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Zmartwychwstanie —  mai. Jan Matejko (1838— 1893).



EWANGELIA
wg św. Marka {16, 1—7)

Gdy mina) szabat, Maria Magdalena 

i Maria Jakuba, i Salome zakupiły won

ności, aby pójść i namaścić go. Wczes

nym rankiem, w pierwszy dzień tygod

nia, gdy słońce właśnie wschodziło, przy

były da grobowca. Mówiły między sobą: 

„Kia odsunie nam kamień od wejścia do 

grobowca?" Spojrzawszy zobaczyły, że 

kamień był ju i odsunięty; a był on bar

dzo wielki. Wszedłszy do grobowca uj

rzały młodzieńca w białej szacie siedzą

cego po prawej stronie; i przeraziły się 

bardzo. Lecz on rzeki do nich: „Nie bój

cie się! Szukacie Jezusa Nazareń 'ego, 

ukrzyżowanego. Powstał z martwych; nie 

ma go fu! Patrzcie, oto miejsce, gdzie go 

złożono. Ale idźcie i powiedzcie uczniom 

jego, a zwłaszcza Piotrowi: Przybędzie 

przed wami do Galilei. Tam ujrzycie go, 

iak wam zapowiedział".

K O Ś C I Ó Ł  W Ś W I E C I E

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
—  życzymy Czcigodnym Księżom Biskupom, 
Przewielebnym Księżom Administratorom Diece
zji, Wielebnym Księżom Dziekanom,  Proboszczom 
i Administratorom Parafii, wszystkim Wiernym 
Kościoła Polskokatolickiego w PRL., P.T. Czytel
nikom i Współpracownikom organu Kościoła 
Polskokatolickiego —  Tygodnika mRODZINA
—  obfitych łask i błogosławieństwa Bożego.

Prawdziwie radosnego ALLELUJA.

RADA
KOŚCIOŁA POLSKOKATOLICKIEGO 

w PRL.

Pięć Kościołów stara się
o przyjęcie do ŚRK

Komitet Wykonawczy Świato
wej Rady Kościołów ustosunko
wał się pozytywnie podczas os
tatniego posiedzenia do wnios
ków 5 Kościołów starających się
0 przyjęcie do Ś R K  Wnioski te 
zostaną przekazane Kom itetowi 
Naczelnemu, który w tej spra
w ie podejmie ostateczną decy
zję. Chodzi tu o następujące 
Kościoły:

1. „Kościoły reformowane” (Ge- 
reformeerde Kerken) Holandii. 
Jest to społeczność kościelna l i 
cząca 850 tysięcy członków, 1100 
duchownych i 850 parafii. Koś
ciół ten jest już członkiem Świa
towego Aliansu Reformowanego
1 Konferencji Kościołów Euro
pejskich;

2. Kościół Braci Wschodniej 
Prow incji Karaibskiej. L iczy on
10 275 członków uprawnionych 
do przyjmowania Komunii św. 
Powstał w  1771 r. w  wyniku 
działalności misjonarzy duńskich 
i był pierwszym Kościołem e- 
wangelickim w  Indiach Zachod

nich. Działalność duszpasterską 
w  tym Kościele prowadzą dziś 
wyłącznie duchowni m iejscowe
go pochodzenia;

3. Kościół Unijny Papuasów z 
Nowej Gwinei i Wysp Salomona. 
L iczy 72 322 członków, 237 du
chownych i 1256 parafii. U two
rzony został w  1969 r. przez po
łączenie Kościołów powstałych 
przeważnie z metodystycznej i 
kongregacjonalistycznej działal
ności m isyjnej;

4. Konwent Baptystów Nigerii. 
Liazy 75 988 członków, 539 du
chownych, 455 „zorganizowa
nych” i 934 innych parafii. Koś
ciół ten jest członkiem Świa
towego Związku Baptystów i Ra
dy Chrześcijańskiej N igerii;

5. Kościół Metodystów M alajzji
i. Singapuru. L iczy 32 255 człon
ków, 164 duchownych i 264 pa
rafie. Poprzednio należał do 
Zjednoczonego Kościoła M eto
dystów Stanów Zjednoczonych. 
W  1968 r. uzyskał autonomię. 
Jest członkiem Światowej Rady 
Metodystów, Wschodnioazja- 
tyckiej Konferencji Chrześcijań

skiej i Rady Kościołów M a
lajzji.

W 1975 r. — Zgromadzenie 
Ogólne Światowej 
Rady Kościołów

Komitet Wykonawczy Świato
wej Rady Kościołów, który ob
radował w  Genewie w  dniach 
od 16— 20 lutego br. postanowił, 
i e  następne jego posiedzenie od
będzie się w e wrześniu br. w 
NRF

Ponadto ustalono, że najbliż
sze posiedzenie Komitetu Na
czelnego SRK zostanie zwołane 
w  styczniu 1971 r. w  Addis A - 
bebie (Etiopia). W  1972 r. Kom i
tet Naczelny zbierze się w  Ho
landii. V  Zgromadzenie Ogólne 
Światowej Rady Kościołów od
będzie się w sierpniu, wrześniu 
łub październiku 1975 r. w  jed 
nym z państw Trzeciego Świata.

Przy okazji warto wspomnieć, 
że T  “ Zgromadzenie Ogólne od
było się w  1948 r. w  Am ster
damie (Holandia), I I  ■— w 
1954 r. w Evanston (USA), I I I  — 
w  1961 r. w  N ew  Delhi (Indie), 
IV  —  w  1968 r. w Uppsali 
(Szwecja).

Posiedzenie Komitetu 
Roboczego Chrześcijańskiej 
Konferencji Pokojowej

W dniach 27 i  £8 lutego br. 
odbyło się w  Pradze posiedzenie 
Komitetu Roboczego i Sekreta
riatu Międzynarodowego Chrześ
cijańskiej Konferencji Pokojowej. 
Na posiedzeniu tym powierzono 
pełnienie obowiązków sekretarza 
generalnego tej organizacji, któ
rej siedziba znajduje się w  Pra
dze, posłowi Januszowi Makow
skiemu z  Chrześcijańskiego 
Stowarzyszenia Społecznego.

Na tej samej sesji postanowio
no powierzyć —  aż do najbliż
szego IV  Ogólnochrześcijańskiego 
Zgromadzenia Pokojowego, które 
odbędzie się w  r. 1972 lub 1973
— funkcję przewodniczącego 
Konferencji zbiorowemu K o le 
gium 7 ■wiceprezydentów pod 
przewodnictwem metropolity N i
kodema z Rosyjskiego Kościoła 
Prawosławnego.

Siedzibą ChKP jest w  dalszym 
ciągu Praga. W  skład Komitetu 
Roboczego i Sekretariatu Między
narodowego wchodzą przedstawi
ciele Kościołów z  następujących 
k ra jów  ZSRR, Madagaskaru.



Chwalmy Pana! ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA

Najbardziej uroczystym momentem liturgii 
■wielkanocnej od początków chrześcijaństwa 
stało się odśpiewanie hebrajskiego słowa ^Al
lelu ja '’, które oznacza wezwanie: „Chwalmy 
Pana!" i  odpowiada chyba staropolskiemu 
wyrażeniu: „Chwała Bogu!”  Dźwięczy w  nim 
silna nuta radości, triumfu, zwycięstwa, lecz 
również i wdzięczności. Dziękujemy nim Bo
gu przede wszystkim za jedyny w  dziejach 
ludzkości cud zmartwychwstania Jezusa 
Chrystusa dokonany własną Jego mocą.

Śpiewając „A lle lu ja”, powtarzamy jak echo 
uczucia i przeżywamy wrażenia itych przyja
ciół Chrystusa, których najpierw zgnębiła 
wielkopiątkowa klęska, depcząca wszelkie 
nadzieje związane z  Mesjaszem, a  których 
następnie wyniosła na wyżyny szczęścia 
wielkanocna wieść: „Zmartwychwstał Pan 
prawdziwie!”  (Łuk. 24, 34). M ogli z  dumą te
raz wołać: A  jednak mieliśmy rację, ■wierząc 
Mu i w  Niego. Słusznie „serce w  nas pała- 
Jo” (Łuk  24,32), gdy przez trzy lata mówił 
do nas, a myśmy chłonęli Jego naukę, jak 
spieczona ziemia fcrpple deszczu. N ie zawiódł 
nas, jest tym, za kogo się nam podawał. 
Zwyciężył przeciwników swoich i  naszych 
bronią Niebios: cudem nad cudy, zmartwych
wstaniem.

Takie myśli wyrazili uczniowie Chrystusa 
na kartach Nowego Testamentu. Przyznają 
się tu do zwątpienia i całkowitego załama
nia: \ myśmy się spodziewali, że on miał
oditi^t: Izraela” (Łuk. 24, 21). N ie  myślę 
jednak ukrywać dumy i triumfu „Jezusa- 
z Nazaretu, m ęża którego posłannictwo 
potwierdził wam niezwykłymi czynami, cu
dami i znakami... o czym sami wiecie, tego 
męża, przybiliście rękami ibezbożnych do 
krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, 
zerwawszy w ięzy śmierci..., a my wszyscy 
jesteśmy tego świadkami... Niech .więc caiły 
dom Izraela w ie z  niewzruszoną pewnością, 
że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, 
uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem” . —  Jak 
wiadomo w  wyniku tych strwierdizeń nie po
sypały się na Apostołów kamienie: słuchacze

pytali skruszeni: „Cóż mamy czyaaić, bracia?”  
(Dz_ Ap- % 22-37). Bo to hył argument potęż
ny: Zabiliście niewinnego i  to nie byle kogo. 
Teraz On żyje. Kto miał rację? Po  czyjej 
stronie prawda?

To robiło wrażenie i  zjednywało zwolen
ników Chrystusa. Budziło podziw: „W idząc 
odwagę Piotra i Jana, a dowiedziawszy się. 
że są oni ludźmi nieucznnymi i  prostymi, 
dziw ili się”  (Dz. Ap. 4, 13). N ie  pomogły bo
w iem  zakazy, gdyż Apostołowie odpowi-arfoLi: 
„Rozsądźcie, ozy słuszne jest w  oczach Bo
żych bardziej słuchać was n iż Boga? Bo my 
nie możemy nie mówić tego. co widzieliśmy 
i co słyszeliśmy” (Dz. Ap. 4, 19 n_).

