu ducho
wnych. Natomiast Kościół uznaje, że św. Piotr był pierwszym wśród 
równych apostołów, ale to jego pierwszeństwo miało znaczenie jedy
nie osobiste, było jednorazowe, a jego urząd, jako taki, był nieprze- 
kazywalny.



Zarejestrowane na taśmie magnetofonowej

O naszych parafiach

W roku 1986 —  w kwietniu i listopadzie —  miały miejsce dwa 
ważne wydarzenia w życiu Kościoła Polskokatolickiego i Społecznego 
Towarzystwa Polskich Katolików: zorganizowano bowiem, staraniem 
Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików, 
dwa międzynarodowe sympozja naukowe, z okazji 120 rocznicy uro
dzin bpa Franciszka Hodura (organizatora PNKK w Stanach Zjedno
czonych i Kanadzie) oraz 100 rocznicy urodzin bpa Leona Grocho
wskiego (gorącego patrioty i orędownika spraw polskich).

Tygodnik „Rodzina” zamieścił na swych łamach serię wywiadów 
z duchownymi polskokatolickimi, biorącymi udział w tych ważnych 
spotkaniach naukowych. Redaktorzy „Rodziny” rozmawiali z księżmi 
na różne tematy — o życiu parafii, której duszpasterzują, o codzien
nych troskach i radościach, których doświadczają w swej niełatwej 
pracy, a także o sympozjach. Zaprezentujemy dziś Czytelnikom „Ka
lendarza” fragmenty wspomnianych wywiadów.

Uroczystość św. Mikołaja w  parafii katedralnej w Warszawie. Od lewej: 
Pierwszy Biskup Kościoła Polskokatolickiego — bp Tadeusz R. Maje

wski, obok ks. dziekan Tomasz Wojtowicz

G — Kalendarz katolicki



Ks. dziekan Aleksander Bielec —  proboszcz Parafii Polskokatołi- 
ckiej pw. św. Ducha w Tarłowie, długoletni współpracownik „Ro
dziny” („R odzin a”  n r 23 z 8 czerw ca 86):

„Red.: —  Zacznijmy naszą rozmowę od przedstawienia pracy Księ
dza w parafii. Jest Ksiądz duszpasterzem od lat...

Ks. A.B.: —  Od 22 lat w Kościele Polskokatolickim. Pierwszy kon
takt z tym Kościołem zawdzięczam nieżyjącemu już ks. dziek. Jani
kowi, który pracował w Bażanówce. W tym czasie ja byłem wikariu
szem pobliskiej parafii rzymskokatolickiej. Równocześnie z ideologią 
Kościoła Polskokatolickiego zapoznawał mnie obecny mój kolega, ks. 
Ryszard Rowicki, dziekan z Sanoka. Pod ich właśnie wpływem 
w 1964 r. stałem się członkiem Kościoła Polskokatolickiego —  a za
razem ich podwładnym, bo przez pewien czas byłem  wikariuszem 
w Bażanówce, a później w Sanoku. Stamtąd właśnie mój ówczesny 
zwierzchnik krakowski, a obecnie zwierzchnik Kościoła Polskokatoli
ckiego, bp Tadeusz Majewski, przekazał mi parafię Tarłów, właśnie 
odbudowaną po zniszczeniach wojennych. Nie było tu duszpasterza 
przez 15 lat po wojnie. Bp Majewski wypowiedział wówczas takie 
zdanie: „Jeśli ksiądz da sobie radę przez 3 miesiące, przeniosę księ
dza gdzie indziej, bo się nadaje na proboszcza” .

Red.: — I te trzy miesiące trwają do dziś?
Ks. A.B. —  Tak, już prawie 22 lata.
Red.: — A więc, opierając się na tych doświadczeniach Księdza, 

może zechce nam Ksiądz powiedzieć, jakie są, jego zdaniem, najważ
niejsze elementy pracy duszpasterskiej, a zarazem szczególne proble
my życia w diasporze?

Ks. A.B.: —  Sytuacja życia w diasporze z jednej strony ułatwia 
nam zadanie, bo jesteśmy sami za siebie odpowiedzialni, mamy swo
bodę działania w realizowaniu różnych planów — ale z drugiej stro
ny jest nam też trudno, bo odległości budzą rozmaite problemy. Jeśli 
jednak potrzebujemy pomocy, to księża chętnie nam jej udzielają.

Red.: —  A  jaka jest opinia Księdza o pracy duszpasterskiej obec
nie? Czy uważa Ksiądz, że jest ona trudniejsza niż kiedyś?

Ks. A.B.: -— Raczej może nazwałbym tę pracę zupełnie inną. Z jed 
nej strony pewnym jej ułatwieniem jest to, że mamy możliwość 
szybszego między sobą kontaktu, że jest trochę więcej wydawnictw. 
Utrudnieniem zaś jest dla nas większa migracja ludności.

Red.: —  W yjazd do ośrodków miejskich i zmiana grupy społecznej 
na tzw. chłoporobotników?

Ks. A.B.: —  Tak, zwłaszcza jeśli idzie o moją placówkę, skąd sporo 
osób wyjeżdża do Ostrowca Świętokrzyskiego czy do Ożarowa. Jest 
to pewne utrudnienie, zwłaszcza w tak małej placówce, jak moja. 
Nie prowadzę, co prawda, specjalnej statystyki, bo dla mnie ważną 
statystyką jest składanie próśb, np. o odprawienie Najświętszej Ofia-
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Ołtarz Pamięci Narodowej — z obrazem Chrystusa nad płonącą Warsza
wą — w katedrze warszawskiej pw. Sw. Ducha
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ry. Tarłów jest jednak placówką, którą księża kilkakrotnie próbowali 
wskrzesić. Już bowiem przed wojną były tu bardzo trudne warunki, 
wiele tu wycierpiał organizator tej placówki, śp. ks. Adam Jurgie
lew icz (późniejszy biskup tytularny), zanim odszedł, wiele też w y
cierpieli ludzie. Przychodzili do kościoła, gdzie nie było pełnej ob
sługi, bo przybywał ksiądz dojeżdżający, który raz mógł dojechać, 
a raz nie. Ludzie się w  końcu zniechęcili. A  wskrzesić coś jest bar
dzo trudno.

Red.: — Jest to chyba trudniejsze, niż zorganizowanie nowych pla
cówek.

Ks. A.B.: — Właśnie. Niemniej jednak dziś placówka się rozwija, 
jest więcej chrztów św., więcej udzielam ślubów — a to juz coś 
znaczy!

Red.: — A więc młodzi?
Ks. A.B.: — Tak, młodzi. Ci, których jako duszpasterz sam pro

wadziłem od dzieciństwa.
Red.: —  Czy w swojej pracy duszpasterskiej z młodzieżą i dziećmi 

stosuje Ksiądz jakieś szczególne formy?
Ks. A.B.: — Widzę czasem, że starsi traktują dzieci i młodzież 

bardzo lekko, ot, tak sobie. Ja nauczyłem się być bardzo wyczulony 
na dziecięce sprawy i traktuję wszystkie dzieci jak dorosłych. A  jest 
ich w parafii, w Tarłowie, gromadka —  jak w każdej rodzinie. Co 
prawda, rodziny są teraz mniejsze, a więc i mniej jest dzieci” .

Ks. proboszcz Aleksander Smętek —  Parafia Polskokatolicka 
p\v. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, Libiąż-Zarki („R odzina” 
-nr 24, z 15 czerwca 86):

,,Red.: — Czy zechciałby Ksiądz opowiedzieć o związkach, jakie 
łączą parafię Libiąż-Żarki z osobą biskupa Franciszka Hodura?

Ks. A.S.: —  Żarki są miejscem urodzenia biskupa Franciszka Ho
dura, a zatem w tradycji naszej parafii miejscem dość szczególnym...

Red.: — Czy w związku z tym mógłby Ksiądz powiedzieć coś więcej 
na temat tradycji i pamięci, jakie zachowały się wobec osoby śp. 
Biskupa na terenie parafii?

—  Ks. A.S.: — Parafia nasza powstała w roku 1961, a więc prawie
10 lat po śmierci bpa Hodura, który — jak wiadomo - zmarł w  ro
ku 1953. Niemneij jednak wiele spośród obecnie żyjących osób znało 
i pamięta biskupa Hodura, chociaż on sam na terenie Żarek gościł 
raczej sporadycznie. Utrzymywał — owszem — kontakty z zamieszka
łymi tutaj bratem i siostrą, ale miały one charakter bardziej rodzin
ny niż duszpasterski. Szczególnie silne więzy łączyły biskupa Hodura 
x  jedną z sióstr, Salomeą, która po śmierci rodziców, kiedy jeszcze 
pobierał nauki w seminarium duchownym, okazała mu wiele zrozu
mienia i pomocy.
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W parafii polskokatolickiej w Bolesławiu

Red.: Żarki są miejscem urodzenia Organizatora Polskiego Naro
dowego Kościoła Katolickiego w  USA, Kanadzie i Polsce. Czy ma 
to jakiś wpływ na kontakty parafii z wiernymi tego Kościoła zza 
oceanu?

Ks. A.S.: —  Jak najbardziej. Kontakty takie trwają po dziś dzień, 
przy czym były one szczególnie częste w okresie budowy naszego 
kościoła, tj. w latach 1970— 1972. Budowę prowadziło STPK, zaś 
fundusze na ten cel przekazała właśnie Polonia, skupiona w PNKK 
wokół Polsko-Narodowej „Spójni” w USA.

Red.: —  Jak długo jest Ksiądz duszpasterzem w swej parafii?
Ks. A.S.: —  W  tym roku upłyną dwadzieścia trzy lata od chwili 

powierzenia mi obowiązków proboszcza.
Red.: —  Jak Ksiądz ocenia bilans tych lat?
Ks. A.S.: —  Myślę, że w  sumie jest to bilans pozytywny. W roku

1972 ukończono budowę kościoła parafialnego, który jeszcze w tym 
samym roku został poświęcony, pięć lat temu powstała plebania, ale 
najważniejszy jest, oczywiście, kościół — wokół niego skupiają się 
wierni.

Red.: —  Pod jakim wezwaniem jest kościół?
Ks. A.S.: —  Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Poza tym jest to



Kościół polskokatolicki pw. Sw. Krzyża w Poznaniu
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kościół — pomnik wzniesiony ku czci, ale także w uznaniu duszpa
sterskich zasług, biskupa Hodura. Kościół będący jednocześnie sym
bolem i dowodem ciągle żywej pamięci, jaką „Spójniacy” zza oceanu 
i nasi wierni zachowują wobec dzieła i osoby Organizatora PNKK.

Red.: — Z doświadczeń swej długoletniej pracy w parafii, co wy
daje się Księdzu w posłudze duszpasterskiej szczególnie ważne?

Ks. A.S.: — Myślę, że przede wszystkim systematyczność i obo
wiązkowość. Takie podejście wzbudza szacunek i zaufanie. Nie moż
na zawieść zaufania wiernych, gdyż oni w Kościele szukają oparcia 
nierzadko w trudnych chwilach swego życia. Mówiąc o obowiązko
wości, mam więc na uwadze przestrzeganie całorocznego programu 
liturgicznego oraz tych wszystkich uroczystości kościelnych czy in
nych spotkań z parafianami, które dla naszego Kościoła i parafii są 
ważne, i które sprzyjają pogłębianiu więzi: duchowni-świeccy. Nie 
może więc być m owy o tym, aby zaplanowane wcześniej nabożeństwo 
czy spotkanie, np. katechetyczne, nie odbyło się z powodu nieobec
ności księdza. Podważałoby to autorytet duszpasterza i nie sprzyjało 
poważnemu go traktowaniu. Na to nie może sobie pozwolić żaden 
Kościół. Chodzi przecież o to, że wraz z szerzeniem wiary i wiedzy 
religijnej Kościół pełni także istotną rolę wychowawczą, musi zatem 
sam spełniać warunki z roli tej wynikające.

Red.: — Wspomniał Ksiądz o roli wychowawczej... W  jaki sposób 
realizowana jest ona w  parafii Księdza?

Ks. A.S.: —  Formy są różne. Począwszy od kazań wygłaszanych 
podczas Mszy świętych, poprzez wizyty pasterskie, uczestniczenie we 
wspólnym opłatku czy zebraniach -Towarzystwa Adoracji Najświęt
szego Sakramentu, a na spotkaniach katechetycznych kończąc. Każde 
z nich jest okazją do przemyśleń na temat moralności chrześcijańskiej 
i wynikającej z niej etycznej postawy człowieka. Możliwości —  jak 
widać — jest wiele... Tym  niemniej najlepiej i najpełniej ów  dydak
tyzm realizuje się w kazaniach, gdyż jest on bezpośrednio powiązany 
ze Słowem Bożym, a tym samym osiąga najgłębszy wyraz. Poza tym 
ranga kazań wynika z tradycji, co w znacznym stopniu wpływa na 
pozytywny do nich stosunek wiernych” .

Ks. proboszcz Jerzy Bajorek —  Parafia Polskokatolicka pw. Matki 
Boskiej Anielskiej w Kosarzewie („Rodzina”  nr 27 z 6 lipca 86):

„Red.: —  Ostatnio bardzo modnym i głośnym tematem we wszyst
kich środkach masowego przekazu stała się walka z wszelkimi prze
jawami patologii społecznej. Jaka jest — zdaniem Księdza •— rola 
Kościoła w tym przedmiocie?

Ks. J.B.: —  Patologie społeczne to rzeczywiście „gorący”  temat na
szej obecnej rzeczywistości, a statystyki w tym względzie są przera
żające. Rola Kościoła w tej walce z wszystkimi dewiacjami społecz
nymi jest duża, ale nie można jej też przeceniać. W pływ Kościoła —
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Wnętrze zabytkowego kościoła pw. Sw. Krzyża w Poznaniu

choć z pewnością wielki, zależy jednak od formy, w jakiej ludziom 
pewne treści są przekazywane. A  główną formą jest słowo, głoszone 
z ambon czy drukowane. Nie każdy przyjm uje je właściwie, nie każ
dy też odnosi je właśnie do siebie.

Walka Kościoła z przejawami patologii społecznej —  to przede 
wszystkim walka o człowieka, o jego godność dziecka Bożego. I w m o
mencie, gdy choćby tylko jeden człowiek przyjmie —  Słowo Bo
że dla siebie, dla, swego duchowego ubogacenia —  sukces Kościoła 
będzie niewątpliwy.

Jedna rzecz zastanawia mnie najbardziej w tym temacie walki 
z patologią. Jak do tej pory —  przeważnie są to indywidualne akcje 
różnych grup czy ugrupowań społecznych, nie ma natomiast sko
ordynowania wszystkich działań. W indywidualnych akcjach, część 
ludzi nie chce zostać anomiową —  wygląda to na chęć czerpania 
z toczonej walki jaKiegoś osobistego profitu, po prostu chce z tego 
coś mieć. Zatraca to wówczas swoje szczytne idee, a cała ta walka
—  staje się zwykłym, niskim interesem... I jeszcze jedno: jak wszy
scy wiemy, Polacy są narodem bardzo dziwnym i taka skonsolido
wana akcja najprzeróżniejszych środowisk może wywołać reakcję
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przeciwną do spodziewanej. Polak, gdy chce, potrafi stanąć przeciw 
temu, czego chcą od niego wszyscy - to przekora, z którą walczyć 
jest naprawdę trudno. Ten specyficzny, polski indywidualizm może, 
niekiedy, w  poważnym stopniu osłabić wielkie idee, zamierzenia 
czy zwykłe, ludzkie racje. Nawoływanie do uczciwego, godnego życia 
i człowieczego istnienia tu, na ziemi, to największa rola Kościoła, nie 
tylko w walce z alkoholizmem, narkomanią czy innymi plagami 
społecznymi, ale w prowadzeniu człowieka do osiągnięcia zbawienia” .

Ks. proboszcz Jan Kuczek —  Parafia Polskokatolicka pw. Matki 
Bożej Wniebowziętej w Krakowie —  długoletni współpracownik
R odzin y”  („R odzin a”  nr 29 z 20 lipca 86 oraz nr 5 z 1 lutego 87):

,,Red.: — W jakim stopniu wzorzec duszpasterskiej działalności 
biskupa Franciszka llodura powinien być zdaniem Księdza - - 
realizowany przez księży Kościoła Polskokatolickiego?

Ks. J.K.: — W zasadzie wszystkie metody pracy duszpasterskiej 
stosowane przez biskupa llodura mogą być z powodzeniem realizo
wane we współczesnym duszpasterstwie. Zasadnicze jednak znacze
nie w pracy parafialnej —  a mówię to opierając się na doświadczeniach 
wyniesionych z własnej parafii —  ma wiara duszpasterza w słuszność 
prowadzonej sprawy, jego bezpośredniość oraz oparcie działalności 
parafii na zasadach dobrze pojętej demokracji. Nie może to pozostać 
bez wpływu, nie może być nie zauważone przez parafian, którzy 
dzięki temu jeszcze bardziej angażują się nie tylko moralnie, ale 
i materialnie w dzieło budowania parafii i Kościoła.

Red.: - Z zamierzonych dotychczas i zrealizowanych własnych 
planów duszpasterskich, które ceni sobie Ksiądz najbardziej?

Ks. J.K.: - - Myślę, że na przestrzeni 13 lat pracy w m ojej obecnej 
parafii najcenniejsze jest to, że udało mi się doprowadzić parafian 
do autentycznej, prawdziwej religijności, tzn. zgodności życia z za
sadami wiary oraz do umocnienia więzi duchowej całej rodziny pa
rafialnej.

Red.: —  Czego, zdaniem Księdza, człowiek współczesny oczekuje 
od Kościoła, i na ile Kościół może spełnić te oczekiwania?

Ks. J.K.: —■ Jeżeli czegoś współczesny wyznawca oczekuje od Koś
cioła, to na pewno jego autentyczności w wypełnianiu zleconej przez 
Chrystusa misji: nauczycielskiej, kapłańskiej i pasterskiej. Kościół 
nasz dysponuje odpowiednio przygotowaną kadrą i —  sądzę — może 
z powodzeniem spełnić te oczekiwania. Mówiąc inaczej: nigdy wy
znawcy nie oczekiwali i nie oczekują od Kościoła zajmowania się 
sprawami politycznymi, ale przede wszystkim domagają się głoszenia 
Ewangelii Chrystusowej.

Red.: — Proszę Księdza, wiele mówi się ostatnio o niepokojących 
rozmiarach patologii społecznej. Czy i na tym polu —  zopobiegania
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Z uroczystości Bożego Ciała w Bielsku-Białej

tak niekorzystnym zjawiskom — widzi Ksiądz jakąś misję dla Koś
cioła Polskokatolickiego?

Ks. J.K.: — Jeśli idzie o kwestię patologii społecznej, to — moim 
zdaniem — do zwalczania tych zagrożeń powołane jest całe społe
czeństwo. Oczywiście, społeczność polskokatolicka i tutaj może zna
leźć pole do działania, zważywszy, że duszpasterze powinni pamiętać
o obowiązku ukazywania w swoich publicznych wystąpieniach szkod
liwości pasożytnictwa społecznego, nieróbstwa czy złodziejstwa. Nie
zależnie od tego uważam za wskazany udział duchownych w szeroko 
prowadzonej przez powołane do tego instytucje —  akcji antyalkoholo
wej, antynarkomańskiej. A  to dlatego, że w  dzisiejszym społeczeń
stwie autorytet, zaangażowanie i słowo duchownego mają prestiż i cie
szą się życzliwym przyjęciem.

Red.: —  Proszę nam powiedzieć, czy prowadząc od lat rubrykę 
„Rozmowy z Czytelnikami” spotkał się Ksiądz z problemem, który 
szczególnie nurtuje autorów listów?

Ks. J.K.: Owszem. Myślę, że najczęściej są to problemy natury
moralnej. Wśród nich zaś najwięcej niepokoju budzi problem niezgod
ności postaw kapłanów z głoszonymi przezeń zasadami. Rzecz jasna, 
Idzie tu o kapłanów różnych wyznań. W wielu przypadkach nie ma-

90



Nawa boczna kościoła polskokatolickiego pw. Sw. Marii Magdaleny we
Wrocławiu

my więc. wpływu na zmianę podobnych postaw, tym niemniej sygna
lizowanie takich faktów i zwracanie się z nimi bezpośrednio do nas 
wskazuje — tak sądzę — na zaufanie, jakim czytelnicy nas darzą.
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To zawsze zobowiązuje, zwłaszcza że wielu spośród nich nie jest 
związanych z naszym Kościołem” .

Ks. proboszcz Stanisław Stawowczyk —  Parafia Polskokalo- 
licka pw. Podwyższenia Krzyża św. w Żaganiu („R odzin a”  nr 35 
z 31 sierpnia 86):

„Red.: —  Czy długo pracuje Ksiądz w swojej parafii w Żaganiu?
Ks. S.S.: - Dopiero 2,5 roku. I chyba —  to moje osobiste odczu

cie —  pracuje mi się tutaj dobrze. Sprawia mi satysfakcję i radość 
każda posługa kapłańska, każdy udzielony Sakrament, każda odpra
wiona Msza św. Jestem bardzo związany ze swoimi parafianami — 
nie tylko przez odpowiedzialność, która spoczywa na mnie z racji 
pełnionej tu funkcji duszpasterskiej, ale i przez wspólne podejm o
wanie działań na rzecz Kościoła i naszej parafii. Widzę, na co dzień, 
troską tych ludzi o wygląd świątyni, o ład w niej, widzę ich aktywne 
uczestnictwo we Mszy św. i częste przystępowanie do Stołu Pańskie
go. To wszystko, z pewnością, może napawać dumą i satysfakcją, 
a zarazem zachęcać, pobudzać do jeszcze ofiarniejszej służby.

Red.: ■—■ Służba, do której został Ksiądz powołany —  służba Bogu 
i ludziom, jest rzeczywiście bardzo odpowiedzialna, a co za tym 
idzie — i trudna.i Czy napotyka Ksiądz w wypełnianiu swojej służby 
jakieś poważne kłopoty, trudności?

Ks. S.S.: —  Chyba nie większe, niż każdy inny ksiądz w swojej 
parafii. Żagań nie jest dużym miastem, żyje się tu inaczej niż 
w stolicy kraju. Może to i dobrze, ludzie, mają tu niewątpliwie 
więcej czasu dla siebie, a mniej —  na uleganie pokusom „wielkie
go świata” . Nasza społeczność parafialna nie jest tak liczna, jak 
gdzie indziej, i dzięki temu mogłem przez ten niedługi czas poznać 
ją stosunkowo dobrze. Zdaję sobie sprawę z tego, że to poznanie nie 
jest dogłębne, bo przecież każdy ęzłowiek ma swoje tajemnice, któ
rych nie wyjawi nawet kapłanowi, lecz mamy do siebie wzajemne 
zaufanie — i to jest w  m ojej pracy bardzo ijtotne. Co martwi mnie 
najwięcej — to zdarzająca się nieobecność na niedzielnej Mszy św. 
niektórych parafian, mała frekwencja dzieci na katechizacji itp. Oso
bny problem stanowi grupa osób „ocierających” się powierzchownie
o Kościół. Przeważnie są to sympatycy Kościoła Polskokatolickiego, 
a przychodzą do nas po posługi sakramentalne, takie jak: śluby, 
chrzty, pogrzeby. Jestem jednak optymistą i wierzę, że z czasem i ci 
ludzie będą stanowili część naszej wspólnoty parafialnej” .

Ks. dziekan Eugeniusz Stelmach —  proboszcz Parafii P olsko- 
katolickiej pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Strzyżowi- 
cach k. Będzina („R odzina”  nr 41 z 12 października 86 i « r  6 
z 8 lutego 87):
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Podczas Mszy św. w katedrze wrocławskiej

„Red.: —■ Ksiądz Dziekan jest proboszczem Parafii Polskokatolic- 
kiej w Strzyżowicach k. Będzina. Od ilu już lat Ksiądz Dziekan 
jest kapłanem?

Ks. E.S.: —  Kapłanem jestem już prawie ćwierć wieku. Mogę 
podać dokładną datę moich święceń kapłańskich - było to 29 czerw
ca 1962 r. Święcenia otrzymałem z rąk J.E. bpa prcf. dr. Maksymi
liana Rodego w katedrze warszawskiej i zostałem wówczas zns.ępcą 
kanclerza przy ówczesnym Zwierzchniku Kościoła Polskokatolickiego. 
Później, a dokładnie 15 sierpnia 1962 r., losy mnie poprowadziły do 
Strzyżowie i od tego czasu jestem w Strzyżowicachb

Red.: - Czy wierni w Strzyżowicach znają dobrze postać bpa
Franciszka Ilodura?

Ks. E.S.: Z pytaniem tym bym polemizował. Co znaczy „do
brze” ? Mogę powiedzieć, że ja sam dobrze nie znam bpa Franciszka 
Hodura. Starałem się go dobrze poznać w tej chwili, w czasie sym
pozjum. Wiele spraw dopiero teraz poznałem, wiele się nauczyłem. 
Wierni znają postać bpa Hodura na tyle, na ile możliwe jest to 
poznanie z literatury, z artykułów i wydawnictw książkowych — 
np. z Kalendarza Katolickiego, „Rodziny” , „Posłannictwa” , ale także 
z rom ów ze mną, z homilii głoszonych w kościele. Jeszcze raz pod
kreślam, że nie jest to zbyt dobre poznanie, ponieważ postać bpa 
Franciszka Hodura nie jest —■ i nie była nawet w tamtych czasach



!

Ołtarz główny kościoła polskokatolickiego pw. Zmartwychwstania Pańskie
go w Bydgoszczy

— wielu ludziom za dobrze znana, a czasy nam współczesne mają 
już nieco inne podejście do tego wielkiego Polaka. Widać to na 
podstawie różnych referatów, których z wielką uwagą wysłuchałem, 
na podstawie różnych sprzeczności wykazywanych tu, na sali obrad, 
na podstawie wypowiedzi referentów i dyskutantów.

Red.: — Czy większość parafian strzyżowickich to ludzie młodzi, 
czy raczej starsi?

Ks. E.S.: —  Są ludzie młodzi i bardzo starzy — weterani. Najstar
sza nasza parafianka liczy' sobie już 97 lat i znajduje się obecnie 
w bardzo złym stanie zdrowotnym. Często telefonuję do jej rodziny 
i dowiaduję się o jej zdrowie. Ta sędziwa Pani życzyła sobie, abym 
wyświadczył jej ostatnią posługę, żebym ją pochował. Jest też w na
szej parafii osoba, która ma 95 lat, a jeszcze co niedzielę widzę ją 
w kościele na Mszy św. Bardzo tę Panią szanuję i podziwiam jej 
znakomite zdrowie. A  tak, to w zasadzie nasza parafia jest młoda. 
W bieżącym roku (r. 1986) będziemy obchodzili dopiero srebrny ju 
bileusz naszej parafii, na którą składają się głównie rodziny młode, 
rodziny rozwojowe — co mnie niezmiernie cieszy.
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Red.: —  Jak przedstawia się praca z młodzieżą w Księdza parafii?
Ks. E.S.: —  Jestem „zatwardziałym” miłośnikiem dzieci i młodzie

ży. Myślę, że jest to zauważalne. Na temat pracy z dziećmi i m ło
dzieżą w strzyżowickiej parafii wielokrotnie już „Rodzina” pisała 
w kontekście działalności Oddziału Katowickiego Społecznego Towa
rzystwa Polskich Katolików. Praca ta przedstawia się w m ojej parafii 
dosyć dobrze. Elementy patriotyczne wszczepiane są młodzieży przez 
sam przykład, który płynie z góry.

Red.: —  Czy Ksiądz Dziekan zaobserwował może w swojej po- 
rafii tzw. „garnięcie się” młodzieży do Kościoła?

Ks. E.S.: —  Młodzież w tej chwili szuka czegoś, sama nieraz nie 
wie, czego szuka. Przeżywa różnego rodzaju rozterki duchowe czy 
życiowe — to można zauważyć. W mojej parafii tego „pędu” nie 
zaobserwowałem, nie jest to tzw. „garnięcie się” , a potem „ostygnię
cie” . Jest natomiast pewna stałość trzymania się Kościoła i uczestni
ctwo w nabożeństwach, które są przeznaczone głównie dla młodzieży 
i dzieci.

Red.: — Czy parafia strzyżowicka służy pomocą także ludziom 
starszym?

Ks. E.S.: —  Pomoc ludziom starszym — o to zawsze się staraliśmy. 
W tej chwili, szczególnie jest to zadaniem naszego Oddziału STPK. 
Otaczanie ludzi starszych opieką —  praca ta była już wprowadzana 
w życie od początków istnienia parafii. Zawsze interesowaliśmy się 
losem ludzi starszych, potrzebujących, urządzaliśmy dla nich różnego 
rodzaju imprezy, przekazując przy tej okazji rozmaite podarunki.

Red.: —  Jak nam wiadomo gościł Ksiądz Dziekan przed laty 
w swojej parafii bpa Leona Grochowskiego.

Ks. E.S.: —  A było to dokładnie 6 grudnia 1965 r. Bp Leon Gro
chowski odwiedził wtedy Strzyżowice w towarzystwie biskupów pol
skich i amerykańskich. Z Polski towarzyszyli mu: bp Tadeusz R. Ma
jewski i bp Julian Pękala. Natomiast z USA obecny był bp Franci
szek Rowiński. Wizytę tę pamiętamy do dziś. Bp Leon Grochowski 
był wspaniałym kaznodzieją —  wygłosił wówczas piękne, wzrusza
jące kazanie w języku polskim. Ludzie byli zachwyceni. Słyszeli 
bowiem, że wychowywał się w Ameryce, a tak pięknie mówił po 
polsku. Wyczuwało się w  nim jakiś charyzmat, który pociągał. Pa
miętam, że bp Grochowski bardzo lubił polskie pieśni, polską mu
zykę. Orkiestra, zaproszona na strzyżowicką uroczystość, zagrała 
hymn —  co go bardzo ujęło. Zresztą cała uroczystość zorganizowana 
była zgodnie z polską tradycją i staropolską gościnnością. Pierwszy 
Biskup Leon Grochowski nadał parafii strzyżowickiej najwyższą od
znakę Kościoła Polskokatolickiego — Wstęgę Jubileuszową z podo
bizną bpa Franciszka Hodura. Dokonał też poświęcenia kościoła. 
Wszystkie te chwile zapadły mi głęboko w serce” .
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Uroczystość Bożego Ciała — procesja w Strzyżewicach

Ks. dziekan Władysław Puszczyński —  proboszcz Parafii Pol- 
skokatolickiej pvv. Najświętszej Maryi Panny w Zielonej Górze
(„R odzin a” nr 44 z 2 listopada 86):

„Red.: Bardzo prosimy Księdza Dziekana o przedstawienie Czy
telnikom swej pracy duszpasterskiej w Kościele Polskokatolickim.

Ks. W. P.: —  Święcenia kapłańskie otrzymałem 2 lutego 1963 r. 
Rozpocząłem pracę duszpasterską w parafii pw. św. Rodziny w Ło
dzi. Ale już po kilku miesiącach została mi powierzona parafia w Mła
wie. Tam pracowałem wśród polskokatolików rozproszonych w trzech 
powiatach. Uczyłem dzieci religii, podtrzymywałem wiarę wśród 
wyznawców naszego Kościoła, którzy byli polskokatolikami jeszcze 
sprzed wojny. Z Mławy (na przełomie 1964 -196o r.) zostałem prze
niesiony do pracy duszpasterskiej w Złotoryi, a następnie w Żarach,
Żaganiu i Zielonej Górze. Do dziś mieszkam w Zielonej Górze. Całą
swą pracę duszpasterską traktowałem i traktuję nie jako przekazy
wanie i tłumaczenie pewnych gotowych sformułowań (choć i one są 
niewątpliwie cenne i nieodzowne), ale przede wszystkim jako świa
dectwo dawane Jezusowi Chrystusowi. Zawsze starałem się pamiętać
o słowach św. Jana Apostola, 'który tak rozpoczyna swój list. „To 
wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie ży
cia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego do
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tykały nasze ręce —  bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim 
świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w  Ojcu, a nam 
zostało objawione —  oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, 
abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A  mieć z nami współ
uczestnictwo znaczy: mieć je z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrys
tusem.

Red.: —  Od kilku lat jest Ksiądz Dziekan wiceprezesem Oddziału 
Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików w Zielonej Górze. Co 
skłoniło Księdza do pracy społecznej?

Ks. W. P.: — Od dawna pragnąłem zorganizować Oddział Spo
łecznego Towarzystwa Polskich Katolików w  Zielonej Górze, ale do
piero, gdy prezesem Zarządu Głównego STPK został bp doc. dr hab. 
W iktor Wysoczańiki, zmieniły się warunki i mogłem te plany zreali
zować. Zadaniem tego oddziału — tak jak wszystkich innych —  jest 
realizowanie celów statutowych STPK. Nie chciałbym dzisiaj rozwi
jać tego tematu, ponieważ wymaga on oddzielnego potraktowania. 
Chciałbym jedynie powiedzieć, że pracując dla Społecznego* Towa
rzystwa Polskich Katolików, przyczyniamy się do rozwoju naszego 
Kościoła i aktywnie uczestniczymy w życiu narodu” .

Ks. dziekan Marian Lewandowski —  proboszcz Parafii Polsko- 
katolickiej pw. Bożego Ciała w Gdańsku („R odzin a” nr 46 z 16
listopada 86):

„Red.: — Zacznijmy naszą rozmowę od przedstawienia postaci 
Księdza jako duszpasterza.

Ks. M.L.: —  Jestem duszpasterzem —  co zresztą widać po moich 
włosach— już od 29 lat. Zaczynałem pracę w Kościele Rzymskoka
tolickim, w dużej parafii diecezji krakowskiej, gdzie byłem katechetą 
w szkole. Z tej wielkiej parafii w  Nowej Hucie przychodziło na moje 
Msze św. bardzo dużo dzieci i młodzieży.

Red.: —  Praca z dziećmi i młodzieżą jest chyba dość specyficzna, 
bo poza powołaniem duszpasterskim potrzebne jest też powołanie pe
dagogiczne?

Ks. M.L.: O tak, oczywiście, ale też miałem dobrych profeso
rów, którzy długo przygotowywali nas do pracy z młodzieżą przez 
wykłady i liczne zajęcia praktyczne.

Red.: —  Czy to zainteresowanie pracą z młodzieżą pozostało?
Ks. M. L.: —  Oczywiście, zajmowałem się tym przez cały okres 

mojej pracy duszpasterskiej. (...)
Red.: —  Czy uważa Ksiądz, że praca duszpasterska jest dziś trud

niejsza niż kiedyś? Czy może jest po prostu inna?
Ks. M.L.: —  Inne są przede wszystkim warunki społeczno-politycz

ne. Moim zdaniem, jedną z najważniejszych dziś trudności pracy
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duszpasterskiej jest brak zaplecza, takiego jak sale spotkań i ich 
wyposażenie.

Red.: Pewne trudności bytowe i organizacyjne wynikają też za
pewne z faktu życia w diasporze?

Ks. M.L.: — Tak, nasi parafianie dojeżdżają z różnych dzielnic, 
odległych o kilka czy nawet kilkanaścię kilometrów.

Red.: —  A czy kościół Księdza, podobnie jak plebania, jest za
bytkowy?

Ks. M.L.: —  Kościół pw. Bożego Ciała pochodzi z XVI w. Został 
on przejęty w 1945 r. od Kościoła Ewangelickiego. Świątynia ma 
bardzo bogate wnętrze, m.in. piękny, zabytkowy ołtarz, odnowiony 
i zrekonstruowany, jest piękna empora, wrócił też, po 10 latach 
konserwacji, piękny plafon z 1709 r., jest też ciekawy obraz holen
derskiego malarza Hansa Rudemana „Ukrzyżowanie Chrystusa” . Mam 
nadzieję, że z kościoła Mariackiego w Gdańsku wróci do nas jeszcze 
jeden obraz, który kiedyś tu wisiał; w Warszawie, w konserwacji, 
są piękne kurdybany, na podłodze leży nowa, marmurowa posadzka, 
są piękne witraże —  i właściwie jedyną sprawą nierozwiązaną jest 
zrekonstruowanie zabytkowych, pochodzących z 1776 r. organów.

Red.: —  A  teraz poprosimy Księdza Dziekana o kilka zdań na 
temat życia parafialnego. Jak na przykład przedstawia się współpra
ca z młodzieżą, jakie są sprawy ludzi starych?

Ks. M.L.: —  Z grupą młodzieży w naszej parafii nie mam, na 
szczęście, żadnych większych problemów. Jeśli zaś idzie o ludzi star
szych, to jest np. w naszej parafii pewna rodzina, która pamięta 
jeszcze z Krakowa biskupa Franciszka Hodura. Mają dziś po osiem
dziesiąt kilka lat, ale mimo trudności komunikacyjnych i wieku zaw
sze starają się być na nabożeństwie, zawsze bardzo mile wspominają 
początki Kościoła i parafii” .

(wybór i oprać. M.K.)



Podstawowe wiadomości o starokatolicyzmie *

Kościoły Starokatolickie istnieją obecnie w  20 krajach. Posiadają 
one blisko 3 min. wiernych, 50 diecezji, ponad 200 parafii, 75 bisku
pów i ponad 1000 kapłanów. Kościoły te znajdują się we wzajemnej 
wspólnocie kościelnej.

Wszystkie Kościoły Starokatolickie —  z wyjątkiem Kościoła Utrech- 
ckiego, ekskomunikowanego przez papieża już w 1725 r. —  powsta
ły dopiero w ubiegłym lub w tym stuleciu. Stolica arcybiskupia 
Utrechtu stała się ośrodkiem Kościołów Starokatolickich, które dzięki 
niej posiadają powszechnie uznaną sukcesję apostolską. Wszystkie 
Kościoły starokatolickie powstały w wyniku oporu wobec rzymskoka
tolickich roszczeń hierarchicznych, a przede wszystkim wskutek od
rzucenia ogłoszonego w 1870 r. w  Rzymie dogmatu o uniwersalnej 
jurysdykcji papieża oraz jego nieomylności w  sprawach wiary i m o
ralności. Uzasadniając swoją postawę, powołują się one na zasady 
pierwotnego niepodzielonego Kościoła pierwszego tysiąclecia oraz 
uważają się za spadkobierców dążeń koncyliarnych i episkopalnych, 
występujących w łonie Kościoła zachodniego na przestrzeni ostatnich 
stuleci. Starokatolicy, wykluczeni z powodu swojego oporu z rzym
skiej wspólnoty kościelnej, zostali zmuszeni do utworzenia własnych 
Kościołów opierających swoją naukę na fundamencie Kościoła pier
wotnego. Kościoły Starokatolickie przeprowadziły odpowiednie refor
my życia kościelnego.

W 1889 r. Kościoły Starokatolickie Holandii, Niemiec i Szwajcarii 
utworzyły Unię Uthechcką, do której później przyłączyły się Koś
cioły w Austrii, Czechosłowacji, Ameryce, Polsce, Jugosławii, Francji, 
Włoszech i Szwecji. Z różnych przyczyn nie doszło do organizacyj
nego przyłączenia się do Unii Utrechckiej Kościołów w Hiszpanii, 
Portugalii i na Filipinach, mimo że Kościoły te posiadają z nią| od 
1965 r. pełną wspólnotę Kościelną. Kościoły Starokatolickie w Sło
wenii i Serbii należały dawniej do Unii Utrechckiej, dziś jednak 
łączy je z nią jedynie ograniczona wspólnota kościelna. Także Kościół 
Mariawitów w Polsce w latach 1909— 1924 należał do Unii Utrechc
kiej. W wyniku wieloletnich rozmów stało się możliwe zawarcie 
interkomunii między Kościołami Unii Utrechckiej a Kościołem Sta
rokatolickim Mariawitów w  Polsce.

Kościoły Starokatolickie Unii Utrechckiej oraz Kościoły Filipin, 
Hiszpanii i Portugalii posiadają też pełną wspólnotę kościelną z Koś
ciołami Anglikańskimi.

* Wybór na podstawie: „AltKatholisches Jahrbuch” 1985; Bonn 1985.
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A. Kościoły Starokatolickie Unii Utrechckiej

Unia Utrechcka zrzesza aktualnie 8 autonomicznych katolickich 
Kościołów krajowych lub regionalnych w Holandii, RFN (i NRD), 
Szwajcarii, Austrii, Czechosłowacji, Polsce, Jugosławii i Am eryce 
Północnej (Polski Narodowy Kościół Katolicki w USA i Kanadzie) 
oraz 3 obszary misyjne: we Francji, Włoszech i Szwecji. Wszystkie 
te Kościoły posiadają ogółem 400 000 wiernych, 15 diecezji, 616 pa
rafii, 19 biskupów i 431 kapłanów. W  Afryce Kościoły starokatolic
kie uczestniczą w anglikańskiej działalności misyjnej. Starokatolickie 
wydziały, sekcje, seminaria lub katedry istnieją w Bernie, Bonn, 
Utrechcie, Warszawie, Pradze, Wiedniu i Scranton (USA). Ukazują się 
22 czasopisma starokatolickie w 8 językach.

Doktryna

Podstawą doktrynalną Kościołów Starokatolickich jest Utrechcka 
Deklaracja W iary z 1889 r. Zgodnie z tym dokumentem, Kościoły 
te zachowują „wiarę starego Kościoła, tak jak wyrażona ona została 
w ekumenicznych symbolach i w powszechnie uznanych dogmatycz
nych orzeczeniach Soborów ekumenicznych niepodzielonego Kościoła 
pierwszego tysiąclecia” (punkt 1); uznają historyczny prymat, „tak 
jak kilka Soborów ekumenicznych i Ojcowie starego Kościoła przy
znawali go biskupowi Rzymu jako primus inter pares za zgodą całego 
Kościoła pierwszego tysiąclecia” (p. 2); odrzucają wprowadzone przez 
Kościół rzymski innowacje dogmatyczne jako nie dające się pogo
dzić z Pismem św., Tradycją kościelną i nauką starego, nie podzie
lonego Kościoła (pp. 2, 3, 4 i 5), a zwłaszcza uchwalony przez I So
bór Watykański w 1870 r. dogmat o nieomylności i uniwersalnej 
jurysdykcji papieża rzymskiego (p. 2); wyrażają nadzieję, „że dzięki 
wysiłkom teologów i w oparciu o wiarę niepodzielonego Kościoła 
uda się osiągnąć porozumienie w sprawie różnic powstałych od cza
sów rozłamów kościelnych” , przy czym zalecają, aby przy omawianiu 
istniejących jeszcze sprzeczności „starannie unikać wszelkiego naru
szania zasad prawdy i miłości”  (p. 7).

W  celu objaśnienia doktryny starokatolickiej, Międzynarodowa 
Konferencja Biskupów Starokatolickich (dalej w  skrócie: MKBS) ogło
siła, z różnych okazji, kilka dalszych deklaracji, które mają charak
ter oficjalnych wypowiedzi kościelnych. Są to:
—  Deklaracja o katolickiej doktrynie Maryjnej oraz papieskim dog
macie o W niebowzięciu Maryi z 26 grudnia 1950 r. (starokatolicka 
nauka maryjna, odrzucenie dogmatu);
—  List Pasterski o Starokatolickim Wyznaniu W iary (Posłanie W iary 
Biskupów) z 15 grudnia 1969 r. skierowany do Kościołów prawo
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sławnych (starokatolicka nauka o Objawieniu, Tradycji, Kościele, sa
kramentach i jedności);
—  Deklaracja w sprawie „Filioąue” z 15 grudnia 1969 r. (nauka
0 Trójcy Świętej, zasady ustroju kościelnego);
—  Deklaracja w sprawie prymatu w Kościele z 29 czerwca 1970 r. 
(opowiedzenie się za starokościelnym ustrojem, ponowne odrzucenie 
dogmatu o prymacie);
—  Deklaracja w sprawie ordynacji kobiet z 7 grudnia 1976 r. (ne
gatywne ustosunkowanie się do problemu dopuszczania kobiet do 
urzędu kapłańskiego).

U strój kościelny

Unia Utrechcka Kościołów  Starokatolickich ukonstytuowała się for
malnie w 1889 r. przez zawarcie umowy, tzw. „Konw encji Utre- 
chckiej” , między biskupami starokatolickimi; Umowa ta została zno
welizowana w 1974 r. Dokument ten stwierdza, że „Kościoły kiero
wane i reprezentowane przez biskupów zjednoczonych w Unii Utre- 
chckiej pozostają ze sobą w pełnej wspólnocie kościelnej” (art. 1). 
Podstawą zaś wspólnoty biskupów i ich Kościołów jest „wspólne 
opowiedzenie się za Utrechcką Deklaracją W iary z 24 września 1889 r.
1 wspólna im katolickość urzędu i kultu” (art. 2). Przyjętymi do
Unii mogą być tylko ci biskupi, których Konferencja Biskupów uzna
ła za kanonicznie wybranych i konsekrowanych (art. 3). Biskupi zbie
rają się regularnie jako Międzynarodowa Konferencja Biskupów Sta
rokatolickich; je j prezydentem jest e x  o fjic io  arcybiskup Utrechtu 
(Regulamin MKBS art. 1). „Do kompetencji MKBS należą wszystkie 
sprawy dotyczące utrzymania Wspólnoty Kościołów Starokatolickich 
oraz stosunków z innymi Kościołami” . Jest ona upoważniona do 
składania w imieniu Wspólnoty Kościołów Starokatolickich deklaracji 
w sprawach zasad wiary i moralności oraz do zawierania porozu
mień z innymi Kościołami. MKBS nie sprawuje samodzielnej jurys
dykcji w  poszczególnych Kościołach, lecz każdy biskup jest zobo
wiązany do realizowania —  w zakresie swojej jurysdykcji __ posta
nowień MKBS (art.5). MKBS ponosi odpowiedzialność za przestrze
ganie zasad, na jakich opiera się Unia Utrechcka i może podjąć 
odpowiednie kroki wobec tych Kościołów, które od zasad tych odstą
piły (art. 14).

Wspólnota z innymi Kościołami

Jednym z głównych pragnień Kościołów Starokatolickich jest po
nowne zjednoczenie wszystkich Kościołów chrześcijańskich w duchu 
ekumenii starokościelnej. Podczas Bońskich Konferencji Unijnych 
w latach 1874 75, które były pierwszymi w czasach nowożytnych
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zgromadzeniami ekumenicznymi o zasięgu światowym, ustalono wspól
nie z prawosławnymi i anglikanami cele i zasady pracy ekumenicznej, 
których znaczenie jest aktualne także dzisiaj.

W wyniku pertraktacji unijnych z Kościołami Anglikańskimi do
szło w Bonn, w 1931 r., do zawarcia porozumienia w  sprawie usta
nowienia „pełnej wspólnoty kościelnej” (nieograniczona communio 
in sacris, unia) między Kościołami Starokatolickimi i Kościołami 
Anglikańskimi. Bońskie Porozumienie Unijne opiera się na tych sa
mych podstawach, co porozumienie utrechckie (art. 2): „Wspólne opo
wiadanie się za Utrechcką Deklaracją W iary z 24 czerwca 1889 r.
i wspólna im katolickość urzędu i kultu” . Międzynarodowa K onfe
rencja Biskupów Anglikańskich w Lambeth, w  1930 r., potwierdziła 
wyraźnie zgodność nauki anglikańskiej z Utrechcką Deklaracją Wia
ry (rezolucja 35 c). Na tej samej zasadzie Kościoły Starokatolickie 
Unii Utrechckiej ustanowiły też w  1965 r. pełną wspólnotę kościelną 
z Kościołami starokatolickimi Hiszpanii, Portugalii i Filipin. Kościo
ły w Hiszpanii i Portugalii stały się w  1979 r. pełnoprawnymi człon
kami Wspólnoty Kościołów Anglikańskich.

Już w ubiegłym stuleciu rozpoczęły się pertraktacje unijne z Koś
ciołami Prawosławnymi. W  1931 r. odbyła się w Bonn oficjalna Kon
ferencja Unijna Prawosławno-Starokatolicka, podczas której ■— jak 
podano w organie urzędowym Kościoła Starokatolickiego w  Niem
czech w 1932 r. —  stwierdzono „pełną zgodność poglądów we wszy
stkich ważnych punktach” . Przewodniczący Konferencji Unijnej, 
egzarcha Patriarchatu Ekumenicznego Konstantynopola w Europie 
Zachodniej —  metropolita dr Germanos oświadczył, że prawosławni, 
w  wyniku rokowań unijnych ze starokatolikami wyrażają przekona
nie, „że tylko przyczyny zewnętrzne sprawiły, iż między naszymi 
obydwoma Kościołami wykazującymi się tak wielką zgodnością po
glądów we wszystkich istotnych kwestiach, nie doszło jeszcze do peł
nej interkomunii” . Po dłuższej przerwie i dodatkowych przygotowa
niach, Mieszana Komisja Prawosławno-Starokatolicka, w której re
prezentowane są wszystkie Kościoły prawosławne i starokatolickie, 
podjęła znowu, w  1975 r. oficjalny dialog, który ma doprowadzić do 
pełnej wspólnoty kościelnej między obu Kościołami.

Kościoły Starokatolickie są członkami-założycielami Światowej Ra
dy Kościołów i mają swojego przedstawiciela w je j Komitecie Na
czelnym.

Wspólne instytucje

Międzynarodowa Konferencja Biskupów Starokatolickich
Przewodniczący: Antonius Jan Glazemaker, arcybiskup Utrechtu, 

(Holandia)
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Sekretarz: Bp Hans Gerny, Berno (Szwajcaria).
Międzynarodowe Kongresy Starokatolików 
Międzynarodowa Konferencja Teologów Starokatolickich 
Międzynarodowe Czasopismo Kościelne 
(Internationale Kirchliche Zeitschrift —  IKZ)

Organ naukowy autonomicznych K ościołów  i ruchów katolickich, 
redagowany przez ks. dr. Hansa Freia z Berna, przy współpracy 
prof. dr. P. J. Maana z Arnhem (Holandia) i prof. dr. Bertolda Spu- 
lera z Hamburga (RFN).

Adres Redakcji: Rabbentalstrasse 55, CH-3013 Bern. Międzynarodo
wa Starokatolicka Służba Informacyjna (Alt-Katholischer Internatio- 
naler Informationsdienst —  AKID)



Bp W iktor W ysoczański

Dialog starokatolicko-prawosławny, 
jego przebieg i dotychczasowe wyniki

Żyjem y w okręsie wzmożonych wysiłków i dążeń na rzecz jedności 
chrześcijan, dialogów ekumenicznych prowadzonych na płaszczyźnie 
zarówno ogólnokościelnej, jak i lokalnej *. Ważnym partnerem na 
tym polu jest Kościół Rzymskokatolicki, który po II Soborze W a
tykańskim rozpoczął dialog z innymi Kościołami chrześcijańskimi, in
nymi religiami, a także z niewierzącymi.

Starokatolicy jednak o wiele wcześniej przejawili swą inicjatywę 
w tym zakresie. Już po I Soborze Watykańskim, kładąc podwaliny 
pod zorganizowanie w poszczególnych krajach Kościołów starokato
lickich, co miało miejsce na Kongresach, swoje najważniejsze posłan
nictwo widzieli w  tym, by doprowadzić do ponownego zjednoczenia 
rozdzielonych Kościołów  i chrześcijan. Uczestnicy I Kongresu Staro
katolików w Monachium (22— 24 września 1871) wyrazili przekona
nie, że rozłam między Kościołami zachodnimi oraz Kościołem grecko- 
-wschodnim i rosyjskim nastąpił bez istotnych powodów i nie znaj
duje uzasadnienia w żadnych nie dających się przezwyciężyć różni
cach dogmatycznych 2. II Kongres, który odbył się w  Kolonii (20— 22 
września 1872) powołał specjalną komisję, która miała się zająć w y
jaśnieniem stosunku starokatolików do innych wyznań i rozpocząć 
dialog z innymi niezależnymi od Rzymu Kościołami. Przewodnictwo 
tej komisji powierzono ks. prof. Ignacemu von Dollingerowi (1799— 
— 1890), który już w Kolonii podjął rozmowy z obecnymi na Kongre
sie przedstawicielami Kościoła prawosławnego i anglikańskiego. (Sta
rokatolicy i prawosławni w  1931 r. zawarli interkomunię). Szersze 
rozwinięcia dialogu starokatolicko-prawosławnego nastąpiło podczas

1 Wykaz dialogów ogólnoko&cielnych i lokalnych podaje Stanisław Ce
lestyn Napiórkowski OFM conv. w pracy: Wszyscy pod jednym Chrystu
sem. Ogólnoluterański dialog katolicko-luterański cz. 1, lata 1965—1981, 
Lublin 1985, KUL, s. 7—8. W odniesieniu do starokatolików autor błędnie 
podał, że dialog anglikańsko-starokatolicki został zapoczątkowany w 1972 r. 
oraz że starokatolicko-prawosławny prowadzony jest od 1966 r. Obydwa 
dialogi zostały zapoczątkowane tuż po I Soborze Watykańskim.

2 Cyt. Program Monachijski przyjęty przez zgromadzenie delegatów, 
zawierający — zgodnie z oświadczeniami wydanymi w Norymberdze i Mo
nachium — zasady i wnioski, na których miała być oparta dalsza praca 
starokatolików. Pełny tekst podaje J. F. von Schulte: Der Altkatholizismus. 
Geschichte seiner Entwicklung, inneren Gestaltung und rechtlichen Stel- 
lung in Deutschland. Aus den Akten und anderen authentischen Quellen 
dragestellt, Giessen 1887 (nowe wyd. Aaalen 1965, Scientia Verlag), s. 22— 
—24.
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Bońskich Konferencji Unijnych w latach 1874 i 1875, którym prze
wodniczył ks. I. von Dollinger. Spotkali się tam starokatolicy z pra
wosławnymi i anglikanami. Konferencje te ‘były najważniejszym 
dialogiem religijnym X IX  w., który utorował drogę późniejszym 
inicjatywom ekumenicznym 3. Nie miały one jednak charakteru koś- 
cielno-urzędowego, były spotkaniami osób prywatnych.

Grunt do I Konferencji Unijnej w  Bonn (14— 16 września 1874) 
przygotował ks. prof. I. von Dollinger swoimi znanymi siedmioma 
monachijskimi wykładami, ukazującymi perspektywę ponownego zjed
noczenia Kościołów chrześcijańskich poprzez twórczy powrót do sta
rego, niepodzielonego Kościoła pierwszego tysiąclecia. „Przyjdzie czas 
mówił ks. prof. I. von Dollinger, w  którym Kościoły św. Piotra i Pa
wła przekształcą się w Kościół św. Jana. Stanie się to w  ten sposób, 
że istniejące Kościoły będą nawzajem uczyć się i od siebie przyjm o
wać (...) przede wszystkim przez to, że nauki i symbole —  znane 
obu stronom —  postawią wyżej od tego wszystkiego, co jeszcze je  
d z ie lit” .

W  zredagowanym przez ks. prof. I. von Dollingera zaproszeniu 
podkreślono, że podstawę i zasadę ewentualnego porozumienia winny 
stanowić symbole wiary pierwszych wieków Kościoła oraz ówczesna 
nauka i praktyka, która w całym Kościele Wschodu i Zachodu ucho
dziła —  przed wielkim podziałem —  za istotną i konieczną. „Celem 
zjednoczenia —  czytamy w zaproszeniu —  nie jest jakaś unia absorp
cyjna czy pełne zlanie się różnych Kościołów w jeden, lecz przywró
cenie łączności kościelnej na podstawie unitas in necessariis, z utrzy
maniem i poszanowaniem tych właściwości poszczególnych Kościo
łów, które nie należą do istoty wiary B” .

Dialog z prawosławnymi i anglikanami w znacznej mierze ułatwiło 
wyjaśnienie ks. prof. I. von Dollingera, złożone na I Konferencji 
Unijnej, iż dekrety Soboru Trydenckiego nie wiążą starokatolików, 
albowiem Soboru tego nie można uznać za ekumeniczny. Teologowie 
starokatoliccy i prawosławni przyjęli sześć tez: *

1) Pismo Święte uznano za główną regułę wiary podkreślając, 
że autentyczna tradycja, tj. nieprzerwany, częściowo ustny, częścio

3 Zob. V. Conzemius: Pladoyer fur einen gemeinsamen Dialog unter 
Katholiken. Gemeinsames Erbe, gemeinsame Aufgabe, IKZ 1965, z. 4. s. 266.

4 I. vo-n Dollinger: Uber die wiedervereinigung der christlichen Kirchen,
Sieben Vortage. gehaltenzu Miinchen im Jahr 1872, Nordingen 1888, Ver- 
lag der C. H. Beck’schen Buchhandlungen s. 11—12.

6 H. F. Reusch: Bericht „uber die am 14., 15. und 16. September (1874) 
zu Bonn gehaltenem Unions-Conferenzen, Bonn 1874, Druck und Verlag 
von P. Neusser, s. 1 (niepaginowana).

11 Tamże, s. 33—47. Wszystkie tezy przyjęte na I Konferencji Unijnej 
w Bonn w jęz. niemieckim bp U. Kury: Die altkatholische Kirche... s. 462 
— 464. Przekład polski, w: „Posłannictwo ...”  1975, nr 2, s. 72—73.
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wo pisemny przekaz nauki, głoszonej najpierw przez Chrystusa i A po
stołów, jest autorytatywnym (zgodnym z wolą Boga) źródłem pozna
nia dla wszystkich kolejnych pokoleń chrześcijan. Tradycja ta po
znawana jest częściowo ze zgodności w  nauce wszystkich wspólnot 
kościelnych pozostających w historycznej ciągłości z Kościołem pier
wotnym, częściowo w  sposób naukowy na podstawie zabytków lite
rackich wszystkich stuleci;

2) odrzucono nową naukę rzymską o Niepokalanym Poczęciu Maryi 
Panny jako sprzeczną z tradycją pierwszych trzynastu stuleci, według 
której jedynie Chrystus został poczęty bez grzechu;

3) uznano, że praktyka wyznawania grzechów przed społecznością 
parafialną lub kapłanem, w łączności ze sprawowaniem władzy klu
czy, dotarła do nas z pierwotnego Kościoła i praktykę tę, oczyszczo
ną z nadużyć i wolną od przymusu, należy zachować w Kościele;

4) „odpusty” mogą odnosić się tylko do pokut, które sam Kościół 
rzeczywiście nałożył;

5) praktyka m odlitwy za zmarłych wiernych, tj. błaganie o wyla
nie na nich łaski Chrystusa, dotarła do nas z najstarszych czasów 
Kościoła i winna być zachowana w  Kościele;

6) sprawowanie Eucharystii w Kościele nie jest ciągłym powta
rzaniem czy odnawianiem Ofiary pojednania, jaką Chrystus złożył 
na Krzyżu raz na zawsze; jej ofiarny charakter polega na tym, że 
stanowi trwałą pamiątkę tej Ofiary i jest dokonującym się tu, na 
ziemi, realnym uobecnieniem tej jedynej Ofiary Chrystusa ponie
sionej dla zbawienia odkupionej ludzkości, która według Listu do 
Hbr 9, 11— 12 składana jest nieustannie przez Chrystusa w niebie, 
gdzie sam Chrystus wstawia się za nami przed obliczem Boga (Hbr 9, 
24).

Mając taki charakter w odniesieniu do Ofiary Chrystusa, Eucha
rystia jest zarazem Ucztą Ofiarną, podczas której wierni, przyjm ując 
Ciało i Krew Pana, nawiązują łączność ze sobą (Pierwszy List św. 
Pawła Kor 10, 17)7.

Starokatoliccy i prawosławni uczestnicy I Konferencji Unijnej dys
kutowali także nad problemem Filioąue. Doszli oni do przekonania, 
że sformułowanie to zostało wtrącone bezprawnie do Nicejskiego 
Wyznania Wiary, podkreślając, iż w  interesie pokoju i jedności leży, 
by cały Kościół wziął ten fakt pod rozwagę i starał się przywrócić 
symbolowi wiary pierwotną formę.

Problem Filioąue przekazano do dalszego wyjaśnienia na II Kon
ferencję Unijną (10— 16 sierpnia 1875). Zaprezentowano na niej sta
rannie przygotowane referaty na temat nauki o pochodzeniu Ducha 
Św. Zadowalający efekt osiągnięto dzięki ks. prof. I. von Dóllinge-

7 Sformułowanie odnoszące się do Eucharystii przyjęto później do 
Utrechckiej Deklaracji Wiary.
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rowi, który przedstawił Konferencji sześć tez o Filioąue, będących 
dosłownymi cytatami z pism wielkiego Ojca Kościoła —  Jana Da
masceńskiego (+749). Pozwoliło to na przyjęcie formuły, która mogła 
być podpisana przez teologów prawosławnych i Kościoła Zachodnie
go. Kwestie nie rozwiązane miały być wyjaśnione na III Konferencji 
w  1876 r., która się już nie odbyła. Tezy te zawierają naukę starego 
niepodzielonego Kościoła 8:

1. Duch Święty pochodzi od Ojca jako początku, przyczyny i źró
dła boskości.

2. Duch Święty nie pochodzi od Syna, gdyż w boskości istnieje 
tylko Jeden Początek, Jedna Przyczyna, przez którą wszystko, co 
jest w  boskości, objawia się.

3. Duch Święty pochodzi od Ojca przez Syna.
4. Duch Święty jest obrazem Syna będącego obrazem Ojca, pocho

dzącym od Ojca i spoczywającym w  Synu, jako promieniująca z Nie
go moc.

5. Duch Święty jest osobową emanacją Ojca, przynależną Synowi, 
lecz nie pochodzącą od Syna, ponieważ On jest tchnieniem ust Bo
żych, które wymawiają Słowo.

6. Duch Święty przedstawia łączność między Ojcem i Synem i jest 
przez Syna związany z Ojcem.

Dialog starokatolicko-prawosławny wszedł w nowe stadium po za
warciu przez starokatolików Unii Utrechckiej w  1889 r. i ogłoszeniu 
U trech ck iej D eklaracji W iary, która to Deklaracja wywarła w świe- 
cie prawosławnym, zwłaszcza w Rosji, trwałe wrażenie. W  1893 r. 
Synod Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego powołał specjalną komisję 
teologiczną (Komisja Petersburska)0 dla przestudiowania sprawy unii 
ze starokatolikami, a w  sierpniu 1894 r. starokatolicy na III Między
narodowym Kongresie w  Rotterdamie powołali Komisję Rotterda- 
mską 10. Mimo, że Komisje te nigdy nie odbyły wspólnego posiedze
nia, to wymienione między nimi pisemne opinie teologiczne dopro
wadziły do istotnych wyjaśnień w  głównych kwestiach dogmatycz
nych. Dyskutowano na temat: F ilioąue, nauki o Eucharystii i waż
ności święceń starokatolickich.

Nowa faza dialogu rozpoczęła się w  1920 r. Uwidocznił się stosunek 
starokatolicko-prawosławny do tworzącego się wówczas powszechne

8 H. F. Reusch: Bericht iiber die von 10. bis 16. August 1875 zu Bonn 
gehaltenen Unions-Conferenzen, Bonn 1875, Druck und Verlag von P Ne- 
usser, s. 92—93,

9 W skład Komisji Petersburskiej weszli m.in. arcybp Antoni z Finlandii 
(przewodniczący), rektor Akademii Duchownej w  Petersburgu protopre- 
zbiter J. Janyszew, generał A. Kirejew i prof. W. Bołotow.

10 Pierwszymi członkami Komisji Rotterdamskiej byli ksi. J. J. van Thiel 
(przewodniczący) — późniejszy biskup Haarlemu, księża profesorowie: 
E. Michaud, H. Reusch, J. Langen i J. von Schulte.
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go ruchu ekumenicznego. W październiku 1931 r., z inicjatywy Pa
triarchatu Ekumenicznego, odbyła się w Bonn konferencja starokato- 
licko-prawosławna, na której stwierdzono istniejące zgodności w na
uce obu Kościołów. Część teologów prawosławnych wyraziła wtedy ży
czenie, aby możliwie szybko zawrzeć interkomunię ze starokatolikami.

Kolejna faza rozpoczęła się pod koniec lat pięćdziesiątych. Między 
starokatolikami a prawosławnymi dochodzi do licznych spotkań. 
W  czasie obrad Konferencji Ogólnoprawosławnej na wyspie Rodos 
w 1961 r., zwołanej z inicjatywy patriarchy Konstantynopola Atena- 
gorasa I, powołano do życia Międzyprawosławną Komisję do Spraw 
Dialogu ze Starokatolikami, która ukonstytuowała się w 1966 r. 
w Belgradzie. Po spotkaniu strony prawosławnej w Belgradzie, opu
blikowano sprawozdanie, które dla starokatolików było —  jak to 
sami oświadczyli —  bolesnym rozczarowaniem. Zaistniała zatem po
trzeba lepszej obustronnej informacji. Toteż w czerwcu 1970 r. sta- 
rokatolicy przekazali Patriarsze Ekumenicznemu List Pasterski o Sta
rokatolickim  W yznaniu W iary, który stał się przedmiotem posiedze
nia Międzyprawosławnej Komisji do Spraw Dialogu ze Starokatoli
kami w Chambesy k. Genewy w październiku 1970 r. Dokument ten 
został przychylnie przyjęty przez stronę prawosławną i przyczynił 
się do zmniejszenia katalogu zastrzeżeń, wysuwanych dotąd pod adre
sem starokatolików. W kwietniu 1971 r. Międzynarodowa Konferen
cja Biskupów Starokatolickich powołała Międzynarodową Komisję 
Unii Utrechckiej do Spraw Dialogu Prawosławno-Starokatolickiego. 
Po wstępnych pracach przygotowawczych, w  dniach 9— 14 lipca
1973 r. spotkała się w  Międzykościelnym Centrum Prawosławnym 
w Penteli k. Aten, Mieszana Komisja Prawosławno-Starokatolicka. 
Osiągnięto tu prawdziwy postęp. Nakreślono plan pracy i sporządzo
no katalog zagadnień mających być przedmiotem dyskusji na wspól
nych posiedzeniach. Udzielono też odpowiedzi na szereg pytań o cha
rakterze informacyjnym, w szczególności zaś na temat interkomunii 
Kościołów Starokatolickich z innymi Kościołami oraz na temat aktu
alnych stosunków starokatolickorzymskich "  Podobne spotkania mia
ły  miejsce w dniach 25—28 września 1974 r. w  Morsbach k. Brun- 
nen (Szwajcaria).

Pierwsze posiedzenie plenarne Mieszanej Prawosławno-Starokato- 
lickiej Komisji do Spraw Dialogu odbyło się w  dniach 20— 28 sierp
nia 1975 r. w  Chambesy k. Genewy w Prawosławnym Ośrodku

11 W. Kiippers: Der orthodox-altkatholische Dialog nimmt Gestalt an, 
IKZ 1973, z. 2, s. 182—292; obszerną literaturę zestawił Ch. Oyen: Chro- 
nologisch-bibliographische Ubersicht der Unionsverhandlungen zwischen 
der orthodoxen Kirche des Ostens und der altkatholischen Kirche der 
Utrechter Union, IKZ 1967, z. 1, s. 29—51. Przedruk i uzupełnienie licz
nymi pracami teologów i badaczy prawosławnych, w: „Posłannictwo...” 
1974, nr 3—4, s. 33—61.
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Patriarchatu Ekumenicznego. Uzgodniono tam i podpisano wspólne 
dokumenty: Objawienie i jego przekazywanie, Kanon Pisma Św., 
Trójca Św., Wcielenie Słowa Bożego, Unia hipostatyczna. Drugie po
siedzenie odbyło się również w Chambesy w dniach 23— 30 sierpnia 
1977 r. Wynikiem obrad są dwa teksty wspólne: O Bogarodzicy oraz
0 Istocie i cechach Kościoła. Na trzecim posiedzeniu, odbytym 
w dniach 20— 24 sierpnia 1979 r. w Bonn—Beuel (siedzibie grecko- 
prawosławnego metropolity), przyjęto i podpisano dwa teksty wspól
ne: Jedność Kościoła i Kościoły lokalne oraz Granice K ościoła12. 
Czwarte posiedzenie odbyło się w  dniach 15— 22 września 1981 r. 
w  Zagorsku i Moskwie, na którym przyjęto i podpisano cztery teksty 
wspólne: Autorytet Kościoła i w Kościele, Nieomylność Kościoła, Sy
nody Kościoła oraz Konieczność sukcesji apostolskiej. Piąte posiedze
nie odbyło się w Chambesy w dniach 3— 10 października 1983 r. 
Jego wynikiem są trzy przyjęte i podpisane teksty: Głowa Kościoła, 
Dzieło zbawcze Chrystusa, Działanie Ducha Świętego w Kościele 
a przejęcie skutków dzieła zbawienia. Wynikiem szóstego posiedzenia 
Komisji, która obradowała w dniach 30 września —  5 października 
1985 r. w Centrum Konferencyjnym  „ter Eem” w Amersfoort (Ho
landia), są cztery teksty wspólne: Sakramenty Św., Chrzest, Bierz
mowanie i Eucharystia Święta.

Wszystkie teksty wspólne zawierają informację, że zgodnie z jedno
myślnym przekonaniem prawosławnych i starokatolików wyrażają 
one naukę ich Kościołów.

Najbliższa sesja plenarna wspólnej Kom isji odbędzie się w  1987 r.
1 zakończy swe prace omówieniem Sakramentu Pokuty, Namaszcze
nia Chorych, Kapłaństwa i Małżeństwa, oraz zagadnienia eschatolo
gii. Komisja zajmie się także omówieniem warunków i konsekwencji 
pełnej wspólnoty kościelnej.

W  myśl uzgodnień w Penteli (9— 14 lipca 1973) wszystkie teksty 
wspólne, podpisane przez członków Komisji mieszanej, mają być 
przedstawione najwyższym instancjom zainteresowanych Kościołów 
do oceny, ewentualnego ogłoszenia o zakończeniu dialogu i o posta
nowieniach, co do dalszego postępowania ls.

Sprawa zbliżenia czy też jedności Kościołów prawosławnego i sta
rokatolickiego nie jest tylko sprawą praktyki oraz odpowiedniej okazji 
kościelno-politycznej, a jeszcze mniej sprawą ścisłych liczb, jak pod
kreślił to czołowy teolog starokatolicki bp Urs Kury (1901— 1976).

12 Sprawozdania z pierwszych trzech posiedzeń plenarnych, protokoły 
i wspólne teksty podał ks. W. Kuppers: Orthodox-altkatholischer Dialog, 
IKZ 197G, z. 1, s. 1—33; 1978, z. 1, s. 29—47; 1979, z. 4, s. 244—260.

13 Por. protokoł posiedzenia Mieszanej Komisji Teologicznej w Penteli 
w dniach 9— 14 lipca 1973 r., „Posłannictwo. Kwartalnik Teologiczno-Filo
zoficzny 1980” , nr 2—3, s. 49—54.
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Idzie raczej o to, że „nasze Kościoły (starokatolicki i prawosławny)
—  pomimo pewnych różnic w  szczegółach —  w  sprawach zasadni
czych zgadzają się i wspólnie światu chrześcijańskiemu wskazują de
cydującą prawdę podstawową, której grozi zapomnienie: tę prawdę 
mianowicie, że zjednoczenie podzielonych Kościołów i chrześcijan, tak 
jak tego chce Pan Kościoła, jest możliwe do przeprowadzenia i celo
we jedynie na gruncie starego, niepodzielonego Kościoła w oparciu
o jego apostolskie zasady. My, starokatolicy, sądzimy, że nasze K o
ścioły: prawosławny na Wschodzie, starokatolicki na Zachodzie, po
wołał Bóg po to, aby składały wspólne świadectwo i aby były 
w  stanie nadać m oc i siłę temu świadectwu przez wyłączne podkreś
lenie tego, co już obecnie je łączy...” 14

Także ze strony wszystkich Kościołów Prawosławnych istnieje wiel
kie zainteresowanie pozytywnym zakończeniem dialogu starokatolicko- 
-prawosławnego, łącznie z przywróceniem tak bardzo oczekiwanej 
doskonałej wspólnoty. Podkreślił to reprezentant Patriarchatu Ekume
nicznego metropolita Szwajcarii Damaskinos, współprzewodniczący 
Kom isji Mieszanej,w swym przemówieniu inauguracyjnym podczas 
szóstej sesji plenarnej Komisji Mieszanej w  Amersfoort w  paździer
niku 1985 r. Poinformował przy tym, że w kręgach prawosławnych 
mówi się wyraźnie, iż w przypadku załamania się dialogu starokato- 
licko-prawosławnego „wszystkie inne dialogi dwustronne utracą swój 
sens i swą wiarygodność” 15. W dążeniach ekumenicznych ważną rolę 
ma do spełnienia Pan, który może doprowadzić do prawdziwej odno
w y w duchu starego, niepodzielonego Kościoła i upragnionej jedności. 
W  tej nadziei starokatolicy i prawosławni trwają, pracują i modlą 
się do Pana pomni słów, wypisanych na sztandarze współczesnego 
ruchu ekumenicznego: „aby wszyscy byli jedno” (J 17, 21).

14 U. Kury: Zum gegenwartigen Stand der orthodox-altkatholischen 
Beziehungen, IKZ 1969, z. 2. s. 98—99.

15 Protokoll der 6. Vollversammlung der gemischten theologischen Ko- 
mmission fur den orthodox-altkatholischen Dialog. Amersfoort, den 30. 
September — 5. Oktober 1985. tekst powielony, s. 69.
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Ks. J a n  K uczek

Nauka św. Ambrożego o pokucie

Ważniejsze miejsce wśród pism dogmatycznych św. Ambrożego zaj
mują dwie księgi „O pokucie” . Pisze w nich autor o prawie Kościoła 
do odpuszczania wszystkich grzechów po chrzcie popełnionych, które 
przekazał mu Chrystus, mówiąc do apostołów: „Którym kolwiek grze
chy odpuścicie, są im odpuszczone” (J 20, 23a). Przedstawia też w nich 
obowiązującą wówczas dyscyplinę pokutną. Treść wspomnianego dzieł
ka wymierzona była przeciw sekcie nowacjan, która —  mimo, iż od 
chwili jej powstania minęło prawie półtora wieku —  stanowiła nadal 
poważne zagrożenie dla jedności Kościoła.

Twórcą tej sekty był uczony i ambitny kapłan rzymski Nowacjan, 
który —  jako antypapież w latach 251— 253 —  zorganizował w stolicy 
zachodniego chrześcijaństwa tzw. „kościół świętych” . Domagał się 
on bowiem, by nawet w obliczu śmierci nie przyjm ować do Kościoła 
tych, którzy w czasach prześladowań zaparli się wiary. Jeszcze da
lej posunęli rygor w tym względzie jego zwolennicy, odmawia
jący Kościołowi prawa odpuszczania wszystkich bez wyjątków grze
chów ciężkich. Chcieli oni w ten sposób możliwie szybko zrealizować 
ideę Kościoła „świętych i czystych” . W  Kościele wschodnim nazy
wano ich z języka greckiego „katharoi” =  czyści. Odmawiając grzesz
nikom prawa przynależności do Kościoła czynili to z obawy, by ten 
„przyjm ując grzeszników, sam nie zginął” (Pacjan z Barcelony: List
3, 1), jak argumentował nieznany bliżej nowacjanin z Hiszpanii, 
imieniem Sempronian.

A  chociaż błędy nowacjan zostały potępione na synodzie rzymskim 
w 251 r., to jednak bardzo szybko rozszerzyły się one we wszystkich 
prowincjach cesarstwa. W  niemałym stopniu przyczyniła się do tego 
zapewne wybitna osobowość Nowacjana oraz jego zalety umysłowe. 
Nie bez znaczenia było posiadanie*przez niego sakry biskupiej, jak 
również poniesione za wiarę męczeństwo. Wszystko to nie tylko bu
dziło podziw dla jego osoby, ale również zjednywało nowacjanom 
nowych zwolenników. A  ponieważ przyjęli oni od swego założyciela 
nie tylko rygoryzm, ale również nieugiętą stałość podczas prześlado
wań, nie należy się dziwić, że ani perswazje i potępienia ze strony 
Kościoła, ani nawet represje administracyjne stosowane przez cesa
rzy (bo i tych nie szczędzono), okazały się w  ich zwalczaniu mało 
skuteczne.

Chociaż słabe były widoki przekonania błędowierców i doprowa
dzenia ich do jedności z Kościołem, wielokrotnie próbowano z nimi 
polemizować. I tak w Hiszpanii występował przeciw błędom nowacjan
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św. Pacjan, biskup Barcelony. W  Galii zwalczał ich Retycjusz —  bi
skup Autun, zaś w Italii angażował się przeciwko nim św. Am bro
ży. Mimo to, jeszcze w VI wieku sekta ta stanowiła poważne niebez
pieczeństwo dla Kościoła.

Trudno z całą pewnością ustalić, co skłoniło biskupa z Mediola
nu do napisania traktatu „O pokucie” . Nie da się wykluczyć, że na 
terenie jego diecezji pojawiło się jakieś pismo propagujące rygoryzm 
nowacjan, lub też wzmogła się aktywność błędowierców wśród w ier
nych Kościoła mediolańskiego. Można przypuszczać, że św. Am broży
—  będący zbyt wielkim realistą —  pisząc to dziełko, nie spodziewał 
się większych sukcesów w zwalczaniu błędowierstwa. Na pewno jed
nak chciał w ten sposób osłabić skutki propagandy nowacjańskiej 
oraz przedstawić prawowierną naukę Kościoła o pokucie.

jfc jfc *

Rozwijając w pierwszej księdze wspomnianego traktatu polemikę 
przeciw nowacjanom, stwierdza św. Ambroży, że podstawą ich rygo
ryzmu w praktyce pokutnej jest brak umiarkowania w postępowa
niu. Pisze bowiem: „Najpiękniejszą (cnotą) ze wszystkich jest umiar
kowanie, które nawet karcąc kogoś, nie obraża go, a karconych 
uważa za godnych przebaczenia... Ta bowiem cnota rozszerzyła Koś
ciół nabyty Krwią Chrystusa. Ona... mając na celu dobro wszystkich, 
kieruje się łagodnością, tak, iż jej karcenie mogą znieść uszy ludz
kie, serc nie odtrąca, duchów nie przestrasza” (O pokucie 1, 1). Naj
lepszym przykładem w tym względzie był sam Pan Jezus, który —  
jak zauważa autor traktatu —  „litował się nad nami, aby do siebie 
przywołać (grzeszników), a nie odstraszać... Pan Jezus więc pokrze
pia, nie wyklucza, nie odrzuca i słusznie wybrał takich uczniów, 
którzy... gromadzili, a nie odtrącali od Boga” (Tamże 1, 3).