Wówczas też formułowała się w  głowach 
Apostołów nauka o zbawczej ro li Chrystuso
wego Zmartwychwstania i o związku, jaki 
łączy iten cud z  sakramentem Chrztu. Najdo
bitniej wyraził te myśli Ap. Paweł. Stw ier
dził, że Chrystus zmartwychwstał „c£La na
szego usprawiedliwienia” (Rzym. 4, 25). ByJ 
przekonany, że zanurzenie w  wodzie chrzciel
nej symbolizuje śmierć Chrystusa, wyjście 
zaś z  niej przypomina Jego zmartwychwsta
nie: „Przyjmując więc Chrzest zanurzający 
nas w  śmierć, zostaliśmy razem z  N im  po
grzebani po to, byśmy i my Wkroczyli w  no
we życie — jak Chrystus, który powstał z 
martwych” (Rzym. 6, 4) — „A  Bóg będący 
bogatym w  miłosierdzie przez wielką swą 
miłość jaką nas umiłował —  i  to nas .umar
łych na skutek występków — razem przy
wrócił do życia z  Chrystusem i razem 
wskrzesił, i razem posadził na wyżynach nie- 
hieskich —  w  Chrystusie Jezusie” (Efez. 2, 
4-6).

Wyraża ite myśli starożytny przepiękny 
hymn wielkosobotni związany z  ceremonią 
święcenia wody do Chrztu, a zaczynający się 
słowami: „Niech się już raduje niebiański 
orszak aniołów ’. Śpiewa się w  nim o tej 
"Wielkiej Nocy, w  której „Chrystus skru
szywszy okowy śmierci, zwycięsko wstąpił 
z  otchłani na niebiosa” i  dodaje: „Lepiej by 
nam było się nie rodzić, gdybyśmy nie m ie

li być odkupieni” . Podziw  i  zachwyt brzmi 
iw słowach: „O  przedziwna dla nas łaska 
Twego zmiłowania! O niepojęte szaleństwo 
m iłości: Hila odkupienia sług wydałeś Syna 
własnego... Oto noc, o której napisano: „A  
noc jako dzień zajaśnieje i noc będzie mi 
światłością” , światłość nocy tej wypędza 
zbrodnię, zmywa winy, przywraca niewinność 
upadłym, a radość smutnym, rozprasza nie
nawiści, utwierdza izgodę i  godzi zwaśnio
nych... O  prawdziwie błogosławiona ta noc, 
która wydarta łup szatańskim mocom, a 
wzbogaciła lud wierzący. Noc, w  której nie
biosa jednoczą się z  ziemią, a Ibosfca moc u- 
działem staje się człowieka—” .

Lecz przewspamiałe owoce W ielkiej Nocy 
Chrystusowego Zmartwychwstania posiądą 
ci tylko chrześcijanie, którzy szczerze i moc
ną wiarą Apostołów wierzą, że „zmartwych
wstał Pan prawdziwie” , że tym aktem przy
pieczętował Swoje dzieło Zbawienia ludz
kości w  porządku nadprzyrodzonym i że obo- 
wią2kiem każdego wyzmawcy Jego jest „za
dawanie śmierci temu, co przyziemne'', dą
żenie do tego, „co w  .górze jest’”  i przyoble
kanie sie w  „nowego człowieka” , czyli takie
go, który będzie wiernym „ohraziem” swego 
Stwórcy (Kolos. 3, 10).

Ks. S. W ŁODARSKI

M ARZEC

29 N. Wielkanoc — Wiktora
30 P. Wielkanocny
31 W. Balbiny, Korneli

1 s . Hugona, Teodoiy
2 c . Franciszka
3 p. Ryszarda
4 & Izydora

Węgier, Francji. Kuby, NRF, 
Indii, Urugwaju, Sierra Leone, 
H ol' ‘Iii, Libanu, Polski (k*;. doc. 
W. s^^iiedyktowicz i ks. Z. Paw 
lik), NRD. Bułgarii, Rumunii. 
W ielkiej Brytanii, Stanów Z jed
noczonych, Japonii, Australii, 
Berlina Zach., Szwajcarii i K a 
merunu.

Z pobytu zagranicznych 
biskupów prawosławnych 
w Polsce

Pisaliśmy już („Rodzina nr 12 
z 22 marca tor.), że w  introniza
cji J. E. Bazylego, metropolity —  
zwierzchnika Polskiego Autoke
falicznego Kościoła Prawosław
nego, która odbyła się I marca 
br. w  Warszawie, w zięli udział: 
osobisty przedstawiciel sekretarza 
generalnego Światowej Rady 
Kościołów oraz wielu wysokich 
dostojników różnych Kościołów 
Prawosławnych. W przeddzień 
intronizacji, 28 lutego br., goście 
zagraniczni złożyli w izytę w  
Brytyjskim i Zagranicznym To
warzystwie Biblijnym w  Warsza
w ie oraz odwiedzili Prawosławne 
Seminarium Duchowne. Wieczo
rem tego samego dnia uczestni
czyli w  uroczystych nieszporach

w  katedrze św. Marii Magdaleny, 
a niektórzy (Serbowie i  Czesi) w  
cerkwi na Woli.

W  poniedziałek, 2 marca, goś
cie zagraniczni złożyli wieńce u 
stóp Pomnika Bohaterów W ar
szawy oraz zwiedzili Mauzoleum 
Walki li Męczeństwa, gdzie zło
ży li wiązanki kwiatów. Następ
nie odwiedzili Chrześcijańską 
Akademię Teologiczną.

Po południu tego samego dnia, 
ks, metropolita Bazyli, członko
w ie Synodu Biskupów i goście 
zagraniczni zostali przyjęci przez 
dyrektora Urzędu do Spraw W y
znań, dra Aleksandra Skarżyń
skiego. Podczas tego spotkania 
nastąpił ważny akt w  życiu 
Kościoła Prawosławnego w  Pols
ce. Doszło mianowicie do podpi
sania i zatwierdzenia przez 
Władze Państwowe nowego Sta
tutu Polskiego Autokefalicznego 
Kościoła Prawosławnego, przy
gotowywanego od dawna przez 
Komisję Teologów i uchwalonego 
przez Synod Biskupów na posie
dzeniu w  dniu 22 lutego br. 
Nowy Statut bardziej uwzględ
nia niż poprzedni specyficzny 
charakter Kościoła Prawosławne
go, bowiem przez powołanie do

udziału w  zarządzaniu Kościo
łem, poza biskupami, także 
przedstawicieli duchowieństwa i 
laików, daje szeroki wyraz zasa
dzie soborowości tego Kościoła.

Zarówno wybór i intronizacja 
nowego Metropolity, jak i wpro
wadzenie w  życie nowego Statu
tu, są łbardzo poważnym i n ie
wątpliw ie pomyślnym wydarze
niem w  życiu Kościoła Prawo
sławnego -w Polsce.

Obchody Światowego Dnia 
Modlitwy Kobiet 
w Warszawie

Kobiety —  członkinie Kościo
łów  zrzeszonych w  Polskiej Ra
dzie Ekumenicznej od 8 i lat 
uczestniczą aktywnie w  Świato
wym Dniu M odlitwy Kobiet, 
organizowanym co roku z  inicja
tywy Światowej Radv Kościołów. 
W  Warszawie, od samego począt
ku, głównym organizatorem tego 
Dnia jest p. Irena Kurzewska z 
Kościoła Ewangelicko-Reformo
wanego, która tłumaczy odpo
wiednie teksty opracowane przez 
Światową Radę Kościołów i  czu
wa nad całością organizacyjną.

6 marca br. nabożeństwo z

okazji Światowego Dnia Modlit
wy Kobiet odbyło się w  Warsza
w ie  w  kaplicy Zjednoczonego 
Kościoła Ewangelicznego. G łów
nym jego tematem była „Odwa
ga” (Iz. 40). Ogółem w  nabożeń
stwie wzięło udział ok. 100 ko
biet. Zebraną kolektę przekazano 
Polskiej Radzie Ekumenicznej z 
przeznaczeniem dla osób najbar
dziej potrzebujących.

Światowy Dzień Modlitwy K o 
biet obchodzony był również -w 
innych ośrodkach naszego kraju.

Powstanie Kościoła Unijnego 
Północnej Indii

Kościół Metodystów Płd. Azji, 
liczący 600 tysięcy wyznawców, 
postanowił przystąpić do nowo
utworzonego Kościoła Unijnego 
Pałnocnej In d ii Poza metodysta
mi, do Kościoła tego przystąpili: 
Rada Kościołów Baptystyeznych 
w  Pin. Indiach (110 tys. człon
ków), Kościół Braci w  Indiach 
(18 tys.), Kościół Metodystów 
(brytyjskiego pochodzenia — 10 
tys.), Kościół Anglikański Indii, 
Pakistanu, Birmy i  Cejlonu (340 
iys.) i  Zjednoczony Kościół Płn. 
Tmłii (prezbyteriani e i  kangrega- 
cjomaliści —  188 tys.).



Widok na Jerozolimę. Z prawej strony: kościół Grobu Świętego. Pod mniejszą kopulą znajdowała isię Golgota, gdzie Chrystus został
ukrzyżowany. Większa kopula wznosi się nad miejscem Jego grobu.

JEROZOLIMA
miasto męki, śmierci 
i zmartwychwstania 

Chrystusa
Dwunastu diakonom myje patriarcha nogi. Mycie nóg odbywa się w Wielki 

Czwartek na dziedzińca kościoła Świętego Grobu. Zdjęcie przedstawia początek 
nabożeństwa. W  środku grecko-prawoslawny patriarcha Jerozolimy .— Benedykt I.
Z przodu kosztowne naczynie. Vtar<> nżywa patriarcha podczas umywania nag.

ę
Co roku, w  okresie Wielkanocy, jl i 

wszystkich chrześcijan kierują się w  stro
nę Jerozolimy, miejsca męki, śmierci i 
zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. W  
ciągu około 30-wiecznych dziejów, mia
sto to przechodziło zmienne koleje losu, 
m. in. znajdowało się pod panowaniem 
Rzymian, Persów, Arabów, Turków i A n 
glików . W  1948 r. tzw. stara Jerozolima, 
w  której znajdują się wszystkie ważniej
sze miejsca święte, przypadła królestwu 
Jordanii, nowa część miasta została przy
dzielona Izraelowi. W ładze Jordanii nie 
czyn iły trudności pielgrzymom chrześ
cijańskim, pragnącym odwiedzić miejsca 
związane z ostatnimi dniami ziemskiego 
życia Jezusa. Dopiero od w ojny czerwco
w e j 1967 r., gdy stara Jerozolima znale- 
zła się pod okupacją Izraela, dostęp do 
niej został poważnie utrudniony.

W  Ewangeliach czytamy, że Je^is, 
opuściwszy Wieczernik, udał się od o^ j- 
du Getsemane, by się modlić i czekać na 
wrogów. Tam  też został pojmany. Ogród 
Getsemane znajduje się u stóp Góry O li
wnej, położonej na zachód od Jerozolimy. 
M iejsce to było czczone już przez Apo
stołów i pierwszych chrześcijan. Za cza
sów św. Hieronima ( +  420 r.) istniał tu 
kościół, zbudowany na pamiątkę pojm a
nia Chrystusa. Stojąca tu dziś Bazylika 
Agon ii Chrystusa, pozostająca pod opieką 
franciszkanów, jest przeróbką poprzedniej.

Droga, którą po zasądzeniu na śmierć 
musiał przejść Jezus, „v ia  dolorosa” , zo
stała uczczona w  X I I I  w. zbudowaniem 
czternastu stacji, z których dziewięć pow
stało jako ilustracja do opowiadania 
Ewangelii, a pięć stworzyła pobożna tra
dycja. Droga ta rozpoczyna się na dzie
dzińcu dawnych koszar tureckich, przy
puszczalnym miejscu położenia tw ierdzy 
Antonia, rezydencji Piłata. Ostatnich pięć 
stacji znajduje się ju ż w zabudowaniu 
kościoła Grobu Świętego, cztery na G ol
gocie, a jedna w  samym grobie.



Pierwszą świątynię na miejscu śmierci 
i zmartwychwstania Chrystusa kazał 
wznieść cesarz Konstantyn W ielk i (306- 
337). Budowla ta składała się z trzech 
części: z tzw. martyrium, tj. pięcionawo- 
w ej bazyliki ku uczczeniu Męki Pańskiej; 
z atrium, tj. kwadratowego dziedzińca, 
ozdobionego kolumnami, w  którego obrę
bie znajdowało się wzgórze Golgoty, i z 
tzw. anastasis, rotundowego kościoła, w 
którym  mieści się Grób Św.

Dzieło cesarza Konstantyna spalili P e r
sowie po zdobyciu Jerozolimy w  614 r. 
W krótce potem odbudowy podjął się M o- 
dest, opat klasztoru Teodozjusza w  Be
tlejem . Ze względu na brak środków f i
nansowych, ograniczył się tylko do odbu
dowy anastasis. Z martyrium  odbudował 
tylko kryptę z grotą znalezienia krzyża. 
Przestrzeń między anastasis i martyrium 
otoczył szeregiem kolumn i kaplicami, 
poświęconymi tajemnicom Męki Pańskiej. 
W  takim stanie świątynia przetrwała do 
r. 1009, w którym to kalif egipski Hakim 
nakazał zniszczyć ją całkowicie. W  w yn i
ku tego pozostały tylko resztki samego 
Grobu. W prawdzie wkrótce potem (1048) 
cesarz bizantyjski Konstantyn IX  Mono- 
mach przystąpił do odbudowy kościoła 
Grobu Świętego, ale zbudowany w nim 
Grób nie był już prawdziwym  grobem 
Chrystusa. Tylko przez małe otwory mo- 
żW- było u dołu oglądać skałę, nad którą 
się wznosił. Był to już trzeci kościół na 
tym miejscu. »

15 lipca 1099 r. w kroczyli do Jerozoli
my krzyżowcy. Tego samego wieczoru u- 
dali się na teren Golgoty. Ponieważ głó
wnym  celem ich w ypraw y —  jak tw ier
dzili —  była obrona Grobu Świętego 
przed niewiernym i, przystąpili niezwłocz
nie do renowacji tego sanktuarium. N a j
pierw musieli rozstrzygnąć problem, czy 
w iernie odtworzyć budowlę Konstantyna, 
czy też poprzestać na renowacji kościoła 
Mononmacha. Wybrano drogę pośrednią, 
mianowicie Grób i wzgórze krzyża objęto 
tą samą budowlą. Do rotundy dodano bo
czną nawę ustawioną w kierunku wscho
dnim, zakończoną prezbiterium na wzór 
katedr francuskich w tamtych czasach. 
Budowla krzyżowców przetrwała do 1808 
r, 'i ,  k iedy to pożar zniszczył rotundę 
Gi-dbu Świętego. I znów na starych fun
damentach bazyliki Konstantyna wznie
siono nowy kościół —  piąty z kolei. Tym  
razem nie była to już monumentalna 
pierwotna bazylika. W ewnątrz rotundy, 
zamiast dawnych smukłych filarów , usta
wiono kolumny znacznie masywniejsze. 
W  środku rotundy wzniesiono małą ka
plicę Grobu. Ma ona 8 m długości, 5 m 
szerokości i 5 m wysokości. Ściany zew
nętrzne i wewnętrzne powleczono mar
murem.

Przez wąskie drzw i wchodzi się 
do małego przedsionka, zwanego Kaplicą 
Anioła, przypominającego pierwotny 
przedsionek Grobu. Prowadzą z niego 
drzw i do właściwej komory grobowej. 
Prawą stronę zajmuje ławka skalna z w y 
drążeniem, w którym chowano Zmarłego.

Kopuła wznosząca się nad Kościołem 
Grobu została zbudowana w  1869 r. Po 
trzęsieniu ziemi w  1927 r. zastąpiono ją 
podobną.

Droga, którą ongiś szedł Jezus na Golgotę, przebiega krętą uliczką 
starej Jerozolimy. Dn niedawna, dziesiątki tysięcy pielgrzymów n całego 
świata przemierzało w Wielki Piątek tę trasę w skupieniu modlitewnym. 
Wyprzedzał je olbrzymi krzyż 2  drewna.

Nabożeństwo wielkanocne w  jednej z kaplic należących do kościoła 
Grobu Świętego.



Z DZIEJÓW KOŚCIOŁA POLSKOKATOLICKIEGO

Po raz pierwszy w wolnej Polsce
W  aktach Departamentu Wyznań 

przedwojennego Ministerstwa Wyznań 
i Oświecenia Publicznego, pod rokiem 
1920 znajduje się dokument wskazują
cy na to, jak wrogi dla Kościoła Naro
dowego endecki rząd Drugiej Rzeczy
pospolitej patrzył, i jak oceniał p ierw 
szy pobyt założyciela P N K K , ks. bisku
pa Franciszka Hodura, przed pięćdzie
sięciu laty. Oto co m.in. czytamy w  
tym  dokumencie:

„W  granicach Rzeczypospolitej bawi 
od niedawna ksiądz ex-rzymskokatolic- 
ki, obecnie biskup Polsko-Narodowego 
Kościoła w  Am eryce, Hodur. P rzybył 
on zza oceanu w  towarzystw ie n a jw y
bitniejszego swego pomocnika i współ- 
pracownikai ks. L. Grochowskiego, w  
celu poczynienia kroków przygotowaw
czych ku przeniesieniu na grunt ojćfey- 
sty idei szczepionej dotychczas tylko 
w Nowym  S wiecie, na terytorium  pół
nocnych Stanów w ielk ie j republiki 
amerykańskiej, a także w  Kanadzie. 
Kościół Narodowy stanowi organizację 
religijną, która prowadzi wśród em i
grantów polskich wytężoną propagan
dę i liczy  kilkadziesiąt tysięcy zwolen
ników. Stanowią oni masę zwartą, 
dobrze zorganizowaną i pod względem  
uświadomienia narodowego stojącą na 
dość wysokim  poziomie...”

„Przed  dziesięcioma dniami biskup 
Hodur przybył w raz z ks. Grochow
skim ze Lwowa do Warszawy. Stara 
się on tutaj nawiązać stosunki ze stron
nictwami lew icow ym i; ich opozycyjne 
stanowisko wobec kleru katolickiego 
czyni z nich w  mniemaniu biskupa 
Hodura jego  naturalnego sojusznika 
i pozwala mu liczyć na znalezienie 
energicznego poparcia do swych zamie
rzeń. Odbył on kilka konferencji z 
wybitn iejszym i przedstawicielami le 
w icy  chłopskiej i inteligencji radykal
nej, a nawet znalazł drogę na posiedze
nia „W yzw olen ia” , na których w yłożył 
przyczynę powstania i cel Kościoła 
Narodowego. Skutek, jaki p ierw 
sze kroki biskupa Hodura odniosły 
na gruncie Warszawy, należy uznać 
za pomyślny dla jego sprawy. Co 
prawda nie uzyskał on, na co może 
liczył, poparcia żadnego stronnictwa 
jako takiego, ale iniejatywa jego spot

kała £ię u wielu działaczy ludowych z 
przyjęciem  sympatyzującym, które da
je  mu pewność pomocy i współdziała
nia, k iedy wstąpi na drogę czynu. Jak 
zapewnia biskup Hodur, Kościół N aro 
dowy jest instytucją ściśle religijną, 
pozbawioną wszelkiej fizjonom ii poli
tycznej, która skupia przy wspólnym  
ognisku kapłanów i w iernych na jroz
maitszych przekonań i przynależności 
partyjnej...”

„N a  gruncie amerykańskim Kościół 
Narodowy znajduje oparcie w  św iec
kiej organizacji, .która pod nazwą „P o l
sko Narodowa Spójnia”  przeciwstawia 
się pozostającemu pod kierownictwem 
kleru rzymskokatolickiego „Zw iązkow i 
Polskiemu” . „Spójn ia”  jest typowo 
amerykańską organizacją, która pod 
zewnętrzną formą towarzystwa wza
jemnych ubezpieczeń wykreśla sobie 
jednocześnie cele społeczne, polityczne, 
kulturalne, gospodarcze, nawet towa
rzyskie. Co pewien czas odbywają się 
zjazdy delegatów od poszczególnych 
filii „Spójn i”  (sejmy), na których zapa
dają m.in. rezolucje w  sprawach 
polityki m iędzynarodowej... Organ ty 
godniowy „Spójn i” ; „S traż” , okazuje 
żywą sympatię dla działalności nowych 
stronnictw ludowych i „P iast” , i 
„W yzw olen ie” . Przeciwko stronnic
twom narodowej demokracji występu
je bardzo ostro, potępiając politykę 
ich zarówno w  kraju, jak  i na em igra
cji. Propaganda za podpisaniem po
życzki państwowej znalazła na łamach 
„S traży” jak najlepsze poparcie. Pod
czas swej podróży agitacyjnej w  Sta
nach Zjednoczonych pan Sieroszewski 
korzystał wszędzie z  najdalej idącego 
poparcia „Spójn i” , która widziała w 
nim nie tylko pisarza w  w ielkim  stylu, 
ale także i nade wszystko „rycerza 
walczącego o niepodległość Polski” ...

Cytowany dokument niechętnego 
biskupowi Hodurowi urzędnika jest 
wyrazem  zainteresowania władz poli
tycznych Kościołem, k tóry zagrażał 
spokojnemu bytow i episkopatu rzym 
skokatolickiego.