Odmawianie odpuszczenia grzechów upadłym we wierze jest sprze
czne z przykładem Zbawiciela. Jednak wbrew temu „twierdzą (no- 
wacjanie), że nie można przyjąć <fo wspólnoty (Kościoła) tych, którzy 
upadli, wyrzekłszy się wiary. I gdyby tylko jednemu występkowi 
świętokradztwa (zaparcia się wiary —  przyp. JK.) odmówili przeba
czenia, byłoby to zbyt surowe... i sprzeczne z boskimi wypowiedzia
mi... Pan Jezus bowiem wszystkie grzechy darował, żadnego nie wy
kluczał” (Tamże: 1, 5). Co więcej! Odmawianie odpuszczenia grzechów 
jest zniewagą wyrządzoną Chrystusowi. Bowiem —  jak zauważa św. 
Ambroży —  „nie można nikomu wyrządzić większej zniewagi, niż 
chcąc jego rozkazy unieważnić i odrzucić powierzony obowiązek. A l
bowiem sam Pan Jezus powiedział: „W eźmijcie Ducha Świętego,
którym  odpuścicie grzechy, są im odpuszczone”  (J 20, 22), to któż 
bardziej czci (Boga), czy ten, który posłuszny jest Jego rozkazom,
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czy ten, kto im się sprzeciwia” (Tamże: 1, 6). Tymczasem nowacja- 
nie „mówią, iż wyłączywszy większe grzechy, udzielają przebacze
nia mniejszych. Jednakże Bóg tego rozróżnienia nie uczynił; przy
obiecał swe miłosierdzie wszystkim i swym kapłanom udzielił wła
dzy rozgrzeszania bez żadnych w yjątków ” (Tamże: 1, 10).

Odpuszczania wszystkich bez wyjątku grzechów domaga się m iło
sierdzie Boże. Bowiem , Bóg, (który) jest bardziej skłonny do łago
dności, niż do surowości, tak mówi: „Miłosierdzia chcę bardziej niż 
ofiary” (Oz 6, fi). Jakże więc wasza ofiara może być miła Bogu, sko
ro miłosierdzia zaprzeczacie, choć (On) sam mówi, iż nie chce śmierci 
grzesznika, lecz jego poprawy” (Tamże: 1, 11). Bowiem według nauki 
Kościoła, droga rio zbawienia otwarta jest dla wszystkich pokutują
cych bez względu na grzechy, jakie popełnili. Dlatego —  nawiązując 
do przypadków zaparcia się wiary —  św. Ambroży pisze: „Dowia
dujem y się od bardzo wielu, iż po upadku (we wierze) poprawili się
i cierpieli za imię Pana. Nie możemy więc odmówić towarzystwa 
z męczennikami ( w niebie tym), którym Pan Jezus tego nie odmówił. 
Czyż odważymy się powiedzieć, iż nie zostało przywrócone życie (wie
czne) tym, którym Chrystus wręczył wieniec?” (Tamże: 1, 49).

I — K alendarz k a to lic k i
113



W dalszej części księgi piei wszej rozprawia się autor z argumen
tami, jakimi posługują się nowacjanie dla uzasadnienia swoich po
glądów. Niezwykle wnikliwie i rzeczowo wyjaśnia wykorzystywa
ne przez błędnowierców— teksty biblijne: „Zaraz tez kroi Salomon 
posłał Benaję, syna Jehojady, który zadał mu (Adoniaszowi) cios, tak 
że zginął” (1 Kri 2, 25), gdyż zagrażał jedności królestwa Salomona 
oraz: „Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, po
nieważ jesteście przaśni” (1 Kor 5, 7a). Apostołowi chodziło bowiem
o usunięcie grzechów i występków z dusz ludzkich, nie zaś ludzi, 
którzy tych grzechów się dopuszczali.

*  *  *

Księga druga, w której nie brak również myśli polemicznych, za
wiera cały szereg praktycznych wskazań dla wiernych, które doty
czą obowiązujących w ówczesnym Kościele praktyk pokutnych.

I tak, zaraz na wstępie poucza św. Ambroży o konieczności poku
ty, pisząc: ..Należy... czynić pokutę nie tylko starannie, ale zawczasu, 
aby przypadkiem... ewangeliczny gospodarz, który zasadził drzewo 
figowe, nie powiedział uprawiającemu winnicę: „W ytnij je, po cóż 
jeszcze ziemię zajmuje?” (Tamże: 2, 2). Jednakże koniecznym wa
runkiem uzyskania odpuszczenia grzechów jest szczere nawrócenie 
się do Boga. Podkreśla to w  słowach: „Wszystkim bowiem nawróco
nym przyobiecane jest przebaczenie, napisane jest bowiem: „Każdy, 
który by wzywał imienia Pana, zbawiony będzie” (Tamże: 2, 26).

Nie jest to rzeczą niemożliwą dla wszechmocnego Boga, który — 
jak podkreśla biskup Mediolanu —  „mocen jest..., jeśli zechce, prze
baczyć grzechy, również takie, o których sądzimy, iż darować ich 
nie może” (Tamże: 2, 12). Dlatego też, chociaż „zdawało się niemożli
wym, aby pokutą można było otrzymać przebaczenie..., jednak Chry
stus udzielił tej władzy (odpuszczania grzechów —  przyp. JK.) sw o
im apostołom, a od apostołów przeszła (ona) na urząd kapłański” 
(Tamże: 2. 12). Co więcej! W brew temu, czego uczą nowacjanie —  
jak stwierdza nieco wcześniej św. Am broży —  jest możliwe odpusz
czenie grzechów po chrzcie popełnionych. Stąd tez sw. Paweł apostoł, 
który „m ówił o pokucie, wyjednującej przebaczenie, nie mógł za
milczeć..., że i po chrzcie ci, którzy zgrzeszyli, mogą otrzymać daro
wanie grzechu” (Tamże: 2, 7).

Wymienia również autor traktatu wszystkie najważniejsze warunki 
Sakramentu Pokuty, gdy pisze: „Płaczmy więc (za grzechy)... abyśmy 
sie radowali w  wieczności. Lękajm y się Boga i uprzedzajmy Go, 
wyznając swoje grzechy, poprawiajmy nasze upadki, naprawiajmy 
błąd” (Tamże: 2, 52). Warunkami tymi, jak to jednoznacznie wynika
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z przytoczonego tekstu, są: żal za grzechy i postanowienie poprawy, 
wyznanie grzechów oraz zadośćuczynienie.

Warunkami bezwzględnie koniecznymi do uzykania odpuszczenia 
grzechów są: żal za grzechy i postanowienie poprawy. Stwierdza to 
Am broży w słowach: „Ten bowiem, kto pokutuje, nie tylko łzami 
(żalu) winien swoj grzech obmywać, lecz też lepszymi niż poprzednie 
czynami okrywać i osłaniać winy dawniejsze” (Tamże: 2, 35). Przy 
pominą również obowiązek wyznania swoich grzechów przed Bogiem 
Zachęca do tego, mówiąc: „Nie wstydźmy się wyznawać Panu swo
ich grzechów” (Tamże: 2, 40). Zaś w  tym samym wierszu dodaje: 
„Jeśli chcesz się usprawiedliwić (przed Bogiem ■— przyp. JK.), w y
znaj Mu winę swoją. Rozwiązuje bowiem więź przewinień wyznanie 
ze wstydem grzechów” (Tamże: 2, 40). Nigdzie jednak nie wspomina
o konieczności wyznawania swoich grzechów przed kapłanem. W y
nika z tego jednoznacznie, że za czasów św. Ambrożego —  również 
w Kościele zachodnim —  praktykowana była spowiedź ogólna. 
W przytoczonych wyżej tekstach zawarta jest również nauka o skut
kach spowiedzi sakramentalnej.

Wspomina także w omawianym traktacie o zadośćuczynieniu, jako 
jednym z warunków sakramentu pokuty. Pisze bowiem: „W ypłać 
coś winien, abyś mógł zasłużyć sobie na uproszenie tego, czego się 
spodziewasz. Spłać dług z sumiennością dobrego dłużnika, abyś... w y
zbył się zobowiązania”  (Tamże: 2, 80) wobec Boga. Podaje także 
sposoby zadośćuczynienia Bogu za popełnione grzechy, ucząc: „M od
litwa, łzy, posty są wypłatą dobrego dłużnika, o wiele obfitsza, niż 
tego, który spłaca dług pieniędzmi” (Tamże: 2, 81).

Nie inaczej w tym względzie uczy inny teolog i pisarz kościelny 
tego okresu, św. Jan Chryzostom. Daje temu wyraz w słowach: „Nic 
tak nie gładzi grzechu, jak oskarżenie się z niego, potępienie go 
połączone z pokutą i łzami” (Hom. o Łazarzu: 4, 4). Przypominając 
tutaj obowiązek oskarżenia się z grzechów, ani słowem nie wspo
mina o konieczności wyznawania ich przed kapłanem. Toteż wybitny 
rzymskokatolicki znawca patrologii stwierdza, że Jan Chryzostom „nie
słusznie bywa przytaczany, jako świadek rozpowszechnienia spowie
dzi usznej w ówczesnym Kościele greckim. Wprawdzie mówi często
o konieczności wyznawania grzechów, lecz zdaje się mieć wtedy na 
myśli tylko tajemne wyznanie (grzechów) w modlitwie przed Bo
giem” (G. Rauschen: Zarys patrologii —  Warszawa 1904, str. 128).

Z tego, co zostało powiedziane, wynika jednoznacznie, że jeszcze 
pod koniec IV  wieku — zarówno w Kościele wschodnim, jak zacho
dnim obowiązywała jedynie spowiedź ogólna.
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Oprać. Małgorzata Kąpińska

W  485 rocznicą urodzin Andrzeja Frycza Modrzewskiego

O polski Kościół

Andrzej Frycz Modrzewski —  jeden z najwybitniejszych przedsta
wicieli polskiego Odrodzenia, ojciec narodowej myśli demokratycz
nej —  nie wiemy dokładnie, kiedy się urodził. Nastąpiło to prawdo
podobnie między rokiem 1502 a 1506. Na ogół jednak przyjmuje się 
za datę jego urodzin rok 1503. Był to człowiek niewątpliwie w ybit
ny, posiadający gruntowne, wykształcenie teologiczne, prawnicze, 
umysł zaś głęboki i śmiały. Zainteresował on wielu swoimi pracami, 
ale i ściągnął na siebie równie wiele niechęci.

Życie religijne stanowiło —  w słusznym przekonaniu Modrzewskie
go —  jeden z wycinków całości życia publicznego w Polsce. Tak 
więc państwo nie mogło obojętnie odnosić się do spraw Kościoła, 
zwłaszcza że spory na tle wyznaniowym bardzo zakłócały bieg spraw 
politycznych. Oprócz stałej troski o harmonijny rozwój sił wewnę
trznych i zewnętrznych państwa, Modrzewski kierował się również 
narastającą coraz wyraźniej od połowy X V  w., na skutek przemian 
społeczno-gospodarczych, ambicją narodową. Am bicja ta, obok wzglę
dów  ekonomicznych, stała u kolebki wszystkich wystąpień szlachty 
przeciw ingerencji papiestwa w wewnętrzne życie Polski, przeciw 
zależności polskiego sądownictwa kościelnego od Rzymu i przeciw 
wszystkim próbom dalszego narzucania ram organizacyjnych i ideo
wych polskiemu Kościołowi. Dążenia te znalazły w Modrzewskim go
rącego propagatora i obrońcę. Organizacja życia religijnego w Polsce 
powinna być —  zdaniem Modrzewskiego —  nie tylko czysto polska, 
ale i dostosowana do potrzeb i warunków polskich. Ponieważ ówcze
sny papież usiłował podporządkować polski Kościół kosmopolitycz
nym interesom, toteż wpływ jego winien być —  według Modrzew
skiego —  jak najbardziej ograniczony, a nawet zupełnie odcięty. 
Kościół polski winien podlegać polskiemu królowi, a nie Rzymowi; 
powinien też odrzucić swój dotychczasowy łaciński kosmopolityczny 
charakter stając się Kościołem własnego narodu —■ Kościołem naro
dowym.

Wszystkie swe poglądy reformatorskie, dotyczące Kościoła, spisał 
Andrzej Frycz Modrzewski w formie odrębnych traktatów teologicz
nych i zawarł je  w  księdze „O Kościele” , zwłaszcza w księdze dru
giej.

Pisząc „O Kościele” księgę drugą, autor we wstępie oświadcza: „T o  
samo, co często gdzie indziej czyniłem, czynię również na początku
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Andrzej Frycz Modrzewski (1503—1572) — malował Jerzy Nanowski.

tego pisma i oświadczam, że nie inaczej wyłożyłem mój pogląd na 
poruszone tu sprawy, niż gdybym miał przemawiać przed trybuna
łem Chrystusa. Przeto, jeżeli napisałem coś słusznego, Bogu należy 
złożyć dzięki, jeżeli niesłusznego, trzeba to przypisać m ojej nieudol
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ności. Bo chociaż z największą gorliwością starałem się dotrzeć do 
prawdy, to jednak niczego nie zamierzam zaciekle bronić, lecz go
tów jestem bez gniewu przyjm ować zarzuty i bez sporu poprawić, 
jeżeli w  czymś zbłądziłem. W tych zaś tak ważnych sprawach chciał
bym poznać zdanie nie jednego tylko albo dwóch, lecz wszystkich, 
jeśli to możliwe, uczonych i pobożnych mężów. Pod ich sąd oddaję 
całe to dzieło, głównie zaś pod sąd soboru chrześcijańskiego prawnie 
zebranego” .

Już sam układ księgi drugiej „O Kościele” był przez Modrzewskie
go w ten sposób przemyślany, aby sprawy aktualne, pasjonujące 
w Polsce wszystkich działaczy reform acyjnych szlacheckiego i plebej- 
skiego pochodzenia, wysuwały się na plan pierwszy. W dążeniu do 
racjonalistycznie pojmowanej prawdy nie ukrywał przed czytelni
kami żadnych wątpliwości ani trudności, jakie napotykał przy ba
daniu danego zagadnienia, nie poddawał się żadnym autorytetom, 
z wyjątkiem autorytetu Biblii, nie unosił się żadnym fanatyzmem.

Domagając się swobody badań wszystkich zagadnień religijnych
i prawa do racjonalistycznego ustosunkowania się do każdego twier
dzenia Kościoła, Modrzewski —  podobnie jak wszyscy niemal współ
cześni mu uczeni —  wykluczał od wszelkiej krytyki rozumowej 
Biblię, której autorytetowi całkowicie się podporządkował.

Andrzej Frycz Modrzewski krytykował zakazywanie świeckim przez 
Kościół przyjmowania Komunii św. pod obiema postaciami, ponie
waż uważał, że zakaz ten nie jest zgodny ze wskazaniami Pisma św. 
Przyjmowanie zaś przez kler Komunii św. pod dwiema postaciami, 
przez świeckich zaś pod jedną, dawało duchowieństwu —  zdaniem 
Frycza —  wyraźną przewagę nad ogółem w iernjch. Modrzewski zaś 
uważał, że Kościół —  w przeciwieństwie do ustroju feudalnego —  
winien być głównym ośrodkiem idei bezwzględnej równości między 
ludźmi, powinien przewodzić walce przeciw uprzywilejowaniu jakiej
kolwiek warstwy społecznej. Autor „Dialogów o obydwu postaciach 
W ieczerzy Pańskiej” (1549 r.) doradza nawrót do czasów pierwotnego 
chrześcijaństwa.

Druga rozprawa Modrzewskiego: „Dobrze jest człowiekowi nie ty
kać się niewiasty” (1549 r.) nawiązywała niewątpliwie do walki z bez- 
żeństwem kleru. Celibat stanowił zawsze niezwyle ważne zagadnie
nie dla Kościoła katolickiego. Modrzewski rozpatrywał problem ce
libatu niezwyle powściągliwie. Nie atakował rozwiązłości kleru —  
jak to często czyniła szlachta polska —■ nie załamywał rąk nad upad
kiem moralności, lecz oceniał badane zjawiska ze spokojem uczonego. 
Dążył jedynie do dokładnego oświetlenia ich istoty i słuszności przy
jętych ogólnie poglądów w tych sprawach, zastanawiając się nie nad 
objawami niewłaściwego postępowania księży, lecz nad jego główną 
przyczyną. Przyczyna zaś leżała w rygorystycznych przepisach Kościo-
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la katolickiego dotyczących celibatu. Traktat o celibacie był dalszym 
ogniwem w łańcuchu ataków Modrzewskiego na niezgodność nauki 
Kościoła katolickiego z ustalonymi w pierwszym okresie chrześcijań
stwa zasadami.

Mimo że traktaty Frycza z 1549 r. domagały się poważnych zmian 
w nauce i praktykach Kościoła katolickiego, to jednak wyraźnie 
podkreślały, że nie dążą do rozbratu z katolicyzmem i deklarowały 
szacunek dla papieża i przywiązanie do starej wiary.

Dedykowany głośnemu kaznodziei wawelskiemu, Łukaszowi Orło- 
wczykowi, traktat „O poście” (1551 r.) oscyluje w kierunku poglądów 
Marcina Lutra. Modrzewski podkreśla z naciskiem, że post powinien 
być dobrowolny i do przestrzegania go, podobnie jak i innych prze
pisów kościelnych, nie można nikogo zmuszać, nikomu nakazywać, 
ani też wprowadzać żadnych różnic między ludźmi z tego powodu, 
że jedni poszczą, a drudzy tego nie czynią. Dowodził również - -  
zgodnie z poglądami Renesansu —  że wszystko, co stwarza przyro
da, jest dobre i dane człowiekowi po to, aby z tego korzystał. Nie 
można więc twierdzić, że spożywanie jednych pokarmów, których 
dostarcza przyroda, jest grzeszne, a drugich bezgrzeszne. Post —  
zdaniem Modrzewskiego —  polega na świadomym i dobrowolnym 
ograniczaniu jedzenia i picia. Uważał on również, że w  Polsce praw
dziwie pości —  to znaczy odmawia sobie wszelkich pokarmów — 
jedynie lud, lecz czyni to raczej wskutek biedy, a nie z powodu gor
liwości religijnej. Modrzewski potępiał wyraźnie średniowieczną asce- 
zę, która wyniszczała siły żywotne człowieka, a to, co zalecał pod 
nazwą postu, było racjonalnym regulowaniem pożywienia. Uważał, 
że całkowicie dobrowolne poszczenie, bez żadnego absolutnie narzu
cania go przez czynniki zewnętrzne, powinno być w  każdym w y
padku obowiązujące.

W roku 1554 napisał rozprawę „O nabożeństwach, czyśćcu i od
pustach” . Nabożeństwa, m odlitwy i ofiary za zmarłych —  dowodził 
Modrzewski —  nie mają żadnego uzasadnienia w Piśmie św. Przyjęły 
się one w Kościele katolickim jako skutek wiary w męki czyśćcowe. 
Odrzucając, zgodnie z nauką Lutra, wiarę w  czyściec oraz w skutecz
ność odpustów papieskich, Modrzewski miał na uwadze nie tylko 
względy religijne, ale i społeczne. Nabywane bowiem za wysokie 
często sumy odpusty papieskie w ywoływały rozgoryczenie i fałszywe 
przekonanie w  społeczeństwie, że bogaci, dzięki posiadanym pienią
dzom, mogą uzyskać nawet po śmierci odpuszczenie winy i kary. 
Ludzie, ufni w zakupione odpusty, często zaniedbywali swoje obo
wiązki codzienne i dopuszczali się różnych nadużyć. A  przecież naj
ważniejsze zadanie człowieka w życiu —  to sumienne wypełnianie 
codziennych zadań, ofiarna służba wszelkim sprawom ludzkim, usta
wiczna czujność, aby wyznawane zasady religijne nie pozostawały
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w sprzeczności z czynami. Troska Modrzewskie go o mm nInv wpływ 
religii na życie i stosunki społeczne —  to najbardziej i li.uuji i< i ys- 
tyczny rys jego programu reformacyjnego.

Andrzej Frycz Modrzewski dowodził — w przeciwicn.il wli' rin przed
stawicieli ówczesnej reakcji katolickiej, którzy głosili, iz. 1’ol.icy nio 
dorośli umysłowo do zabierania głosu w zawiłych prolłlemiicli reli
gijnych —  że Polacy nie powinni „w ierzyć obcym oczom i u; *mn". 
Mają oni nie tylko potrzebne kwalifikacje umysłowe do czynnego 
wystąpienia na arenie walki religijnej, ale także bezwzględny obo
wiązek. Stronienie Polaków od aktywnego udziału w nowej religii 
doprowadza — zdaniem Frycza —  do tego, że ludzie zupełnie obcy 
narzucają tak trudne do pogodzenia ze zdrowym rozsądkiem wyzna
nie wiary (jak to uczynił na synodzie w Łowiczu nuncjusz Lippoma- 
no). W traktacie „O autorytecie Kościoła i Słowa Bożego” Modrzewski 
przeprowadza dowód, że Kościół katolicki w  wielu sprawach, jak np. 
celibatu księży, Komunii św. pod obiema postaciami, mąk czyśćco
wych itp. zajmuje stanowisko wyraźnie sprzeczne z wywodami Pis
ma św. Dla ludzi —  twierdził Frycz — konieczna jest wiarń w sku
teczność dobrych uczynków, ponieważ bez niej przestaną przestrzegać 
przykazań, a więc niemal jedynych w owych czasach norm etycznych. 
Usiłował wpoić czytelnikom przekonanie, że jeśli wierzą, nie powinni 
ustawicznie nękać się niepewnością o swoje losy w życiu po
zagrobowym.

Praca nad ustaleniem zasad wiary polskiej reform acji nie prze
słaniała Modrzewskiemu konieczności pozyskania dla jej szeregów 
najwybitniejszych postaci ówczesnego życia umysłowego w Polsce. 
Dowodzi tego dedykowanie Orzechowskiemu traktatu o Przeistocze
niu.

Ustalenia podstawowych zasad wiary polskiej reformacji, próby 
jasnego określenia jej zadań społecznych prowadziły Frycza konsek
wentnie do ostatecznego zerwania z Rzymem. Nastąpiło ono fakty
cznie w  1556 r., chociaż Modrzewski zachował formalnie nadal szereg 
pozorów utrzymywania łączności z Kościołem katolickim. W trakta
cie „O hierarchii kościelnej” Andrzej Frycz Modrzewski generalnie 
zaatakował Kościół rzymski, a przede wszystkim papieża. Główną 
winę za doprowadzenie Kościoła na skraj przepaści ponosi —  zda
niem Modrzewskiego —  papież i najwyżsi dostojnicy katoliccy. Nie 
mają oni bowiem odpowiednich kwalifikacji do sprawowania pełnio
nych funkcji. Na wysokie godności dostają się nie na podstawie 
wszechstronnej wiedzy i zalet moralnych, lecz jedynie dzięki swemu 
urodzeniu, bogactwom, protekcjom. Nie są oni zupełnie zdolni do 
interpretowania nauki chrześcijańskiej i dlatego utrzymują, że bo
gactwa, siła i przepych powinny rządzić Kościołem. Wady przypi
sywane biskupom mają —  zdaniem Frycza —  także papieże. Dlatego
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traktat itO hierarchii kościelnej” nie przyznaje im prawa do tytułu 
następców apostołów. Autorytet apostołów był tak wielki, że papieże, 
opanowani przez różne namiętności, nie mogą się nazywać ich na
stępcami.

W II rozdziale traktatu „O hierarchii kościelnej” Modrzewski sfor
mułował najbardziej śmiały i najdalej idący postulat unarodowie
nia Kościoła w Polsce pod opieką króla. Odwlekanie reform przez 
Kościół katolicki jest groźne nie tylko dla życia religijnego, ale
i społecznego, bowiem ludzie poróżnieni na tle wyznaniowym stają 
się bardzo skłonni „do kłótni, złorzeczeń, zawiści, bijatyk, do zada
wania ran i śmiertelnych ciosów” .

Dążąc konsekwentnie do obalenia absolutnych rządów papieży, Mo
drzewski domagał się —  zgodnie z opinią większości szlachty pols
kiej — odebrania Rzymowi prawa mianowania i zatwierdzania bis
kupów, pozywania ich przed swoje sądy oraz zniesienia apelacji do 
Rzymu krajowych sądów kościelnych. Procesując się przed sądami 
kościelnymi strony miałyby prawo apelować od niższej instancji do 
arcybiskupa danego kraju, do synodu narodowego, ewentualnie —  do 
soboru powszechnego. Biskupi powinni być całkowicie niezależni w 
decyzjach związanych z nauczaniem wiary, sprawowaniem obrzędów 
religijnych itp. Wnioski te zmierzały do uniezależnienia Kościoła 
polskiego od Rzymu. Papieże, pozbawieni prawa bezpośredniego in
gerowania w sprawy religijne poszczególnych krajów i zwierzchni
ctwa nad sądownictwem kościelnym, mieli stać się głównie najwyż
szymi autorytetami moralnymi w całym świecie chrześcijańskim. 
Modrzewski domagał się również zerwania z tradycją, że stolicą pa
piestwa ma być Rzym. Uważał również, że papieża powinni wybie
rać nie tylko kardynałowie włoscy, ale delegaci wszystkich krajów 
chrześcijańskich. W  ten sposób papiestwo utraciłoby swój charakter 
włoski, a stałoby się instytucją międzynarodową, zwłaszcza że pa
pieże m ogliby rezydować w różnych krajach. Urząd ich tylko w y
jątkowo miał trwać dożywotnie. Zaszczyt taki miano ewentualnie 
przyznawać jedynie tym papieżom, którzy odznaczyliby się istotnie 
wszystkimi cnotami, a co najważniejsze, sprawowali swój urząd ku 
pożytkowi wszystkich narodów. Andrzej Frycz Modrzewski opraco
wał też szczegółowo nową ordynację wyborczą. Zgodnie z jej posta
nowieniami, co dziesięć lat miałby się odbywać sobór całego świata 
chrześcijańskiego, na który każdy kraj wysyłałby po dwu delegatów. 
Sobór ten miałby rozstrzygać najważniejsze sprawy dotyczące świata 
chrześcijańskiego, łagodzić spory religijne, a ponadto wybierać dzie
sięciu kandydatów na urząd papieża, z których każdy pełniłby przez 
rok obowiązki najwyższego zwierzchnika całego Kościoła. Urzędu
jący przez rok papież winien zbadać dokładnie działalność swego
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poprzednika i gdyby znalazł w  niej jakieś uchybienia, miałby obo
wiązek pociągnąć go do odpowiedzialności.

Rola papieża —  według Modrzewskiego —  ograniczałaby się do 
reprezentacji katolicyzmu i do czuwania nad przestrzeganiem przez 
narody przepisów moralności chrześcijańskiej.

W  traktacie Modrzewskiego znalazły swój oddźwięk długoletnie 
skargi szlachty na biskupów, na ich butę, tworzenie przez nich jakby 
odrębnego organizmu w łonie państwa polskiego, na ich pogoń za 
bogactwami, lenistwo, niewypełnianie przyjętych obowiązków. Skargi 
te łączyły się z żalami plebejuszów na pozbawienie ich prawa ubie
gania się o najwyższe godności duchowne, które zagwarantowano 
wyłącznie osobom „herbowym ” . Za pośrednictwem pióra Modrzews
kiego przemawiała również świadomość i ambicja narodowa ówczes
nej Polski. Krytykując papieży Modrzewski przemawiał nie tylko 
w imieniu zwolenników reform czysto kościelnych, piórem jego kie
rowały również poglądy króla Zygmunta Augusta i postępowych 
polskich biskupów, oburzonych na papieża z powodu odwlekania ko
niecznej reformy Kościoła.

W 1558 r. powstała „Obrona przyjmowania przez lud Wieczerzy 
Pańskiej pod dwiema postaciami, swobodnego zawierania związków 
małżeńskich przez kapłanów i używania języka ojczystego w publicz
nych modłach kościelnych”  —  pióra Modrzewskiego. Lud —  zdaniem 
autora - powinien zajmować czynną postawę zarówno w obrzędach 
religijnych, jak i w całości życia społecznego. Zadaniem Kościoła 
jest służba ogółowi wiernych. W  jaki więc sposób nabożeństwa, od
prawiane w niezrozumiałym dla mas języku łacińskim, mają przy
nieść korzyść wiernym? —  pytał Frycz. „Ponieważ więc wszystko, 
co odbywa się w  Kościele wspólne jest ludowi i kapłanom, zaprawdę 
powinien być usunięty z modłów publicznych obcy język, którego 
lud nie rozumie” . Duchowni powinni zachęcać lud do czytania ksiąg 
religijnych i tłumaczyć je  na różne języki. Pod żadnym warunkiem
i pod żadnym pozorem Kościół nie powinien zabraniać ludowi czy
tania i utrudniać mu zdobywania wiedzy —  tak jak to czynił ówcze
sny Kościół katolicki.

Nie zdawał sobie z tego sprawy Modrzewski, że upłyną jeszcze 
dwa wieki, zanim jego słuszny postulat oparcia naliczania na języku 
ojczystym doczeka się realizacji. „Chciałbym —  powtarzał Modrze
wski —  żeby wszyscy mężczyźni i niewiasty czytali Ewangelię, czy
tali Listy Pawła... aby coś z tego przy pługu zaśpiewał rolnik, oby 
tkacz zanucił przy krosnach” .

Kościół —  twierdził Modrzewski —  ma zmierzać wszystkimi dro
gami do prawdy opartej na nauce i na Piśmie św. Sam Modrzewski 
scharakteryzował Kościół w sposób następujący: „Zarówno słowa, jak
i poglądy Pawła (a więc Pismo św.), rozum sam, opinia ludu i po
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waga najmądrzejszych ludzi przemawiają za nami” . Inaczej mówiąc, 
„nasz Kościół” , Kościół Modrzewskiego miał opierać swój byt na 
tradycji chrześcijańskiej z okresu pierwotnego, a równocześnie na 
rozumie i nauce oraz —  co najważniejsze —  na zgodnych poglądach 
szerokich mas obdarzających go zaufaniem i poddających się jego 
kierownictwu.

„Obrona” tego, co Modrzewski napisał dotychczas na temat soboru 
powszechnego, zagadnienia sprawiedliwości i roli uczynków oraz 
małżeństwa księży, dodana na końcu księgi, jest nie tylko rekapitu- 
lacją dawniejszych poglądów pisarza, ale i uściśleniem własnego sta
nowiska atakowanego przez przeciwników.

Analizując traktaty księgi drugiej „O Kościele” , można śmiało 
stwierdzić, że Modrzewskim w jego walce o reformę życia religijne
go w Polsce kierowały trzy główne m otywy wzajemnie się uzupeł
niające. Pierwszym z nich był racjonalizm, drugim —  zasada spra
wiedliwości społecznej, trzecim ząś (co podkreślano na wstępie) — 
przekonanie, że życie religijne, stanowiące jeden z wycinków cało
ści życia publicznego w Polsce, nie mogło być obojętne dla państwa; 
tak więc państwo winno interesować się sprawami Kościoła.

Andrzej Frycz Modrzewski zmarł w 1572 r. w  Wolborzu, w mia
steczku swego urodzenia. Padł on ofiarą szalejącej wówczas w W ielko- 
polsce zarazy, którą zwano morowym powietrzem. Pochowano go w 
Małczu, pow. Brzeziny, w  majątku nabytym przez niego tuż przed 
śmiercią. Wieki X IX  i X X  wyniosły twórczość wielkiego pisarza na 
światło dzienne, nie odmawiając Modrzewskiemu uznania, które mu 
się słusznie należało. Gdyby pod koniec życia choć część tego uznania 
była mu przypadła w udziale, jego ostatnie dni na ziemskim padole nie 
byłyby tak smutne i tak tragicznie samotne. „Przeto my, którzy 
rozprawiamy o życiu dusz naszych po śmierci, starajmy się, aby ta
kie im życie przypadło, w  jakim poznają prawdziwego Boga i tego, 
którego On posłał, Jezusa Chrystusa. Poznawajmy ogromną, dobroć 
naszego Ojca niebieskiego dla nas. Poznawajmy mękę Syna Jego Je- 
dnorodzonego i śmierć, którą dla nas poniósł. Musimy być podobni 
do tego naszego Syna Pierworodnego, jeśli chcemy z nim królować. 
Unikajmy więc bezczynności, jako źródła grzechu. Sprawom godzi
wym poświęcajmy zawsze nasze wysiłki. A  podejmując trudy bądź
my wytrzymali na częste czuwania i cierpliwie znośmy długotrwałą 
niechęć. Utrzymujmy się z pracy rąk naszych, abyśmy byli szczęś
liwi i aby nam się dobrze powodziło. Nie czyhajmy na cudze. Po
magajmy naszym bliźnim. Jeżeli coś cudzym trudem zdobyte, zgo
dnie z prawem nam się dostanie, nie przeznaczajmy tego na jakiś 
zbytek ani nie użyjm y na haniebną rozpustę, lecz szanujmy, jakby 
dar Niebios, obracając to albo w niewielkim stopniu na nasze po
trzeby, albo na potrzeby Rzeczypospolitej i bliźnich. Znośmy udręki
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i nieszczęścia, które na nas spadają. Wierzmy, że zniewagi i krzyże 
dla Imienia Chrystusa chwałę nam przynoszą, i ze spokojem w sercu 
oczekujmy śmierci. Wraz z łotrem z prawej strony ukrzyżowanym 
błagajmy codziennie Chrystusa, aby nas przyjął do Nieba. Miejmy 
pewność, że Ten, który Krwią swoją nawet łotra z win obmył i uczy
nił godnym swego Królestwa, Ten tą samą Krwią odkupi i nasze 
grzechy i uczyni nas uczestnikami Królestwa swego. Amen” (z trak
tatu X  „Czy dusze błogosławionych królują po śmierci z Chrystusem”).

Opracowano na podstawie:

—  Modrzewski Andrzej Frycz: „O Kościele, księga druga” , PIW, 
Warszawa 1957.

—  Kosmanowa Bogumiła: „Modrzewski i jego przeciwnicy” , LSW, 
Warszawa 1977.

—  Krzyżanowski Julian: „Historia literatury polskiej” , PIW, W ar
szawa 1979.

—  „Zarys Historii Polski” , PIW, Warszawa 1979.



Z działalności Zarządu G łów nego STPK

„Wychowanie dla pokoju”

Społeczne Towarzystwo Polskich Katolików —  od momentu obję
cia stanowiska prezesa Zarządu Głównego przez bpa doc. dr. hab. 
Wiktora Wysoczańskiego —  systematycznie pogłębia i rozszerza swoją 
działalność programową. Prowadzona jest ona równolegle na naj
bardziej znaczących płaszczyznach naszego systemu społeczno-polity
cznego, takich jak: zaangażowanie patriotyczne, pokojowe, polonijne, 
ekumeniczne i społeczne, i uczyniła Towarzystwo bardziej widocz
nym i znaczącym partnerem postępowych sił społecznych w dziele 
budowania ogólnopolskiego porozumienia narodowego; coraz silniej 
też zaznacza swoją obecność w polskiej rzeczywistości.

W trosce o dobrze pojęty interes dziecka, o jego wszechstronny 
rozwój i właściwe wychowanie w duchu tych wartości, które są naj
istotniejsze w dzisiejszej dobie —  patriotyzmu, poszanowania tradycji
i miłości Ojczyzny, wzajemnej, chrześcijańskiej miłości i tolerancji 
religijnej —  liczy się każda inicjatywa i każde działanie. Nic więc 
dziwnego, że i ZG STPK, które —  pod wpływem Prezesa —  włączy
ło pracę z dziećmi i młodzieżą jako jeden z najważniejszych punk
tów swojej działalności społecznej, poszukuje coraz to nowych, lep
szych i ciekawszych form współpracy z młodym pokoleniem. 1 tak 
rok 1986 —  proklamowany przez ONZ Międzynarodowym Rokiem 
Pokoju —  stał się dla Zarządu Głównego Towarzystwa bodźcem do 
podjęcia ogromnego wysiłku: zorganizowania trzytygodniowych, bez
płatnych wczasów dla ponad 170-osobowej grupy dzieci pracowników 
STPK i podległemu mu przedsiębiorstwa ZPU „Polkat”

Zorganizowanie tego obozu —  pod hasłem „W ychowanie dla po
koju” —  stanowiło pokaźny wkład Towarzystwa w pokojowe i pa
triotyczne obchody Międzynarodowego Roku Pokoju w Polsce. Obo
zowe życie rozpoczęło się 21 lipca 1986'r., a trwało Ho 11 sierpnia — 
przez trzy tygodnie dzieci w wieku od 7 do 15 lat, z różnych re
gionów Polski, oddychały wspaniałym powietrzem sosnowych lasów
i starych, potężnych drzew Józefowa n. Świdrem.

„W ychowanie dla pokoju” , będące inicjatywą Prezesa STPK —  uka
zało też naszemu społeczeństwu nową rolę Towarzystwa: udowodniło 
bowiem, że sprawa pokoju może być wartością wspólną dla młodych 
ludzi o różnych światopoglądach, o różnych orientacjach politycz
nych. Na obozie tym przebywały przecież dzieci (i młodzież kilku
nastoletnia) różnych wyznań, nie tylko rodzin polskokatolickich, 
a wspólnym ich mianownikiem był POKÓJ — i to właśnie jest war
tością bardzo pozytywną i prawidłową w sensie wychowawczym.
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Gość obozu — dr Jerzy Jaskiernia wśród młodzieży

W ten bowiem sposób kształtuje się w  złożonym procesie w ycho
wawczym tolerancja, tak bardzo potrzebna do integracji i wzajem
nego poszanowania. Korzystając z takiej form y wypoczynku letnie
go młodzi ludzie mają też szansę przy odpowiedniej postawie ro
dziców i opiekunów •— kontynuowania swoich zainteresowań i pasji 
życiowych. Entuzjazm i zapał młodości stwarza też Towarzystwu 
możliwość rozwinięcia swojej statutowej działalności: szukania coraz 
to nowych, atrakcyjnych dróg dotarcia do młodzieży, tworzenia dla 
niej właściwego ciągu wychowawczego, odpowiedniego klimatu jej 
patriotycznych i historiograficznych zainteresowań.

Gośćmi obozu byli m.in. sekretarz generalny Rady Krajowej PRON 
dr Jerzy Jaskiernia oraz przewodniczący Młodzieżowej Grupy „P o
k ó j” przy Ogólnopolskim Komitecie Pokoju Adam Ludwiczak. Obaj 
niecodzienni goście długo dyskutowali z obozowiczami, a we wnio
skach, wyciągniętych z tych rozmów zgodnie stwierdzili, że dzieci
i młodzież —  nasze najmłodsze pokolenie •— to najlepszy „materiał” 
naszej przyszłości. Na nich powinno nam wszystkim zależeć najbar
dziej, gdyż właśnie dzieci są najlepszymi orędownikami i „nauczy
cielami” pokoju. Dla nich —  w przeciwieństwie do wielkich polity
ków i mężów stanu - nie ma rzeczy niemożliwych, gdyż nie uzna-

126



Ogniska były tym punktem programu obozowego, który dzieci lubiły naj
bardziej...

ją one barier ideologicznych, rasowych czy politycznych. One —  po
koju nie rozumieją jako braku wojny, ale odczuwają go w sensie 
głębszym —  jako całokształt dobrych, życzliwych stosunków między 
wszystkimi ludźmi. Powinniśmy więc takie słowa, jak „agresja” czy 
„w ojna” w  ogóle wyeliminować ze swojego słownika pojęciowego, 
stworzyć natomiast w  zamian globalną filozofię pokoju. To jest 
ogromne pole do działania wszystkich postępowych sił społecznych, 
nawet osób indywidualnych. Musi to być jednak działanie żywe, 
autentyczne i spontaniczne, by dotarło do każdego człowieka, wyzwa
lając w nim najlepsze i najbardziej szlachetne intencje postępowa
nia.

Kierownictwo obozu w Józefowie tak uatrakcyjniło dzieciom pobyt 
w józefowskich lasach, że wszystkie dzieci (bez wyjątku), z żalem 
pakowały swoje walizki i plecaki, szykując się do wyjazdu. A  co mó
w iły na odjezdnym? Posłuchajmy...

(Magdalena Wnuk z Legionowa, 1. 7,5): „Jestem pierwszy raz na 
kolonii, i bardzo mi się tu podobało! Najweselej było w  „Dniu 
Dziewczyny” , kiedy chłopcy przebrali się za dziewczynki. Bardzo 
śmiesznie wyglądali w sukienkach!”
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W słoneczne dni przed domkami można było wytężyć umysły np. przy
grze w szachy

(Marek Dobrowolański z Krakowa, 1. 10): „Teren, na którym znaj
dują się nasze domki, jest bardzo ładny. Bardzo przyjemnie jest 
wyjść z domku wprost do lasu, zwłaszcza —  kiedy nie pada deszcz. 
A  pogodę mamy bardzo ładną i ciepłą. Chciałbym jeszcze tu kiedyś 
przyjechać” ...

(Tatiana Barszczuk z Lublina, 1. 11): „Dużo chodziliśmy na w y
cieczki, dużo też zwiedzaliśmy. Lubię się bardzo kąpać, szkoda, że 
w rzece Świder kąpać się nie można! Dużo się bawimy, urządzamy 
konkursy, śpiewamy wiele piosenek. W ogóle —  jest bardzo fajnie. 
Nie zapomnę tegorocznych wakacji!” .

(Monika Sołtysik z Częstochowy, 1. 11): „Najbardziej podobały mi 
się ogniska. Otacza nas las i bardzo fajnie śpiewa się wieczorem, przy 
ognisku. Organizuje się u nas dużo konkursów, m.in. konkurs ma
larski, w którym zajęłam 3 miejsce. Wszyscy lubimy też dyskoteki
i słodycze... Chciałabym jeszcze być na takich koloniach...”

(Beata Żebrowska z Błonia k. Warszawy, 1. 11): „Najfajniejsze 
było ognisko z udziałem Księdza Biskupa Prezesa ZG STPK. Bardzo 
mi się ta impreza spodobała, sami zresztą przygotowaliśmy cały pro-
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Pamiątkowe zdjęcie kolonistów podczas wizyty w  siedzibie Zarządu Głów
nego STPK w Warszawie

gram z okazji 42 rocznicy Powstania Warszawskiego. Dobrze nam się 
mieszka w domkach campingowych —  tak jest fajniej i śmieseniej. 
Na obozie w ogóle jest dużo śmiechu i zwyczajnej radości. Już teraz 
myślę o tym, żeby i w przyszłym roku spędzić tak samo mile wa
kacje...” .

9 — Kalendarz katolicki



Międzynarodowe Sympozjum Naukowe 
w 100 rocznicę urodzin 

bpa Leona Grochowskiego

W dniach 5 i 6 listopada 1986 r. w  Domu Katedralnym Kościoła 
Polskokatolickiego w Warszawie odbyło się Międzynarodowe Sympo
zjum Naukowe zorganizowane z okazji 100 rocznicy urodzin bpa 
Leona Grochowskiego, Pierwszego Biskupa Polskiego Narodowego 
Kościoła Katolickiego w  USA i Kanadzie w latach 1953— 1969, go
rącego patrioty polskiego i wielkiego społecznika. Sympozujm zostało 
zorganizowane przez Społeczne Towarzystwo Polskich Katolików, 
z inicjatywy prezesa STPK —  bpa doc. dr. hab. Wiktora W ysoczań- 
skiego, w  porozumieniu ze zwierzchnikiem Kościoła Polskokatolickie
go —  bpem Tadeuszem R. Majewskim.

W obradach sympozjum uczestniczyli goście zagraniczni: arcybp 
Marinus Kok z Utrechtu (Holandia), będący reprezentantem Prze
wodniczącego Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolic
kich, bp dr Józef Niemiński —  ordynariusz diecezji kanadyjskiej 
Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego, wiceprzewodniczący 
Rady Głównej PNKK w  USA i Kanadzie, bp Nicolaus Hummel —  
zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego w  Austrii, red. Mieczysław 
Grochowski ze Stanów Zjednoczonych, ks. dr Fred Smit z Uniwersy
tetu w Utrechcie (Holandia), protojerej Michał Turczyn z Rosyjskiego 
Kościoła Prawosławnego —  przedstawiciel Patriarchatu Moskiewskie
go, a zarazem redaktor „Stimme der Orthodoxie” („Głos Prawosła
wia” ) z Berlina. Uczestnikami krajowym i sympozjum byli —  inicja
tor i organizator sympozjum bp doc. dr hab. Wiktor Wysoczański, 
ambasador W ojciech Jaskot —  sekretarz generalny Towarzystwa 
Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia” , ks. prof. dr Witold B e- 
nedyktowicz —  honorowy prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, ks. 
dr Zdzisław Pawlik —  sekretarz generalny Polskiej Rady Ekumenicz
nej, przedstawiciel Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekume
nicznej, profesorowie wyższych uczelni, dyrektor naczelny ZPU „P o - 
Ikat”  inż. K. Gawlicki oraz przedstawiciele prasy. Kościół Polskoka- 
tolicki reprezentowany był przez liczne duchowieństwo z bpem Ta
deuszem R. Majewskim na czele, a Urząd do Spraw Wyznań przez 
dyr. A. Merkera, dyr. P. Dyjecińskiego, mgr. Wł. Uchowicza, p. W. 
Walkiewicz oraz mgr. J. Śliwińskiego —  dyrektora Wydziału do Spraw 
Wyznań Urzędu m. st. Warszawy.

Obrady rozpoczął modlitwą bp dr Józef Niemiński —  ordynariusz 
diecezji kanadyjskiej PNKK, a po niej bp Tadeusz R. Majewski 
bardzo serdecznie powitał wszystkich uczestników i gości Międzyna
rodowego Sympozjum Naukowego.

Następnie głos zabrał arcybp Marinus Kok z Utrechtu, który m.in.
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Biskup Leon Grochowski

powiedział: „Jest to dla mnie wielki zaszczyt i radość, że mogę prze
kazać pozdrowienia od Kościoła Starokatolickiego w  Holandii, a szcze
gólnie od m ojego następcy —  arcybpa A. J. Glazemakera —  prze
wodniczącego Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolic
kich (...). Wyrażam nadzieję, że to sympozjum nie tylko przypomni 
nam sylwetkę bpa Leona Grochowskiego, ale także wzmocni naszą 
wiarę w Jezusa Chrystusa, naszego Pana, Pana Kościoła” .

Po tym wystąpieniu nastąpił bardzo wzruszający i uroczysty m o
ment sympozjum: w imieniu Rady Naczelnej Towarzystwa Łączności
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Obrady rozpoczęto modlitwą — (od lewej): bp Tadeusz R. Majewski 
bp dr Józef Niemiński i bp doc. dr hab. Wiktor Wysoczanski

z Polonią Zagraniczną „Polonia” głos zabrał ambasador W ojciech 
Jaskot: „Bpa dr. Leona Grochowskiego znałem osobiście, był to czło
wiek światły, wielki patriota, jeden z najwybitniejszych przywód
ców Polonii w USA i Kanadzie (...). Dlatego cieszę się, że dzisiaj, 
w 100 rocznicę urodzin tego wybitnego Polaka, w imieniu władz na
czelnych Towarzystwa „Polonia” mogę przekazać na ręce redaktora 
Mieczysława Grochowskiego nasze najwyższe odznaczenie — Złotą 
Odznakę Honorową — nadaną pośmiertnie bpowi dr. Leonowi G ro
chowskiemu” . Natomiast bp Tadeusz R. Majewski, w imieniu Rady 
Synodalnej Kościoła Polskokatolickiego, przekazał na ręce syna bpa 
Leona Grochowskiego najwyższe odznaczenie Kościoła Polskokato
lickiego — Order I Klasy Bpa Franciszka Hodura, nadane pani Bro
nisławie Grochowskiej za wkład w umacnianie polskości i ideałów 
Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w St. Zjednoczonych .

Był to bardzo piękny gest Organizatora i Gospodarza sympozjum 
oraz władz Towarzystwa „Polonia” , nagrodzony przez wszystkich 
uczestników i gości hucznymi brawami. Po wręczeniu obu wysokich
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Bp Józef Niemiński poświęcił tablicę pamiątkową ku c/.ci bpa dra Leona
Grochowskiego

odznaczeń na ręce pana red. Mieczysława Grochowskiego, powiedział 
on m.in. „Jestem dziennikarzem i zazwyczaj nie brakuje mi słów, 
ale przyznaję, że w tej chwili trudno jest mi wyrazić moje wzru
szenie, uznanie i podziękowanie organizatorom tego sympozjum: 
bpowi doc. dr. hab. W iktorowi Wysoczańskiemu i bpowi Tadeuszowi 
Majewskiemu. Pragnę także najserdeczniej podziękować ambasado
rowi W ojciechowi Jaskotowi za to wysokie odznaczenie Towarzystwa 
„Polonia” , które pośmiertnie otrzymał mój ojciec, bp Leon Grocho
wski” .

Po tym autentycznie wzruszającym momencie, przewodniczący 
obrad bp doc. dr hab. W iktor Wysoczański dokonał wprowadzenia 
w obrady sympozjum: „Przypominam sobie —  powiedział m.in. — 
rozmowę z mecenasem Ernestem Gazdą, znanym działaczem polo
nijnym w Stanach, który mnie zapytał: dlaczego tak mało mówi się 
w naszym Kościele o bpie Leonie Grochowskim? Dlaczego tak mało 
uwagi poświęca się tej wybitnej postaci? (...).

(...) O tej rozmowie nigdy nie zapomniałem, a studiując historię 
naszego Kościoła mogłem niejednokrotnie przekonać się, że bp Leon 
Grochowski był nie tylko najwybitniejszym przywódcą kościelnym

133



—  po bpie Franciszku Hodurze —  ale także żarliwym patriotą i za
służonym społecznikiem. On właśnie utrwalił i poszerzył to, czego 
dokonał bp Franciszek Hodur —  organizator PNKK. Dlatego bardzo 
dobrze się stało, że Zarząd Główny Społecznego Towarzystwa Pol
skich Katolików postanowił zorganizować sympozjum, poświęcone 
100 rocznicy urodzin tego wybitnego Biskupa i Polaka

Następnie Prezes ZG STPK przekazał przewodnictwo obrad arcy- 
bpowi M. Kokowi z Holandii, który z kolei poprosił o wygłoszenie 
referatu zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego — bpa Tadeusza 
R. Majewskiego. Referat ten nosił tytuł „Życie i działalność bpa 
Leona Grochowskiego” , a jego obszerne fragmenty ukazały się w T y
godniku „Rodzina” .

Po wysłuchaniu referatu rozpoczęła się dyskusja, w  której udział 
wzięło bardzo wielu uczestników sympozjum. Jako pierwszy głos 
zabrał arcybp Marinus Kok, który —  dziękując za referat pod
kreślił jego duży wkład w upowszechnianiu wiedzy o życiu i dzia
łalności bpa Leona Grochowskiego, a zwłaszcza o jego wysiłkach 
zmierzających do podtrzymania i utrwalenia dobrych stosunków po
między Polskim Narodowym Kościołem Katolickim w Stanach i Ka
nadzie, a Kościołem Polskokatolickim w Polsce. Następny mówca —  
bp dr Józef Niemiński —  podziękował również za informacyjność 
referatu, a także za przytoczenie w  nim bardzo ciekawych fragmen
tów korespondencji, prowadzonej między odydwoma Kościołami 
i Biskupami.

Po krótkiej przerwie na kawę i ciastka powrócono na salę. Prze
wodniczący obrad udzielił głosu ks. doc. dr. Edwardowi Bałakiero- 
wi, który znał osobiście bpa Leona Grochowskiego. Odczytał on 
z „Roli Bożej” (numer z 16 marca 1957 r.) fragment swoich życzeń, 
złożonych na ręce bpa Leona Grochowskiego z okazji 60-lecia Pol
skiego Narodowego Kościoła Katolickiego. „To, co przeczytałem —  
powiedział —  nawiązuje do referatu bpa T. Majewskiego, który pod
kreślał, że bp Leon Grochowski —  kontynuując dzieło bpa Francisz
ka Hodura —  był wielkim obrońcą i propagatorem polskości w  Sta
nach Zjednoczonych. Bp Leon Grochowski doskonale rozumiał, jak 
ważnym czynnikiem podtrzymującym świadomość narodową wśród 
Polaków jest przywiązanie do języka ojczystego i ojczystej kultury. 
Polski Narodowy Kościół Katolicki —  kontynuując dzieło bpa Franci
szka Hodura i bpa Leona Grochowskiego — pełni za Oceanem ważną 
rolę w podtrzymywaniu polskości” .

W imieniu Adwentystów Dnia Siódmego głos zabrał ks. doc. dr hab. 
Zachariasz Łyko: „Bardzo dobrze się dzieje, że pamięć o bpie Leonie 
Grochowskim wciąż jest żywa wśród wyznawców Kościoła Polsko
katolickiego, a dzięki takim spotkaniom, jak dzisiejsze sympozjum, 
wszyscy możemy poznać życie i działalność tego wielkiego Polaka
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(...). Chciałbym doczekać takiej chwili, kiedy zostanie opracowana 
i wydana historia K ościołów  chrześcijańskich w Polsce, w  której —  
wśród wielu wybitnych Polaków —  będą mieli również swoje m iej
sce bp Franciszek Hodur i bp Leon Grochowski” .

Ks. dr Zdzisław Pawlik —  sekretarz generalny Polskiej Rady Eku
menicznej —  podzielił się z uczestnikami sympozjum swoimi wspom
nieniami na temat kontaktów i rozmów, prowadzonych wspólnie 
z bpem Leonem Grochowskim. „Po raz pierwszy miałem szczęście 
spotkać bpa L. Grochowskiego równe dwadzieścia lat temu, kiedy 
udzielał On sakry biskupiej obecnemu tu bpowi Tadeuszowi Ma
jewskiemu. Na tej uroczystości reprezentowałem Polską Radę Eku
meniczną, w  imieniu której przekazałem wyrazy naszej ekumenicz
nej łączności z Kościołem Polskokatolickim (...). Rozmawiając z bpem 
L. Grochowskim mogłem przekonać się, że był to człowiek całko
wicie pochłonięty sprawami Kościoła. Jego słowa zapadały głęboko 
w serce. Pamiętam, że wiele mówił o swoich kontaktach ekumenicz
nych w Stanach Zjednoczonych. (...) Gratuluję zorganizowania tego 
sympozjum. W ten sposób wypełniacie nakaz biblijny: „pamiętajcie 
na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując 
koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich” (Hbr 13, 7).

Ks. protojerej Michał Turczyn —  przedstawiciel Rosyjskiego Koś
cioła Prawosławnego —  powiedział: „Chciałbym wyrazić serdeczne 
podziękowanie bp. Tadeuszowi R. Majewskiemu za wygłoszony re
ferat. Wsłuchując się w  jego treść myślałem o tych, którym przyszło 
żyć w  pierwszej połowie X X  wieku. Rozumiem, że organizowanie 
Kościoła w tamtych czasach nie było łatwe. Trzeba jednak powie
dzieć, że Bóg —  kiedy zachodzi taka potrzeba —  posyła na ziemię 
odpowiednich ludzi. Takimi właśnie ludźmi, posłanymi przez Boga 
do Polaków za oceanem, byli z pewnością bp Franciszek Hodur i bp 
Leon Grochowski. Sytuacja Polaków w  USA pod koniec X IX  wieku 
była podobna do sytuacji Żydów nad rzekami Babilonu. Polacy też 
nie chcieli zapomnieć o swojej Ojczyźnie, nie chcieli zrezygnować 
z własnej wiary. Tam, za oceanem, budowali swoją społeczność, swój 
Kościół. Pionierami tego dzieła byli bp F. Hodur i bp L. Grocho
wski. Byli oni świecznikami, które zostały postawione wysoko, aby 
wskazywać wszystkim drogę, aby dawać świadectwo miłości do 
Ojczyzny i siły wiary polskiego ludu (...)” .

Po tej wypowiedzi ks. mgr Antoni Strzelczyk podkreślił znaczenie 
zorganizowanego przez Zarząd Główny Społecznego Towarzystwa 
Polskich Katolików sympozjum, które „znakomicie uzupełnia naszą 
wiedzę o życiu i działalności bpa Leona Grochowskiego. Często na
rzekamy na brak autorytetów. Dzisiejsze sympozjum już w tej chwili 
udowodniło, że bp Leon Grochowski może być wzorem miłości Boga 
i bliźniego dla wszystkich naszych wyznawców” .
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Pani Maria Pamuła z Krakowa mówiła o znaczeniu działalności 
bpa L. Grochowskiego dla świeckich wyznawców Kościoła Polskoka
tolickiego, natomiast ks. infułat Józef Sobala —  który zabrał głos 
jako ostatni na sesji przedpołudniowej —  powiedział m.in.: „Bp Le
on Grochowski był wielkim Biskupem, przyznają to wszyscy, którzy 
poznali jego życie i działalność. Myślę że mógł tego wszystkiego do
konać, gdyż był wiernym kontynuatorem dzieła bpa Fr. Hodura. Jest 
to najwłaściwsza droga dla wszystkich biskupów naszego Kościoła 
w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Polsce” .

Po południu obradom przewodniczył bp Nicolaus Ilummel z W ie
dnia, zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego w Austrii, a następny 
referat, zatytułowany „Poglądy religijno-społeczne bpa Leona G io- 
chowskiego” —  wygłosił bp dr Józef Niemiński z Kanady.

Po wysłuchaniu referatu rozpoczęła się dyskusja, którą kierował 
Prezes ZG STPK, bp doc. ‘dr hab. W. Wysoczański. On też udzielił 
głosu — jako pierwszemu — ki. dziek. W ładysławowi Puszczyńskie- 
mu, który w swej ocenie referatu stwierdził, że zawarł on w sobie 
(referat) najistotniejsze elementy działalności religijno-społecznej bpa 
Leona Grochowskiego. Jego ogromne zaangażowanie patriotyczne 
i religijne jest —  zdaniem ks. dziek. W. Puszczyńskiego — właśnie 
tym, co autentycznie przemawia do serca każdego Polaka, chrześci- 
janina-Polaka-katolika.

Ks. dziek. Janowi Kuczkowi —  słuchającemu referatu - przyszły 
na myśl słowa z Pisma Św.: „Z  obfitości serca usta mówią” . Wyraził 
przy tym swój najwyższy szacunek i podziw dla osoby bpa Leona 
Grochowskiego —  człowieka głęboko przejętego szczytnymi ideałami 
podniesienia rangi i autorytetu Polskiego Narodowego Kościoła K a
tolickiego tak w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, jak i Kościoła 
Polskokatolickiego w Polsce. Określił też Ks. Dziekan tego Biskupa 
gorącej i żywej wiary jako „wielkiej miary społecznika i wielkiej 
miary patriotę” .

Jako następny, głos w dyskusji zabrał bp Jerzy Szotmiller z Czę
stochowy. Wysoko oceniając referat bpa dr. Józefa Niemińskiego 
stwierdził, że działalność bpa Leona Grochowskiego wynikała z głę
bokiej wiary i autentycznej miłości bliźniego. Wskazał też na kilka 
istotnych spraw, poruszonych w referacie: sprawę powrotu do źródeł 
synodalnego Kościoła pierwszego tysiąclecia, co jest sprawą prioryte
tową dla całego Kościoła, sprawę ekumenizmu, rozumianego jako 
powszechną miłość do ludzi —  a co się z tym wiąże —  sprawę 
ogólnoświatowego pokoju. Wszyscy ■— zdaniem bpa J. Szotmillera —  
„powinniśmy wyciągnąć z obydwu referatów nie tylko konkluzje, 
ale i analogie do obecnej rzeczywistości, przejrzeć się w nich jak 
w zwierciadle” .

Ks. proboszcz Aleksander Smętek natomiast wspomniał, jak wielu
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innych księży, swoje osobiste kontakty z bpem Leonem Grochowskim 
i jego pobyt w Żarkach-Moczydle: głoszenie kazań, serdeczne roz
m owy o Kościele i godności kapłańskiej nie tylko z kapłanami, ale 
i z prostymi ludźmi. Słowa referatu przypominały ks. A. Smętkowi 
treść głoszonych przez bpa L. Grochowskiego kazań, kazań wzrusza
jących, które do dziś pamięta wielu parafian w Żarkach.

„Ksiądz Biskup Józef Niemiński w  swoim referacie mówi o wspa
niałych ideach bpa Leona Grochowskiego, m.in. o idei pokoju. Po
kój jest rzeczą niezmiernie ważną, zwłaszcza w sensie i znaczeniu 
chrześcijańskim, czyli tzw. pokój Boży” —  powiedział we wstępie 
swego wystąpienia kolejny dyskutant, ks. infułat Józef Sobala. „(...) 
Bp Leon Grochowski nauczał o pokoju z żarliwym przekonaniem 
i głęboką wiarą. Nauczał też o jedności chrześcijan w działaniach 
na rzecz miłości. (...) Pisał też o sprawach społecznych, religijnych, 
ideologicznych i innych, tym samym więc ubogacił kulturę ogólno
ludzką (...), a jego dorobek pozostanie, już na zawsze, naszą, polską 
własnością”  —  zakonkludował Ks. Infułat.

Po tej wypowiedzi bp doc. dr hab. W iktor Wysoczański nawiązał do 
rozumienia słowa „pokój Boży” wyjaśniając, że jeśli chodzi o sprawę 
pokoju Bożego —  jak ujęte to zostało w  referacie bpa Józefa Nie- 
mińskiego —  to chodzi o pokój tu, na ziemi, a nie o pokój w rozu
mieniu harmonii wewnętrznej człowieka. Pokoju nie ma na ziemi, 
gdyż człowiek zdeptał prawa Boże i ludzkie —  i tak właśnie — 
zdaniem Ks. Prezesa —  należało rozumieć ten tekst referatu. Słusz
ność takiego właśnie rozumienia uczestnicy sympozjum podkreślili 
brawami, a —  jako następny — głos zabrał ks. doc. dr Edward 
Bałakier. Podziękował on najpierw ks. bpowi Józefowi Niemińskiemu
—  urodzonemu w  USA i na stałe przebywającemu w Kanadzie — 
za piękną, zrozumiałą dla wszystkich polszczyznę oraz za „(...) głę
boką interpretację poglądów społecznych bpa L. Grochowskiego, 
a zwłaszcza za uwypuklenie tego, co zawsze bardzo interesowało 
mówiącego, a mianowicie —  genezę, a przynajmniej rysy genezy 
Kościoła Narodowego. Ksiądz Biskup przypomniał wszystkim tu 
obecnym takie nazwiska wielkich polskich reform atorów religijnych, 
jak Bronisław Trentowski, August Cieszkowski, Mikołaj Rej, Jan 
Kochanowski, Andrzej Frycz Modrzewski, cały ^szereg wybitnych lu
dzi nauki i religii, i wielkich społeczników zarazem, myślących o zor
ganizowaniu w  Polsce Kościoła Narodowego. Ich idee istnieją w Koś
ciele Polskokatolickim w  Polsce, jak i w  Polskim Narodowym Koś
ciele Katolickim w USA i Kanadzie, czyli możemy zatem stwierdzić, 
że podstawą naszych bratnich Kościołów jest m.in. i historia, i kul
tura, i literatura polska. Źródła naszego Kościoła są przede wszyst
kim —  źródłami polskimi (...)".

Bp elekt Wiesław Skołucki w  swojej wypowiedzi odnośnie do refe
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ratu podkreślił, że nauki społeczne, głoszone przez bpa L. Grocho
wskiego, nic nie straciły na swojej aktualności. „Przecież —  powie
dział —  sprawy alkoholizmu, narkomanii i wszystkich innych plag 
społecznych nadal są przedmiotem troski wszystkich cywilizowanych 
narodów świata” .

„(...) Również problem y wychowania młodego pokolenia, wycho
wania prawidłowego, właściwego —  jest czymś zawsze aktualnym, 
jest głęboką troską ludzi materialnie odpowiedzialnych przed Bogiem 
i swoją Ojczyzną (...). Tak więc doktryny społeczne bpa Leona Gro
chowskiego powinny być wciąż jeszcze przedmiotem badań i opra
cowań, służących nam wszystkim” —  zakończył bp elekt Wiesław 
Skołucki, a po nim —  ostatni w  tym dniu obrad —  wypowiedzieli 
się ks. dziekan S. Muchewicz oraz ks. proboszcz S. Stawowczyk. 
Obaj księża byli zgodni co do potrzeby i wielkiego znaczenia zor
ganizowanego sympozjum, jak i tego, że zarówno bp Franciszek Ho
dur, jak i bp Leon Grochowski są fascynującymi postaciami, silnymi 
osobowościami w historii młodego przecież Kościoła Polkokatolickie- 
go, a upowszechnianie wśród społeczności wiernych ich działalności 
i osiągnięć jest bardzo przydatne w  codziennej pracy duszpasterskiej.

Po zakończonej dyskusji bp W iktor Wysoczański podziękował wszy
stkim zabierającym w  niej głos, a następnie poprosił zwierzchnika 
Kościoła —  bpa Tadeusza R. Majewskiego, o podsumowanie cało
dziennej sesji.

„W e wstępie chciałbym podkreślić —  powiedział bp Tadeusz Ma
jew ski —  że z wielką przyjemnością wszystkie dokumenty, które 
są w moim posiadaniu, a pisane własnoręcznie przez bpa Leona Gro
chowskiego, bardzo chętnie przekażę Kościołowi, oraz wiele innych,
o których dzisiaj się nie mówiło, a które powinny ujrzeć światło 
dzienne (...). Z uwagi na ograniczenie czasowe, nie jest możliwe, 
bym  mógł ustosunkować się do wszystkich głosów w  dyskusji, a gło
sów  tych było przecież bardzo dużo. W  związku z tym wydaje mi 
się, że trzeba będzie w  dniu jutrzejszym do wielu spraw powrócić.

„(...) Chcę jednak w  sposób szczególny wyrazić wielką radość z po
wodu odbywającego się sympozjum, z uczestnictwa w nim tak wie
lu biskupów i księży (...). Widzę też wielką aktywność w dyskusji 
księży proboszczów z terenu, która do wysłuchanych referatów wnio
sła dużo nowych treści. Będzie dla nas wszystkich dużą satysfakcją, 
jeśli przebieg obrad i dyskusji ukaże się drukiem.

„(...) Jesteśmy tu po to, by w setną rocznicę urodzin oddać hołd 
wielkiemu Polakowi, bpowi Leonowi Grochowskiemu. Raz jeszcze 
bardzo dziękuję za wszystkie wspaniałe wystąpienia” .

Na zakończenie pierwszego dnia obrad sympozjum głos zabrał jesz
cze bp dr Józef Niemiński. W yraził on swoją radość z aktywności
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uczestniczących w sympozjum oraz wyjaśnił, że pomimo zbieżnych 
treści obydwóch referatów —  w pewnej mierze —  było to celowe. 
Chodziło bowiem o to, by zwłaszcza kapłanom młodym, nie znającym 
osobiście ani bpa Franciszka Hodura, ani bpa Leona Grochowskiego, 
przybliżyć i scharakteryzować te dwie sylwetki wielkich Polaków 
i Biskupów, oraz dzieło ich życia —  zorganizowanie Polskiego Na
rodowego Kościoła Katolickiego w Stanach Zjednoczonych i w Ka
nadzie oraz Kościoła Polskokatolickiego w Polsce. Wyraził też bp 
Józef Niemiński nadzieją, że choć obydwa Kościoły dzieli nie tylko 
Ocean, to doktrynalnie i ideologicznie jest to jeden, bratni Kościół 
Narodowy. Łączność między wyznawcami i władzami kościelnymi —  
w myśl życzeń ks. doc. dr. Edwarda Bałakiera —  istnieje, i z pewnoś
cią będzie pogłębiana i poszerzana.

Po zakończeniu obrad w katedrze warszawskiej pw. Świętego Du
cha została odprawiona Msza św. koncelebrowana, którą odprawili 
arcybp Marinus Kok, bp Józef Niemiński i bp Tadeusz R. Majewski. 
Kazanie wygłosił arcybp Marinus Kok. Po Mszy św. dokonano od
słonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej ku czci bpa dr. Leona 
Grochowskiego.

Drugi dzień obrad, w  dniu 6 listopada 1986 r., rozpoczęto Mszą 
św. koncelebrowaną, którą pod przewodnictwem bpa Józefa Niemiń- 
skiego odprawili bp Nicolaus Hummel i bp Jerzy Szotmiller. Poprzez 
udział we Mszy św. wspólną modlitwą uczestnicy sympozjum przy
gotowali się do owocnych obrad.

W  tym dniu obrady, którym przewodniczył bp W iktor W ysoczań- 
ski, rozpoczęły się o godz. 11.00. Referat pt. „Związki bpa Leona Gro
chowskiego z Kościołem Starokatolickim Unii Utrechckiej, ze szcze
gólnym uwzględnieniem kontaktów z Przewodniczącym Międzyna
rodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich”  wygłosił ks. dr Fred 
Smit z Uniwersytetu w Utrechcie. Po wysłuchaniu tego referatu roz
poczęła się dyskusja.

Jako pierwszy głos zabrał arcybp Marinus Kok: „M oim zdaniem, 
najważniejszą rzeczą, która wynika z referatu, jest to, że z jednej 
strony bp Leon Grochowski dążył do tego, aby urząd biskupa był 
nieskazitelnie czysty, a z drugiej strony Unia Utrechcka, pomimo 
różnych kłopotów, starała się utrzymywać kontakt z Kościołem 
Polskokatolickim (...). W ciąż jednak nad tym ubolewam, że m ój po
przednik, Andreas Rinkel, pisał wprawdzie wiele listów, ale oso
biście nigdy nie był w Polsce. Myślę, że to było przyczyną utrudnia
jącą kontakt z Kościołem Polskokatolickim. A rcybp A. Rinkel —  mo
im zdaniem —  popełnił jeden błąd, patrzył na Wschód oczyma Za
chodu, a więc nie mógł uwzględnić, że sytuacja na Wschodzie jest 
inna niż na Zachodzie (...). Jednak powinniśmy być wdzięczni za-
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równ® bp L. Grochowskiemu, jak i arcybp. A. Rinklowi za wspólną 
próbę utrzymania kontaktów z Kościołem Polskokatolickim. A  rezul
tatem tych zabiegów jest fakt, że Kościół Polskokatolicki znajduje 
się w  pełnej wspólnocie z Unią Utrechcką i ma dobre stosunki z Pol
skim Narodowym Kościołem Katolickim w USA i Kanadzie” .

Natomiast bp Tadeusz R. Majewski, dziękując ks. dr. Fredowi Sm i- 
towi za referat, m.in. powiedział: „Po zgonie bpa Józefa Padewskiego 
(1894- -1951), Kościół nasz został bez Pasterza. W tym trudnym dla 
Kościoła Polskokatolickiego okresie byliśmy sami. Jednak Kościół Je
zusa Chrystusa przetrwa w każdych warunkach. Na Synodzie w War
szawie (1952 r.) ks. Julian Pękala został wybrany biskupem, a suk
cesję apostolską otrzymał poprzez biskupów mariawickich, którzy 
mieli sukcesję apostolską z Kościoła Starokatolickiego w Utrechcie. 
Głównym konsekratorem biskupa Juliana Pękali był bp Jakub Pró- 
chniewski.

Bp Julian Pękala dopiero w roku 1957 został zaproszony przez bpa 
Leona Grochowskiego do Stanów Zjednoczonych na uroczystość 60-le- 
cia PNKK. Był wówczas przyjęty przez biskupów PNKK jako brat 
w  urzędzie pasterskim (...)” .

Drugi referat w tym dniu, pt. „Stosunek bpa Leona Grochowskie
go do Polski i Kościoła Polskokatolickiego, ze szczególnym uwzględ
nieniem sprawy jego autokefalizacji i przynależności do Unii Utrech
ckiej” wygłosił bp doc. dr hab. W iktor Wysoczański. Po krótkiej 
przerwie rozpoczęła się ożywiona dyskusja, której przewodniczył bp 
dr Józef Niemiński.

Ks. doc. dr Edward Bałakier, nawiązując do referatu ks. dra F. 
Smita powiedział, że wzbudza on pewne wątpliwości. „W edług teo
logii starokatolickiej, jeśli został wybrany kandydat na biskupa przez 
przedstawicielstwo Kościoła, czyli przez Synod, a następnie został on 
wy konsekrowany na biskupa —  to jego sakra biskupia jest ważna. 
Te wszystkie warunki zostały spełnione w stosunku do bpa Goła- 
wskiego. Skąd więc w  referacie dra F. Smita wątpliwości co do 
ważności jego sakry biskupiej.

Z referatu wynika, że Duch Święty jest jedynym konsekratorem. 
A  przecież wiemy, że to Jezus Chrystus — poprzez swych kapła
nów —  rozdziela łaski sakramentalne. Jezus Chrystus —  jako druga 
Osoba Trójcy Świętej —  należy do Trójcy Świętej, ale nigdy nie 
słyszałem, że Duch Święty jest jedynym konsekratorem” .

Bp Józef Niemiński, odpowiadając ks. doc. dr. Edwardowi Bała- 
kierowi, powiedział: „Konstytucja Polskiego Narodowego Kościoła 
Katolickiego powiada, że wprawdzie Synod wybiera elekta, ale Pierw
szy Biskup i Rada Główna decyduje, czy ten kandydat otrzyma sak
rę biskupią. Na Synodzie PNKK w 1958 r. (Chicago) ks. Goławski 
i ks. Jaworski zostali wybrani elektami. Natomiast ks. dr F. Smit
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powiedział: „Byty kiedyś takie poglądy — zostały one potępione — 
że biskup może udzielać sakry biskupiej bez zgody Kościoła. Każdy 
Kościół ma swoją tradycję. (...) W ybór elektów jest zadaniem Koś
cioła, a nie poszczególnych jego biskupów. Stąd w przypadku ks. 
Goławskiego, który został wykonsekrowany z osobistej inicjatywy 
bpa Bończaka —  bez zgody PNKK •— istnieje tyle wątpliwości” .

Arcybp Marinus Kok, nawiązując do dyskusji, powiedział: „Sądzę, 
iż musimy trzymać się tego, że Kościół wybiera biskupa i Kościół 
daje polecenie konsekracji. To jest ogólny, katolicki punkt widze
nia (...). Uważam, że Kościół Starokatolicki w Holandii nigdy prze
sadnie nie podkreślał elementów prawniczych, gdyż widział, co z te
go wynikło w Kościele Rzymskokatolickim, ale widział także wiele 
niebezpieczeństw swobodnego nadawania sakry biskupiej. Na to nie
bezpieczeństwo wskazywał nie tylko Kościół Starokatolicki, ale także 
Kościół Rzymskokatolicki, a szczególnie mój przyjaciel kard. Johan
nes Willebrands —  przewodniczący Sekretariatu do Spraw Jedności 
Chrześcijan. Powinniśmy być wdzięczni naszemu Kościołowi, że wi
dział to niebezpieczeństwo i pamiętał o słowach Tymoteusza: „Na 
nikogo rąk pośpiesznie nie wkładaj” (1 Tm 5, 22).

Natomiast ks. Bogusław Wołyński mówił o konkretnych, duszpas
terskich owocach tego sympozjum oraz zaproponował, aby „Kościół 
Polskokatolicki wystąpił z wnioskiem o nazwanie niektórych ulic 
imionami bpa Franciszka Hodura i bpa Leona Grochowskiego, a 
także o znaczki pocztowe poświęcone tym wybitnym Polakom (...)” .

„Jestem ogromnie wdzięczny —  powiedział red. Mieczysław Gro
chowski — organizatorom tego sympozjum, że mogłem w nim ucze
stniczyć. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych opublikuję sprawoz
danie z tego sympozjum w „Dzienniku Scrantońskim” . Mam nadzieję, 
że sprawozdanie to spotka się z dużym zainteresowaniem nie tylko 
wśród Polaków, mieszkających w Stanach Zjednoczonych, ale także 
wśród Amerykanów (...)” .

„(...) W imieniu swoim i mojej matki chciałbym podziękować wszy
stkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego sympozjum, 
a szczególnie bpowi doc. dr. hab. W iktorowi Wysoczańskiemu —  pre
zesowi Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików oraz bpowi Ta
deuszowi R. Majewskiemu — zwierzchnikowi Kościoła Polskokatolic- 
kiego” .

Podsumowania dyskusji dokonał bp Wiktor Wysoczański: „Zarówno 
z referatów, jak i dyskusji wynika, że bp Leon Grochowski był 
wybitnym biskupem i administratorem Kościoła, a także patriotą 
i zaangażowanym społecznikiem. Z dzisiejszych referatów mogliśmy 
się również dowiedzieć, że był on liczącą się osobistością wśród bis
kupów Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich. 
A  jako praktyk, przede wszystkim kontynuował i utrwalał to, co
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zostało opracowane przez bpa Franciszka Hodura —  organizatora 
PNKK (...)•

„Mamy więc powody, aby nie tylko pamiętać o działalności tego 
wielkiego Polaka, ale także stawiać go za wzór naszym kapłanom 
i biskupom w Polsce, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Jestem prze
konany, że to Międzynarodowe Sympozjum Naukowe, zorganizowane 
w setną rocznicę bpa Leona Grochowskiego, przyczyni się do pogłę
bienia świadomości naszej tożsamości wyznaniowej” .

Na zakończenie obrad głos zabrał bp Tadeusz R. Majewski —  
zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego, który m.in. powiedział: 
„Dziękuję Bogu Wszechmogącemu za to, że wspierał nas swą laską, 
że pozwolił nam w ciągu tych dni owocnie pracować dla dobra na
szego Kościoła (...).

Dziękuję wszystkim tym, którzy przybyli na to sympozjum a także 
tym, którzy go organizowali, a szczególnie bpowi doc. dr. hab. W ik
torowi Wysoczańskiemu. To on zaproponował i zorganizował pierwsze 
i drugie sympozjum. (...) Bóg zapłać!”
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A nd rzej D erelkow ski

Drogi do niepodległości

K to cieb ie chciał?... Nie pyta j, 
Czy chcących  było w ielu  — 
Żołnierskie policz groby  
Od B rześcia do W awelu.

(Edward Błoński)

„Jeżeli rok 1772 pozbawił Polskę dostępu do morza, przez co pod
ciął jej siłę rozwoju, ale poza tym okaleczył jej członki zewnętrzne, 
to rok 1793 pozostawił z niej już tylko krwawiący tułów z głową 
i sercem, całkiem do życia niezdolny. To miał być naprawdę «finis 
Poloniae», wyrok śmierci na naród, który po wiekach lekkomyślno
ści, po paru pokoleniach szaleństwa, nie tylko zaczynał być mądrym, 
ale śmiał rozpalać w Warszawie drugi Paryż rew olucyjny” . Tak 
pisał o roku 1793 znakomity historyk, Władysław Konopczyński.

Powstanie 1794 pod wodzą Tadeusza Kościuszki było ostatnią pró
bą ratowania państwa, ostatnim czynem zbrojnym Rzeczypospolitej, 
a zarazem pierwszym powstaniem narodowym. Historycy są zgodni, 
że klęska pod Maciejowicami przesądziła o losach powstania. Nie 
tylko dlatego, że niewola Naczelnika pozbawiła kraj uznanego auto
rytetu i niezastąpionej siły moralnej. Także dlatego, że Rosjanie po
rzucili pierwotny zamiar odłożenia kampanii do następnego roku, kie
rując się wprost na Warszawę. Nowym naczelnikiem został Tadeusz 
Wawrzecki, człowiek dzielny i prawy. Upadek i rzeź Pragi zupełnie 
załamały w wojsku wolę walki. Topniejące po drodze niedobitki w y
cofały się na południe w kierunku Końskich. 18 listopada w Radoszy
cach został wzięty do niewoli wraz z pozostałymi generałami i pre
zydentem Warszawy Zakrzewskim naczelnik Wawrzecki. Oznaczało 
to kres jakiejkolwiek rodzimej władzy.