Biskup Franciszek Hodur przybył po 
raz pierwszy do O jczyzny w  lipcu 
1920 r. Jego przyjazd zapowiedziało 
poselstwo .polskie w  Bem ie szwajcar

skim pismem z  dnia 1 czerwca 1920 r. 
adresowanym do Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, przy czym  nie omiesz
kało dodać tonem apokaliptycznym, 
że celem przyjazdu biskupa Hodura 
jest ,,podobna do ewangelickiej w  
X V I  w. reformacja oparta na amery
kańskich emigrantach” . Gdy MSZ 
przekazało ten raport Ministerstwu 
Wyznań Religijnych i OP., otrzymało 
pod datą 10 września 1920 r. odpo
wiedź, że nic nie w ie o biskupie. A żeby 
zatrzeć tę ignorancję, MSZ przesłało 
do M.W.R. i O.P, dowód w  postaci 
rzymskokatolickiego tygodnika „Lud 
Katolick i”  z dnia 19 września 1920 
wychodzącego pod patronatem kurii 
tarnowskiej, ą nazywanego przez 1 
..miarodajnym źródłem” . Tygodnik ten, 
opisując koronację „cudownego” obra
zu Matki Boskiej w  Zawadzie, zacyto
wał obszerny fragment kazania bisku
pa tarnowskiego Leona W ałęgi, który 
przestrzegał słuchaczy m.in. przed 
„schizmatyckim i heretyckim kościo
łem tzw. narodowym”  zakładanym w  
Polsce przez „nieszczęśliwego odstępcę 
od w iary, niejakiego Hodura, który 
fałszyw ie tytułując się biskupem, nie
dawno przybył z  Am eryk i z zamiarem 
obrania za pierwszy teren sw ej bez
bożnej działalności diecezji tarnow
skiej...” .

Godne podkreślenia jest zakończenie 
pisma Ministerstwa Spraw Zagrar 
nych do Ministerstwa Wyznań K.' i 
O.P. z  dnia 20 września 1920 t . :  „P ro 
paganda na rzecz polsko-narodowego 
katolickiego kościoła nie leży  bynaj
mniej w  interesie państwa polskiego. 
Dlatego też na działalność biskupa 
Hodura i jego pomocników w  Polsce 
należy zwrócić pilną uwagę władz za
równo rządowych, jak i kościelnych” . 
Najw idoczn iej uzależnienie katolickie
go życia relig ijnego od Watykanu, 
czynniki oficjalne Drugiej Rzeczypo
spolitej już od początku uważały za 
kamień węgielny państwowej niepod
ległości, a w ięź z Watykanem była tak 
mocna, że Kościół Polskokatolicki 
otrzym ał państwową legalizację dopie
ro po drugiej w ojn ie światowej.

Ks. S. Włodarski



SPORU O CELIBAT — CIĄG DALSZY

OFIARY  

NA SZPITAL — 

POMNIK 

CENTRUM  

ZDROWIA 

DZIECKA 

W WARSZAWIE

W  lipcu 1968 r., z inicjatywy 
Pierwszego Biskupa Księdza 
Dr. Leona Grochowskiego, dele
gacja Polskiego Narodowego 
Katolickiego Kościoła przekaza
ła na ręce min. Janusza W ie
czorka, czek na kwotę dwóch 
tysięcy dolarów na budowę 
Szpitala—Pomnika Zdrowia
Dziecka w Warszawie.

Obecny Pierwszy Biskup
r Tadeusz Zieliński zaapelował 

do Duchowieństwa i Wiernych 
Polskiego Narodowego Katolic
kiego Kościoła o dalsze konty
nuowanie zbiórek na powyższy 
cel.

W  dniu 1 marca br. w  Domu 
Żołnierza w New Yorku, przed
stawiciele nowojorskiej Polonii 
przekazali Konsulowi General
nemu PUL w  Waszyngtonie 
panu Kazim ierzowi Ciasiowi, 
kolejny czek w wysokości tysiąca 
dwustu dolarów. Podczas aka
demii przemawiał m.in. ks. Jan 
Jakubik, Senior Polskiego Naro
dowego Katolickiego Kościoła
— senioratu New York — New 
Jersey.

Nowojorski Komitet zamierza 
. przekazać na ten cel dalszych 
.^dziesięć tysięcy dolarów.

W  dniu 23 lutego br., na kon
to czekowe Szpitala—Pomnika 
Centrum Zdrowia Dziecka w  
Warszawie, w  imieniu Diecezji 
Warszawskiej i swoim Biskup 
Tadeusz R. Majewski przekazał 
kwotę zł 5.283,70 i jednocześnie 
zaapelował do Duchowieństwa 
i Wiernych Diecezji Warszaw
skiej o dalsze nadsyłanie ofiar.

Podobne akcje zbiórkowe zos
taną przeprowadzone na terenie 
Diecezji Wrocławskiej i K ra 
kowskiej. Tak więc cały Kościół 
Polskokatołicki w PR L oraz Na
rodowy Katolicki Kościół w 
Stanach Zjednoczonych A P  i K a
nadzie przyłoży swoją skromną 
cegiełkę do budowy Pomnika— 
Szpitala Centrum Zdrowia Dzie
cka 1 tym samym da wyraz swe
go społecznego zaangażowania.

PRZECIWKO MARTWYM REGUŁOM
Pogłębiające się spory wokół sprawy 

celibatu duchownych rzymskokatolic
kich w eszły ostatnio w  nową fazę. 
Kuria rzymska, która po wystąpieniach 
kleru Holandii zdawała się skłaniać 
początkowo przynajmniej do podjęcia 
dyskusji, zademonstrowała swoje nie
przejednane stanowisko, tchnące trady
cyjnym  konserwatyzmem.

Oto 9 lutego br. Kongregacja dla 
spraw Duchowieństwa zarządziła, by 
corocznie podczas liturgii W ielkiego 
Czwartku księża uroczyście potw ier
dzali przed swymi biskupami wolę 
cnotliwego bezżennego życia w  posłu
szeństwie wobec kościelnych przełożo
nych.

Jednocześnie w  liście Pawła V I do 
Sekretarza Stanu, kardynała V illot, z 
dnia 2 lutego br., silnie zaakcentowano 
stanowisko, że się nie zamierza bynaj
mniej zrezygnować z zasady form alne
go zobowiązania księży do życia w 
ścisłym celibacie, chociaż można się 
zgodzić na „lokalne" wyjątki.

Te ostatnie wydarzenia dodały jesz
cze bodźca dyskusjom, toczącym się w  
kręgach teologów i działaczy katolic
kich krajów  zachodnioeuropejskich i 
u jawniły zaostrzający się podział 
m iędzy zwolennikami liberalizacji i 
szermierzami starych schematów W a
tykanu, coraz wyraźniej" oddalających 
Bię od potrzeb życia.

Trw ający od kilku lat ferment na 
wydziałach teologicznych uniwersyte
tów  N R F  znalazł swoje jaskrawe od
bicie w  rezolucji 84 teologów młodszej 
i średniej generacji, jednomyślnie do
magających się swobodnego dialogu 
z Rzymem właśnie jia temat celibatu. 
Wśród popierających powyższą rezolu
cję najliczniej reprezentowani są 
przedstawiciele starego uniwersytetu 
w  Tybindze z historią bogatą w  dyspu
ty  teologiczne i filzoficzne o niemałym 
znaczeniu dla całej myśli katolickiej.

Grupa profesorów teologii uniwer
sytetu w Tybindze dała zdecydowany 
wyraz swoim poglądom w  czasie roz
m owy z przedstawicielam i prasy n ie
mieckiej. Zaatakowano ostro przede 
wszystkim W atykan w  sprawie dorocz
nego ponawiania przez duchownych 
ślubów czystości. Stwierdzono, że sto
sowanie tej reguły sprowadza nawet 
księży starszych, o poważnym doświad
czeniu duszpasterskim do roli dzieci, 
odnawiających przy pierwszej komunii 
w  wieku 8— 9 lat, śluby składane 
uprzednio w  ich imieniu przy chrzcie 
przez rodziców chrzestnych. Zobowią
zanie do życia w  celibacie nie ma 
zresztą nic wspólnego z problemem 
w iary, jak przy chrzcie, ale nosi jedy
nie charakter dyscyplinarnego przepisu
i tak już dostatecznie zabezpieczonego

w  praw ie kościelnym. Poważna grupa 
teologów nie w idzi żadnych form al
nych podstaw do przestrzegania nowe
go polecenia papieskiego, stanowiącego 
dalszy krok w  walce przeciwko wszel
kim próbom organizacyjnej reform y 
samej struktury Kościoła Katolickiego.

W  ostatnich tygodniach zaczyna w  
niektórych kręgach europejskiego k le
ru i inteligencji katolickiej przeważać 
pogląd, że w  referowanym  już na ła
mach naszego pisma stanowisko bisku
pów holenderskich w  sprawie celibatu, 
nie k ry je  się bynajmniej chęć jawnego 
oddzielenia się od całości Kościoła 
rzymskiego. W ręcz przeciwnie —  to w  
Watykanie zdaje się wyrastać tenden
cja do wyolbrzym ienia niebezpieczeń
stwa schizmy po to, aby można było 
ewentualnie odciąć „chorą gałąź” i za
pobiec w  ten sposób „zarażeniu się” 
całego organizmu przybierającym i na 
sile prądami reformatorskimi.

Episkopat N RF zamierza wśród 
wszystkich księży katolickich tego kra
ju rozpisać ankietę w  sprawie stosunku 
do sprawy celibatu.

Według ostrożnych przewidywań, 
wśród tych, którzy w  ogóle zdobędą 
się na odwagę udzielenia odpowiedzi, 
większość w ypow ie się prawdopodob
nie za zniesieniem zasady ścisłego po
wiązania kapłaństwa i bezżeństwa.

W pływ podtrzymywania zasady celibatu 
na spadek ilości kandydatów do stanu du
chownego, potwierdza następująca analiza: 
gdy przed 20 laty około 90 proc. studentów 
teologii aspirowało do funkcji duchownego, 
to obecnie zaledwie 1/3 ogólnej ilości stu
dentów tego wydziału wykazuje chęć po
świecenia się tej służbie, z tego jeszcze blis
ko połowa rezygnuje przy końcu studiów ze 
swych zamierzeń. Duża grupa teologów nie 
tylko niemieckich, ale również francuskich 
zaczyna obecnie z tego powodu przejawiać 
opinię, że w  interesie całości Kościoła należy 
dopuścić do wykonywania czynności dusz
pasterskich zarówno księży żonatych, jak i 
nieżonatych, oceniając ich jedynie według 
powołania i zdolności. Lapidarnie sformuło
wali to teologowie z Tybingi: ,.Decydujące
dla stylu życia księdza jest nastawienie na 
wyptlnienie posłannictwa Jezusowego. Dla
tego mogą być księża żonaci i nieżonaci, 
tacy, dla których kapłaństwo jest jedynym 
zawodem i tacy, dla których stanowi ono 
powołanie, realizowane dodatkowo obok za
wodu zasadniczego/’

Już dziś można w ięc w  sumie z całą 
pewnością stwierdzić, że rozwijająca 
się dyskusja wokół problemu celibatu, 
niesie ze sobą elem enty ożywczego 
prądu odnośnie organizacyjnej struk
tury katolicyzmu, sprzyjające oparciu 
służby duchownej, duszpasterskiej, na 
rzetelnym  powołaniu, na rzeczywistym  
oddaniu sprawom w iary  i dobru ludz
kości. Schematyzm papiestwa stanowi 
na tej drodze niewątpliwą przeszkodę.

TADEUSZ ROTUŁOW ICZ



Chrystus obnażany

Piotr wyrzeka się Chrystusa

Rembrandt (autnpnrtrot)

Na jednym z pierwszych obrazów st 
nego malarza holenderskiego Rembran 
znajduje się wiatrak ściśle związany z 
powym krajobrazem holenderskim, a rt 
nneześnie ze względu na pochodzenie 
dzinne szczególnie bliski słynnemu rru 
rzowi. 15 lipca 1606 roku w  miejscow 
ci Leyda urodził się jako piąte dzieckc 
rodzinie młynarza Hermana Gerrizena 
Rijn syn Rembrandt. Gdy doszedł do  ̂
ku szkolnego rodzice pragnęli aby wyc 
wał się na uczonego i w  tym celu pas 
li go do szkoły w  Leydzie. V Inakże sz< 
gólny pociąg i talent do Sf-łunków za 
cydował o tym, że ustępując synowi pa 
li Rembrandta na naukę do Jakuba 1 
aka van Zwanenborg, który był pici 
szym nauczycielem rysunku przyszl 
mistrza. Pn trzech latach nauki Rembra 
wykazał się takimi zdolnościami, że 
dziee wysłali go na dalszą naukę 
Amsterdamu do jednego z najwybitn 
szych malarzy holenderskich X V II  wi 
Piotra Lastmana. U Lastmana Rembra 
uczył się 6 miesięcy. Lastman wy u 
duży wpływ  na twórczość Rembrandt 
zależność młodzieńczych dzieł malarz: 
tematyce biblijnej od obrazów Lasłm 
jest bardzo wyraźna. Po tym okresie pi 
kilka miesięcy Rembrandt szkolił się 
pracowni Jakuba Pynasa (równy Lesti 
nowi wybitny malarz holenderski), 
przyszłości ze względu na brązowy k< 
ryt obrazów Pynasa przypisywano 
także duży wpływ  na malarstwo Rf 
brandta.

Z Amsterdamu powrócił Rembrandt 
Leydy aby w  rodzicielskim domu sai 
dzielnie uprawiać sztukę malarską, w] 
ciw ie dla własnej przyjemności. Jak e 
tamy w  pismach współczesnych, mało 
od początku znakomicie. Miłośnicy szfc 
którzy odwiedzali młodego malarza ii 
resując się jego twórczością, namówili



Matka Boska

końcu Rembrandta aby zaoferował jeden 
ze swoich obrazów pewnemu panu w  Ha
dze. Obraz został zakupiony za 100 gulde
nów. Sprzedaż pierwszego obrazu zachę
ciła Rembrandta do tym intensywniejszej 
pracy. Malował coraz więcej portretów i 
obrazów, między innymi powstało wtedy 

v kilka arcydzieł o tematyce religijnej. Jed-
n nym z najciekawszych — stanowiących do

dziś niedościgniony wzór w malarstwie 
stał się obraz JUDASZ SKRUSZONY od
dający kapłanowi srebrniki za które 
r • -edał niewinnego Pana. Gest jednego 
£  spaczonego Judasza (nie mówiąc już o 
innych postaciach na tym obrazie) oszala
łego, zawodzącego i błagającego o łaskę, 
którego twarz wyraża nadzieję, mimo że

0 sam nie spodziewa się laski —  wstrząsa
t do głębi swoją prawdą i realizmem od

tworzonego przeżycia. W  odtwarzaniu 
twarzy, postaci i doborze kostiumów 
Rembrandt nie mial równego sobie. Unaie-

U jętność tę posiadał z -uważnej obserwacji
t rozmaitych namiętności, stanowiących
1 przyczynę wydarzeń dającjrch się rozpoz-
i nać w  wyrazie twarzy lub poruszeniach
3 ciała.
3 Uznanie dla sztuki Rembrandta zyski-
i  walo mu nie tylko coraz liczniejszych
v wielbicieli, ale przede wszystkim dostar

czało w iele zamówień na portrety i  inne 
obrazy. Większość z nich pochodziła z 
Amsterdamu i dlatego Rembrandt zdecy
dował się w  roku 1930 przenieść do 
tego miasta. W  Amsterdamie otrzymał 
pierwsze, wielkie, publiczne zamówienie 
na portret grupowy, który w  X V II  wieku 
był jednym z częstszych tematów ma
larstwa holenderskiego. Różne ugrupowa
nia (w późniejszym okresie przekształco
ne na kluby towarzyskie) zamawiały gru
powe portrety swoich członków. Taki por
tret spełniający rolę dzisiejszej fotografii, 
zawieszano na honorowym miejscu w sie

dzibie danego stowarzyszenia. Obraz, któ
rego wykonania pod! ił się Rembrandt nie 
był wizerunkiem korporacji, ale pewnej 
grupy i nosił nazwę „Lekcja anatomii dr. 
Nicoolausa Tulpa (1632). Rembrandt za 
podstawę kompozycji obrazu przyjął więź 
psychiczną łączącą słuchaczy z wykładow
cą, a odzwierciedloną w  koncentracji uwa
gi słuchających na słowach i gestach w y 
kładowcy. Była to pierwsza próba indy
widualnego rozwiązania przez Rembrandta 
zagadnienia portretu grupowego.

Rok 1632 stal się początkiem nie mniej 
ważnych wydarzeń w  życiu osobistym 
malarza. Właściciel sklepu z antykami, 
przyjaciel Rembrandta, zamówił u niego 
portret swojej siostrzenicy dwudziestolet
niej młodej dziewczyny Saskii Van Uylen- 
borgh. Pr~ez wiele dni Saskia pozowała 
Rembrandtowi i znajomość ta zakończyła 
się wkrótce małżeństwem. Klienci musieli 
długo czekać na wykonanie dalszych za
mówień, Saskia, już jako żona, pozowała 
Rembrandtowi do dalszych portretów i 
obrazów, a Rembrandt był szczęśliwy gdy 
mógł malować, był szczęśliwy gdy Saskia
— największa i jedyna wielka miłość je
go życia —  była w  pobliżu. W tym 
okresie Rembrandt znajdował się u szczy
tu powodzenia —  mial sławę, pieniądze 
i szczęście rodzinne. Trzypiętrowy domek, 
do którego przenieśli się Wkrótce, zapeł
niał dziełami sztuki i zbytku obsypując 
ukochaną żonę kosztownymi i cennymi po
darkami Byli szczęśliwi i szczęścia tego 
ani on, ani Saska wobec grona licznych 
przyjaciół nie ukrywali. Niestety blask 
powodzenia, sławy i miłości zamąciły po 
pięciu latach cienie śmierci. Zmarło tro
je  dzieci —  pozostał tylko jeden syn, ma
ły  Tytus. Rembrandt portretował teraz 
często żonę z dzieckiem myśląc zawsze o 
nich obojgu, o życiu 5 pracy dla swej ro
dziny. Wydawałoby się. że łatwo jest być

szczęśliwym mając talent, odwagę i chęć 
do pracy. A  przecież Rembrandt mógł i 
tworzył stale nowe dzieła, tworzył tak jak 
mu kazała jego genialna wrażliwość artys
tyczna, wypracował własny styl ujawnia
jąc poraź pierwszy w  swoim malarstwie 
grę światła i  cienia. W  tym czasie jednak 
malarz coraz częściej spotykał się z nie
zrozumieniem 3 zawiścią swoich przeciw
ników. N ie zwracał na to uwagi, myśli 
jego były zajęte Saskią, która od dnia u- 
rodzenia syna Tytusa była coraz słabsza i 
ciężej chora. I znowu śmierć zapukała do 
drzwi —  zmarła Saskia (1642 r.) pozosta
wiając Rembrandta samotnego i załamane
go z maleńkim synkiem.

Duch twórczy silniejszy był od najgłę
bszej nawet rozpaczy. Rembrandt oddał 
się teraz całkowicie pracy. Malował wiele 
godzin dziennie, zapełniając farbami 
płótno za płótnem, a w  wolnych godzi
nach zajmował się ukochanym synkiem. W 
tym ciężkim okresie powstał nowy por
tret zbiorowy „Straż Nocna’’ (właściwie 
„Wymarsz strzelców"). Cech bractwa 
strzeleckiego, który zamówił go u malarza 
nie byl zadowolony z wykonania portretu. 
Rembrandt wprowadził bowiem do niego 
nową konwencję —  akcję i niejednakowo 
zaeksponował poszczególne osoby. Dyna
miczny, pełen zgiełku i niepokoju obraz 
nie spodobał się mieszkańcom Amsterda
mu.

Od tego czasu zaczął się rozdiw ięk po
między Rembrandtem a holenderskimi 
odbiorcami i stopniowy upadek malarza. 
Rembrandt osamotniony i zdziwaczały po 
śmierci ukochanej żony nie starał się o 
podtrzymanie dotychczasowej pozycji. 
Przestał być modnym malarzem portre
tów, pojawiły się kłopoty pieniężne, trze
ba byio wyprzedawać drogocenne przed
mioty, sprzedać dom, a nawet w  ciężkiej 
potrzebie grobowiec zakupiony dla Saskii. 
Rembrandt związał się z Hendrickje Stof- 
fels, która wychowywała jego dziecko, ale 
chociaż ją poślubił nigdy w  jego sercu 
nie zajęła miejsca SaskiL

W latach samotności malarz odsunął się 
od ludzi, nie podtrzymywał bliższych sto
sunków z przyjaciółmi, humanistami i u- 
czonymi. Oddał się całkowicie swojej sztu
ce w  której pogłębiał problematykę reli
gijną i moralną szukając dla niej niezna
nych dotąd środków wyrazu. Stał się 
mistrzem barw, których sztukę posiadał 
w  najwyższym stopniu i coraz bardziej 
indywidualnie posługiwał się światłem.