Przez cały czas trwania walk powstańczych —  od lata 1794 toczy
ły się między Petersburgiem, Berlinem i Wiedniem rozmowy w kwe
stii ostatecznego rozbioru reszty ziem polskich. Utrudniała je za
chłanność poszczególnych partnerów, z których każdy pragnął w y
kroić dla siebie największy kęs zdobyczy. Nie liczono się przy tym 
z żadnymi kryteriami narodowościowymi ani gospodarczymi, dzieląc 
nie tylko narodowy obszar polski, ale też litewski i ukraiński. Kon
wencję rozbiorową podpisano w 1795, tekst ostateczny w Petersbur-
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gu 26 stycznia 1797. Głosił on, że „nazwa Królestwa Polskiego” ma 
zostać wymazana na zawsze. Państwo, które jako wykształcony orga
nizm państwowy pojawiło się na arenie europejskiej w I połowie 
X  wieku, przestało istnieć.

Europa XVIII w. przeżyła częściowe rozbiory kilku państw. Jed
nak zazwyczaj odrywane terytoria były mniej lub więcej powiązane 
z metropolią. Całkowity rozbiór terytorium państwowego i narodowe
go był wydarzeniem wyjątkowym.

Upadek Rzeczypospolitej zawiniony został w znacznej mierze przez 
jej własne społeczeństwo: błędy i egoizm szlachty i magnatów, nie
dostatki ustroju spychające państwo na skraj anarchii, by wymienić 
tylko najważniejsze, polityczne przyczyny. Okrucieństwo losu pole
gało wszakże na tym, że rozbiory nastąpiły nie wtedy, gdy „za króla 
Sasa” zrywano sejm y i sejmiki, a umysłowość kształtował Benedykt 
Chmielowski, autor N ow ych  A ten , ale w kilkadziesiąt lat później, 
gdy pod wpływem  haseł oświecenia rozpoczynano naprawę ustroju 
państwowego, przebudowę społeczeństwa i gospodarki, kiedy pow o
łano Komisję Edukacji Narodowej —  pierwsze w świecie minister
stwo oświaty. Reformy, których punktem kulminacyjnym było uchwa
lenie Konstytucji 3 Maja, przyszły nie tylko zbyt późno. W pewnym 
sensie nawet przyspieszyły upadek. Mocarstwa rozbiorowe zniszczyły 
państwo jeszcze słabe, ale budzące się do życia, próbujące samo
dzielnej polityki wewnętrznej i zagranicznej. Niszczyły także ośro
dek już rozpoczętej reform y Sejmu Wielkiego, wywodzącej się z po
stępowych idei oświecenia. Gdyby ten polsko-litewski eksperyment 
reformatorski udał się nawet w proponowanej łagodnej formie m o
narchii stanowej —  mógłby radykalnie oddziaływać na kraje sąsied
nie, przede wszystkim Rosję.

Zdławienie reform oznaczało stagnację i wywarło zdecydowanie 
niekorzystny w pływ  na stosunki międzynarodowe nie tylko w tej 
części Europy, ale na całym kontynencie. W  odróżnieniu od opinii 
publicznej, rządy państw europejskich reagują na rozbiory obojęt
nie —  choć potępiają je  z moralnego punktu widzenia. Rozbiory 
naruszały bowiem najbardziej elementarne podstawy współżycia mię
dzynarodowego, były aktem przemocy nie liczącej się z wolą miesz
kańców, aktem, dla którego jedynym  usprawiedliwieniem miała być 
racja stanu silniejszego sąsiada. Dlatego „sprawa polska” stać się 
miała jedną z najważniejszych kwestii w  polityce europejskiej X IX  
w., probierzem zasad w stosunkach międzynarodowych. Stosunek 
państw do tej kwestii zmieniał się powoli, w  miarę jak sprawa nie
podległości Polski łączyła się z narodowymi i społecznymi ruchami 
X IX  w.

Dla społeczeństwa polskiego likwidacja państwa była wstrząsem, 
ale dzieło reform y kazało upatrywać przyczyny nie w  niezdolności
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do  sam odzielnego bytu, ale jako rezultatu w rogiej przem ocy. Odtąd 
głów ną treścią d zie jów  narodu w  n iew oli będzie walka o n iepodległe 
państwo, a ponad w szelkie inne zabiegi w ysunie się walka zbrojna.

W  grudniu 1796 r., a więc jeszcze przed podpisaniem ostatecznego 
traktatu podziałowego, Jan Henryk Dąbrowski przedłożył w  Mediola
nie generałowi Napoleonowi Bonaparte projekt stworzenia legionów 
polskich działających we Włoszech przy wojskach republiki francus
kiej. Wcześniej Dąbrowski odrzucił składane mu oferty przejścia na 
służbę zarówno pruską, jak i rosyjską. Ówczesne pojęcia feudalne 
powodowały, że zarówno stan szlachecki jak i monarchowie poczu
wali się do pewnej wspólnoty. Interes osobisty przemawiał więc — 
jak w przypadku Dąbrowskiego —  za pogodzeniem się z losem. W y
bór emigracyjnej tułaczki lub walki u boku armii walczącej z za
borcami świadczył, że sprawa niepodległości ojczyzny była nadrzęd
na. Podstawą koncepcji legionowej było przeświadczenie, że skoro 
Polskę pokonała przemoc wojskowa —  przemoc tę można pokonać 
tylko siłą zbrojną. W Pieśni L egionów  śpiewano: „Przejdziem Wisłę, 
przejdziem Wartę, będziem Polakami!” K iedy układano słowa tej 
pieśni, nie miały one wszakże realnych podstaw. Francja walczyła 
tylko z Austrią. W ojny z Rosją jeszcze nie było, a z Prusami zawarto 
pokój już w roku 1795. Wisła i Warta leżały właśnie w  zaborze 
pruskim. Francja nie miała powodu walczyć ze wszystkimi trzema
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zaborcami. Po trzech latach okazało się, że nie ma zgodności celów, 
dla których walczono u boku Francji, a legiony znalazły swój tra
giczny finał na San Domingo.

Czy koncepcja Dąbrowskiego była błędna? Doraźnie tak mogło 
się wydawać, ale po latach miało się okazać, że nie wszystkie ofiary 
poszły na marne.

Przeciwieństwem koncepcji legionowej był program największego 
autorytetu ówczesnej Polski, Tadeusza Kościuszki. W  opublikowanej 
w  1800 r. z inspiracji Naczelnika broszurce C zy P olacy m ogą się w y 
bić na n iepodległość? zdolny publicysta jakobiński, Józef Pawliko
wski wyraził pogląd, że Polacy powinni powstać do walki nie licząc 
na obcą pomoc, lecz na aktywność ludu obdarowanego wolnością. „Czy 
można wątpić o dobrych skutkach, gdy cały naród ruszy się jedno
myślnie?” — pytał autor. I dalej, zwracając się do rodaków: „Nie 
czekajcie na żadne okoliczności, nie oglądajcie się ani na wojnę czy-
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jąkolwiek, ani na pokój. Macie siły wielkie, użyjcie ich przeciw nie
przyjaciołom, a zwyciężycie” . Środkiem do poruszenia mas było rzu
cenie im hasła wolności i równości, choć autor nie przedstawił żad
nego konkretnego programu reformy społecznej. Ale i ta koncepcja 
opierała się na zwodniczym przekonaniu, że kosa osadzona na sztorc 
będzie skuteczną bronią wobec karabinu, zaś nieprzeszkolony w oj
skowo chłop dotrzyma pola regularnej armii, nie mówiąc już o moż
liwości wystawienia takiego ludowego wojska w warunkach niewoli. 
Trwałym  elementem okazało się wszakże podniesienie konieczności 
powiązania walki o niepodległość z postępem społecznym, a co za 
tym idzie uaktywnienie dla sprawy narodowej szerokich mas.

W przypadku polskich walk wyzwoleńczych doby zaborów najważ
niejsze były dwie kwestie: jakie siły kierownicze odgrywały rolę 
kierowniczą w tych walkach oraz jaki był ich stosunek do podsta
wowych problem ów społecznych epoki, tzn. najpierw kwestii chłop
skiej, a następnie robotniczej i chłopskiej w  zmienionej postaci. Jed
nym z warunków powodzenia tej walki było bowiem wsparcie jej 
przez masy chłopskie, a potem robotnicze i chłopskie, by uważały 
one sprawę narodową za swoją własną. Jednakże w żadnym z pol
skich powstań nie odegrały one takiej roli, jaką odegrać miały i po
winny były, aby walce zapewnić sukces. Sprawiły to nie tylko anta
gonizmy klasowe między masami a ośrodkami kierowniczymi ruchu 
niepodległościowego i ograniczoność program ów społecznych, ale tak
że niski stopień świadomości narodowej, przede wszystkim chłopów. 
Chłop, polski 1794 bił się wspaniale pod Racławicami, bo czuł zwią
zek z państwowością polską reprezentowaną także przez ich pana — 
polskiego szlachcica, a dodatkowo zachęcony był obietnicą zelżenia 
ucisku pańszczyźnianego. Doświadczenia tragicznego powstania w Ga
licji w 1846, a w pewnym stopniu także styczniowego świadczą, że 
w  świadomości chłopa nastąpiły głębokie przemiany. Trzy ćwierci 
wieku panowania austriackiego sprawiły, że za sprawą propagandy 
chłopi w urzędniku cesarskim widzieli obrońcę przed uciskiem pań
szczyźnianym polskiego szlachcica, a wypadki 1846 r. wykazały ich 
wrogość wobec polskich aspiracji narodowych. Lud uwolniony od 
pańszczyzny w zaborze austriackim w poł. X IX  w. dopiero pod ko
niec X IX  w. stał się polskim. Podobnie chłop w Królestwie stał się 
w tym samym czasie świadomym Polakiem, choć to Manifest Rządu 
Narodowego z 1863 r. dekretował uwłaszczenie i ta decyzja spowo
dowała o ponad rok późniejszy ukaz carski. Trudności w upowszech
nianiu manifestu powstańczego sprawił fakt, że w świadomości wielu 
chłopów funkcjonowało przekonanie o dobroci cara i stąd ich sto
sunkowo niski udział w walkach powstańczych. Natomiast uwłaszczo
ny w latach dwudziestych chłop zaboru pruskiego już w 1848 r.
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poczuwający się do polskości, walczył przeciw zaborcy w okresie W io
sny Ludów.

Ani program powstańczy Kościuszki, ani legionowy Dąbrowskiego 
nie sprawdziły się. Pozostały jednak w  świadomości narodowej jako 
ewentualności zależne od sytuacji i zmieniających się warunków, bo 
żaden z planów nie był całkowicie bezpłodny. Istnienie Legionów 
skłoniło Napoleona do częściowego odbudowania państwowości pol
skiej. Legioniści, którzy dotarli do Księstwa Warszawskiego, stanowili 
kadrę ówczesnego wojska, to zaś ułatwiło powołanie nowoczesnego 
aparatu administracyjnego.

Utworzenie Księstwa ukazało Polakom jeszcze jedną możliwość od
zyskania własnej państwowości. W latach 1807— 1812 wydawało się, 
że W ielki Cesarz umożliwi wskrzeszenie całej i niepodległej Rze
czypospolitej. Była to więc trzecia, nie powstańcza i nie legionowa 
koncepcja, choć przez nie w  znacznym stopniu inspirowana. Rok 
1813 położył kres tym nadziejom. Zarazem jednak pojawiła się myśl 
propagowana przez księcia Adama Czartoryskiego odbudowania Pol
ski przez cara. Zrealizowano ten zamysł na Kongresie Wiedeńskim 
w  1815 r., powołując na skrawku terytorium etnicznego Królestwo 
Polskie. Miało ono zgodnie z planami stać się ośrodkiem odbudowy
wanego dawnego państwa. Postanowienia Kongresu przewidywały 
takie możliwości, car miał bowiem prawo przyłączać także inne zie
mie swego państwa do Królestwa Polskiego. Takie były rachuby 
Czartoryskiego i przez cara początkowo nie odrzucane.

Liczono, że tą drogą stopniowo, acz pod władzą zaborczą, da się 
wskrzesić państwowość polską, co w  istotny sposób zmieniłoby sy
tuację ludności polskiej. A le i te nadzieje okazały się rychło nie 
do  zrealizowania. Żaden car nie mógł się zgodzić dobrowolnie na 
stworzenie sytuacji, która mogła w perspektywie doprowadzić do peł
nego odzyskania niepodległości.

Myśl, by zjednoczenia dokonać siłą, była jedną z głównych przy
czyn powstania listopadowego. Dążono bowiem  do przyłączenia ziem 
leżących za Bugiem. Klęska powstania przekreśliła nie tylko te ra
chuby, ale także resztki autonomii Królestwa, z własną armią włącz
nie. Dlatego powstanie styczniowe 1863 r. wybuchło już w  warunkach 
nieporównanie trudniejszych i z góry skazane było na walki party
zanckie.

Klęska 1831 r. stworzyła konieczność poszukiwania innych rozwią
zań. Ujawniło się to w  niezmiernie żywej działalności politycznej 
W ielkiej Emigracji. Programy tam stworzone odnosiły się przede 
wszystkim do kwestii społecznej. Poszukiwano takich rozwiązań ustro
jow ych, które uczyniłyby z Polski wzór dla innych państw tej części 
Europy. A  że także w Europie zachodniej szukano rozwiązania prob
lemów, które pojaw iły się wraz z rozwojem  ustroju kapitalistycznego,
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ścierały się w myśli emigracyjnej koncepcje monarchistów i republi
kanów, konserwatystów i socjalistów, liberałów i rewolucjonistów. 
Dla przedstawicieli wszystkich kierunków sprawą nadrzędną była 
niepodległość Polski. Możliwość realizacji tego celu demokraci upa
trywali w solidarnej walce ludów i dlatego nawiązywali współpracę 
z ruchem międzynarodowym. Do kraju szli emisariusze przygoto
wując walkę zbrojną, jak Zaliwski w 1833 r. Spotkały ich więzięnia 
lub szubienica. Dopiero rewolucja 1848 r. wydawała się bliska speł
nienia polskich aspiracji. Powszechne wrzenie europejskie nie objęło 
wszakże większości ziem polskich. Jedynie w Poznańskiem doszło do' 
wystąpień zakończonych klęską, podobnie jak w całycji Prusach i re
szcie Europy. Przyniosła natomiast rewolucja 1848 r. ugruntowanie 
Polakom sławy jako żołnierzy wolności, walczących na wszys^ach 
barykadach, na których rozstrzygała się sprawa wolności uciskanych 
ludów Europy. Sami Polacy utwierdzili się w  przekonaniu, że każde 
pokolenie musi czynem orężnym dokumentować pragnienie wolności,, 
bo „walka o wolność, gdy się raz zaczyna, z ojca krwią spada dzie
dzictwem na syna ... skończy zwycięstwem” .

Drugi ważki ruch polityczny emigracji reprezentowany przez ks. 
Adama Czartoryskiego i stworzony przez niego ośrodek „Hotel Lam
bert” odzyskanie niepodległości wiązał z wojną europejską i pomocą

152



Maksymilian Gierymski, „Pikieta powstańcza”

mocarstw zachodnich. Środkiem do celu miała być ożywiona dzia
łalność dyplomatyczna. Czartoryski starał się przekonać rządy za
chodniej Europy, przede wszystkim francuski i angielski, by wywar
ły presję na Rosję Mikołaja I w celu przywrócenia w Polsce sbanu 
sprzed powstania, który miał gwarancję traktatu wiedeńskiego. Uwi
kłanie Rosji w konflikt z Wielką Brytanią i Francją zdawało się 
sprzyjać sprawie polskiej. Gdy po kilku latach w sytuacji między
narodowej nastąpiło uspokojenie, a wojna nie groziła, okazało się, 
że zabiegi Czartoryskiego nie przyniosły rezultatów. Zarazem jednak 
okazało się, że praca nie poszła zupełnie na marne. Powstała sieć 
agentów dyplomatycznych i de facto organ państwowy nie istnieją
cego państwa. Dyplomacja Czartoryskiego nie uzyskała nigdy for
malnego uznania, a jednak paryski Hotel Lambert był faktycznie 
polskim ministerstwem spraw zagranicznych, a jego przedstawiciele 
byli uznawani przez gabinety europejskie. Gdy w dobie powstania 
styczniowego stworzono w Królestwie realnie istniejące państwo pod
ziemne, tenże Hotel Lambert uznawany był przez rządy podejmujące 
interwencję na rzecz powstania za przedstawicielstwo tajnego Rządu 
Narodowego. Działania agentów Czartoryskiego zmierzały przede 
wszystkim do osłabienia potęgi Rosji, tak by wzmocnić szanse ewen
tualnego powstania. Czartory ki nie wyrzekł się go, choć uważał, że 
powinno nastąpić wtedy, gdy sytuacja międzynarodowa będzie ko
rzystna. Wojna Rosji z Turcją wspieraną przez koalicję mocarstw 
zachodnich nie przyniosła .sprawie polskiej doraźnych korzyści. Na
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tomiast głębokie osłabienie Rosji stworzyło nadzieję na poprawę losu 
Polaków w zaborze rosyjskim.

Narastający od końca lat pięćdziesiątych ruch narodowy ujawnił 
się z całą siłą w  manifestacjach patriotycznych w  1861 r., najpierw 
w Warszawie, a potem w całym Królestwie. Odpowiedzią władz 
carskich były represje i karabinowe salwy do bezbronnej ludności. 
Gdy okazały się nieskuteczne, a aktywność społeczeństwa trwała na
dal —  czego najbardziej widocznym przejawem były nabożeństwa 
patriotyczne —  rząd carski odwołał się do Wielopolskiego. Konser
watywny działacz polityczny i bogaty ziemianin przedstawił w 1862 r. 
program reform przynoszący niemal całkowite spolszczenie admini
stracji oraz ewolucję systemu społecznego w kierunku burżuazyjnym 
z zabezpieczeniem najbardziej żywotnych interesów wielkiej własności 
ziemskiej. Reform y nie zapewniały natomiast społeczeństwu swobód 
konstytucyjnych, ani tym bardziej nadziei na niepodległość. Połą
czona z tym konieczność wyrzeczenia się „ziem zabranych” nie mogła 
zadowolić rozbudzonych aspiracji patriotycznych społeczeństwa, nie
zależnie od sympatii do radykalnego nurtu „czerwonych” czy umiar
kowanego „białych” . Niezrozumienie przez Wielopolskiego tych na
strojów i bezwzględne dążenie do rozprawienia się siłą z ruchem 
rewolucyjnym  doprowadziło do katastrofy. Dla rozbicia ruchu opra
cował Wielopolski plan imiennej branki do wojska carskiego, za
miast obowiązującego dotychczas losowania. Na listach przygotowa
nych w  ścisłej współpracy z policją znalazły się przede wszystkim 
nazwiska osób znanych z dotychczasowej aktywności politycznej. 
Można wyobrazić sobie reakcję opinii publicznej, jeśli nawet władze 
rosyjskie zgłosiły zastrzeżenia. Planowany pierwotnie na wiosnę w y
buch powstania, dla ochrony młodzieży został przyspieszony na sty
czeń. Opublikowany 22 tego miesiąca Manifest Rządu Narodowego 
wzywał „naród Polski, Litwy i Rusi” na bój śmiertelny, ale już 
ostatni „z nikczemnym rządem najezdniczym”. Rozpoczynała się wal
ka w terminie narzuconym przez przeciwnika: w  środku zimy, nie
dogodnej dla partyzantki, bez broni, a po części bez dowódców i w 
niekorzystnej sytuacji międzynarodowej. Tylko wyjątkowej ofiarno
ści społeczeństwa przypisać można tak uporczywą, bo ponad półtora 
roku trwającą walkę. Klęska była też wyjątkowo dotkliwa: cofnię
cie dotychczasowych koncesji, konfiskaty majątków, wyroki śmierci 
i wieloletniej katorgi. Trwałym dorobkiem okazała się natomiast 
myśl, że same ofiary nie wystarczą do odzyskania niepodległości, 
że trzeba czekać na sprzyjającą koniunkturę międzynarodową.

Do tej koncepcji nawiązała utworzona w 1887 r. tajna organizacja 
Liga Polska, która miała przygotować kraj na wypadek wojny euro
pejskiej. Gdy w 1904 r. wybuchła wojna rosyjsko-japońska, istniały 
w  Polsce dwie silne organizacje niepodległościowe o przeciwstawnym

154



Jacek Malczewski, „Na etapie”

charakterze: Polska Partia Socjalistyczna i Liga Narodowa wywodzą
ca się z Ligi Polskiej. W toku wojny sztab japoński wezwał do To
kio przywódców obu organizacji, Józefa Piłsudskiego i Romana 
Dmowskiego. Przywódca PPS zabiegał o pomoc japońską dla jego 
organizacji, zamierzając wywołać powstanie narodowe. Dmowski na
tomiast pragnął wykorzystać polityczne osłabienie Rosji dla popra
wienia sytuacji Polaków pod jej panowaniem. Kiedy w czasie wojny 
wybuchła w Rosji i w Polsce rewolucja, przywódca Ligi Narodowej 
postanowił nawiązać do koncepcji Wielopolskiego i za cenę zdła
wienia rewolucji w Królestwie uzyskać szeroką autonomię. Piłsudski 
odwrotnie —  akcję rewolucyjną pragnął przekształcić w powstanie, 
wracając w tym wypadku do koncepcji Kościuszki, a zwłaszcza do 
szczególnie mu bliskiej tradycji powstania styczniowego. Ale obie 
koncepcje raz jeszcze zakończyły się niepowodzeniem.

Na temat celowości i skuteczności powstań narodowych X IX  w. 
spierano się wielokrotnie w przeszłości, a i dziś temat ten nie wydaje 
się całkiem przebrzmiały. Wynika to stąd, że o jednoznaczną ocenę 
jest bardzo trudno. Pamiętać trzeba, że powstania ściągnęły na spo
łeczeństwo ogrom nieszczęść i cierpień, a koszty społeczne i materia-
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„Zuchowaci” 5 p.p. Legionów wchodzą do Kowla (wrzesień 1915 r.) — foto

lne były olbrzymie, że wreszcie stale buntująca się Polska wpływała 
na utrwalenie sojuszu trzech cesarzy gwarantujących ład w Europie. 
A  jednak, jeśli z dystansu czasu spojrzeć na cały okres zaborów 
i rozpatrywać go jako konfrontację narodu z trzema imperiami dą
żącymi do utrwalenia stanu posiadania i scalenia ziem polskich ze 
swymi terytoriami, Lo należy przyjąć, że powstania nie tylko utrud
niły zaborcom tę politykę, ale uczyniły ją zupełnie niemożliwą. Re
presje popowstaniowe zaostrzały antagonizm, pogłębiały wrogość, 
przekreślały szansę integracji, pozwalały zachować własną odrębność 
narodową.

W dążeniach wyzwoleńczych walka zbrojna jest najwyższą formą 
patriotycznej aktywności społeczeństwa, a decyzja rozpoczęcia pow
stania sprawą szczególnie doniosłą, zawsze brzemienną w konsek
wencje nie dającą się w  pełni przewidzieć. Dlatego decyzję taką 
podjąć można dopiero wówczas, gdy inne środki osiągnięcia celu 
zostały wyczerpane, a sytuacja ogólna wskazuje, że cel uda się osiąg
nąć tylko drogą walki. By osiągnęła ona pokładane w niej nadzieje 
i cele, musi być należycie przygotowana i kierowana, wymaga w y
brania odpowiedniego momentu, gdy wewnętrzne i zewnętrzne wa
runki są sprzyjające. Jeśli z tego punktu widzenia spojrzeć na polskie 
powstania, to -  nie przecząc słuszności samej idei walki zbrojnej
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o wyzwolenie —  wypada uznać, że przy lepszej organizacji i spraw
niejszym kierownictwie m ogły osiągnąć daleko poważniejsze rezulta
ty. Dotyczy to zwłaszcza powstania kościuszkowskiego i listopado
wego. Niestety, jakże często w szerokich rzeszach patriotycznej części 
społeczeństwa dominowało przeświadczenie, wypowiedziane przez Sę
dziego w Panu Tadeuszu: „Szabel nam nie zabraknie, s?lachta na 
koń wsiędzie, ja z synowcem na czele, i —  jakoś to będzie!”

Powstania narodowe czy w  ogóle walka zbrojna nie były jedynym  
przejawem aktywności politycznej społeczeństwa polskiego. Wszędzie 
tam, gdzie było to możliwe, podejmowano działania legalne, w ra
mach nakreślonych przez zaborcę. W Rosji carskiej aż do rewolucji 
1905 r. legalnego życia politycznego w ogóle nie było. W  Prusach 
(Niemczech) życie parlamentarne rozpoczyna się w 1848 r. Ale koła 
polskie w sejmie pruskim i berlińskim Reichstagu, a także w peters
burskiej Dumie to grupy niewielkie, izolowane i pozbawione wpły
wów. Nieco lepiej było w zaborze austriackim, w którym od lat 
sześćdziesiątych Polacy zdobyli nie tylko przewagę we władzach 
autonomicznych Galicji, ale także znaczny wpływ w parlamencie 
wiedeńskim. Jednakże tu też zakres działania władz autonomicznych 
był ograniczony, a najważniejsze decyzje zapadały nie w Radzie 
Państwa, a w  gabinecie cesarza. Legalna działalność polityczna była 
też różnie oceniana, zwłaszcza przez żywioły skrajnie niepodległoś
ciowe, jako przejaw służalczości wobec zaborców, a przynajmniej 
oportunizmu. Jeśli jednak odrzucić rzadko spotykane postawy naro
dowego nihilizmu, to należy uznać, że walka o prawa narodowe pro
wadzona przez posłów polskich w parlamentach mocarstw rozbioro
wych była zjawiskiem pożytecznym. Bez aktywności szerokich rzesz 
społeczeństwa biorącego udział w sprawowaniu władzy, od lokalnego 
aparatu wykonawczego po ustawodawczy w ramach dzielnicy, np. 
w Warszawie w latach 1807— 1867, Wolnym Mieście Krakowie mię
dzy 1815 a 1846 czy w autonomicznej Galicji odbudowa państwo
wości nie byłaby możliwa. Nie może bowiem istnieć państwo bez ro
dzimego aparatu urzędniczego, bez wykształcenia całego zespołu zja
wisk określanych mianem kultury politycznej. Trzeba jednocześnie 
zaznaczyć, że nawet w okresach zupełnego braku swobód politycznych 
funkcjonowały organizacje legalne, które na marginesie celów akcep
towanych przez władze, np. gospodarczych, kulturalnych czy nau
kowych podejm owały pewne działania polityczne. Warto chociażby 
przypomnieć założone w 1800 r. Warszawskie Towarzystwo Przyja
ciół Nauk, organizacje gospodarcze w Poznańskiem, tzw. kasyna czy 
założone tamże w 1841 r. Towarzystwo Naukowej Pom ocy i hotel 
Bazar, a w  Królestwie zjazdy ziemiańskie w rezydencji Andrzeja 
Zamoyskiego — Klemensowie, słowem cały niezwykle bogaty pro
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gram pracy organicznej, łącznie z imprezami warszawskimi doby po
powstańczej.

Niewiara w możliwość doraźnego poruszenia sprawy polskiej do
prowadziła do zanegowania potrzeby niepodległości i narodzin w la
tach siedemdziesiątych ruchu określanego mianem pozytywizmu. G ło
sząc pochwałę fachowca-przedsiębiorcy pomnażającego swój majątek, 
czołowi publicyści pozytywistyczni nawoływali do ofiarności społe
cznej, do pracy wśród ludu, postępu technicznego i pracy oświato
wej. Praktyczne wskazania pozytywizmu były kontynuacją i urze
czywistnieniem myśli organicznikowskiej. O ile jednak ta druga była 
produktem sfer liberalnego ziemiaństwa, a zwłaszcza burżuazji, to 
pozytywizm zrodzony w środowisku inteligenckim występował z po
zycji antyszlacheckich, głosząc radykalizm, przeważnie werbalny, 
i program przebudowy społecznej znacznie wyprzedzający rzeczy
wistość. Skrajnie sformułowany stosunek do sprawy narodowej . bu
dził ówcześnie zgorszenie opinii, naprawdę odpowiadał jednak ten
dencjom  i nadziejom burżuazji, a zarazem był jedyną możliwą w do
bie popowstaniowej formą legalnej aktywności. I wbrew głoszonym 
hasłom efekty działań pozytywistycznych służyły w perspektywie 
sprawie narodowej. Doraźnie przyczyniając się do polepszenia bytu 
materialnego ludności, stanu sanitarnego, wiedzy i umiejętności, po
szerzały krąg uświadomionych narodowo obywateli. Najważniejsze 
z praktycznych wskazań pozytywizmu —  oświatę powszechną —  sta
rali się realizować także ludzie luźno z tym obozem związani. W 1875 
r. Konrad Prószyński (Promyk) wypuścił w  świat pierwsze wydanie 
nowoczesnego elementarza, który w dziesiątkach i setkach tysięcy 
egzemplarzy miał rozchodzić się po kraju, umożliwiając czytanie sa
moukom. W Warszawie podobnemu celowi upowszechnienia oświaty 
służyły czytelnie publiczne zorganizowane m.in. przy Towarzystwie 
Dobroczynności. Gdy akcja ta spotkała się z przeciwdziałaniem władz, 
zaczęły krzewić się różne form y tajnego nauczania: w  żeńskich pen
sjonatach prywatnych pod pretekstem robótek ręcznych, w  męskich 
gimnazjach w postaci kółek samokształceniowych, na wsi przez na
uczycieli wędrownych. Zorganizowane specjalne kursy zmieniające 
często miejsce pracy nazwano z czasem „Uniwersytetami Latającymi” . 
W  ten sposób praca organiczna, w założeniu obstająca przy legalizmie, 
spychana była na jednym z najważniejszych odcinków w podziemie 
konspiracji.

Za przyczyną lepszego rozwoju gospodarczego oraz charakteru usta
wodawstwa dopuszczającego legalny rozwój stowarzyszeń, praca orga
niczna w  zaborze pruskim miała lepsze warunki rozwoju. W 1862 r. 
zawiązano tam pierwsze w Polsce Towarzystwo Rolnicze. Faktycz
nym inspiratorem był Walenty Stefański. Z ramienia Towarzystwa 
powstawać zaczęły spółki pożyczkowe, kasy oszczędnościowe, szkółki
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Komendant J. Piłsudski w otoczeniu sztabu przed swą ziemianką pod Ko- 
szyszczami (październik 1915 r.) — foto

rolnicze i kółka gospodyń. Działalność ta przyczyniła się nie tylko 
do podwyższenia poziomu gospodarki rolnej, ale nie uprawiając sta
tutowo polityki -— była szkołą uświadomienia narodowego, wpajały 
obowiązek solidarnej obrony mowy, wiary i ziemi ojczystej. Podo
bną funkcję pełniło zawiązane w Poznaniu Towarzystwo Oświaty 
Ludowej, a potem Towarzystwo Czytelni Ludowych. Oba stawiały 
sobie cele oświatowe, a dokonania poznańskich organiczników poz
woliły zmobilizować społeczeństwo polskie w  przededniu szczególnie 
silnych zagrożeń germanizacyjnych doby Bismarcka.

Omawiając działania legalne w X IX  w. trzeba stwierdzić, że nawet 
na skrajnej prawicy uczucia dynastyczne w stosunku do dynastii 
Romanowych, Habsburgów czy Hohenzollernów nie były zakorzenio
ne głęboko. Jeśli je manifestowano, to z rezerwą, kto zaś wyznawał 
je naprawdę szczerze —  stawiał się na marginesie społeczeństwa. 
Ogół polskich klas posiadających skłonny do ugody z zaborcą ■— jeśli 
otwierały się po temu możliwości —  czynił to zawsze z zastrzeżeniem, 
że na ugodzie skorzystać ma sprawa polska. Opinia publiczna, nawet 
w swej najbardziej zachowawczej postaci, nie tolerowała publicznego 
odrzekania się od niepodległości. W zaborze pruskim i na ziemiach
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zabranych obowiązywał m oralny zakaz sprzedawania majątków w obce 
(niemieckie lub rosyjskie) ręce. N ie  był to zakaz powszechnie prze
strzegany, zawsze jednak spotykał się z potępieniem. Gdy Tarnowscy 
z Dzikowa sprzedali do A m eryki „L isow czyka” Rembrandta, by móc 
wykupić z rąk niemieckich p ew ien  majątek w Poznańskiem, czyn 
ich spotkał się z akceptacją op in ii, mimo iż kultura polska poniosła 
niepowetowaną stratę. Taka była  jednak ówczesna hierarchia waż
ności.

W środowisku legalistów istn iało przeświadczenie, że wszystkie 
ich ugrupowania żywią w głębi serca ten sam patriotyczny ideał, 
a przez to obowiązuje ich solidarność w stosunku do obcej władzy. 
Była w Polsce wielka mnogość przedsięw zięć organicznych, konkuru
jących ze sobą ze względów  ideologicznych, a także personalnych. 

■Ale szkodzenie konkurencji u w ładz zaborczych było rzeczą moralnie 
naganną. Zasada solidarności narodow ej obowiązywała także w dobie 
powstań. Gdy wybuchło —  w ch odził w życie obowiązek posłuszeń
stwa wobec uznanej władzy narodow ej. Nieposłuszeństwo spotykało 
się z potępieniem patriotycznej opinii. Tak romantyczny, powstańczy 
nurt krzyżował się z legalistycznym  i organicznikowskim. Nie brakowa
ło w dobie zaborów gw ałtow nych polem ik i oskarżeń już to o zdra
dę interesó\v narodowych i służalczość, już to o szaleństwo prowa
dzące do biologicznego wyniszczenia narodu i utraty już otrzyma
nych koncesji u władz zaborczych. Z  perspektywy czasu lepiej widać, 
jak oba nurty służyły wspólnie —  choć zmierzając różnymi drogami 
do tego samego celu —  niepodległości.

Należy jeszcze om ówić rolę polsk iej kultury, której oddziaływanie 
wychowawcze było wprost nieocenione. Jej rola w życiu narodu poz
bawionego własnego państwa była  nieporównanie większa niż w spo
łeczeństwach cieszących się rodzim ą państwowością. W  tych ostatnich 
państwo z reguły popierało rozw ój kultury, gdyż ta umacniała jed 
ność i siłę państwa. W Polsce kultura narodowa nie tylko musiała 
rozwijać się bez takiego poparcia, ale co więcej —  wbrew woli za
borców. Musiała też w pew nym  stopniu zastąpić istniejące instytucje 
państwowe: rząd, adm inistrację, wojsko, musiała wytworzyć na tyle 
silne więzy moralne, by zastąpiły one choć w pewnym stopniu więzy 
fizyczne i przymus państwowy. Jeśli kultura polska potrafiła spros
tać temu zadaniu w brew  prześladowaniom , świadczy to o jej wiel
kości, a zarazem o hierarchii w artości w narodzie, który taką kulturę 
potrafił stworzyć.

K iedy przywołuje się w  pam ięci obraz literatury X IX  w., przy
chodzi na myśl przede w szystkim  epoka romantyzmu z trzema jej 
najwybitniejszymi przedstawicielam i, przez wiele pokoleń sprawują
cymi rząd dusz, a nazywanym i później „wieszczami” . Dalej — wiel
kie dokonania pozytywizm u i M łodej Polski z Wyspiańskim na czele.

l « t



Charakterystyczne, że punktem wyjścia dwóch najwybitniejszych 
dzieł literackich nurtu ideowego głoszącego pochwałę pracy, Nad 
N iem nem  i Lalki jest powstanie styczniowe. Wśród bogatych doko
nań w plastyce szczególne miejsce przypadło malarstwu historyczne
mu, przede wszystkim Jana Matejki, a obok niego Józefa Brandta 
i Józefa Simmlera. Ale nie tylko. Trudno znaleźć malarza polskiego 
X IX  w., który nie podejm owałby tematów nawiązujących do dziejów 
Polski, przynajmniej nie malował scen rodzajowych wpisanych w ro
dzimy krajobraz i obyczaj. Zapotrzebowaniu na plastykę zwłaszcza 
uboższych grup ludności, których nie stać było na obrazy, starał się 
sprostać staloryt i litografia. Odbijane w tysiącach egzemplarzy por
trety władców Polski, widoki miejscowości także „ziem zabranych” , 
zdarzeń historycznych z przeszłości odległej i pozostającej świeżo 
w pamięci, przyczyniały się do upowszechnienia wiedzy i kształtowa
nia postaw patriotycznych. Tematy patriotyczne w plastyce pełniły 
rolę identyczną do tej, jaką wyznaczył swej T rylogii Henryk Sien
kiewicz.

Od Joachima Lelewela rozpoczynają się gruntowne, na nowoczes
nych zasadach oparte badania historyczne. Zaowocowały one powsta
niem dwóch antagonistycznych co do oceny przeszłości ośrodków nau
kowych: krakowskiego i warszawskiego. Oba dokonały bardzo wiele 
dla poznania i upowszechnienia tej dyscypliny. Badaniom naukowym 
towarzyszyły ogromne przedsięwzięcia edytorskie: zarówno naukowe 
wydawanie źródeł, jak i często popularne pamiętników i wspomnień. 
Obok tego publikacje encyklopedyczne i językowe, z których np. 
Słow nik G eograficzny K rólestw a  P olskiego  czy Słow nik język a  pol
skiego  zwłaszcza Lindego zachowały swe walory naukowe do dziś. 
W ogóle przedsięwzięcia naukowe to oddzielny, ogromny temat. Obok 
wspomnianego już wielce zasłużonego Warszawskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk, istniało analogiczne Towarzystwo Naukowe przy 
Uniwersytecie Jagiellońskim. W  1821 r. utworzono w Warszawie K on
serwatorium Muzyczne, w  1877 Politechnikę we Lwowie i Wyższą 
Szkołę Rolniczą w Dublanach k. Lwowa. Wiekimi wydarzeniami kul
turalnymi było założenie w 1879 r. Muzeum Narodowego w Krakowie 
oraz Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie. Często przed
sięwzięciom kulturalnym patronowali i wspierali je finansowo światli 
przedstawiciele środowisk ziemiańskich i arystokratycznych, np. Ed
ward Raczyński, Tytus. Działyński, Aleksander Przeździecki. Niektóre 
n-zydencje stawały się ośrodkami polskiego życia kulturalnego i na
ukowego, np. Puławy Czartoryskich przed carską konfiskatą. Naz
wisk. i tych i wielu innych opiekunów kultury znane są doskonale 
dzi....Juzym bywalcom muzeów i bibliotek w Polsce.

.IcmI oczywiste, że polityka wynaradawiania prowadzona przez za- 
boiTuu' judziła przede wszystkim w te dziedziny kultury, które za-
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wierały najwyższy ładunek patriotyczny. Szczególnie bolesną stratą 
było zamknięcie po powstaniu listopadowym dwóch znakomitych 
polskich uniwersytetów: w Warszawie i w  Wilnie. Do rangi symbolu 
urastają też zniszczenia i grabież Zamku Królewskiego w Warszawie, 
dokonane w tym samym czasie. Ale jakby na przekór zaborcom, 
w trzydziestoleciu międzypowstaniowym, które szczególnie dotkliwie 
zaciążyło na losach kultury narodowej, powstały najznakomitsze 
utwory literatury romantycznej, tworzył Chopin i Michałowski. W iel
kim dokonaniem kulturalnym emigracji było też stworzenie Muzeum 
Polskiego w Rapperswilu w Szwajcarii.

Taki w  ogromnym skrócie zasób doświadczeń, tradycji i dokonań 
miał naród polski w przededniu wybuchu pierwszej wojny światowej 
w 1914 r.

U schyłku X IX  w. antagonizmy między mocarstwami doprowadziły 
do powstania dwóch wrogich obozów: w pierwszym obok Francji 
i Anglii znalazła się Rosja (Ententa), w drugiej Niemcy i Austro- 
-W ęgry (Państwa Centralne). Istniejący system sojuszy stworzył sy
tuację, w której nawet drobny incydent groził wybuchem wojny 
ogólnoeuropejskiej. Tak stało się po zabójstwie w Sarajewie austria
ckiego następcy tronu Franciszka Ferdynanda. W  wojnie 1914- -1918 
starły się ze sobą zbrojnie trzy mocarstwa rozbiorowe. Wybuchła 
wojna powszechna, o którą modlił się Mickiewicz W brew rachunkom 
sztabów była to wojna długotrwała i wyniszczająca, prowadząca do 
wszechstronnego wyczerpania państw zaborczych, a w  końcowym eta
pie zmagań -  upadku wszystkich trzech monarchii. Walka z tak 
osłabionymi przeciwnikami po raz pierwszy od utraty niepodległości 
stwarzała realne szanse odbudowy polskiej państwowości. Tym bar
dziej, że zmagania wojenne między Rosją a państwami centralnymi 
musiały toczyć się w  przeważającej mierze na ziemiach zamieszka
łych przez Polaków. Ta sytuacja zmusiła walczące strony do ogło
szenia deklaracji w  sprawie polskiej. Powoływano się na tradycje 
braterstwa broni: Rosja przypominała Grunwald, Niemcy i Austro- 
-W ęgry Wiedeń, chętnie też wypominano prześladowania przeciwnika, 
własne rzecz jasna skrzętnie przemilczając. Wszystkie delkaracje były 
ogólnikowe, nic nie mówiące, obliczone na efekt propagandowy i do
raźną korzyść, a nie zmierzające do rozwiązań globalnych w interesie 
Polaków. Pozytywnym aspektem było jednak samo postawienie pro
blemu. W ybuch w ojny rozbudził nadzieje społeczeństwa, choć oficja
lne deklaracje przyjmowano nieufnie i po większej części przyjęto 
postawy lojalistyczne i wyczekujące. Z upływem czasu rosły jednak 
i nadzieje, i aktywność, by u schyłku w ojny przybrać postać maso
wego ruchu wyzwoleńczego.

Społeczeństwo polskie i ugrupowania polityczne z wyjątkiem skraj* 
nie lewicowego nurtu głoszącego przede wszystkim hasła wyzwolenia
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społecznego, zgodne były co do potrzeby odbudowania własnego pań
stwa. Różne wszakże były koncepcje niepodległości, różne widziano 
drogi do niej prowadzące, choć wszystkie w ten czy inny sposób 
wykorzystywały doświadczenia przeszłości. Do poglądów Czartorys
kiego nawiązywały koncepcje odbudowy państwa w  oparciu o jedno 
z mocarstw rozbiorowych. Orientacja austriacka jest tu zjawiskiem 
najbardziej zrozumiałym z psychologicznego punktu widzenia: w Ga
licji były stosunkowo najlepsze warunki rozwoju kulturalnego, sze
rokie uprawnienia samorządowe, a możliwości przebudowy dualistycz
nej monarchii w trialistyczną, obejmującą obok Austrii i Węgier także 
Polskę wydawały się najłatwiejsze do zrealizowania. Rychło oka
zało się jednak, że ani Wiedeń ani Berlin nie są zainteresowane ta
kim rozwiązaniem, mimo że z punktu widzenia polskich aspiracji był 
to program nader skromny. Obszar takiego państwa to oczywiście 
nie tylko Galicja, ale także zdobyte na Rosji dawne Królestwo Pol
skie. Stąd m.in. sprzeciw Berlina, a także niechętne stanowisko W ę
grów, obawiających się utraty uprzywilejowanej pozycji w  monarchii 
naddunajskiej. Klęska Austrii i jej niewielkie wpływy na arenie 
międzynarodowej wkrótce pogrzebały nadzieje aktywistów krakow
skich, skupionych wokół Naczelnego Komitetu Narodowego i Koła 
Polskiego w parlamencie wiedeńskim.

Orientację rosyjską reprezentowała Narodowa Demokracja z Roma
nem Dmowskim. Poza ogólnikowym manifestem głównodowodzącego 
armii rosyjskiej, wielkiego księcia Mikołaja Mikołajcwicza, rząd car
ski żadnych obietnic jednak nie składał. Kalkulacjo Dmowskiemu 
opierały się wszakże na przekonaniu, żo Rosja po zwycli lwic nul 
Niemcami (bezpośrednio lub z poinocą iilianiow) /Jnliinc/y . n mli' 
polskie pod berłem carów. Wówczas pul l.i zywlnl m m ii.m y l - . i .  
tak silny, że wszelkie poczynania ni .yI ikm y pic ni- , nu mu 11 w■ 
Stąd już prosta droga do autonomii i nzitmIui'| c ................   pnr|i

Rachuby na klęskę Niemiec okazały nii, mylm im lily ■ 11 i I >mnu
skiego —  na zwycięstwo Rosji także. W 1SI1S i wuj:.In mi l>......pu -
czają Królestwo Polskie, by nigdy do niego nic ...........mi In H u ,
cja Mikołaja II o zamiarze utworzenia Polski zjcdno<vmn-| i Mlrpml 
ległej pod panowaniem carów ogłoszona w 191(5 r. w m /ltn/lc ilu 
armii i floty była już pozbawiona realnych podstaw. Sam car w pn 
ufnej rozmowie dał wyraz wątpliwościom, czy Rosji uda hI<; /ilnliyń 
na Niemczech jakiekolwiek terytoria.

Orientacja niemiecka pojawiła się z opóźnieniem, i to nie na t( rc 
nie zaboru pruskiego, gdzie dominowały w pływ y endeckie, a w Kon ■ 
gresówce. lej powstanie było konsekwencją niepowodzenia orientacji 
austriackiej. Celem realnym mogło być państewko obejmujące obszar 
dawnego Krol-stwa, ewentualnie powiększone o tereny wschodnie 
z Grodnem i V\ lnem. Dla wzmocnienia tej orientacji, rzekomo w od
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powiedzi na prośbę delegacji aktywistów zabiegających „w  imieniu 
narodu” o wskrzeszenie niepodległego państwa polskiego, ogłoszono 
w Warszawie i Lublinie dwa równobrzmiące manifesty. Była w nich 
mowa, że obaj cesarze, Wilhelm II i Franciszek Józef, postanowili 
z ziem zabranych Rosji „utworzyć państwo samodzielne z dziedziczną 
monarchią i konstytucyjnym ustrojem” . Manifest zapowiadał utworze
nie sprzymierzonej armii, ale nie precyzował ani granic, ani możli
wości powołania rządu. Była więc to obietnica utworzenia państwa, 
które według zamierzeń niemieckich nie miało być ani rozległe, ani 
samodzielne. Akt milczał oczywiście o Polakach spod zaboru prus
kiego, za to Galicja uzyskała odrębnym manifestem obietnicę posze
rzenia autonomii w ramach monarchii habsburskej. Chodziło o to, 
by podporządkowane Niemcom Królestwo Polskie nie stało się zbyt 
atrakcyjne dla zaboru austriackiego. Akt przyjęty został jednak w spo
łeczeństwie nieufnie, choć większość stronnictw burżuazyjnych robiła 
dobrą minę do złej gry i pospieszyła z adresami dziękczynnymi. K o
rzyści jednak Niemczy nie uzyskali, natomiast sprawa polska zyskała 
aspekt międzynarodowy, zmuszając koalicję antyniemiecką do zajęcia 
stanowiska. .

Zupełnie odmienna była koncepcja Józefa Piłsudskiego, którego ce
lem była odbudowa Polski całkowicie suwerennej: szukanie oparcia 
w Austrii było podyktowane tylko doraźnym interesem, a nie celem 
ostatecznym.

Według niektórych relacji, Piłsudski, w  dziedzinie militarnej samo
uk, okazał się bardziej przewidujący niż szefowie wszystkich gotu
jących się do wojny armii. Podczas gdy we wszystkich sztabach 
z niemieckim na czele, panowało przekonanie, że zbliżająca się wojna 
rozegra się błyskawicznie i w oparciu o takie założenia wykonywano 
plany operacyjne, Piłsudski przewidywał, że będzie to w op a  długa, 
wojna na wyniszczenie zasobów materialnych i ludzkich. Jej kon
sekwencją miało być pokonanie Rosji przez Niemcy i Austrię, potem 
państw centralnych przez Anglię, Francję i Stany Zjednoczone, któ
rych przystąpienie do wojny także miał przewidzieć. Rachuby Pił
sudskiego były więc proste: w pierwszej fazie w ojny z państwami 
centralnymi przeciw Rosji, w  drugiej —  z Anglią, i Francją prze
ciwko Niemcom.

Czy Piłsudski rzeczywiście przewidział wynik wojny? Czy mamy 
do czynienia z rzeczywistością historyczną czy legendą? Powoływany 
przy tej okazji przekaz rosyjskiego rewolucjonisty Czernowa istotnie 
budzi uzasadnione wątpliwości, a i współcześnie jest dość powszech
nie przez historyków kwestionowany. Zarazem jednak nie ulega, wąt
pliwości, że prowadząc swą grę o niepodległość Polski wykazał Pił
sudski wyjątkowy talent i zręczność dyplomatyczną. ■

6 sierpnia 1914 reku, niemal dokładnie 50 lat od tragicznego dnia,
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kiedy na stokach Cytadeli powieszono na szubienicy Romualda Trau
gutta wraz z czterema współpracownikami, pierwsza kompania ka
drowa przekroczyła granicę Królestwa. Było ich stu siedemdziesięciu 
dwóch. W  większości nie mieli ukończonych 20 lat. Niemal wszyscy 
pochodzili z Królestwa. Jeśli liczyć konfederatów barskich, byli szós
tym pokoleniem podejm ującym  walkę z najpotężniejszym z zaborców. 
I podobnie jak ich pradziadowie byli zaledwie garstką.

Jak wszystkie polskie zrywy powstańcze, tak i ten z 6 sierpnia 
obrósł ogromem kontrowersji, od hagiografii dowodzącej, że to Strzel
cy Piłsudskiego i tylko oni wywalczyli Polskę Niepodległą, po próby 
zupełnego deprecjonowania i wyśmiewania tego wydarzenia. Siłą te
go czynu było jednak przede wszystkim jego zainicjowanie, wejście 
na scenę, na której rozgrywał się akt ostatni stukilkudziesięcioletniej 
walki o niepodległość. Liczebność była tu zupełnie nieistotna, bo 
byli tylko kadrą, z której rozwinąć się miała przyszła armia polska.

Przekraczając granice Królestwa spodziewali się legioniści wybu
chu antyrosyjskiego powstania. Ale poza niewieloma wyjątkami spo
tkali się z postawą nieufną, czasem wręcz wrogą. Rozczarowanie 
i gorycz żołnierska znalazła wówczas wyraz w pieśni M y, pierw sza  
brygada.

Rychło polskie symbole wojskowe i wskrzeszona nazwa legionów 
zaczęły działać na wyobraźnię, zwłas7.cza młodzieży, coraz liczniej 
spieszącej pod komendę Piłsudskiego. Legiony powstały ze Związków 
Strzeleckich i Drużyn Strzeleckich, które przed wojną legalnie dzia
łały w Galicji. Austriacy udzielali zgody, licząc na wojskową dy
wersję na wypadek wojny z Rosją. Powiązania z monarchią habsburs
ką były dawne i ścisłe, a mimo to od pierwszych chwil powołania 
Legionów ich dzieje są ciągłym pasmem ostrych zatargów z wojsko
wymi władzami austriackimi. Od razu na początku pozbawiono Pił
sudskiego komendy, zostawiając mu ledwie parę pułków, z których 
stworzono sławną I Brygadę. Niepowodzenia i słabość polityczna 
Austrii powodują, że Piłsudski szuka porozumienia z Niemcami. Akt 
5 listopada umożliwił powołanie Tymczasowej Rady Stanu, namiastki 
rządu, lecz pełniącej faktycznie jedynie funkcje opiniodawcze. Rada 
współdziałać też miała w organizowaniu sił zbrojnych przy niemiec
kich władzach okupacyjnych. Gdy Rada rozpoczęła działalność w sty
czniu 1917 roku, Piłsudski kierował Departamentem W ojskowym. 
Wkrótce jednak opuszcza stanowisko i dąży do zerwania z Niemcami, 
zgodnie z uprzednio przyjętą wizją przebiegu wojny. W ykorzystuje 
do tego kryzys na tle tekstu przysięgi wojskowej. Powoduje to likwi
dację Legionów, internowanie części oficerow w Beniaminowie, 
żołnierzy w Szczypiórnie. Aresztowanych Piłsudskiego i Sosnkowskie- 
go osadzają Niemcy w twierdzy w Magdeburgu. W październiku
1917 r. w miejsce rozwiązanej Rady Stanu powołano Radę Regen
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cyjną, ta zaś rozpoczyna budowę aparatu administracyjnego. I acz
kolwiek władze te były zależne od niemieckiego generał-gubernatora, 
to stanowiły zalążek rodzimej, odradzającej się państwowości.

Legiony nie były jedyną formacją wojskową tworzoną z myślą
0 wykorzystaniu jej dla odzyskania niepodległości. W Rosji powo
łano korpus pod dowództwem Józefa Dowbora-Muśnickiego, we 
Francji —  armię dowodzoną przez Józefa Hallera i Polską Siłę Zbroj
ną pod protektoratem niemieckim. Mniej liczny był Legion Puławski
1 bajończycy we Francji. Rolę szczególnie doniosłą odegrała tworzona 
przez Piłsudskiego tajna Polska Organizacja W ojskowa. Liczebność 
tych form acji była niewielka, zwłaszcza w stosunku do liczby Pola
ków zmobilizowanych do armii zaborczych (blisko 1,5 min) i którzy 
zmuszeni byli walczyć przeciwko sobie o zupełnie im obce cele.

Państwa zachodnie ze względów zrozumiałych uważały początkowo 
sprawę polską za wewnętrzny problem Rosji. Dopiero Stany Zjedno
czone, nie związane formalnie układem sojuszniczym z Rosją ani 
z żadnym państwem zachodnim, dokonały zwrotu. 17 stycznia 1917 r. 
prezydent Wilson w orędziu do Senatu wypowiedział się za potrzebą 
utworzenia Polski zjednoczonej, niepodległej i samoistnej. W sierpniu
1917 r. utworzono w Paryżu Komitet Narodowy Polski, kierowany 
przez Romana Dmowskiego. Jego starania szły w kierunku uznania 
odbudowy Polski za jeden z celów koalicji. W  Am eryce w tym sa
mym duchu —  jako przedstawiciel paryskiego komitetu — działał 
znakomity pianista Ignacy Paderewski.

Rewolucja październikowa i przejęcie władzy przez bolszewików 
otworzyły kolejny etap sprawy polskiej. Dekret Komisarzy Ludowych 
przyznając narodom Rosji prawo do samookreślenia, stwarzał także 
nadzieje dla Polski. Zarazem wycofanie Rosji z w ojny i rokowania 
pokojowe z Niemcami usuwają wiele wątpliwości aliantów zachod
nich. Oczywiście sytuacja w Rosji mogła jeszcze wówczas ulec zmia
nie, niemniej deklaracje o potrzebie odbudowy państwowości polskiej 
składają kolejno W łochy, Francja i Wielka Brytania. W styczniu
1918 r. prezydent Wilson ogłosił swój 14-punktowy program poko
jow y, a w nim punkt 13 mówił o niepodległej Polsce. Jednocześnie 
na ziemiach polskich, pozostających wciąż pod okupacją niemiecką 
trwa rozbudowa administracji. Powoływane są polskie urzędy, w y 
dawane są akty prawne, tworzone sądownictwo, wyrokujące w imie
niu Korony Polskiej. O tworzeniu państwowości w  sensie faktów 
dokonanych można więc mówić od stycznia 1917 r., nawet jeśli nie 
była to państwowość suwerenna i bez międzynarodowego uznania.
O suwerenności natomiast można mówić z chwilą usunięcia okupan
tów i przejęcia pełni władzy we wszystkich dziedzinach. Nastąpiło 
to w listopadzie 1918 r., a datę 11 tego miesiąca uznano powszechnie 
,za święto niepodległości. Tego bowiem dnia Rada Regencyjna prze
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kazała pełnię władzy w ręce przybyłego dzień wcześniej z Magde
burga Piłsudskiego, mianowanego Naczelnikiem Państwa. Władzę 
przekazał również powołany w nocy z 6 na 7 listopada rząd lubelski 
z socjalistą Ignacym Daszyńskim na czele.

Historycy dociekający przyczyn, dlaczego właśnie Piłsudski spośród 
tylu działaczy dostąpił zaszczytu objęcia najwyższej władzy w od
rodzonym państwie, wysuwają kilka wyjaśnień. Jesienią 1918 r. ode
zwał się czynnik dotychczas bierny i milczący —  szerokie masy 
ludzkie, tak zwane ,,doły społeczne” . Gdy na skutek klęski wojennej 
Niemiec naród polski zrywał się do niepodległego bytu, ruch nie
podległościowy zbiegał się z ruchem rewolucyjnym , absorbując sze
rokie masy, wciągając je w  nurt narodowy. To siłą rzeczy osłabiło 
aktywność na froncie walki społecznej, osłabiło możliwość rewolucji
0 charakterze internacjonalistycznym i zlanie się jej z rewolucją 
rosyjską. Z drugiej strony ruch niepodległościowy był uwarunkowa
ny sytuacją społeczną w kraju. Radykalizacja była faktem, którego 
nie można było pomijać. Stąd i konieczność włączenia odpowiednich 
haseł społecznych do ruchu narodowego. To krzyżowanie się obu 
nurtów wyznaczało ludzi zdolnych do sprawowania władzy. Zw y
cięstwo koalicji uniemożliwiło objęcie władzy obozowi germanofils- 
kiemu, ze względu na falę rewolucyjną niemożliwy był obóz konser
watywny, tym bardziej, że jego rachuby oparte były o Rosję carską, 
która już nie istniała. Dmowski nie przywiązywał większej wagi do 
spraw socjalnych, nie doceniał przede wszystkim siły i znaczeniu 
warstwy robotniczej. Sprawy chłopstwa traktował poważnie i Na 
rodowa Demokracja uczyniła wiele, by chłopa pozyskać. W obec wszak 
że postępującej radykalizacji, akcja nie miała większych siikceNÓw. 
Obóz Dmowskiego reprezentował faktycznie ziemian .Iwo I limznii/je

O dm iennie Piłsudski. Ten liczył w sw ej walce rew olucyjnej na 
proletariat, stąd jego przynależność do 1’ 1'N, mimo • Hoc|all/m hyl 
dla niego tylko środkiem , nie cel< in U m iejęine zerwanie Niemi anu
1 uwięzienie w Magdeburgu oczyściło U o z zarzutu ;;ei maiml il lwa. 
Drugim czynnikiem oddziałującym na ńwczesiwi ,syluac|i; liyly wai 
tości moralne. Czyn legionowy nie miał solidnych podslaw polityczny li 
i jako taki był hazardem bez poważniejszego znaczenia, |>rzynajmule| 
w 1914 r. Natomiast był apelem do sumienia narodowego porunze 
niem najczulszej struny polskiej psychiki. Okazało się, że zrodzona 
legenda ma realny wymiar polityczny. Jest wreszcie jeszcze jeden 
rzadko dostrzegany czynnik. Otóż Piłsudski był jedynym, który lum 
sekwentnie jeszcze w latach poprzedzających wybuch wojny f.;losil 
potrzebę odbudowy Polski w  pełni suwerennej. I nie tylko Kłosił, ale 
realizował w praktyce, przygotowując kadry żołnierzy niepodległości. 
Jak żaden z przywódców umiał wykorzystać doświadczenia dotych
czasowych walk o niepodległość. Odwoływał się bowiem zarówno do
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ilustrowanej — zwoju papirusu z II w. przed Chr. znalezionym 
w górnoegipskiej miejscowości Sakkara, całkiem wyraźnie pokazano 
znaki zodiaku i ważniejsze konstelacje gwiezdne.

Epoka rzymska przyniosła prawdziwy renesans sztuki gwiaździars- 
kiej i połączonej z nią wiedzy tajemnej. Rzymianie od zarania swych 
dziejów  lubowali się w  stawianiu wróżb i horoskopów, lecz prawdzi
wą znajomość przedmiotu zyskali dopiero od greckich i chaldejskich 
mistrzów. Kolejni cesarze uważali za punkt honoru posiadanie na
dwornego astrologa —  najczęściej obcego, wschodniego pochodzenia. 
Opętanie wschodnią astrologią stało się powszechne w cesarskim 
Rzymie, zwłaszcza w sferach wyższych, do których ^ ie  przemawiała 
już naiwna wiara w tradycyjne bóstwa pogańskie. Zabawiano się tą 
wiedzą przeróżnie, zarówno w prywatnych „villach” , jak i ku po
żytkowi tłumów. „Okrągła bowiem taca mieściła dwanaście znaków 
niebieskich rozłożonych w kolejnym  porządku, a wynalazca ułożył 
na każdym właściwą mu i odpowiednią potrawę” —  czytamy u Pe- 
troniusza w słynnej „Uczcie Trymalchiona” . Nawet dwanaście bram 
w  rzymskich amfiteatrach miało symbolizować dwanaście konstelacji 
zodiaku.

Wraz z potężnym napływem kultów wschodnich, „chaldejska” astro
logia wtargnęła z nową siłą w schyłkowym okresie imperium. Po
wiązanie z nią codziennego życia i ludzkich poczynań było wówczas 
tak silne, iż nie mogło nie wywrzeć swoistego wpływu na wczesne 
chrześcijaństwo wraz ze starszą tradycją judejską. Wiemy już teraz, 
co zainspirowało powstanie znanej mozaiki z synagogi w Bet Alfa 
(VI w. po Chr.), wyobrażającej wszystkie znaki zodiaku obok scen 
z historii świętej (ofiara Izaaka) oraz typowych sakralnych symboli 
judaizmu (Arka Przymierza, siedmioramienny świecznik „menorah”).

Do końca starożytności najsłynniejszą księgą gwiazd, która dzięki 
łacińskim przekładom przekazała wiedzę astronomiczną ludziom śre
dniowiecza, były „Fenomena” poety Aratosa z Soloj (III w. przed 
Chr.) —  wierszowany katalog znanych ówcześnie gwiazdozbiorów. 
Co więcej, w  układach gwiazd coraz chętniej doszukiwano się odtąd 
symboliki poszczególnych postaci i wydarzeń ze Starego i Nowego 
Testamentu. W ten sposób również w zodiakalnych znakach znajdo
wano symbole charakterystyczne dla każdego z dwunastu uczniów 
Chrystusa, zaś na podstawie ich typowych cech i przydomków pró
bowano czynić przepowiednie dla osób o konkretnych imionach czy 
urodzonych w określonym znaku. Bliźnięta uznano więc za znak apo
stoła Tomasza zwanego Didymusem (od hebr. „tooam ” —  podwajać, 
bliźniak), Skorpion miał symbolizować Szymona (po aramejsku „gor
liwiec”) nazywanego z grecka Zelotą (także „gorliw iec” ), a W od
nik —  apostoła Jana, będącego synem rybaka. Znak Ryb należał do

170



Znaki zodiaku (u góry: Ryby i Baran) oraz „pra
ce miesięcy” — orka i przycinanie winorośli w 
marcu (miniatura z francuskich „Godzinek księ

cia de Berry”, pocz. XV w.)

Andrzeja, który sam był rybakiem, natomiast symbol Wagi przypi
sano najważniejszemu ze wszystkich apostołowi Piotrowi.

Naturalnie Kościół walczył z podobnymi skojarzeniami, nie bez ra
cji upatrując w nich przenikające do wiary pozostałości pogańskich 
wierzeń i wyobrażeń. Zresztą w pojęciu chrześcijaństwa, zabobonna
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Symboliczny miesiąc luty — wieśniak okopu
jący pole pod znakiem Ryb (płaskorzeźba z Par

my, XII w.)

wiara pokładana we wpływy astralne sprzeczna była z istotą Bożej 
wszechmocy jako źródła wszelkiego działania i kłóciła się też z za
sadą wolnej woli, jaką obdarzono człowieka. Dlatego równie nie- 
ch<;lni(! odnoszono się do nauki nazywanej m e 1 o t e z j ą, która każ-
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Chrystus na tronie otoczony symbolami czte
rech Ewangelistów (malowidło na drewnie 

z Torgo w Norwegii, poł. XIII w.)

demu z zodiakalnych znaków przypisuje szczególny wpływ na któryś 
z organów ludzkiego ciała —  np. Rak ma związek z płucami, Lew — 
z sercem, znak Wagi oddziałuje na nerki i wątrobę itd. Przeciwko 
melotezji występowała krytycznie część Ojców Kościoła i w końcu 
wypowiedziano się przeciw niej na synodzie w portugalskiej Braga 
w  563 roku.
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Jednakże pod wpływem nauki arabskiej (również korzystającej 
z bogatej skarbnicy wiedzy antycznej) wiara w znaczenie zodiakal
nych konstelacji oraz wpływ gwiazd na losy człowieka i całych na
rodów, zyskała zupełnie nowy impuls w  średniowieczu. W XII wieku 
św. Tomasz z Akwinu reprezentuje już pogląd o uzależnieniu czło
wieka od sił kosmosu czyli wszechświata. W epoce, w której do wie
dzy książkowej dostęp mieli przede wszystkim duchowni, oni też 
głównie zajmowali się astrologią, dla której tworzono osobne katedry 
na uniwersytetach —■ także i u nas, w Krakowie.

Wiedza astrologiczna także i do Polski dotarła w  wiekach śred
nich wraz z elementami filozofii. Interesowała szczególnie medyków 
takich jak doktor Mikołaj Polak, co było zrozumiałe w  czasach, gdy 
niepomyślne układy pianej przyczyniały się rzekomo do powstawania 
groźnych epidemii wśród ludzi i zwierząt. Astrologa-lekarza posiadał 
i Kazimierz Wielki, z usług mistrza wiedzy gwiaździarskiej korzystał 
Kazimierz Jagiellończyk, ale zajmowali się nią także nasi duchowni 
jak np. XIV-w ieczny archidiakon głogowski Jan. Katedrę astrologii 
w Akademii Krakowskiej ufundował w 1459 r. uczony medyk Marcin 
z Przemyśla, a w XV-wiecznym  środowisku krakowskim znani byli 
dobrze astrolodzy Marcin Bylica z Olkusza i Jan z Głogowa. Ten 
ostatni wśród licznych pism wydał traktat o horoskopach „Introducto- 
rium in scientiam nativitatum” i „Tractatus de electionibus” czyli
0 wyborze dni pomyślnych, lecz naprawdę europejską sławę przy
niosła mu zapowiedź pojawienia się Marcina Lutra i przyszłych wo
jen religijnych. Polskę połączono później ze znakiem Byka w Zwie
rzyńcu Niebieskim i wedle niego przepowiadano losy kraju.

Średniowieczną astrologię nazbyt często wiązano z czarną magią
1 innymi sztukami tajemnymi, by na co dzień Kościół nie uważał 
je j za kolejne manowce, którymi szatan usiłuje wodzić uczonych i ma
luczkich na pokuszenie. Była to wiedza przeznaczona wyłącznie dla 
wtajemniczonych, którą w pewien system ujął wreszcie w  XV stu
leciu kartuz Jan de Indagine. Nie mogąc skutecznie wykorzenić wpły
wu zodiakalnych wyobrażeń, Kościół zdecydował się praktycznie po
wiązać je z symbolami wiary chrześcijańskiej, włączając je nawet 
do kanonów sztuki sakralnej. W ten sposób zodiakalne znaki z wolna 
znajdują swe miejsce w „imago m undi” —■ ówczesnym systemie kos- 
mograficznym, pomagając symbolizować wszechmoc i wszechobecność 
Boga w naturze. Odtąd poczyna się częściej łączyć je  ze zmianą mie
sięcy i pór roku, z mocami czterech żywiołów (aer, ignis, aqua, terra), 
ośmiu bądź dwunastu wiatrów, a także z symbolami czterech Ewan
gelistów czy tematem czterech rzek rajskiego Edenu.

Jeden z najpiękniejszych przykładów takiego obrazu świata sta
nowi olbrzymia rozeta okna katedry w Lozannie (Szwajcaria), po
wstała przed 1235 r., gdzie cztery żywioły podporządkowane zostały
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dwunastu znakom zodiaku. Trzynastowieczny świat z trzema konty
nentami, ujęty w kształt koła, z zaznaczonym dodatkowo ziemskim 
rajem i rozmieszczonymi dookoła 12 wiatrami, ukazuje mapa zdo
biąca rękopis francuskich kronik mnicha Prymata, a sporządzona 
pod koniec panowania króla Ludwika Świętego. Taką wizję świata 
podtrzymywała klasztorna kartografia, zapożyczając niemało m oty
wów z czasów dawniejszych —  m otywów wybitnie pogańskich i po
łączonych z chrześcijaństwem bardzo cienką nicią. Nie dziwi już za
tem, iż w liturgicznej księdze biskupiej, „Liber pontificalis” z ka
tedry w Reim (Francja), tuż obok wyobrażenia powietrza —  „źródła 
wszelkiej harmonii” , znalazły się także wizerunki dziewięciu muz 
greckich oraz postaci Orfeusza, Pitagorasa i Ariona. Podobnie antycz
ny rodowód zdradzają wizerunki uosobionych wiatrów widniejące 
w dziele biskupa Izydora z Sewilli „De natifra rerum” z ok. 600 roku.

Powróćm y jednak do symboliki niebieskiego zodiaku powiązanego 
teraz z uniwersalizmem przesłania Chrystusowego. Związek ten nie
wątpliwie ukazuje zdobienia głównego wejścia opackiego kościoła św. 
Marii Magdaleny w Vezelay (Francja), gdzie zawarto ewangeliczne 
posłanie: „Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi —  idźcie 
więc i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 18— 19) oraz: „Idźcie ną 
cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16, 15). 
Słowa te symbolizuje potężny łuk nad sceną obejmującą zarówno 
cykl znaków zodiaku, jak i wyobrażeń poszczególnych miesięcy roku. 
Symbole Niebieskiego Zwierzyńca znajdujemy również na wspania
łym „Portalu*Złotników” w katedrze św. Jakuba w  hiszpańskiej Com- 
posteli, zaś w Palazzo della Ragione we włoskiej Padwie, wraz z to
warzyszącymi im postaciami apostołów zamieniają się w uniwersalny 
symbol chrześcijańskiego objawienia.

Budzące zgorszenie licznych chrześcijan znaki Zwierzyńca nieu
chronnie przenikają także do miniatur średniowiecznych manuskryp
tów. Widać je w XI-wiecznym  rękopisie „M elotezji” z paryskiej Bi
blioteki Narodowej i w XII-wiecznych kazaniach na prymę z Zw ie- 
falten przechowywanych w Wir;temberskiej Bibliotece Krajowej, w któ
rych towarzyszą historii stworzenia świata. Wkraczają wreszcie na 
strony kalendarzy, sterujących ówcześnie zajęciami mieszkańców wsi 
i miast, bo dostarczających dokładnych inform acji o terminie orki, 
siewów, zbiorów, sprzedaży własnych produktów czy porze łowów. 
Te instruktażowe wyobrażenia tworzyły znany od dawna cykl tzw. 
prac miesięcy.

Już w odpisach astronomicznego traktatu Klaudiusza Ptolemeu
sza „Alm agest” z II w. po Chr., zobaczyć można skupione wokół 
słońca kobiece postacie pór roku i 12 młodzieńców oznaczających 
miesiące otoczone pasem znaków zodiaku. Uosobienia miesięcy były 
ulubionym motywem sztuki rzymskiej, poczynając od I w. po Chr.,
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Sw. Łukasz Ewangelista ze znakiem wołu (u 
góry) i uosobieniem rzeki poniżej (miniatura 

z Ewangeliarza Emmeramskiego, XII w.)

częstym szczególnie w  mozaikach posadzkowych, na których przed
stawiano je w kształcie popiersi z właściwymi atrybutami. I motyw 
ten przeniknął oczywiście do późnorzymskich kalendarzy. Tzw. Ka
lendarz Filokalusa z 354 r. —■ najprawdopodobniej przeznaczony dla 
chrześcijańskiego dostojnika Walentynusa jako prezent noworoczny
—  pokazywał m.in. planety, umieszczone w małych medalionach 
zodiaku oraz personifikacje poszczególnych miesięcy — np. sierpień 
w postaci nagiego człowieka chłodzącego się wodą, z wachlarzem 
i innymi typowymi przedmiotami. Te mikroscenki w rzymskim ka-

12 — Kalendarz katolick i 177



Sw Marek Ewangelista ze swym znakiem — uskrzydlonym lwem (fresk 
z Tahull w Hiszpanii, XII w.)

lendarzu są zapowiedzią bogatych wyobrażeń miesięcy w  średnio
wiecznych rękopisach iluminowanych.

Wywodzące się jeszcze z greckiej starożytności „prace miesięcy” , 
średniowiecze przetworzyło w rodzaj komiksowego podręcznika po
kazu acego trafnie zwłaszcza życie wieśniaka. Cykl płaskorzeźb w y
konanych przez Benedetto Antelamiego dla baptysterium w Parmie, 
jesi przykładem plastycznego ujęcia tego tematu w XII stuleciu na 
użytek szerokiego ogółu. „Prace miesięcy” połączono tam zręcznie 
z odpowiednimi znakami zodiaku ■— np. luty symbolizuje postać 
wie niaka okopującego pole pod znakiem Ryb. Do najznakomitszych 
przykładów takiego kalendarza rocznych zajęć (przeznaczonego jed 
nak dla sfer wyższych) należą pięknie zdobione przez braci Limbur- 
Kiiw „Godzinki księcia de Berry” z początku X V  wieku. Cykl „prac 
miesięcy” rozpowszechnił się we Francji już w XIII w.; jednakże 
w dziele Limburgów bogata kolorystycznie i ogromnie rozbudowana 
Ilu ilnicia miesięcy połączona jest z właściwym wizerunkiem rozwi- 
11li;ir| nstrologicznie sfery zodiakalnej. Pojawia się i element m elo- 
11• i /miki Zwierzyńca ilustrują postać ludzką z przypisanymi do 
im I odpowiednimi organami ciała.

I’<i doli ni inni u epokowego wynalazku Gutenberga, od końca X V
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stulecia mnożą się już drukowane kalendarze prac rocznych. Tytu
łowy drzeworyt norymberskiego kalendarza Reymanna z 1515 roku, 
w  ciekawy sposób przedstawia siedem znanych wówczas planet, dwa
naście znaków zodiaku i sfer niebios z czterema głównymi wiatrami, 
ponad tym wszystkim zaś Boga Ojca wraz z Duchem Świętymi po
śród aniołów. W  wieku X V  różne naśladownictwa tych drzeworytni
czych pomysłów upowszechniały się coraz szerzej i w  Polsce.

Kalendarze okazały się zresztą najtrwalszą przechowalnią zodia
kalnej symboliki, i horoskopowej astrologii, która im głównie zaw
dzięcza niesłabnącą popularność i szczęśliwe dotrwanie do naszych 
czasów. Mógł sobie podkpiwać nasz XVJI-wieczny rymopis, Wacław 
Potocki: „Kawa, drwa, wymysły, chaldejska ramota..., może z despe- 
racyjej umrzeć prostak jaki uwierzywszy, że mu śmierć wróżą zo- 
dyaki” —  nie zaszkodziło to ogromnej poczytności kalendarzowych 
wróżb i horoskopowych porad jeszcze w drugiej połowie XVIII wieku
i w następnych stuleciach.

Jednakże dla Kościoła zodiak nigdy potem nie miał nic wspólnego 
z tanimi horoskopowymi przesądami naszej epoki, stanowiąc jeden 
ze środków symbolicznego przedstawiania wszechmocy i wszechobec- 
ności Bożej. W  ogóle zaś do największych osiągnięć sakralnej sztuki 
chrześcijaństwa należało wprowadzenie do sztuki narodów europejs
kich nowego rodzaju myślenia, a mianowicie myślenia ideałami, umo
wnie wyrażanymi przy pom ocy symboli. O tym, jak głęboko prze
niknęło ono w czasy nowożytne, łatwo przekonać się można na ro
dzimym przykładzie. W  bocznych nawach sandomierskiej kolegiaty, 
ozdobionych przez Karola de Prevot w  XVIII w. cyklem symbolizu
jących miesiące 12 obrazów, ujrzeć można sceny męczeństwa z 365 
postaciami odpowiadającymi liczbie dni w  roku. Takie wczesne „ka
lendarzowe” potraktowanie postaci męczenników spotykamy już we 
wspomnianym kalendarzu filokaleńskim, w  niezwykły sposób łączą
cym elementy pogańskie z chrześcijańskimi, a wykonanym przez ofi
cjalnego kaligrafa papieża Liberiusza.

W  zachodniej kruchcie tej samej kolegiaty znajdujemy też symbole 
czterech Ewangelistów w postaciach lwa, wołu, człowieka i orła. 
Wypełniają one poza tym strony liturgicznych rękopisów, widoczne 
są na licznych obrazach sakralnych średniowiecza. Nierzadko zdobią 
także ołtarze, ambony, chrzcielnice, witraże i portale kościołów. Sym
bolika ta właśnie w  średniowieczu na tyle bujnie rozpowszechniła 
się w  kulturze łacińskiej, że spotykamy ją niemal we wszystkich 
zakątkach chrześcijańskiej Europy. Znaki cztferech Ewangelistów znaj
dujem y zarówno na kartach irlandzkiego ewangelistarza z Kells 
z ok. 800 r., jak i na stronach XII-wiecznego Psałterza Gnieźnień
skiego czy Sakramentarza Tynieckiego z 1060 r., zarówno na freskach 
katalońskiego kościoła San Clemente w Tahull (XII w.), jak i na
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malowidłach z wnętrz słynnych norweskich kościołów drewnianych 
w  Ulvik, Nes, Heddal i Torpo (X III— X IV  w.). Nawet w odizolowanej 
oazie nubijskich chrześcijan, polscy archeolodzy odnaleźli na murach 
katedry w Faras fresk z połowy XII wieku, przedstawiający wielki 
Krzyż Chrystusowy z symbolami Czterech. Inna jego wersja zdobi 
kartę zbioru kazań z wawelskiej katedry spisanego w V III/IX  stu
leciu.

W łacińskiej sztuce średniowiecza symbole te częstokroć otaczają 
scenę Ukrzyżowania bądź postać Chrystusa na tronie. W madryckim 
rękopisie znanego Komentarza Beatusa z Liebany do Apokalipsy św. 
Jana, towarzyszą one wizji Baranka Bożego ukazanego jako centrum 
świata. Rozbudowana i zróżnicowana symbolika teologiczna uzupełnia 
znaki Czterech w  pięknie iluminowanym ewangeliarzu sasko-bawar- 
skiego księcia Henryka Lwa z 1175 roku. Do piękniejszych wyobrażeń 
snycerskich tego tematu należy zestaw czterech XV-wiecznych rzeźb 
z kościoła św. Oswalda w Zug (Szwajcaria), przechowywanych obec
nie w zurychskim Muzeum Narodowym. W XII-wiecznych peryko
pach ewangelicznych z katedry płockiej przybiera on skrajną formę 
postaci Ewangelistów z głowami symbolicznych stworzeń. Popular
ność tego tematu jest doprawdy zdumiewająca, ale też średniowiecz
ny symbolizm — ówczesny sposób objaśniania świata —  uczynił z nie
go szczególne wyobrażenie, również i w ten sposób starając się do
trzeć do ukrytej prawdy zgodnie z duchem epoki.

Wczesnochrześcijańska sztuka katakumb przedstawiała jeszcze 
Ewangelistów jako czworo jagniąt skupionych wokół postaci Zba
wiciela. Najwybitniejsi Ojcowie Kościoła pozostawili nam w spadku 
obszerną egzegezę symboliki czterech apostołów, których wcześnie 
zaczęto odróżniać od innych uczniów Chrystusa również poprzez do
danie im ksiąg lub zapisanych zwojów. Św. Ireneusz z Lyonu i św. 
Augustyn porównywali Ewangelie z czterema stronami świata, zaś 
św. Cyprian wraz ze św. Hieronimem —  z czterema rzekami rajskie
go Edenu: Piszon, Gichon, Chidekkel i Perat (Rdz 2, 10— 14). Sym
bolika rzek też łączyła się zresztą z pradawną, naiwną wiarą w oczy
szczającą moc wody —  „źródła życia” ( fons vitae).