Dalsze ciosy życiowe — śmierć drugiej 
żony i ukochanego syna Tytusa w  -wieku 
27 laŁ, nie były w  stanie załamać drogi 
twórczej wielkiego malarza. Pozostała mu 
jego wielka sztuka, jego wielka pasja 
malarska, która uczyniła go najwybitniej
szym artystą malarzem świata. Rembrandt 
zdobył dla malarstwa -wewnętrzny świat 
człowieka, był wielkim  psychologiem, a 
największym obiektem dla badania prze
żyć i ekspresji był sam dla siebie. Dzie
siątki autoportretów opowiadają nam naj
lepiej o życiu, problemach i przeżyciach 
wielkiego malarza, są wspaniałymi doku
mentami samoanalizy.

W  ostatnim roku życia Rembrandt pod
ją ł temat „Syna Marnotrawnego”, który 
zakończył jego twórczość ewangeliczną 
przypowieścią. Obraz ten był ostatnim 
wyznaniem mistrza, tragicznym i stano
wiącym wielką i smutną refleksję. Ostat
nią myślą o życiu starego i zmęczonego 
Rembrandta.

4 paźdiiernika 1669 r. Rembrandt za
kończył życie. Jego spuścizna malarska 
pozostała nieśmiertelnym wkładem do ca
łości kultury świata, a obrazy o tematyce 
religijnej pełne głębi psychologicznej, na
sycone barwą i  światłem pozwoliły na 
zbliżenie i zrozumienie przez wielu ludzi 
ważnej i trudnej historii przeszłości bi
blijnej.

DANUTA IWANOWSKA



ALLELUJA -  CHWALMY PANA ALEKSANDRA SZULCÓWNA

Do naświefiniejszych dziel, jak ie zna mu
zyka światowa należy monumentalna kom
pozycja. której drugą część kończy radosne, 
potężne i jakże znamiennie —  także dla je j 
twórcy —  Alleluja. Tworzy! ją  człowiek w  
momencie, gdy sądził, że przegrywa ostatecz
nie walkę o swoje ideały. Niezbadane są jed
nak wyroki Boże. Dzieło obrazujące wielką 
muzyką dzieje ziemskiej wędrówki Chrystu
sa. stało się sprawdzianem różnych warto
ści. Stało się też niewyczerpanym źródłem 
pośmiertnego życia artysty, który w  imię 
bezkompromisowej prawdy, borykał się 
z ziemskimi ułomnościami, „brudkami i bru
dami", swoich „wysoce urodzonych'' bliźnich. 
Tym dziełem to „Mesjasz” , oratorium Jerze
go Fryderyka Haendla. Oratorium, swobodnie 
tę formę nazywając operą-dramatem na 
estradzie, posługiwało się w ielu  kompozyto
rów najróżniejszej rangi, od X V II w. po 
współczesność.

Oratorium —  tu konieczna jest większa dy
gresja. — Łacińska inaziwa oratorium ozna
czała pierwotnie tylko miejsce modlitwy, 
kaplicę. Od początku X V II w. posługuje się 
nią muzyka. I tak oratorium, oznacza w  mu
zyce jedną z trzech wielkich form  wokalno- 
instrumentalnych, inaczej się W3'rażając — 
form, w  której występują soliści, chór lub 
chóry i orkiestra symfoniczna, farm, do fctó- 
rych zalicza się operę i kantatę. Każda z tych 
trzech rodzajów korąpozycji inną ma historię 
i innymi rządzi się prawami, zmieniającymi 
się na przestrzeni lat. Oratorium, to dzieło 
muzyczne, którego osnową literacką są frag
menty Pissma Świętego. Przebieg akc?i i sy
tuacje dramatu komentuje recitatiwem soli- 
sta-śpiewak, określany mianem „hisitoricus” 
lub „ewangelista". Nastrój i tło wydarzeń 
maluje dźwiękami orkiestra. Pełni ona jakby 
rolę teatralnej scenografii. Soliści to symbo
liczni wyraziciele myśli i uczuć osób orato
ryjnego dramatu. Chór lub chóry przedsta
w iają lud. który nie tylko żywo uczestniczy 
w  wydarzeniach i .komentuje je. lecz jest tak
że inspiratorem działania.

Oratorium. Haendla „Mesjasz” składa się 
trzech części. Pierwsza relacjonuje narodzi
ny Chrystusa, druga rozważa jego mękę 
i -zmartwychwstanie, trzecia niesie wieść
o odkupieniu. Mesjasizi to kompozycja, która

ad dnia premiery czyli od dwustu osiemnastu 
lat. jest wykonawczym wydarzeniem. Kiedy 
powstała? K im  jest je j twórca?

,Jego charakter silny, świeży, świetny, pro
sty, idzie zawsze drogą zdrowego rozsądku 
i nie zbroi się nigdy w bezczelną żuchwa 
lość.”

(Sere de Rieux)

Jerzy Fryderyk Haendel urodził się w  ro
ku__ . .tak zaczyna się każda biografia. Rok,
w  którym on przybył na świat jest filarem 
w  historii muzyki. Rok 1685. to data przyby
cia na świat dwóch geniuszów’, których ży
cie .toczyło się różnymi koleinami losu, a któ
rzy wytyczyli nowe drogi muzyce europej
skiej. W  tym roku urodzili się bowiem Jan 
Sehastian Bach ii Jerzy Fryderyk Haendel. 
Haendel przeżył Bacha o dziewięć lat. Cie
szył się na obczyźnie kontrowersyjną sławą. 
W swej ojczyźnie, w  Niemczech, znalazł się 
po wielu latach dobrowolnej emigacji w ła
śnie w  dniu śmierci Bacha, geniusza żyją
cego w  cieniu światowych sensacji. Nie 
spotkali się osobiście nigdy. Zmierzch życia 
obydwu artystów był podobny. Zaćmiło go 
straszne kalectwo, ślepota.

Jerzy Fryderyk Haendel, w ielkie niedźwie- 
dzisko —  tak zwali go współcześni z powo
du zwalistej cielesnej powłoki — pozosta
w ił gigantyczną spuściznę. Psycholodzy roz
ważając życie artysty zastanawiają się nad 
przedziwną równowagą psychiczną człowieka 
gnębionego chorobą, niedostatkiem, nostalgią 
i ciągłą walką o dobrą muzykę. Człowiek tern 
tworzył dzieła pogodne a nawet wesołe. Do
tkliwą samotność rekompensował przyjaźnią 
i szczodrobliwością wobec najbliższych sobie 
istot, opuszczonych dzieci biednych muzyków. 
Nie tylko izolacja spowodowana kalectwem 
lecz serdeczne zainteresowanie się niedolą 
innych zrodziły tę w ielką dramatyczną siłę. 
która przepaja fragmenty .wszystkich jego 
utworów.

Oto w  największym skrócie życiorys kom
pozytora.

Jerzy Fryderyk Haendel urodził się 23.11. 
1685 r. w  Halle, z  ojca (Ślązaka. Miał po

święcić się zawodowi prawniczemu, wybrał 
muzykę. Początkowo to posada organisty w  
rodzinnym mieście. Następnie Hamburg Tam 
będąc skrzypkiem i dyrygentem —  klawesy- 
nistą w  operze ,ujrzał na scenie pierwszą 
swą operę ..Almira’ -. Lata młodzieńcze, to 
wędrówka po Italii, znaczona wystawieniem 
oper, ,w Wenecji i Florencji, z oratoriów 
i kantat w  Rzym ie i Neapolu. Następnie po
wrót do Niemiec i stanowisko kapelmistrza 
na dworze elektora Hannoweru. Tu nastę
puje .zerwanie kontraktu i samowolny w y
jazd do Londynu, miejsca zwrotnego dla 
twórczości, dobroczynnego działania, upor
czywej walki, klęsk i ostatecznego pośmiert
nego zwycięstwa. W Londynie dwadzieścia 
lat kierował instytucją „opery włoskiej”  —  
teatrem, którego celem był dotąd komer
cjalizm, a podbudową niewybredny* smak 
bywalców. W iele jego sił tefn teatr znisz
czył. Praca Haendla kończyła się dwukrotnie 
bankructwem, grożąc w konsekwencji w ię 
zieniem za długi. Chcąc mimo wszystko 
utrzymać poziom teatru Haendel pisał coraz 
to (nowe opery (w  sumie jeat ich ponad 
czterdzieści), tworząc również w iele świet
nych dzieł innego rodzaju, koncertów, kan
tat, oratoriów i utworów organowych.

Po koniec lat trzydziestych siedemnastego 
stulecia, gdy na (wykonaniach arcydzieł jak 
oratoria, koncerty i kantaty isala ziała pust
ką, a .krytycy T z u c a t i  oszczerstwa w  £,jadli- 
wych pamfletach. załamany artysta Aana- 
w ia wrócić do Niemiec. A le  w  ralfc 1741 
nadeszło zaproszenie na koncerty ze stolicy 
Irlandii, Dublina, od lorda-namiestnika. Kon
certy te dawane tam były wyłącznie na cele 
dobroczynne. Haendel przyrzekł „coś ze swej 
najlepszej muzyki”  i wkomponował Mesja
sza, zaledwie w  dwudziestu dwóch dniach. 
Irlandczycy przyjęli to dzieło entuzjastycz
nie. Haendel nie zezwolił na opublikowanie 
go drukiem aż do swej śmierci. Dochody 
z wykonań przekazał iw Dublinie —  siero
cińcowi. który uzyskał monopol wykonań 
Mesjasza.

Współcześnie przybrana ojczyzna nie doce
niła mistrza. Dopiero po śmierci Anglicy po
trafili uczcić artystę. Obcokrajowca pocho
wali w grobach królewskich w Wesminster.

1. Jerzy Fryderyk Haendel —  miedzioryt J. Houbracena (17:18 r.).
2. Statua w ogrodach Vauxhall —  model terakotowy L. F. Roubillaca (1738 r.).
3. Grobowiec w Weslminster Abbey —  rzeźba w marmurze I.. F.Roubillaca 
(1760 r.).



N iebaczni na kalenda
rzowe terminy i nau
kowe ustalenia witamy 

nadejście wiosny po swo
jemu, świętujemy je j przyjś
cie w  pewnym wybranym 
dniu zupełnie niezależnie od 
tego ery za oknem zacina 
deszcz ze śniegiem czy też 
zielono-słoneczny świat ob
wieszcza, że nasze zimowe u- 
dręki dawno już się skoń
czyły.