Wyraz takich przekonań znajdujemy już na mezopotamskich pomni
kach z XVIII w. przed Chr., ukazujących np. cztery strumienie wody 
wylewające się z naczynia pogańskiego bóstwa, co miało podkreślać 
jego dobroczynną i życiodajną rolę. Wśród chrześcijan symbolika 
wody znalazła teologiczne wsparcie w  ewangelicznym wersecie św. 
Jana: „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie —  niech przyj
dzie do Mnie i p ije!” (J 7, 37). Temat czterech rzek rajskich w ich 
sztuce sakralnej pojawia się na mozaice w bazylice św. Jana na La- 
teranie na początku IV stulecia po Chr., a od XI wieku występuje 
on coraz częściej, i to właśnie w połączeniu z postaciami lub sym bo-
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Biblijne „drzewo Jessego” (miniatura z Psał
terza Trzebnickiego, XIII w.)

lami czterech Ewangelistów. Dowodzą tego wyobrażenia z Ewange- 
liarza Emmeramskiego z początku XII w. czy zdobienia liturgicznego 
kielicha z Trzemeszna (kon. XII w.), gdzie ponadto widać personi
fikacje czterech cnót głównych i ośmiu błogosławieństw. Przedsta
wienia owe nierzadko wzorowane były na wyobrażeniach antycznych 
bóstw rzecznych. Miniatura z XI-wiecznego ewangeliarza z opactwa
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Reichenau ukazuje np. niezbyt często spotykane przedstawienie czte
rech rzek rajskich pod postacią czterech kobiet (!) jako symbolicz
nego „fons vitae” , wraz ze znakami Ewangelistów, słońca i księżyca 
otaczającymi postać Zbawiciela świata z „drzewem życia ' i kulą 
ziemską w rękach, nad którym króluje Bóg Ojciec.

Chrześcijańską symboliką tzw. drzewa życia zajmiemy się dalej, 
na razie jednak powróćm y do znaków czterech apostołów. Tajemni
czy lew, wół, człowiek i orzeł pojawiają się dopiero od okołu 400 r. 
po Chr. na mozaikach i malowidłach Rawenny, Rzymu i Neapolu. 
Na mozaice w rzymskim kościele św. Pudencjany widać je  nad za
siadającym na tronie Chrystusem, występują i w  Santa Maria Mag- 
giore czy u św. Pawła za Murami. Część chrześcijańskiej tradycji 
jednoznacznie wywodzi te symbole z „czterech zwierząt” opisanych 
w apokaliptycznej wizji św. Jana (Ap 4, 7— 8), w  której otaczają 
one tron Boży. W istocie jednak początek swój wiodą one z wcześ
niejszego objawienia proroka Ezechiela, który tak o nich powiada: 
„Każda istota miała po cztery oblicza: pierwsze było obliczem wołu, 
drugie obliczem człowieka, trzecie obliczem lwa, a czwarte obliczem 
orła” (Ez 10, 14).

Święty biskup Ireneusz jako pierwszy próbował dokonać wyjaśnie
nia tych symboli w swym dziele „Adversus haereses” , łącząc je z w y
mową i znaczeniem poszczególnych Ewangelii: lwa —  z pismami Ja
na, wołu — Łukasza, człowieka z Mateuszem, a orła z Markiem, v.p 
w  IV w. powtarzał za nim wierszem Juvencus w „Historiae evan- 
gelicae” . Ganiąc ten podział, św. Augustyn przypisał lwa Mateuszowi, 
Markowi człowieka, Łukaszowi wołu, zaś orła Janowi, a popierał go 
w tym największy anglosaski autorytet chrześcijańskiego średniowie
cza — sam św. Beda zwany Czcigodnym.

Trzecia i najbardziej rozpowszechniona interpretacja, której trzy
mali się także św. Ambroży oraz Grzegorz Wielki, przetrwała do 
dziś i pochodziła od św. Hieronima. Doktor Kościoła, opierając swój 
podział na czterech etapach Chrystusowego dzieła Zbawienia, przy
znał św. Mateuszowi postać człowieka, bowiem rozpoczyna on Ewan
gelie od ludzkiej postaci Jezusa. Lew przypadł w udziale św. Markowi 
ze względu na potężne wołanie na pustyni, rozbrzmiewające na wstę
pie jego pism (Mk 1, 3). Ofiara Zachariasza (Łk 1, 8--20) dała powód, 
by wołu, zwierzę ofiarne, przypisać słowom św. Łukasza, wreszcie 
orzeł pozostał dla św. Jana, którego Ewangelia ma charakter naj
bardziej duchowy i wzniosły. Układ ten opiewał w  rymach Adam 
a St. Victoire w XII wieku, zaś Pseudo-Hieronim odnosił cztery 
symbole do samego Chrystusa, powiadając, że narodził się On jako 
człowiek, istniał następnie jako wół, cielec (vitulus) —  alegoria przy
szłej ofiary, zmartwychwstał lwem i wstąpił do niebios na kształt 
orła. Przed podobnym porównaniem nie cofa się i św. Ambroży.
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Nawet z powyższego przeglądu widać, iż jedynie wół pozostawał 
przy św. Łukaszu, inne symbole zmieniały swych właścicieli. W y- 
mienność ta świadczyć może o tym, iż chrześcijaństwo wczesnych 
stuleci nie dostrzegało przekonywającego związku między nimi. Moż
na zatem przypuszczać, że pochodzenie ich było znacznie starsze od 
jego tradycji i dopiero później poczęto je łączyć w logiczną i uzasad
nioną całość, tworząc obowiązujący ostatecznie kanon.

„Oblicza ich miały taki wygląd: każda z czterech istot miała z pra
wej strony oblicze człowieka i oblicze lwa, z lewej zaś strony każda 
z czterech miała oblicze wołu i oblicze orła, oblicza ich i skrzydła 
były rozwinięte ku górze; dwa przylegały wzajemnie do siebie, a dwa 
okrywały ich tułowie” (Ez 1, 10— 11) —  czytamy na wstępie Księgi 
Ezechiela. Tak właśnie widzi izraelski prorok cheruby, czyli anioły 
otaczające rydwan Boga i nader pokrewne serafinom wspomnianym 
w Księdze Emmanuela przez proroka Izajasza (Iz 6, 1).

Biblistom, zarówno jedne jak i drugie nasuwają skojarzenia z asy
ryjskimi „karibu” drugorzędnymi bóstwami skrzydlatymi, których 
posągi widywano w pałacach Babilonu. Hetycko-asyryjska sztuka 
Bliskiego Wschodu stworzyła też postacie „lamassu” —  kamiennych 
strażników pałacowych bram w kształcie uskrzydlonych byków z ludz
kimi głowami. Jeśli wziąć pod uwagę fakt, iż obie powyższe księgi 
proroctw powstały w czasach niewoli babilońskiej, stanie się dość 
zrozumiałe, dlaczego autorzy natchnieni świadomie sięgali do obra
zowych porównań, dobrze znanych Izraelitom z miejscowych przed
stawień mezopotamskich.

Zaczerpnięta ze świata natury symbolika, przejęta i pokutująca 
w naszej kulturze do dziś, w  starożytności była niezmiernie popular
na i bardzo typowa dla cywilizacji dawnego Wschodu. Zbliżone do 
znaków Ewangelistów alegoryczne przedstawienia stworzeń pojawiły 
się w Mezopotamii już na początku III tysiąclecia przed Chr., a po
sługiwali się nimi kolejno Sumerowie, Babilończycy i Asyryjczycy 
oraz naśladujące ich ludy. Lew i orzeł to symbole dzikiej przyrody
i sił niszczycielskich, człowiek i byk (zamieniony później na łogodne- 
go wołu) symbolizują zaś dodatnie siły twórcze. Pewną rolę mogły 
też odegrać inne skojarzenia. Majestatycznego lwa łączono na Wscho
dzie zwykle z kultem Słońca, nie mniej majestatu przejawiał orzeł, 
w  swym locie bliski Słońcu i niebieskim bóstwom; moc i gwałto
wność byka czyniła go symbolem sił ziemskich i kosmicznych, czło
wiek wystąpił natomiast jako pan Ziemi.

W ten sposób owe cztery istoty ucieleśniały pojęcia panowania, 
królestwa, władzy zwierzchniej i niezwykłej siły. Zarazem w lwie 
widziano chętnie króla dzikich zwierząt, w  wole —  stworzeń udo
mowionych, obłaskawionych, w  orle —  króla ptaków i istot latają
cych, w  człowieku zaś upatrywano pana wszystkich niższych stwo
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rzeń. W czterech postaciach oddawano zatem uproszczony obraz ca
łego świata żywych istot. W  jaki sposób przetwarzano sporo później 
te alegorie na język zrozumiały dla chrześcijan, pokazuje przykład 
zawarty w  anonimowym „Fizjologusie” —  popularnym dziele przy
rodniczym powstałym w II w. po Chr. w Aleksandrii i przełożonym 
potem na łacinę. Dodane wówczas powiązania oryginalnego tekstu 
z Biblią, podkreślały niezwykłe cechy pewnych zwierząt. O lwie opo
wiadano np., że dopiero trzeciego dnia po narodzinach „nieżywych” 
młodych przybywa on do czuwającej wciąż lwicy, by ożywić szcze
nięta. Ponieważ Bóg Ojciec wskrzesił swego Syna po trzech dniach, 
lwa uczyniono symbolem zmartwychwstania.

Natomiast w astrologii starożytnego Wschodu lew oznaczał porę 
lata, byk (wół) —  wiosnę, skorpion —  jesień, a wodnik —  zimę. Po
wracamy tu więc znów do symboliki zodiakalnych znaków, tak do
brze połączonych w wiekach średnich ze znakami Ewangelistów, 
z alegoriami żywiołów, miesięcy, wiatrów, stron świata i rzek raju.

Właśnie w sąsiedztwie rzeki, pośrodku Edenu, umieszcza Biblia 
rajskie drzewo życia (Rdz 2, 9) —  symbol Bożego daru nieśmiertel
ności, nieodwracalnie naruszonego przez człowieka z chwilą popełnie
nia grzechu pierworodnego. I ten motyw znany był ludom Bliskiego 
Wschodu na kilkanaście wieków przed narodzeniem Chrystusa —  
wyobrażenia jego znaleziono na terenie Mezopotamii, Syrii i Palesty
ny. Jest to świadectwo naiwnych mitów głoszących istnienie takiego 
wiecznie zielonego i kwitnącego drzewa, którego spożyte owoce mają 
zapewniać zdrowie, młodość i nieśmiertelność. Rośnie ono zwykle 
w pobliżu cudownego źródła, rzeki lub podobnej „w ody życia” . Prze
konania te odzwierciedlają tkwiące w człowieku odwieczne pragnie
nie dostąpienia łaski nieskończonego żywota, zaś poszukiwania mitycz
nego drzewa przypominają bardzo późniejsze poszukiwania „eliksiru 
młodości” lub „kamienia filozoficznego” .

Kananejczycy, poprzednicy Izraelitów w Ziemi Obiecanej, również 
czcili tzw. aszery, czyli umiejscowione przy świątyniach drzewa bądź 
słupy kultowe, będące symbolem ich bogini wegetacji —  Aszery. 
Sami Izraelici dość długo stykali się z tymi pogańskimi fetyszami, 
a niemal zabobonny szacunek dla witalnych sił drzewa właściwy 
jest prawie wszystkim ludom dawnego świata, by m otyw ten nie 
został poglądowo wykorzystany i w  Piśmie Świętym. Związany jest 
bowiem nierozłącznie z powstawaniem, istnieniem, rozwojem i trwa
niem. Przemawiająca językiem bliskich i zrozumiałych pojęć Biblia 
spożytkowała motyw drzewa, aby przy jego pom ocy lepiej wyrazić 
nadzieję i obietnicę wiecznego żywota w zbawieniu. „Błogosławieni, 
którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich 
należała...” '— powiada proroctwo św. Jana (Ap 22, 14) o tych, którzy 
oczyszczając swą duszę, dostąpią łaski nieśmiertelności w Niebieskim
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Jeruzalem. Toteż wizerunek drzewa życia pomiędzy dwoma skrzydla
tymi lwami znajdujemy nawet na XII-wiecznej rytowanej płycie 
z romańskiej kolegiaty w Wiślicy.

W biblijnej Księdze Daniela, opisującej senne widzenie Nabucho- 
donozora (Dn 4, 7— 24), drzewo symbolizuje tego babilońskiego króla
i jego władzę, gdy prorok posługuje się alegorycznym wyobrażeniem 
człowieka pod postacią drzewa. Tego rodzaju porównania spotyka się 
częstokroć nie tylko w biblijnych powiedzeniach, przypowieściach
i przysłowiach, lecz również w mitach i podaniach wielu ludów; 
brak miejsca nie pozwala na przytoczenie ważniejszych przykładów, 
w jakie obfituje Pismo Święte. Już pierwszy z psalmów ukazuje 
człowieka sprawiedliwego jako „drzewo zasadzone nad płynącą wo
dą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną” 
(Ps 1, 3), zaś prorok Izajasz przestrzega grzeszników słowami: „Bo 
będziecie jak terebint ze zwiędłym listowiem...” (Iz 1, 30). A  w No
wym Testamencie znajdziemy słowa z kazania Chrystusa: „Po owocu 
bowiem poznaje się każde drzewo...” JŁk 6, 44).

Łatwo teraz pojmiemy, dlaczego w wiekach średnich motyw drzewa 
posłużył do przedstawienia cnót i występków —  trwającej ciągle 
w człowieku walki dobra i zła, przejętej zresztą z „Psychomachii” 
wczesnochrześcijańskiego poety Prudencjusza. Drzewo cnót i drzewo 
występków, to drzewo kwitnące i drzewo uschnięte, którego wyobra
żenie napotykamy np. w XII-wiecznej „L iber floridus” , dziele kano
nika z St. Omer, Lamberta. Ten często podejmowany i szeroko roz
wijany w średniowieczu temat łączy się z odwieczną symboliką roś
linną, podobnie jak drzewo życia, drzewo Krzyża Świętego i drzewo 
Jessego, o którym cytowany już Izajasz powiada: „I wyrośnie różdż
ka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni” (Iz 11, 1).

Werset ów, przypominający przodka królów  Judei, od którego w y
wodziła się Matka Jezusa i wskazujący na rodowód przyszłego Me
sjasza, inspirował nowe przedstawienie chrystologiczne, które szcze
gólnego znaczenia nabrało od połowy XII wieku. Jesse (hebr. Iszai), 
protoplasta Dawidowego rodu, począł symbolizować jedność Starego
i Nowego Testamentu, a zarazem łączność pomiędzy Królestwem Nie
bieskim i Ziemskim. Temat „drzewa Jessego wprowadził podobno do 
sztuki sakralnej sławny opat Suger z francuskiego Saint Denis w wit
rażach tamtejszej bazyliki, naśladowanych wkrótce w katedrze w 
Chartres. Przedstawienie to powstało zapewne pod wpływem znane
go wówczas bożonarodzeniowego misterium „Dramat proroków 
Chrystusa” .

Ciekawe, że antysemityzm tych czasów wcale nie przeszkadzał 
twórcom ukazywać dalekiego przodka Zbawiciela najchętniej w  ty
powym dla europejskich Żydów wyglądzie i szatach. Na miniaturze 
Psałterza z Trzebnicy z pierwszej połowy XIII wieku, z ciała Jessego
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wyróżnionego spiczastą żydowską czapeczką i otoczonego przez sześ
ciu proroków, wyrasta pień drzewa, na którego szczycie tronuje 
Chrystus. Jest to więc prawzór tak popularnego później drzewa ge
nealogicznego —  wizerunku rozrastania się rodu i ciągłości pokoleń, 
drzewa, którego jedne gałęzie więdną i zamierają bezpotomnie, inne 
natomiast rozwijają się prężnie, dając początek nowym pędom. Mie
dzioryt przechowywany w muzeum w Brzegu ukazuje sporo później
szy przykład świeckiego drzewa genealogicznego z cennym dla nas 
rodowodem Piastów Śląskich.

Niełatwo dziś pojąć znaczenie symboliki w  umysłowości i codzien
nym życiu ludzi żyjących tysiące i więcej lat temu. Symbol jest to 
znak umowny —  w  wiekach średnich każdy przedmiot materialny może 
stać się symbolem spraw duchowych, wyższego rzędu, człowiekowi 
tej epoki chodzi bowiem o znalezienie klucza do świata ukrytego, 
prawdziwego, wiecznego. Dlatego ówczesny symbolizm znajduje tak 
bogate zastosowanie w liturgii chrześcijańskiej, włącznie z dziełami 
rzeźby, malarstwa, architektury kościelnej. Ogromną zbiornicą sym
boli jest sama przyroda: rośliny, zwierzęta (zwłaszcza fantastyczne), 
nawet kamienie, lecz również liczby oraz te relikty przeszłości silnie 
zakorzenione w pamięci i umysłowości ludzkiej, które mogą jeszcze 
odegrać pozytywną rolę dla chrześcijaństwa.

Siła religijnych symboli chrześcijaństwa jest doprawdy urzekają
ca. Przede wszystkim jako siła wiary, zdolnej przekształcać rzeczy 
całkiem zwykłe, codzienne, a także nienaturalne znaki minionych 
epok, ludów i pokoleń w zupełnie nowe, o wym owie dostosowanej 
do prawd religii Chrystusowej. Jak łatwo byłoby je  zniszczyć, nie 
pozostawiając po nich ani śladu! Za to, iż stało się inaczej, że dotrwa
ły one do naszych czasów, nie ulegając zagładzie w bardzo trudnej 
epoce poszukiwań i niepokojów —  winniśmy wdzięczność starożyt
nym i średniowiecznym apostołom wiary i twórcom chrześcijańskiej 
cywilizacji.



Małgorzata Kąpińska

R zecz sią dzieje w  Jabłonnie

W ostatnich latach XVII wieku i aż do końca XVIII po
wstają na ziemiach polskich sielskie rezydencje, które wyglądają 
pod naszym polskim niebem, wśród mizernego otoczenia dworków 
szlacheckich krytych słomą i lepianek chłopskich, jak gdyby je ma
giczna różdżka przeniosła powietrzem, już gotowe, wprost z ojczyzny 
diuków włoskich i markizów francuskich — powstają rozkoszne wille
i pałace, jak Arkadia i Nieborów —  Radziwiłłów, Białystok, i Choro- 
szcza — Branickich, Jabłonna i Korsuń —  Poniatowskich, Klemen
sów — Zamoyskich, Królikarnia —  Tomatisa, Lachowce —  Jabłono
wskich, Łabuń —  Stempkowskich, Poryck —  Czackich, Puławy i W oł
czyn —  Czartoryskich, Rydzyna —  Sułkowskich, Słonin i Siedlce — 
Ogińskich, Tynna —  Gozdzkich, Tulczyn i Zagowica —  Potockich, 
Werki — Massalskich, Wiśniowiec —  Wiśniowieckich itd.

Wymieniliśmy tu Jabłonną, która —  obok słynnego warszawskiego 
pałacu Pod Blachą —  stanowiła rezydencją królewskiego bratanka, 
księcia Józefa Poniatowskiego (1763— 1813). Suche dane encyklope
dyczne informują, że Jabłonna należała do biskupów płockich. W jaki 
więc sposób stała się własnością księcia Józefa? A by wyjaśnić tę 
sprawę, sięgnęliśmy do źródeł historycznych.

Jak się okazało, jeden z braci króla Stanisława Augusta Ponia
towskiego —  Michał Poniatowski (1736— 1794) był biskupem płockim, 
a następnie prymasem Polski. W  roku 1774 prymas Poniatowski, za 
zezwoleniem kapituły płockiej, zamienił należące do biskupstwa dobra 
Jabłonna na równorzędne majątki, które w tym celu zakupił (m.in. 
Czosnowo Wielkie i Małe, Gzowo, Małowice, Swieżewo). Transakcję 
usankcjonowała w roku 1776 ustawa sejmowa, która wyraziła zgodę 
na nabycie przez prymasa Poniatowskiego, drogą zamiany, dóbr W ie
liszew, należących dotąd do opactwa czerwińskiego (w zamian odstą
pił swe dobra: Gozd i Kiełbowo).

W  latach 1774— 1779 zbudował pałac i założył ogród w Jabłonnie, 
która stała się jego podwarszawską rezydencją. Plany pałacu były 
dziełem Dominika Merliniego (barok neoklasycystyczny). Ogród i park 
geometryczny projektował Szymon Bogumił Zug (r. 1783), który 
prawdopodobnie wykańczał budowę pałacu. W  malowaniu plafonów 
największy wkład miał Szymon Mańkowski. Pałac ozdobił pięknymi 
malowidłami także Antonio Tavelli. Oprócz budowy słynnej rezy
dencji, prymas Michał Poniatowski ulepszył w  Jabłonnie drogi, a dla 
włościan wybudować kazał porządne budynki. Zmarł 12 sierpnia 
1794 r. Z m ocy prawa książę Józef Poniatowski, ponieważ prymas
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zszedł z tego świata nie sporządziwszy testamentu, miał do pozosta
wionego przez niego majątku prawo tylko „w  stopniu zmarłego ojca” . 
Król Stanisław August Poniatowski, pragnąc „familię swoją w zgo
dzie, ścisłej przyjaźni i zupełnym porozumieniu widzieć i odsuwać 
wszelkie okoliczności do wzajemnego nieukontentowania przyczynę 
dać mogące” , wyznaczył 12 listopada 1794 roku „pana Kickiego, ko
niuszego koronnego, aby w jego imieniu między sukcesorami tak 
względem majątku ruchomego, jak i dóbr ziemskich, niemniej sam 
układ uczynił” . W wyniku podjętych starań książę eks-podkomorzy 
Kazimierz Poniatowski zgodził się na cesję swoich praw spadkowych
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na rzecz księcia Józefa. Za zgodą króla, książę Józef odziedziczył 
więc całą schedę po prymasie. Składały się na nią: klucz Jabłonna 
z pięknym, choć wówczas jeszcze nie całkowicie wykończonym pała
cem i klucz Wieliszew, obejm ujący kilka dobrze zagospodarowanych 
folwarków, nadto „meblów, rzeczy ruchomych znaczna ilość” . Dobra 
ziemskie, oszacowane na półtora miliona złotych polskich, były je d 
nak wówczas nieco zrujnowane przez wojenne wydarzenia, toteż nie 
można było oczekiwać z nich znaczniejszej intraty. Oprócz posiadłości 
ziemskich, książę Józef odziedziczył po stryju-prymasie niewielką, ale 
cenną kolekcję obrazów. Pałac w Jabłonnie stał się więc od 1794 r. 
rezydencją księcia Józefa.

Niestety, spadek odziedziczony po prymasie Poniatowskim na ra
zie przyczyniał księciu Józefowi więcej kłopotów, niż dawał korzyści. 
Opuszczając Warszawę (ok. 2 i pół roku po objęciu Jabłonny) książę 
Józef ustanowił generalnym plenipotentem Ludwika Kamienieckiego, 
swego byłego adiutanta. Był to miły rys charakteru księcia, że pod
komendnych, których uważał za przychylnych sobie i oddanych, da
rzył pełnym zaufaniem, choć nie zawsze na to zasługiwali. Generał 
Kamieniecki nie cieszył się ogólną sympatią; interesów księcia pilno
wał sumiennie, chociaż czasami z nadmierną gorliwością. Zupełnie 
niepotrzebnie doprowadził do zatargu, i to ostrego, z włościanami 
z Jabłonny i Wieliszewa, a już w najwyższym stopniu nie na miejscu 
było odwoływanie się w tej sprawie o pomoc do władz pruskich, 
które przystępowały do zaprowadzenia swoich rządów.

Generał Kamieniecki opisał to zajście w liście pisanym z Jabłonny 
14 czerwca 1794 roku: „(...) poczęło się tu między poddaństwem dóbr 
Waszej książęcej Mości wielkie nieposłuszeństwo, krnąbność i zuch
walstwo (...) Zebrali się w  masie chłopi, poszli do zagrodowego past
wiska, to gwałtownie rozgrodzili (...) konie swoje, bydło i owce na
pędzili, aźę wójci tejże wsi (Wieliszewa) byli wspólnikami tego gwał
tu, przeto poleciłem (...) wójtom  wsi drugich (...) najdokładniejszą tej 
rzeczy indagację (...) lecz cała gromada we wsi się zgromadziła i oś
wiadczyła, że wszyscy za jednego i jeden za wszystkich odpowiada, 
a żaden w szczególności, że tej zwierzchności nie chcą podlegać, pod 
ten sąd nie poddają się i karać się nie dadzą (...) musiałem udać się 
do landrata, aby ukrócił tę krnąbną swywolę...”

Przy większym takcie generalnego plenipotenta niewątpliwie moż
na było załatwić sprawę ugodowo, gdyż dawni poddani prymasa od
nosili się do nowego pana z dużą ufnością, czego dali dowód kilka 
tygodni wcześniej, przesyłając do księcia Józefa, do Wiednia, prośbę, 
podpisaną krzyżykami, aby jako kolator podał na proboszcza w W ieli
szewie wysuwanego przez nich księdza. Książę przychylił się do proś
by swych poddanych i posłał „prezentę” na księdza Chotkowskiego.

Przepisy dotyczące przeprowadzenia ostatecznego rozbioru Rzeczy
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pospolitej zawierał traktat podziałowy, podpisany w  Petersburgu 26 
stycznia 1797 roku. „Znosząc wszystko, co m ogłoby zachować pamięć 
Królestwa Polskiego” , uchylał m.in. tolerowane dotąd posiadanie 
podwójnego obywatelstwa i nakazywał złożenie opcji na rzecz w y
łącznie jednego z mocarstw rozbiorowych z równoczesnym wyzby
ciem się, w terminie pięcioletnim, dóbr nieruchomych posiadanych 
w pozostałych zaborach. Postanowienia te spowodowały dla księcia 
Józefa nowe uciążliwe powikłania natury administracyjno-majątko- 
wej. Posiadał bowiem dobra nieruchome w zaborze rosyjskim i prus
kim, skłaniał się zaś do zamieszkania w zaborze austriackim, gdzie 
z dawien dawna miał najwięcej koneksji urzędowych. Majątków 
swoich w zaborze rosyjskim miał sle pozbyć za bezcen. Zamierzał 
również jak najprędzej sprzedać posiadłości w zaborze pruskim. Na
mawiał go do tego usilnie Kamieniecki, który znalazł już nawet kup
ca na Jabłonnę. Był nim Niemiec Pohl, podstawiony prawdopodobnie 
przez rządowe banki berlińskie. Ofiarował on za Jabłonnę zaledwie 
55 000 dukatów, podczas gdy Kamieniecki żądał 92 000. Na pałac Pod 
Blachą reflektowała natomiast pruska intendentura dóbr królewskich. 
Obie zamierzone transakcje nie doszły, na szczęście, do skutku.

Książę Józef tylko zimą przebywał w Warszawie, latem mieszkał —  
od czasu do czasu —  w pałacu w Łazienkach, lecz zazwyczaj prze
nosił się do Jabłonny. Pałac tam był urządzony mniej kosztownie 
niż pałac Pod Blachą. Posiadał ośmiokątną salę piętrowej wysokości, 
do której przylegały pokoje: jadalny, bilardowy, biblioteczny oraz ka
plica. Pokoje mieszkalne znajdowały się w dwóch oficynach wznie
sionych po bokach pałacu. Jedna, o oknach szczelnie zawartych, prze
znaczona była dla pani de Vauban, skąd do pałacu przenoszono ją 
w  zamkniętej lektyce. Druga mieściła pokoje gościnne i w  skrzydle 
mieszkanie księcia Józefa. Wchodziło się po kilku schodkach do ma
łego pokoiku z okrągłym stołem pośrodku, z kilku stołkami wypla
tanymi słomą i z zawieszonymi na ścianach kolorowym i angielskimi 
sztychami; stamtąd do wąskiego a długiego, przecinającego całą sze
rokość oficyny pokoju, umeblowanego bardzo skromnie tym, co ra
czej do potrzeby, niż do przepychu służyć mogło (...) Całym przy
ozdobieniem komnaty był olejny portret księcia Ludwika de Ligne 
(...) Obok niego kilka sztuk wyborowej broni; zresztą szkice Orłow
skiego, pomiędzy którymi bitwa pod Zieleńcami i utarczka z Koza
kami” .

Dawny w yglid  Jabłonny nie różnił się zbytnio od dzisiejszego. 
Przed pałacem był obszerny podjazd, oskrzydlony przez piętrowe ofi
cyny, jedynie w miejscu obecnego trawnika znajdował się na dzie
dzińcu basen. W parku drzew było niewiele, rosły na trawnikach 
pojedynczo rozrzucone po kilka w grupach; uwagę zwracały topole 
oraz stare, rozłożyste lipy. Przy jednej z oficyn była ruina baszty,
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w pobliżu niej altana chińska ze smokiem na szczycie. Po obu stro
nach drogi wiodącej do pałacu stały, trochę oddalone, jeszcze dwie 
oficyny. Jedną zajmował kamerdyner Brodowski ze swoją rodziną, 
w drugiej mieszkała pani Cichocka, „sławna z piękności i głośna 
z przygód miłosnych” .

W  Jabłonnie nie przestrzegano tak ściśle etykiety, jak Pod Bla
chą. Rano każdy wstawał, kiedy chciał. Mężczyźni schodzili się w  ofi
cynie księcia —  była tu, na parterze, tak zwana kawiarnia — na 
śniadanie i pogawędkę” . Każdy przychodził w szlafroku i czego żądał, 
czy kawy, czekolady, herbaty, na skinienie pana Brodowskiego, sto
jącego poza bufetem w białej dym kowej kurtce, przepasanej białą 
serwetą, natychmiast żądającemu podawano” . W  długich cybuchach 
palono turecki tytoń. Potem zazwyczaj udawano się na łowy, naj
częściej polowano z chartami.

„K obiety zaś, po śniadaniu i rannej toalecie, szły na dzień dobry 
do pani de Vauban, a ta najzręczniejsze spomiędzy nich wybierała 
sobie do pomocy krościenkowych robót. Jednocześnie prawie zjawiał 
się tam pan Marival, czytał na głos gazety francuskie, albo żurnal 
mód frankfurtski, który podówczas największą miał wziętość. Około 
godziny czwartej z południa damy wracały z pańszczyzny od hrabiny 
i stroiły się do obiadu tak wytwornie jak w  Warszawie. O piątej 
dawano znak kilkakrotnym uderzeniem w dzwon chiński, że nakry
to do stołu. Kuchnia była bardzo dobra, nawet wykwintna, ale na 
sposób francuski przyrządzona. Obiad składał się z trzech dań, ale 
wszystkie półmiski stawiano na stole, a każdy miał prawo brać z pół
miska przed nim stojącego i częstować swoich sąsiadów. Z Warsza
wy zjeżdżali często goście, którzy zapełniali tłumnie rozkoszne Ja
błonny gaiki i gmachy” .

Leon Potocki —  chrześniak księcia Józefa i Teresy Tyszkiewiczo- 
wej —  w swoim pamiętniku „Urywek ze wspomnień pierwszej mojej 
młodości” opisuje fetę wydaną w Jabłonnie 25 sierpnia 1804 roku, dla 
uczczenia imienin króla francuskiego Ludwika XVIII:

„Mnóstwo osób zaproszono na tę uroczystość. Nie będę spisywać, 
czego pamięć moja dziecinna nie była w stanie ani pojąć, ani prze
chować. Pamiętam tylko, że kazano mi wieniec z róż włożyć na gło
wę królewską. Siedział na kanapie, wdrapałem się na nią z trudnoś
cią (nasz pamiętnikarz liczył wówczas cztery lata) i rzeczony wieniec 
złożyłem na królewskiej łysinie. Dał się ukoronować, potem wziął 
mnie pod ręce, podniósł nieco w górę, popatrzył w oczy, i ani Bóg 
zapłać nie powiedziawszy, zsadził z kanapy. Kiedy mnie później 
książę Józef zapytał: jak mi się król podobał? — „Nie podobał —  od
powiedziałem —  bo niegrzeczny” . „A  to dlaczego?” —  „Nie podzię
kował za wieniec z róż; a potem on nie musi być królem, bo chodzi 
w spódnicy, nie mógłby siąść na konia i pojechać na w ojnę” .
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Pałac w Jabłonnie — według starego sztychu

Ludwik XVIII —  z powodu niezwykłej otyłości i często dręczącej 
go podagry — nosił stale rodzaj długiego po kostki surduta, zapię
tego od góry do dołu, oraz aksamitne buty.

Czas w Jabłonnie, podobnie jak w Warszawie, schodził na intry
gach miłosnych, na tańcach i grze w karty. Używano ponadto roz
rywek związanych z pobytem na wsi. Bawiono się więc chętnie piłką 
na murawie, odbywano spacery konno lub pojazdami, czasami na 
osiołkach lub też „batami” -  czyli łódkami —  po Wiśle płynącej 
tuż za parkiem. Książę nie we wszystkim brał udział. Najchętniej 
całymi godzinami, bez surduta, lubił grać w piłkę lub z rakietką 
w ręku po prostu przesiadywał na murawie. Do kart zasiadał rzadko, 
skupiał wtedy na sobie ogólną uwagę wysokimi stawkami. Nad fa
raona przekładał grę w bilard.

Książę Józef serdecznie podejmował też w Jabłonnie legionistów, 
zwłaszcza tych, którzy po pokoju w Luneville składali mu wizyty.

Tak zwana złota młodzież, tworząca grono przyjaciół i domowni
ków księcia Józefa, dla przypodobania się swemu amfitrionowi, w y
myśliła mundur „przyjacielski” . Wzorem byli im Albeńczykowie księ
cia Karola Radziwiłła, „Panie Kochanku” i obyczaje panujące w Pu
ławach. Mundur składał się z fraka zielonego, żółto podszytego z czar
nym aksamitnym kołnierzem lekko złotem haftowanym, z pąsowej 
kamizelki 'szamerowanej złotem po husarsku; frak miał metalowe 
złocone guziki z łbem końskim i napisem „Yablonna” .
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Jedna z oficyn pałacu w Jabłonnie mieściła po
koje gościnne, w skrzydle zaś — mieszkanie 

księcia Józefa

Majątkami księcia Józefa zarządzały różne osoby. Sprawy finanso
we dzierżyła w swych małych rączkach hrabina de Vauban, znająca 
się nie tylko na finansach, ale i na dyplomacji. Jednym z zarząd- 
ców-dziedziców Jabłonny był Joachim Owidzki —  pełnomocny za
rządca ordynacji Zamoyskich.

Testamentem spisanym po raz pierwszy 28 marca 1812 roku (a więc 
półtora roku przed swą tragiczną śmiercią), książę Józef uczynił swą 
siostrę Marię Teresę Tyszkiewiczową „uniwersalną sukcesorką” ; róż
ne sumy zapisał swym naturalnym synom: Józefowi Szczęsnemu Mau
rycemu i Karolowi Józefowi Maurycemu, pani de Vauban, służbie, 
weteranom i ubogim. Siostrzenicy zaś —  Annie Potockiej W ąsowi- 
czowej —  zapisał Jabłonnę. Chłopom w swych dobrach anulował 
wszelkie zaległości i zapomogi. Kolekcje odziedziczone przez księcia 
po stryjach —  królu Stanisławie Auguście Poniatowskim i prymasie 
Michale Poniatowskim —  przeszły (jak chciała historia) w obce ręce 
i uległy rozproszeniu.

W roku 1944 cenne dzieła sztuki, jakie mieścił w swych murach 
pałac w Jabłonnie, m.in. wspomniane obrazy z galerii króla Stani
sława Poniatowskiego, zostały częściowo wywiezione za granicę przez 
ówczesnych właścicieli Jabłonny —■ Potockich.

Zawierucha wojenna nie oszczędziła pięknego pałacu. Po spaleniu

13 — Kalendarz katolick i 193



w  1944 r. został, już po wojnie, odbudowany. Obecnie pałac w  Ja
błonnie jest użytkowany przez Polską Akademię Nauk, odbywają się 
tu zjazdy i konferencje.

Pałac urzeka niecodzienną atmosferą panującą w jego murach. W y
sokie okna tarasowe wychodzą na południowy ogród, a lustrzane taf
le piętrowej wysokości sali zbierają wszystkie ciepłe promienie, kiore 
wirują we wnętrzu pałacu jak dawniej, jak przed wiekami.

W parku zachował się do naszych czasów pawilon chiński (obecnie 
wewnątrz remontowany). To właśnie z niego — uderzając w wiszący 
u szczytu dzwon chiński — dawano znak kilkakrotnym uderzeniem, 
że podano do stołu, zapraszając jednocześnie wszystkich na obiad. 
Zachował się również łuk triumfalny, wzniesiony ku czci księcia 
Józefa.

W pałacu w Jabłonnie zorganizowane zostało (10— 12 marca 1987 r.) 
przez Zarząd Główny Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików
—  Międzynarodowe Sympozjum Naukowe w 90 rocznicę powstania 
Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego. W 40 dni później, a więc 
w  ostatnich dniach kwietnia 1987 r., obradował tu VIII Ogólnopolski 
Synod Kościoła Polskokatolickiego.

Myślę, że warto było przypomnieć naszym czytelnikom historię 
pałacu w Jabłonnie zwłaszcza teraz, w roku 1988. W roku bieżącym 
mija bowiem 225 rocznica urodzin i 175 rocznica śmierci księcia Jó
zefa Poniatowskiego —  legendarnego bohatera i właściciela Jabłonny.



Elżbieta Derelkowska

„Mocarz lutni polskiej”
O recepcji i kulcie Adama Mickiewicza 

w 190 rocznicę jego urodzin

M ocarzu lutni polskiej, praw ych  bardów w zorze, 
Szczytności i zapału n iep o jęty  zbiorze, 
M ickiew iczu!

(Stanisław Starzyński)

Sława i kult Adama Mickiewicza jako poety narodowego i wieszcza 
trwają nieprzerwanie choć z różnym nasileniem i różną czasem tem
peraturą uczuć od lat bardzo wielu. Należał on bowiem do tych pi
sarzy, których wielkość uznawali już współcześni, doświadczył sławy, 
zaszczytów i uznania za życia. Gdy umarł, powiedział o nim nie kto 
inny, ale jeden z najpoważniejszych rywali do tytułu wieszcza, czło
wiek, którego nazwisko w wiele dziesiątków lat później wymienia 
się obok nazwisk Mickiewicza właśnie i Słowackiego, Zygmunt Kra
siński: „On był dla ludzi mego pokolenia i miodem, i mlekiem, i żół
cią, i krwią duchową, my z niego wszyscy!” . Los oszczędził Mickie
wiczowi i jego twórczości tego, czego doznał Norwid i jego dzieło: 
niezrozumienia, zapomnienia i nędzy za życia, a rozkwitu sławy i uz
nania po śmierci...

Mickiewicza droga do sławy była całkiem inna. Zaczynała się już 
od zarania jego twórczości, od działalności w Towarzystwie Filoma
tów. Będąc tam bowiem najpierw jednym z wielu, stał się wkrótce 
pierwszym poetą tej organizacji i jej najczynniejszym działaczem. 
Nie na długo jednak. W krótce rozbudzony umysł poety nie potrafi 
już działać w nakreślonych ramami organizacyjnymi granicach Towa
rzystwa. Zaczyna swe własne życie, idzie nurtem nowej poezji, ro
mantycznej. Swym „towarzyszom młodości” dedykuje na wspomnienie 
chwil razem przeżytych pierwszy tom swych poezji.

Świadomi wielkości swego dawnego towarzysza Filomaci szoivi| 
jego sławę i troszczą się o los jego utworów, broniąc ich p rw l 'Hm 
kami klasyków. Dla starej szkoły klasyków Mickiewicz jc? 1“ 
barbarzyńcą, kazicielem dobrego smaku, gorszycielom mlmUiftycll 
poetów.
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Adam Mickiewicz — „wieszcz plemienia polskiego”

Tymczasem zaś Mickiewicz z batalii o Sonety  i Sonety  krym skie  
wychodzi zwycięsko. Jego utwory czyta się we wszystkich kręgach 
społecznych. Jak sam o tym pisze:

Mnie w N ow ogródku, m nie w  M ińsku czy tu je m łódź 
I n iclm iw a jest przepisać w ielekroć.
W lul md rl ach laskę mam, u ochm istrzyni cór,
.) ni lun/, u /. f> 11' i, pism czyta m nie naw et dwór.

IMI



Rysuje się więc już postać Mickiewicza jako triumfującego poety 
romantycznego, chluby literatury polskiej. I to tak dalece, że zaob
serwować można we wszystkich dzielnicach Polski zjawisko balla- 
domanii, sonetomanii i gustawomanii, po opublikowaniu IV  cz. Dzia
dów.

Wielki wpływ na popularność Mickiewicza ma jeden jeszcze jego 
talent —  talent improwizatora. Gdy natomiast w  1828 r. ukazuje się 
K onrad W allenrod, w  oczach współczesnych Mickiewicz jaw i się już 
nie tylko jako poeta romantyczny, ale przede wszystkim jako poeta 
narodowy. On, wygnaniec z ojczyzny, staje się wyrazicielem wszyst
kich sił czynnych, które dążą do niepodległości przez walkę powstań
czą.

A  jednak nie wziął udziału w powstaniu. Ponieważ zaś z jego oso
bą tak wielkie wiązano nadzieje —  fakt ten uznany został za sprze
niewierzenie się głoszonym ideałom.

Poeta odczuł ten zarzut bardzo boleśnie i wyciągnął zeń wnioski. 
W roku 1832 pisał z Drezna w liście do Lewela o III cz. Dziadów: 
„To dziełko uważam za kontynuację wojny, którą teraz, gdy miecze 
schowane, dalej piórami prowadzić trzeba” . W  liście zaś „Do ziom
ków Litwinów, tułaczy w Beęancon” pisze, iż zawsze będzie „wierny 
ojczyźnie i że jej sprawy do śmierci nie opuści” .

Po opublikowaniu III cz. Dziadów, gdzie w  imieniu nieszczęśliwe
go narodu wystąpił wobec Boga, domagając się władzy dla zbawienia 
ojczyzny, uznano go wieszczem narodowym, mędrcem i jasnowidzem 
jednocześnie. Uznała to opinia publiczna w  kraju dzięki Dziadom, 
lekturze nowego pokolenia Polaków, wchodzących w czynne życie, 
lekturze zakazanej, okupionej ciężkimi karami, jak ta, o której w 
1834 r. pisał korespondent warszawski „Tygodnika Emigracji Pols
kiej” :

W m aju okropna odbyła  się egzeku cja : porw ano czterech  m łodzień
ców : dw óch  szesnasto-, a dw óch czternastoletn ich ; p ierw szym  ogolo
no g łow y i do pu łków  sybirskich  na służbę odesłano, drugich zaś, 
m łodszych , tak m ocno rózgam i zbito, że jed en  na m iejscu  skonał. 
Zbrodnią ich było  czytan ie IV  tom u M ickiew icza  (tj. trzec ie j części 
Dziadów). Adiutant Paskiew icza przytom ny był ca łej egzekucji.

Dla emigracji polskiej ważniejsze były K sięg i narodu i p ie lg rzy -  
m stw a, zwane niekiedy „ewangelią” . Jak pisał Stanisław Pigoń:

Już sam w ygląd zew n ętrzn y  Ksiąg, ich  form at, ozdoby, układ gra
ficzn y  przypom inał książeczkę do m odlenia. W rażenie to potęgow ała  
um ieszczona w  zakończeniu  utw oru  m odlitw a i litania pielgrzym ska. 
Z w roty , okresy , parabole, nam aszczony patos język a  z lekka archa- 
izow anego przyw odziły  na pam ięć B iblię w  tłum aczeniu polskim  ks. 
W ujka , stąd też  n iek ied y nazyw ano K sięg i „ew angelią ” .
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Adam Mickiewicz chwytający geniusza poezji
— rzeźba na pomniku Adama Mickiewicza w 

Paryżu

Mickiewicz uznany więc został za wychowawcę narodowego, piewcę 
sprawy polskiej, autorytet zarówno w kraju, jak i na emigracji.

Tymczasem jednak nadszedł rok 1834, rok ukazania się Pana Ta
deusza. Ten utwór nie znalazł aprobaty w oczach współczesnych. 
Był tak różny od Dziadów, odwracał się od teraźniejszości, nie dawał 
wskazań na przyszłość, był głosem tęsknoty za „krajem  lat dziecin
nych” . Nie tego oczekiwali i działacze w kraju, i na emigracji. Pan
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Tadeusz nie był człowiekiem czynu, bratem ani synem Konrada. 
Był tylko wspomnieniem, tęsknotą za przeszłością. W ielbiciele poety 
uważali też ten utwór za cofnięcie się autora, za ucieczkę w przesz
łość. Spowodowało to bardziej krytyczne doń nastawienie i rozpa
trywanie jego zasług w kategoriach bardziej historycznych. Tym 
bardziej, iż różnymi sprawami spowodowany następuje teraz okres 
milczenia Mickiewicza-poety, choć nie była to przerwa w jego pracy 
literackiej. W College de France Mickiewicz obejm uje katedrę lite
ratur słowiańskich, stając się reprezentantem kultury polskiej na try
bunie europejskiej.

Poetyckie swe milczenie przerwał Mickiewicz w grudniu 1840 r. 
Było to w czasie uczty wydanej na jego cześć, w której uczestniczył 
rywal poety — Słowacki, pragnący uznania równego Mickiewiczowi. 
Nie zyskał w tym całkowitego posłuchu u emigracji — ale był, a Mic
kiewicz nie był już jedyny. Grudniowa improwizacja ukazała wsze
lako Mickiewicza silnego i wielkiego, choć dalekiego od pychy.

Na tym polu zwyciężył. Nadszedł jednak inny czas próby: jego 
współpraca z Towiańskim. Fakt, że uległ on wpływom i osobowości 
tego przybysza o dość niepewnej przeszłości, był zjawiskiem dla emi
gracji gorszącym, uderzającym w dotychczasowe podstawy kultu 
wieszcza. Ubolewano nad tym, uznając go za ofiarę praktyk „mistrza 
Andrzeja” —  i wciąż żywiąc nadzieję na jego zmartwychwstanie, 
odrodzenie się jako poety narodowego.

Społeczność emigracyjna odsunęła się od poety, czekając na jego 
„nawrócenie” . Ceniono go wciąż jako poetę, ale jako poetę, który 
w  dziejach literatury polskiej stał się postacią historyczną.

Wreszcie spełniły się nadzieje emigracji i Mickiewicz zerwał z „mis
trzem Andrzejem” . Dzięki temu można było liczyć na odrodzenie 
Mickiewicza-poety w tych czasach, które potrzebowały poetów, ta
kich właśnie jak on. Następują czasy walki uciskanych ludów z des
potyzmem rządów, czasy masowych ruchów robotniczych i chłop
skich. Poeci nie mogą zostać wobec nich obojętni, nie mogą nie włą
czyć się do walki nie tylko słowem, ale i czynem.

Do czynnej walki stanął też Mickiewicz. Porzuciwszy mistyczną 
kontemplację, stanął na czele legionu sformowanego na zasadzie ideo
wej walki z Austrią u boku budzących się do niepodległości Włoch. 
Nie będąc fachowcem wojskowości, podniósł przecież wysoko sztandar 
sprawy polskiej i to w sposób, który znów spowodował niechętne 
ustosunkowanie się doń pewnego odłamu emigracji i działaczy w kra
ju. Chodzi mianowicie o wyrażone przezeń w Składzie zasad dość 
radykalne poglądy społeczno-polityczne. Natomiast te właśnie poglądy 
przysporzyły mu czci w grupie legionistów, którzy uznali w Mickie
wiczu swego przewodnika na drodze realizacji wyznawanych prawd. 
Oprócz poety widzieli w nim „żołnierza narodowej sprawy” .
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Stał się więc Mickiewicz człowiekiem czynu i takim pozostał dla 
współczesnych już do końca życia: czy to na czele legionów w 1848 r., 
czy jako publicysta w „Trybunie Ludów” , czy na wschodzie w cza
sie wojny krymskiej, gdzie zmarł. Jego śmierć ukazała współczesnym, 
że stał się dla nich wartością nie do zastąpienia. Jak powiedział 
Zygmunt Krasiński w  liście do A. Cieszkowskiego, „śmierć ma dłuto 
nieśmiertelne i rzeźbi człowieka w posąg biały, czysty, idealny, na 
którego kształtach marmurowych tylko piękno jego ducha odbić się 
powinno” .

O tym, jak ocenią wieszcza przyszłe pokolenia powiedział proroczo, 
tak bardzo wyprzedzając własne czasy Norwid:

Więc mniejsza o to, w jakiej spoczniesz urnie,
Gdzie, kiedy, w  jakim sensie i obliczu?
Bo grób twój jeszcze odemkną powtórnie,
Inaczej będą głosić twe zasługi 
I łez wylanych dziś będą się wstydzić,
A  lać ci będą łzy potęgi drugiej
Ci, co człowiekiem nie mogli cię widzieć...

☆  ☆  ☆

W jakiej mierze te słowa sprawdziły się niewiele już lat później — 
zobaczymy na przykładzie Stefana Żeromskiego i jego twórczości.

Na pewno na umiłowanie poezji Mickiewicza wpłynął fakt, że pod 
zaborem carskim lektura poezji Mickiewiczowskiej była zakazana, 
obłożona karami. Tymczasem właśnie dlatego wśród młodzieńczych 
lektur przyszłego pisarza Mickiewicz figuruje na pierwszym miejscu 
jako ten autor, który uzyskał rzeczywisty „rząd dusz” młodego Że
romskiego.

Lata 1890— 1898 to zresztą najżywotniejszy okres w dziejach kultu 
Mickiewicza. 4 lipca 1890 roku złożono prochy wieszcza na Wawelu, 
a w  stulecie urodzin, w  1898 roku odsłonięto jego pomnik w Warsza
wie. Obie uroczystości zjednoczyły Polaków ze wszystkich dzielnic 
Polski i z Polonii zagranicznej.

Ogromne znaczenie w  rozwoju kultu Mickiewicza miała dla Że
romskiego praca w  Muzeum Polskim w Rapperswilu —  „Boża słu
żba” , jak ją po mickiewiczowsku nazywa. Tu przebywając, własno
ręcznie urządził Żeromski tzw. pokój Mickiewicza, wyławiał wszyst
ko, co w zbiorach rapperswilskich Mickiewicza dotyczyło, a w stule
cie urodzin poety sporządził katalog zbiorów mickiewiczowskich. Ka
talog ten poprzedził przedmową, w  której podkreślił ogromne znacze
nie Mickiewicza dla wszystkich pokoleń Polaków (tym samym prze
ciwstawiając się rozpowszechniającej się wówczas opinii o „zamknię
tej erze Mickiewicza” i niezwykłej aktualności Słowackiego).

Wszystko to, włącznie z atmosferą lat 1890— 1898, wpłynęło na
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kształtowanie się u Żeromskiego swoistego widzenia Mickiewicza- 
-wieszcza, które łatwo można odczytać w jego utworach.

Żeromski widział w postaci Mickiewicza, w jego zewnętrznym wy
glądzie coś niejako boskiego i starożytnego, porównywanego do po
staci Niobe.

Niezwykłe, do końca życia zapamiętane wrażenie zrobiły też na 
młodym Żeromskim W odogrzmoty Mickiewicza, oglądane po raz pierw
szy w 1892 r. Wspaniale opisał to wrażenie w liście do narzeczonej:

Z  daleka ju ż grzmią w odospady: górny, średni i pośledni. W gra
n itow ym  gardle w ściekła woda leci na łeb  na szyję , ja k b y  była w ys
trzałem  wysadzona z gruntu, trzaska czołem  o zastępujący je j  dro
gę głaz kolosalny i bezsilnie w ije  się na m iejscu  ja k  żyw a  istota  
z roztrzaskanym i piersiam i. (...) N ajcudow niejszy to pom nik jeg o  —  
starego n iedźw iedzia litew skiego. M ęka te j w od y  —  to historia jeg o  
duszy, tak doskonała i prawdziw a, ja k ie j żaden k ry ty k  nie odzw ier
ciedli. (...) C zerw onaw e, m iejscam i poplam ione granity trzym ają tę  
w odę w  pętach  —  a ona na próżno się szarpie, na próżno w alczy, 
na próżno bije w  nie czołem  i piersiam i, na próżno jes t piękna i na 
próżno płacze. Postaw ił tam  B óg sym bol p ew n ego kraju, p ew n ych  
dusz te j ziemi... Nie można tam  siedzieć bez płaczu w  g łęb i duszy. 
To im ię i ta w ieczna przyroda zeszły się tam  i nauczają raz jeszcze... 
W spaniały pom nik!

A  więc —  symbol zarazem walki i daremnego trudu i niedoli ojczy
zny w  łańcuchach przemocy. Zaiste, pomnik godny wieszcza!

Jakże często zresztą używał Żeromski tego określenia, powstałego 
na emigracji, a spopularyzowanego niezwykle w  kraju. Mówi więc
0 Mickiewiczu „wieszcz narodu” , „wieszcz narodowy” , „wieszcz ple
mienia polskiego” , „w ielki poeta niepoległości” , „król pieśni” , „nie
śmiertelny” ...

Żeromski docenia i chwali zarówno patriotyzm Mickiewicza, jak
1 jego artyzm, a także trwałość jego idei. Dostrzega wizjonerstwo 
poety, nazywając go „prorokiem ” , „wielkim  budowniczym nowocze
snej Polski” , „przeziercą wieków” , „duszą nieszczęśliwego narodu” . 
Wszystkie te określenia są zarazem pełne patosu, czci, mają wręcz 
sakralne brzmienie. Mickiewicz w oczach Żeromskiego jest dostoj
nym „starym wieszczem” , „siwą głową” —  ale mocnym i mądrym, 
dalekim od bezsiły lub niedołęstwa: żyje on i trwa dzięki głoszonym 
prawdom, dzięki wartościom ponadczasowym.

Mickiewicz jest dla Żeromskiego twórcą wartości i niewzruszonym 
autorytetem —  na co przytoczyć można niezliczone przykłady z ar
tykułów, odczytów i wszelkich broszur, zwłaszcza z lat pobytu w Rap- 
perswilu, a potem z czasów jego ożywionej działalności publicystycz
nej w  latach 1918— 1925. Wielkość Mickiewicza —  człowieka czynu 
dostrzegał Żeromski również w skali międzynarodowej: jego osoba
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przez piacę w College de France łączy narody polski i francuski, 
włoski legion z 1848 r. —  narody polski i włoski, a narody słowiań
skie —  prowadzony przezeń „Kurs literatur słowiańskich” .

Zachwyt Żeromskiego — artysty twórczością artysty —  Mickiewicza 
uwidacznia się i w  częstym wplataniu cytatów z Mickiewicza w  tekst 
narracji odautorskiej czy w dialogi lub rozważania bohaterów. Joa
sia na przykład zapisuje w  dzienniku: „Ulice są zimne, obmokłe, 
niegościnne, niby owa skorupa, w  której płynie jakiś płaz” . Częste 
są też cytaty z Mickiewicza, stanowiące wyodrębnioną całość, uży
wane na przykład jako argument w dyskusji —  jak to się dzieje 
w Ludziach bezdomnych. Zresztą cytaty z Mickiewicza włączał Że
romski bardzo często i do prywatnej korespondencji, np. do listów 
do narzeczonej: „Pamiętaj, Ty wietrzna istoto...”  albo w opisie ta
trzańskiej przyrody: „Co za cuda! Woda granatowa, ciche wietrzyki 
odrywające się od Mięguszowieckiej turni studzą jej powierzchnię 
łagodnymi podmuchami —  i «cichymi gra piersiami rozigrana woda, 
jak marząca o szczęściu narzeczona m łoda»” .

Wiele też postaci z utworów Żeromskiego należy do miłośników 
lub wręcz czcicieli Mickiewicza. Są to ludzie młodzi i starzy, czyta
jący w  swych mieszkaniach zakazane utwory wieszcza, często skrom
ne swe pokoiki zdobiący gipsowym jego popiersiem. Do takich postaci 
należy niewątpliwie Zygier z Syzyfowych prac. Deklamowana przez 
niego Reduta Ordona staje się narzędziem budzenia patriotyzmu 
wśród zdemoralizowanych już panującym systemem szkolnym gimna
zjalistów, a szczególnie u Marcina Borowicza, który „słuchał, słuchał 
ze wstrętem i złością, ale z dreszczem dziwnego bólu w  piersiach” . 
Szczególne wrażenie na tym samym Borowiczu robią Dziady:

Gdy Borowicz przeczytał Dziady, nie był w stanie z nikim mówić. 
Uciekł do najbliższego lasu i błąkał się tam pożerany przez nieopi
sane wzruszenie. W  zachwycie jego tkuńlo coś bolesnego, jakieś przy
pomnienie mętne i zamglone a przecie żywe, niby ciągle w uchu 
dzwoniący płacz nie wiedzieć czyj, nie wiedzieć kiedy słyszany, a mo
że nie słyszany nigdy, tylko razem z istnością poczęty w łonie matki, 
gdy brzemienna chodziła około uwolnienia męża z fortecy i w mil
czeniu płakała nad męką, nad klęskami, nad niedolą i boleścią giną
cego powstania...

Z idei Mickiewicza Żeromski tworzył zręby własnej ideologii, naj
częściej w  utworach publicystycznych. W  twórczości artystycznej Że
romskiego Mickiewicz staje się elementem jego własnego dzieła,
o  swoistej funkcji artystycznej. Jak pisze Stefan Kawyn, Żeromski 
w  swej służbie narodowo-społecznej „widział wielkiego poprzednika, 
który mu wskazał drogę pisarza polskiego —  widział Mickiewicza, 
wielkiego artystę w sztuce słowa, zarazem twórcę i dawcę wartości. 
Jawo też szedł tropami” .
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Elżbieta Domańska

S P Ó R  O F R E D R Ę

...Dyskusje i spory o postawą artystyczną twórcy nie należą w his
torii literatury do zjawisk wyjątkowych. Krytyki i cierpkich słów 
nie szczędzono wielu, wystarczy wspomnieć katorżniczy niemal los 
Norwida, któremu wstępu na literacki Olimp bronił za życia fakt, 
iż... przerósł epokę. W iele kontrowersji budziła „mesjanistyczna” 
twórczość Krasińskiego, a i Słowacki, pozostający przez długie 
lata „w  cieniu”  Mickiewicza nie ustrzegł się ze strony mu współ
czesnych zarzutu niezrozumiałości.

Literacki życiorys Aleksandra Fredry był równie burzliwy, co nie 
znaczy, że charakter żalów i pretensji, jakie kierowano pod jego adre
sem, był identyczny.

Debiut Fredry przypadł na lata 1816— 1819. Z tego okresu pocho
dzą ogłaszane drukiem w „Pamiętniku Lwowskim” wiersze, a także 
wystawiona w marcu 1817 roku komedia „Intryga na prędce” oraz 
powstały wkrótce potem, liczący się już w  dorobku „Pan Geldhab” . 
Poza komedią miał też Fredro na swym koncie rozprawę pedagogicz
ną „Rzut oka na teraźniejsze wychowanie młodzieży” , w  której zde
cydowanie opowiedział się po stronie wychowania i kształcenia 'w  
szkole publicznej, nie zaś powszechnie przyjętego przez sfery wyższe 
wychowania prywatnego.

Tu warto nadmienić, że krytyczne stanowisko Fredry wynikało 
z osobistych doświadczeń autora rozprawy, który —  jak wiadomo —  
miał wiele do zarzucenia swej domowej edukacji.

„O Płachetko! — pisał po latach w  „Trzy po trzy” . „Niech ci Bóg, 
przed którym już stoisz, przebaczy, ale ja nie mogę, żeś mój czas 
najpiękniejszy od r. 1807 do 1809 zabił, zamordował bez litości. 
Książki w  rękę nie wziąłem. Jeżelim czytał, to romanse” . (...)

Istotnie. Wczesna młodość upłynęła hr. Aleksandrze Fredrze bar
dziej na polowaniach, nauce fechtunku i zaglądaniu w panieńskie 
okna, niż na studiowaniu ksiąg. A le wraz z nastaniem wiosny roku 
1809 zaczęły się dla Fredry lata trudnych życiowych doświadczeń. 
Zaledwie siedemnastoletni Fredro przebył wraz z bratem, Maksymi
lianem, nie jeden tragiczny szlak napoleońskiej kampanii. Przyszły 
autor „Zem sty” i „Dożywocia” oraz wielu innych znakomitych ko
medii, brał udział w  walkach pod Romanowem, Smoleńskiem i Mos
kwą; w przeprawie przez Berezynę a także (po ucieczce z niewoli ro
syjskiej) w bitwach pod Lipskiem, Dreznem i Hanau w latach 1813— 
— 1814. Wojna zakończyła się dla niego 30 grudnia 1815 roku, kiedy 
to otrzymał zwolnienie ze służby wojskowej. Był wówczas w randze
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kapitana-adiutanta-majora strzelców konnych, a jednocześnie kawa
lerem dwóch najwyższych odznaczeń wojskowych: polskiego krzyża 
Virtuti Militari oraz francuskiej Legii Honorowej.

Blask owych zaszczytów nie przesłonił Fredrze własnego obrazu 
całej kampanii, która dla niego i ówczesnych pokoleń Polaków oka
zała się klęską niepodległościowych nadziei. Bezowocność poniesio
nego trudu i doznanych ran dopełniła goryczy, stała się przyczyną 
trzeźwego, nie zaś wyłącznie emocjonalnego osądu rzeczywistości; 
nakazywała rezerwę wobec rewolucyjnych nawoływań romantyzmu. 
Tak więc odpowiedzią na ideę „mierzenia siły na zamiary” stała się 
sentencja z „Nowego Don Kiszota”  autorstwa Aleksandra Fredry:

.... trzeba być wariatem,
A by chcieć świat przerobić, walczyć z całym światem” .
Niewykluczone, że to bardzo realistyczne spojrzenie na świat 

ukształtowały lata doświadczonej przez poetę „na własnej skórze” 
kampanii napoleońskiej, i że one właśnie pozwoliły nabrać mu dys
tansu do świata i ludzi.

„Gdzież jesteście zwycięskie roty? Wodzowie? Gdzie jesteś potęgo, 
dla której strumienie krw i lały się tyle lat? Zwycięzcy i Zwycięże
ni —  Upokorzeni i Triumfatorzy znikli jak słońce, co zaszło przed 
chwilą, jak zniknie świeca, co stoi przede mną. Cóżeście po sobie zo
stawili światu? —  Niewiele, niewiele! —  A mnie? —  Co? —  trochę 
wspomnień, dwa krzyżyki i podagrę” .

A  jednak te mroczne i pełne nie spełnionych nadziei lata pozwo
liły Fredrze „odkryć” samego siebie. Okres spędzony w  Paryżu, tuż 
przed wycofaniem się ze służby wojskowej uświadomił mu własne 
zainteresowania —  nie tylko do polowań i fechtunku. Fredro zbliżył 
się do teatru i on właśnie uświadomił mu jego powołanie. Szczegól
nie bliskie okazały się wodewil i komedia. W  nich też znalazł ujście 
dla swego humoru i  wyobraźni.

Lata 1819— 1828 przyniosły Fredrze dalsze doświadczenia —  tym 
razem w życiu osobistym. Uczucie do Zofii z Jabłonowskich Skarbko- 
wej, długoletnie oczekiwanie na zezwolenie na rozwód ze strony W a
tykanu były powodem duchowych rozterek poety, graniczących nieo
mal z myślą o samobójstwie. W  tym wypadku Fredro-realista prze
mieniał się w  postać na wskroś romantyczną. Oto, co pisał do brata 
swego, Maksymiliana:

(...) „Pierwsza tylko miłość podług mnie niebezpieczną stać się m o
że rozsądkowi, ale razem jest największą rozkoszą w życiu. (...) W  mi
łości tylko naszej wszystkiego źródło mieć chcemy —  cóż więcej 
wznieść może duszę, cóż zapałem przejąć zmysły, jak pierwsza miłość. 
Śmierć jest niczym, łza, którą wyciśnie, nagradza przyszłe cierpie
nia” . (...)

To bardzo poetyckie wyznanie wskazuje na otwartość i dużą wraż-
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Aleksander Fredro, rys. Antoni Laub z lito
grafii P. Pillera

liwość Fredry, które ten —  jak określali przeciwnicy jego talentu —  
„usposobiony do błyszczenia w salonach” poeta skrywał pod maską 
„próżnej” wesołości.
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Afisz premiery „Pana Geldhaba” A. Fredry w 

Teatrze Narodowym w Warszawie, 1821 r.

Pod tą samą maską krył się także nie byle jaki zmysł obserwa- 
torski, szczególnie wyczulony na słabości i przywary mniej lub bar
dziej znakomitego towarzystwa. Krytycyzm Fredry ujawnia się cho
ciażby w liście do brata Maksymiliana, kiedy to uskarża się na ego
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izm ludzki i zaprzedanie woli pieniądza, który coraz bardziej staje 
się dla ludzi „wskazówką” , niszcząc po drodze to, co niegdyś god
nością człowieka bywało.

Problem ten doczekał się u Fredry bardzo trafnego ujęcia w „Panu 
Geldhabie” , komedii, w  której już samo nazwisko głównego bohatera 
(z niem. Geld — pieniądz, haben —  mieć) określa charakter i posta
wę życiową głównej postaci.

Przyjęcie komedii — jak donosił w  liście do jej autora Franciszek 
Kisieliński — było na ogół przychylne i zapowiadało wcale dobrą dla 
Fredry przyszłość. Potwierdziło ją wkrótce, tj. w  roku 1822 wysta
wienie w tymże Teatrze Lwowskim komedii „Mąż i żona” , przezna
czonej dla „wyższego towarzystwa lwowskiego, zepsutego, wiodącego 
obyczajowo gorszący tryb życia” . Tym razem pochlebnym opiniom 
towarzyszyły tu i ówdzie stawiane zarzuty, że komedia jest „nadto 
wolną” . Tak czy inaczej, ta błaha na pozór komedia śmiało zaatako
wała wyrażoną przez „towarzystwo” zgodę na podwójną moralność 
i wszelkie wynikające z niej konsekwencje. Zrozumiałe jest więc, że 
niektórzy „w inow ajcy” podnieśli larum, oskarżając sztukę o niemoral- 
ność. Podobny zarzut postawił Fredrze Leszek Dunin-Borkowski, 
zbyt dosłownie interpretując jej zakończenie, w którym pod płaszczy
kiem „happy endu” kryła się wcale gorzka refleksja o pomyłkach 
i niesprawiedliwościach losu.

W  miarę jak rosła popularność Fredry w teatrze, podjął on starania
0 wydanie drukiem prezentowanych publiczności komedii. Rozmowy 
z wydawcami nie przyniosły jednak oczekiwanych rezultatów, w  w y
niku czego Fredro zmuszony był wydać je  własnym nakładem.

Pierwsza edycja dzieł Fredry ukazała się w Wiedniu w  roku 1826
1 zawierała (w dwóch tomach): „Pana Geldhaba” , „Cudzoziemszczyz
nę” , „Damy i huzary” , „Zazdrość i przekorę” oraz „Męża i żonę” , 
„Nowego Don Kiszota” , „Pierwszą lepszą” , „L ist” , „Odludków i poe
tę” .

Od tego czasu, zaabsorbowany sprawami osobistymi, Fredro milknie 
na okres prawie dwuletni. Jednocześnie zaś przebywając we W ło
szech ulega czarowi sztuk włoskich mistrzów, zwłaszcza Goldoniego, 
którego twórczość poznaje gruntownie wraz z przyswojeniem sobie 
języka włoskiego. Jednocześnie zaś pobyt we Włoszech staje się inspi
racją do dalszej twórczości, czego poeta daje kolejne dowody po po
wrocie do kraju. Z tego okresu pochodzą wspomniane już „Odludki 
i poeta” , komedia, w której Fredro określa swój stosunek do idealiz
mu i realizmu.

Napisanym w roku 1825 „Odludkom” towarzyszą „Damy i huzary” , 
wystawione najpierw we Lwowie, a wkrótce potem w Warszawie 
w  roku 1826. I tu także — jak w poprzednich dziełach Fredry — do
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głosu dochodzi niepospolity humor pisarza, doskonała umiejętność 
kreowania postaci swych bohaterów, przejrzystość i spójność akcji.

Spośród datowanych na pierwszy i drugi etap twórczości komedii 
Fredry, na czoło wysuwają się „Śluby panieńskie” , które są, podobnie 
zresztą jak i „Zemsta” , komedią „antyromantyczną” , nie tyle jednak 
zwalczającą romantyzm, co go parodiującą. Przedmiotem owych parodii 
są zaś motywy charakterystyczne dla powieści rom antyczno-rycers- 
kich tego okresu.

W aluzje polityczno-społeczne obfituje natomiast komedia „Gwałtu, 
co się dzieje” , jakkolwiek sama tematyka mogłaby wskazywać na je j 
obyczajowy charakter. Ta właśnie komedia oraz pisany prozą pięcio
aktowy „Dyliżans” zamykają kolejny etap w twórczości Aleksandra 
Fredry.

Pisarz ponownie sięgnie po pióro w roku 1832, czemu będzie zresz
tą sprzyjać życiowa stabilizacja uwieńczona w roku 1828 małżeńst
wem z Zofią z Jabłonowskich. Stabilizację tę zakłóci wybuch powsta
nia listopadowego, jednakże nie pociągnie ono pisarza tak dalece, 
jak kampania napoleońska. W tym drugim, ważnym dla narodu mo
mencie historycznym, zmęczony rozczarowaniami wyniesionymi z na
poleońskiej doby Fredro zda się na spokój rodzinnego domu i swoje 
komediopLarskie powołanie, którego efektem będzie „narodzony”  
w reku 1832 „Pan Jowialski” a także „poszerzone” „Śluby panień
skie” , czyli „Magnetyzm serca” . Po nich pojawią się kolejno: „Zemsta”  
(1833) i poprzedzające (tym razem) kilkunastoletni okres milczenia 
pisarza „Dożywocie” , ukończone w roku 1835.

I tu właśnie zbliżamy się do przełomowego —  wręcz decydującego 
w literackim życiorysie Aleksandra Fredry wydarzenia. Stało s ę̂ ono 
przyczyną trwającego przez długie dziesięciolecia „sporu o Fredrę’’ 
poprzedzonego długoletnim wycofaniem się pisarza z twórczości litera
ckiej .

Wydaje się, że u podłoża tego faktu leżały, przynajmniej na po
czątku, rozmaite kwestie polityczne i ideologiczne, zwłaszcza w od
niesieniu do zwolenników „romantycznej, samotnej rewolucji szla
checkiej” , z którą łączono nadzieję odzyskania niepodległości. Po
wodem drugim były odbiegające od założeń romantycznych koncepcje 
artystyczne dzieła literackiego Aleksandra Fredry, co z kolei spo
wodowało zarzut, iż „minął się” on z romantyzmem.

Najsurowiej, wręcz zaciekle, atakował Fredrę (nie bez osobistych 
animozji zresztą) Seweryn Goszczyński, który w opublikowanej w  ro
ku 1835 rozprawie „Nowa epoka poezji polskiej” zarzucał komedio
pisarzowi zacofanie i bierne naśladownictwo komedii włoskich i fran
cuskich oraz „wszelkie niedorzeczności psedoklasycznych komedii” .

Wdając się zatem w sposób dość powierzchowny w analizę kome-
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cliowej twórczości poety, starał się ośmieszyć w niej wszystko, nawet 
to, co u Fredry żadnej dyskusji podlegać nie może —  humor.

„Jaki wiersz gładki, jaki dowcip! Potrzeba pękać ze śmiechu na 
każdej karcie” —  ironizował Goszczyński, cytując wypowiedzi sympa
tyków komediopisarza. W dalszej części artykułu pisał zaś: „Prawda, 
jest to jedyna zaleta, którą ludzie sądzący z powierzchowności bro
nić mogą komedie Fredry przeciw dzisiejszej krytyce, ale i ta na
wet broń —  jakże niedostateczna!”

Dalsze uwagi dotyczą wiersza Fredry, który Goszczyński określa 
jako „wymanierowanie języka trybem francuskim, bez oryginalności, 
bez indywidualnej barwy, bez odcienia charakterów (...). Co zaś się 
tyczy samego humoru, uznaje go za „wpadający w karykaturę” po
dobnie jak i komedie Fredry, które „karykaturami nazwać by moż
na” .

O wiele poważniejszy zarzut stawia ten sam krytyk pod adresem 
narodowego charakteru Fredrowskich komedii. Wychodząc z założe
nia, że komedia jest „jednym  z najdelikatniejszych środków wycho
wania i ukształtowania narodu” twierdzi, jakoby komedie Fredry nie 
odpowiadały temu celowi, były nienarodowe. Dokonując tak „dokład
nej” charakterystyki twórczości komediopisarza, nie dostrzega Gosz
czyński tych wszystkich cech, które na narodowy charakter wska
zują, a które sam krytyk określa jako: „polskie cnoty, wady, śmiesz- 
nostki, charaktery pojedyncze, fizjonomię ogólną” .

Krytyka Seweryna Goszczyńskiego brzmi tym bardziej tendencyj
nie, gdy zestawimy ją z oceną twórczości Aleksandra Fredry, doko
naną przez krytyków i pisarzy tej miary, co Stanisław Koźmian 
czy Józef Ignacy Kraszewski, nie mówiąc już o znawcy problemów 
literatury, Stanisławie Tarnowskim. Wypowiedzi autorstwa tych osób 
są całkowicie odmienne od opinii Goszczyńskiego, dostrzegają bowiem 
wszystko to, czego zażarty przeciwnik Fredry zda się nie dostrzegać.

„Kom edie Fredry są polskie nie patriotycznym frazesem, ale treś
cią (...) Utwory jego natchnione gorącą a zdrową i czerstwą miłością 
ojczyzny —  będąc arcydziełami sztuki —  stały się zarazem czynem 
patriotycznym.

Komedie i postacie Fredry będące na wskroś polskimi, i to do tego 
stopnia, że —  moim zdaniem —  grane być mogą tylko przez Polaków, 
nie stworzyły w Polsce teatru, który już przedtem tam istniał, ale 
stworzyły teatr polski, którego nie było” .

Koźmian zwraca też uwagę na psychologiczny i moralny aspekt 
twórczości Fredry, który nie kłóci się bynajmniej z popowstaniową 
żałobą narodową.

„Najnieszczęśliwszy naród nie może żyć tylko łzami i westchnienia- 
pisze. (...) Potrzebny i jemu śmiech do zdrowia, ale musi on
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być szczerym, samorodnym, rodzimym, Twórcą tego porozbiorowego 
śmiechu był u nas Fredro” .

Nie wszyscy podzielali jednak w pełni pogląd Stanisława Koźmia- 
na. Wincenty Pol, spoglądający wprawdzie na Fredrę życzliwym 
okiem, pomimo dostrzegania literackich walorów jego komedii, czy
nił im jednak zarzut zbytniej „salonowości” . O wiele dalej posunęli 
się autorzy artykułu „Uwagi ogólne nad literaturą w Galicji” , którzy 
nie przebierając w  słowach dowodzili całkowitej przypadkowości lite
rackiego powołania komediopisarza, naśladownictwo „estetycznych 
wyobrażeń francuskich” , stawiając mu na koniec zarzut powierzcho
wnego wykształcenia, usposobionego bardziej do „błyszczenia w  salo
nach niż moralnego zgłębiania nauk (...)” .

Te oraz inne niewybredne ataki okazały się dla Fredry dotkliwym 
przeżyciem i spowodowały odłożenie pióra na okres prawie piętnasto
letni. W jakiś czas potem Aleksander Fredro oceni ten fakt:

„Kiedym  dalej zaczął pisać, —  powiedziałem sobie, że będę zawsze 
starał się korzystać z rozsądnej krytyki, ale na nią odpowiadać nie 
będę. Krytykowi wolno być zarozumiałym, — autorowi nie. (...) K ry
tyka moich dzieł zadziwiła mnie wprawdzie namiętną nienawiścią, 
ale razem i zbiła z tropu. Zwłaszcza, że nikt nie stanął w mojej obro
nie. Zwątpiłem o sobie i przestałem pisać” (...).

Uczynione przez pisarza wyznanie może stanowić pewne zaskocze
nie, zwłaszcza, że opinie krytyków były jedynie podzielone. Ponadto 
wkrótce po krytyce Goszczyńskiego w obronie poety stanął Franci
szek Salezy Dmochowski. W ydaje się jednak, że komediopisarza zra
niła nie tyle negatywność, co sposób sformułowania, który —  jak 
widać —  wolał zostawić bez odpowiedzi. W każdym razie nic nie 
zdołało zmienić „żelaznego” stanowiska Aleksandra Fredry. Nawet 
życzliwa ocena jego dzieł przez Józefa Ignacego Kraszewskiego, któ
ry w rozprawie „Prawda i życie w  komediach Fredry” zwraca uwa
gę na te spośród walorów jfego twórczości, które dotąd w obrębie 
uprawianego przez Fredrę gatunku były prawdziwym „objawieniem ” 
w literaturze polskiej.

„W  nich (komediach) tyle jest postaci naszych własnych, tyle pra
wdy, tyle prawdziwej komiczności...” (...) Słowem Fredro we wszyst
kich swych sztukach, jeśli może za mało rozważnym, zanadto swo
bodnie puszczającym sobie cugle i dającym się swej fantazji pow odo
wać ukazuje, to też dowodzi znowu niepospolitego talentu, talentu, 
jakiemu równego długo czekać będziemy. (...)

Wielki pisarz, twórca nowoczesnej powieści polskiej nie pomylił 
się. Fredro istotnie pozostał klasą dla siebie, odbierając —  jak prze
widział Kraszewski — „sprawiedliwość od wnuków” .

Długoletnie odejście od pisarstwa rekompensuje Fredrze w pewnym 
stopniu uczestnictwo w życiu politycznym i społecznym Galicji, a tak-
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że życie rodzinne u boku ukochanej żony Zofii i dzieci. Nie zrywa 
też Fredro z teatrem, utrzymując żywe kontakty z ówczesnym dy
rektorem teatru we Lwowfe, J. N. Kamińskim i wybitnymi odtwór
cami postaci ze swoich komedii. A  ponadto potrzeby i bolączki życia 
Galicji wciągają Fredrę w sprawy: budowy kolei żelaznej, działalność 
Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego a także polityczne proble
my Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, wreszcie od roku 1845 
w prace Komisji Skarbowej cyrkułu samborskiego, gdzie daje się 
poznać jako m.in. orędownik reformy uwłaszczeniowej.

Rok 1848 zapisuje się burzliwymi wydarzeniami w życiu pisarza. 
Za swoje żądania, a także nieustępliwą postawę wobec komisarza d/s 
Galicji, Stadiona, w kwestii zbytniej zależności członków Rady Na
rodowej od austriackiego gubernatora, a także za ostre uwagi co do 
społecznego podłoża ruchów chłopskich w Galicji, zawarte w skiero
wanym do Wiednia memoriale, Fredro zostaje oskarżony o zdradę 
państwa i obrazę cesarskiego majestatu. Długotrwały proces kończy 
się uniewinnieniem poety w marcu 1854 r.

Wiosna Ludów na krótko kieruje Fredrę w szeregi gwardii narodo
wej. W randze kapitana staje na czele kompanii batalionu, ale za
równo brak zdrowia, jak i świadomość braku szans na powodzenie 

• całej akcji decydują, że pisarz usuwa się w zacisze domowe. Co jakiś 
czas odwiedza Paryż, by  tam spotykać się z synem-emigrantem, nie
dawnym uczestnikiem kampanii węgierskiej.

Pobyt w  Paryżu ponownie ożywia komediopisarskie pasje poety. 
W niespełna dwa lata powstają dalsze —  nowe — komedie: „W ielki 
człowiek do małych interesów” , „Dwie blizny” , „W ychowanka” . Z te
go samego okresu pochodzą też inne utwory: „Ożenić się nie mogę” , 
„Pan Benet” , „Rew olw er” oraz dialogowana satyra polityczna „Brytan 
Bryś” . W  ostatnim okresie, tj. po roku 1861 napisał jeszcze sztuki: 
„Godzien litości” , „Koncert” , „Świeczka zgasła” oraz „Jestem zabój
cą” (1864) i „Ostatnia wola” . Żadna z wymienionych sztuk nie weszła 
na deski sceniczne za życia ich twórcy. Od czasu ataku Goszczyń
skiego autor zdecydował się nie udostępniać swych dzieł publiczności. 
Nie pomogły usilne starania ludzi tej miary, co Kraszewski. Aleksan
der Fredro pozostał nieugięty.

Nowe komedie Fredry, w których — jak sam pisze w „Trzy po 
trzy” nie miały już tej „młodocianej śmiałości” , są jednak w swej spo
łecznej warstwie bardziej drapieżne i mniej pobłażliwe, niż te, które 
powstały w pierwszym czy drugim okresie jego pisarstwa. Atmosfera 
ziemiańskiego salonu ustępuje w nich miejsca mieszczańskiej kamie
nicy ze wszystkimi problemami „nowych ludzi” doby wczesnego ka
pitalizmu. Takimi „nowym i”  są np. bohater „W ielkiego człowieka do 
małych interesów” czy nieuczciwi i żądni zysków bohaterowie z „Co 
tu kłopotu” . W  przeciwieństwie jednak do komedii wcześniejszych,
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żadna z nowo powstałych sztuk Aleksandra Fredry nie przemawia do 
odbiorcy z dawną wielkodusznością i optymizmem. Krytycyzm  autora 
„Ślubów panieńskich” czy „Zem sty” ulega jakby pewnemu zgorzknie
niu z racji rozczarowania rzeczywistością i przeświadczenia, że 
dawne nie wróci. Nie zmienią tego nawet wyraźne „ukłony” w stro
nę poety czynione przez wielbicieli jego talentu, a wyrażane w for
mie publicznych pochwał czy honorowych medali za dotychczasową 
twórczość.

Aleksander Fredro nigdy jednak nie stanął więcej w  „sceniczne” 
szranki. Jak powiedział: (...) „milczę, bo wiem, że społeczeństwo co
raz nowych kształtów wymaga (...) Milczę, bom już bardzo stary, 
bo nie chcę w nowe szranki w zardzewiałej wstępować zbroi” .

Pozostał konsekwentny. Ostatnie lata spędził w zaciszu domowym 
w otoczeniu najbliższych mu osób, notując zbolałą od reumatyzmu 
ręką „Zapiski starucha” , w  których zawarł aforyzmy, sentencje i myśli 
najróżnorodniejszej treści. Synowi pozostawił rozporządzenia co do 
edycji swych dzieł.

Zmarł 15 lipca 1876 roku. W rok potem „narodziły się” dla publicz
ności jego nie ujawnione za życia komedie.

☆  ☆  ☆

Śmierć Aleksandra Fredry nie zakończyła sporu o postawę twór
czą pisarza. O ile jednak współcześni pisarzowi atakowali wartości 
artystyczne i narodowe komedii Fredry, o tyle w okresie późniejszym 
przedmiotem dyskusji i polemik stały się wartości ideowe rozpatry
wane na tle epoki, w  której tworzył. Szczególnie wiele sporów bu
dził niejednoznaczny stosunek Fredry do romantyzmu. Pisarz, którego 
najznakomitsze dzieła powstały równolegle z takim perłami drama
tu narodowego, jak „Dziady” , „Kordian” czy „Nieboska komedia” kla- 
sycznością swych komedii odbiegał dalece pod względem formy, jak 
i treści od ogólnie przyjętych przez romantyzm reguł.

Zaledwie dziesięć lat różnicy, jakie dzieliły Fredrę od Mickiewi
cza i jego „program owej” ballady „Romantyczność” sprawiły, że w y
chowany na sztuce klasycznej Fredro, skłaniał się bardziej w stronę 
Moliera czy Goldoniego niż francuskiego teoretyka romantyzmu, W ik
tora Hugo. Poza tym niezależnie od wychowania i doświadczeń w y
niesionych z kampanii napoleońskiej, która nauczyła Fredrę widzieć 
sprawy niepodległości we właściwych proporcjach, i na wszelkie 
„rew olucje” patrzeć z rezerwą, taki, a nie inny charakter twórczości 
pisarza wynikał z jego naturalnych skłonności i talentu. Co zaś się 
tyczy braku „pierwiastka romantycznego” w  twórczości Fredry, to 
i tu nie wszystko jest jednoznaczne. Okazuje się bowiem, że w  swych 
klasycystycznych komediach autor „Ślubów panieńskich” i „Zem sty”
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oraz innych znakomitych utworów scenicznych, jest bardzo bliski 
obecnemu w romantyzmie nurtowi realistycznemu, który w  Polsce 
najbardziej ujawnił się w  prozie powieściowej i komediowej.

Realistą jest więc Fredro w  literackim portrecie swych bohaterów, 
których słabości i zalety składają się na prawdziwie „ziemski”  portret 
śmiertelnika. Wśród bohaterów Fredry nie ma ludzi ani skończenie 
dobrych, ani skończenie złych, brak wśród nich nikczemników, któ
rych np. często można spotkać w komediach Moliera. Fredro w ogó
le nie ma „romantycznych” skłonności do idealizacji czy „sataniza- 
c ji” swych postaci, nie każe też im przeżywać kordianowskich nie
pokojów, i nawet romantyczną miłość Gustawa i Anieli w  „Ślubach 
panieńskich” „sprowadza na ziemię” .

Są więc „Śluby” odpowiedzią na II i IV  część Mickiewiczowskich 
„Dziadów” , którym (w wątku miłosnym) przeciwstawia Fredro pełną 
bujnego temperamentu i pomysłowości miłość .Gustawa do Anieli, 
zdecydowanie odcinając się od ideału miłości „lansowanej” przez ro
mantyzm —  nieszczęśliwej i z góry skazanej na przegraną. Tak więc 
i w  tym „ludzkim” aspekcie komedie Fredry cechuje wiara i opty
mizm, choć wiele intryg w  jego komediach nosi w  sobie zalążki 
zgoła tragiczne. A le nawet i tam, gdzie nie wszystko kończy się 
dobrze, Fredro nie załamuje rąk. Patrzy na wszystko z dystansu, 
z wyrozumiałością, jak ktoś, kto z życia nie jedną wyniósł mądrość.

Bohaterowie i sytuacje w  komediach Fredry tworzą jedyny w swo
im rodzaju obraz szlachetczyzny. Z pewnością nie jest on idealny, 
chociaż wielu „szlacheckich”  krytyków, jak np. Stanisław hr. Tar
nowski takim widzieć go chciało. Inaczej spoglądał na ów  portret 
Tadeusz Żeleński-Boy, który w  rozmaitych szlacheckich fantazjach 
widział jedną z przyczyn upadku państwa.

Czy można jednak mieć Fredrze za złe, że ta —  właśnie szlache
cka —  społeczność wypełniła tło wspomnianego portretu? Z  pewnoś
cią nie, biorąc pod uwagę, że pisał o tych, których znał najlepiej 
i że pisał w  „miłości i w  poświęceniu się dla dobra drogiej nam 
ojczyzny...”

Tak przedstawiają się w  ogromnym skrócie dzieje „sporu o A lek
sandra Fredrę” , sporu bynajmniej nie zakończonego. Dość przypom
nieć, że w  okresie powojennym  fredrologią zajmowali się tak w y
bitni historycy literatury jak: Juliusz Kleiner, Kazimierz Wyka, Sta
nisław Pigoń. Prowadzone od wielu lat studia nad twórczością pisa
rza potwierdziły bogactwo artystyczne i ciągłą aktualność wyrażo
nych przez Fredrę myśli. Jak bowiem twierdzi Tadeusz Sivert w swej 
książce „Aleksander Fredro” : „bogactwo dramatycznego dzieła Fredry 
jest bogactwem jego teatru, albowiem pisarz „m yśli intrygą” (...), 
a więc tworzy kategoriami wizji sceniczno-teatralnych” .

Co zaś się tyczy istoty „sporu o Fredę”  najlepiej ujął ją Bogdan
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Korzeniewski, kiedy powiedział, iż największą korzyścią owych spo
rów  i kłótni było stwierdzenie, iż Fredro „posiada swoją własną, 
oryginalną fizjonomię twórczą” . Okazało się bowiem, że do Fredry 
nie pasuje ani „peruka Moliera” , ani „romantyczny płaszcz Musseta” . 
Pomyłką okazało się również przedstawienie Fredry w tradycyjnym 
ubiorze polskiego szlachcica —  w  żupanie, w  kontuszu i przy kara
beli, podobnie, jak błędem było wymaganie od pisarza, by stał się 
piewcą narodowych cnót.

Dzisiejsze spojrzenie na Aleksandra Fredrę, to przede wszystkim 
dostrzeganie w jego twórczości wartości ogólnoludzkich, głębokiej 
prawdy o człowieku, której nie przykryje żaden kontusz, i która 
przetrwa czas i oprze się zmiennym gustom odbiorcy. W ydaje się, że 
właśnie takie spojrzenie na mistrza komedii polskiej najlepiej broni 
prawdy o nim samym i jest (być może) najbliższe intencjom pisarza. 
Co zaś się tyczy samego sporu... Jest on najlepszym potwierdzeniem 
talentu i mądrości twórcy.



Elżbieta Domańska

Leopold Staff 
poeta trzech epok

W historii literatury polskiej poetycka sylwetka Leopolda Staffa 
należy do zjawisk wyjątkowych. Mistrzostwo strof tego poety urzeka 
głębią i różnorodnością treści a także doskonałą —  klasyczną — 
formą, której kunszt potrafi się oprzeć najbardziej wyszukanym tren
dom, jakie obowiązywały w  poezji na przestrzeni dziesięcioleci.

Początki twórczości Staffa sięgają Młodej Polski. Urodzony w  ro
ku 1878 poeta pierwszy swój wiersz publikuje w roku 1900, jeszcze 
za czasów studenckich. Wkrótce potem, w roku 1901 ukazują się „Sny
0 potędze”  —  debiutancki tomik, zwracający uwagę krytyków swą 
artystyczną dojrzałością. „Sny o potędze”  stanowią też niejako za
powiedź artystycznego credo zaledwie 24-letniego poety.

Na okres debiutu Staffa przypada zafascynowanie intelektualnej 
Europy filozofią Fryderyka Nietzschego. Staff, będąc tłumaczem 
dzieł niemieckiego filozofa ulega także jego wpływom, szczególnie 
zaś tym jego myślom, które przeciwstawiając się dekadenckiej nie
mocy i rezygnacji, głoszą potrzebę siły, aktywności i wszelkiego czy
nu. Potrzeba kreowania rzeczywistości, doskonalenia człowieka przez 
działanie, stanowi główną myśl w „program owym ” utworze zbioru — 
„K ow al” —  którego nastrój znacznie odbiega od umieszczonych w 
tymże zbiorze wierszy, takich, jak: „Zm ierzch” , „Przygnębienie” , 
„Smutek” . Staff przeciwstawia tu nie bez kozery pełen optymizmu
1 wiary w człowieka nastrój wiersza „K ow al”  z melancholijnym na
strojem innych utworów, chociażby właśnie wspomnianego już „Zm ie
rzchu” .

Równie „program owy”  jest także pochodzący ze wspomnianego zbio
ru wiersz „Melodie zmierzchów” dedykowany jednemu z najbardziej 
dekadenckich poetów, Kazimierzowi Tetmajerowi. Już pierwsze wersy 
utworu:

„Porzućm y groty głuche, gdzie dzień nas zepchnął złoty,
Na świat biegnijmy, chyże na ziemię zwróćmy loty” .

zawierają w  sobie odpowiedź na słynny, pełen pesymistycznych na
strojów  wiersz Kazimierza Przerwy-Tetmajera „Koniec wieku X IX ” . 
Należy jednak podkreślić, że opowiadając się zdecydowanie za anty- 
dekadenckimi poglądami Nietzschego, Staff odrzuca jednocześnie to 
wszystko, co stanowi niejako drugą stronę tej filozofii. A  miano
wicie: pogardę dla miłości i altruizmu oraz moralny relatywizm nie
mieckiego filozofa. Z tym obliczem nietzscheanizmu polski poeta się
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nie godzi, głównie dlatego, iż pojęcia dobra i zła stanowią dlań ka
tegorie wartości absolutnych i to w rozumieniu ściśle chrześcijańskim.

Stąd i istotę nadczłowieczeństwa traktuje Staff z właściwym so
bie humanizmem, widząc w niej stałe doskonalenie etyczne i moralne, 
między innymi poprzez pracę. Takie jest w  każdym razie ideowe 
przesłanie wiersza „K ow al” , który stał się niejako zapowiedzią przy
szłych przemian intelektualnych i filozoficznych w społeczeństwie 
polskim u progu X X  w.

Jednakże już ten pierwszy Staffowski tomik poetycki, z którego 
emanuje gorąca potrzeba czynu i uwielbienia życia, charakteryzuje 
się dużą refleksyjnością, zmiennością nastrojów. Dość wspomnieć, że 
wiele wierszy zawartych w „Snach o potędze” dotyczy lepszych 
i gorszych stron życia, a więc: nadziei, przemijania, codziennego zma
gania z losem. Mimo to, a może właśnie dlatego, poeta opowiada 
się za twórczym życiem, nie zaś biernym oczekiwaniem i poddawaniem 
się nastrojom rezygnacji.

Drugi tomik Staffa, wydany w roku 1903 „Dzień duszy” stanowi 
niejako kontynuację pierwszego, z tą tylko różnicą, że nastrój wier
szy utrzymany jest w  tonie wyrównanym, bez większych napięć 
i niepokojów emocjonalnych. To, co najbardziej uderza w tej poezji, 
to przewijający się motyw szacunku dla życia, pełna, optymistyczna 
i humanistyczna zarazem akceptacja życia ze wszystkim, co ono nie
sie. Znajdzie się więc w  poezji Staffa miejsce dla codziennego trudu 
prostego człowieka, który „czyniąc sobie ziemię poddaną” właśnie 
w pracy znajduje sens swego istnienia.

Ten optymizm i chrześcijańskie pogodzenie ze światem znajdu
jem y także w dalszych zbiorach poetyckich Leopolda Staffa, wśród 
których są: „Ptakom niebieskim” (1905), „Gałąź kwitnąca” (1908). Po
chodzące z tych tomów wiersze: „Sonet szalony” i „Przedśpiew” za
wierają w sobie wcale wyraźne elementy filozofii św. Franciszka 
z Asyżu, które nakazują między innymi dostrzegać radość w kon
tekście smutku, aby życie mogło stać się pełniejsze i głębsze.

(...)
Żyłem i z rzeczy ludzkich nic nie jest mi obce.
Przeto myśli me, które stoją przy mnie w radzie,
Choć smutne, są pogodne jako starce w sadzie.
I uczę miłowania, radości w uśmiechu,
W  łzach widzieć słodycz smutną, dobroć chorą w  grzechu,
I pochwalam tajń życia w pieśni i w  milczeniu,
Pogodny mądrym smutkiem i wprawny w cierpieniu.

(„Przedśpiew”)

Tej właśnie filozofii pozostanie Staff wierny do końca. „Nic, co 
ludzkie” nie będzie mu obce. Poszukiwanie prawdy i dróg do czło-
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Leopold Staff, mai. Stanisław Pichor, 1915 r.

wieka oraz prawdy o nim samym stanie się dla Staffa niemal jedy
nym powołaniem jako poety. Nie zabraknie w owych rozmyślaniach 
także miejsca dla problemu przebaczenia oraz głęboko filozoficznego 
podejścia do zła i dobra.

„Tyś mnie spotwarzył, bracie, tyś proch mi cisnął
w oczy —

Jam twarz swą w źródle umył, w  tobie się dusza
mroczy.
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Tyś mnie zasmucił, bracie, tyś płaszcz mi zdarł na
mrozie,

Jam piękną nagość swą ujrzał, twa dusza marznie
w grozie,

Tyś mnie przestraszył, bracie, twa dłoń mi spichrze
pali —

Ja żebrząc pokory się uczę, twa dusza na głód się
żali.

(...)
Klęknijmy razem, bracie.... Mogiła się otwarła —
Módlmy się za twą duszę, co nieszczęśliwie zmarła...

(„O miłości wroga” )

W prawdziwie chrześcijańskim duchu utrzymany jest inny wiersz 
„O łasce przebaczenia” , którego głównym  nakazem jest ewangeliczne 
zamienianie kamienia na chleb.

Przemyślenia wyrosłe na gruncie filozofii chrześcijańskiej czy nie- 
tzscheańskiej nie były jedynym i w poezji Staffa. Równie cennym 
źródłem poetyckiej inspiracji było dlań także intelektualne dziedzi
ctwo antyku, głównie w odniesieniu do spraw życia. Wydane w roku 
1908 „Gałąź kwitnąca” oraz pochodzące z roku 1910 „Uśmiechy go
dzin” zdradzają antyczne fascynacje Staffa, nie tylko poprzez treść 
samych utworów, ale i poprzez formę — zwięzłą, prostą, pełną we
wnętrznej harmonii i umiaru. Staff nie ulega w najmniejszym na
wet stopniu niepotrzebnej egzaltacji, każde słowo jest w  najwyższym 
stopniu przemyślane. W tym, co pisze zachowuje najwyższy szacu
nek dla człowieka, nie obnaża go publicznie, nie wszystko bowiem co 
ludzkie, a może lepiej, nic, co ludzkie nie stanowi dla Staffa przed
miotu „handlu” —  nie jest na sprzedaż.

Lata 1911 i 1914 przynoszą kolejne zbiory liryki Staffa. Ukazują 
się wówczas. „W  cieniu miecza” i „Łabędź i lira” . Zdaniem profe
sora Juliana Krzyżanowskiego, te właśnie zbiory należą do najbar
dziej skrystalizowanych i najbardziej klasycznych w  twórczości poe
ty. Z poezji tej, poszerzonej o piękno włoskiego i polskiego pejzażu, 
które jakby „prześcigały się”  w  swej urodzie przemawiają do czy
telnika i pełna niepospolitego kolorytu wyspa Capri, i smutne cienie 
cyprysów w uliczkach Florencji i dostojne kolumny watykańskiej 
bazyliki. Na tle tej poezji bardzo ciepło prezentują się wiersze poś
więcone dzieciństwu, rodzimej przyrodzie, a także zwykłym, prostym 
ludziom, o których pisze poeta w wierszu „Mali ludzie” .

W  wymienionych tu zbiorach, pomimo pewnego podobieństwa m o
tywów, zaskakuje Staff jednak pewną „innością” —  właściwym mu 
duchem przekory, który odtąd towarzyszyć już będzie jego twór
czości.
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„Wstanę w poranek blady, gdy w niebie perłowem 
Przez m gły lśnić będzie słońce jak opal półsenny.
Pragnienie u krynicy ugaszę studziennej 
I pójdę w pole ścieżką,z sercem jakby nowem.

Spotkanego wędrowca uczczę dobrym słowem,
Kamień usunę z drogi przechodniów codziennej 
I odwiązany róży krzew wysokopienny 
Przytwierdzę znów do pala zwiędłym łykiem płowem.

I krocząc w świetle białym pod siny pas boru,
Stanę czasem, by spojrzeć na jaszczurkę zwinną 
Lub na ptaki płynące za chmurą w dal nieba.

I z myślą, że daleko jeszcze do wieczoru,
Ku zachodowi będę iść z duszą dziękczynną,
Spokojny, jakbym wiedział już, jak żyć potrzeba.

(„Spokój serca” ).

Jednocześnie zaś w tym samym tomie („Łabędź i lira” ) wyzywa 
Staff dekadencki świat Kasprowicza, czemu daje wyraz w poemacie 
„Adam ” .

Takie umiłowanie życia — na dobre i na złe — będzie obecne 
w całej twórczości Leopolda Staffa. Realizm życia otrzyma w poezji 
Staffa form ę wyjątkowo wysublimowaną, choć jednocześnie niezwykle 
prostą. („Ucho igielne” , „W ysokie drzewa” , „Barwa middu” , „Martwa 
pogoda” , „W iklina” , „Dziewięć Muz” ).

W każdym ze swych poetyckich zbiorów osiągnie Staff niezwykłe 
mistrzostwo. Stosując rozmaite środki wyrazu artystycznego, oprze 
się nawet najbardziej „w oju jącym ” poetom swej epoki a także w ybit
nym poetom okresu międzywojennego —  skamandrytom i awangar- 
dystom. Wielu powojennych twórców uzna Staffa za swego mistrza. 
Okaże się bowiem, że ten osiemdziesięcioletni prawie poeta do końca 
pozostanie m łody duchem, że jego poezja pomimo lat nie straci nic 
ze swej wartości. W niej —  a także poza nią —  zachowa Leopold 
Staff wiarę i optymizm, miłość do życia. I chociaż będzie patrzał na 
to życie spojrzeniem poety-filozofa, pomimo „szkiełka” mędrca nigdy 
nie straci „w iary i czucia” , które staną się miarą Staffowskiej poezji.'



Ewa Stomal

W  65 rocznicę śmierci

Włodzimierz Tetmajer 
piewca wsi polskiej

W  kulturalnym życiu Krakowa przełomu X IX  i X X  wieku Tetma
jerowie odegrali dużą rolę. Kazimierz, uznany i popularny poeta, 
oraz Włodzimierz, „malarz krakowskiego ludu” , stanowili nieodłącz
ną cząstkę bujnego i różnorodnego życia artystycznego starej stolicy 
Polski. Niemniej dziś Włodzimierz Tetmajer jest prawie nieznaną 
postacią. Wraca się doń przede wszystkim jako do Gospodarza z We" 
sela  Wyspiańskiego lub marginesowo przy okazji zainteresowań twór
czością czy biografią jego słynnego brata, Kazimierza. Pamięta się 
jeszcze Włodzimierza jako malarza folklorystę podkrakowskiej wsi 
lub wzmiankuje w pracach oceniających ruch ludowy w Galicji. Rza
dziej już jest przedmiotem zainteresowań jako malarz, autor powieści, 
opowiadań, poematów, zbiorów poetyckich i różnego rodzaju pism
0 charakterze politycznym, społecznym i kulturalnym.

Można znaleźć wiele racji, które zainteresowanie Tetmajerem uspra
wiedliwiają. Jego patriotyzm, wszechstronna aktywność społeczna, 
niepodważalny talent malarski, interesujące z wielu względów próby 
literackie, szlachetność i temperament złożyły się na to, że był jedną 
z głównych postaci, którym przyszło stworzyć specyficzny i niepo
wtarzalny klimat Krakowa przełomu X IX  i X X  wieku.

A. Waśkowski, będący jednym z ostatnich autorów, którzy mogli 
utrwalić różne szczegóły życia młodopolskiej cyganerii, wracając do 
lat młodości w  książce Znajom i z tam tych  czasów  pisał o Tetmaje
rze: „twórca szkoły plenerzystów krakowskich, jeden z pierwszych, 
którzy tworzyli Młodą Polskę jeszcze przed przyjazdem Stanisława 
Przybyszewskiego do Krakowa” .

W odczuciu więc współczesnych W. Tetmajer torował drogę nowym 
prądom, choć później często o tym zupełnie zapomniano. Na tle Kra
kowa przełomu dwu wieków był on postacią wyjątkową. Wówczas 
gdy dominowały hasła „sztuki czystej” odważył się być pisarzem i ma
larzem, który nie zapomniał o obywatelskich obowiązkach i patrio
tyzmie, będącym credo jego artystycznych i politycznych poczynań. 
Jego nowatorstwo artystyczne uformowane w czasie studiów zagra
nicznych i wojażów łączyło się z ludowymi i narodowymi tradycjami
1 z uwielbieniem wszystkiego, co łączyło się z myślą o niepodległości. 
W ychowany w tradycji narodowych powstań, wydobywał z naszej 
historii, zwłaszcza w  pisarstwie, wszelkie akcenty patriotyzmu i bo
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haterstwa, kultywując w sobie to wszystko, co jako niemodne od
łożono do lamusa narodowych wspomnień.

Grzymała-Siedlecki w książce pt. N iepospolici ludzie w dniu swoim, 
pow szednim  wielokrotnie używa w stosunku do Tetmajera epitetu 
„ostatni” , akcentując tym jakby przynależność malarza i pisarza do 
przeszłości. „Ostatni ułan spod Igań” mówił o Tetmajerze, określając 
w ten sposób jego atawistyczną tęsknotę do ułańskiego munduru 
i wojennego czynu.

Włodzimierz urodził się w Ludźmierzu w dolinie nowotarskiej 31 
grudnia 1861 r., jakkolwiek często podawano jako datę jego przyjścia 
na świat 1 stycznia 1862 r. Rodzice w  ten sposób chcieli „u jąć” lat 
synowi. Od pierwszych dni życia pozbawiony matczynej troskliwości 
(matka Włodzimierza zmarła wkrótce po wydaniu go na świat), W ło
dzimierz bardzo przywiązał się do macochy, kiedy ojciec ponownie 
wszedł w związki małżeńskie. Julia Tetmajerowa okazała się dobrą 
opiekunką, choć w późniejszych latach bywały między nią a pasier
bem dysonanse. Zakochana fanatycznie we własnym synu, bywała 
czasem mało wyrozumiała dla bujnego temperamentu pasierba. Dra
żnił ją w nim zwłaszcza brak wytrwałości w  podejmowanych pra
cach, przed czym ostrzegała Kazimierza, dopingując go w dążeniu 
do celu. Mimo sieroctwa dzieciństwo i wczesne lata młodzieńcze to 
najpiękniejsze czasy Włodzimierza, spędzonego wśród uroczego górs
kiego otoczenia. Dom rodzinny był przedmiotem częstych wspomnień 
obu artystów, kiedy Tetmajerowie rozstali się z Ludźmierzem. Jego 
piękno przekazał w wiele lat później Kazimierz w Na skalnym  P od
halu.

W ychowanie domowe sprawiło, że Tetmajer był szczerym wielbi
cielem ludu i jego kultury. Na temat jego ożenku z chłopką Anną 
Marią Mikołajczykówną, córką gospodarza z Bronowie napisano wiele. 
Różnie też próbowano wytłumaczyć to raczej niecodzienne zdarzenie. 
Zwykle oceniano ten związek jako wynik chłopomanii, którą wypro
wadzono od solidarystycznych programów Narodowej Demokracji gło
szonych przez jej przywódcę J. L. Popławskiego na łamach „Głosu” . 
Mało natomiast zwracano uwagi na to, że małżeństwo Tetmajera by
ło przełamaniem towarzyskiej konwencji panującej w  tak zwanym 
„kulturalnym środowisku” , na zasadzie której jedynie związki ludzi 
z tej samej sfery gwarantować mogły ich trwałość i szczęście.

Długie i zgodne pożycie Tetmajerów stanowiło dowód przeczący 
konwencjonalnym przekonaniom. Artysta nigdy nie żałował swego 
kroku, a Anna z Mikołajczyków Tetmajerowa, mimo braku wykształ
cenia, stała się znaną i szanowaną osobą, której godność, zdrowy roz
sądek, takt i inteligencję akcentowało wielu wybitnych ludzi, uczo
nych, poetów, krytyków i malarzy. Dla artysty o wrażliwym charak
terze była najlepszą żoną, wyrozumiałą na wszelkie jego kaprysy
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i ekstrawagancje. Tetmajer też do końca życia we wszystkim naj
bardziej cenił sobie jej zdanie.

Akcentowana tylokrotnie przez krytykę fascynacja kulturą ludową 
również nie była u Tetmajera wynikiem określonego programu, lecz 
zjawiskiem spontanicznym. Zakochany nie tylko w pięknie obrzędo
wego ceremoniału chłopskiego, nie tylko w jego etyce i tężyźnie fizy
cznej, ale przede wszystkim w potencjalnych siłach tkwiących w lu
dzie, Tetmajer odkrył jego prawdziwe piękno i oryginalność. Najwięk
szą w tym zasługę miał kierunek wychowania rodzinnego i osobista 
wrażliwość artysty na otoczenie, w  którym wyrastał. Nauka, pro
gramy estetyczne to elementy, które pom ogły malarzowi i pisarzowi 
kształtować naturalne jego skłonności i zainteresowania. Wszystko, co 
Tetmajerowi dała nauka: studia nad antykiem i staropolszczyzną, nad 
całą naszą literaturą i kulturą, prowadziło go do ludu. Była w nim 
ciekawość artysty, lecz nie tylko do rzeczy zewnętrznych, próbował 
poznać prostą i logiczną filozofię ludu i stać się członkiem tej w iel
kiej społeczności, której przyszłą rolę przeczuwał.

Mimo zagranicznych studiów i wojaży, m im o cudów, którymi się 
zachwycał na obczyźnie, zawsze jak do prawdziwej Arkadii wracał 
do polskiej przyrody i polskiej wsi.

Krakowski historyk sztuki, Franciszek Klein, napisał o Tetmaje
rze, że „żaden typowy motyw wsi nie uszedł jego uwadze” i że arty
sta ten stał się „od razu najtypowszym malarzem ludu wiejskiego” .

Oglądając płótna Tetmajera bez trudu przyjdzie zauważyć, jak 
ogromnie dominowała w tej plastyce wieś, i to zarówno wieś od świę
ta z kolorowymi strojami, z błyskiem świecidełek, z szumiącym la
sem kościelnych chorągwi, jak i ta przy pracy, w  znojny, upalny, 
letni dzień. Małżeństwo i stały odtąd kontakt z wsią wyzwoliły w 
Tetmajerze z całą siłą tkwiące zadatki na jej malarza i piewcę. B y
ło to nie notowane chyba dotąd w malarstwie polskim zafascynowa
nie wsią i chęć oddania pędzlem odrębności jej obrzędów, strojów, 
wyglądu mieszkań, pracy na roli. Klein nazwał go „malarzem ra
dości ludu” , gdyż „w  całej jego twórczości przebija się wszędzie 
wesoła, pogodna, słoneczna nuta” . W  kolorystyce jego wyróżnia dwie 
wybijające się gamy: jedną, tworzoną z barw jasnych, silnie nasy
conych słońcem, drugą nastrojową, nieco tajemniczą, ciemniejszą, 
wpadającą w półmrok wieczoru i zmierzch zapadającej nocy. K olo
rystyka jest ważnym czynnikiem, Tetmajer miał swoje ulubione bar
wy, jak czerwień, a następnie błękit, zieleń i żółcień.

Realizm w odtwarzaniu postaci, strojów, scen był też główną ce
chą Tetmajerowskich płócien. Nigdy jednak nie odważył się pokazać 
wsi mniej radosnej, mniej upojonej jaskrawymi kolorami, nie chciał, 
czy nie mógł pokazać wsi smutnej, przygniecionej ciężarem nocy, ubra
nej w łachmany, w ciemne, szare i podarte suknie. W ydaje się, że
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Włodzimierz Tetmajer z rodziną w  1901 r. Fotografia

jasny, barwny obraz wsi miał być podporą poglądów, w których lud 
przedstawiony był jako siła moralna i fizyczna Polski. Było to też 
czynnikiem jego struktury psychicznej, bujnego temperamentu, afir- 
macji życia, pogody i radosnego spojrzenia na świat.

Męstwo podkrakowskiego chłopa-kosyniera, jego waleczność, furię 
bitewną, zawziętość i oddanie dla Naczelnika Kościuszki, szkicuje 
z właściwym sobie rozmachem w racławickim tryptyku. Klein do
chodzi do wniosku, że scena bitewna, sam moment szaleńczego ata
ku chłopów „nie znalazł w malarstwie polskim silniejszego wyrazu” . 
Porywała go nie tylko historia chłopskiego czynu, ale i legenda, 
w której chłop był postacią centralną, promienną, a więc oczywiście 
mit o Piaście, malowany przez niego w kilku wersjach, a potem 
przedstawiony w dramacie. W  1894 r. Tetmajer współpracował z gro
nem malarzy przy tworzeniu słynnej Panoramy Racławickiej we 
Lwowie, malując w niej grupę kosynierów.

Postaci chłopskie z obrazów Tetmajera nie są fikcyjne. Modeli do 
płócien szukał wśród najbliższych, rodziny, sąsiadów, mieszkańców 
Bronowie. Często pojawiają się w  nich dzieci malarza. M.in. do P ro
cesji pozowała cała rodzina malarza.
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Dworek Włodzimierza Tetmajera w Bronowicach Małych k. Krakowa

Motywy „bajecznie kolorowe” , to owe słynne chłopskie wesela, 
z orszakami drużbów i gości, uroczystą, dostojną obrzędowością ocze
pin i tańcami, to cała kolekcja prastarych zwyczajów z Bożym Na
rodzeniem i Wielkanocą na czele.

Są jeszcze dwa nurty w bronowickiej plastyce Tetmajera: pejzaż, 
odgrywający niemałą rolę w jego obrazach, choć często jest on też 
elementem dekoracyjnym, ukazanym w urywkowym  fragmencie, ota
czający jak ramą ważniejsze dla artysty postaci ludzkie oraz osobne, 
odrębne zagadnienie pracy. Wiejskie roboty w polu traktuje Tetma
jer jak chłop, z powagą i dostojeństwem, świadom tego, co robi; od 
plonów zależy przecież byt członkowskiej rodziny, ilość mąki, cble- 
ba, którego nigdy nie było wówczas za wiele. Pędzlem rzucał malarz 
barwne plamy postaci, zajętych rolniczymi czynnościami. I charakte
rystyczne: również i tu Tetmajer wyraźnie lubował się w odtwarza
niu momentu bodajże najważniejszego i najradośniejszego: zbierania 
plonów. Motyw żniwiarzy pojawi się w jego obrazach w różnych 
ujęciach i wersjach, w płótnach nasyconych żółcią pszenicznych k ło
sów i jasnością barw letniego południa.

Marceli Nałęcz Dobrowolski pisał, że po Józefie Chełmońskim, 
Włodzimierz Tetmajer stał się: „najlepszym plastycznym odtwórcą wsi
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polskiej. Chełmoński malował wieś mazowiecką, lubelską, wołyńską
—  Tetmajer wyłącznie malował wieś krakowską. Arcyzdolny, świet
ny rysownik i kolorysta, posiadał łatwość kompozycyjną, bystrość 
spojrzenia i błyskawiczną szybkość malowania. Te wszystkie zalety, 
przy jego wrodzonym temperamencie i zżyciu się ze wsią, pozwoliły 
mu tę wieś malować z całym realizmem, a równocześnie w  swych 
obrazach: wesel, chrzcin, żniw, zabaw, uroczystości świątecznych i co
dziennej, szarej pracy —  dać artystyczną niejako apoteozę życia 
chłopskiego” .

Podobnie jak malarstwo, tak i cała twórczość literacko-publicysty- 
czna —  w której nie doszedł wprawdzie do najwyższych szczytów, 
ale za którą winien jednak otrzymać należne mu miejsce w dzie
jach literatury polskiej —  podporządkowana jest jednej przewodniej 
idei: wśród chłopów tkwi siła i potęga nowej Polski, z nich zrodziło 
się nasze państwo, oni są podstawą jego przyszłości. Wszystkie wy
powiedzi Tetmajera o chłopie wyraźnie akcentują jego niezłomną 
siłę, i to zarówno fizyczną, jak moralną i w sile tej, tężyźnie i krze
pie widzą możliwość wskrzeszenia państwa polskiego i zbudowania 
go na trwałej, mocnej, nie podlegającej załamaniom podstawie.

Dogłębna znajomość wsi, realiów życia ludu —  wszystko to zdobył 
Tetmajer przez sumienne obserwacje i zrozumienie psychiki chło
pów. Był —  z zamiłowania i pasji osobistej —  etnografem, był czło
wiekiem przeżywającym wieś, znającym świetnie gwarę, obyczaje 
i tradycje ludzi, wśród których się obracał. Tylko z ogłoszonych 
przez niego drukiem fragmentów spostrzeżeń i badań można by zło
żyć książkę poświęconą Bronowicom i okolicznym wsiom. Wszystko 
to było uzupełnieniem do płócien, pokazujących „bajecznie kolorową” 
wieś polską.

Włodzimierz Tetmajer zmarł 26 grudnia 1923 r. Spoczął na cmen
tarzu w Bronowicach Wielkich, o którym pisał kiedyś w wierszu:

Tu spać będę spokojn ie przez w ieczność ogrom ną,
Tu ludzie snu nie zmącą, tu i w net zapomną!

35 — K a l e n d a r z  k a t o l i c k i



Elżbieta Derelkowska

Adam Asnyk na szczytach Tatr 
wspomnienia tatrzańskie w 150 rocznicę urodzin poety

Adam  A snyk , ur. 11 IX  1838 r. w  Kaliszu, zm arły 2 VIII 1897 r . 
w  K rakow ie, był w spaniałym  poetą  doby pozytyw izm u. Brał on czyn 
n y  udział w  ruchu konspiracyjnym  i pow stańczym .

Jego poezja  łączyła elem enty  stylu  rom antyków  z problem atyką  
intelektualną doby p ozytyw istyczn ej. W  tw órczości p oety  przeważała  
liryka refleksy jn a  o podłożu uczuciow ym  bądź filozoficznym , na p rzy 
kład w  cyk lu  sonetów  „N ad głębiam i". N ajw iększą żyw otność zacho
w ały jeg o  sarkastyczne i autoironiczne erotyk i, sa tyryczne w iersze  
obycza jow e i polityczne oraz liryk i opiew ające urodę Tatr. P isyw ał 
rów nież kom edie salonow e i obycza jow e, dram aty społeczne i tra
gedie h istoryczne. Nie odegrały one jednak w iększej roli w  dorobku  
dram atycznym  epoki. A sn yk  pozostaw ił rów nież pew ną ilość now el 
i studiów  literackich.

Przypomnijmy, z okazji 150. rocznicy jego urodzin, jego związki 
z Tatrami i z Zakopanem, Zakopanem czasów ks. Stolarczyka, dokto
ra Chałubińskiego, Sabały i innych barwnych postaci tamtego okresu, 
tak bardzo związanych z historią Zakopanego...

Na szczytach Tatr, na szczytach Tatr,
Na sinej ich krawędzi 

Króluje w mgłach świszczący wiatr 
I ciemne chmury pędzi.

Rozpostarł z m gły utkany płaszcz 
I rosę z chmur wyciska —

A  strugi wód z wilgotnych paszcz 
Spływają na urwiska.

Jest to utwór U lewa, niewątpliwie najbardziej znany Asnykowski 
wiersz o Tatrach, a i jeden z najbardziej znanych w całej jego twór
czości.

Kiedy zaczęła się jego tatrzańska przygoda? Jak przebiegała? Z za
chowanych listów wynika, że na pewno bywał tu już wielokrotnie 
w latach 1872— 1873, ale też pewnie i wcześniej, może już w 1867 
lub 1868 roku. Jak wtedy wyglądała podróż do Zakopanego i jego 
okolic? Dobry znajomy Asnyka, Bronisław Ryx z Krakowa, tak pi
sze o 1870 roku:

W połow ie czerw ca  w yjech ałem  furą góralską do Zakopanego. N ie  
była to m iejscow ość tak zaludniona i tak pysznie zabudowana jak

226



Adam Asnyk przed 1881 r.

dziś (1900 roku). W tedy m ożna się było  lokow ać tylko po chałupach  
u górali, a restauracji nie było  ani jed n ej (...). P rzy M orskim  Oku  
ani w  R oztoce nie było  w ted y  żadnego schroniska. W  Zakopanem  
poznałem  też  w ted y malarza W. Eliasza i ks. Stolarczyka. Dr Chału
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Przewodnicy tatrzańscy: Wala, Sieczka i Tatar

biński nie odw iedzał jeszcze te j m iejscow ości (...) W yjecha łem  z Za
kopanego jadąc na K rościenko do Szczawnicy. (...) G azet nie czyta 
łem  już od m iesiąca, gdyż ich w  Zakopanem  nikt ze znajom ych nie 
prenum erow ał. Tutaj (w  Szczaw nicy) świat był o w iele bardziej c y 
w ilizow any, gdyż dzienników  było  pełno nie ty lk o  w czyteln i, ale 
w  każdej restauracji i cukierni.

O pierwszych wyprawach w góry pisze natomiast Wojciech Kossak 
(rok 1880): '

W  pogodę Zakopane pustoszało, a co żyło, szło w  góry. A chodziło  
się inaczej: przede w szystkim  nie było  perci i n ie było  schronisk, 
szło  się więc zawsze z kilku przew odnikam i i dlatego pew nie były  
w ykluczone w szelkie w ypadki. P rzew odnicy byli troskliw ym i opieku 
nami pod każdym  w zględem ; często  p rzy  ognisku, gdy państw o już  
spali, naprawiali zdarte buty, now e podeszw y przyszyw ali i robili 
to w szystko chętnie i z  w łasnej in icja tyw y. Popsuto ich potem , tym  
ła tw iej, że nie było  już pana Tytusa.

Doceniał tych przewodników Adam Asnyk, pisząc wiersz, dedyko

228



wany Maciejowi Sieczce, przewodnikowi, z którym przebył większość 
tatrzańskich szlaków:

Mój przewodniku! tyś mnie wiódł przez góry,
Dając mi poznać ich poezję świeżą...
(.................................................................. )
Tyś mnie nauczył czuć ją silniej, lepiej,
Bez wykrzykników i przenośni bladej,
I w dzikich formach, które ona sklepi,
Nie szukać natchnień niemieckiej ballady,
Lecz na nią okiem spoglądać górala,
Co wszystkie wierchy rozpoznaje z dala.

Tyś mnie nauczył, drapiąc się na turnie,
Nie brać przyborów romantycznej muzy 
I na klasycznym nie stąpać koturnie 
Przez naszych żlebów kamieniste gruzy,
Ale wesoło, bez zawrotu głowy 
Mijać głęboko wycięte parowy.

A oto fragmenty listów Adama Asnyka do ojca z 1874 r.:
5 maja 1874: „... na czerwiec mam zapowiedziane przybycie pani Mo
drzejewskiej, która podobno także wybiera się do Zakopanego. W Za
kopanem prawdopodobnie tego roku zjedzie się mnóstwo osób (...) 
Już się też ukonstytuowało Towarzystwo Tatrzańskie, mające się za
jąć ułatwieniem przystępu na szczyty, pobudowaniem szałasów i róż
nymi dogodnościami dla zwiedzających, a zarazem wziąć w  opiekę ko
zice i świstaki, które, nielitościwie tępione dotąd, m ogłyby całkiem 
wyginąć” .

22 lipca 1874: „Pogoda służy teraz ciągle prześliczna, powietrze won
ne i świeże, wieczyście piękne widoki przed oczami, pokusy do co
raz to nowych wycieczek (...)” . Ten „prywatny”  opis tatrzańskiej 
przyrody tak przedstawił Asnyk jako poeta w wierszu R anek w  gó
rach.

Wyzłocone słońcem szczyty 
Już różowo w  górze płoną 
I pogodnie lśnią błękity 
Nad pogiętych skał koroną.

Każdy zakręt, każdy załom 
Wyskakuje żywy, dumny,
Słońce dało życic skałom,
Rzeźbiąc światłem ich kolumny.
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(....................................)
Pierś się wznosi, pierś się wzdyma 
I powietrze chciwie chwyta —
Dusza wybiec chce oczyma 
Upojona, a niesyta...

Dalej pisze Asnyk do ojca: „Byłem  już na nowo u Morskiego Oka 
i  Czarnego Stawu, nad tymże dla wygody gości buduje się tam te
raz schronienie o kilku izbach, w  których wygodnie przenocować, 
a nie jak dotąd, pod gołym niebem” . Kto wie, może ta wycieczka 
natchnęła go do napisania Lim by?...

Wysoko na skały zrębie 
Limba iglastą koronę 
Nad ciemne zwiesiła głębie,
Gdzie lecą wody spienione.
(................................... )
Z  godności pełną żałobą 
Chyli się ponad urwisko 
I widzi w dołe pod sobą 
Tłum świerków, rosnących nisko.
(................................... )
Nigdy się do nich nie zniży,
O życie walczyć nie będzie —
Wciąż tylko wznosi się wyżej 
Na skał spadziste krawędzie.
Z pogardą patrzy u szczytu 
Na tryumf rzeszy poziomej...
W oli samotnie z błękitu 
Upaść strzaskana przez gromy.

A  oto wspomnienia z wycieczki na inny, najbardziej zakopiański 
ze wszystkich tatrzańskich szczytów, na Giewont: „Na Giewoncie, 
którego Ojczulek zna doskonale, bo się ciągle na niego patrzał spod 
gołębnika, byłem wkrótce po przyjeździe z księdzem Sutorem i pro
fesorem Sierzem. Wdrapaliśmy się na szczyt jego, aby go objąć w po
siadanie i zatknąć tam chorągiew Towarzystwa [Tatrzańskiego] (...) 
Odtąd powiewa ona ciągle na Giewoncie, widziana z Zakopanego 
przez lunetę bardzo dokładnie, gołym  zaś okiem ledwie rozeznać ją 
można” . Tak natomiast wygląda poetycki plon tej wycieczki —  utwór 
Giewont:

Stary Giewont na Tatr przedniej straży 
Głową trąca o lecące chmury —
Czasem uśmiech przemknie mu po twarzy,
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Czasem brwi swe namarszczy ponury,
I jak olbrzym w poszczerbionej zbroi 
Nad kołyską ludzkich dzieci stoi.
(....................................)
Wypiastował cały ród górali —
On ich widział, gdy dziećmi radośnie 
U stóp jego, bawiąc się, pełzali,
Widział młodzież, jak mu w oczach rośnie,
Jak się krząta koło swego plonu,
Widział potem starców w chwili zgonu.
(.................................... )
Dobry olbrzym! troszczy się o ludzi,
Co się jego powierzyli straży —
Śpiące dusze z odrętwienia budzi 
I piękności poczuciem je darzy, (...)
Uczy znosić ciężkie losu brzemię 
I miłować swą rodzinną ziemię. •

W następnym roku, roku 1875, Asnyk również spędzał lato w Za
kopanem, opisując swe wyprawy w listach do ojca i w  wierszach. 
21 lipca 1875: „Dotąd zaledwie raz zdołaliśmy być w Kościeliskach,- 
drugi raz wybraliśmy się do Jaszczurówki na kąpiele, i to z towa
rzyszeniem deszczu przy powrocie. Mimo to cały dzień jesteśmy na 
świeżym powietrzu, bo chata, gdzie mieszkają państwo Kaczorowscy 
ma obszerny balkon, czyli krytą wystawkę, na której można i pod
czas deszczu siedzieć, jeść śniadanie, obiad i zapijać herbatę”  Widocz
nie wycieczka do Kościelisk była udana, w  piękną pogodę, bo tak 
zapisała się w  poetyckiej pamięci Asnyka:

Oto tatrzańska sielanka 
Łagodną wabi ponętą,
Jak dziewczę, co uśmiechniętą 
Twarzyczką wabi kochanka...
( • ............................... )
Zielona skacze dolina
Przez strumień z brzegu do brzegu;
Gdzie potok wstrzyma ją w biegu,
Na góry łączka się wspina...
(.................................... )
To Kościeliska!

Najpełniej jednak zaowocowała w poezji wyprawa Asnyka na W y
soką w lipcu 1876 r. Oto jak opisują ją w  liście do ojca —  i jak 
przedstawia ją w  wierszu N oc pod W ysoką :
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Rękopis wiersza Asnyka „Maciejowi Sieczce”

31 lipca 1876: „Przez pierwszy tydzień pobytu było nam trochę smu
tno, bo deszcz padał nieustanny, ale za to teraz ustaliła się już po
goda i ja, korzystając z niej, w miniony wtorek wyruszyłem wraz 
z Pawlikowskim na wielką wyprawę w celu wdarcia się na szczyt 
W ysokiej, na którym nikt jeszcze nie był. Cała wycieczka udała nam 
się przecudownie, pogoda służyła prześliczna, ani jednej chmurki nie 
było na niebie, szczyty wszystkie jasne i niezamglone. Trzy noce spę
dziliśmy pod gołym niebem na wyżynach, przytuleni do skał przy 
rozpalonym z kosodrzewiny ognisku. Przez całe dwa dni okrążaliś
m y niedostępnego olbrzyma, wznosząc się po urwiskach i zaspach 
śnieżnych, częstokroć na pięćset lub tysiąc stóp rozciągniętych pra
wie prostopadle z góry na dół. Dopiero trzeciego dnia stanęliśmy na 
szczycie W ysokiej, pełzając po granitowym czubie, gdzie zaledwie 
gdzieniegdzie wystający załomek lub rozpadlina daje oparcie dla no
gi, brzucha, dłoni lub paznokci” .
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W ieczór się zbliżał, a nad naszą głową 
Wciąż wyrastały prostopadłe ściany 
I wciąż się zdawał oddalać na nowo 
Wierzchołek w słońca promieniach skąpany:
W ięc trzeba było myśleć o noclegu,
Zanim nas zdradne ciemności zaskoczą 
Na skał urwanych przepaścistym brzegu.
(....................................)
Czasu dość było do zmierzchu. Usiadłem 
Tuż nad zmrożonym jeziorka zwierciadłem,
Co z brzegów w śniegi oprawne i lody, 
w  dali marszczyło czerniejące wody.
( • ................................ )
Cisza. A  jednak w tej pozornej ciszy 
Wsłuchane ucho ciągłe wrzenie słyszy,
Szmer nieustanny, na który się składa 
Wszystko, co głosem z życia się spowiada:
I woda, która gdzieś w  szczelinie syczy,
I fal powietrza szelest tajemniczy,
I pękających głazów łoskot głuchy,
I wszystkie na wpół senne świata ruchy.
(■  ........................... )
W  ślad za tą pieśnią myśli m oje biegły,
Wyswobodzone z toczącej je grozy.
Wolny, choć prawom powszechnym podległy,
Duch mój wstępował na gwiaździste wozy 
I tracił z oczu ludzkich istnień chwile,
I wydeptany ślad na ziemskiej bryle,
I zapominał o swojej obroży,
I o boleści, co go we śnie trwoży.
On się zanurzył w źródle wiecznie żywe:n 
Poruszającym wielkie koło bytu;
Uczuł się jednym łańcucha ogniwem 
Rozciągniętego przez otchłań błękitu.

I mógł się poddać jako drobny atom,
Tej twórczej myśli, co przewodzi światom.
I z nieodmiennym zgodzić się wyrokiem,
I odpoczywać, jak pod matki okiem.

Adam Asnyk pozostał na zawsze wierny Zakopanemu, przyjeżdżając 
tu bądź ęjm  w czasach kawalerskich, bądź z żoną i rodzirą później, 
czy znów sam w  latach późniejszych, poszukując odpoczynku, sił, 
nowych wrażeń w  wycieczkach wysokogórskich, przyjennego oto
czenia i -  natchnienia, które zawsze znajdował, przekazując jego
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plony w  rozmaitych utworach, przede wszystkim jednak w  cyklu 
W  Tatrach, do dziś pozostającym najwyższej klasy poezją, opisem 
przyrody tatrzańskiej widzianej oczyma subtelnego artysty, wzboga
conym  o ogrom wrażeń, którym ulegał poeta, zapadającymi w pamięć 
strofami.



Ewa Stomal

Pierwsza drukowana książka polska

Średniowieczny modlitewnik, zwany „Hortulus animae” , cieszył się 
w X V  i X V I wieku wielką popularnością. Zazwyczaj w małym for
macie, zawierał teksty zbliżone do brewiarzowych, a przeznaczony 
był dla odbiorców świeckich. Był odbijany na pergaminie i papie
rze, ozdabiany przez wybitnych artystów. Bibliografia tego okrelsu 
wykazała z górą 100 wydań łacińskiego oryginału oraz jego przekła
dów na europejskie języki. Pierwsze wydanie łacińskie ukazało się 
w 1491 r. w Alzacji, ozdobione bordiurami z tańcami śmierci, na wzór 
francuskich godzinek, oraz 49 drzeworytami. Dalsze wydania pocho
dzą głównie ze Strasburga i Norymbergii, Antwerpii i Lyonu.

W  Polsce najwcześniejsze wydanie „Hortulusa”  pt.: „R a j duszny”  
w przeróbce Biernata z Lublina wyszło w drukarni F. Unglera 
w Krakowie w  grudniu 1513 r. jako pierwsza książka w języku pols
kim. Zachowany fragment tego wydania w  Bibliotece Uniwersyteckiej 
we W rocławiu z trzema drzeworytami wzorowanymi na ilustra:jach 
Baldunga Griena z „Hortulus animae” wydanego u Flacha, z?ginął 
w  czasie drugiej w ojny światowej.

Następne wydanie polskiego „Hortulusa animae”  (1521-ok. 1540) 
pochodziły z oficyny H. Wietora. Wiadomości o modlitewniku miesz
czą się przeważnie w nadaniach królewskich, które rozpoczyna naj
ważniejszy przywilej Zygmunta Starego z datą 10 lutego 1327 r. 
Z głównej treści dokumentu wynika jasno, że Hieronim Wietoi, dru
karz krakowski, ogłosił przed 10 lutego 1527 r. polski przekład ła
cińskiego „Hortulusa” (i Ż yw ot Pana Jezusa, 1522) ozdobiony drze
worytami, na który w  1527 r. otrzymał wyłączny przywilej druko
wania aż do 1537 r. Prawo to przypadło w dalszym dziesięcioleciu 
innemu drukarzowi krakowskiemu, Maciejowi Szarffenbergerowi, cze-t 
go dowodzi przywilej, również Zygmunta Starego z datą: Kraków,
6 czerwca 1537 r. Egzemplarz z 1530 r. zachował się w  Bibliotece 
Jagiellońskiej.

Następne przywileje, dotyczące „Hortulusa” , są mniejszej wagi i po
chodzą dopiero z pierwszej połowy XVII wieku. I tak Zygnunt III, 
przywilejem  z datą: Warszawa, 15 grudnia 1627 r. nadał drukarzowi, 
Antoniemu Wosińskiemu i jego żonie w  Krakowie, dożywotnie, wy
łączne prawo drukowania szeregu książek, wśród których spotykamy 
także polski „Hortulus” . A. Wosiński drukował go do 163? r.

Łaciński „Hortulus animae” oraz polski Raj duszny należał również 
do obfitej liczby dzieł, na jakie krakowska oficyna Andrzeja P io- 
trkowczyka otrzymała od Władysława IV  dwudziestoletni przywilej
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datowany: Warszawa, 10 marca 1645 r. potwierdzony przez Jana Ka
zimierza w Warszawie dnia 19 maja 1649 r. i dnia 30 lipca 1662 r.

Prócz pism królewskich ważne szczegóły o „Hortulusach” podają 
inwentarze drukarni, oraz często inwentarze po osobach prywatnych, 
w  Krakowie np. Agnieszce Zarsczance (zm. 1551), po Łukaszu bal
wierzu (zm. 1551), po Janie Lencu (zm. 1552), po Annie Boczkowskiej 
(zm. 1618).

Ostatnim wreszcie źródłem, odnoszącym się do „Hortulusa” jest wiel
kiego znaczenia ustęp w piśmie Jana Małeckiego z 1547 r. wystoso
wanym do Jana Seklucyana, w  sprawie przekładu katechizmu. Raj 
duszny posłużył J. Małeckiemu w polemice z J. Seklucjanem jako 
autorytet w obronie archaicznego już zaimka względnego „jenże” 
(który), uważanego przez Seklucjana za niepoprawny. Małecki z tej 
okazji nazywa Biernata z Lublina „pierwszym autorem książek pols
kich, mężem wielce uczonym i biegłym w  mowie polskiej” , który aż 
pięciokrotnie do 1547 r. wydany w  Krakowie „Hortulus” przełożył na 
język polski.

Z przeglądu źródeł wyłania się jasny i niezbity pewnik, iż pierwo
tny „Hortulus”  polski przetłumaczono z łacińskiego modlitewnika Mi
kołaja Saliceta pt.: „A ntidotarius anim ae” , nie zaś z pokrewnej ksią
żki do nabożeństwa zwanej „H ortu lus anim ae” . Pewnym jest dalej, 
że do zasadniczego tekstu, wyjętego z „A ntidotarius”  dołączono po
ważną ilość modlitw, już dawniej istniejących w nie dochowanym, 
średniowiecznym, rękopiśmiennym modlitewniku, podobnym, być m o
że, do łacińskich „G od zin ek ” . Należy sądzić, iż taka właśnie całość, 
w  nieznanym nam dzisiaj układzie, przystosowana wewnętrznie (przez 
dodanie kalendarza z „Cisiojanem” i rad lekarskich) i zewnętrznie 
(za pomocą drzeworytów) do popularnych podówczas „Hortulusów” 
strasburskich Marcina Flacha, ukazała się w 1513 r. w  drukarni Flo
riana Unglera, w  Krakowie.

Twierdzić można, że tekst pierwotnego „Hortulusa”  polskiego służył 
pa trwałą już podstawę dalszych, licznych edycji modlitewnika, dla 
których wzorem, pod względem treści i zewnętrznego kształtu, od 
1521 r. były „Hortulusy”  ogłaszane przez Kobergerów w  Norymber
dze.

Tekst „Hortulusa” Unglera zredagowano około 1520 r. podług 
brzmienia oryginałów w „Hortulusie” łacińskim, wprowadzając doń 
nadto nabożeństwa i modlitwy, brakujące dotąd w  „Hortulusie” pols
kim. Zauważyć tu trzeba, że przy tej czynności posługiwano się nie
jednokrotnie dawniejszymi, niezależnie istniejącymi przekładami (G o
dzinki o N. P. M aryi, Godzinki o P. K rystu sow ym  K rzyżu , Psalm y  
poku tn e, M odlitw y św. B rygidy itd.). Taki właśnie „Hortulus” o tekś
cie ułożonym w  porządku przyjętym  w „Hortulusie” łacińskim, ozdo
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biony rycinami, wykonanymi według drzeworytów Hansa Springin- 
kleego, ogłosił w Krakowie w 1521 r. Hieronim Wietor.

Nie wiemy dokładnie, jakich zmian dokonano w  „Ilortulusie” pols
kim w ciągu następnych lat pięćdziesięciu, zaprzeczyć wszakże nie da 
się, że po 1585 r. poddano książkę ponownej, gruntownej rewizji. Po
za wprowadzeniem nowego tłumaczenia psalmów przydano tu cały 
szereg modlitw, zaczerpniętych z „Hortulusa” łacińskiego Andrzeja 
Piotrkowczyka z 1585 r. Nie obeszło się także bez innych dopełnień, 
opuszczeń lub przestawień. Redakcję ukończono ok. 1586 r.

Ostatnie, znane dziś wydanie „Hortulusa” polskiego, ogłoszone przez 
Andrzeja Piotrkowczyka w 1636 r. wykazuje silną dążność do moder
nizacji całego dotychczasowego tekstu. Umieszczenie w książce no
wych, współczesnych przekładów nabożeństw (np. ks. ks. Wujka, Po- 
wodowskiego, Laterny) jest właśnie wynikiem tej tendencji.

Ścisła rekonstrukcja tekstu pierwotnego modlitewnika, przeznaczo
nego z czasem wyłącznie dla kobiet, jest prawie niemożliwa.

☆  ☆  ☆

Biernat z Lublina (ur. w 2 poł. X V  w. —  zm. po 1529 r.), poeta — 
tłumacz pierwszej drukowanej książki polskiej pt. „R aj duszny”  po
chodził z mieszczańskiej rodziny plebejskiej. Był wykształconym księ
dzem. Nie wiadomo, gdzie studiował i kiedy otrzymał święcenia. Od 
osiemnastego roku życia przebywał na dworach magnackich i w za
możnych domach mieszczańskich pełniąc funkcję sekretarza i „skry
by” lub obowiązki kapłańskie. Możliwe, że był medykiem. Z własno
ręcznej notki autobiograficznej wynika, że m.in. służył u F. Kallima- 
cha. Od 1492 r. przebywał w  Pilczy na dworze wojewody ruskiego 
Jana Pileckiego, a następnie jego syna Jana, chwaląc sobie spokój, 
dostatek ksiąg i łaskawość opiekunów. Pod 1501 r. w matrykule Aka
demii Krakowskiej figuruje B. z L., syn Jakuba —  nie wiadomo jed
nak, czy to właśnie on. Biernat z Lublina głosił swobodę dociekań 
w  kwostiach religijnych, podkreślał autorytet „E w angelii”  jako jedy
nego pewnego źródła wiary. Poglądy takie zawarł w  liście z 1515 r. 
do Szymona, księgarza krakowskiego, a więc przed wystąpieniem 
Lutra. Był przeciwnikiem w ojny i kary śmierci. W  jesieni 1513 r. 
wydał u F. Unglera w Krakowie modlitewnik —  „R a j duszny” . 
W  1522 r. wyszło najważniejsze dzieło Biernata z Lublina „Ż yw ot  
Ezopa F ryga m ędrca obycza jn ego  i z przypow ieściam i je g o ” . Ponadto 
pr^ p isu je  mu się przekład Lukianowego „D ialogu Palinura z K aro-  
n em ” .



NASZYM DZIECIOM



Hildegarda F ilas-G utkow ska

RACHMED I ROZALINDA

Dawno, dawno temu, kiedy jeszcze ludzie nie znali ani waz, ani 
talerzy, żyli w dalekiej i pięknej krainie książę i księżna, którzy mieli 
śliczną córeczkę o wdzięcznym imieniu Rozalinda. Rodzice bardzo się 
nią cieszyli a zwłaszcza je j urodą. W łosy Rozalindy były miękkie
i puszyste, złotego koloru, a oczy —  niespotykanie zielone, jak w io
senna trawa, błyszczące i głębokie.

Księżniczka, oprócz urody, posiadała również mądrość i dobre ser
ce, toteż wszyscy poddani ją kochali. Rozalinda bardzo lubiła przyro
dę i często wymykała się spod kontroli dworek i sama biegła na 
spacer na łąkę lub ścieżką wzdłuż lasu. Pewnego razu także udało 
się jej niespostrzeżenie wymknąć z pałacu. Zadowolona doszła do 
strumyka, pozdrowiła niezapominajki, ukłoniła się bladym brzózkom,
i poszła dalej

Wtem zauważyła, że na ścieżce stoi łania i patrzy wprost na nią 
swoimi dużymi brązowymi oczami. Rozalinda przystanęła:
—  Dzień dobry, miła sarenko —  odezwała się do niej, jak to miała 
w zwyczaju przemawiać pieszczotliwie do wszystkich żyjących stwo
rzeń.

Ku wielkiemu zdumieniu księżniczki sarenka odpowiedziała ludz
kim głosem:
—  Dzień dobry, Rozalindo, —  i pokiwała wspaniałą głową.
—  Ty umiesz mówić?! —• zdziwiła się Rozalinda, a jej oczy stały się 
jeszcze bardziej zielone.
—  Nie jestem zwykłą sarną, nazywam się Brązuszka, a tam, za drze
wem —  to mój brat.

Księżniczka spojrzała we wskazanym kierunku, skąd zza grubego 
konara sosny wyszedł wspaniały jeleń o cudnie rozłożystym porożu, 
które schylił w  ukłonie do nóg dziewczynki.

—■ Nazywam się Rachmed.
Głos jego był mocny i dźwięczny, przy czym jego czysta dykcja 

była bez zastrzeżeń. Tutaj Rozalinda na wspomnienie swojego nau
czyciela, który ją uczył wdzięcznego poruszania się i poprawnego 
wysławiania, zawstydziła się, gdyż często nie przywiązywała wagi do 
celowości takiej nauki, bądź nie przychodziła na lekcje czy też wy
biegała na spacer. A  ten m łody jeleń miał tak czysty głos, i poruszał 
się z taką gracją, że aż miło było nań patrzeć.

—  Witajcie, Brązuszko i Rachmedzie, m oje imię znacie, więc chyba 
wiecie o mnie wiele więcej.

—  Prawie wszystko, księżniczko.
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Poroże Rachmeda znów znalazło się blisko stóp Rozalindy.
—  Ale skąd? —  zdziwiła się szczerze.
—  Tego powiedzieć nie możemy, ale mamy do ciebie prośbę. 
Chcemy, byś przyjęła nasze zaproszenie na obiad, usiądź na grzbiet

m ojego brata, a szybko znajdziesz się u celu, czy nie odmówisz?
—  No, nie wiem...
—  Zapraszamy, Rozalindo, zapewniam, że za trzy godziny będziesz 

w  swoim pałacu.
—  Przyjmuję zaproszenie —  zdecydowała —  myślę, że Mamuńka

i Tatuńcio nie zatrwożą się tak długą moją nieobecnością.
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Jeleń ukląkł i Rozalinda usiadła na jego grzbiecie, przytulając się 
do mocnego karku zwierzęcia. Łania pobiegła przodem. Przed oczami 
księżniczki migały drzewa i paprocie, jazda była wspaniała. Smukłe 
nogi jelenia zdawały się płynąć nie dotykając ziemi. Po chwili oczom 
Rozalindy ukazał się pałac o srebrnym dachu i zielonych okienni
cach, otoczony zadbanym ogrodem, w  którym rosły cytryny, poma
rańcze, figowce i granaty. Natychmiast wrota pałacu rozwarły się, 
ale nikt się w  nich nie ukazał. Rozalinda rozglądała się wokół cie
kawie.

—  Wybacz, księżniczko, że nikt cię nie wita, ale służba nie może 
przestąpić progu, zatem wejdź sama, m y przyjdziemy później —  w y
jaw iła  Łania.

„Co za dziwne zwyczaje —  pomyślała Rozalinda —  taki wspania
ły pałac, a nikt nie wychodzi na powitanie gościa, ale skoro już tu
taj jestem”... Weszła na schody. K iedy przestąpiła próg, drzwi się 
zamknęły. Szybko odwróciła głowę i wtedy zobaczyła kamerdynera
i lokaja, którzy odziani w bogatą liberię witali ją w głębokich ukło
nach. Po wyścielanych czerwonym dywanem schodach weszła do sa
lonu. Zjawiła się młoda dziewczyna.

—  Co pani rozkaże? Obiad będzie podany za parę minut, może 
tymczasem lemoniady?

—  Tak, proszę...
Trzymając szklaneczkę, zbliżyła się do lustra. Zobaczyła złoty włos 

w nieładzie i zarumienione czoło. Nie wiedziała co zrobić, ale, jakby 
na jej wewnętrzny rozkaz, zjawiła się pokojówka z przyborami do 
czesania. Po chwili zobaczyła swoje odbicie i zdziwiła się. Fryzura 
była świeża, a czoło matowe. Uśmiechnęła się, ale nagle uśmiech 
przemienił się w zdumienie. Zobaczyła bowiem w  drzwiach przystoj
nego młodziana, w  bogatych szatach, z delikatnym uśmiechem na 
jasnej, nieco .zaróżowionej —  jakby od wysiłku —  twarzy.

Podszedł bez słowa, podając jej ramię. Szła jak we śnie, dopiero 
w sali jadalnej ocknęła się. Usiadł naprzeciwko, patrząc w zielone 
oczy z nadzieją. W  pewnej chwili zerwał się od stołu, wzrokiem po
biegła za nim —  i wtedy zobaczyła starą damę spowitą w  koronki.

—  Droga babuniu, proszę poznać naszego gościa.
„Ten głos, ten głos” —  przemknęło przez myśl Rozalindzie.
—  Witam drogie dziecko, miło mi, że wreszcie Rachmed kogoś za

prosił na obiad. '
—  Rachmed?!
Księżniczce zaparło dech w piersiach, omalże nie krzyknęła, ale 

chłodne, niemal surowe w  tej chwili oczy młodziana nakazały jej 
milczenie. Z trudem więc uśmiechnęła się do starszej pani. Wbiegła 
młoda dziewczyna.
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—  Przepraszam, babuniu, ale nie mogłam zdecydować, którą w ło
żyć sukienkę.

—  Och, wstydź się, Brązuszko, spóźnienia przed gościem —  babcia 
nastawiła policzek do pocałowania.

„Rachmed i Brązuszka —- łania i jeleń” —  Rozalindzie zakręciło się 
w  głowie, dotknęła ręką oczu. Zaczęto wnosić jedzenie. Księżniczka 
cały czas intensywnie myślała.

Brązuszka była ładną panienką o gładkiej cerze i brązowych oczach, 
natomiast jej brat był wysokim brunetem o błękitnych oczach. „Co 
to wszystko znaczy? —  intrygowała ją ta zagadka, której nie umiała 
rozwiązać. Po skończonym obiedzie przeszli do salonu na herbatę. 
Rozalina zauważyła, że lokaj dyskretnie wręczył Rachmedowi białą 
kopertę, po czym tenże przeprosił na chwilkę, wychodząc do przy
ległej komnaty. Babunia usadowiła się w  głębokim fotelu i zdrzem
nęła się, kryjąc dostojna twarz we francuskich koronkach. Brązusz
ka szepnęła:

—  ZapeWne chciałabyś znać prawdę, sądzę, że mogę ci ją w yja
wić. Otóż, słuchaj uważnie: Rachmed i ja jesteśmy...

—  Czy nie nudziłyście się? Może zagramy w warcaby? —  Rachmed 
był nienaturalnie ożywiony, a księżniczka gubiła się w domysłach. 
Pomyślała, że warto by coś zaproponować:

—  A może pójdziemy na spacer do ogrodu?
—  Nie! krzyknął młodzieniec, instynktownie odskakując od 

okna.
—  Nie możemy w yjść z pałacu —  poparła brata Brązuszka.
—  Ale dlaczego?
—  Bo my...
—  będziemy mieli gości jeszcze dzisiaj —  wpadł jej w słowa.
Rozalinda zrozumiała, że Rachmed nie chce w yjaw ić jakiejś ta

jem nicy i złotymi lokami potrząsnęła niecierpliwie. Nagje do salonu 
wleciał biały ptaszek, co bardzo zdziwiło księżniczkę, gdyż nigdy jesz
cze nie widziała ptaka o takim śnieżnym upierzeniu. Usiadł na po
ręczy kanapy i zaśpiewał bardzo smutno. Brązuszka nie wytrzymała
i załkała żałośnie.

__ Nie płacz, siostrzyczko, trzeba nam jeszcze trochę pocierpieć, ale
m oje serce czuje, że to już niedługo.

—  Pomóż nam, Rozalindo.
—  W  czym, jak?
Na zadawane pytania nie otrzymała jednak odpowiedzi.
Babunia poprawiła się we śnie, Rachmed szybko uniósł palec do 

ust, nakazując milczenie. Podał ramie Rozalindzie i we troje przeszli 
do innego pokoju. W  wystroju wnętrza uderzał jeden szczegół, a mia
nowicie, na prawie pół ściany ogromne poroże dorosłego jelenia, 
a pod nim starodawna strzelba o rzeźbionej kolbie. Ponadto wisiało
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tu wiele obrazów z polowań i widok mrocznych kniei. Wyprawiona 
skóra daniela była ozdobą ściany między oknami. Rachmed przetarł 
ręką czoło i patrząc na strzelbę dotknął piersi w  okolicy serca. Siostra 
obserwując jego reakcje położyła mu rękę na dłoni.

—  Nie, Rachmedzie, może' ocalenie blisko...
Bez słowa ucałował rączkę i uśmiechnął się gorzko. Rozalinda cze

kała. Poprosił ją, by usiadła na kanapie tuż obok, co uczyniła dosyć 
skwapliwie, ciekawa wyznań. Młodzian zaczął opowiadać:

—  Przed laty, kiedy jeszcze oboje byliśmy mali, nasz ojciec hrabia 
Oliwier Donat wybrał się na polowanie, a że był zapalonym myśli
wym i strzelał bardzo dobrze, ustrzelił dwa dziki i łanię. Zadowolo
ny wrócił z lasu, ale wieczorem był jakiś rozdrażniony, bojaźliwy



jednocześnie. Nawet jego małżonka, a nasza matka, którą bardzo ko
chał, nie potrafiła go rozweselić. I co dzień było coraz gorzej. Aż 
któregoś dnia umarł. Matka długo po nim płakała. Po paru latach 
również i ona zaniemogła i na łożu śmierci wezwała nas do siebie. 
Brązuszka miała wtedy lat 13, a ja 15. Wyznała nam coś bardzo 
strasznego. Łania, którą w owym polowaniu zabił nasz ojciec, miała 
młode i jeszcze w tym samym dniu, kiedy ojciec odpoczywał w ogro
dzie, przyszedł do niego jeleń i wydał okrutny wyrok. Mianowicie, 
że jego dzieci, kiedy skończą 16 lat, w dniach pełni księżyca będą —  
nawet o wschodzie słońca —  zamieniały się w sarenkę i jelenia, by 
błądzić po lesie od wschodu po obiad. Nikt z pałacu w  tych dniach 
nie może w yjść poza próg, gdyż również zamieni się w  sarnę lub 
jelenia. Czar zostanie zdjęty dopiero wtedy, kiedy ktoś o dobrym  
sercu pozdrowi zwierzęta, jak ludzi, i przyjmie ich zaproszenie na 
obiad...

—  Więc to się już. stało! —  prawie wykrzyknęła księżniczka.
__ Niestety, to nie wszystkie warunki —  smutno zakończył Rach

med.
—  Ktoś musi pokochać choćby jedno ze zwierząt, i szczerze uca

łować sarenkę i jelenia. Sercem ukochać musi —  dokończyła siostra. 
Rozalinda zamyśliła się. Jakżeby chciała pomóc temu miłemu ro
dzeństwu!

—  Ale jest jeszcze rzecz najgorsza do spełnienia. Otóż trzeba zjeść 
zupę ze ślicznego złotego naczynia, które za granicą nazywają: talerz. 
Zupę przyrządza się z ugotowanego węża i skorup orzecha, dodając 
wiele ziół, by zabiły gadzi jad.

—  Jeżeli to pomoże zdjąć z was zaklęcie, —  spróbuję —  szepnęła 
Rozalinda i spłonęła rumieńcem, kiedy Rachmed z wdzięcznością 
obsypał pocałunkami jej ręce. Uszczęśliwiona Brązuszka łzami skro
piła złote włosy księżniczki.

—  Babcia nie wie o niczym, bo nikt nigdy nie zgodził się na te 
warunki... Był zeszłej wiosny “ pewien śmiałek, ale nie udało się, 
jego żołądek był delikatniejszy niż myślał.

Oczy hrabianki zaszkliły się łzami.
—  Służba jest chyba wtajemniczona?
—  Tak, też cierpią, gdyż poza ogrodnikiem, pokojówką i babcią 

nikt nie może wyjść poza próg pałacu, bo wtedy dostają śmiertelnej 
gorączki, my natomiast zamieniamy się w  jelenie, jeżeli jest to pełnia 
księżyca...

Rozalindzie zrobiło się bardzo, ale to bardzo żal tej młodej ładnej 
panienki i przystojnego młodziana, do którego zaczęło mocniej bić 
jej serduszko. K iedy babunia obudziła się, księżniczka pożegnała się 
z nią i skierowała w stronę lasu, gdzie już czekał na nią dorodny

246



jeleń. Mocno przytuliła się do gorącej szyi i białą rączką pogłaskała 
pyszczek. Dał się słyszeć głos Rachmeda:

—  Dziękuję, Rozalindo, czekam na ciebie jutro o tej samej porze. 
Zupa będzie już przygotowana.

W  pałacu niepokojono się z powodu przedłużającej się nieobecności 
Rozalindy.

—  Córeczko, jak mogłaś mateńce sprawić tyle bólu, patrz na za
czerwienione oczy —  zwrócił się z wymówką książę.

Rozalinda w poczuciu winy zwiesiła głowę i po kolei cmokała 
rodziców w  rękę. Udobruchani jej potulnością, zaprosili do jadalni. 
Po sutym obiedzie u Brązuszki i Rachmeda księżniczka prawie nic 
nie jadła.

—  Możeś ty chora, poślę po medyka —  zmartwiła się matka.
—  Nie, nie trzeba, nałykałam się leśnego powietrza, ale to przej

dzie, postaram się zjeść później.
Książę westchnął tylko, nakładając sobie spore udko na srebrną 

miskę.
Rozalinda poszła do swojej komnaty, obmyślając plan, jakby się 

znów niespostrzeżenie wymknąć z pałacu. Nazajutrz wstał piękny 
ranek. Rozalinda na „dzi«ń dobry” dłużej i czulej niż zwykle cało
wała rodziców. Trochę się bała tego obiadu, ale słowo się rzekło... 
Jeleń czekał na leśnym dukcie. K iedy przyszła, nie potrafił ukryć 
wzruszenia, pogłaskała piękny łeb zwierzęcia i przytuliła się do jego 
karku. Po chwili stanęli przed hrabiowskim pałacem. Już nie dziwiła 
się niczemu. O wyznaczonej godzinie wniesiono dymiącą wazę z za
wartością szarej zawiesiny, w  której pływały kawałeczki wężowego 
mięsa i skorupy orzecha. Mimo woli wzdrygnęła się. Do postawionego 
przed nią talerza ze szczerego złota właśnie nalano zupy i podano 
również złotą łyżkę. Reszta przy stole dostała inną zupę, klarowną
i pachnącą, chociaż babunia wyraziła życzenie, że też wolałaby coś 
bardziej pożywnego —  np. to, co ma zaproszony gość, ale po raz 
pierwszy nie wysłuchano jej i czym prędzej wyniesiono wazę do 
kuchni.

Rozalinda miała obawy, ale widząc wpatrzone w siebie z nadzieją 
czworo oczu, przemogła się. Ciecz doprawiona ziołami i przyprawami 
różnego rodzaju nienajgorzej pachniała, ale z trudem przełknęła 
pierwszą łyżkę. Mając już połowę talerza zjedzoną, wciąż widziała 
badawczy wzrok Brązuszki i zachwycone oczy Rachmeda. Babunia 
widząc, że jeszcze tyle zostało jej zupy na talerzu, zwróciła się do 
Rozalindy:
—  M oje drogie dziecko, skoro ci nie smakuje, jak widzę, to zostaw.

Rodzeństwo zamarło.
Rozalinda prawie krzyknęła:
—  Niel
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Starsza pani wzruszyła ramionami. Księżniczka często ocierała 
usta chusteczką, a kiedy na dnie złotego talerza zostały tylko sko
rupy, uśmiechnęła się promiennie, szczerze uszczęśliwiona.

Brązuszka otarła oczy, a Rachmed podszedł do niej i długo przy
trzymał dłoń przy swoich ustach.