Takim powszechnym dniem 
— symbolem jest Wielkanoc, 
zupełnie niezależnie od daty, 
w której to ruchome święto 
przypada.

Skąd się to u nas bierze? 
Czy , j tylko upodobanie do 
trad-.4̂  i zwyczajów?

Tegoroczna zima rozpoczęta 
zamiecią wydawała się prze
rastać nawet naszą w ytrzy
małość. Pierwszy raz od lat 
doszło do tego, że niektóre 
województwa ogłosiły stan 
klęski żywiołowej- Zasypane 
drogi, utrudniony transport i 
komunikacja, bezkresna biel 
pokrywająca kraj i ścieżki 
tunele wśród zasp, mogły za
łamać najodporniejszego. Już 
nie mogliśmy się doczekać 
końca tego stanu, już irracjo
nalnie traciliśmy nadzieję, że 
nasze oczekiwanie ma sens.

To oczekiwanie wiosny na
rasta w nas przecież już od 
Bożego Narodzenia wraz z 
priedlużającym się dniem. 
Wzmaga się przez styczeń, 
trwa w  lutym, by na przeło
mie lutego i marca wybuch
nąć niecierpliwością. Już 
dość, już nie możemy dłużej 
czekać! M ierżą nas grube, 
ciepłe ubrania, dokucza ko
nieczność przebywania w  
zamkniętych pomieszczeniach.

Pierwsze 
wiosenne kwiaty

Chciałoby się gdzieś iść przed 
siebie i szukać tropów nad
chodzących zmian, a tu za 
oknem śnieg i szare chmury, 
śnieg z deszczem i wichura...

Dom nie daje ukojenia. W  
jesieni kusił „ciepłym krę
giem domowej lampy", mamił 
przytulnością rodzinnych w ie
czorów, a teraz wszystko to 
stało się jedynie nudą i ko
niecznością. Ze smutkiem śle
dzimy wzrokiem nastroszone, 
zmarznięte ptaki, wraz z n i
mi j z całą przyrodą prag
niemy otrząsnąć się z zimo
wego bytowania i wreszcie 
zacząć żyć w  słońcu.

Któregoś dnia nagle słońce 
na moment rozprasza chmu
ry, zagląda w  nasze okna, lśni 
w lodowych soplach i myśli
my, że to „ju ż” , że się w re
szcie zaczyna, ale porywisty 
podmuch wiatru sypie nam 
w  twarz mokrym śniegiem, 
ciężkie chmury szczelnie 
zwierają się by ukryć słońce 
i wydaje się że już niema 
nadziei, że tak będzie zaw
sze.

iWtedy to, pojawia się na
tychmiast nazwa—symbol, 
radosne, wiosenne Święta 
Wielkiejnocy. Przed naszymi 
oczyma jak na taśmie film o
wej przew ija ją się szeregi 
przeżytych wielkanocnych 
świąt. Puszyste, różowe bażki 
w  glinianym dzbanku, biały 
baranek pośród kolorowych 
pisanfek na kopczyku zielonej 
„runi", sztywne, uroczyste 
hiacynty, stół przybrany bar- 
wiczkiem, promień słońca za
łamujący się w  szkłe i za
pach. Cóż może się równać z 
zapachem Wielkanocy? To 
święto pachnie świeżością, 
pierwszymi zielonymi kieł

kami, chłodem pierwszych 
bladych kw iatów — pachnie 
wiosną. Czyż może więc za
braknąć wiosny na W ielka
noc skoro to święto szeroko 
otwiera je j wrota i w  na
szym pojęciu rozpoczyna ją, 
ostatecznie niwecząc zimę?

I już nie straszne stają się 
kaprysy marca. Przed nami 
Wielkanoc, a więc wiosna 
nadchodzi. Napewno i nieod
wołalnie. Dni i noce gonią 
jedne, drugie toczą się szyb
ko, coraz prędzej, a my krzą
tamy się gorączkowo, spieszy
my, denerwujemy — bo czasu 
mało, a święta tuż tuż.

A  pewnej nocy budzi nas 
głośny szum. To nadlatuje 
wiatr — wiosenny i .gwałtow
ny, poczęty daleko górach, 
który rozpędzi zwały spię
trzonych chmur i wreszcie 
ukaże nam niebo.

Przez całą noc wiatr hu
czy za oknem, stukają okien
nice, trzeszczą przyginane do 
ziemi drzewa, coś jęczy i 
dzwoni, coś wzdycha głębo
ko... A  rano śpiewa woda w  
rynnach, ciurka rozgłośnie z 
dachów, a młode słońce zw y
cięsko walczy ze śniegiem. 
Wszędzie woda. Małe i  duże 
strumienie rwą chodnikami, 
brodzimy w  kahiżach, le je  się 
nam za kołnierze z każdego 
dachu i daszku, autobusy ni
by amfibie rozpryskują wokół 
fontanny — ale (jakoś to nas 
nie złości.

Przystajemy przed domami, 
zwracamy blade twarze ku 
słońcu i uśmiechamy się bez 
powodu — a może właśnie z 
powodu nieśmiałej radości, 
która się w  nas poczęła. G łę
boko wciągamy powietrze
d chcemy czuć, że pachnie ono 
roaniękłą ziemią, wiatrem 
i  wodą.

Na rogach ulic pojawiają 
się nagle okutane babiny, któ
re wyciągają ku nam deli
katne, ledwie rozpękłe bażki, 
a na wystawach kwiaciarń
ustawiono różowe i błękitne, 
sztywne hiacynty.

A  więc to już’ Nadzieja 
staje się rzeczywistością.
Wszystko się nam splata i 
wiosna i wielkanocne porząd
ki i pierwsze wiosenne pod
muchy wyrośnięte baby. 
Budzimy się z zimowego o- 
drętwienia i zanurzamy w

w ir przedświątecznych przy
gotowań.

Niby ma to być wierność 
tradycji i obyczajom, ale w  
rzeczywistości, podobnie jak 
ważki, chcemy zrzucić sztyw
ną starą skorupę i rozpocząć 
inne, nowe życie...

To  nie tylko świeżo umy
te okna, nakrochmałone, 
sztywne firanki, mieszkanie 
lśniące i  pachnące czystością, 
nie tylko kuszące zapachy i 
kolorowe pisanki —  to nie
śmiała ale przemożna chęć by 
zrzucić z siebie to, co tłumi
ło i krępowało nasze porywy, 
i raz jeszcze zacząć od nowa.

N ie wiadomo kiedy budzi 
się w  nas Wiara, że jeszcze 
jest czas, że możemy odciąć 
się i odwrócić od tego co by
ło w  nas złe, że można wszy
stko odrobić. Na chwiię, na 
moment sprawy nabierają 
właściwych proporcji. W yo l
brzymione problemy maleją, 
a zasadnicze wydają się moż
liwe do udźwignięcia. Naras
ta w  nas chęć by zwrócić się 
z przyjaznym uśmiechem do 
drugiego człowieka, by prze
kazać mu swe odkrycie, że W 
każdym nieudanym życiu za
w in ił brak porozumienia, że 
jeśli tylko spróbujemy odna
leźć się wspólnie, my ludzie, 
jeśli zechcemy zrobić przy
jazny krok ku sobie —  wszy
stko potoczy się inaczej.

Nie pozwólmy zgasnąć te
mu porywowi. N ie  obaw iaj
my się, że ten drugi człowiek 
przyjm ie nasz przyjazny gest 
wzruszeniem ramion, że po
czyta nam go za słabość, czy 
podstęp. Uwierzm y sobie i je 
mu. Może on także przeżywa 
to samo i tak samo jak my 
waha się i niepokoi? Może 
czeka na nasz gest, bo jemu 
zabrakło odwagi? — Zróbmy 
więc pierwszy fcrok.

W yciągnijmy rękę, by przy 
świątecznym stole wśród ba
zi a pisanek nie zabrakło nam 
najważniejszego —  drugiego 
człowieka, który podobnie
jak my pragnie odrzucić
wszystko złe j  nieudane, a 
rozpocząć nowe —  w  atmos
ferze zrozumienia i bliskości 
innych ludzi.

Pozwólm y zakwitnąć pierw
szym wiosennym kwiatom.
Dbajmy, by nie awarzył ich 
wiosenny przymrozek.

HABER



Poważna gra w złotych kamizelkach
Według słów jednego z indyjskich celni

ków przemyt jest cudowną sztuką — ponie
waż może w  ciągu jednej nocy biedaka prze
mienić w  bogacza. A warto wiedzieć, że ro
cznie 200 milionów złotych dolarów omija 
indyjską komorę celną. A le za każdą uncję 
złota, która przedostanie się (przecieknie) — 
dana jest inna. która przez tajemne kanały 
światowego przemytu płynie do Brazylii, Ja
ponii, po południowego Wietnamu czy też 
Jemenu lub Kambodży. Żadna chyba dro
ga nie jest tak dokładnie znana, jak odcinek 
który prowadzi z Dubaii do Indii, nYe mniej 
jednak przemytnicy w  rzeczywistości zmie
niają ją 7. dnia na dzień — zależnie od gło
sów polityków czy też celników kontrolują
cych ten odcinek.

W łaściw ie cała ta historia przem ytu  złota w y 
gląda na w ielką kpinę z w ładz i rozporządzeń. 
M uzułmańscy p ie lgrzym i pow raca jący  2 M ekk i do 
°ak istanu  rozdrabn ia ją  z ioto  na drobne kawo- 
lec zk i i  chowają je , p rzy  przejściach  gran icznych , 
w ramach row erów  lub w  puszkach skondenso
w anego m leka. Tak samo zresztą po fa łdow ane 
luźno indyjsk ie  sari, czy też buddyjsk i turban 
stanowią doskonały schow ek dla złota ; znane są 
też przypadki przew ożen ia  maszyn do pisania, 
z czcionkam i szczerozło tym i.

Jeden 2e s2m u glerów  przew oz ił złota z F ilip in  
układając je  w  wąskich cien iu tk ich  paseczkach 
na ca łym  ciele, przym ocow u jąc je  do ciała p la 
stram i aptecznym i, gdyż m ałe kaw ałk i b y ły  zna
cznie ła tw ie jsze  do przew iezien ia . W  kolach p rze
m ytn iczych  dużo opow iada się o  tym , że kobiety 
m ogą przew ozić  dwa razy ty le  złota co  m ężczyźn i. 
W prost trudno sobie w yobrazić, na ja k ie  pom y
sły w padają  szm ugterzy.