—  Może wyjdziem y na spacer do ogrodu?
—  Coś nowego, widać mój wnuk jest rozmiłowany, bo od lat nie 

wychodził do ogrodu —  zachichotała babunia.
—  Ja też?...
—  I ty, siostrzyczko.
—  Skoro tak mówisz, wezmę parasolkę.
Po chwili skierowali się do wyjścia, a babunia kazała podsunąć 

fotel do okna.
Na progu Rachmed przez chwilkę zawahał się, ale widząc, że 

siostra się cofa, z desperacką odwagą skoczył na schody. Brązuszka 
podniosła chusteczkę do oczu, w  Rozalindzie zamarło serce. I nagle 
z piersi młodzieńca wyrwał się krzyk radości, wszak nie przemienił 
się w  jelenia, co widząc, siostra także wyszła na dziedziniec. Rzucili 
się sobie w  objęcia, hrabianka płakała serdecznie.

—  Rozalindo, skoro zaklęcie przestało działać, to i to jest prawdą, 
że nas miłujesz...

Rachmed zbliżył się i delikatnie ujął spłonioną twarzyczkę. Służba 
zaczęła tańczyć i śpiewać. Słońce jakby jeszcze bardziej zaczęło świe
cić. Mały biały ptaszek przyleciał, i usiadł tuż na gałązce drzewa, 
wyśpiewując radośnie.

Jeszcze tego samego dnia hrabia Rachmed Donat osobiście odwiózł 
Rozalindę do pałacu, by poprosić rodziców o rękę ukochanej. Nieba
wem wyprawiono huczne weselisko, na którym jednakowo bawili się 
wysoko urodzeni w  salonach, jak i w odświętnie wystrojonych izbach 
służba z obu pałaców.

Młodzi żyli długo i szczęśliwie. Mieli dwoje dzieci —  chłopca i dziew
czynkę, która —  tak jak matka —  lubiła przyrodę i miała dobre 
serduszko. Syn natomiast wdał się w  ojca odwagą i prawością.



Elżbieta Lorenc

Baśń o Złotej Królewnie

Za górami, za lasami, 
za siedmioma dolinami,
Stał wspaniały, złoty gród,
A  w nim mieszkał złoty lud..

Złote były tu pokoje, 
złote szaty, służby roje,
Złote ptaki i kanapy, 
lustra, krzesła oraz szafy...

Wszystko było tu ze złota:
Złota szlachta, i biedota.
Każdy z nich miał złoty ból 
A  najsroższy ból —  miał król...

Miał król córką jedynaczkę, 
podobno wielką dziwaczkę, 
gdyż od wielu bardzo lat 
bardzo chciała —  uciec w świat!

Nie chciała być królewną 
Było je j wszystko jedno;
Gdy chciała tupać —  tupała,
Gdy złościć się —  to ze złości aż siniała,
Gdy krzyczeć —  to aż się trząsł gród cały, 
Naprawdę zupełnie nie mały!

Nie m ogły z nią wytrzymać złote pokojowe,
Ani żadne inne służki pałacowe!
W końcu królewna, zostawszy bez dworek 
Z apetytem zjadła królewski mazurek,

Później, sama jedna, do stajni swych wbiegła
I przy złotym żłobie —
Kucyka spostrzegła!
Też, oczywiście, był ze złota cały,
Ale za to, akurat: nie duży, nie mały;
Zgrabny, osiodłany, nawet i w uzdeczce —  
Królewnie wnet świta myśl o swej ucieczce!
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Śmignęła 'piętami, wskoczyła na grzbiet,
Nieś mnie w świat, kucyku, wieź mnie, szybko wieź...

Ruszył kuc galopem, już pędzi po drodze.
Aż świat cały wiruje królewnie-niebodze;
Słychać tętent kopyt, 
w  uszach świszczę wiatr:
—  Szybciej, mój koniku,
—  Jeszcze szybciej, tak...

Pędzi tak królewna, zmęczenia nie czuje,
Lecz —  i nic nie widzi, świat w oczach wiruje,
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Pędzi tydzień, miesiąc, w  końcu —  cały rok.,
Wreszcie czuje... kucyk zwalnia krok.

A  gdy staje, parska, złotym łebkiem kiwa,
Królewna zsiada, prawie na pół żywa,
Rozgląda się wkoło —  czyż to jest możliwe?
Ale co to? Dlaczego? To niesprawiedliwe!

Świat cały —  dokoła —  objechała snadnie,
By na koniec w swej stajni zatrzymać się ładnie! 
Znów jest, nie do wiary, tu, skąd uciekała,
Pełna wiary w siebie, w nadziei też cała

Że z dala od zamku swe życie wieść będzie,
Byle dalej od złota, co go pełno wszędzie...
A  tu —  wchodzi tata-król posrebrzały,
Jakiś przygarbiony, bardzo postarzały,

Ramiona ku córce wyciąga drżące,
i uśmiecha się, trąc oczy od łez błyszczące...
—  Wróciłaś, córeczko, do ojca starego,
Chociaż nie zaznałaś tu wiele dobrego...

Padli sobie w  objęcia, i długo tak stali,
A  stojąc —  oboje nad sobą płakali...
A  gdy stali tak razem: stary król, królewna,
Zmienili się nagle... i teraz są —  z drewna...

Chcecie ich zobaczyć? Spotkać ich możecie,
Na wystawie w  „Cepelii” , lub —  w zwyczajnym lesie! 
Trzeba tylko —  patrząc, pomarzyć drobinę
I mieć w swej wyobraźni —  fantazji kruszynę...
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NA CO CHORUJEMY?

CHOROBA BUERGERA

Zwana ona jest inaczej zakrzepowo-zarostowym zapaleniem obwo
dowych naczyń krwionośnych. Chorują najczęściej mężczyźni w  wie
ku 25— 40 lat. Podstawową przyczyną choroby Buergera jest uszko- 
dzający wpływ nikotyny na ścianę naczynia. Czas wystąpienia obja
wów  choroby zależy od intensywności i okresu palenia papierosów. 
Uważa się, że nie bez znaczenia są również takie czynniki jak dzia
łanie zimna i wilgoci, uwarunkowania genetyczne i czynniki konsty
tucjonalne.

W  pierwszym okresie trwania choroby mogą występować niecha- 
rakterystyczne objawy, które polegają na zwiększonej wrażliwości 
kończyn na zimno, uczuciu mrowienia. Zmiany chorobowe lokalizu
ją się głównie na kończynach dolnych, wyjątkowo rzadko dotyczą 
kończyn górnych. Najbardziej charakterystycznym objawem choroby 
Buergera jest tak zwany objaw chromania przestankowego. Polega 
on na tym, że w czasie chodzenia zjawia się ból łydek, który w cza
sie dalszego marszu (bez odpoczynku) narasta do tego stopnia, że 
dalszy marsz jest niemożliwy. Po odpoczynku ból ustępuje. W miarę 
trwania choroby dystans chromania przestankowego ulega skróceniu, 
aż dochodzi do kilkudziesięciu metrów. W  przypadkach powikłanych 
może dojść do zamknięcia światła naczynia, co może wiązać się z ko
niecznością amputacji kończyny. Tak więc w przypadku podejrzenia 
choroby Buergera trzeba zgłosić się do lekarza na przebadanie i ko
niecznie rzucić palenie papierosów.

CHOROBA PASOŻYTNICZA

Do najczęściej u nas występujących chorób pasożytniczych zalicza
ne są zakażenia owsikami i glistą ludzką.

Owsica —  występuje głównie u dzieci, rzadziej wśród osób doro
słych. Zakażenie następuje drogą pokarmową przez spożycie pokar
m ów zanieczyszczonych jajeczkami pasożyta. Główne objaw y owsicy 
to świąd okolicy odbytu, nasilający się zwłaszcza nocą, utrata łaknie
nia, wzmożona pobudliwość nerwowa, niedokrwistość. Kuracja jest 
z reguły jednodniowa, ale bardzo ważnym czynnikiem jest, aby prze
prowadzili ją wszyscy dom ownicy i aby była połączona z jednoczesną 
zmianą bielizny osobistej dziennej i nocnej oraz pościeli i ręcznika.

Glistnica —  zakażenie glistą ludzką, następuje drogą pokarmową. 
Choroba często przebiega skrycie i dopiero przy nagromadzeniu się
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dużej ilości pasożytów może dojść do takich objawów, jak: bóle brzu
cha, nudności, wymioty, biegunka lub zaparcie. Czasami bóle brzucha 
są ostre i mają charakter kolki. Obok objawów ze strony przewodu 
pokarmowego mogą występować również: nadmierna pobudliwość 
nerwowa, *objawy alergiczne (pokrzywka, dychawica oskrzelowa) itp. 
Rozpoznanie stawia się na podstawie wykrycia w kale jaj glisty lub 
też samej glisty. Leczenie, podobnie jak przy owsicy, polega na sto
sowaniu odpowiednich leków przez wszystkich domowników z za
chowaniem wyżej wymienionych zasad higieny osobistej.

PÓŁPASIEC

Półpasiec jest wirusową chorobą, która charakteryzuje się wysypką 
skórną ograniczoną do jednej okolicy ciała. Wysypka ma charakter 
drobnych wyprysków skórnych, które mogą przekształcić się w pę
cherzyki zawierające płyn. Zmiany lokalizują się najczęściej wzdłuż 
przebiegu nerwów po jednej stronie ciała (stąd nazwa półpasiec). 
Mogą one występować na klatce piersiowej (na przebiegu nerwu 
międzyżebrowego) lub na twarzy. Rzadziej dotyczą barków, kończyn 
górnych czy dolnych. Jeśli lokalizują się na twarzy, a zwłaszcza 
w  okolicy oka —  wymagają stałej kontroli lekarskiej. Półpasiec może 
przebiegać z podwyższoną lub prawidłową temperaturą ciała. Czas 
trwania choroby wynosi kilka tygodni —  średnio 2— 3 tygodnie. Na
leży unikać kontaktu z dziećmi, które nie chorowały na ospę wie
trzną.

Leczenie półpaśca polega na bardzo stanowczym przestrzeganiu za
sad higieny osobistej. Zmiany skórne należy smarować środkami od
każającymi (np. gencjaną). Z leków ogólnych konieczne jest przyj
mowanie dużej ilości witamin z grupy ,,B” (zarówno doustnie jak 
i w formie zastrzyków), leków przeciwbólowych. W wyjątkowych 
wypadkach półpasiec wymaga innego postępowania.

OBRZĘKI

Obrzęki tkanki podskórnej i skóry widoczne są pod postacią jej 
wzmożonego połysku, wygładzenia fałdów, wzmożonego napięcia. Po 
ucisku palcami miejsca obrzękniętego powstaje w  tym miejscu dołek. 
Jeśli obrzęk wiąże się z zatrzymaniem większej ilości wody w orga
nizmie, autentycznie zwiększa się waga ciała.

Z praktycznego punktu widzenia obrzęki można podzielić na ob
rzęki uogólnione, to znaczy dotyczące jednocześnie różnych miejsc 
ciała i obrzęki zlokalizowane, to znaczy dotyczące tylko jednej okolicy 
ciała.
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W grupie obrzęków uogólnionych mieszczą się obrzęki pochodzenia 
hormonalnego (przykładem mogą być obrzęki występujące u wielu 
kobiet w okresie przedmenstruacyjnym), obrzęki pochodzenia serco
wego —  dotyczą najczęściej kończyn dolnych, a gdy osoba chora dłu
go pozostaje w łóżku — lokalizują się w  okolicy krzyżowej, obrzęki 
pochodzenia ruchowego, obrzęki ciężarnych czy wreszcie obrzęki spo
wodowane niedoborem białek w przebiegu przewlekłego niedożywie
nia czy chorób wyniszczających.

Do obrzęków zlokalizowanych zaliczane są natomiast obrzęki po
chodzenia alergicznego (np. powstałe po ukąszeniu przez owady), ob
rzęki pochodzenia zapalnego (jako klasyczny przykład niech posłuży 
obrzęk twarzy w przebiegu bólu zęba), czy wreszcie obrzęki spowodo
wane utrudnieniem odpływu krwi żylnej (np. u osób ze zmianami 
żylakowatymi podudzi).

BÓLE W  KLATCE PIERSIOWEJ

Bóle w  klatce piersiowej zlokalizowane w  okolicy serca nie zawsze 
są związane z chorobą serca. Za jedną z najczęstszych przyczyn bó
lów  uważa się tak zwane nerwobóle czy mięśniobóle. Są one związane 
z podrażnieniem korzonków nerwowych wychodzących z odcinka pier
siowego kręgosłupa. Przyczyną podrażnienia najczęściej bywa prze
ziębienie czy gwałtowne oziębienie ciała, popularnie zwane „przewia
niem” . Bóle mogą być bardzo silne, wyraźnie zwiększające się przy 
przeziębieniu, natomiast ustępują w  cieple i po zajęciu wygodnej po
zycji. Bardzo silne bóle w  klatce piersiowej daje również choroba 
wirusowa, jaką jest półpasiec. Jej cechą charakterystyczną są: krost- 
kowe wykwity lokalizujące się wzdłuż przebiegu korzonków nerwo
wych po jednej tylko stronie klatki piersiowej.

Bóle w klatce piersiowej mogą być również skutkiem przebytego 
urazu, w efekcie którego dochodzi do złamania żeber, mostka lub do 
potłuczenia. Bóle lokalizujące się za mostkiem, a nasilające się po du
żym wysiłku fizycznym lub zdenerwowaniu, mogą sugerować choro
bę serca, np. chorobę wieńcową, nerwicę, itp. Również niektóre scho
rzenia układu oddechowego mogą powodować bóle w  klatce piersio
wej; dzieje się tak chociażby w  podrażnieniu górnych dróg oddecho
wych, tchawicy czy wreszcie w  zapaleniu płuc lub opłucnej.

BÓLE BRZUCHA

Bóle występujące w  obrębie jamy brzusznej, w zależności od w y
wołującej je przyczyny, mogą mieć różnoraki charakter i różną loka
lizację. Mogą im towarzyszyć objaw y takie jak nudności, wymioty
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czy biegunka. W zatruciu pokarmowym z reguły występują ostre 
bele brzucha o zmieniającej się lokalizacji, z towarzyszącymi im tor
sjami i biegunką. Silne bóle brzucha zlokalizowane w prawym pod- 
żebrzu i promieniujące do prawej łopatki, z towarzyszącymi im tor
sjami, mogą sugerować istniejącą patologię w  obrębie dróg żółciowych. 
Ostre bóle występujące w podbrzuszu, przebiegające z wymiotami 
i umiejscawiające się po stronie prawej, nasuwają podejrzenie zapa
lenia wyrostka robaczkowego. U kobiet bardzo często przyczyną bó
lów w podbrzuszu jest stan zapalny jajników. Silne bóle brzucha 
z promieniowaniem do okolicy krzyżowej i do pachwin, jedno- i rza
dziej obustronne, nasuwają podejrzenie kolki nerwowej. Bólom brzu
cha występującym w  kolce nerkowej towarzyszą z reguły nudności 
i wymioty. Wreszcie częstą przyczyną gwałtownych bólów w obrębie 
jamy brzusznej, przebiegających z nudnościami i torsjami, jest ostra 
niedrożność jelitowa. Wszystkie wymienione wyżej przyczyny zalicza
ne są do ostrych schorzeń. Z przewlekłych dolegliwości występują
cych w zakresie jamy brzusznej wymienić należy bóle spowodowane 
chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy, przewlekłe stany zapal
ne dróg żółciowych, dróg moczowych czy narządu rodnego.

CHOROBA W RZODO W A ŻO ŁĄDKA I DW UNASTNICY

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy zaliczana jest do tzw. 
chorób cywilizacyjnych. Jest ona z reguły efektem ciągłego pośpie
chu siresów, nieregularnego i niewłaściwego spożywania posiłków, 
picia nadmiernych ilości mocnej kawy i herbaty i palenia dużej ilości 
papierosów.

Dla choroby wrzodowej żołądka charakterystyczne są bóle w nad
brzuszu występujące w krótkim czasie po spożyciu posiłku, brak ape
tytu, jak również uczucie pełności po posiłku. Dla choroby wrzodo
wej dwunastnicy natomiast symptomatyczne są bóle głodowe w no
cy, jak również występujące w ok. 2 godziny po spożyciu posiłku, 
nudności, a nawet torsje.

Dla obu tych chorób cechą wspólną jest sezonowość występowania 
dolegliwości: nasilają się one głównie wiosną i jesienią. Charakte
rystyczna jest również zła tolerancja niektórych pokarmów, iak np. 
słodyczy, potraw smażonych, kawy itp.

Podstawą leczenia jest przede wszystkim uregulowany, higieniczny 
tryb życia. Obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia mocnej her
baty, kawy i alkoholu. Posiłki powinny być dietetyczne, lekkostrawne, 
spożywać je należy w małych ilościach, ale często (co 2— 3 godz.). 
Leczenie farmakologiczne ustala zawsze lekarz prowadzący. Wskaza
ne jest również leczenie uzdrowiskowe, np. w Krynicy, Dusznikach 
lub Iwoniczu.
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Ś w i e r z b

Zakażenie świerzbem występuje wskutek bezpośredniego kontaktu 
z osobą chorą albo przez kontakt pośredni poprzez ręczniki, bieliznę 
pościelową itp.

Glowne objawy mogące sygnalizować zakażenie świerzbem to swę
dzenie i zaczerwienie skóry w miejscach zgięcia stawów i tworzenia 
się fałd skórnych, a więc między palcami rąk i nóg, pod pachami, 
w zgięciach łokciowych. Zmiany związane ze świerzbem mogą rów 
nież lokalizować się na przedniej i bocznej powierzchni brzucha i na 
udach po stronie bocznej. Konieczne jest podkreślenie, że od momen
tu zetknięcia się ze świerzbem do wystąpienia objaw ów chorobowych 
upływa średnio ok. 6 tygodni, tyle bowiem wynosi okres wylęgania 
choroby. W przypadkach niepodjęcia leczenia w pierwszym okresie 
choroby, to znaczy gdy występuje tylko swędzenie i zaczerwienienie 
skóry, może dojść do narastania zmian skórnych pod postacią pęche
rzyków, nadżerek czy owrzodzeń. Wreszcie w  zaawansowanym sta
dium choroby dojść może do zliszajowacenia skóry. Tak więc w przy
padku podejrzenia świerzbu należy jak najszybciej zgłosić się do der
matologa. W przypadku potwierdzenia istniejącego podejrzenia konie
czna jest kuracja przeprowadzona jednocześnie przez wszystkich do
mowników i związana ze ścisłym zachowaniem wszystkich zasad hi
gieny osobistej.

BÓLE K R Z Y Ż A

Istnieje cały szereg bólów  w okolicy krzyżowej, które są sygnałem 
toczących się procesów chorobowych zarówno w układzie kostno-sta
wowym, jak i w narządach wewnętrznych. Bóle krzyża spowodowane 
zmianami w  układzie kostno-stawowym są najczęściej efektem zmian 
zwyrodnieniowych, pourazowych lub zapalnych. Mogą mieć one cha
rakter przewlekłych dolegliwości bólowych, ale również mogą prze
biegać w zdecydowanie ostrej formie. Do szybszego wystąpienia 
zmian zwyrodnieniowych predysponuje nadwaga, siedzący tryb życia 
oraz wykonywanie niektórych zawodów, jak chociażby zawodu kie
rowcy.

Bóle krzyża występujące w następstwie urazu związane są najczę
ściej z wypadnięciem dysku lub złamaniem. Z kolei do zapalnych 
procesow chorobowych dotyczących układu kostno-stawowego, w któ
rych m.in. występują również bóle krzyża, zaliczyć należy zesztywnia
jące zapalenie stawów kręgosłupa, a także gościec przewlekły, postę
pujący.

Bóle okolicy krzyżowej mogą być skutkiem nie tylko zmian w krę-
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gosłupie, ale mogą towarzyszyć również niektórym chorobom narzą
dów wewnętrznych. Tak więc tępe pobolewania krzyża mogą wystę
pować w niektórych choroDach nerek. U kobiet uporczywe bóle krzy
ża sugerować mogą stan zapalny narządu rodnego. Bóle krzyża to
warzyszyć mogą niektórym chorobom przemiany materii, jak np. cuk
rzyca. Wreszcie w  popularnej chorobie X X  wieku, jaką jest nerwica, 
również mogą występować bóle krzyża.

W YM IOTY

W ymioty są sygnałem wielu chorób zarówno lekkich, jak i bardzo 
zaawansowanych. Jedynym wyjątkiem, kiedy wym ioty są niejako 
normą, jest pierwszy okres ciąży. W każdej innej sytuacji są cne 
objawom  chorobowym. Tak np. wymioty przebiegające z biegunką 
i bolami brzucha, sygnalizują zatrucie pokarmowe.

W ymioty towarzyszące ostrym bólom brzucha mogą występować 
w  przebiegu zapalenia wyrostka robaczkowego, w  niedrożności jelit, 
w  kolce wątrobowej czy nerkowej. W ymioty towarzyszyć mogą rów
nież innym schorzeniom toczącym się w obrębie jamy brzusznej, 
a zaliczyć do nich można: chorobę wrzodową żołądka lub dwunastni
cy, zapalenie trzustki itp. W ymioty mogą również towarzyszyć stanom 
zapalnym kobiecych narządów rodnych.

Dosyć często wym ioty towarzyszą różnym bólom  głowy (zwłaszcza 
migrenowym). Zaburzenia równowagi i wymioty sugerować mogą po
drażnienie błędnika.

W ym ioty —  zwłaszcza u dzieci —  towarzyszą często stanom zapal
nym gardła lub infekcjom przebiegającym z męczącym kaszlem. 
Wreszcie wymioty mogą mieć podłoże psychogenne, a więc u osób 
szczególnie wrażliwych mogą występować pod wpływem  przykrych 
zapachów, na widok rzeczy budzących wstręt itp.

OSTRY I PRZEW LEKŁY NIEŻYT OSKRZELI

Ostry nieżyt oskrzeli jest efektem zakażenia dróg oddechowych, 
do którego dochodzi najczęściej po gwałtownym oziębieniu organizmu 
lub przemoczeniu. Z głównych objawów, oprócz ogólnego złego samo
poczucia, występuje podwyższona temperatura ciała, męczący kaszel 
połączony z odpluwaniem plwociny, bóle mięśniowe. Podstawą le
czenia jest przyjmowanie właściwych leków przeciwzapalnych, spo
żywanie dużej ilości płynów, ścisłe przestrzeganie higieny (wietrze
nie i nawilżanie pomieszczeń). W przebiegu często powtarzających 
się ostrych nieżytów oskrzeli dojść może do nieżytu przewlekłego. 
Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia istnienie przewlekłe-
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go zapalenia oskrzeli można podejrzewać wówczas, gdy w  ciągu 
dwóch kolejnych lat kaszel połączony z odkrztuszaniem plwociny 
utrzymuje się przez okres co najmniej trzech miesięcy. Do częstych 
przyczyn wywołujących przewlekły nieżyt oskrzeli należą również: 
palenie papierosów, zanieczyszczenia atmosferyczne (pyły, gazy spali
nowe, dym przemysłowy itp.), częste zakażenia wirusowe i infekcyjne. 
Również istnienie przewlekłych ognisk zakażenia może być czynni
kiem wyzwalającym wystąpienie objaw ów  przewlekłego zapalenia 
oskrzeli. Najczęstszym źródłem zakażeń są zmienione zapalnie m ig- 
dałki podniebienne, zatoki przynosowe, a także zepsute zęby. W ta
kich sytuacjach konieczna jest szybka likwidacja ognisk zapalnych.

G R Y P Y  NIE LE C ZY  SIĘ G Ł O D Ó W K Ą

Nadszedł już niestety sezon gryp, przeziębień i angin. Chorobom 
tym najczęściej towarzyszy gorączka. Jako przeciwdziałanie idą w 
ruch aspiryny, asprokole, polopiryny, a nawet nierzadko antybiotyki. 
Terapii trzeba dopomóc należytym żywieniem skutecznie zaspokaja
jącym  potrzeby organizmu. A  potrzeby te często w  chorobie wzra
stają. Podczas trwania chorób przeziębieniowych z podwyższoną tem
peraturą automatycznie wzrasta przemiana materii. A  w ślad za tym 
występuje konieczność pokrycia zwiększonego zapotrzebowania orga
nizmu na składniki pokarmowe. Żywienie chorego kleikami i suchar
kami nie wspomoże terapii.

Zasadniczym warunkiem jest dobór takiego składu pożywienia i sto
sowania takich technik przyrządzania potraw, aby posiłki były łatwo 
strawne i mimo to pełnowartościowe. Z  diety chorych gorączkujących 
zmuszeni będziemy przeto wykreślić tłuste gatunki mięs i ryb, smalec, 
słoninę, fasolę, kapustę gotowaną, tłuste gatunki żółtych serów oraz 
napoje zawierające alkohol. Łatwo strawne posiłki powinny być także 
urozmaicone, smaczne i efektownie podane. Bo tylko takie będą w sta
nie pobudzić osłabione gorączką łaknienie. Dieta nie może zmuszać 
przewodu pokarmowego do nadmiernej pracy. Urozmaicona będzie 
wówczas, gdy wystąpi w  niej możliwie najszerszy wybór produktów. 
Zatem w  jadłospisie chorego nie może zabraknąć ani mleka, ani se
rów, z zwłaszcza białych twarogowych, jaj, mięsa czy drobiu i ryb. 
A  obok tych produktów muszą występować koniecznie i owoce, i wa
rzywa, i ziemniaki oraz produkty zbożowe. Stosunkowo najbardziej 
kłopotliwe jest żywienie wówczas, gdy wysokiej temperaturze to
warzyszy uporczywy ból gardła. Trzeba bowiem  wówczas pełnowar
tościowe posiłki przygotowywać jedynie w  postaci płynów i papek. 
A  takie pożywienie wymaga szczególnie starannego wykonania i przy
prawienia. Dużą rolę odgrywa mleko, które można podawać pod
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różnorodnymi postaciami. Za najbardziej celowe uważamy takie po
trawy, w których łączy się mleko z dodatkiem warzyw lub owoców. 
Przy utrudnionym przełykaniu podaje się jaja gotowane na miękko 
lub w  postaci żółtek dodawanych do zup przecieranych, napojów 
czy deserów. Dobrze przyjmowane są kremy z jaj, mleka czy gala
retki. Mielone masy mięsne i rybne można łączyć z przecieranymi 
czy miksowanymi warzywami, a nawet owocami. Pewne urozmaicenie 
można wprowadzić przez podawanie galaretek z mielonych mięs, 
drobiu czy ryb. Pamiętajmy, że dieta chorych gorączkujących musi 
być dietą wysoko białkową z dużym udziałem produktów roślin
nych. Produkty zbożowe trzeba ograniczyć do podawania kasz roz
gotowanych. Ziemniaki w diecie papkowatej mogą występować pod 
postacią rzadkiego, rozprowadzonego mlekiem puree i zup przeciera
nych. Podwyższonej temperaturze towarzyszy zwykle wzmożone pra
gnienie. Pozwólmy choremu pić do syta. W przypadku braku natu
ralnych soków owocowych trzeba mieć w zapasie kompoty, soki kon
serwowane czy nektary, stawiając zawsze na pierwszym planie na
poje mleczne i świeże soki z ow oców  lub warzyw. Dieta chorego 
łykającego normalnie jest mniej pracochłonna. Może on jeść wszyst
ko, byle łatwo strawne. Nie będziemy mu przeto podawać potraw 
smażonych ani zaprawionych zasmażkami. Obok warzyw gotowa
nych zapewnimy także surówki i pełen wybór produktów spożyw
czych w postaci świeżo przyrządzonych potraw. Stosowanie się do 
naszych wskazówek na pewno przyczyni się do szybkiego powrotu 
do zdrowia.

Ż Ó Ł T A C Z K A

Najczęstszymi przyczynami żółtaczek są dwa zasadniczo różniące 
się od siebie procesy patologiczne toczące się w wątrobie. Żółtaczki 
mechaniczne —  związane są z reguły z kamicą dróg żółciowych we- 
wnątrzwątrobowych, jak i pęcherzyka żółciowego. Kamień zamykają
cy światło przewodu żółciowego uniemożliwia odpływ żółci dopro
wadzając do jej zastoju. Obok dużej bolesności w  okolicy wątroby 
(również kolki wątrobowej) występuje żółtaczka. Leczenie polega 
na stosowaniu leków  rozkurczowych i przeciwbólowych, a jeśli te 
zawodzą, konieczna jest interwencja chirurgiczna polegająca na usu
nięciu kamicy.

Żółtaczka w przebiegu wirusowego zapalenia wątroby trwa z re
guły dłużej niż poprzedni rodzaj żółtaczki. Jest ona następstwem 
uszkodzenia wirusowego wątroby. Zakażenie może wystąpić dwiema 
drogami: drogą wszczepienną, np. zastrzyki domięśniowe (okres w y
lęgania choroby wynosi wówczas 40— 160 dni) i drogą pokarmową
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(okres wylęgania wynosi 14— 40 dni). Głównymi objawami wiruso
wego zapalenia wątroby obok żółtaczki są: podwyższona temperatura 
ciała, uczucie ogólnego rozbicia, bóle w okolicy wątroby, bóle głowy, 
bóle stawów. Rozpoznanie stawia się na podstawie badań laborato
ryjnych (głównie krwi). W każdym przypadku stwierdzenia wiruso
wego zapalenia wątroby obowiązuje co najmniej kilkutygodniowe 
leczenie szpitalne. Po wyjściu ze szpitala obowiązuje przez wiele 
miesięcy przestrzeganie diety i stała kontrola u prowadzącego leka
rza chorób wewnętrznych.

PRZEZIĘBIENIE, GRYPY

Zarówno przeziębienie, jak i grypa są schorzeniami wywołanymi 
przez wirusy. Wirusy początkowo lokalizują się w  górnych drogach 
oddechowych, stąd pierwszymi zwiastunami przeziębienia są: katar 
początkowo surowiczy, a następnie ropny, kaszel początkowo suchy, 
a następnie wilgotny, ból i drapanie w gardle. Dołączają się do tych 
objaw ów bóle głowy, mięśni i stawów, uczucie ogólnego rozbicia, 
gorączka często sięgająca wartości 39— 40°C. Poniewai uważa się, że 
wirus toruje drogę bakterii, czasami po kilkudniowej infekcji wiru
sowej może dojść do bakteryjnego procesu zapalnego, np. w  gardle 
pod postacią ropnej anginy, w płucach pod postacią zapalenia płuc 
itp. W pierwszym okresie przeziębienia lub grypy obowiązuje przyj
mowanie dużej ilości witaminy C (zarówno pod postacią tabletek 
jak i w  formie naturalnej, np. soku z czarnych porzeczek, jeżyn), 
wypijanie dużej ilości płynów, w tym mocnej herbaty, przyjm owa
nie leków  przeciwgorączkowych (polopiryna) i wykrztuśnych (table
tki emskie, syropy wykrztuśne). Gdy do infekcji wirusowej dołącza 
się stan zapalny bakteryjny, co objawiać się może ponownym pod
wyższeniem temperatury ciała lub ciągłym utrzymywaniem się w y
sokiej gorączki, konieczne jest stosowanie leków z grupy sulfonami
dów lub antybiotyków. Decyzja o rodzaju antybiotyku i sposobie 
jego dawkowania należy wyłącznie do lekarza; nigdy nie wolno 
przyjmować antybiotyków według własnego uznania.

BÓLE GŁOW Y

Bóle głowy są bardzo częstą dolegliwością spotykaną zwłasza u ko
biet. Nie sposób wymienić wszystkich przyczyn, dlatego też podane 
będą te, które są najczęściej spotykane. Bóle głowy występują w cho
robach zakaźnych i wirusowych przebiegających z! wysoką tempe
raturą ciała. Częstą przyczyną bólów głowy jest stan zapalny zatok 
otocznych nosa. Bóle tego rodzaju ustępują po zastosowaniu właści
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wego leczenia przeciwzapalnego. Bóle głow y o charakterze migre
nowym. dotyczą z reguły tylko połowy głowy i mogą przebiegać 
7. zaburzeniami widzenia, nudnościami, torsjami; do tej pory nie 
wynaleziono skutecznego leku przeciwmigrenowego, dlatego też po
zostaje jedynie stosowanie leków przeciwbólowych. Bóle głowy m o
gą być efektem zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa szyjnego —  
w takich wypadkach skutecznym leczeniem jest przyjmowanie le
ków  przeciwbólowych i właściwie prowadzona rehabilitacja. Bóle 
głow y mogą również sygnalizować nieprawidłowe wartości ciśnienia 
tętniczego krwi; w tych sytuacjach kontrola ciśnienia i w zależności 
od jego wartości przyjmowanie odpowiednich leków —  usuwa bóle 
głowy.

Bóle głowy mogą również występować w przebiegu niektórych za
truć (np. nikotyną) lub też być następstwem przebytego urazu głowy.

ZABURZENIA RÓW NOW AGI

Cechami charakterystycznymi dla zaburzeń równowagi poza nie
pewnością chodu czy niemożnością wstania z krzesła są: uczucie osła
bienia, zawroty głowy, wrażenie zbliżającego się omdlenia. Uczucie 
niepewnego trzymania się na nogach może występować zarówno w 
czasie stania, jak i chodzenia. Nieco rzadziej zaburzeniom równo
wagi mogą towarzyszyć: uczucie nudności, poty czy wreszcie zbled
nięcie.

Do najczęstszych przyczyn zaburzeń równowagi należą: jednorazo
we nadużycie alkoholu, jak i przewlekły alkoholizm, nadmierne lub 
niewłaściwe przyjmowanie leków, przewlekły nikotynizm, zatrucie 
tlenkiem węgla czy gazami spalinowymi.

Częstą przyczyną zaburzeń równowagi są schorzenia błędnika (tzw. 
choroba Meniera), u jej podstaw leży często przebyte uprzednio za
palenie ucha środkowego, przebycie chorób zakaźnych lub wiruso
wych, jak chociażby grypy. Cechami charakterystycznymi w  scho
rzeniach błędnika są napadowe zawroty głow y z zaburzeniami rów 
nowagi, szumem w uszach, nudnościami, a nawet torsjami.

Zaburzenia równowagi występują również w przebiegu zmian zwy
rodnieniowych kręgosłupa, w  miażdżycy naczyń mózgowych, u osób 
z nadciśnieniem lub niedociśnieniem tętniczym krwi. U osób zdro
wych zaburzenia równowagi mogą występować w  chorobie lokom o- 
cyjnej lub morskiej.

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE

Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia za górne granice 
prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego krwi przyjm owane są dla
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ciśnienia skurczowego 160 mm Hg, dla rozkurczowego 95 mm Hg. 
Istnieje cały szereg przyczyn wywołujących utrzymanie się podwyż
szonych wartości ciśnienia tętniczego krwi. Do najczęstszych należą 
przewlekające się sytuacje stresowe. Długotrwałe stresy połączone je 
szcze z piciem dużej ilości kawy mogą w swoim przebiegu dać nad
ciśnienie tętnicze.

Nadciśnienie tętnicze może być również efektem zmian chorobo
wych w  organizmie. Podwyższone wartości ciśnienia mogą być efek
tem zaawansowanej miażdżycy, mogą towarzyszyć niektórym zabu
rzeniom hormonalnym (np. nadczynność tarczycy), mogą być wresz
cie efektem przewlekłych chorób nerek. Istnieje wreszcie taka po
stać nadciśnienia tętniczego, gdzie nie udaje się znaleźć żadnej przy
czyny —  jest to tzw. nadciśnienie samoistne.

W  leczeniu nadciśnienia bardzo ważne jest ustalenie jego podsta
wowej przyczyny. Obowiązuje również zasada wyeliminowania do 
minimum stresów, ograniczenie spożycia soli (można ją zastąpić do
stępnym w  sklepach spożywczych preparatem Petrysal). Leczenie 
farmakologiczne natomiast należy prowadzić systematycznie, w ści
słym porozumieniu z lekarzem.

ZAPALENIE UCHA ŚRODKOWEGO

Zapalenie ucha środkowego może występować zarówno u doro
słych, jak i u dzieci. U dzieci, zwłaszcza małych, zapalenie ucha środ
kowego może występować nie tylko w  efekcie zakażeń wirusowych 
czy bakteryjnych, ale również wskutek przedostania się pokarmu 
przez trąbkę słuchową (stąd konieczność prawidłowej pozycji dzie
cka przy karmieniu). Zapalenie ucha środkowego u dorosłych może 
być następstwem zakażenia wirusowego lub bakteryjnego. Predys
ponują do tego infekcje górnych dróg oddechowych, niektóre cho
roby zakaźne (np. grypa) czy wreszcie nurkowanie, np. w czasie ką
pieli w  basenie. Główne objaw y choroby to ból ucha i głowy z upo
śledzeniem słuchu, szumem w  uchu po stronie chorej. Dolegliwości 
bólowe mogą nasilać się w  pozycji leżącej (stąd większe ich natęże
nie w  nocy). Wyżej wymienionym objawom  towarzyszy gorączka. 
Jeżeli dochodzi do nagromadzenia się treści ropnej w  uchu środko
wym, może nastąpić przebicie błony bębenkowej połączone z wydosta
niem się ropy na zewnątrz.

Podstawą leczenia zapalenia ucha środkowego jest podawanie anty
biotyków. Konieczne jest również pozostawanie w  łóżku i podawanie 
leków przeciwgorączkowych lub przeciwbólowych. Konieczna jest rów
nież kontrola laryngologiczna.
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N erw y lubią ciszę

M ilczący weekend

Pan K oji Tokunga, neurolog z instytutu badawczego w Tokio, któ
ry często odwiedza Europę, za każdym razem jest zaskoczony naszym 
sposobem towarzyskich kontaktów. Według Europejczyków przerwy 
w towarzyskiej konwersacji, momenty milczenia, chwile, kiedy niko
mu nie przychodzi na myśl nic frapującego, czym mógłby zaintere
sować zebranych, oceniane są dosyć surowo, wręcz jako dowód bra
ku obycia. Im głośniej i żywiej przebiega dyskusja podczas wieczo
ru, na który zaprosiliśmy gości, im więcej jest śmiechu i zamie
szania —  tym wyższa jest ocena spotkania. W Japonii takie przerwy 
w rozpnowie robi się z pełną świadomością, po to, aby w ciszy, 
jakby w stanie kontemplacji, cieszyć się możliwością samego pobytu 
wśród przyjaciół.

O tym, jak dalece oduczyliśmy się świadomie znosić milczenie, 
świadczyć może następujący przykład: gdy profesor poprosi zebra
nych studentów o minutę ciszy —  czas ten upływa dosyć szybko, 
gdy jednak każe im się milczeć pełne 10 minut —  zaczynają ich 
ponosić nerwy.

Oduczyliśmy się mądrej sztuki milczenia, jako elementu relaksu, 
zadumy, wyciszenia własnych niepokojów i stresów. Lubimy rozma
wiać, mówić, gadać, plotkować, sprzeczać się, dyskutować, przeko
nywać do upadłego o swoich racjach, o wiele za dużo, niż mogą 
to znieść nasze zdrowie i nasze nerwy. Tak przynajmniej twierdzą 
specjaliści. Na kongresie lekarzy —  psychologów nadmierną gada
tliwość oceniono, jako wielką chorobę naszych czasów. Przeprowa
dzono nawet dokładne badania i pomiary naszej gadatliwości. Oka
zało się, że w  ciągu minuty, ci co gorliwsi „wyrzucają” z siebie 
150— 200 słów. Jeśli „norm alny” obywatel rozmawia dziennie tylko
2— 3 godziny, to licząc 150 słów na minutę —  wymawia 9000 słów 
przez) godzinę, czyli 18000—27000 słów dziennie. Kto aż tyle mówi, 
szkodzi nie tylko swoim nerwom, ale —  wydatkując ogromne ilości 
energii —  staje się zmęczony i wyczerpany.

Cały paradoks polega jednak na tym, że ponieważ jesteśmy ner
wow i —  więc dużo mówimy, a ponieważ dużo m ówim y —  coraz 
bardziej obciążamy nasz system nerwowy. Cóż to znaczy być ner
wowym ? Ma to miejsce wtedy, gdy nasz organizm reaguje na zew
nętrzne bodźce. W  języku medycznym bodźce te, jak wiemy, nazy
wają się stresorami, a reakcje, które powodują —  stresem. Stresom 
zaś, jak to dziś słyszymy, podlegają nawet dzieci w przedszkolach.
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Na szczęście, większa część tych bodźców jest zjawiskiem absolutnie 
normalnym i niczym nie grozi organizmowi. Przeciwnie, określona, 
codzienna dawka stresów jest niezbędna, abyśmy mogli prawidłowo 
funkcjonować, czy nawet żyć. Są one jakby iskrą dla wielu akcji 
i reakcji organizmu. Jeśli w  pewnych sytuacjach nasze serce zaczy
na nieco żywiej bić —  to jest to absolutnie prawidłowe.

Tymczasem cały świat wydaje ogromne kwoty na środki uspoka
jające, które wprawdzie nieco uspokajają, ale nie usuwają przyczyn. 
Jeśli już —  z racji nadmiernej pobudliwości nerwowej —  musimy 
koniecznie coś łykać, kilkanaście kropli waleriany będzie skutecz
niejsze i zdrowsze od „pigułki szczęścia” , którą spreparowała che
mia. Prawdziwy i niezawodny sposób na ukojenie nerwów odkryli 
jednak niektórzy lekarze, psycholodzy i socjolodzy w  sztuce milcze
nia. „Milczącą kurację” —  trzy, cztery godziny —  zalecają podczas 
każdego weekendu, a jeszcze lepiej —  przynajmniej 2 razy w ty
godniu.

I tu naprawdę nie ma się z czego śmiać, bo sprawa jest przez 
wybitnych specjalistów traktowana bardzo poważnie, jako najprostsza, 
najtańsza i najskuteczniejsza terapia przeciwko wszelkiego rodzaju 
nerwicowym zaburzeniom. Mechanizm tego zjawiska można wytłu
maczyć w następujący sposób: dzięki milczeniu i unikaniu nerwi- 
cujących wpływ ów  otoczenia —  wegetatywny system nerwowy nie 
narażony na żadne alarmy ustawia się jakby w pozycji zerowej. 
Organizm odpoczywa.

Amerykanie doprowadzili swoją metodę „milczącej kuracji” do 
drastycznej przesady, jakkolwiek nie można odmówić jej skutecz
ności. Umieszczają oni mianowicie siebie, a wraz z sobą swój „k łę
bek nerw ów” w tak zwanym psychotanku. Tam, zanurzeni w  słonej 
wodzie, która ich unosi, jak błękitny Adriatyk czy Morze Śródziem
ne, odpoczywają, odizolowani od wszelkich akustycznych i optycz
nych bodźców. Twórca tego „tanku” , psycholog dr John C. Lilly 
twierdzi, że pacjenci czują się potem jak nowo narodzeni.

Nie martwmy się jednak tym, że nie mamy „psychotanków” . „M il
cząca kuracja” przeprowadzona w lesie, na łące czy nawet —  "przy 
stworzeniu sobie odpowiednich warunków —  w  domu, jest na pe
wno znacznie tańsza.



K ącik  kulinarny

ZUPY

Chłodnik z kwaśnego mleka z botwiną

Składniki: 1 litr kwaśnego mleka, 1/2 litra śmietany, 2 pęczki bot- 
winy, 2— 3 jajka, 15 dkg świeżego ogórka, 2 łyżki zagęszczonego 
koncentratu buraczanego lub wywaru z 2 buraków, sól, pieprz, cu
kier, koperek, szczypiorek.

Przygotowanie: Dokładnie wymytą botwinę posiekać, ugotować 
pod przykryciem w  niewielkiej ilości lekko zakwaszonej wody. Po 
ugotowaniu ostudzić. Kwaśne mleko roztrzepać ze śmietaną, dodać 
do botwiny i połączyć z pokrojonym i w cienkie kosteczki ogórkami 
(surowymi), jajkam i ugotowanymi na twardo i pokrojonym i w ćwia
rtki, posiekanym szczypiorkiem i koperkiem. Celem uzyskania lep
szego smaku i intensywniejszego koloru dodać 2 łyżki koncentratu 
buraczanego lub wywaru z buraków. Podawać z ziemniakami po- 
kraszonymi słoniną i suto posypanymi koperkiem.

Chłodnik owocowy

Składniki: 1 litr kwaśnego mleka, 1/4 litra śmietanki, 30—40 dkg 
ow oców  (maliny, truskawki), cukier do smaku.

Przygotowanie: Owoce opłukać, przetrzeć przez sito. Mleko roz
trzepać razem ze śmietaną, włożyć przetarte owoce, dodać cukier, 
wymieszać. Podawać z grzankami lub groszkiem ptysiowym.

Zupa pomidorowa inaczej

Składniki: 1 kg pomidorów, 50 dkg warzyw mieszanych, 1 cebula, 
1/2 szklanki śmietany, zielona pietruszka, koperek, sól, cukier do 
smaku.

Przygotowanie: Umyte warzywa oczyścić, cebulę opłukać i wycisnąć 
z nich sok przez sokowirówkę. Pom idory pokroić, udusić z masłem 
i przetrzeć przez sito. Sok z warzyw wymieszać z przecierem po
midorowym, zagotować, dodać śmietanę, przyprawić do smaku solą, 
cukrem, dodać posiekaną pietruszkę i koperek. Podawać w filiżan
kach z grzankami lub groszkiem ptysiowym, albo na talerzu z ry
żem lub kluskami.
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Zupa ze świeżych grzybów

Składniki: 50 dkg grzybów (maślaki, prawdziwki, zielonki, gąski), 
1 cebula, 2 łyżki masła, włoszczyzna bez kapusty, łyżka mąki, 1/4 1 
śmietany, sól, pieprz do smaku.

Przygotowanie: Oczyszczone i opłukane w  zimnej wodzie grzyby 
krajem y w cienkie paseczki, korzonki drobniutko siekamy. Do roz
puszczonego w rondelku masła wkładamy drobno posiekaną cebulę, 
dodajem y grzyby i dusimy na niezbyt silnym ogniu, aż cebula i grzy
by lekko się zrumienią. Uduszone grzyby zalewamy wywarem z ja 
rzyn, zagotowujemy i zaprawiamy zasmażką z łyżki masła i łyżki 
mąki. Do gotowej zupy dodajemy śmietanę. Zupę dosolić do sma
ku. Podawać z kluskami, łazankami lub kaszą perłową.

DANIA BEZMIĘSNE  

Pierogi z kiszonej kapusty

Farsz: 80 dkg kiszonej kapusty, 1 cebula, 2 łyżki tłuszczu, najle
piej przetopionej słoninki.

Przygotowanie: Kapustę ugotować w  małej ilości wody. Cebulę po
krajać w  drobną kostkę, usmażyć na jasno-złoty kolor. Miękką ka
pustę odcisnąć przez ściereczkę albo woreczek płócienny. Posiekać 
niezbyt drobno, dodać cebulę z tłuszczem, pieprz i sól do smaku, 
wymieszać.

Zagnieść ciasto z 35 dkg mąki, 1 jajka, 1 łyżeczki masła, 1/2 szklan
ki wody (mleka). Ciasto na pierogi musi być dość wolne. Rozwałko
wać dość cienko, wykrawać krążki szlanką. Na środek krążka na
kładać farszi z kapusty, składać na pół, zlepiać dokładnie brzegi. 
W kładać pierogi na wrzącą, osoloną wodę. Gdy wypłyną do góry, 
wybierać łyżką cedzakową. Podawać polane topioną słoniną lub ma
słem.

Kotlety ziemniaczane

Składniki: 1 kg ziemniaków, 3 jajka, 2 szklanki mąki, 1 łyżka ma
sła, 1 cebula, sól, pieprz, tłuszcz do smażenia.

Przygotowanie: Ugotowane ziemniaki przepuścić przez maszynkę 
do mielenia mięsa, dodać 2 żółtka, 1 całe jnjko, przosmnżon;| nn 
maśle cebulę (na złoty kolor), mąkę, sól i pioprz do smalcu. Starannie? 
wyrobić na jednolitą masę, a następnie form ować podłużne kotle
ciki. Smażyć z obu stron na złoty kolor. Podawać z sosem pomido
rowym, grzybowym.
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K otlety  z pęczaku

Składniki: 30 dkg pęczaku, 2 jajka, 1 cebula, 2 łyżki masła lub 
topionej słoninki, 2 łyżki siekanej zieleniny, tj. koperek, pietruszka, 
tarta bułka, tłuszcz do smażenia.

Przygotowanie: Pęczak opłukać, zalać gorącą wodą, (3 razy tyle 
wody, ile objętościowo kaszy) rozkleić na wolnym ogniu. Gdy jest 
miękki, ostudzić. Przepuścić przez maszynkę. Na tłuszczu zrumienić 
cebulę na jasnozłoty kolor. Zmielony pęczak utrzeć z cebulą i jajka
mi, dodać siekana zieleninę, sól i pieprz. Kształtować nieduże ko
tleciki, obtoczyć w tartej bułce, smażyć na tłuszczu. Podawać z su
rówkami z warzyw lub z sosem koperkowym, pomidorowym, grzy
bowym.

D A N IA  MIĘSNE

Z razy w  jarzynach

Składniki: 1 kg mięsa wołowego, 2 łyżki masła, 2 spore marche
wki, 2 pietruszki, 1/2 średniego selera, 1 duża cebula (w sezonie 
1 kalarepka), szklanka białego wina.

Przygotowanie: Z mięsa robimy owalne, niezbyt duże zrazy, które 
po posoleniu i, opruszeniu mąką krótko obsmażamy na maśle. Ja
rzyny szatkujemy na tarce. W rondlu rozpuszczamy 1 łyżkę masła. 
Na tłuszcz wkładamy jarzyny, na to zrazy, znowu jarzyny i zrazy, 
na wierzch warstwę jarzyn. Całość zalewamy winem, solimy, posy
pujemy pieprzem, szczelnie przykrywamy i wstawiamy do piekar
nika, dusimy około godziny. Podajemy z ziemniakami z wody, klus
kami francuskimi.

P ieczeń cięlęca zapiekana w  sosie beszam elow ym

Składniki: 60— 80 dkg cielęciny bez kości (sznyclówka), 2 łyżki 
tłuszczu, ząbek czosnku, łyżka tartej bułki.

Przygotowanie: Mięso opłukać, osolić, natrzeć roztartym czosn
kiem. Zrumienić ze wszystkich stron na silnie rozgrzanym tłuszczu. 
Przełożyć do brytfanny, skropić wodą, polać tłuszczem ze smażenia. 
Piec w średnio gorącym piekarniku. Upieczone mięso wyjąć na de
skę, pokrajać w  skośne, dosyć cienkie plastry, ułożyć na półmisku 
do zapiekania (naczynie żaroodporne).

Przyrządzić sos beszamelowy z 3 dkg mąki, łyżki masła, 1/2 szklanki 
śmietany, 1 żółtka, 1/2 szklanki mleka, 3 dkg sera żółtego łagodnego. 
Masło stopić, zmieszać z mąką, zasmażyć, nie rumienić, rozprowadzić
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mlekiem (rosołem), zagotować, przyprawić do smaku solą, wymieszać 
z żółtkiem, śmietaną, dodać trochę sosu z pieczeni, zalać ułożoną 
na półmisku pieczeń. Z wierzchu posypać tartym serem. Wstawić 
do gorącego piekarnika na 20 minut i zapiec.
Podawać z makaronem, ziemniakami i zieloną sałatą lub surówką 
z warzyw.

Kotlety wieprzowe mielone

Składniki: 50 dkg chudej wieprzowiny (łopatka), 1 czerstwa bułka, 
15 dkg' cebuli, 1 jajko, 2 łyżki tartej bułki, 2 dkg tłuszczu, sól, 
pieprz, tłuszcz do smażenia, łyżeczka majeranku.

Przygotowanie: Cebulę pokrajać w talarki (1 zostawić) i udusić na 
tłuszczu, posolić i posypać pieprzem. Bułkę namoczyć w wodzie. 
Mięso opłukać i prziepuścić razem z osączoną bułką i cebulą przez 
maszynkę, dodać jajka, sól, pieprz i majeranek, starannie wyrobić 
na gładką masę. Rękoma zwilżonymi w wodzie podzielić na 8 kul, 
każdą rozpłaszczyć na dłoni, wkładać do niej po łyżce usmażonej 
cebuli i form ować kotlety, które otaczamy w tartej bułce. Smażyć 
na rozgrzanym tłuszczu, układać w rondelku i pod przykryciem du
sić przez 5— 10 minut. Podawać z ziemniakami i surówką.

P R Z Y S T A W K I

Sałatka turecka

Składniki: 1/2 kg ziemniaków, 2 jajka, 2 jabłka, 1 kieliszek w y
trawnego białego wina, pół szklanki orzechów włoskich łuskanych, 
1/2 szklanki majonezu, natka z zielonej pietruszki.

Przygotowanie: Ziemniaki ugotować, pokroić w  drobną kostkę, po
dobnie jabłka i białka ugotowanych jaj. Do majonezu dodać wino, 
drobno posiekaną pietruszkę. Dokładnie wymieszać. Orzechy posie
kać i przesiać przez grube sito, wymieszać z ziemniakami i resztą 
składników, posolić do smaku. Tak przygotowaną sałatkę wyłożyć 
do salaterki, posypać przetartym przez sito ugotowanym żółtkiem 
oraz przybrać resztą orzechów.

Masło śledziowe

Składniki: 2 wymoczone śledzie, 1 jabłko, 1 kromka razowego 
chleba, 2 łyżki oliwy, 1 cebula, sok z 1/2 cytryny.
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Przygotowanie: W ymoczone i obrane ze skórki i ości śledzie oraz 
chleb skropiony sokiem a cytryny przekręcić przez maszynkę do 
mielenia mięsa, dodać utarte na tarce do ziemniaków jabłko i ce
bulę, oliwę i utrzeć na masę. Ułożyć na półmisku w kształcie śledzia.

Jaja faszerowane rybą (szynką, pieczarkami)

Składniki: 4 jajka, 10 dkg wędzonej ryby (lub mała puszka sar
dynek), 1 łyżka majonezu, sól, pieprz, natka pietruszki.

€22323
Przygotowanie: Jaja ugotować na twardo —  przepołowić wzdłuż, 

wybrać żółtka. Rybę (szynkę) rozetrzeć razem z żółtkami, dodać sól, 
pieprz, majonez, wymieszać. Otwory po żółtkach wypełnić przygoto
waną masą. Przybrać na półmisku gałązkami zielonej pietruszki. 
Jeżeli zamiast ryby wędzonej użyjemy sardynek lub szprot, zamiast 
ma.onezu można użyć oliwę z sardynek.

Sałatka z mięsa

Składniki: 30— 40 dkg pieczonej cielęciny (drobiu, dziczyzny, ry
by), 10 dkg ziemniaków, 2 ogórki kiszone średniej wielkości, 1 duże 
jabłko, 2 jajka (ugotowane na twardo), pół szklanki majonezu, 10 
dkg zielonego groszku z konserw, zielona siekana pietruszka.

Przygotowanie: Ugotowane ziemniaki, mięso, ogórek, obrane jabłko, 
jajka pokrajać w  drobną kostkę, dodać groszek. Wszystko razem 
wymieszać dodając 2/3 majonezu. W yłożyć na salaterkę. Z wierzchu 
oblać resztą majonezu, posypać siekaną zieloną pietruszką. Przybrać 
warzywami sezonowymi.
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W IO SN A , W IO SN A

W  świetle nauki o żywieniu człowieka znaczenie mleka i produk
tów mlecznych jest tak duże, że ich udział w dziennej racji pokar
mowej stanowi obok warzyw i owoców — podstawę oceny prawidło
wości odżywiania.

Jest wiele możliwości wykorzystania mleka i przetworów mlecz
nych przy sporządzaniu posiłków. Oto nasze propozycje na wiosenne 
przysmaki.

Mleko owocowe

Składniki: 1 litr mleka, 50 dkg owoców (poziomki, truskawki albo 
maliny), cukier. Mleko przegotować i oziębić. Umyte owoce oczyścić 
z szypułek, zmiażdżyć z cukrem, wycisnąć sok. Sok połączyć z mle-
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kiem silnie mieszając. Doprawić do smaku cukrem. Zamiast ow o
ców  można dodać otartą skórkę z cytryny oraz sok, otrzymamy 
wówczas mleko cytrynowe. Zamiast cytryn można zastosować poma
rańcze.

Napój wiosenny z mleka zsiadłego

Składniki: 1 litr zsiadłego mleka, koperek lub szczypiorek, sól. 
Zsiadłe mleko rozbić trzepaczką, połączyć z posiekanym koperkiem 
lub szczypiorkiem. Doprawić do smaku solą.
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Składniki: 30 dkg twarogu lub sera twarogowego, 1 główka sa
łaty, 1/2 szklanki śmietany, pęczek szczypiorku, sól, cukier, (jeżeli 
mamy to sok z cytryny).

Sałatka z twarogu z zielona sałatą

Przygotowanie: Sałatę dokładnie umyć i pokrajać w paski, szczy
piorek drobno posiekać, wymieszać ze śmietaną i twarogiem. Przy
prawić do smaku solą, cukrem, kilkoma kroplami soku z cytryny. 
Zamiast sałaty można dodać surowy ogórek lub pomidor, jabłko 
i cebulą utartą na tarce.

Sałatka z tw arogu z papryką

Składniki: 30 dkg twarogu lub sera twarogowego, 2— 3 strąki pa
pryki, cebula, jabłko, 2 łyżki majonezu, nać pietruszki, sól, cukier.

Przygotowanie: Umytą paprykę oczyścić z nasion, pokrajać w pa- 
seczki. Jabłko oraz cebulę posiekać (lub zetrzeć na tarce). Rozdrob
nione warzywa wymieszać z  twarogiem oraz drobno posiekaną na
cią pietruszki, zalać majonezem, doprawić solą i cukrem.
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Sałatka wiosenna z twarogu

Składniki: 30 dkg twarogu lub sera twarogowego, 1/2 szklanki 
śmietany, pęczek rzodkiewek, szczypiorek, sól do smaku.

Przygotowanie: Umyte rzodkiewki pokrajać w  cienkie plastry, w y
mieszać z twarogiem, posiekanym szczypiorkiem i śmietaną. Dopra
wić do smaku solą. Pamiętajmy, że młode listki rzodkiewki należy 
po dokładnym umyciu i posiekaniu dodać do sałatek.

Składniki: 1 kg mąki, 15 dkg drożdży, 10 dkg cukru, 2 szklanki 
mleka, 12 żółtek, kieliszek spirytusu, 15 dkg masła, zapach rumowy, 
konfitura z wiśni do nadzienia, 1 kg smalcu do smażenia, likier.

Przygotowanie: Z części mąki, mleka i drożdży rozczynić ciasto. 
Żółtka utrzeć z cukrem i gdy ciasto podrośnie, dodać do zaczynu 
razem z rozpuszczonym masłem, spirytusem, resztą mąki. Tak przy
gotowane ciasto wyrobić, aż będzie „odchodziło” od ręki. Ciasto 
winno być dość miękkie. Odstawić do wyrośnięcia. Gdy wyrośnie,

natłuszczoną dłonią formować pączki wypełniając je przedtem kon
fiturą. Uformowane pączki układać na posypanej mąką ściereczce 
i przykryć drugą, aby nie obeschły. Gdy pączki wyrosną, smażyć 
na rozgrzanym tłuszczu, obracając widelcem do uzyskania równo
miernego złotego koloru. Usmażone pączki polukrować lub posypać 
cukrem pudrem zmieszanym z cukrem waniliowym.

COS SŁODKIEGO
Paczki
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Naleśniki z sosem  czekoladow ym

Ciasto naleśnikowe: 1 szklanka mąki, 2 jajka, 1 szklanka mleka, 
szczypta soli, 1 łyżeczka cukru, 1 łyżka oliwy.

Przygotowanie: Mąkę, jajka, cukier, mleko, sól i oliwę (olej sło
necznikowy) wymieszać na jednolitą masę (ciasto powinno być rzad
kie). W miarę potrzeby dodać trochę mleka. Usmażyć dość cienkie 
naleśniki (uwaga: po dodaniu oliw y do ciasta naleśnikowego nie 
należy smarować patelni, tylko przied smażeniem pierwszego na
leśnika).

Nadzienie: 15 dkg tłustego twarogu lub sera twarogowego, 10 dkg 
wyłuskanych orzechów laskowych, 3— 4 orzechy włoskie, 1 łyżka 
masła, 2— 5 dkg rodzynek, 3—4 łyżki cukru.

Przygotowanie: Ser rozetrzeć, dodać zmielone orzechy, cukier, 
masło, dobrze utrzeć na jednolitą masę. Dodać umyte rodzynki i w y
mieszać. Tak przygotowanym nadzieniem smarować naleśniki i zło
żyć w kopertę.

Sos: 1/2 tabliczki czekolady, 3 łyżki mleka, 1/2 szklanki śmietanki 
słodkiej, czubata łyżeczka mąki, 1 żółtko.

Przygotowanie: W  rondelku zagotować mleko, dodać czekoladę 
(czekolada powinna się rozpuścić), cukier. Śmietankę wymieszać z 
mąką, dodać do czekolady i ponownie zagotować, przed końcem dodać 
roztrzepane żółtko. Wymieszać, podgrzać (nie gotować). Tak przy
gotowanym sosem polewać naleśniki.
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Z A P A S Y  ZIM O W E

K onfitura  z ow oców  dzik iej róży

Składniki: 1 kg dojrzałych ow oców  dzikiej róży, 1 kg cukru, sok 
Z 1 cytryny, 1 szklanka wody.

Przygotowanie: Owoce umyć, przeciąć wzdłuż, usunąć nasionka 
i końcem ściereczki oczyścić z białych kłujących włosków. Wrzucić 
na wrzącą wodę i chwilę gotować, aby owoce zmiękły, a następnie 
przelać na sito. Z cukru i wody zrobić syrop, a gdy będzie gorący 
w łożyć owoce i gotować na małym ogniu przez pięć minut; następ
nego dnia gotować przez pięć minut, powtórzyć gotowanie przez
3— 4 dni, aż syrop zgęstnieje, a owoce staną się szkliste. Po spraw
dzeniu, czy owoce są wystarczająco miękkie syrop zlać, a owoce uło
żyć w  słoikach typu „tw ist” . Do syropu dodać sok z cytryny, za
gotować i zalać nim owoce w  słoikach; zakręcić i przykryć kocem.

Ta świetna w smaku konfitura o ładnym kolorze, doskonale na
daje się do dekoracji tortów, mazurków. W  ten sam sposób przy
rządzamy też konfiturę z jeżyn i jarzębiny. Ta ostatnia doskonale 
zastępuje borówki.

M A R Y N A T Y
Ogórki w  occie

3 kg obranych ogórków zalać na noc roztworem przygotowanym 
z 1 litra wody i 3 łyżek stołowych soli. Nazajutrz przyrządzić zale
w ę z  1/J2 litra octu i 1/2 litra wody, 10 dkg cukru, łyżeczki soli. 
Osączone ogórki ułożyć w  słoiki, dodać do każdego z nich 1 małą 
cebulkę, ząbek czosnku oraz po 4 ziarna pieprzu i ziela angielskie
go, kawałek kopru i chrzanu. Zalać wrzącą zalewą, dobrze zakręcić, 
po czym na 2— 3 minuty wstawić do gorącego piekarnika.
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Śliwki w occie

Składniki: 1 kg śliwek węgierek, 1 szklanka octu, 3 szklanki w o
dy, 30 dkg cukru, kilka goździków i kawałek cynamonu.

Przygotowanie: Umyte śliwki wytrzeć czystą ściereczką, nakłuć 
wykałaczką i ułożyć w słoju. Zagotować wodę z cukrem i przypra
wami; dodać ocet. Gorącym płynem zalać śliwki. Następnego dnia 
zalewę zlać ze śliwek, zagotować i ponownie zalać nią owoce. Czyn
ność tę powtórzyć trzykrotnie. Zanim zalejemy śliwki po raz trzeci, 
przekładamy je do małych słoiczków, zalewamy gorącym płynem, za
kręcamy wieczka i przechowujemy w chłodnym i suchym pomiesz
czeniu.

CIEKAW OSTKI I RADY KULINARNE

Cebula:

—  da się łatwo obrać z łusek, gdy ją dokładnie zmoczymy wcdą,
—  nie drażni oczu, gdy kroimy ją w  pobliżu palnika gazowego lub 

w przewiewnym miejscu,
—  ma silne właściwości bakteriobójcze.

Jarzyny

— należy obierać nierdzewnym nożem,
—  po rozdrobnieniu nie należy płukać ani przetrzymywać w wo

dzie —  powoduje to stratę soli mineralnych,
—  obierane w wodzie nie plamią rąk,
—  kalafior zachowa biel i łagodny smak, gdy przed ugotowaniem 

dodamy do wody odrobinę cukru,
— świeża sałata nie straci na wyglądzie, jeśli będzie przechowywana 
w lodówce w folii aluminiowej, lub zawinięta w papier i włożona do 
torby foliowej znajdzie się na dole lodówki,
—  wiosennemu czernieniu ziemniaków można zapobiec, dodając przed 
ugotowaniem do wody trochę mleka.
Wędlina nie straci koloru, gdy przekrojone miejsca posmarujemy 
masłem. Również pokrojoną wędlinę zawiniętą ciasno w folię alumi
niową dobrze się przechowa w lodówce nawet przez dwa, trzy dni. 
Nieprzyjemne zapachy kuchenne likwidujem y zagotowując w odkry
tym naczyniu miętę, tymianek lub majeranek.

Przyprawy rodzime

Suszone przyprawy przechowuje się w szczelnie zamkniętych, szkla
nych lub porcelanowych pojemnikach.
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K oper —  trwała pozycja w naszej kuchni w stanie świeżym. Na
siona kopru stosujemy do kiszenia ogórków, kapusty, cukinii i in
nych warzyw. Nasiona kopru mają korzystny wpływ na trawienie

Kminek: służy jako przyprawa do mięsa, serów, dodaje się do ki
szenia kapusty, oraz do wypieku chleba.

K olendra —  przyprawia się wędliny, do marynaty mięsa. Kolendra 
reguluje procesy trawienia.

Majeranek — ułatwia trawienie, dodaje się do grochówki, żuru, do 
pieczenia kaczek, gęsi, wieprzowiny i innych tłustych mięs.

Estragon — dodaje się do marynat warzywnych, aromatyzowania 
octu (do sałatek).

Jałowiec —  używamy do pasztetów, pieczeni na dziko, marynat mięs
nych, kapusty.

Szałwia —  kilka listków wrzuconych do zupy jarzynowej czy gro
chowej nadaje oryginalny smak.
Jako przyprawę stosuje się do mięsa w zastępstwie gałki muszkatało- 
wej (nadaje smak dziczyzny).
Wszystkie z wymienionych przypraw są źródłem wielu cennych skład
ników odżywczych. W pływają więc korzystnie na różne procesy zacho
dzące w organizmie człowieka.

PO TRAW Y ŁATW O STRAWNE

Dieta łatwo strawna zasadniczo wskazana jest dla osób starszych 
lub cierpiących na rozmaite schorzenia, i to niekoniecznie schorze
nia przewodu pokarmowego. Podawanie potraw łatwo strawnych 
zalecane jest bowiem także chorym na tzw. choroby sezonowe, a 
więc wszelkiego rodzaju przeziębienia, grypy, anginę itp. Zmniejsze
nie odporności organizmu w czasie choroby może objąć rozmaite 
narządy wewnętrzne —  nerki, wątrobę —  może też wpłynąć na osła
bienie czynności serca. Wszystko to sprawia, że organizm jest sła
bszy niż zwykle, nie należy go zatem przeciążać.

W tym wypadku, a także przy bardziej zaawansowanych procesach 
chorobowych właściwa dieta może sprzyjać zdrowieniu organizmu. 
Dlatego też warto stosować się w  tym zakresie do zaleceń lekarza, gdy 
zaistnieje taka potrzeba. Warto też, w  lżejszych przypadkach, znać
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na tyle zasady dietetyki, by pomóc sobie i innym. W  każdym razie 
przynajmniej kilka sposobów przyrządzania potraw dietetycznych po
winno być znanych każdej pani domu. Jeśli są w tym względzie 
jakieś braki, polecamy wydaną przed niespełna rokiem książkę „D ie
ta łatwo strawna” autorstwa Romana Połcia i Zofii Zawistowskiej. 
Z tej też książki, gw oli przekonania Państwa o jej zaletach, wybra
liśmy kilka niekłopotliwych przepisów takich właśnie potraw.

* * *

Zupa z cukinii lub dyni makaronowej; 1/2 kg cukinii lub m ło
dej dyni makaronowej, 2 szklanki wywaru z warzyw mieszanych 
(marchew, seler, pietruszka, pasternak, łodyżki kopru i lubczyka), 
30 dag ziemniaków, 1/3 łyżki masła, 1/2— 3/4 szklanki słodkiej śmie
tanki, 2— 3 łyżki drobno posiekanej zielonej pietruszki, sól.

Ziemniaki i cukinię umyć. Ziemniaki obrać, opłukać, pokrajać, w ło
żyć do niewielkiej ilości wrzącej osolonej wody, ugotować do mięk
kości. Cukinię pokrajać, włożyć do gotujących się ziemniaków. Gdy 
ziemniaki będą miękkie, odcedzić, a następnie razem z cukinią po
łączyć z wywarem z warzyw, zmiksować, dadać masło, śmietankę 
i posiekaną pietruszkę. Przyprawić do smaku solą i ewentualnie nie
wielką ilością ziołowego pieprzu.

Zupa z dyni. 30 dag dyni, 1/2 szklanki mleka, 15 dag ziemniaków, 
1 łyżka masła, sól, posiekana zielona pietruszka.

Ziemniaki umyć, obrać, opłukać. W łożyć do niewielkiej ilości wrzą
cej wody (lekko osolonej). Nastawić do gotowania. Dynię umyć, w y- 
krajać potrzebny na zupę kawałek, obrać ze skórki, oczyśicić z pe
stek i luźnego miąższu, pokrajać, dodać do gotujących się ziemniaków 
z połową masła. Ugotować do miękkości. (Około 20 minut). Lekko 
przestudzić, po czym zmiksować lub przetrzeć przez sito. Połączyć 
z gorącym mlekiem, dodać pozostałe masło. Przyprawić do sma
ku solą. Dodać drobno posiekaną pietruszkę. Podawać z dodatkiem 
lanych klusek lub grzanek z bułki.

Zupa jarzynowa „wiosenna” . 30 dag młodych warzyw mieszanych 
(marchewka, zielone listki pietruszki i selera, gałązka lubczyku), 10 
dag liści szpinaku lub buraka liściowego (botwiny), 3 łyżki drobno 
posiekanych listków rzeżuchy, 1 szklanka mleka, 1 łyżka mąki, 1 
łyżeczka masła, 1/2 szklanki słodkiej śmietanki.

Umyte warzywa oczyścić, opłukać, pokrajać, włożyć do wrzącej, 
osolonej wody, ugotować do miękkości. Szpinak przebrać, umyć, osą- 
czyć. Dodać do zupy pod koniec gotowania. Mąkę przesiać, rozpro
wadzić kilkoma łyżkami zimnego mleka, wlać do gotującej zupy,
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mieszając doprowadzić do wrzenia, odstawić, połączyć z pozostałym 
przegotowanym mlekiem, przetrzeć przez sito lub zmiksować. Zupę 
połączyć ze śmietanką, dodać masło, posiekaną rzeżuchę. Przypra
wić do smaku solą. Zupę można zakwasić dodatkiem kilku obranych 
ze skórki i cienko pokrajanych pomidorów.

Zupa koperkow a z ryżem . 20 dag łodyg młodego kopru, 10 dag 
młodej marchwi, 3— 4 łyżki ryżu, 1/2 łyżki masła, 1/2— 1/4 szklanki 
słodkiej śmietanki, sól, 3— 4 łyżki drobno posiekanego koperku.

Ryż przebrać, usuwając zanieczyszczenia, umyć, wsypać po osą- 
czeniu do rondla z dwiema szklankami zimnej wody, lekko osolić. 
Gotować na wolnym ogniu. W  trakcie gotowania ryż powinien się 
rozkleić. Łodygi kopru umyć, włożyć do rondla z wrzącą wodą, go
tować pod przykryciem. Marchewkę oczyścić, umyć, utrzeć na ma
łej tarce z małymi otworami, włożyć do gotującego się ryżu mniej 
więcej po 10— 15 minutach jego gotowania. Ugotować do miękkości. 
Tak przygotowany wywar koperkowy odcedzić, połączyć z ugoto
wanym ryżem i marchewką, dodać masło, śmietankę i posiekany 
koperek. Sprawdzić smak. Przyprawić niewielką ilością soli. Poda
wać zaraz po ugotowaniu.

K rupnik na podróbkach. 3— 4 łyżki drobnej kaszy perłowej, 30 
dag podróbek z drobiu (wątróbki, żołądki, szyjka, skrzydełka) 30 dag 
warzyw mieszanych, 4 łyżki słodkiej śmietanki, sól, posiekana zie
lona pietruszka.

Kaszę przebrać, wypłukać, zalać zimną wodą, lekko posolić, ugo
tować do miękkości, mieszając co jakiś czas. Gdy zbytnio zgęstnieje, 
dolać wody. Podróbki umyć, żołądki pokrajać w  niewielkie kawałki
i wraz ze skrzydełkami i szyjką wrzucić do wrzącej, osoloncj wody, 
nastawić do gotowania. Warzywa umyć, obrać, opłukać, utrzeć d r u h n o  
na tarce, wrzucić do gotujących się podróbek mniej wi<;c<>j po "II 
minutach gotowania. Jeśli zaistnieje potrzeba, wywar nu !*<■ ir
Następnie dodać pokrojoną wątróbkę. Ugotować do inlrkkii-.rl, i ■,r
łączyć z ugotowaną kaszą. Przyprawić solą i wzbogacić dudnili lim 
śmietanki. Dodać posiekaną pietruszkę.

Zupa pietruszkowa z kluseczkami. 1)0 -i..,' piri i n«»lt l, v ..iii- m
10 dag mąki, 1 łyżka masła, 2- 3 ły*.ld |himi-I im-1 ■ 1........ >I■ i )
pietruszki, sól.

Korzenie pietruszki umyć, oczyńdć, polu a |hi\ win. . ilu jniimIim 
z wrzącą, osoloną wodą. Ugotować do iiilc;U Un/u I, |n |<i...» ul
to. Mąkę przesiać, dodać żółtka, zarobić cl/mlu ihimmii, i. «l | n w m m
rę potrzeby trochę gorącej wody. Z mkiiUiW cIm*Iii i . l  |, duMmhil. 
wyrabiając. Gdy będzie gotowi! rozwałkować w mian; ni IKmki. i
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jak najcieniej. Placek pozostawić rozłożony na czystej ściereczce, 
a następnie, gdy podeschnie pokroić w paski o szerokości ok. 3 cm. 
Układać po kilka pasków jeden na drugim, po czym krajać w po
przek w cienkie kluseczki. Pokrajane kluseczki wsypać do przetartej, 
wrzącej zupy. Ugotować. Odstawić. Do zupy dodać masło i posiekaną 
pietruszką. Sprawdzić smak, ewentualnie przyprawić niewielką iloś
cią soli. Podawać zaraz po zagotowaniu.

Domowa zupa z selerów. 3/4 kg selerów, 15 dag ziemniaków,
2 łyżeczki masła, 2— 3 szklanki rosołu, 1 szklanka mleka, sól, 
grzanki.

Selery i ziemniaki umyć, obrać, opłukać, pokrajać. Selery zalać 
rosołem, dodać pokrajane ziemniaki, ugotować do miękkości. Czas 
gotowania 30— 40 minut. Ugotowaną zupę przetrzeć przez sito lub 
zmiksować, dodać wrzące mleko i masło. Przyprawić do smaku solą, 
podawać z dodatkiem grzanek z bułki.

Zupa ziemniaczana z pomidorami. 40 dag warzyw mieszanych, 
1/2 kg ziemniaków, 1/2 kg pomidorów, 2 łyżki posiekanej zielonej pie
truszki, 1 łyżka masła, 1 szklanka mleka, sól.

Warzywa umyć, obrać, opłukać, zalać wrzącą wodą, osolić, ugo
tować do miękkości. Gdy będą miękkie, przetrzeć przez sito lub zmik
sować. Ziemniaki, umyć, obrać, opłukać, pokrajać w słupki, zalać 
wrzącą wodą, ugotować. Gdy będą miękkie, dodać wraz z wywarem, 
w którym się gotowały, do przetartej zupy, połączyć z przegotowa
nym mlekiem. Pomidory umyć, sparzyć wrzącą wodą, obrać ze skó
rek, pokrajać w plastry, wrzucić do zupy, dodać także drobniulko 
posiekaną zieloną pietruszkę i masło. Przyprawić do smaku solą. Po
dawać zaraz po przyrządzeniu.

Zupa poziomkowa „wzmocniona” . 2— 3 szklanki dojrzałych po
ziomek, 2— 3 żółtka, 1 szklanka słodkiej śmietanki, 1 szklanka jo 
gurtu lub zsiadłego mleka, 5—-10 dag cukru pudru.

Poziomki umyć, osączyć. Żółtka ubić z cukrem do białości. Na
stępnie ubijać kilkanaście minut w naczyniu ustawionym na parze 
na płytce ochronnej, uważając żeby się nie zważyły. Żółtka powinny 
zgęstnieć w trakcie ubijania. Masę żółtkową połączyć, ubijając mik
serem lub trzepaczką z zsiadłym mlekiem lub kefirem, śmietaną
i poziomkami. W przypadku braku miksera musimy poziomki ,jrze- 
trzeć przez sito.

Przeciera się także wówczas, gdy chory źle znosi pestki. Zupę po
ziomkową podaje się z dodatkiem pokrajanych w kostkę biszkoptów 
albo grzybka biszkoptowego.
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KLE1KI

KI iki podajemy jedynie wówczas, gdy zaleci je lekarz, tzn. w 
przypadku ostrego stanu chorobowego. Dieta kleikowa nie powinna 
liyć lednak stosowana dłużej niż 1— 2 dni. Samodzielne przedłuża
li nie powinno mieć miejsca. Można natomiast na wyraźne zlecenie 
lekarza wzbogacić kleiki, dodając do nich nieco słodkiego mleka. 
Dodawanie mleka należy rozpoczynać od 1/2 szklanki na porcję. 
Ilość tę zwiększa się stopniowo w miarę, jak stan chorego ulega po
prawie, do 200 g, czyli 1. szklanki. Mleko przegotowane doda]e się do 
przecedzonego kleiku. Przyprawienie kleiku niewielką ilością cukru 
poprawi jego smak.

Do kleiku można też dodać niewielką ilość wywaru warzywnego, 
który przygotowuje się (dla 1 porcji) z 10 dag warzyw mieszanych. 
Wywar połączony z przecedzonym kleikiem zawiera dodatkowe war
tości odżywcze. Jednak co do podania i tego kleiku należy przedtem 
skonsultować się z lekarzem.

* * *
Kleik z kaszy jęczmiennej. 5 dag kaszy jęczmiennej (ok. 2 1/2 

łyżki), 5 szklanek wody, sól do smaku.
Kaszę przebrać, umyć, osączyć, wsypać do rondla z zimną wodą. 

Gotować ok. 2 godz. na wolnym ogniu. Mieszać od czasu do czasu. 
Aby się nie przypaliła, najlepiej rondel postawić na płytce ochron
nej. Ugotowany kleik przecedzić. Przyprawić do smaku solą. Poda
wać bezpośrednio po ugotowaniu.

Ugotowanego kleiku nie należy przechowywać, ani przetrzymywać 
na gorącej płytce.

Kleik z płatków owsianych. 50 dag (ok. 1/2 szklanki) płatków 
owsianych, 4 szklanki wody, sól do smaku.

Płatki przebrać, wsypać do naczynia z zimną wodą, doprowadzić 
do wrzenia mieszając, następnie gotować na wolnym ogniu, stawiając 
rondel na metalowej płytce ochronnej. Mieszać od czasu do czasu. 
Kleik powinien się gotować ok. 45— 60 minut. Ugotowany kleik prze
cedzić przez sito. Przyprawić do smaku niewielką ilością soli.

Kleik z m anny. 5 dag (2 1/2 łyżki), 2 szklanki wody, sól, ewentu
alnie cukier.

Mannę wsypać do kubeczka i rozmieszać . docl i kiom 1/2 szklanki 
zimnej wody. Przygotowaną kaszę wlać do rondla z wrzącą woda, 
mieszając doprowadzić do wrzenia. Gotować na wolnym ogniu, usta
wiając rondel z kaszą na metalowej płytce ochronnej. Mieszać od 
czasu do czasu. Po 20 minutach gotowania przecedzić kleik przez 
gęste sito. Przyprawić do smaku solą i cukrem.
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Cielęcina gotowana. 40 dag cielęciny bez kości lub 60— 70 dag 
z kością, np. łopatka, 40— 50 dag warzyw mieszanych, sól.

Mięso oczyścić, umyć. Zagotować osoloną wodę, włożyć mięso. Za
gotować, zmniejszyć dopływ  ciepła. Gotować pod przykryciem na 
wolnym ogniu. Po godzinie gotowania umyć, obrać, opłukać warzy
wa, pokrajać, dodać do gotującego się mięsa wraz z zielem angiels
kim. Ugotować do miękkości. Ugotowane mięso podawać z dodatkiem 
jednego z wybranych sosów, np. koperkowym  czy innym warzywnym 
lub skropione sokiem z cytryny, obłożone plasterkami pom idorów 
czy posiekaną drobno zieloną pietruszką. W ywar można wykorzystać 
do ugotowania zupy lub sosu dla zdrowych członków rodziny.

Potrawka cielęca. 60 dag cielęciny z kością (mostek, górka, kark), 
50 dag warzyw mieszanych (seler, pietruszka, pasternak, marchew), 
sól, lubczyk, 1 łyżka mąki, 1 żółtko, 4 łyżki słodkiej śmietanki, sok 
z cytryny, 2 łyżki posiekanego koperku z pietruszką.

Oczyszczoną i umytą cielęcinę pokrajać na odpowiednią ilość po
rcji. Zagotować wodę z dodatkiem soli. Do wrzątku włożyć mięso, 
gotować pod przykryciem na wolnym ogniu. W  międzyczasie umyć, 
oczyścić i pokrajać na połówki lub ćwiartki warzywa. Dodać po go
dzinie do gotującego się mięsa. Równocześnie dodać świeży lub su
szony lubczyk. W  okresie wczesnego lata warzywa korzeniowe należy 
zastąpić młodymi gałązkami selera naciowego, pietruszki, pas
ternaku lub kopru. Z ugotowanego mięsa odcedzić wywar. Mąkę 
przesiać, rozprowadzić kilkoma łyżkami zimnej wody lub zimnego 
wywaru, 1 1/2 szklanki wywaru zagotować, do wrzątku wlać roz
prowadzoną mąkę, mieszając doprowadzić do zawrzenia. Śmietankę 
wymieszać z żółtkiem, dodać do gorącego sosu, wymieszać, przypra
wić do smaku sokiem z cytryny i solą. Podawać z dodatkiem ryżu 
na sypko lub puree z ziemniaków, z marchewką, groszkiem lub sa
łatą.

Kura gotowana w sosie wiosennym. 1 brojler (ok. 80 dag) lub
2 sztuki młodych kurcząt, 30 dag warzyw mieszanych, 15 dag szpi
naku, 1 łyżka masła, 1 łyżka mąki, 4 łyżki słodkiej śmietanki, sól,
3 łyżki drobno posiekanego koperku z zieloną pietruszką.

Brojler oczyścić, umyć, pokrajać na porcje. Warzywa umyć, obrać, 
opłukać, pokrajać w  słupki. Przygotowaną kurę ułożyć w rondlu, 
przekładając warzywami, osolić, zalać wrzącą wodą. Nastawić do 
gotowania. Po 10 minutach dodać umyte listki szpinaku. Szpinak po
winien gotować się ok. 5 min., po tym czasie należy go wyjąć i drob
no posiekać. W  trakcie gotowania woda powinna wyparować mniej 
więcej na objętość 1 1 /2  szklanki. Masło rozetrzeć z przesianą mąką,

Potrawy z mięs i drobiu
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rozprowadzić rosołem z kury, podgrzewać mieszając. Zagęszczony sos 
wlać do kury z warzywami, dodać posiekany szpinak, śmietanę i zie
leninę. Przyprawić do smaku solą. Gotową potrawę wyłożyć na sa
laterkę. Podawać z dodatkiem ryżu na sypko i surówką.

Galantyna z kury. 1 kura (niezbyt tłusta), 10 dag wątróbek z dro
biu, 10 dag tartej bułki, 2 jaja, 3— 4 łyżki posiekanej drobno zie
lonej pietruszki, 30 dag cielęciny, sól. W ywar z 70 dag warzyw.

Oczyszczoną kurę umyć i pozostawić do osączenia. Odciąć skrzy
dełka. Przeciąć wzdłuż. Ostrożnie nadcinając mięśnie wyluzować 
wszystkie kości, wyjm ując je kolejno. Pozostały płat mięsa w yrów 
nać układając płasko na stolnicy. Cielęcinę i wątróbki zemleć dwu
krotnie w  ma-szynce do mięsa. Masę wymieszać z jajami, zieloną 
pietruszką, tartą bułką i w yrobić drewnianą łyżką lub robotem elek
trycznym (przystawki w  kształcie litery S), aby stała się pulchna i je
dnolita. Przyprawić do smaku solą. Przygotowane nadzienie rozsrna- 
rować równomiernie na przygotowanym płacie mięsa kury. Mięso 
zwinąć ściśle, nadając mniej więcej kształt tuszki, zszyć, zawinąć 
w czyste płótno lub gazę, —  przewiązując sznureczkiem na kształt 
baleronu. Gotową rolade —  ugotować, kładąc do wrzącego osolonego 
wywaru z warzyw. Czas gotowania ok. 2 godzin. Podawać na go
rąco z dodatkiem warzyw, i ziemniaków puree lub na zimno. W tym 
ostatnim przypadku ugotowaną roladę pozostawić w wywarze do 
ostudzenia. Krajać na zimno w plastry. Plastry podawać ułożone na 
półmisku, z dodatkiem sosów i sałatek warzywnych.

Pieczeń wołowa duszona z selerami. 40 dag wołowiny pieczeniowej, 
50 dag selerów korzeniowych, 2 łodygi selera naciowego, 1 łyżka 
masła, sól, posiekana zielona pietruszka.

W ołowinę oczyścić, umyć, lekko obrumienić wkładając na ogrzaną 
patelnię. Poruszać często patelnią i zmieniać pozycje mięsa, aby ulij 
zbytnio nie zrumieniło. Nie powinna powstawać twarda skórka i\1l< 
so przełożyć do rondla, osolić, podlać kilkoma łyżkami wrzuerj v.ody 
Dusić na wolnym ogniu. Selery umyć, oczyścić, opłukać, p< ' in|;.. 
w plasterki, dodać do mięknącego mi<;sa. Seler mułowy umyć1, • \‘
cić z włókien tak, jak rabarbar, pokrajać w popi I., .....  ilu mii;
sa. Udusić do miękkości. W  trakcie dun/.rnla w iii m j  | n ■ 11 /■ <I>< ilu 
dać wrzącej wody. Uduszoną pioczi'1'i wylo>.ye im il' -In; ln y  
z wytworzonym sosem pr/etrzor prze/, nilu Mli n  puli i n j n f 1 w  pl
stry. W łożyć do sosu srliTowr^o, pi v|n |1vli'' ilo ...... I <i l|
i  p i e p r z e m  z i o ł o w y m .  l ) o  nonii  doi l i . ,  mi n. lo ,  * l |ii< M ,
o g r z a n y  p ó ł m i s e k ,  p o l a ć  honciii , pnrtypn/'  i l m l i m i  plni  i mv*Ii«i | \ ,  , ■ i 
z  d o d a t k i e m  z i e m n i a k ó w  g o t o w a n y c h  l u l i  p l r r / o n y c h  In 11uk / r y ii

i  z  s u r ó w k ą  z  p o m i d o r ó w .
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Potrawy z ryb morskich

Filety w galarecie. 60 dag filetów z dorsza, 1 pietruszka, 2 mar
chewki, 1 por, kawałek selera, listek laurowy, 2 goździki, nieco su
szonej szałwii, sól, 2 łyżeczki żelatyny, 2 łyżki młodego ugotowanego 
groszku.

Warzywa umyć, oczyścić, opłukać, włożyć do wrzącej osolonej wo
dy i nastawić do gotowania. Gotować przez 20— 30 minut. Dodać 
wymienione przyprawy. Zamrożone filety opłukać, podzielić na po
rcje. Nie trzeba rozmrażać. Przygotowane porcje włożyć do wrzącego 
wywaru. Ugotować na wolnym ogniu pod przykryciem przez ok. 
15— 20 minut. Pod koniec gotowania wlać namoczoną w zimnej w o
dzie żelatynę. Raz zagotować, odstawić. Pozostawić pod przykryciem. 
Gdy ryba ostygnie, wyjm ować porcje perforowaną łopatką. Układać 
na salaterce ozdabiając groszkiem i marchewką z wywaru (cienko 
pokrajaną). Zalać cienką warstwą przecedzonego wywaru. Wstawić 
do lodówki. Gdy galaretka nieco zgęstnieje, wlać następną warstwę. 
Stopniowe zalewanie galeratką nie powoduje wypływania dekoracji. 
Gdy galaretka zastygnie całkowicie można udekorować ją listkami 
rzeżuchy, pietruszki lub sałaty. Podawać z dodatkiem soku cytryno
wego i oliwy oraz z sałatkami. Galaretka powinna być podana w 
temperaturze pokojowej.

Ryba duszona z jabłkami i pomidorami. 60 dag oczyszczonych 
filetów  z chudej ryby morskiej lub słodkowodnej, sok z cytryny,
2 łyżki posiekanych listków selera naciowego z szałwią, 1 szklanka 
mleka, 25 dag jabłek, 25 dag pom idorów świeżych lub mrożonych, 
2— 3 łyżki posiekanej zielonej pietruszki z koperkiem, sól, cukier, 
1 łyżka masła.

Przygotowane filety skropić sokiem z cytryny, natrzeć selerem 
z szałwią. Pozostawić w  lodówce na 30— 60 minut. Jabłka umyć, 
obrać, pokrajać w  cząstki wykrawając gniazda nasienne, włożyć do 
rondla, podlać niewielką ilością wrzącej wody, zagotować. Pomidory 
umyć, sparzyć wrzącą wodą, obrać ze skórki, rozgotować. ZagotowTać 
mleko, włożyć do niego osolone filety wraz z przyprawami, którymi 
były natarte. Ugotować. Rozgotowane jabłka wymieszać z pomido
rami, dodać masło, przyprawić do smaku solą i odrobiną cukru. 
Ugotowaną z mlekiem rybę wyjąć perforowaną łopatką, ułożyć na 
ogrzanym półmisku, —  polać sosem pom idorowo-jabłkowym , posy
pać posiekaną pietruszką. Podawać z dodatkiem drobno posiekanego 
makaronu i surówkami z sałaty.
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To tylko niektóre z kilkudziesięciu przepisów zawartych w książ
ce „Dieta lekko strawna” . Oprócz nich. znajdą w niej Państwo także 
ogólne zasady stosowania tej właśnie diety, informacje o składni
kach odżywczych poszczególnych potraw i wiele innych cennych 
inform acji z zakresu dietetyki.



Florarium
czyli

kwiaty butelkowe

Kwiaty butelkowe? A dlaczego nie? Są ogrodowe, są pokojowe, 
niechże będą i butelkowe. Tym bardziej, że takie butelkowe rośliny 
to niekonwencjonalna, oryginalna ozdoba naszych mieszkań, poza 
pierwszymi kłopotami z założeniem hodowli nie wymagaja.ca już 
w^ale ciągłych starań ani nie sprawiająca kłopotów. Brzmi to dość 
zachęcająco —  więc może któraś z Czytelniczek (lub któryś z Czytel
ników) zechce spróbować swych sił i zamiast — albo lepiej obok —  
bluszczów i trzykrotki ściennej spróbuje wyhodować ich odmianą 
„butelkową” .

Słowo „butelkowa traktujemy tu umownie, bo florarium może 
być zrobione w każdym właściwie szklanym naczyniu —  byle gład
kim, nie ozdobnym, bo musi dobrze przepuszczać promienie świetlne. 
A  więc na przykład duża ozdobna butelka, kielich, słój, nawet gąsior 
do wina, akwarium, byle ze szczelną firmową przykrywką, albo 
zrobioną przez nas, tylko dobrze dopasowaną. Wygodniejsze, zwłasz
cza dla początkujących, będą naczynia z szerszą szyjką, bowiem do 
naczyń typu gąsiora potrzebne będą specjalne, własnej konstrukcji 
narzędzia ogrodnicze” , umocowane na długich trzonkach, takie jak 
np. stary widelec na patyku (czyli „grabie” ), tak samo osadzona łyż-

- czyli „łopata” , szpikulec i szczypce do sadzenia roślin.
Podłożem florarium będzie drenaż z grubego żwiru, na który wsy

piemy ostrożnie przez papierową tutkę lub szeroki lejek warstwę 
ziemi. Dla dezynfekcji można dorzucić kilka kawałków węgla drzew
nego. Warstwa ziemi, dość lekkiej, z kory, torfu i piasku, powinna 
mieć grubość 3— 5 cm.

Po odpowiednim uformowaniu podłoża można przystąpić do sa
dzenia wybranych roślin, biorąc oczywiście pod uwagę i powierzch
nię naszych „upraw” i wysokość roślin —  nie może ich być za dużo, 
a wyższe powinny rosnąć w środku. Do wykopanych łyżką dołków 
wsadzamy roślinę przy użyciu szpatułki lub szczypiec (pamiętajmy, 
że „wąskie gardło”  w  gąsiorze mogą kwiaty przebyć zawinięte w pa
pierową tutkę), a po posadzeniu ziemię wokół roślinki ubijamy lek
ko — na przykład szpulką na patyku.

Po posadzeniu trzeba rośliny podlać —  co jest jedną z najważ
niejszych rzeczy w  „butelkowej uprawie” , a nawet warunkiem uda
nia się całego ogródka. Jeśli po posadzeniu roślin w okresie ich 
ukorzeniania na wewnętrznych ściankach naczynia osiada mniej lub 
więcej skroplonej pary wodnej —  to znak, że dano więcej wody, 
niż nie zakorzenione jeszcze rośliny mogą wykorzystać. Jeśli więc
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początkowo butla jest stale zapocona — nie wolno jej absolutnie 
zakorkowywać. Musi być otwarta do czasu, aż stwierdzimy, że zapo
cona jest tylko rano, później zaś obsycha. Jeśli jednak po posadze
niu roślin para wodna w ogóle nie skrapla się na ściankach naczy
nia —  to znak, że dostarczono za mało wody. Dolewamy jej wówczas, 
bardzo ostrożnie, po kropelce, najlepiej gumową rurką umieszczoną 
na patyku.

W szklanym naczyniu, ustawionym w jasnym miejscu, lecz nie na 
słońcu, wszelkie procesy biologiczne przebiegają normalnie, według 
obowiązujących praw przyrody. Rośliny pobierają więc potrzebne im 
składniki pokarmowe w postaci roztworu wodnego z podłoża. Z w o
dy wydzielonej w wyniku transpiracji liści tworzą się niewielkie 
ilości pary wodnej, skraplającej się rano na ściankach naczynia. Zie
lone części roślin w świetle przeprowadzają fotosyntezę, pobierają 
dwutlenek węgla, a wydzielają tlen. W zamkniętym naczyniu tlen 
wydzielony w  ciągu dnia jest w  nocy częściowo ponownie pobierany
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Różne rodzaje szklanych naczyń do założenia florarium — po uprzednim 
dopasowaniu korka lub przykrywki.
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„Narzędzia ogrodnicze” , potrzebne zwłaszcza do 
przygotowywania florarium w wysokich naczy

niach z wąskimi szyjkami.

przez roślinę, a częściowo przez żyjące wokół korzeni drobnoustroje, 
również produkujące dwutlenek węgła.

Dobór kwiatów do naszego „szklanego ogrodu” zalęży absolutnie 
od fantazji i inwencji hodowcy —  choć zrozumiałe, że trudno bodzie 
w  butelce posadzić palmę. Można natomiast sadzić inne, zwykłe roś
liny doniczkowe, można łąkowe, mogą tam rosnąć rośliny tropikal
ne, skalne czy pustynne. Kaktusy na przykład mogą w takiej szczel
nie zamkniętej „pustyni” rosnąć, a nawet kwitnąć, warunkiem jest 
jednak właśnie to szczelne zamknięcie. Anglicy, właściwi wynalazcy
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Kolejność wykonywania czynności ogrodniczych przy zakładaniu flo
rarium.

„butelkowych ogrodów” , po trwających już prawie półtora wieku 
próbach ogrodniczych tego typu uważają, że najlepiej nadają się 
do takiej hodowli różne rodzaje paproci, inni zamiłowani ogrodnicy 
hodują pod kloszami miniaturowe róże, jeszcze inni uprawiają różne 
roślinki „od podstaw” , czyli od ziarenka, zarodnika czy kłącza. Ta 
ostatnia metoda jest jednak dużo bardziej czasochłonna, mija bowiem 
wiele miesięcy, zanim ogródek się zazieleni. Można oczywiście, dla de
koracji, ostrożnie włożyć do pojemnika drobne kamyczki, muszelki, 
kawałki drewna czy mech.

Nawet całkiem prawidłowo założony i szczelnie zamknięty „szkla
ny ogród”  nie jest oczywiście, jak nic na tym świecie, wieczny, 
ale może bez żadnej pielęgnacji żyć rok lub nawet dwa. Jedyną 
formą ingerencji w  jego wewnętrzne sprawy jest bardzo ostrożne, 
raz lub dwa razy w miesiącu, podlewanie po ściankach naczynia, 
jeśli zauważymy, że rano nie ma na nich pary wodnej.

Czasy królowej W iktorii dawno już co prawda minęły, ale kto 
wie czy przy wciąż trudnym do rozwiązania problemie skupu na
czyń szklanych „butelkowe ogródki” nie będą znakomitą formą za
gospodarowania gromadzących się w  naszych domach słoi i butli? 
A tak naprawdę to widać, że koszt i nakład pracy dla założenia ta
kiego florarium jest niewielki. Spróbujmy! Na pewno okaże się, że 
efekt wart był tej decyzji!
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Trochę astrologii

Każda z planet kształtuje w istotny sposób charakter i losy jed
nostki. Nie ma planet „złych” i „dobrych” . Działanie planety zależy 
od jej umiejscowienia w  horoskopie oraz od położenia względem 
innych planet. W zależności od tych dwóch czynników planeta działa 
pozytywnie lub negatywnie. Działanie planety nie jest jednakowe 
przez całe życie. Wszak ciała niebieskie cały czas są w ruchu, zbliża
ją się do siebie, oddalają, sumują swoje energie lub wręcz przeciw
nie „kłócą się” ze sobą. Zmiana układu planet zmienia także nasze 
samopoczucie, możliwości, charakter.

Słońce

Władca znaku Lwa, podstawowe źródło energii dla innych planet, 
generalnie decyduje o witalności człowieka, sile osobowości, możli
wości oddziaływania na innych.

Działania pozytywne: entuzjazm, wspaniałomyślność, niezależność, 
autorytet u innych, poczucie godności, poczucie własnej wartości. 
Sprzyja wszelkim działaniom i zdobyciu nieprzeciętnej pozycji w śro
dowisku czy społeczeństwie.

Działania negatywne: zarozumialstwo, pycha, arogancja, skłonność 
do dominacji, pogoń za sławą, władzą, przepychem.

W sferze fizycznej Słońce wpływa na obfitość budowy ciała, pra
cę i choroby serca, ciśnienie.

Księżyc

Władca Raka, odzwierciedla sferę podświadomości, instynktów, 
intencji, emocji człowieka (Księżyc rządzi działaniami świadomymi, 
celowymi).

Działania pozytywne dają nieprzeciętną wrażliwość, wyobraźnię, 
refleksyjność, romantyczność, zdolność ekspresji, umiejętność adap
towania się w różnych warunkach i sytuacjach.

Działania negatywne: jest przyczyną nadwrażliwości, nieśmiałości, 
skrytości, przesadnego macierzyństwa hamującego działania, lenist
wa, frywolności.

W sferze fizycznej zawiaduje krążeniem wszelkich płynów w or
ganizmie i funkcjonowaniem żołądka.

Merkury

Władca Bliźniąt i Panny, to bystry sprinter przenoszący nasze 
myśli. Odpowiada za zdolności intelektualne i wszelkiego rodzaju 
komunikację.
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Działania pozytywne: szybkość myślenia, inteligencja,' pomysło
wość, wynalazczość, zmysł praktyczny, spryt, komunikatywność, umie
jętność korzystania z wiedzy i doświadczenia.

Działania negatywne: gadulstwo, wścibstwo, niezdecydowanie, kry
tykanctwo, powierzchowność sądów, nieumiejętność logicznego myś
lenia, ociężałość umysłowa, lenistwo myślowe, milczkowatość.

W sferze fizycznej wpływa na działanie wnętrzności, jelit, płuc, 
nerwów.

Wenus

Władczyni Byka i Wagi, to piękna pani, która wpływa na sprawy 
sztuki, miłości, szeroko rozumianej harmonii i piękna.

Działania pozytywne: poczucie piękna, dążenie do harmonijnych 
stosunków z ludźmi i światem, życzliwość, łagodność, pogoda ducha, 
równowaga wewnętrzna, zdolność do bezinteresownych, wzniosłych 
uczuć, uzdolnienia artystyczne, dążenie do ideałów.

Działania negatywne: nadwrażliwość, lub przeciwnie — zanik
uczuć, kłótliwość, skłonność do animozji, wulgarność, lekkomyślność, 
zazdrość, brak zrozumienia dla innych, kochliwość, stałe uwodziciel- 
stwo.

W sferze fizycznej Wenus rządzi płodnością, życiem płciowym, na
rządami płciowymi, hormonami i wydzielającymi je gruczołami.

Mars

Władca Barana, to wieczny wojownik. Tam, gdzie się pojawi na
stępuje albo zniszczenie i destrukcja, albo ekspansja, rozwój, wielki 
krok do przodu.

Działania pozytywne: inicjatywa, odwaga, ambicja, zdecydowanie, 
siła przebicia, spontaniczność, niezależność, rozwój, potrzeba rywa
lizacji i sukcesu, bezkompromisowość.

Działania negatywne: gwałtowność, skłonność do dyrygowania in
nymi i tyranizowania otoczenia, buntowniczość, bezmyślne, chaoty
czne działanie, słomiany zapał, tchórzliwość, brak ambicji.

W sferze fizycznej wpływa na siłę muskulatury, woreczek żółcio
wy, nos i zmysł węchu. „Macza palce” we wszelkiego rodzaju ska
leczeniach, poparzeniach, zabiegach chirurgicznych.

Jowisz

Władca Strzelca to planeta nobliwa i mądra. Jego znaczenie ma 
związek z rozmiarami. Jako największa planeta Układu Słonecznego 
niesie więc ze sobą potęgę, rozrost, stabilność, ład.
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Działania pozytywne: szlachetność, prawość charakteru, dobroć, 
umiar, uporządkowanie, dobra organizacja, mądrość, zdolność roz
różnienia i oceniania sytuacji, szacunek dla autorytetów, prawa, re
ligii, zrównoważenie.

Działania negatywne: nieodpowiedzialność, niesłowność, zarozu
mialstwo, ekstrawagancja, fanatyzm, nieuznawanie żadnych auto
rytetów, niesprawiedliwość, bałaganiarstwo.

W sferze fizycznej Jowisz zawiaduje wątrobą, płucami, mięśniami, 
tętnicami. Złe aspekty Jowisza mogą być przyczyną obżarstwa.

Saturn

Władca Koziorożca, to ponury, tajemniczy mnich będący sprawcą 
wszelkich przeszkód, opóźnień, ograniczeń, osamotnienia, chorób, 
śmierci.

Działania pozytywne: cierpliwość, stałość uczuć, wytrwałość, upór 
w dążeniu do celu, metodyczność, decyzje oparte o głęboką, trwałą 
motywację, skłonność do zgłębiania problemów, umiejętność czeka
nia na najodpowiedniejszy moment.

Działania negatywne: małomówność, wielka skrytość i brak za
ufania do wszystkich, pesymizm, oziębłość uczuciowa, stany lękowe, 
nieumiejętność wykorzystania szansy, zahamowania.

W sferze fizycznej Saturn rządzi układem kostnym, zębami, śle
dzioną, pęcherzem.

Uran

Władca Wodnika, to eksplozja, piorun, wszelkie niespodzianki, któ
re życie stawiają na głowie.

Działania pozytywne: postępowość, umiłowanie wolności, toleran
cja, ogromna aktywność wynikająca z bezinteresownych pobudek 
emocjonalnych, oryginalność myślenia i działania, wyobraźnia, wy
nalazczość, dar przekonywania innych, zainteresowanie metafizyką, 
psychologią, elektrycznością, radioaktywnością, wszelkimi ekspery
mentami.

Działania negatywne: impulsywność, irracjonalizm, ekscentrycz- 
ność, skłonność do działań ekstremalnych, nieobliczalnych, anarchis
tycznych, bardzo nagłych. Burzliwe życie wewnętrzne: namiętności, 
miłości od pierwszego wejrzenia i nagłe, bolesne rozstania.

W sferze fizycznej oddziałuje głównie na system nerwowy.

Neptun

Władca Ryb, to wiecznie falująca powierzchnia oceanu. Coś nie
określonego, tajemniczego, nieuchwytnego. Jego energia sprawia
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wielkie trudności interpretacyjne. Wiadomo na pewno, że Neptun 
jest obecny wszędzie tam, gdzie tworzą się wartości artystyczne, 
duchowe. Gdzie w grę wchodzi mistycyzm, iluzja, intuicja, trudne 
do zdefiniowania więzi międzyludzkie —  poświęcenie, zrozumienie, 
współczucie, braterstwo dusz.

Granica między pozytywnymi a negatywnymi skutkami Neptuna 
jest niezwykle cienka. Wszak od fantazji, marzycielstwa, bogatego 
życia uczuciowego jest tylko jeden krok do nieumiejętności zapano
wania nad emocjami, zagubienia, oderwania się od realiów życia, 
uwierzenia iluzjom, co może pociągnąć za sobą alkoholizm, narko
manię, choroby psychiczne, egzaltację, eskapizm.

Pluton

Władca Skorpiona, to wyzwalacz, spust, który uwalnia zgromadzo
ną już wcześniej energię. W pływy Plutona są jeszcze mało znane 
i trudne do jednoznacznej interpretacji. Kojarzy się Plutona z do
głębną, całkowitą regeneracją. Elementy zajmujące dotychczas istot
ne pozycje w  naszej psychice zostają usunięte i zastąpione nowymi. 
Niekiedy odnosimy wrażenie, że stało się to nie z naszej inicjatywy, 
ale zostało wymuszone, narzucone przez siły zewnętrzne.

Działania pozytywne: siła przebicia, regeneracja sił, rozładowanie 
napięć, zdolność przekształcenia się w określonym kierunku.

Działania negatywne: obsesje, przemoc, przymus, zniszczenie, bez
względność, izolacja.

Kogo wybrać

na męża

Według astrologów, kobieta po
winna wybrać sobie partnera, któ
ry ma zalety i wady podobne 
jak ona, aby mieć analogiczny po
gląd na życie. Oto wykaz cech 
charakteru w  stosunku do dat 
urodzin.

na żonę

Trzy typy kobiet przeważają 
dzisiaj na świecie: macierzyński, 
uczuciowy i —  wytwór nowocze
snej cywilizacji —  typ kobiety 
zaangażowanej w  interesach. Zo
bacz, która z nich by Ci odpo
wiadała.
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20 STYCZNIA DO 19 LUTEGO: 
Samolubny i niesympatyczny. Nie 
lubi życia domowego i niełatwo 
podlega wpływom innych.

20 STYCZNIA DO 19 LUTEGO 
Kobieta do towarzystwa. Nie in
teresuje się domem i najbliższy
mi.

20 LUTEGO DO 20 MARCA: 
Wesoły, sympatyczny i łatwo pod
lega wpływom  innych. Bardzo 
pobudliwy.

20 LUTEGO DO 20 MARCA: 
Cierpliwa i sympatyczna. Kobie
ta, o którą ubiegają się mężczy
źni.
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21 MARCA DO 19 KWIETNIA: 
Ambitny, uparty, energiczny. Lu
bi podróże i ryzyko. Trudny do 
utrzymania w domu.

21 MARCA DO 19 KWIETNIA: 
Uparta i niezależna. Bardzo pra
cowita, lecz niezmiernie rzadko 
znajduje dobrego męża.

20 KWIETNIA DO 20 MAJA: 
Lubi przyjemności, czuły i h oj
ny. Dobry towarzysz i dobry opie
kun.

20 KWIETNIA DO 20 MAJA: 
Lubi wszystko, co piękne, jest 
uczuciowa, ale nie znosi pracy, 
choć kocha picnirjdze.
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21 M AJA DO 20 CZERWCA: 21 M AJA DO 20 CZERWCA:
Mądry i wesoły, ale zmienny. Jest wesoła i pełna temperamen-
Podlega wpływom towarzystwa, tu. Bardzo kocha dzieci,
w  którym przebywa.

21 CZERWCA DO 22 LIPCA: 21 CZERWCA DO 22 LIPCA:
Romantyk, ale dość praktyczny. Uczuciowa i sympatyczna. Kocha 
Przywiązany do domu i rodziny, dom i rodzinę. Czasem płocha.
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23 LIPCA DO 22 SIERPNIA: 
Dumny i uparty. Lubi przyjem 
ności, nie lubi wysiłku. Nie zno
si przymusu ani rozkazywania.

23 LIPCA DO 22 SIERPNIA: 
Wesoła i lubi zabawy, ale bardzo 
dobra gospodyni.

23 SIERPNIA DO 22 W RZEŚ
NIA: Typ „starej panny” , inte
resowny, gadatliwy, napastliwy, 
ale także uczuciowy.

23 SIERPNIA DO 22 WRZEŚ
NIA: Oszczędna i praktyczna. Typ 
kobiety, który nadaje się do inte
resów, a mimo to pozostaje dobrą 
gospodynią domu.
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23 WRZEŚNIA DO 22 PA
ŹDZIERNIKA: Zamiłowany w
sztuce i pięknie. Uczuciowy i sła
bowity. Bardzo dobry kochanek, 
ale zły mąż.

23 WRZEŚNIA DO 22 PA 
ŹDZIERNIKA: Czuła i kochająca. 
Lubi wygodę i przyjemności. 
Dobra gospodyni, ale bardzo za
zdrosna.

23 PAŹDZIERNIKA DO 21 LIS
TOPADA: Kocha wybuchowo i
nienawidzi namiętnie. Zdolny, ale 
trudny w  pożyciu.

23 PAŹDZIERNIKA DO 21 LIS
TOPADA: Głęboka i ognista na
tura. Zdolna, ale nietolerancyjna. 
Nie liczy się z otoczeniem.
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22 LISTOPADA DO 21 GRUD
NIA: Wesoły, rozrzutny i bardzo 
zmiennego usposobienia. Nie lu
b i stagnacji, kocha podróże.

22 LISTOPADA DO 21 GRUD
NIA: Uczuciowa i szeroka natu
ra. Płocha, choć ma dobre za
miary.

22 GRUDNIA DO 19 STYCZNIA: 
Ma silną wolę i jest nadzwyczaj 
ambitny. Ale skąpy, skrupulatnie 
oblicza swoje wydatki.

22 GRUDNIA DO 19 STYCZNIA: 
Często piękna i ambitna, lecz nie
przystępna. Nie interesuje się do
mem i rodziną.
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Jaki kolor lubisz..

... powiedz, a zdradzisz swoją osobowość. Jeśli twoim kolorem jest:

BIEL —  cechuje cię otwartość, szczerość, pewność siebie i wynio
słość, jesteś bezkompromisowy w stosunku do siebie i in
nych, masz skłonność do szlachetnych porywów, brak ci 
wytrwałości, masz talent do nauk ścisłych.

CZERŃ —  ma raczej niewielu zwolenników; lubią ją ludzie dyskretni, 
przejawiający skłonność do filozofii, wielkoduszni, z otwar
tym sercem, cechujący się silną wolą i wytrwałością.

SZARY —  częściej preferują mężczyźni niż kobiety; cechuje ludzi
0 poglądach raczej tradycyjnych, ostrożnych w wypowia
daniu swych opinii, niechętnie „wychylających się” .

CZERWIEŃ — jest symbolem namiętności i walki; charakteryzuje 
ludzi niecierpliwych, popędliwych, często agresywnych, 
ale też bohaterskich; bywają oni zdolni zarówno do wiel
kiej miłości, jak i nienawiści, ale potrafią być serdeczni
1 opiekuńczy dla swych najbliższych.

ZOŁTY —  uchodzi za barwę zazdrości, ale symbolizuje także umie
jętność duchowej koncentracji; charakteryzuje ludzi po
godnych, towarzyskich, łatwych w kontaktach z innymi, 
ale jednocześnie upartych w sprawach dla nich zasadni
czych.

ZIELEŃ —  preferują osoby zrównoważone, praktyczne życiowo i ra
czej lojalne wobec bliźnich; lubiące samotność.

NIEBIESKI —  jeden z najbardziej ulubionych kolorów mężczyzn;
jego zwolennicy bywają opanowani, chłodni w  okazywa
niu uczuc, nieufni i bojaźliwi, zamknięci w  sobie; łatwo 
ich zranić.

FIOLET —  wybierają najczęściej osoby odznaczające się dużą indy
widualnością i oryginalnymi poglądami, skłonne do marzeń, 
ale o analitycznym umyśle i zamiłowaniu do wiedzy.

Co się zdarzyło...

ok. 4500 lat temu, w 2538 r. p.n.e.:
—  koniec panowania faraona Chafre w Egipcie. Część zespołu 

grobowego tego faraona stanowił istniejący do dziś słynny 
Sfinks z Gizeh, wykuty w bloku skalnym, którego twarz 
uważana jest przez niektórych historyków za portret zmar
łego faraona.

20  — Kalendarz katolicki



ok. 3200 lat temu, w 1238 r. p.n.e.:
—  koniec panowania Ramzesa II, króla Egiptu z X IX  dynastii.

ok. 2400 lat temu, w  438 r. p.n.e.:
—  zakończenie budowy Partenonu, świątyni Ateny na Akropo

lu ze wspaniałym posągiem bogini dłuta Fidiasza. Partenon 
uważany jest za szczytowe osiągnięcie sztuki greckiej,

—  Eurypides, tragediopisarz grecki pisze A lcesta ,
—  śmierć Pindara, poety lirycznego pochodzącego z Teb.

ok. 2200 lat temu, w  338 r. p.n.e.:
—  Bitwa pod Cheroneją: klęska Greków w walce z Filipem II 

Macedońskim i utrata niezawisłości.
1900 lat temu, w 88 r. n.e.:

—  początek budowy limes germańskiego —  umocnień granicz
nych w miejscach bez naturalnych granic państwa.

1850 lat temu, w 138 r.:
—  Antoninus Pius obejm uje tron cesarski po cesarzu Hadria- 

nie.
1450 lat temu, w  538 r.:

—  urodził się Grzegorz z Tours, kronikarz państwa Franków, 
biskup.

1250 lat temu, w  738 r.:
—  inwazja Saracenów na Prowansję.

1100 lat temu, w 888 r.:
—  śmierć Karola III Grubego, króla wschodniofrankijskiego
i cesarza, który przejściowo zjednoczył państwo Franków.

1000 lat temu, w  988 r.:
—  chrzest Włodzimierza Wielkiego, księgia ruskiego, który 

zjednoczył plemiona wschodniosłowiańskie.
950 lat temu, w  1038 r.: .

—  książę czeski Brzetysław uderza na Polskę, zajmuje Śląsk 
i wywozi relikwie św. W ojciecha.

900 lat temu, w 1088 r.:
—  założenie uniwersytetu w  Bolonii.

850 lat temu, w  1138 r.:
—  śmierć Bolesława Krzywoustego: jego testament reguluje

sprawę następstwa tronu, prowadząc do rozbicia dzielnico
wego Polski.

800 lat temu, w  1188 r.:
—  Czyngis chan tłumi bunty w  swym cesarstwie i przywraca 

jedność państwa.
750 lat temu, w  1238 r.:

__początek panowania Henryka II Pobożnego, ks. śląskiego,
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—  Mongołowie w drodze na zachód zajmują Moskwę i W łodzi
mierz.

700 lat temu, w 1288 r.:
—  początek panowania Henryka IV Probusa, księcia wrocław

skiego, podejmującego próby zjednoczenia Polski,
—  zakończenie budowy katedry w Amiens.

850 lat temu, w  1338 r.:
—  w Warszawie —  początek procesu przed legatem papieskim 

między Kazimierzem Wielkim a krzyżakami o ziemię cheł
mińską i dobrzyńską,

—  Turcy Ottomańscy docierają do Bosforu.
600 lat temu, w 1388 r.:

—  król Władysław Jagiełło wydaje dla szlachty i duchowień
stwa przywilej zwany piotrkowskim,

—  początek drugiego procesu z krzyżakami o Pomorze. Trybu
nał skazał krzyżaków na zwrot Polsce zagrabionych ziem
i na zapłacenie odszkodowania.

550 lat temu, w 1438 r.:
—  Kazimierz Jagiellończyk pretenduje do tronu czeskiego.

500 lat temu, w 1488 r.:
—  Wit Stwosz kończy Ołtarz Mariacki w  Krakowie.

450 lat temu, w 1538 r.:
—  Kalwin przybywa na wygnanie do Genewy,
—  ekskomunika króla angielskiego Henryka VIII.

400 lat temu, w 1588 r.:
—  Akademia Krakowska zakłada w  Krakowie Kolegium No

wodworskiego,
— w Warszawie otwarcie pierwszej księgarni,
—  we Francji —  zabójstwo księcia Henryka Gwizjusza,

■ porażka „niezwyciężonaj Arm ady” , hiszpańskiej floty w ojen
nej, wysłanej na podbój Anglii,

—  Michel de Montaigne, P róby
350 lat temu, w 1638 r.:

— z inicjatywy króla Władysława IV  początek budowy Arsena
łu Rzeczypospolitej (obecnie ul. Długa) na miejscu szpitala 
wojskowego z czasów Batorego,

—  zakaz przybywania cudzoziemców do Japonii i zakaz w y
jazdu Japończyków z kraju.

300 lat temu, w  1688 r.:
—  rewolucja w Anglii —  przewrót kończący walkę o ustrój 

parlamentarny w tym kraju. Deklaracja Praw —  ustawa 
ograniczająca władzę króla na rzecz Parlamentu.

250 lat temu, w 1738 r.:
—  założenie farfurni (fabryki fajansów) w Białej Podlaskiej,

307



— bunt robotników w Anglii,
—  założenie pierwszego stowarzyszenia metodystycznego w 

Anglii,
—  Voltaire —  E lem enty filozofii N ew tona,
—  założenie fabryki porcelany w Vincennes (przeniesionej do 

Sśvres).
200 lat temu, w 1788 r.:

— początek ^ejmu zwyczajnego w  Warszawie, zwanego Cztero
letnim albo Wielkim, pod węzłem konfederacji Korony i Lit
wy. Podczas Sejmu stronnictwo patriotyczne przeprowadziło 
reformy społeczne i polityczne, zmierzające do uratowania 
niepodległości; uchwaliło aukcję wojska i Konstytucję 3 Ma
ja.

—  Hugo Kołłątaj, Do Stanisława M ałachow skiego ... Anonim a  
listów  kilka,

—  odsłonięcie na moście w Łazienkach ufundowanego przez 
Stanisława Augusta pomnika Jana III Sobieskiego (dzieło 
Lebruna i Pinka),

—  założenie „Timesa” , jednej z najbardziej znanych gazet świa
ta,

—  w Australii założenie Sydney,
—  Immanuel Kant ■ 1 K rytyk a  czystego  rozumu,
— urodził się George Gordon Byron, czołowy poeta angielskie

go romantyzmu,
—  urodził się Artur Schopenhauer, filozof niemiecki.

150 lat temu, w 1838 r.:
—  zmarł Jędrzej Śniadecki, chemik, lekarz, pedagog i publicy

sta,
—  urodził się Adam Asnyk, poeta, nowelista, dramaturg, czło

nek Rządu Narodowego podczas powstania styczniowego,
—  urodził się Jan Matejko,
—  Victor Hugo — Ruy Blas,
—  Karol Dickens zaczyna pisać Nicolasa N ickleby,
—  urodził się Georges Bizet, kompozytor francuski.

100 lat temu, w 1888 r.:
—  powstanie II Proletariatu, tzw. małego, założonego przez 

Marcina Kasprzaka,
— zniesienie niewolnictwa w Brazylii,
—  wyprawa Fridtjofa Nansena na Grenlandię —  pierwsze prze

bycie jej ze wschodu na zachód,
—  wynalezienie opon do rowerów,
—  Henryk Sienkiewicz, Pan W ołodyjow ski,
—  urodził się Eugene 0 ’Neill, dramatopisarz amerykański
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—  Louis Forest konstruuje silnik benzynowy.
50 lat temu, w 1938 r.:

—  rząd polski domaga się od Czechosłowacji zwrotu Śląska Cie
szyńskiego (Zaolzia),

—  zakończenie budowy Muzeum Narodowego w Warszawie przy 
Alejach Jerozolimskich,

—  Hitler zajmuje Austrią,
—  wynalezienie mikroskopu elektronowego,
—  Jean-Paul Sartre, M dłości.



K R Z Y Ż Ó W K A

P O ZIO M O : 1) trzygłowy pies, strażnik bram Hadesu, 5) koń uży
wany do wyścigów w zaprzęgu, 8) ozdobne powinszowania imienino
we, 9) zbiór przepisów prawnych, 11) choroba oczu, 12) atrybut mu
rarski, 13) sposobność, 14) coś z obuwia, 16) budowla bez kantów), 
17) gazon, kwietnik, 18) przylądek, najdalej na południe wysunięty 
punkt Am eryki Pd. 20) antonim dobra, 21) cyganka z „Chaty za 
wsią” , 23) modlitewna kropka, 24) mowa zakochanych, 25) okazały 
ptak afrykański, 29) czasopismo codzienne, 31) muza, opiekunka astro
nomii, 32) cena uwidoczniona na znaczku pocztowym, 33) zawód spod 
znaku Eskulapa, 34) autor „Serca” , 35) ubranie, garderoba, 36) szkic, 
zarys, 37) arena sztangistów.
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P IO N O W O : 1) mityczny olbrzym  o jednym  oku pośrodku czoła, 2) 
jeden z sakramentów, 3) wybitne uzdolnienie, 4) autor powieści „K lu
cze królestwa” 5) kolega wioślarza, 6) odłam religijny, 7) pisanka 
wielkanocna, 10) coś bardzo cennego, 15) islam, 19) wyznawca pro
testantyzmu, 22) dowódca arabski w  Hiszpanii, wróg chrześcijaństwa 
(940— 1002), 24) część stroju liturgicznego, 26) zajezdnia strażacka, 27) 
nasz eksportowy piłkarz, 28) głos używany w  jodłowaniu, 30) sku
pisko mnichów.

Rozwiązania prosimy nadsyłać w  ciągu miesiąca od dnia ukazania 
się kalendarza pod adresem redakcji z dopiskiem na kopercie lub 
pocztówce: „Krzyżówka z kalendarza” . Do rozlosowania: nagrody 
książkowe.



Uwaga —  Kandydaci do stanu duchownego

Rada Synodalna Kościoła Polskokatolickiego przyjm ie kapłanów
i alumnów pragnących pracować w  szeregach naszego Kościoła w 
Polsce, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Studia odbyte w uczel
niach teologicznych lub seminariach duchownych zostaną zaliczone 
w poczet wykształcenia niezbędnego dla każdego kapłana katolic
kiego.

Zgłoszenia z podaniem, życiorysem, świadectwem dojrzałości lub stu
diów oraz ze zdjęciem należy kierować pod adres:

Prezydium Rady Synodalnej 
Kościoła Polskokatolickiego w PRL 

ul. Szwoleżerów 4, 00-464 Warszawa

Młodzieńcy po maturze oraz alumni, którzy nie ukończyli studiów 
teologicznych, będą m ogli odbywać studia i uzyskać stopień magistra 
teologii w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. 
Chrześcijańska Akademia Teologiczna kształci kandydatów na du
chownych i pracowników kościelnych wszystkich Kościołów  chrześci
jańskich, które je j powierzą swoją młodzież, tak w wiedzy teologicz
nej, jak i w wyrobieniu społecznym i obywatelskim.

Kandydaci na studia powinni dożyć następujące dokumenty: ,
1. podanie o przyjęcie, ,
2. świadectwo dojrzałości,
3. metrykę urodzenia (lub wypis z dowodu osobistego),
4. kartę kandydata na I rok studiów (formularzy dostarcza szkoła),
5. zaświadczenie o stosunku do służby wojskowej,
6. kartę zdrowia kandydata (wystawia lekarz rejonowy),
7. 4 fotografie o rozm. 37X52 mm.

W  przypadku ubiegania się o pom oc stypendialną —  według norm 
obowiązujących młodzież studiującą we wszystkich wyższych ucze
lniach PRL —  należy złożyć:
a) podanie o przyznanie pomocy materialnej,
b) zaświadczenie o stanie rodzinnym,
c) zaświadczenie o zarobkach członków rodziny za 12 miesięcy,
d) zaświadczenie z urzędu gminnego o dochodzie z gospodarki rol

nej dla celów stypendialnych.
O swoim zamiarze poświęcenia się studiom teologicznym ChAT 

kandydaci powinni powiadomić swojego duszpasterza, ten zaś swoją 
władzę kościelną, która odpowiednim pismem polecającym  typuje 
kandydata na studia. Szczegółowych inform acji o studiach udziela 
Rektorat ChAT w Warszawie, ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa.
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czy biegunka. W zatruciu pokarmowym z reguły występują ostre 
bele brzucha o zmieniającej się lokalizacji, z towarzyszącymi im tor
sjami i biegunką. Silne bóle brzucha zlokalizowane w prawym pod- 
żebrzu i promieniujące do prawej łopatki, z towarzyszącymi im tor
sjami, mogą sugerować istniejącą patologię w  obrębie dróg żółciowych. 
Ostre bóle występujące w podbrzuszu, przebiegające z wymiotami 
i umiejscawiające się po stronie prawej, nasuwają podejrzenie zapa
lenia wyrostka robaczkowego. U kobiet bardzo często przyczyną bó
lów w podbrzuszu jest stan zapalny jajników. Silne bóle brzucha 
z promieniowaniem do okolicy krzyżowej i do pachwin, jedno- i rza
dziej obustronne, nasuwają podejrzenie kolki nerwowej. Bólom brzu
cha występującym w  kolce nerkowej towarzyszą z reguły nudności 
i wymioty. Wreszcie częstą przyczyną gwałtownych bólów w obrębie 
jamy brzusznej, przebiegających z nudnościami i torsjami, jest ostra 
niedrożność jelitowa. Wszystkie wymienione wyżej przyczyny zalicza
ne są do ostrych schorzeń. Z przewlekłych dolegliwości występują
cych w zakresie jamy brzusznej wymienić należy bóle spowodowane 
chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy, przewlekłe stany zapal
ne dróg żółciowych, dróg moczowych czy narządu rodnego.

CHOROBA W RZODO W A ŻO ŁĄDKA I DW UNASTNICY

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy zaliczana jest do tzw. 
chorób cywilizacyjnych. Jest ona z reguły efektem ciągłego pośpie
chu siresów, nieregularnego i niewłaściwego spożywania posiłków, 
picia nadmiernych ilości mocnej kawy i herbaty i palenia dużej ilości 
papierosów.

Dla choroby wrzodowej żołądka charakterystyczne są bóle w nad
brzuszu występujące w krótkim czasie po spożyciu posiłku, brak ape
tytu, jak również uczucie pełności po posiłku. Dla choroby wrzodo
wej dwunastnicy natomiast symptomatyczne są bóle głodowe w no
cy, jak również występujące w ok. 2 godziny po spożyciu posiłku, 
nudności, a nawet torsje.

Dla obu tych chorób cechą wspólną jest sezonowość występowania 
dolegliwości: nasilają się one głównie wiosną i jesienią. Charakte
rystyczna jest również zła tolerancja niektórych pokarmów, iak np. 
słodyczy, potraw smażonych, kawy itp.

Podstawą leczenia jest przede wszystkim uregulowany, higieniczny 
tryb życia. Obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia mocnej her
baty, kawy i alkoholu. Posiłki powinny być dietetyczne, lekkostrawne, 
spożywać je należy w małych ilościach, ale często (co 2— 3 godz.). 
Leczenie farmakologiczne ustala zawsze lekarz prowadzący. Wskaza
ne jest również leczenie uzdrowiskowe, np. w Krynicy, Dusznikach 
lub Iwoniczu.
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Ś w i e r z b

Zakażenie świerzbem występuje wskutek bezpośredniego kontaktu 
z osobą chorą albo przez kontakt pośredni poprzez ręczniki, bieliznę 
pościelową itp.

Glowne objawy mogące sygnalizować zakażenie świerzbem to swę
dzenie i zaczerwienie skóry w miejscach zgięcia stawów i tworzenia 
się fałd skórnych, a więc między palcami rąk i nóg, pod pachami, 
w zgięciach łokciowych. Zmiany związane ze świerzbem mogą rów 
nież lokalizować się na przedniej i bocznej powierzchni brzucha i na 
udach po stronie bocznej. Konieczne jest podkreślenie, że od momen
tu zetknięcia się ze świerzbem do wystąpienia objaw ów chorobowych 
upływa średnio ok. 6 tygodni, tyle bowiem wynosi okres wylęgania 
choroby. W przypadkach niepodjęcia leczenia w pierwszym okresie 
choroby, to znaczy gdy występuje tylko swędzenie i zaczerwienienie 
skóry, może dojść do narastania zmian skórnych pod postacią pęche
rzyków, nadżerek czy owrzodzeń. Wreszcie w  zaawansowanym sta
dium choroby dojść może do zliszajowacenia skóry. Tak więc w przy
padku podejrzenia świerzbu należy jak najszybciej zgłosić się do der
matologa. W przypadku potwierdzenia istniejącego podejrzenia konie
czna jest kuracja przeprowadzona jednocześnie przez wszystkich do
mowników i związana ze ścisłym zachowaniem wszystkich zasad hi
gieny osobistej.

BÓLE K R ZY ŻA

Istnieje cały szereg bólów  w okolicy krzyżowej, które są sygnałem 
toczących się procesów chorobowych zarówno w układzie kostno-sta
wowym, jak i w narządach wewnętrznych. Bóle krzyża spowodowane 
zmianami w  układzie kostno-stawowym są najczęściej efektem zmian 
zwyrodnieniowych, pourazowych lub zapalnych. Mogą mieć one cha
rakter przewlekłych dolegliwości bólowych, ale również mogą prze
biegać w zdecydowanie ostrej formie. Do szybszego wystąpienia 
zmian zwyrodnieniowych predysponuje nadwaga, siedzący tryb życia 
oraz wykonywanie niektórych zawodów, jak chociażby zawodu kie
rowcy.

Bóle krzyża występujące w następstwie urazu związane są najczę
ściej z wypadnięciem dysku lub złamaniem. Z kolei do zapalnych 
procesow chorobowych dotyczących układu kostno-stawowego, w któ
rych m.in. występują również bóle krzyża, zaliczyć należy zesztywnia
jące zapalenie stawów kręgosłupa, a także gościec przewlekły, postę
pujący.

Bóle okolicy krzyżowej mogą być skutkiem nie tylko zmian w krę-
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gosłupie, ale mogą towarzyszyć również niektórym chorobom narzą
dów wewnętrznych. Tak więc tępe pobolewania krzyża mogą wystę
pować w niektórych choroDach nerek. U kobiet uporczywe bóle krzy
ża sugerować mogą stan zapalny narządu rodnego. Bóle krzyża to
warzyszyć mogą niektórym chorobom przemiany materii, jak np. cuk
rzyca. Wreszcie w  popularnej chorobie X X  wieku, jaką jest nerwica, 
również mogą występować bóle krzyża.

W YM IOTY

W ymioty są sygnałem wielu chorób zarówno lekkich, jak i bardzo 
zaawansowanych. Jedynym wyjątkiem, kiedy wym ioty są niejako 
normą, jest pierwszy okres ciąży. W każdej innej sytuacji są cne 
objawom  chorobowym. Tak np. wymioty przebiegające z biegunką 
i bolairi brzucha, sygnalizują zatrucie pokarmowe.

W ymioty towarzyszące ostrym bólom brzucha mogą występować 
w  przebiegu zapalenia wyrostka robaczkowego, w  niedrożności jelit, 
w  kolce wątrobowej czy nerkowej. W ymioty towarzyszyć mogą rów
nież innym schorzeniom toczącym się w obrębie jamy brzusznej, 
a zaliczyć do nich można: chorobę wrzodową żołądka lub dwunastni
cy, zapalenie trzustki itp. W ymioty mogą również towarzyszyć stanom 
zapalnym kobiecych narządów rodnych.

Dosyć często wym ioty towarzyszą różnym bólom  głowy (zwłaszcza 
migrenowym). Zaburzenia równowagi i wymioty sugerować mogą po
drażnienie błędnika.

W ym ioty —  zwłaszcza u dzieci —  towarzyszą często stanom zapal
nym gardła lub infekcjom przebiegającym z męczącym kaszlem. 
Wreszcie wymioty mogą mieć podłoże psychogenne, a więc u osób 
szczególnie wrażliwych mogą występować pod wpływem  przykrych 
zapachów, na widok rzeczy budzących wstręt itp.

OSTRY I PRZEW LEKŁY NIEŻYT OSKRZELI

Ostry nieżyt oskrzeli jest efektem zakażenia dróg oddechowych, 
do którego dochodzi najczęściej po gwałtownym oziębieniu organizmu 
lub przemoczeniu. Z głównych objawów, oprócz ogólnego złego samo
poczucia, występuje podwyższona temperatura ciała, męczący kaszel 
połączony z odpluwaniem plwociny, bóle mięśniowe. Podstawą le
czenia jest przyjmowanie właściwych leków przeciwzapalnych, spo
żywanie dużej ilości płynów, ścisłe przestrzeganie higieny (wietrze
nie i nawilżanie pomieszczeń). W przebiegu często powtarzających 
się ostrych nieżytów oskrzeli dojść może do nieżytu przewlekłego. 
Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia istnienie przewlekłe-
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go zapalenia oskrzeli można podejrzewać wówczas, gdy w  ciągu 
dwóch kolejnych lat kaszel połączony z odkrztuszaniem plwociny 
utrzymuje się przez okres co najmniej trzech miesięcy. Do częstych 
przyczyn wywołujących przewlekły nieżyt oskrzeli należą również: 
palenie papierosów, zanieczyszczenia atmosferyczne (pyły, gazy spali
nowe, dym przemysłowy itp.), częste zakażenia wirusowe i infekcyjne. 
Również istnienie przewlekłych ognisk zakażenia może być czynni
kiem wyzwalającym wystąpienie objaw ów  przewlekłego zapalenia 
oskrzeli. Najczęstszym źródłem zakażeń są zmienione zapalnie m ig- 
dałki podniebienne, zatoki przynosowe, a także zepsute zęby. W ta
kich sytuacjach konieczna jest szybka likwidacja ognisk zapalnych.

G R Y P Y  NIE LE C ZY  SIĘ G Ł O D Ó W K Ą

Nadszedł już niestety sezon gryp, przeziębień i angin. Chorobom 
tym najczęściej towarzyszy gorączka. Jako przeciwdziałanie idą w 
ruch aspiryny, asprokole, polopiryny, a nawet nierzadko antybiotyki. 
Terapii trzeba dopomóc należytym żywieniem skutecznie zaspokaja
jącym  potrzeby organizmu. A  potrzeby te często w  chorobie wzra
stają. Podczas trwania chorób przeziębieniowych z podwyższoną tem
peraturą automatycznie wzrasta przemiana materii. A  w ślad za tym 
występuje konieczność pokrycia zwiększonego zapotrzebowania orga
nizmu na składniki pokarmowe. Żywienie chorego kleikami i suchar
kami nie wspomoże terapii.

Zasadniczym warunkiem jest dobór takiego składu pożywienia i sto
sowania takich technik przyrządzania potraw, aby posiłki były łatwo 
strawne i mimo to pełnowartościowe. Z  diety chorych gorączkujących 
zmuszeni będziemy przeto wykreślić tłuste gatunki mięs i ryb, smalec, 
słoninę, fasolę, kapustę gotowaną, tłuste gatunki żółtych serów oraz 
napoje zawierające alkohol. Łatwo strawne posiłki powinny być także 
urozmaicone, smaczne i efektownie podane. Bo tylko takie będą w sta
nie pobudzić osłabione gorączką łaknienie. Dieta nie może zmuszać 
przewodu pokarmowego do nadmiernej pracy. Urozmaicona będzie 
wówczas, gdy wystąpi w  niej możliwie najszerszy wybór produktów. 
Zatem w  jadłospisie chorego nie może zabraknąć ani mleka, ani se
rów, z zwłaszcza białych twarogowych, jaj, mięsa czy drobiu i ryb. 
A  obok tych produktów muszą występować koniecznie i owoce, i wa
rzywa, i ziemniaki oraz produkty zbożowe. Stosunkowo najbardziej 
kłopotliwe jest żywienie wówczas, gdy wysokiej temperaturze to
warzyszy uporczywy ból gardła. Trzeba bowiem  wówczas pełnowar
tościowe posiłki przygotowywać jedynie w  postaci płynów i papek. 
A  takie pożywienie wymaga szczególnie starannego wykonania i przy
prawienia. Dużą rolę odgrywa mleko, które można podawać pod
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różnorodnymi postaciami. Za najbardziej celowe uważamy takie po
trawy, w których łączy się mleko z dodatkiem warzyw lub owoców. 
Przy utrudnionym przełykaniu podaje się jaja gotowane na miękko 
lub w  postaci żółtek dodawanych do zup przecieranych, napojów 
czy deserów. Dobrze przyjmowane są kremy z jaj, mleka czy gala
retki. Mielone masy mięsne i rybne można łączyć z przecieranymi 
czy miksowanymi warzywami, a nawet owocami. Pewne urozmaicenie 
można wprowadzić przez podawanie galaretek z mielonych mięs, 
drobiu czy ryb. Pamiętajmy, że dieta chorych gorączkujących musi 
być dietą wysoko białkową z dużym udziałem produktów roślin
nych. Produkty zbożowe trzeba ograniczyć do podawania kasz roz
gotowanych. Ziemniaki w diecie papkowatej mogą występować pod 
postacią rzadkiego, rozprowadzonego mlekiem puree i zup przeciera
nych. Podwyższonej temperaturze towarzyszy zwykle wzmożone pra
gnienie. Pozwólmy choremu pić do syta. W przypadku braku natu
ralnych soków owocowych trzeba mieć w zapasie kompoty, soki kon
serwowane czy nektary, stawiając zawsze na pierwszym planie na
poje mleczne i świeże soki z ow oców  lub warzyw. Dieta chorego 
łykającego normalnie jest mniej pracochłonna. Może on jeść wszyst
ko, byle łatwo strawne. Nie będziemy mu przeto podawać potraw 
smażonych ani zaprawionych zasmażkami. Obok warzyw gotowa
nych zapewnimy także surówki i pełen wybór produktów spożyw
czych w postaci świeżo przyrządzonych potraw. Stosowanie się do 
naszych wskazówek na pewno przyczyni się do szybkiego powrotu 
do zdrowia.

Ż Ó Ł T A C Z K A

Najczęstszymi przyczynami żółtaczek są dwa zasadniczo różniące 
się od siebie procesy patologiczne toczące się w wątrobie. Żółtaczki 
mechaniczne —  związane są z reguły z kamicą dróg żółciowych we- 
wnątrzwątrobowych, jak i pęcherzyka żółciowego. Kamień zamykają
cy światło przewodu żółciowego uniemożliwia odpływ żółci dopro
wadzając do jej zastoju. Obok dużej bolesności w  okolicy wątroby 
(również kolki wątrobowej) występuje żółtaczka. Leczenie polega 
na stosowaniu leków  rozkurczowych i przeciwbólowych, a jeśli te 
zawodzą, konieczna jest interwencja chirurgiczna polegająca na usu
nięciu kamicy.

Żółtaczka w przebiegu wirusowego zapalenia wątroby trwa z re
guły dłużej niż poprzedni rodzaj żółtaczki. Jest ona następstwem 
uszkodzenia wirusowego wątroby. Zakażenie może wystąpić dwiema 
drogami: drogą wszczepienną, np. zastrzyki domięśniowe (okres w y
lęgania choroby wynosi wówczas 40— 160 dni) i drogą pokarmową
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(okres wylęgania wynosi 14— 40 dni). Głównymi objawami wiruso
wego zapalenia wątroby obok żółtaczki są: podwyższona temperatura 
ciała, uczucie ogólnego rozbicia, bóle w okolicy wątroby, bóle głowy, 
bóle stawów. Rozpoznanie stawia się na podstawie badań laborato
ryjnych (głównie krwi). W każdym przypadku stwierdzenia wiruso
wego zapalenia wątroby obowiązuje co najmniej kilkutygodniowe 
leczenie szpitalne. Po wyjściu ze szpitala obowiązuje przez wiele 
miesięcy przestrzeganie diety i stała kontrola u prowadzącego leka
rza chorób wewnętrznych.

PRZEZIĘBIENIE, GRYPY

Zarówno przeziębienie, jak i grypa są schorzeniami wywołanymi 
przez wirusy. Wirusy początkowo lokalizują się w  górnych drogach 
oddechowych, stąd pierwszymi zwiastunami przeziębienia są: katar 
początkowo surowiczy, a następnie ropny, kaszel początkowo suchy, 
a następnie wilgotny, ból i drapanie w gardle. Dołączają się do tych 
objaw ów bóle głowy, mięśni i stawów, uczucie ogólnego rozbicia, 
gorączka często sięgająca wartości 39— 40°C. Poniewai uważa się, że 
wirus toruje drogę bakterii, czasami po kilkudniowej infekcji wiru
sowej może dojść do bakteryjnego procesu zapalnego, np. w  gardle 
pod postacią ropnej anginy, w płucach pod postacią zapalenia płuc 
itp. W pierwszym okresie przeziębienia lub grypy obowiązuje przyj
mowanie dużej ilości witaminy C (zarówno pod postacią tabletek 
jak i w  formie naturalnej, np. soku z czarnych porzeczek, jeżyn), 
wypijanie dużej ilości płynów, w tym mocnej herbaty, przyjm owa
nie leków  przeciwgorączkowych (polopiryna) i wykrztuśnych (table
tki emskie, syropy wykrztuśne). Gdy do infekcji wirusowej dołącza 
się stan zapalny bakteryjny, co objawiać się może ponownym pod
wyższeniem temperatury ciała lub ciągłym utrzymywaniem się w y
sokiej gorączki, konieczne jest stosowanie leków z grupy sulfonami
dów lub antybiotyków. Decyzja o rodzaju antybiotyku i sposobie 
jego dawkowania należy wyłącznie do lekarza; nigdy nie wolno 
przyjmować antybiotyków według własnego uznania.

BÓLE GŁOW Y

Bóle głowy są bardzo częstą dolegliwością spotykaną zwłasza u ko
biet. Nie sposób wymienić wszystkich przyczyn, dlatego też podane 
będą te, które są najczęściej spotykane. Bóle głowy występują w cho
robach zakaźnych i wirusowych przebiegających a wysoką tempe
raturą ciała. Częstą przyczyną bólów głowy jest stan zapalny zatok 
otocznych nosa. Bóle tego rodzaju ustępują po zastosowaniu właści
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wego leczenia przeciwzapalnego. Bóle głow y o charakterze migre
nowym. dotyczą z reguły tylko połowy głowy i mogą przebiegać 
7. zaburzeniami widzenia, nudnościami, torsjami; do tej pory nie 
wynaleziono skutecznego leku przeciwmigrenowego, dlatego też po
zostaje jedynie stosowanie leków przeciwbólowych. Bóle głowy m o
gą być efektem zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa szyjnego —  
w takich wypadkach skutecznym leczeniem jest przyjmowanie le
ków  przeciwbólowych i właściwie prowadzona rehabilitacja. Bóle 
głow y mogą również sygnalizować nieprawidłowe wartości ciśnienia 
tętniczego krwi; w tych sytuacjach kontrola ciśnienia i w zależności 
od jego wartości przyjmowanie odpowiednich leków —  usuwa bóle 
głowy.

Bóle głowy mogą również występować w przebiegu niektórych za
truć (np. nikotyną) lub też być następstwem przebytego urazu głowy.

ZABURZENIA RÓW NOW AGI

Cechami charakterystycznymi dla zaburzeń równowagi poza nie
pewnością chodu czy niemożnością wstania z krzesła są: uczucie osła
bienia, zawroty głowy, wrażenie zbliżającego się omdlenia. Uczucie 
niepewnego trzymania się na nogach może występować zarówno w 
czasie stania, jak i chodzenia. Nieco rzadziej zaburzeniom równo
wagi mogą towarzyszyć: uczucie nudności, poty czy wreszcie zbled
nięcie.

Do najczęstszych przyczyn zaburzeń równowagi należą: jednorazo
we nadużycie alkoholu, jak i przewlekły alkoholizm, nadmierne lub 
niewłaściwe przyjmowanie leków, przewlekły nikotynizm, zatrucie 
tlenkiem węgla czy gazami spalinowymi.

Częstą przyczyną zaburzeń równowagi są schorzenia błędnika (tzw. 
choroba Meniera), u jej podstaw leży często przebyte uprzednio za
palenie ucha środkowego, przebycie chorób zakaźnych lub wiruso
wych, jak chociażby grypy. Cechami charakterystycznymi w  scho
rzeniach błędnika są napadowe zawroty głow y z zaburzeniami rów 
nowagi, szumem w uszach, nudnościami, a nawet torsjami.

Zaburzenia równowagi występują również w przebiegu zmian zwy
rodnieniowych kręgosłupa, w  miażdżycy naczyń mózgowych, u osób 
z nadciśnieniem lub niedociśnieniem tętniczym krwi. U osób zdro
wych zaburzenia równowagi mogą występować w  chorobie lokom o- 
cyjnej lub morskiej.

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE

Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia za górne granice 
prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego krwi przyjm owane są dla
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ciśnienia skurczowego 160 mm Hg, dla rozkurczowego 95 mm Hg. 
Istnieje cały szereg przyczyn wywołujących utrzymanie się podwyż
szonych wartości ciśnienia tętniczego krwi. Do najczęstszych należą 
przewlekające się sytuacje stresowe. Długotrwałe stresy połączone je 
szcze z piciem dużej ilości kawy mogą w swoim przebiegu dać nad
ciśnienie tętnicze.

Nadciśnienie tętnicze może być również efektem zmian chorobo
wych w  organizmie. Podwyższone wartości ciśnienia mogą być efek
tem zaawansowanej miażdżycy, mogą towarzyszyć niektórym zabu
rzeniom hormonalnym (np. nadczynność tarczycy), mogą być wresz
cie efektem przewlekłych chorób nerek. Istnieje wreszcie taka po
stać nadciśnienia tętniczego, gdzie nie udaje się znaleźć żadnej przy
czyny —  jest to tzw. nadciśnienie samoistne.

W  leczeniu nadciśnienia bardzo ważne jest ustalenie jego podsta
wowej przyczyny. Obowiązuje również zasada wyeliminowania do 
minimum stresów, ograniczenie spożycia soli (można ją zastąpić do
stępnym w  sklepach spożywczych preparatem Petrysal). Leczenie 
farmakologiczne natomiast należy prowadzić systematycznie, w ści
słym porozumieniu z lekarzem.

ZAPALENIE UCHA ŚRODKOWEGO

Zapalenie ucha środkowego może występować zarówno u doro
słych, jak i u dzieci. U dzieci, zwłaszcza małych, zapalenie ucha środ
kowego może występować nie tylko w  efekcie zakażeń wirusowych 
czy bakteryjnych, ale również wskutek przedostania się pokarmu 
przez trąbkę słuchową (stąd konieczność prawidłowej pozycji dzie
cka przy karmieniu). Zapalenie ucha środkowego u dorosłych może 
być następstwem zakażenia wirusowego lub bakteryjnego. Predys
ponują do tego infekcje górnych dróg oddechowych, niektóre cho
roby zakaźne (np. grypa) czy wreszcie nurkowanie, np. w czasie ką
pieli w  basenie. Główne objaw y choroby to ból ucha i głowy z upo
śledzeniem słuchu, szumem w  uchu po stronie chorej. Dolegliwości 
bólowe mogą nasilać się w  pozycji leżącej (stąd większe ich natęże
nie w  nocy). Wyżej wymienionym objawom  towarzyszy gorączka. 
Jeżeli dochodzi do nagromadzenia się treści ropnej w  uchu środko
wym, może nastąpić przebicie błony bębenkowej połączone z wydosta
niem się ropy na zewnątrz.

Podstawą leczenia zapalenia ucha środkowego jest podawanie anty
biotyków. Konieczne jest również pozostawanie w  łóżku i podawanie 
leków przeciwgorączkowych lub przeciwbólowych. Konieczna jest rów
nież kontrola laryngologiczna.
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N erw y lubią ciszę

M ilczący weekend

Pan K oji Tokunga, neurolog z instytutu badawczego w Tokio, któ
ry często odwiedza Europę, za każdym razem jest zaskoczony naszym 
sposobem towarzyskich kontaktów. Według Europejczyków przerwy 
w towarzyskiej konwersacji, momenty milczenia, chwile, kiedy niko
mu nie przychodzi na myśl nic frapującego, czym mógłby zaintere
sować zebranych, oceniane są dosyć surowo, wręcz jako dowód bra
ku obycia. Im głośniej i żywiej przebiega dyskusja podczas wieczo
ru, na który zaprosiliśmy gości, im więcej jest śmiechu i zamie
szania —  tym wyższa jest ocena spotkania. W Japonii takie przerwy 
w rozpnowie robi się z pełną świadomością, po to, aby w ciszy, 
jakby w stanie kontemplacji, cieszyć się możliwością samego pobytu 
wśród przyjaciół.

O tym, jak dalece oduczyliśmy się świadomie znosić milczenie, 
świadczyć może następujący przykład: gdy profesor poprosi zebra
nych studentów o minutę ciszy —  czas ten upływa dosyć szybko, 
gdy jednak każe im się milczeć pełne 10 minut —  zaczynają ich 
ponosić nerwy.

Oduczyliśmy się mądrej sztuki milczenia, jako elementu relaksu, 
zadumy, wyciszenia własnych niepokojów i stresów. Lubimy rozma
wiać, mówić, gadać, plotkować, sprzeczać się, dyskutować, przeko
nywać do upadłego o swoich racjach, o wiele za dużo, niż mogą 
to znieść nasze zdrowie i nasze nerwy. Tak przynajmniej twierdzą 
specjaliści. Na kongresie lekarzy —  psychologów nadmierną gada
tliwość oceniono, jako wielką chorobę naszych czasów. Przeprowa
dzono nawet dokładne badania i pomiary naszej gadatliwości. Oka
zało się, że w  ciągu minuty, ci co gorliwsi „wyrzucają” z siebie 
150— 200 słów. Jeśli „norm alny” obywatel rozmawia dziennie tylko
2— 3 godziny, to licząc 150 słów na minutę —  wymawia 9000 słów 
przez) godzinę, czyli 18000—27000 słów dziennie. Kto aż tyle mówi, 
szkodzi nie tylko swoim nerwom, ale —  wydatkując ogromne ilości 
energii —  staje się zmęczony i wyczerpany.

Cały paradoks polega jednak na tym, że ponieważ jesteśmy ner
wow i —  więc dużo mówimy, a ponieważ dużo m ówim y —  coraz 
bardziej obciążamy nasz system nerwowy. Cóż to znaczy być ner
wowym ? Ma to miejsce wtedy, gdy nasz organizm reaguje na zew
nętrzne bodźce. W  języku medycznym bodźce te, jak wiemy, nazy
wają się stresorami, a reakcje, które powodują —  stresem. Stresom 
zaś, jak to dziś słyszymy, podlegają nawet dzieci w przedszkolach.
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Na szczęście, większa część tych bodźców jest zjawiskiem absolutnie 
normalnym i niczym nie grozi organizmowi. Przeciwnie, określona, 
codzienna dawka stresów jest niezbędna, abyśmy mogli prawidłowo 
funkcjonować, czy nawet żyć. Są one jakby iskrą dla wielu akcji 
i reakcji organizmu. Jeśli w  pewnych sytuacjach nasze serce zaczy
na nieco żywiej bić —  to jest to absolutnie prawidłowe.

Tymczasem cały świat wydaje ogromne kwoty na środki uspoka
jające, które wprawdzie nieco uspokajają, ale nie usuwają przyczyn. 
Jeśli już —  z racji nadmiernej pobudliwości nerwowej —  musimy 
koniecznie coś łykać, kilkanaście kropli waleriany będzie skutecz
niejsze i zdrowsze od „pigułki szczęścia” , którą spreparowała che
mia. Prawdziwy i niezawodny sposób na ukojenie nerwów odkryli 
jednak niektórzy lekarze, psycholodzy i socjolodzy w  sztuce milcze
nia. „Milczącą kurację” —  trzy, cztery godziny —  zalecają podczas 
każdego weekendu, a jeszcze lepiej —  przynajmniej 2 razy w ty
godniu.

I tu naprawdę nie ma się z czego śmiać, bo sprawa jest przez 
wybitnj ch specjalistów traktowana bardzo poważnie, jako najprostsza, 
najtańsza i najskuteczniejsza terapia przeciwko wszelkiego rodzaju 
nerwicowym zaburzeniom. Mechanizm tego zjawiska można wytłu
maczyć w następujący sposób: dzięki milczeniu i unikaniu nerwi- 
cujących wpływ ów  otoczenia —  wegetatywny system nerwowy nie 
narażony na żadne alarmy ustawia się jakby w pozycji zerowej. 
Organizm odpoczywa.

Amerykanie doprowadzili swoją metodę „milczącej kuracji” do 
drastycznej przesady, jakkolwiek nie można odmówić jej skutecz
ności. Umieszczają oni mianowicie siebie, a wraz z sobą swój „k łę
bek nerw ów” w tak zwanym psychotanku. Tam, zanurzeni w  słonej 
wodzie, która ich unosi, jak błękitny Adriatyk czy Morze Śródziem
ne, odpoczywają, odizolowani od wszelkich akustycznych i optycz
nych bodźców. Twórca tego „tanku” , psycholog dr John C. Lilly 
twierdzi, że pacjenci czują się potem jak nowo narodzeni.

Nie martwmy się jednak tym, że nie mamy „psychotanków” . „M il
cząca kuracja” przeprowadzona w lesie, na łące czy nawet —  "przy 
stworzeniu sobie odpowiednich warunków —  w  domu, jest na pe
wno znacznie tańsza.



K ącik  kulinarny

ZUPY

Chłodnik z kwaśnego mleka z botwiną

Składniki: 1 litr kwaśnego mleka, 1/2 litra śmietany, 2 pęczki bot- 
winy, 2— 3 jajka, 15 dkg świeżego ogórka, 2 łyżki zagęszczonego 
koncentratu buraczanego lub wywaru z 2 buraków, sól, pieprz, cu
kier, koperek, szczypiorek.

Przygotowanie: Dokładnie wymytą botwinę posiekać, ugotować 
pod przykryciem w  niewielkiej ilości lekko zakwaszonej wody. Po 
ugotowaniu ostudzić. Kwaśne mleko roztrzepać ze śmietaną, dodać 
do botwiny i połączyć z pokrojonym i w cienkie kosteczki ogórkami 
(surowymi), jajkam i ugotowanymi na twardo i pokrojonym i w ćwia
rtki, posiekanym szczypiorkiem i koperkiem. Celem uzyskania lep
szego smaku i intensywniejszego koloru dodać 2 łyżki koncentratu 
buraczanego lub wywaru z buraków. Podawać z ziemniakami po- 
kraszonymi słoniną i suto posypanymi koperkiem.

Chłodnik owocowy

Składniki: 1 litr kwaśnego mleka, 1/4 litra śmietanki, 30—40 dkg 
ow oców  (maliny, truskawki), cukier do smaku.

Przygotowanie: Owoce opłukać, przetrzeć przez sito. Mleko roz
trzepać razem ze śmietaną, włożyć przetarte owoce, dodać cukier, 
wymieszać. Podawać z grzankami lub groszkiem ptysiowym.

Zupa pomidorowa inaczej

Składniki: 1 kg pomidorów, 50 dkg warzyw mieszanych, 1 cebula, 
1/2 szklanki śmietany, zielona pietruszka, koperek, sól, cukier do 
smaku.

Przygotowanie: Umyte warzywa oczyścić, cebulę opłukać i wycisnąć 
z nich sok przez sokowirówkę. Pom idory pokroić, udusić z masłem 
i przetrzeć przez sito. Sok z warzyw wymieszać z przecierem po
midorowym, zagotować, dodać śmietanę, przyprawić do smaku solą, 
cukrem, dodać posiekaną pietruszkę i koperek. Podawać w filiżan
kach z grzankami lub groszkiem ptysiowym, albo na talerzu z ry
żem lub kluskami.
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Zupa ze świeżych grzybów

Składniki: 50 dkg grzybów (maślaki, prawdziwki, zielonki, gąski), 
1 cebula, 2 łyżki masła, włoszczyzna bez kapusty, łyżka mąki, 1/4 1 
śmietany, sól, pieprz do smaku.

Przygotowanie: Oczyszczone i opłukane w  zimnej wodzie grzyby 
krajem y w cienkie paseczki, korzonki drobniutko siekamy. Do roz
puszczonego w rondelku masła wkładamy drobno posiekaną cebulę, 
dodajem y grzyby i dusimy na niezbyt silnym ogniu, aż cebula i grzy
by lekko się zrumienią. Uduszone grzyby zalewamy wywarem z ja 
rzyn, zagotowujemy i zaprawiamy zasmażką z łyżki masła i łyżki 
mąki. Do gotowej zupy dodajemy śmietanę. Zupę dosolić do sma
ku. Podawać z kluskami, łazankami lub kaszą perłową.

DANIA BEZMIĘSNE  

Pierogi z kiszonej kapusty

Farsz: 80 dkg kiszonej kapusty, 1 cebula, 2 łyżki tłuszczu, najle
piej przetopionej słoninki.

Przygotowanie: Kapustę ugotować w  małej ilości wody. Cebulę po
krajać w  drobną kostkę, usmażyć na jasno-złoty kolor. Miękką ka
pustę odcisnąć przez ściereczkę albo woreczek płócienny. Posiekać 
niezbyt drobno, dodać cebulę z tłuszczem, pieprz i sól do smaku, 
wymieszać.

Zagnieść ciasto z 35 dkg mąki, 1 jajka, 1 łyżeczki masła, 1/2 szklan
ki wody (mleka). Ciasto na pierogi musi być dość wolne. Rozwałko
wać dość cienko, wykrawać krążki szlanką. Na środek krążka na
kładać farszi z kapusty, składać na pół, zlepiać dokładnie brzegi. 
W kładać pierogi na wrzącą, osoloną wodę. Gdy wypłyną do góry, 
wybierać łyżką cedzakową. Podawać polane topioną słoniną lub ma
słem.

Kotlety ziemniaczane

Składniki: 1 kg ziemniaków, 3 jajka, 2 szklanki mąki, 1 łyżko ma
sła, 1 cebula, sól, pieprz, tłuszcz do smażenia.

Przygotowanie: Ugotowane ziemniaki przepuścić przez maszynkę 
do mielenia mięsa, dodać 2 żółtka, 1 całe jnjko, przesmnżon;| nn 
maśle cebulę (na złoty kolor), mąkę, sól i pioprz do smalcu. Slnrnnniu 
wyrobić na jednolitą masę, a następnie form ować podłużne kotle
ciki. Smażyć z obu stron na złoty kolor. Podawać z sosem pomido
rowym, grzybowym.
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K otlety  z pęczaku

Składniki: 30 dkg pęczaku, 2 jajka, 1 cebula, 2 łyżki masła lub 
topionej słoninki, 2 łyżki siekanej zieleniny, tj. koperek, pietruszka, 
tarta bułka, tłuszcz do smażenia.

Przygotowanie: Pęczak opłukać, zalać gorącą wodą, (3 razy tyle 
wody, ile objętościowo kaszy) rozkleić na wolnym ogniu. Gdy jest 
miękki, ostudzić. Przepuścić przez maszynkę. Na tłuszczu zrumienić 
cebulę na jasnozłoty kolor. Zmielony pęczak utrzeć z cebulą i jajka
mi, dodać siekana zieleninę, sól i pieprz. Kształtować nieduże ko
tleciki, obtoczyć w tartej bułce, smażyć na tłuszczu. Podawać z su
rówkami z warzyw lub z sosem koperkowym, pomidorowym, grzy
bowym.

D A N IA  MIĘSNE

Z razy w  jarzynach

Składniki: 1 kg mięsa wołowego, 2 łyżki masła, 2 spore marche
wki, 2 pietruszki, 1/2 średniego selera, 1 duża cebula (w sezonie 
1 kalarepka), szklanka białego wina.

Przygotowanie: Z mięsa robimy owalne, niezbyt duże zrazy, które 
po posoleniu i, opruszeniu mąką krótko obsmażamy na maśle. Ja
rzyny szatkujemy na tarce. W rondlu rozpuszczamy 1 łyżkę masła. 
Na tłuszcz wkładamy jarzyny, na to zrazy, znowu jarzyny i zrazy, 
na wierzch warstwę jarzyn. Całość zalewamy winem, solimy, posy
pujemy pieprzem, szczelnie przykrywamy i wstawiamy do piekar
nika, dusimy około godziny. Podajemy z ziemniakami z wody, klus
kami francuskimi.

P ieczeń cięlęca zapiekana w  sosie beszam elow ym

Składniki: 60— 80 dkg cielęciny bez kości (sznyclówka), 2 łyżki 
tłuszczu, ząbek czosnku, łyżka tartej bułki.

Przygotowanie: Mięso opłukać, osolić, natrzeć roztartym czosn
kiem. Zrumienić ze wszystkich stron na silnie rozgrzanym tłuszczu. 
Przełożyć do brytfanny, skropić wodą, polać tłuszczem ze smażenia. 
Piec w średnio gorącym piekarniku. Upieczone mięso wyjąć na de
skę, pokrajać w  skośne, dosyć cienkie plastry, ułożyć na półmisku 
do zapiekania (naczynie żaroodporne).

Przyrządzić sos beszamelowy z 3 dkg mąki, łyżki masła, 1/2 szklanki 
śmietany, 1 żółtka, 1/2 szklanki mleka, 3 dkg sera żółtego łagodnego. 
Masło stopić, zmieszać z mąką, zasmażyć, nie rumienić, rozprowadzić
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mlekiem (rosołem), zagotować, przyprawić do smaku solą, wymieszać 
z żółtkiem, śmietaną, dodać trochę sosu z pieczeni, zalać ułożoną 
na półmisku pieczeń. Z wierzchu posypać tartym serem. Wstawić 
do gorącego piekarnika na 20 minut i zapiec.
Podawać z makaronem, ziemniakami i zieloną sałatą lub surówką 
z warzyw.

Kotlety wieprzowe mielone

Składniki: 50 dkg chudej wieprzowiny (łopatka), 1 czerstwa bułka, 
15 dkg' cebuli, 1 jajko, 2 łyżki tartej bułki, 2 dkg tłuszczu, sól, 
pieprz, tłuszcz do smażenia, łyżeczka majeranku.

Przygotowanie: Cebulę pokrajać w talarki (1 zostawić) i udusić na 
tłuszczu, posolić i posypać pieprzem. Bułkę namoczyć w wodzie. 
Mięso opłukać i prziepuścić razem z osączoną bułką i cebulą przez 
maszynkę, dodać jajka, sól, pieprz i majeranek, starannie wyrobić 
na gładką masę. Rękoma zwilżonymi w wodzie podzielić na 8 kul, 
każdą rozpłaszqzyć na dłoni, wkładać do niej po łyżce usmażonej 
cebuli i form ować kotlety, które otaczamy w tartej bułce. Smażyć 
na rozgrzanym tłuszczu, układać w rondelku i pod przykryciem du
sić przez 5— 10 minut. Podawać z ziemniakami i surówką.

P R Z Y S T A W K I

Sałatka turecka

Składniki: 1/2 kg ziemniaków, 2 jajka, 2 jabłka, 1 kieliszek w y
trawnego białego wina, pół szklanki orzechów włoskich łuskanych, 
1/2 szklanki majonezu, natka z zielonej pietruszki.

Przygotowanie: Ziemniaki ugotować, pokroić w  drobną kostkę, po
dobnie jabłka i białka ugotowanych jaj. Do majonezu dodać wino, 
drobno posiekaną pietruszkę. Dokładnie wymieszać. Orzechy posie
kać i przesiać przez grube sito, wymieszać z ziemniakami i resztą 
składników, posolić do smaku. Tak przygotowaną sałatkę wyłożyć 
do salaterki, posypać przetartym przez sito ugotowanym żółtkiem 
oraz przybrać resztą orzechów.

Masło śledziowe

Składniki: 2 wymoczone śledzie, 1 jabłko, 1 kromka razowego 
chleba, 2 łyżki oliwy, 1 cebula, sok z 1/2 cytryny.
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Przygotowanie: W ymoczone i obrane ze skórki i ości śledzie oraz 
chleb skropiony sokiem a cytryny przekręcić przez maszynkę do 
mielenia mięsa, dodać utarte na tarce do ziemniaków jabłko i ce
bulę, oliwę i utrzeć na masę. Ułożyć na półmisku w kształcie śledzia.

Jaja faszerowane rybą (szynką, pieczarkami)

Składniki: 4 jajka, 10 dkg wędzonej ryby (lub mała puszka sar
dynek), 1 łyżka majonezu, sól, pieprz, natka pietruszki.

€ 2 2 3 2 3
Przygotowanie: Jaja ugotować na twardo —  przepołowić wzdłuż, 

wybrać żółtka. Rybę (szynkę) rozetrzeć razem z żółtkami, dodać sól, 
pieprz, majonez, wymieszać. Otwory po żółtkach wypełnić przygoto
waną masą. Przybrać na półmisku gałązkami zielonej pietruszki. 
Jeżeli zamiast ryby wędzonej użyjemy sardynek lub szprot, zamiast 
ma.onezu można użyć oliwę z sardynek.

Sałatka z mięsa

Składniki: 30— 40 dkg pieczonej cielęciny (drobiu, dziczyzny, ry
by), 10 dkg ziemniaków, 2 ogórki kiszone średniej wielkości, 1 duże 
jabłko, 2 jajka (ugotowane na twardo), pół szklanki majonezu, 10 
dkg zielonego groszku z konserw, zielona siekana pietruszka.

Przygotowanie: Ugotowane ziemniaki, mięso, ogórek, obrane jabłko, 
jajka pokrajać w  drobną kostkę, dodać groszek. Wszystko razem 
wymieszać dodając 2/3 majonezu. W yłożyć na salaterkę. Z wierzchu 
oblać resztą majonezu, posypać siekaną zieloną pietruszką. Przybrać 
warzywami sezonowymi.
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W IO SN A , W IO SN A

W  świetle nauki o żywieniu człowieka znaczenie mleka i produk
tów mlecznych jest tak duże, że ich udział w dziennej racji pokar
mowej stanowi obok warzyw i owoców — podstawę oceny prawidło
wości odżywiania.

Jest wiele możliwości wykorzystania mleka i przetworów mlecz
nych przy sporządzaniu posiłków. Oto nasze propozycje na wiosenne 
przysmaki.

Mleko owocowe

Składniki: 1 litr mleka, 50 dkg owoców (poziomki, truskawki albo 
maliny), cukier. Mleko przegotować i oziębić. Umyte owoce oczyścić 
z szypułek, zmiażdżyć z cukrem, wycisnąć sok. Sok połączyć z mle-
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kiem silnie mieszając. Doprawić do smaku cukrem. Zamiast ow o
ców  można dodać otartą skórkę z cytryny oraz sok, otrzymamy 
wówczas mleko cytrynowe. Zamiast cytryn można zastosować poma
rańcze.

Napój wiosenny z mleka zsiadłego

Składniki: 1 litr zsiadłego mleka, koperek lub szczypiorek, sól. 
Zsiadłe mleko rozbić trzepaczką, połączyć z posiekanym koperkiem 
lub szczypiorkiem. Doprawić do smaku solą.
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Składniki: 30 dkg twarogu lub sera twarogowego, 1 główka sa
łaty, 1/2 szklanki śmietany, pęczek szczypiorku, sól, cukier, (jeżeli 
mamy to sok z cytryny).

Sałatka z twarogu z zielona sałatą

Przygotowanie: Sałatę dokładnie umyć i pokrajać w paski, szczy
piorek drobno posiekać, wymieszać ze śmietaną i twarogiem. Przy
prawić do smaku solą, cukrem, kilkoma kroplami soku z cytryny. 
Zamiast sałaty można dodać surowy ogórek lub pomidor, jabłko 
i cebulą utartą na tarce.

Sałatka z tw arogu z papryką

Składniki: 30 dkg twarogu lub sera twarogowego, 2— 3 strąki pa
pryki, cebula, jabłko, 2 łyżki majonezu, nać pietruszki, sól, cukier.

Przygotowanie: Umytą paprykę oczyścić z nasion, pokrajać w pa- 
seczki. Jabłko oraz cebulę posiekać (lub zetrzeć na tarce). Rozdrob
nione warzywa wymieszać z  twarogiem oraz drobno posiekaną na
cią pietruszki, zalać majonezem, doprawić solą i cukrem.
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Sałatka wiosenna z twarogu

Składniki: 30 dkg twarogu lub sera twarogowego, 1/2 szklanki 
śmietany, pęczek rzodkiewek, szczypiorek, sól do smaku.

Przygotowanie: Umyte rzodkiewki pokrajać w  cienkie plastry, w y
mieszać z twarogiem, posiekanym szczypiorkiem i śmietaną. Dopra
wić do smaku solą. Pamiętajmy, że młode listki rzodkiewki należy 
po dokładnym umyciu i posiekaniu dodać do sałatek.

Składniki: 1 kg mąki, 15 dkg drożdży, 10 dkg cukru, 2 szklanki 
mleka, 12 żółtek, kieliszek spirytusu, 15 dkg masła, zapach rumowy, 
konfitura z wiśni do nadzienia, 1 kg smalcu do smażenia, likier.

Przygotowanie: Z części mąki, mleka i drożdży rozczynić ciasto. 
Żółtka utrzeć z cukrem i gdy ciasto podrośnie, dodać do zaczynu 
razem z rozpuszczonym masłem, spirytusem, resztą mąki. Tak przy
gotowane ciasto wyrobić, aż będzie „odchodziło” od ręki. Ciasto 
winno być dość miękkie. Odstawić do wyrośnięcia. Gdy wyrośnie,

natłuszczoną dłonią formować pączki wypełniając je przedtem kon
fiturą. Uformowane pączki układać na posypanej mąką ściereczce 
i przykryć drugą, aby nie obeschły. Gdy pączki wyrosną, smażyć 
na rozgrzanym tłuszczu, obracając widelcem do uzyskania równo
miernego złotego koloru. Usmażone pączki polukrować lub posypać 
cukrem pudrem zmieszanym z cukrem waniliowym.

COS SŁODKIEGO
Paczki
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Naleśniki z sosem  czekoladow ym

Ciasto naleśnikowe: 1 szklanka mąki, 2 jajka, 1 szklanka mleka, 
szczypta soli, 1 łyżeczka cukru, 1 łyżka oliwy.

Przygotowanie: Mąkę, jajka, cukier, mleko, sól i oliwę (olej sło
necznikowy) wymieszać na jednolitą masę (ciasto powinno być rzad
kie). W miarę potrzeby dodać trochę mleka. Usmażyć dość cienkie 
naleśniki (uwaga: po dodaniu oliw y do ciasta naleśnikowego nie 
należy smarować patelni, tylko przied smażeniem pierwszego na
leśnika).

Nadzienie: 15 dkg tłustego twarogu lub sera twarogowego, 10 dkg 
wyłuskanych orzechów laskowych, 3— 4 orzechy włoskie, 1 łyżka 
masła, 2— 5 dkg rodzynek, 3—4 łyżki cukru.

Przygotowanie: Ser rozetrzeć, dodać zmielone orzechy, cukier, 
masło, dobrze utrzeć na jednolitą masę. Dodać umyte rodzynki i w y
mieszać. Tak przygotowanym nadzieniem smarować naleśniki i zło
żyć w kopertę.

Sos: 1/2 tabliczki czekolady, 3 łyżki mleka, 1/2 szklanki śmietanki 
słodkiej, czubata łyżeczka mąki, 1 żółtko.

Przygotowanie: W  rondelku zagotować mleko, dodać czekoladę 
(czekolada powinna się rozpuścić), cukier. Śmietankę wymieszać z 
mąką, dodać do czekolady i ponownie zagotować, przed końcem dodać 
roztrzepane żółtko. Wymieszać, podgrzać (nie gotować). Tak przy
gotowanym sosem, polewać naleśniki.
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Z A P A S Y  ZIM O W E

K onfitura  z ow oców  dzik iej róży

Składniki: 1 kg dojrzałych ow oców  dzikiej róży, 1 kg cukru, sok 
Z 1 cytryny, 1 szklanka wody.

Przygotowanie: Owoce umyć, przeciąć wzdłuż, usunąć nasionka
i końcem ściereczki oczyścić z białych kłujących włosków. Wrzucić 
na wrzącą wodę i chwilę gotować, aby owoce zmiękły, a następnie 
przelać na sito. Z cukru i wody zrobić syrop, a gdy będzie gorący 
w łożyć owoce i gotować na małym ogniu przez pięć minut; następ
nego dnia gotować przez pięć minut, powtórzyć gotowanie przez
3— 4 dni, aż syrop zgęstnieje, a owoce staną się szkliste. Po spraw
dzeniu, czy owoce są wystarczająco miękkie syrop zlać, a owoce uło
żyć w  słoikach typu „tw ist” . Do syropu dodać sok z cytryny, za
gotować i zalać nim owoce w  słoikach; zakręcić i przykryć kocem.

Ta świetna w smaku konfitura o ładnym kolorze, doskonale na
daje się do dekoracji tortów, mazurków. W  ten sam sposób przy
rządzamy też konfiturę z jeżyn i jarzębiny. Ta ostatnia doskonale 
zastępuje borówki.

M A R Y N A T Y
Ogórki w  occie

3 kg obranych ogórków zalać na noc roztworem przygotowanym 
z 1 litra wody i 3 łyżek stołowych soli. Nazajutrz przyrządzić zale
w y z  1/J2 litra octu i 1/2 litra wody, 10 dkg cukru, łyżeczki soli. 
Osączone ogórki ułożyć w  słoiki, dodać do każdego z nich 1 małą 
cebulkę, ząbek czosnku oraz po 4 ziarna pieprzu i ziela angielskie
go, kawałek kopru i chrzanu. Zalać wrzącą zalewą, dobrze zakręcić, 
po czym na 2— 3 minuty wstawić do gorącego piekarnika.
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Śliwki w occie

Składniki: 1 kg śliwek węgierek, 1 szklanka octu, 3 szklanki w o
dy, 30 dkg cukru, kilka goździków i kawałek cynamonu.

Przygotowanie: Umyte śliwki wytrzeć czystą ściereczką, nakłuć 
wykałaczką i ułożyć w słoju. Zagotować wodę z cukrem i przypra
wami; dodać ocet. Gorącym płynem zalać śliwki. Następnego dnia 
zalewę zlać ze śliwek, zagotować i ponownie zalać nią owoce. Czyn
ność tę powtórzyć trzykrotnie. Zanim zalejemy śliwki po raz trzeci, 
przekładamy je do małych słoiczków, zalewamy gorącym płynem, za
kręcamy wieczka i przechowujemy w chłodnym i suchym pomiesz
czeniu.

CIEKAW OSTKI I RADY KULINARNE

Cebula:

—  da się łatwo obrać z łusek, gdy ją dokładnie zmoczymy wcdą,
—  nie drażni oczu, gdy kroimy ją w  pobliżu palnika gazowego lub 

w przewiewnym miejscu,
—  ma silne właściwości bakteriobójcze.

Jarzyny

— należy obierać nierdzewnym nożem,
—  po rozdrobnieniu nie należy płukać ani przetrzymywać w wo

dzie —  powoduje to stratę soli mineralnych,
—  obierane w wodzie nie plamią rąk,
—  kalafior zachowa biel i łagodny smak, gdy przed ugotowaniem 

dodamy do wody odrobinę cukru,
— świeża sałata nie straci na wyglądzie, jeśli będzie przechowywana 
w lodówce w folii aluminiowej, lub zawinięta w papier i włożona do 
torby foliowej znajdzie się na dole lodówki,
—  wiosennemu czernieniu ziemniaków można zapobiec, dodając przed 
ugotowaniem do wody trochę mleka.
Wędlina nie straci koloru, gdy przekrojone miejsca posmarujemy 
masłem. Również pokrojoną wędlinę zawiniętą ciasno w folię alumi
niową dobrze się przechowa w lodówce nawet przez dwa, trzy dni. 
Nieprzyjemne zapachy kuchenne likwidujem y zagotowując w odkry
tym naczyniu miętę, tymianek lub majeranek.

Przyprawy rodzime

Suszone przyprawy przechowuje się w szczelnie zamkniętych, szkla
nych lub porcelanowych pojemnikach.
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Koper —  trwała pozycja w naszej kuchni w stanie świeżym. Na
siona kopru stosujemy do kiszenia ogórków, kapusty, cukinii i in
nych warzyw. Nasiona kopru mają korzystny wpływ na trawienie

Kminek: służy jako przyprawa do mięsa, serów, dodaje się do ki
szenia kapusty, oraz do wypieku chleba.

K olendra —  przyprawia się wędliny, do marynaty mięsa. Kolendra 
reguluje procesy trawienia.

Majeranek — ułatwia trawienie, dodaje się do grochówki, żuru, do 
pieczenia kaczek, gęsi, wieprzowiny i innych tłustych mięs.

Estragon — dodaje się do marynat warzywnych, aromatyzowania 
octu (do sałatek).

Jałowiec —  używamy do pasztetów, pieczeni na dziko, marynat mięs
nych, kapusty.

Szałwia —  kilka listków wrzuconych do zupy jarzynowej czy gro
chowej nadaje oryginalny smak.
Jako przyprawę stosuje się do mięsa w zastępstwie gałki muszkatało- 
wej (nadaje smak dziczyzny).
Wszystkie z wymienionych przypraw są źródłem wielu cennych skład
ników odżywczych. W pływają więc korzystnie na różne procesy zacho
dzące w organizmie człowieka.

PO TRAW Y ŁATW O STRAWNE

Dieta łatwo strawna zasadniczo wskazana jest dla osób starszych 
lub cierpiących na rozmaite schorzenia, i to niekoniecznie schorze
nia przewodu pokarmowego. Podawanie potraw łatwo strawnych 
zalecane jest bowiem także chorym na tzw. choroby sezonowe, a 
więc wszelkiego rodzaju przeziębienia, grypy, anginę itp. Zmniejsze
nie odporności organizmu w czasie choroby może objąć rozmaite 
narządy wewnętrzne —  nerki, wątrobę —  może też wpłynąć na osła
bienie czynności serca. Wszystko to sprawia, że organizm jest sła
bszy niż zwykle, nie należy go zatem przeciążać.

W tym wypadku, a także przy bardziej zaawansowanych procesach 
chorobowych właściwa dieta może sprzyjać zdrowieniu organizmu. 
Dlatego też warto stosować się w  tym zakresie do zaleceń lekarza, gdy 
zaistnieje taka potrzeba. Warto też, w  lżejszych przypadkach, znać
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na tyle zasady dietetyki, by pomóc sobie i innym. W  każdym razie 
przynajmniej kilka sposobów przyrządzania potraw dietetycznych po
winno być znanych każdej pani domu. Jeśli są w tym względzie 
jakieś braki, polecamy wydaną przed niespełna rokiem książkę „D ie
ta łatwo strawna” autorstwa Romana Połcia i Zofii Zawistowskiej. 
Z tej też książki, gw oli przekonania Państwa o jej zaletach, wybra
liśmy kilka niekłopotliwych przepisów takich właśnie potraw.

* * *

Zupa z cukinii lub dyni makaronowej; 1/2 kg cukinii lub m ło
dej dyni makaronowej, 2 szklanki wywaru z warzyw mieszanych 
(marchew, seler, pietruszka, pasternak, łodyżki kopru i lubczyka), 
30 dag ziemniaków, 1/3 łyżki masła, 1/2— 3/4 szklanki słodkiej śmie
tanki, 2— 3 łyżki drobno posiekanej zielonej pietruszki, sól.

Ziemniaki i cukinię umyć. Ziemniaki obrać, opłukać, pokrajać, w ło
żyć do niewielkiej ilości wrzącej osolonej wody, ugotować do mięk
kości. Cukinię pokrajać, włożyć do gotujących się ziemniaków. Gdy 
ziemniaki będą miękkie, odcedzić, a następnie razem z cukinią po
łączyć z wywarem z warzyw, zmiksować, dadać masło, śmietankę 
i posiekaną pietruszkę. Przyprawić do smaku solą i ewentualnie nie
wielką ilością ziołowego pieprzu.

Zupa z dyni. 30 dag dyni, 1/2 szklanki mleka, 15 dag ziemniaków, 
1 łyżka masła, sól, posiekana zielona pietruszka.

Ziemniaki umyć, obrać, opłukać. W łożyć do niewielkiej ilości wrzą
cej wody (lekko osolonej). Nastawić do gotowania. Dynię umyć, w y- 
krajać potrzebny na zupę kawałek, obrać ze skórki, oczyśicić z pe
stek i luźnego miąższu, pokrajać, dodać do gotujących się ziemniaków 
z połową masła. Ugotować do miękkości. (Około 20 minut). Lekko 
przestudzić, po czym zmiksować lub przetrzeć przez sito. Połączyć 
z gorącym mlekiem, dodać pozostałe masło. Przyprawić do sma
ku solą. Dodać drobno posiekaną pietruszkę. Podawać z dodatkiem 
lanych klusek lub grzanek z bułki.

Zupa jarzynowa „wiosenna” . 30 dag młodych warzyw mieszanych 
(marchewka, zielone listki pietruszki i selera, gałązka lubczyku), 10 
dag liści szpinaku lub buraka liściowego (botwiny), 3 łyżki drobno 
posiekanych listków rzeżuchy, 1 szklanka mleka, 1 łyżka mąki, 1 
łyżeczka masła, 1/2 szklanki słodkiej śmietanki.

Umyte warzywa oczyścić, opłukać, pokrajać, włożyć do wrzącej, 
osolonej wody, ugotować do miękkości. Szpinak przebrać, umyć, osą- 
czyć. Dodać do zupy pod koniec gotowania. Mąkę przesiać, rozpro
wadzić kilkoma łyżkami zimnego mleka, wlać do gotującej zupy,
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mieszając doprowadzić do wrzenia, odstawić, połączyć z pozostałym 
przegotowanym mlekiem, przetrzeć przez sito lub zmiksować. Zupę 
połączyć ze śmietanką, dodać masło, posiekaną rzeżuchę. Przypra
wić do smaku solą. Zupę można zakwasić dodatkiem kilku obranych 
ze skórki i cienko pokrajanych pomidorów.

Zupa koperkow a z ryżem . 20 dag łodyg młodego kopru, 10 dag 
młodej marchwi, 3— 4 łyżki ryżu, 1/2 łyżki masła, 1/2— 1/4 szklanki 
słodkiej śmietanki, sól, 3— 4 łyżki drobno posiekanego koperku.

Ryż przebrać, usuwając zanieczyszczenia, umyć, wsypać po osą- 
czeniu do rondla z dwiema szklankami zimnej wody, lekko osolić. 
Gotować na wolnym ogniu. W  trakcie gotowania ryż powinien się 
rozkleić. Łodygi kopru umyć, włożyć do rondla z wrzącą wodą, go
tować pod przykryciem. Marchewkę oczyścić, umyć, utrzeć na ma
łej tarce z małymi otworami, włożyć do gotującego się ryżu mniej 
więcej po 10— 15 minutach jego gotowania. Ugotować do miękkości. 
Tak przygotowany wywar koperkowy odcedzić, połączyć z ugoto
wanym ryżem i marchewką, dodać masło, śmietankę i posiekany 
koperek. Sprawdzić smak. Przyprawić niewielką ilością soli. Poda
wać zaraz po ugotowaniu.

K rupnik na podróbkach. 3— 4 łyżki drobnej kaszy perłowej, 30 
dag podróbek z drobiu (wątróbki, żołądki, szyjka, skrzydełka) 30 dag 
warzyw mieszanych, 4 łyżki słodkiej śmietanki, sól, posiekana zie
lona pietruszka.

Kaszę przebrać, wypłukać, zalać zimną wodą, lekko posolić, ugo
tować do miękkości, mieszając co jakiś czas. Gdy zbytnio zgęstnieje, 
dolać wody. Podróbki umyć, żołądki pokrajać w  niewielkie kawałki
i wraz ze skrzydełkami i szyjką wrzucić do wrzącej, osoloncj wody, 
nastawić do gotowania. Warzywa umyć, obrać, opłukać, utrzeć druhno 
na tarce, wrzucić do gotujących się podróbek mniej wi<;c<>j po "II 
minutach gotowania. Jeśli zaistnieje potrzeba, wywar nu !*<■ ir
Następnie dodać pokrojoną wątróbkę. Ugotować do inlrkkii-.rl, i ■,r
łączyć z ugotowaną kaszą. Przyprawić solą i wzbogacić diululli lim 
śmietanki. Dodać posiekaną pietruszkę.

Zupa pietruszkowa z kluseczkami. 1)0 -i..,' piri i n«»lt l, v ..iii- m
10 dag mąki, 1 łyżka masła, 2- 3 ły*.ld pnMi-l im-1 .............
pietruszki, sól.

Korzenie pietruszki umyć, oczyńdć, polu u |ai\ win. . ilu jniimIim 
z wrzącą, osoloną wodą. Ugotować <lu iiilc;U Un/u I, pi p i ...» ul
to. Mąkę przesiać, dodać żółtka, zarobić cl/mlu iiiimmii, |. <l | p w m m
rę potrzeby trochę gorącej wody. Z iikiiUiW rlnnlu i• tK i. doMinlnl. 
wyrabiając. Gdy będzie gotowi! rozwałkować w mian; ni llwmi. i
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jak najcieniej. Placek pozostawić rozłożony na czystej ściereczce, 
a następnie, gdy podeschnie pokroić w paski o szerokości ok. 3 cm. 
Układać po kilka pasków jeden na drugim, po czym krajać w po
przek w cienkie kluseczki. Pokrajane kluseczki wsypać do przetartej, 
wrzącej zupy. Ugotować. Odstawić. Do zupy dodać masło i posiekaną 
pietruszką. Sprawdzić smak, ewentualnie przyprawić niewielką iloś
cią soli. Podawać zaraz po zagotowaniu.

Domowa zupa z selerów. 3/4 kg selerów, 15 dag ziemniaków,
2 łyżeczki masła, 2— 3 szklanki rosołu, 1 szklanka mleka, sól, 
grzanki.

Selery i ziemniaki umyć, obrać, opłukać, pokrajać. Selery zalać 
rosołem, dodać pokrajane ziemniaki, ugotować do miękkości. Czas 
gotowania 30— 40 minut. Ugotowaną zupę przetrzeć przez sito lub 
zmiksować, dodać wrzące mleko i masło. Przyprawić do smaku solą, 
podawać z dodatkiem grzanek z bułki.

Zupa ziemniaczana z pomidorami. 40 dag warzyw mieszanych, 
1/2 kg ziemniaków, 1/2 kg pomidorów, 2 łyżki posiekanej zielonej pie
truszki, 1 łyżka masła, 1 szklanka mleka, sól.

Warzywa umyć, obrać, opłukać, zalać wrzącą wodą, osolić, ugo
tować do miękkości. Gdy będą miękkie, przetrzeć przez sito lub zmik
sować. Ziemniaki, umyć, obrać, opłukać, pokrajać w słupki, zalać 
wrzącą wodą, ugotować. Gdy będą miękkie, dodać wraz z wywarem, 
w którym się gotowały, do przetartej zupy, połączyć z przegotowa
nym mlekiem. Pomidory umyć, sparzyć wrzącą wodą, obrać ze skó
rek, pokrajać w plastry, wrzucić do zupy, dodać także drobniulko 
posiekaną zieloną pietruszkę i masło. Przyprawić do smaku solą. Po
dawać zaraz po przyrządzeniu.

Zupa poziomkowa „wzmocniona” . 2— 3 szklanki dojrzałych po
ziomek, 2— 3 żółtka, 1 szklanka słodkiej śmietanki, 1 szklanka jo 
gurtu lub zsiadłego mleka, 5—-10 dag cukru pudru.

Poziomki umyć, osączyć. Żółtka ubić z cukrem do białości. Na
stępnie ubijać kilkanaście minut w naczyniu ustawionym na parze 
na płytce ochronnej, uważając żeby się nie zważyły. Żółtka powinny 
zgęstnieć w trakcie ubijania. Masę żółtkową połączyć, ubijając mik
serem lub trzepaczką z zsiadłym mlekiem lub kefirem, śmietaną
i poziomkami. W przypadku braku miksera musimy poziomki ,jrze- 
trzeć przez sito.

Przeciera się także wówczas, gdy chory źle znosi pestki. Zupę po
ziomkową podaje się z dodatkiem pokrajanych w kostkę biszkoptów 
albo grzybka biszkoptowego.
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KLE1KI

KI iki podajemy jedynie wówczas, gdy zaleci je lekarz, tzn. w 
przypadku ostrego stanu chorobowego. Dieta kleikowa nie powinna 
liyć icdnak stosowana dłużej niż 1— 2 dni. Samodzielne przedłuża
li nie powinno mieć miejsca. Można natomiast na wyraźne zlecenie 
lekarza wzbogacić kleiki, dodając do nich nieco słodkiego mleka. 
Dodawanie mleka należy rozpoczynać od 1/2 szklanki na porcję. 
Ilość tę zwiększa się stopniowo w miarę, jak stan chorego ulega po
prawie, do 200 g, czyli 1. szklanki. Mleko przegotowane dodaje się do 
przecedzonego kleiku. Przyprawienie kleiku niewielką ilością cukru 
poprawi jego smak.

Do kleiku można też dodać niewielką ilość wywaru warzywnego, 
który przygotowuje się (dla 1 porcji) z 10 dag warzyw mieszanych. 
Wywar połączony z przecedzonym kleikiem zawiera dodatkowe war
tości odżywcze. Jednak co do podania i tego kleiku należy przedtem 
skonsultować się z lekarzem.

* * *
K leik  z kaszy jęczm iennej. 5 dag kaszy jęczmiennej (ok. 2 1/2 

łyżki), 5 szklanek wody, sól do smaku.
Kaszę przebrać, umyć, osączyć, wsypać do rondla z zimną wodą. 

Gotować ok. 2 godz. na wolnym ogniu. Mieszać od czasu do czasu. 
Aby się nie przypaliła, najlepiej rondel postawić na płytce ochron
nej. Ugotowany kleik przecedzić. Przyprawić do smaku solą. Poda
wać bezpośrednio po ugotowaniu.

Ugotowanego kleiku nie należy przechowywać, ani przetrzymywać 
na gorącej płytce.

K leik  z p łatków  ow sianych. 50 dag (ok. 1/2 szklanki) płatków 
owsianych, 4 szklanki wody, sól do smaku.

Płatki przebrać, wsypać do naczynia z zimną wodą, doprowadzić 
do wrzenia mieszając, następnie gotować na wolnym ogniu, stawiając 
rondel na metalowej płytce ochronnej. Mieszać od czasu do czasu. 
Kleik powinien się gotować ok. 45— 60 minut. Ugotowany kleik prze
cedzić przez sito. Przyprawić do smaku niewielką ilością soli.

K leik  z m anny. 5 dag (2 1/2 łyżki), 2 szklanki wody, sól, ewentu
alnie cukier.

Mannę wsypać do kubeczka i rozmieszać . dod i kiom 1/2 szklanki 
zimnej wody. Przygotowaną kaszę wlać do rondla z wrzącą woda, 
mieszając doprowadzić do wrzenia. Gotować na wolnym ogniu, usta
wiając rondel z kaszą na metalowej płytce ochronnej. Mieszać od 
czasu do czasu. Po 20 minutach gotowania przecedzić kleik przez 
gęste sito. Przyprawić do smaku solą i cukrem.
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Cielęcina gotowana. 40 dag cielęciny bez kości lub 60— 70 dag 
z kością, np. łopatka, 40— 50 dag warzyw mieszanych, sól.

Mięso oczyścić, umyć. Zagotować osoloną wodę, włożyć mięso. Za
gotować, zmniejszyć dopływ  ciepła. Gotować pod przykryciem na 
wolnym ogniu. Po godzinie gotowania umyć, obrać, opłukać warzy
wa, pokrajać, dodać do gotującego się mięsa wraz z zielem angiels
kim. Ugotować do miękkości. Ugotowane mięso podawać z dodatkiem 
jednego z wybranych sosów, np. koperkowym  czy innym warzywnym 
lub skropione sokiem z cytryny, obłożone plasterkami pom idorów 
czy posiekaną drobno zieloną pietruszką. W ywar można wykorzystać 
do ugotowania zupy lub sosu dla zdrowych członków rodziny.

Potrawka cielęca. 60 dag cielęciny z kością (mostek, górka, kark), 
50 dag warzyw mieszanych (seler, pietruszka, pasternak, marchew), 
sól, lubczyk, 1 łyżka mąki, 1 żółtko, 4 łyżki słodkiej śmietanki, sok 
z cytryny, 2 łyżki posiekanego koperku z pietruszką.

Oczyszczoną i umytą cielęcinę pokrajać na odpowiednią ilość po
rcji. Zagotować wodę z dodatkiem soli. Do wrzątku włożyć mięso, 
gotować pod przykryciem na wolnym ogniu. W  międzyczasie umyć, 
oczyścić i pokrajać na połówki lub ćwiartki warzywa. Dodać po go
dzinie do gotującego się mięsa. Równocześnie dodać świeży lub su
szony lubczyk. W  okresie wczesnego lata warzywa korzeniowe należy 
zastąpić młodymi gałązkami selera naciowego, pietruszki, pas
ternaku lub kopru. Z ugotowanego mięsa odcedzić wywar. Mąkę 
przesiać, rozprowadzić kilkoma łyżkami zimnej wody lub zimnego 
wywaru, 1 1/2 szklanki wywaru zagotować, do wrzątku wlać roz
prowadzoną mąkę, mieszając doprowadzić do zawrzenia. Śmietankę 
wymieszać z żółtkiem, dodać do gorącego sosu, wymieszać, przypra
wić do smaku sokiem z cytryny i solą. Podawać z dodatkiem ryżu 
na sypko lub puree z ziemniaków, z marchewką, groszkiem lub sa
łatą.

Kura gotowana w sosie wiosennym. 1 brojler (ok. 80 dag) lub
2 sztuki młodych kurcząt, 30 dag warzyw mieszanych, 15 dag szpi
naku, 1 łyżka masła, 1 łyżka mąki, 4 łyżki słodkiej śmietanki, sól,
3 łyżki drobno posiekanego koperku z zieloną pietruszką.

Brojler oczyścić, umyć, pokrajać na porcje. Warzywa umyć, obrać, 
opłukać, pokrajać w  słupki. Przygotowaną kurę ułożyć w rondlu, 
przekładając warzywami, osolić, zalać wrzącą wodą. Nastawić do 
gotowania. Po 10 minutach dodać umyte listki szpinaku. Szpinak po
winien gotować się ok. 5 min., po tym czasie należy go wyjąć i drob
no posiekać. W  trakcie gotowania woda powinna wyparować mniej 
więcej na objętość 1 1 /2  szklanki. Masło rozetrzeć z przesianą mąką,

Potrawy z mięs i drobiu
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rozprowadzić rosołem z kury, podgrzewać mieszając. Zagęszczony sos 
wlać do kury z warzywami, dodać posiekany szpinak, śmietanę i zie
leninę. Przyprawić do smaku solą. Gotową potrawę wyłożyć na sa
laterkę. Podawać z dodatkiem ryżu na sypko i surówką.

Galantyna z kury. 1 kura (niezbyt tłusta), 10 dag wątróbek z dro
biu, 10 dag tartej bułki, 2 jaja, 3— 4 łyżki posiekanej drobno zie
lonej pietruszki, 30 dag cielęciny, sól. W ywar z 70 dag warzyw.

Oczyszczoną kurę umyć i pozostawić do osączenia. Odciąć skrzy
dełka. Przeciąć wzdłuż. Ostrożnie nadcinając mięśnie wyluzować 
wszystkie kości, wyjm ując je kolejno. Pozostały płat mięsa w yrów 
nać układając płasko na stolnicy. Cielęcinę i wątróbki zemleć dwu
krotnie w  ma-szynce do mięsa. Masę wymieszać z jajami, zieloną 
pietruszką, tartą bułką i wyrobić drewnianą łyżką lub robotem elek
trycznym (przystawki w  kształcie litery S), aby stała się pulchna i je
dnolita. Przyprawić do smaku solą. Przygotowane nadzienie rozsrna- 
rować równomiernie na przygotowanym płacie mięsa kury. Mięso 
zwinąć ściśle, nadając mniej więcej kształt tuszki, zszyć, zawinąć 
w czyste płótno lub gazę, —  przewiązując sznureczkiem na kształt 
baleronu. Gotową rolade —  ugotować, kładąc do wrzącego osolonego 
wywaru z warzyw. Czas gotowania ok. 2 godzin. Podawać na go
rąco z dodatkiem warzyw, i ziemniaków puree lub na zimno. W tym 
ostatnim przypadku ugotowaną roladę pozostawić w wywarze do 
ostudzenia. Krajać na zimno w plastry. Plastry podawać ułożone na 
półmisku, z dodatkiem sosów i sałatek warzywnych.

Pieczeń wołowa duszona z selerami. 40 dag wołowiny pieczeniowej, 
50 dag selerów korzeniowych, 2 łodygi selera naciowego, 1 łyżka 
masła, sól, posiekana zielona pietruszka.

W ołowinę oczyścić, umyć, lekko obrumienić wkładając na ogrzaną 
patelnię. Poruszać często patelnią i zmieniać pozycje mięsa, aby ulij 
zbytnio nie zrumieniło. Nie powinna powstawać twarda skórka i\1l< 
so przełożyć do rondla, osolić, podlać kilkoma łyżkami wrzuerj v.ody 
Dusić na wolnym ogniu. Selery umyć, oczyścić, opłukać, p< ' in|;.. 
w plasterki, dodać do mięknącego mi<;sa. Seler mułowy umyć1, • \‘
cić z włókien tak, jak rabarbar, pokrajać w popi I., .....  ilu mii;
sa. Udusić do miękkości. W  trakcie dun/.rnla w iii m j  |n■ 11 /■ <I>< ilu 
dać wrzącej wody. Uduszoną pioczi'1'i wylo>.ye im il' -In; ln y  
z wytworzonym sosem pr/etrzor prze/, nilu Mli n  puli i n j n f 1 w  pl
stry. W łożyć do sosu srliTowr^o, pi v|n |1vli'' ilo ...... I <i l|
i  p i e p r z e m  z i o ł o w y m .  l ) o  nonii doi l i . ,  min. l o ,  * l |ii< M ,
o g r z a n y  p ó ł m i s e k ,  p o l a ć  honci ii , pnrtypn/ '  i l m l i m i  plni  i mv*Ii«i |\, , ■ i 
z  d o d a t k i e m  z i e m n i a k ó w  g o t o w a n y c h  l ul i  p l r r / o n y c h  In 11uk / r y ii

i  z  s u r ó w k ą  z  p o m i d o r ó w .
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Potrawy z ryb morskich

Filety w  galarecie. 60 dag filetów z dorsza, 1 pietruszka, 2 mar
chewki, 1 por, kawałek selera, listek laurowy, 2 goździki, nieco su
szonej szałwii, sól, 2 łyżeczki żelatyny, 2 łyżki młodego ugotowanego 
groszku.

Warzywa umyć, oczyścić, opłukać, włożyć do wrzącej osolonej wo
dy i nastawić do gotowania. Gotować przez 20— 30 minut. Dodać 
wymienione przyprawy. Zamrożone filety opłukać, podzielić na po
rcje. Nie trzeba rozmrażać. Przygotowane porcje włożyć do wrzącego 
wywaru. Ugotować na wolnym ogniu pod przykryciem przez ok. 
15— 20 minut. Pod koniec gotowania wlać namoczoną w zimnej w o
dzie żelatynę. Raz zagotować, odstawić. Pozostawić pod przykryciem. 
Gdy ryba ostygnie, wyjm ować porcje perforowaną łopatką. Układać 
na salaterce ozdabiając groszkiem i marchewką z wywaru (cienko 
pokrajaną). Zalać cienką warstwą przecedzonego wywaru. Wstawić 
do lodówki. Gdy galaretka nieco zgęstnieje, wlać następną warstwę. 
Stopniowe zalewanie galeratką nie powoduje wypływania dekoracji. 
Gdy galaretka zastygnie całkowicie można udekorować ją listkami 
rzeżuchy, pietruszki lub sałaty. Podawać z dodatkiem soku cytryno
wego i oliwy oraz z sałatkami. Galaretka powinna być podana w 
temperaturze pokojowej.

Ryba duszona z jabłkami i pomidorami. 60 dag oczyszczonych 
filetów  z chudej ryby morskiej lub słodkowodnej, sok z cytryny,
2 łyżki posiekanych listków selera naciowego z szałwią, 1 szklanka 
mleka, 25 dag jabłek, 25 dag pom idorów świeżych lub mrożonych, 
2— 3 łyżki posiekanej zielonej pietruszki z koperkiem, sól, cukier, 
1 łyżka masła.

Przygotowane filety skropić sokiem z cytryny, natrzeć selerem 
z szałwią. Pozostawić w  lodówce na 30— 60 minut. Jabłka umyć, 
obrać, pokrajać w  cząstki wykrawając gniazda nasienne, włożyć do 
rondla, podlać niewielką ilością wrzącej wody, zagotować. Pomidory 
umyć, sparzyć wrzącą wodą, obrać ze skórki, rozgotować. ZagotowTać 
mleko, włożyć do niego osolone filety wraz z przyprawami, którymi 
były natarte. Ugotować. Rozgotowane jabłka wymieszać z pomido
rami, dodać masło, przyprawić do smaku solą i odrobiną cukru. 
Ugotowaną z mlekiem rybę wyjąć perforowaną łopatką, ułożyć na 
ogrzanym półmisku, —  polać sosem pom idorowo-jabłkowym , posy
pać posiekaną pietruszką. Podawać z dodatkiem drobno posiekanego 
makaronu i surówkami z sałaty.
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To tylko niektóre z kilkudziesięciu przepisów zawartych w książ
ce „Dieta lekko strawna” . Oprócz nich znajdą w niej Państwo także 
ogólne zasady stosowania tej właśnie diety, informacje o składni
kach odżywczych poszczególnych potraw i wiele innych cennych 
inform acji z zakresu dietetyki.



Florarium
czyli

kwiaty butelkowe

Kwiaty butelkowe? A dlaczego nie? Są ogrodowe, są pokojowe, 
niechże będą i butelkowe. Tym bardziej, że takie butelkowe rośliny 
to niekonwencjonalna, oryginalna ozdoba naszych mieszkań, poza 
pierwszymi kłopotami z założeniem hodowli nie wymagaja.ca już 
w^ale ciągłych starań ani nie sprawiająca kłopotów. Brzmi to dość 
zachęcająco —  więc może któraś z Czytelniczek (lub któryś z Czytel
ników) zechce spróbować swych sił i zamiast — albo lepiej obok —  
bluszczów i trzykrotki ściennej spróbuje wyhodować ich odmianą 
„butelkową” .

Słowo „butelkowa traktujemy tu umownie, bo florarium może 
być zrobione w każdym właściwie szklanym naczyniu —  byle gład
kim, nie ozdobnym, bo musi dobrze przepuszczać promienie świetlne. 
A  więc na przykład duża ozdobna butelka, kielich, słój, nawet gąsior 
do wina, akwarium, byle ze szczelną firmową przykrywką, albo 
zrobioną przez nas, tylko dobrze dopasowaną. Wygodniejsze, zwłasz
cza dla początkujących, będą naczynia z szerszą szyjką, bowiem do 
naczyń typu gąsiora potrzebne będą specjalne, własnej konstrukcji 
narzędzia ogrodnicze” , umocowane na długich trzonkach, takie jak 
np. stary widelec na patyku (czyli „grabie” ), tak samo osadzona łyż-

- czyli „łopata” , szpikulec i szczypce do sadzenia roślin.
Podłożem florarium będzie drenaż z grubego żwiru, na który wsy

piemy ostrożnie przez papierową tutkę lub szeroki lejek warstwę 
ziemi. Dla dezynfekcji można dorzucić kilka kawałków węgla drzew
nego. Warstwa ziemi, dość lekkiej, z kory, torfu i piasku, powinna 
mieć grubość 3— 5 cm.

Po odpowiednim uformowaniu podłoża można przystąpić do sa
dzenia wybranych roślin, biorąc oczywiście pod uwagę i powierzch
nię naszych „upraw” i wysokość roślin —  nie może ich być za dużo, 
a wyższe powinny rosnąć w środku. Do wykopanych łyżką dołków 
wsadzamy roślinę przy użyciu szpatułki lub szczypiec (pamiętajmy, 
że „wąskie gardło”  w  gąsiorze mogą kwiaty przebyć zawinięte w pa
pierową tutkę), a po posadzeniu ziemię wokół roślinki ubijamy lek
ko — na przykład szpulką na patyku.

Po posadzeniu trzeba rośliny podlać —  co jest jedną z najważ
niejszych rzeczy w  „butelkowej uprawie” , a nawet warunkiem uda
nia się całego ogródka. Jeśli po posadzeniu roślin w okresie ich 
ukorzeniania na wewnętrznych ściankach naczynia osiada mniej lub 
więcej skroplonej pary wodnej —  to znak, że dano więcej wody, 
niż nie zakorzenione jeszcze rośliny mogą wykorzystać. Jeśli więc
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początkowo butla jest stale zapocona — nie wolno jej absolutnie 
zakorkowywać. Musi być otwarta do czasu, aż stwierdzimy, że zapo
cona jest tylko rano, później zaś obsycha. Jeśli jednak po posadze
niu roślin para wodna w ogóle nie skrapla się na ściankach naczy
nia —  to znak, że dostarczono za mało wody. Dolewamy jej wówczas, 
bardzo ostrożnie, po kropelce, najlepiej gumową rurką umieszczoną 
na patyku.

W szklanym naczyniu, ustawionym w jasnym miejscu, lecz nie na 
słońcu, wszelkie procesy biologiczne przebiegają normalnie, według 
obowiązujących praw przyrody. Rośliny pobierają więc potrzebne im 
składniki pokarmowe w postaci roztworu wodnego z podłoża. Z w o
dy wydzielonej w wyniku transpiracji liści tworzą się niewielkie 
ilości pary wodnej, skraplającej się rano na ściankach naczynia. Zie
lone części roślin w świetle przeprowadzają fotosyntezę, pobierają 
dwutlenek węgla, a wydzielają tlen. W zamkniętym naczyniu tlen 
wydzielony w  ciągu dnia jest w  nocy częściowo ponownie pobierany
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Różne rodzaje szklanych naczyń do założenia florarium — po uprzednim 
dopasowaniu korka lub przykrywki.
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„Narzędzia ogrodnicze” , potrzebne zwłaszcza do 
przygotowywania florarium w wysokich naczy

niach z wąskimi szyjkami.

przez roślinę, a częściowo przez żyjące wokół korzeni drobnoustroje, 
również produkujące dwutlenek węgla.

Dobór kwiatów do naszego „szklanego ogrodu” zalęży absolutnie 
od fantazji i inwencji hodowcy —  choć zrozumiałe, że trudno bodzie 
w  butelce posadzić palmę. Można natomiast sadzić inne, zwykłe roś
liny doniczkowe, można łąkowe, mogą tam rosnąć rośliny tropikal
ne, skalne czy pustynne. Kaktusy na przykład mogą w takiej szczel
nie zamkniętej „pustyni” rosnąć, a nawet kwitnąć, warunkiem jest 
jednak właśnie to szczelne zamknięcie. Anglicy, właściwi wynalazcy
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Kolejność wykonywania czynności ogrodniczych przy zakładaniu flo-
rarium.

„butelkowych ogrodów” , po trwających już prawie półtora wieku 
próbach ogrodniczych tego typu uważają, że najlepiej nadają się 
do takiej hodowli różne rodzaje paproci, inni zamiłowani ogrodnicy 
hodują pod kloszami miniaturowe róże, jeszcze inni uprawiają różne 
roślinki „od podstaw” , czyli od ziarenka, zarodnika czy kłącza. Ta 
ostatnia metoda jest jednak dużo bardziej czasochłonna, mija bowiem 
wiele miesięcy, zanim ogródek się zazieleni. Można oczywiście, dla de
koracji, ostrożnie włożyć do pojemnika drobne kamyczki, muszelki, 
kawałki drewna czy mech.

Nawet całkiem prawidłowo założony i szczelnie zamknięty „szkla
ny ogród”  nie jest oczywiście, jak nic na tym świecie, wieczny, 
ale może bez żadnej pielęgnacji żyć rok lub nawet dwa. Jedyną 
formą ingerencji w  jego wewnętrzne sprawy jest bardzo ostrożne, 
raz lub dwa razy w miesiącu, podlewanie po ściankach naczynia, 
jeśli zauważymy, że rano nie ma na nich pary wodnej.

Czasy królowej W iktorii dawno już co prawda minęły, ale kto 
wie czy przy wciąż trudnym do rozwiązania problemie skupu na
czyń szklanych „butelkowe ogródki” nie będą znakomitą formą za
gospodarowania gromadzących się w  naszych domach słoi i butli? 
A tak naprawdę to widać, że koszt i nakład pracy dla założenia ta
kiego florarium jest niewielki. Spróbujmy! Na pewno okaże się, że 
efekt wart był tej decyzji!
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Trochę astrologii

Każda z planet kształtuje w istotny sposób charakter i losy jed
nostki. Nie ma planet „złych” i „dobrych” . Działanie planety zależy 
od jej umiejscowienia w  horoskopie oraz od położenia względem 
innych planet. W zależności od tych dwóch czynników planeta działa 
pozytywnie lub negatywnie. Działanie planety nie jest jednakowe 
przez całe życie. Wszak ciała niebieskie cały czas są w ruchu, zbliża
ją się do siebie, oddalają, sumują swoje energie lub wręcz przeciw
nie „kłócą się” ze sobą. Zmiana układu planet zmienia także nasze 
samopoczucie, możliwości, charakter.

Słońce

Władca znaku Lwa, podstawowe źródło energii dla innych planet, 
generalnie decyduje o witalności człowieka, sile osobowości, możli
wości oddziaływania na innych.

Działania pozytywne: entuzjazm, wspaniałomyślność, niezależność, 
autorytet u innych, poczucie godności, poczucie własnej wartości. 
Sprzyja wszelkim działaniom i zdobyciu nieprzeciętnej pozycji w śro
dowisku czy społeczeństwie.

Działania negatywne: zarozumialstwo, pycha, arogancja, skłonność 
do dominacji, pogoń za sławą, władzą, przepychem.

W sferze fizycznej Słońce wpływa na obfitość budowy ciała, pra
cę i choroby serca, ciśnienie.

Księżyc

Władca Raka, odzwierciedla sferę podświadomości, instynktów, 
intencji, emocji człowieka (Księżyc rządzi działaniami świadomymi, 
celowymi).

Działania pozytywne dają nieprzeciętną wrażliwość, wyobraźnię, 
refleksyjność, romantyczność, zdolność ekspresji, umiejętność adap
towania się w różnych warunkach i sytuacjach.

Działania negatywne: jest przyczyną nadwrażliwości, nieśmiałości, 
skrytości, przesadnego macierzyństwa hamującego działania, lenist
wa, frywolności.

W sferze fizycznej zawiaduje krążeniem wszelkich płynów w or
ganizmie i funkcjonowaniem żołądka.

Merkury

Władca Bliźniąt i Panny, to bystry sprinter przenoszący nasze 
myśli. Odpowiada za zdolności intelektualne i wszelkiego rodzaju 
komunikację.
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Działania pozytywne: szybkość myślenia, inteligencja,' pomysło
wość, wynalazczość, zmysł praktyczny, spryt, komunikatywność, umie
jętność korzystania z wiedzy i doświadczenia.

Działania negatywne: gadulstwo, wścibstwo, niezdecydowanie, kry
tykanctwo, powierzchowność sądów, nieumiejętność logicznego myś
lenia, ociężałość umysłowa, lenistwo myślowe, milczkowatość.

W sferze fizycznej wpływa na działanie wnętrzności, jelit, płuc, 
nerwów.

Wenus

Władczyni Byka i Wagi, to piękna pani, która wpływa na sprawy 
sztuki, miłości, szeroko rozumianej harmonii i piękna.

Działania pozytywne: poczucie piękna, dążenie do harmonijnych 
stosunków z ludźmi i światem, życzliwość, łagodność, pogoda ducha, 
równowaga wewnętrzna, zdolność do bezinteresownych, wzniosłych 
uczuć, uzdolnienia artystyczne, dążenie do ideałów.

Działania negatywne: nadwrażliwość, lub przeciwnie — zanik
uczuć, kłótliwość, skłonność do animozji, wulgarność, lekkomyślność, 
zazdrość, brak zrozumienia dla innych, kochliwość, stałe uwodziciel- 
stwo.

W sferze fizycznej Wenus rządzi płodnością, życiem płciowym, na
rządami płciowymi, hormonami i wydzielającymi je gruczołami.

Mars

Władca Barana, to wieczny wojownik. Tam, gdzie się pojawi na
stępuje albo zniszczenie i destrukcja, albo ekspansja, rozwój, wielki 
krok do przodu.

Działania pozytywne: inicjatywa, odwaga, ambicja, zdecydowanie, 
siła przebicia, spontaniczność, niezależność, rozwój, potrzeba rywa
lizacji i sukcesu, bezkompromisowość.

Działania negatywne: gwałtowność, skłonność do dyrygowania in
nymi i tyranizowania otoczenia, buntowniczość, bezmyślne, chaoty
czne działanie, słomiany zapał, tchórzliwość, brak ambicji.

W sferze fizycznej wpływa na siłę muskulatury, woreczek żółcio
wy, nos i zmysł węchu. „Macza palce” we wszelkiego rodzaju ska
leczeniach, poparzeniach, zabiegach chirurgicznych.

Jowisz

Władca Strzelca to planeta nobliwa i mądra. Jego znaczenie ma 
związek z rozmiarami. Jako największa planeta Układu Słonecznego 
niesie więc ze sobą potęgę, rozrost, stabilność, ład.
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Działania pozytywne: szlachetność, prawość charakteru, dobroć, 
umiar, uporządkowanie, dobra organizacja, mądrość, zdolność roz
różnienia i oceniania sytuacji, szacunek dla autorytetów, prawa, re
ligii, zrównoważenie.

Działania negatywne: nieodpowiedzialność, niesłowność, zarozu
mialstwo, ekstrawagancja, fanatyzm, nieuznawanie żadnych auto
rytetów, niesprawiedliwość, bałaganiarstwo.

W sferze fizycznej Jowisz zawiaduje wątrobą, płucami, mięśniami, 
tętnicami. Złe aspekty Jowisza mogą być przyczyną obżarstwa.

Saturn

Władca Koziorożca, to ponury, tajemniczy mnich będący sprawcą 
wszelkich przeszkód, opóźnień, ograniczeń, osamotnienia, chorób, 
śmierci.

Działania pozytywne: cierpliwość, stałość uczuć, wytrwałość, upór 
w dążeniu do celu, metodyczność, decyzje oparte o głęboką, trwałą 
motywację, skłonność do zgłębiania problemów, umiejętność czeka
nia na najodpowiedniejszy moment.

Działania negatywne: małomówność, wielka skrytość i brak za
ufania do wszystkich, pesymizm, oziębłość uczuciowa, stany lękowe, 
nieumiejętność wykorzystania szansy, zahamowania.

W sferze fizycznej Saturn rządzi układem kostnym, zębami, śle
dzioną, pęcherzem.

Uran

Władca Wodnika, to eksplozja, piorun, wszelkie niespodzianki, któ
re życie stawiają na głowie.

Działania pozytywne: postępowość, umiłowanie wolności, toleran
cja, ogromna aktywność wynikająca z bezinteresownych pobudek 
emocjonalnych, oryginalność myślenia i działania, wyobraźnia, wy
nalazczość, dar przekonywania innych, zainteresowanie metafizyką, 
psychologią, elektrycznością, radioaktywnością, wszelkimi ekspery
mentami.

Działania negatywne: impulsywność, irracjonalizm, ekscentrycz- 
ność, skłonność do działań ekstremalnych, nieobliczalnych, anarchis
tycznych, bardzo nagłych. Burzliwe życie wewnętrzne: namiętności, 
miłości od pierwszego wejrzenia i nagłe, bolesne rozstania.

W sferze fizycznej oddziałuje głównie na system nerwowy.

Neptun

Władca Ryb, to wiecznie falująca powierzchnia oceanu. Coś nie
określonego, tajemniczego, nieuchwytnego. Jego energia sprawia
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wielkie trudności interpretacyjne. Wiadomo na pewno, że Neptun 
jest obecny wszędzie tam, gdzie tworzą się wartości artystyczne, 
duchowe. Gdzie w grę wchodzi mistycyzm, iluzja, intuicja, trudne 
do zdefiniowania więzi międzyludzkie —  poświęcenie, zrozumienie, 
współczucie, braterstwo dusz.

Granica między pozytywnymi a negatywnymi skutkami Neptuna 
jest niezwykle cienka. Wszak od fantazji, marzycielstwa, bogatego 
życia uczuciowego jest tylko jeden krok do nieumiejętności zapano
wania nad emocjami, zagubienia, oderwania się od realiów życia, 
uwierzenia iluzjom, co może pociągnąć za sobą alkoholizm, narko
manię, choroby psychiczne, egzaltację, eskapizm.

Pluton

Władca Skorpiona, to wyzwalacz, spust, który uwalnia zgromadzo
ną już wcześniej energię. W pływy Plutona są jeszcze mało znane 
i trudne do jednoznacznej interpretacji. Kojarzy się Plutona z do
głębną, całkowitą regeneracją. Elementy zajmujące dotychczas istot
ne pozycje w  naszej psychice zostają usunięte i zastąpione nowymi. 
Niekiedy odnosimy wrażenie, że stało się to nie z naszej inicjatywy, 
ale zostało wymuszone, narzucone przez siły zewnętrzne.

Działania pozytywne: siła przebicia, regeneracja sił, rozładowanie 
napięć, zdolność przekształcenia się w określonym kierunku.

Działania negatywne: obsesje, przemoc, przymus, zniszczenie, bez
względność, izolacja.

Kogo wybrać

na męża

Według astrologów, kobieta po
winna wybrać sobie partnera, któ
ry ma zalety i wady podobne 
jak ona, aby mieć analogiczny po
gląd na życie. Oto wykaz cech 
charakteru w  stosunku do dat 
urodzin.

na żonę

Trzy typy kobiet przeważają 
dzisiaj na świecie: macierzyński, 
uczuciowy i —  wytwór nowocze
snej cywilizacji —  typ kobiety 
zaangażowanej w  interesach. Zo
bacz, która z nich by Ci odpo
wiadała.
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20 STYCZNIA DO 19 LUTEGO: 
Samolubny i niesympatyczny. Nie 
lubi życia domowego i niełatwo 
podlega wpływom innych.

20 STYCZNIA DO 19 LUTEGO 
Kobieta do towarzystwa. Nie in
teresuje się domem i najbliższy
mi.

20 LUTEGO DO 20 MARCA: 
Wesoły, sympatyczny i łatwo pod
lega wpływom  innych. Bardzo 
pobudliwy.

20 LUTEGO DO 20 MARCA: 
Cierpliwa i sympatyczna. Kobie
ta, o którą ubiegają się mężczy
źni.
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21 MARCA DO 19 KWIETNIA: 
Ambitny, uparty, energiczny. Lu
bi podróże i ryzyko. Trudny do 
utrzymania w domu.

21 MARCA DO 19 KWIETNIA: 
Uparta i niezależna. Bardzo pra
cowita, lecz niezmiernie rzadko 
znajduje dobrego męża.

20 KWIETNIA DO 20 MAJA: 
Lubi przyjemności, czuły i h oj
ny. Dobry towarzysz i dobry opie
kun.

20 KWIETNIA DO 20 MAJA: 
Lubi wszystko, co piękne, jest 
uczuciowa, ale nie znosi pracy, 
choć kocha picnirjdze.
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21 M AJA DO 20 CZERWCA: 21 M AJA DO 20 CZERWCA:
Mądry i wesoły, ale zmienny. Jest wesoła i pełna temperamen-
Podlega wpływom towarzystwa, tu. Bardzo kocha dzieci,
w  którym przebywa.

21 CZERWCA DO 22 LIPCA: 21 CZERWCA DO 22 LIPCA:
Romantyk, ale dość praktyczny. Uczuciowa i sympatyczna. Kocha 
Przywiązany do domu i rodziny, dom i rodzinę. Czasem płocha.
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23 LIPCA DO 22 SIERPNIA: 
Dumny i uparty. Lubi przyjem 
ności, nie lubi wysiłku. Nie zno
si przymusu ani rozkazywania.

23 LIPCA DO 22 SIERPNIA: 
Wesoła i lubi zabawy, ale bardzo 
dobra gospodyni.

23 SIERPNIA DO 22 W RZEŚ
NIA: Typ „starej panny” , inte
resowny, gadatliwy, napastliwy, 
ale także uczuciowy.

23 SIERPNIA DO 22 WRZEŚ
NIA: Oszczędna i praktyczna. Typ 
kobiety, który nadaje się do inte
resów, a mimo to pozostaje dobrą 
gospodynią domu.
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23 WRZEŚNIA DO 22 PA
ŹDZIERNIKA: Zamiłowany w
sztuce i pięknie. Uczuciowy i sła
bowity. Bardzo dobry kochanek, 
ale zły mąż.

23 WRZEŚNIA DO 22 PA 
ŹDZIERNIKA: Czuła i kochająca. 
Lubi wygodg i przyjemności. 
Dobra gospodyni, ale bardzo za
zdrosna.

23 PAŹDZIERNIKA DO 21 LIS
TOPADA: Kocha wybuchowo i
nienawidzi namiętnie. Zdolny, ale 
trudny w  pożyciu.

23 PAŹDZIERNIKA DO 21 LIS
TOPADA: Głęboka i ognista na
tura. Zdolna, ale nietolerancyjna. 
Nie liczy się z otoczeniem.
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22 LISTOPADA DO 21 GRUD
NIA: Wesoły, rozrzutny i bardzo 
zmiennego usposobienia. Nie lu
b i stagnacji, kocha podróże.

22 LISTOPADA DO 21 GRUD
NIA: Uczuciowa i szeroka natu
ra. Płocha, choć ma dobre za
miary.

22 GRUDNIA DO 19 STYCZNIA: 
Ma silną wolę i jest nadzwyczaj 
ambitny. Ale skąpy, skrupulatnie 
oblicza swoje wydatki.

22 GRUDNIA DO 19 STYCZNIA: 
Często piękna i ambitna, lecz nie
przystępna. Nie interesuje się do
mem i rodziną.
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Jaki kolor lubisz..

... powiedz, a zdradzisz swoją osobowość. Jeśli twoim kolorem jest:

BIEL —  cechuje cię otwartość, szczerość, pewność siebie i wynio
słość, jesteś bezkompromisowy w stosunku do siebie i in
nych, masz skłonność do szlachetnych porywów, brak ci 
wytrwałości, masz talent do nauk ścisłych.

CZERŃ —  ma raczej niewielu zwolenników; lubią ją ludzie dyskretni, 
przejawiający skłonność do filozofii, wielkoduszni, z otwar
tym sercem, cechujący się silną wolą i wytrwałością.

SZARY —  częściej preferują mężczyźni niż kobiety; cechuje ludzi
0 poglądach raczej tradycyjnych, ostrożnych w wypowia
daniu swych opinii, niechętnie „wychylających się” .

CZERWIEŃ — jest symbolem namiętności i walki; charakteryzuje 
ludzi niecierpliwych, popędliwych, często agresywnych, 
ale też bohaterskich; bywają oni zdolni zarówno do wiel
kiej miłości, jak i nienawiści, ale potrafią być serdeczni
1 opiekuńczy dla swych najbliższych.

ZOŁTY —  uchodzi za barwę zazdrości, ale symbolizuje także umie
jętność duchowej koncentracji; charakteryzuje ludzi po
godnych, towarzyskich, łatwych w kontaktach z innymi, 
ale jednocześnie upartych w sprawach dla nich zasadni
czych.

ZIELEŃ —  preferują osoby zrównoważone, praktyczne życiowo i ra
czej lojalne wobec bliźnich; lubiące samotność.

NIEBIESKI —  jeden z najbardziej ulubionych kolorów mężczyzn;
jego zwolennicy bywają opanowani, chłodni w  okazywa
niu uczuc, nieufni i bojaźliwi, zamknięci w  sobie; łatwo 
ich zranić.

FIOLET —  wybierają najczęściej osoby odznaczające się dużą indy
widualnością i oryginalnymi poglądami, skłonne do marzeń, 
ale o analitycznym umyśle i zamiłowaniu do wiedzy.

Co się zdarzyło...

ok. 4500 lat temu, w 2538 r. p.n.e.:
—  koniec panowania faraona Chafre w Egipcie. Część zespołu 

grobowego tego faraona stanowił istniejący do dziś słynny 
Sfinks z Gizeh, wykuty w bloku skalnym, którego twarz 
uważana jest przez niektórych historyków za portret zmar
łego faraona.

20  — Kalendarz katolicki



ok. 3200 lat temu, w 1238 r. p.n.e.:
—  koniec panowania Ramzesa II, króla Egiptu z X IX  dynastii.

ok. 2400 lat temu, w  438 r. p.n.e.:
—  zakończenie budowy Partenonu, świątyni Ateny na Akropo

lu ze wspaniałym posągiem bogini dłuta Fidiasza. Partenon 
uważany jest za szczytowe osiągnięcie sztuki greckiej,

—  Eurypides, tragediopisarz grecki pisze A lcesta ,
—  śmierć Pindara, poety lirycznego pochodzącego z Teb.

ok. 2200 lat temu, w  338 r. p.n.e.:
—  Bitwa pod Cheroneją: klęska Greków w walce z Filipem II 

Macedońskim i utrata niezawisłości.
1900 lat temu, w 88 r. n.e.:

—  początek budowy limes germańskiego —  umocnień granicz
nych w miejscach bez naturalnych granic państwa.

1850 lat temu, w 138 r.:
—  Antoninus Pius obejm uje tron cesarski po cesarzu Hadria- 

nie.
1450 lat temu, w  538 r.:

—  urodził się Grzegorz z Tours, kronikarz państwa Franków, 
biskup.

1250 lat temu, w  738 r.:
—  inwazja Saracenów na Prowansję.

1100 lat temu, w 888 r.:
—  śmierć Karola III Grubego, króla wschodniofrankijskiego
i cesarza, który przejściowo zjednoczył państwo Franków.

1000 lat temu, w  988 r.:
—  chrzest Włodzimierza Wielkiego, księgia ruskiego, który 

zjednoczył plemiona wschodniosłowiańskie.
950 lat temu, w  1038 r.: .

—  książę czeski Brzetysław uderza na Polskę, zajmuje Śląsk 
i wywozi relikwie św. W ojciecha.

900 lat temu, w 1088 r.:
—  założenie uniwersytetu w  Bolonii.

850 lat temu, w  1138 r.:
—  śmierć Bolesława Krzywoustego: jego testament reguluje

sprawę następstwa tronu, prowadząc do rozbicia dzielnico
wego Polski.

800 lat temu, w  1188 r.:
—  Czyngis chan tłumi bunty w  swym cesarstwie i przywraca 

jedność państwa.
750 lat temu, w  1238 r.:

__początek panowania Henryka II Pobożnego, ks. śląskiego,
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—  Mongołowie w drodze na zachód zajmują Moskwę i W łodzi
mierz.

700 lat temu, w 1288 r.:
—  początek panowania Henryka IV Probusa, księcia wrocław

skiego, podejmującego próby zjednoczenia Polski,
—  zakończenie budowy katedry w Amiens.

850 lat temu, w  1338 r.:
—  w Warszawie —  początek procesu przed legatem papieskim 

między Kazimierzem Wielkim a krzyżakami o ziemię cheł
mińską i dobrzyńską,

—  Turcy Ottomańscy docierają do Bosforu.
600 lat temu, w 1388 r.:

—  król Władysław Jagiełło wydaje dla szlachty i duchowień
stwa przywilej zwany piotrkowskim,

—  początek drugiego procesu z krzyżakami o Pomorze. Trybu
nał skazał krzyżaków na zwrot Polsce zagrabionych ziem
i na zapłacenie odszkodowania.

550 lat temu, w 1438 r.:
—  Kazimierz Jagiellończyk pretenduje do tronu czeskiego.

500 lat temu, w 1488 r.:
—  Wit Stwosz kończy Ołtarz Mariacki w  Krakowie.

450 lat temu, w 1538 r.:
—  Kalwin przybywa na wygnanie do Genewy,
—  ekskomunika króla angielskiego Henryka VIII.

400 lat temu, w 1588 r.:
—  Akademia Krakowska zakłada w  Krakowie Kolegium No

wodworskiego,
— w Warszawie otwarcie pierwszej księgarni,
—  we Francji —  zabójstwo księcia Henryka Gwizjusza,

■ porażka „niezwyciężonaj Arm ady” , hiszpańskiej floty w ojen
nej, wysłanej na podbój Anglii,

—  Michel de Montaigne, P róby
350 lat temu, w 1638 r.:

— z inicjatywy króla Władysława IV  początek budowy Arsena
łu Rzeczypospolitej (obecnie ul. Długa) na miejscu szpitala 
wojskowego z czasów Batorego,

—  zakaz przybywania cudzoziemców do Japonii i zakaz w y
jazdu Japończyków z kraju.

300 lat temu, w  1688 r.:
—  rewolucja w Anglii —  przewrót kończący walkę o ustrój 

parlamentarny w tym kraju. Deklaracja Praw —  ustawa 
ograniczająca władzę króla na rzecz Parlamentu.

250 lat temu, w 1738 r.:
—  założenie farfurni (fabryki fajansów) w Białej Podlaskiej,
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— bunt robotników w Anglii,
—  założenie pierwszego stowarzyszenia metodystycznego w 

Anglii,
—  Voltaire —  E lem enty filozofii N ew tona,
—  założenie fabryki porcelany w Vincennes (przeniesionej do 

Sśvres).
200 lat temu, w 1788 r.:

— początek ^ejmu zwyczajnego w  Warszawie, zwanego Cztero
letnim albo Wielkim, pod węzłem konfederacji Korony i Lit
wy. Podczas Sejmu stronnictwo patriotyczne przeprowadziło 
reformy społeczne i polityczne, zmierzające do uratowania 
niepodległości; uchwaliło aukcję wojska i Konstytucję 3 Ma
ja.

—  Hugo Kołłątaj, Do Stanisława M ałachow skiego ... Anonim a  
listów  kilka,

—  odsłonięcie na moście w Łazienkach ufundowanego przez 
Stanisława Augusta pomnika Jana III Sobieskiego (dzieło 
Lebruna i Pinka),

—  założenie „Timesa” , jednej z najbardziej znanych gazet świa
ta,

—  w Australii założenie Sydney,
—  Immanuel Kant ■ 1 K rytyk a  czystego  rozumu,
— urodził się George Gordon Byron, czołowy poeta angielskie

go romantyzmu,
—  urodził się Artur Schopenhauer, filozof niemiecki.

150 lat temu, w 1838 r.:
—  zmarł Jędrzej Śniadecki, chemik, lekarz, pedagog i publicy

sta,
—  urodził się Adam Asnyk, poeta, nowelista, dramaturg, czło

nek Rządu Narodowego podczas powstania styczniowego,
—  urodził się Jan Matejko,
—  Victor Hugo — Ruy Blas,
—  Karol Dickens zaczyna pisać Nicolasa N ickleby,
—  urodził się Georges Bizet, kompozytor francuski.

100 lat temu, w 1888 r.:
—  powstanie II Proletariatu, tzw. małego, założonego przez 

Marcina Kasprzaka,
— zniesienie niewolnictwa w Brazylii,
—  wyprawa Fridtjofa Nansena na Grenlandię —  pierwsze prze

bycie jej ze wschodu na zachód,
—  wynalezienie opon do rowerów,
—  Henryk Sienkiewicz, Pan W ołodyjow ski,
—  urodził się Eugene 0 ’Neill, dramatopisarz amerykański
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—  Louis Forest konstruuje silnik benzynowy.
50 lat temu, w 1938 r.:

—  rząd polski domaga się od Czechosłowacji zwrotu Śląska Cie
szyńskiego (Zaolzia),

—  zakończenie budowy Muzeum Narodowego w Warszawie przy 
Alejach Jerozolimskich,

—  Hitler zajmuje Austrią,
—  wynalezienie mikroskopu elektronowego,
—  Jean-Paul Sartre, M dłości.



K R ZY ŻÓ W K A

POZIOMO: 1) trzygłowy pies, strażnik bram Hadesu, 5) koń uży
wany do wyścigów w zaprzęgu, 8) ozdobne powinszowania imienino
we, 9) zbiór przepisów prawnych, 11) choroba oczu, 12) atrybut mu
rarski, 13) sposobność, 14) coś z obuwia, 16) budowla bez kantów), 
17) gazon, kwietnik, 18) przylądek, najdalej na południe wysunięty 
punkt Am eryki Pd. 20) antonim dobra, 21) cyganka z „Chaty za 
wsią” , 23) modlitewna kropka, 24) mowa zakochanych, 25) okazały 
ptak afrykański, 29) czasopismo codzienne, 31) muza, opiekunka astro
nomii, 32) cena uwidoczniona na znaczku pocztowym, 33) zawód spod 
znaku Eskulapa, 34) autor „Serca” , 35) ubranie, garderoba, 36) szkic, 
zarys, 37) arena sztangistów.
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P IO N O W O : 1) mityczny olbrzym  o jednym  oku pośrodku czoła, 2) 
jeden z sakramentów, 3) wybitne uzdolnienie, 4) autor powieści „K lu
cze królestwa” 5) kolega wioślarza, 6) odłam religijny, 7) pisanka 
wielkanocna, 10) coś bardzo cennego, 15) islam, 19) wyznawca pro
testantyzmu, 22) dowódca arabski w  Hiszpanii, wróg chrześcijaństwa 
(940— 1002), 24) część stroju liturgicznego, 26) zajezdnia strażacka, 27) 
nasz eksportowy piłkarz, 28) głos używany w  jodłowaniu, 30) sku
pisko mnichów.

Rozwiązania prosimy nadsyłać w  ciągu miesiąca od dnia ukazania 
się kalendarza pod adresem redakcji z dopiskiem na kopercie lub 
pocztówce: „Krzyżówka z kalendarza” . Do rozlosowania: nagrody 
książkowe.



Uwaga —  Kandydaci do stanu duchownego

Rada Synodalna Kościoła Polskokatolickiego przyjm ie kapłanów
i alumnów pragnących pracować w  szeregach naszego Kościoła w 
Polsce, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Studia odbyte w uczel
niach teologicznych lub seminariach duchownych zostaną zaliczone 
w poczet wykształcenia niezbędnego dla każdego kapłana katolic
kiego.

Zgłoszenia z podaniem, życiorysem, świadectwem dojrzałości lub stu
diów oraz ze zdjęciem należy kierować pod adres:

Prezydium Rady Synodalnej 
Kościoła Polskokatolickiego w PRL 

ul. Szwoleżerów 4, 00-464 Warszawa

Młodzieńcy po maturze oraz alumni, którzy nie ukończyli studiów 
teologicznych, będą m ogli odbywać studia i uzyskać stopień magistra 
teologii w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. 
Chrześcijańska Akademia Teologiczna kształci kandydatów na du
chownych i pracowników kościelnych wszystkich Kościołów  chrześci
jańskich, które je j powierzą swoją młodzież, tak w wiedzy teologicz
nej, jak i w wyrobieniu społecznym i obywatelskim.

Kandydaci na studia powinni dożyć następujące dokumenty: ,
1. podanie o przyjęcie, ,
2. świadectwo dojrzałości,
3. metrykę urodzenia (lub wypis z dowodu osobistego),
4. kartę kandydata na I rok studiów (formularzy dostarcza szkoła),
5. zaświadczenie o stosunku do służby wojskowej,
6. kartę zdrowia kandydata (wystawia lekarz rejonowy),
7. 4 fotografie o rozm. 37X52 mm.

W  przypadku ubiegania się o pom oc stypendialną —  według norm 
obowiązujących młodzież studiującą we wszystkich wyższych ucze
lniach PRL —  należy złożyć:
a) podanie o przyznanie pomocy materialnej,
b) zaświadczenie o stanie rodzinnym,
c) zaświadczenie o zarobkach członków rodziny za 12 miesięcy,
d) zaświadczenie z urzędu gminnego o dochodzie z gospodarki rol

nej dla celów stypendialnych.
O swoim zamiarze poświęcenia się studiom teologicznym ChAT 

kandydaci powinni powiadomić swojego duszpasterza, ten zaś swoją 
władzę kościelną, która odpowiednim pismem polecającym  typuje 
kandydata na studia. Szczegółowych inform acji o studiach udziela 
Rektorat ChAT w Warszawie, ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa.
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