Niezależnie od złota o wartości 150 min 
dolarów, które rocznie przepływa z Dubaii 
do Indii, dalsze 50 min przecieka do Indii 
innymi drogami. Miejscowe rynki Środko
wego Wschodu i A fryki przyjmują rocznie 
100 min dolarów, zapotrzebowanie Dalekiego 
Wschodu wynosi ponad 100 min dolarów. 
Ameryka Południowa przyjmuje rocznie zło
to o wartości 60 min dolarów, pochodzące z 
rynku londyńskiego i kanadyjskiego, do tego 
dochodzi własna produkcja o wartości 26 
min dolarów, która w  dużym stopniu prze
chodzi przez ręce szmuglerów. Ponieważ jest 
to poważna stawka, przemyt złota nie jest 
interesem dla ..fuszerów".

W  rzeczywistości mamy do czynienia 
z siatką, opanowaną przez 5 Wielkich syndy
katów .rozporządzającą setkami agentów, 
siatką ściśle kontrolowaną i skutecznie za
rządzaną.

T rzy  spośród tych syn d ykatów  m ają sw oją  sie- 
•  dzibę w  B ejru cie  i Zajmują się dostaw am i na

Ś rodkow y Wschód, dó A fr y k i 1 na D a lek i W schód. 
Jeden z m n iejszych  syn d ykatów  ma sw oją  s ie
dzibę w e  F ran c ji 1 za jm u je  się przem ytem  euro
pejsk im , robiąc jednocześn ie in teresy  z Ind iam i 

*  1 D a lek im  w schodem . Ostatni z „w ie lk ie j p ią tk i”
jes t od pow ied zia ln y  za A m eryk ę  Po łudn iow ą — 
rów n ież i ten syndykat posiada kon tak ty  z D a
lek im  W schodem . N a jw ięk sza  część kapitału , jak  
rów nież insp iracja  i k ierow n ictw o, znajdu ją  się 
w  rękach S yry jczyk ów , G rek ów  i ż yd ó w .

NA W YSOKIM  SZCZEBLU
Struktura organizacyjna każdego syndyka

tu złota jest tak samo prosta i opiera się na 
tych samych zasadach, co struktura organi 
zacyjna każdego dobrze prowadzonego przed
siębiorstwa. Na czele stoi szef, którym jest 
najczęściej Syryjczyk. Pracuje on dyskretnie, 
ukryty za kulisami wielkiej gry, on to w ła
śnie stwarza plany, organizuje kontakty na 
wysokim szczeblu, jak również zajmuje się 
problemami zakupu i sprzedaży złota. Jeśli 
na przykład wyłaniają się jakieś poważne 
problemy w Japonii czy Hongkongu, to szef 
znajduje się natychmiast na pokładzie samo
lotu i na miejscu szuka najlepszych rozwią
zań. Jego załoga (sztab) pracuje zazwyczaj 
w  pięciu różnych krajach i obserwuje sytua
cję rynkową, aby ..boss" mógł w każdej 
chwili wykorzystać dobrą passę. Szef musi 
też dbać o to, aby na jednym rynku nie zna
lazło się na raz zbyt dużo złota, ponieważ 
mogłoby to doprowadzić do obniżki cen. Bar
dzo rzadko też przewozi sam złoto i zazwy
czaj zachowuje się niezwykle „correkt" — 
np. w Indiach będzie kładł nacisk na to, by 
skrupulatnie wymienić w banku swoje czeki, 
nie chcąc przeważnie mieć nic do czynienia 
z „czarnym rynkiem” dewizowym. „Boss" 
łamiący tę regule potwierdza jej wartość.

ZA FASADAM I WIEI.KICH BIUR

Każdy proces syndykatu posiada zazwy
czaj trzech „adiutantów”. Jeden z nich od
powiada za księgowość jzadanie jego polega 
na dopilnowaniu, aby należności za złoto 
były regulowane jak najszybciej. Musi on* 
być ekspertem rynku dewizowego, a jedno
cześnie musi znaleźć nowe metody otrzy
mania pieniędzy (należności) z kraju w  
którym akurat władze odkryły kanał, przez 
który przerzucano pieniądze. Musi on też 
ściśle współpracować z wiceprzewodniczą
cym, odpowiedzialnym za aranżację podróży. 
Jest on chodzącym Tozkładam lotów wszyst
kich prawie linii lotniczych i potrafi na
tychmiast wynaleźć trzy różne drogi, który
mi można by przerzucić np. do Tokio pew
ną ilość złota. W  Bejrucie przemytnicy m ie
sięcznie wykupują bilety lotnicze wartości 
około 300 tys. dolarów.

Wiceprzewodniczący musi być w  dobrych 
stosunkach z wszystkimi „managerami” to
warzystw lotniczych, a w  razie czego musi 
umieć tak napuścić jednego na drugiego, aby 
jeszcze uzyskać rabat. Najchętniej pracu
je on 2a ,.fasadami wielkich biur podróży” . 
Trzeci z adiutantów to szef kadr, który jest 
odpowiedzialny za werbunek i wykształce
nie przewoźników złota. Zazwyczaj każdy 
syndykat utrzymuje „stajnię” takich prze
woźników, złożoną z 50— 100 ludzi, do tego 
dochodzą jeszcze agenci w  tych miejscach 
zbytu, do których przywozi się złoto. P ier
wotnie gros przewoźników rekrutowało się

z pośród Syryjczyków, Libańczyków, Jor
dańczyków i mieszkańców Iraku.

ID E A LN I K U R IE R ZY

Ostatnio baza rekrutacyjna została zna
cznie powiększona. Dobili do niej Niemcy z 
NRF, Szwajcarzy, Włosi i Anglicy. Handlow
cy są idealnymi kurierami, ponieważ ach 
normalna praca wymaga długich podróży, 
co stanowi doskonałe usprawiedliwienie od
wiedzania wszystkich zakątków świata, na
wet kilka razy w roku. Często werbuje się 
też studentów, dla których perspektywy 
bezpłatnych dalekich podróży i dobrego w y
nagrodzenia stanowią kuszącą zachętę. Za
nim nowi przewoźnicy zostaną przyjęci, po
dlegają różnym próbom i badąniom; pyta 
się ich jaką pracę wykonywali przedtem 
i dlaczego z niej zrezyngowali i rzecz naj 
ważniejsza, czy ich nazwiska nie figurują 
w  kartotekach policyjnych, ponieważ jest 
niesłychanie ważne, aby do przewoźnika 
mieć całkowite zaufanie.

W tym  „in te re s ie '1 przestępca nie ma czego szu
kać, a syndykaty  nie życzą spbie ludzi z p od e j
rzany przeszłością. Poza tym, w szystk im  w iad o 
mo, że  w  kołach syndykatów  istn ie je  prawo, 
k tóre karze bardzo surow o n ieuczciw ych , tzn. 
tych, k tó r 2y  u ciek li z przew ożonym  zlotem . Po 
pom yśln ie przeprow adzonym  egzam in ie podda je 
się przew oźn ika  p róbom  po lega ją cym  na tym . że 
p rzez  5 do 6 godzin  nosi pod koszulą kam ize lkę 
z płótna żag low ego, w  k tó re j kieszeniach zn a j
dują się k ilogram ow e lub pó ł-fu n tow e sztabki 
złota w kszta łcie tab liczek czekolady lub pudełek 
do zapałek. W  kam ize lce tak iej można p rzew ieźć 
40 kg złota. Ćw iczen ia  te są n iezbędne i d ługo
trw ałe pon iew aż m inie sporo czasu zanim  prze
w oźn ik  będzie um iał norm aln ie się poruszać, m a
ją c  kam ize lkę na sobie. W kładan ie te j kam izelk i 
w ygląda  tak samo, ja k b y  na rycerza  średn io
w iecznego nakładano zbro ję . Jeden z dawnych 
przew oźn ików , k tóry  jest obecn ie szanowanym  
kupcem  w  Hongkongu, opow iadał, że gdy po raz 
p ierw szy nałoży ł na sieb ie taką kam izelka obcią
żoną ty lk o  20 kg złota, czu ł się jak  Ł b y  za 
ch w ilę  m iał skonać pod tym  c ię ża ren S ^ ^ a jc zę - 
śc ie j w  czasie p ierw szej podróży tow arzyszy  
przew oźn ikow i dośw iadczony przem ytn ik , służący 
mu radą i pomocą.

Istnieją na świecie różne metody w ykry
wania przemytników złota. Najprostszą 
z nich jest zainstalowanie automatycznych 
wag w  miejscu, gdzie przechodzi się do 
okienka, w  którym pokazuje się paszport. Gdy 
np. niewielkiego wzrostu człowiek waży 100 
kg. urzędnik obserwujący wagę natychmiast 
alarmuje władze celne. W Ameryce problem 
ten został rozwiązany w  inny sposób —  mia
nowicie poprzez aparat do wykrywania zło
ta. o nazwie „tracerlab” . Aparat ten pierwot
nie służył naukowrcom. Jest przenośny i  w y
posażony w  urządzenia tranzystorowe oraz w 
izotop radu. który wysyła promienie gamma, 
a gdy <te natrafią na złoto, wracają w  postaci 
promieni rentgena. Promienie te przechodzą 
przez urządzenia filtracyjne i  zostają zareje
strowane w liczniku Geigera. Jeśli aparat 
stwierdzi obecność złota — wydaje gwizd. 
Celnicy japońscy na lotnisku w  Tokio posłu
gują się tego rodzaju aparatem, który jednak 
nie gwiżdże 1  nie daje znać przemytnikom, że 
zostali odkryci.

Aby oszukać władze graniczne i c e l^  prze
mytnik musi posiadać fi do 9 paszportów, 
wszystkie na jego autentyczne im ię i nazwis
ko... Rzecz w  tym. aby zataić przed władza
mi częstotliwość przyjazdów do danego kra
ju i  miejscowości, udokumentowanego liczny
mi wizami. Przez odpowiednie podstawianie 
paszportów można np. raz w  tygodniu przy
jeżdżać do tego samego państwa i  ten sam 
paszport pokazywać tylko 3— J razy w  roku. 
idealne rozwiązanie stanowi posiadanie pasz
portu dyplomatycznego, co gwarantuje nie
kontrolowanie bagażu osobistego. Wielu dy
plomatów krajów środkowo-bliskowschod- 
nich, jak również afrykańskich, uzbierało so
bie w  ten sposób piękny majątek. Znany 
handlarz z  Hongkongu powiedział, że zna dy
plomatę filipińskiego, (który przyjeżdża tu 
około 30 razy w  roku.

Marzeniem s y n d y k a t u  złota jest jednak o- 
ficjalna państwowa wizyta jakiegokolwiek 
króla lub prezydenta niedużego państwa 
afroazjatyckiego w  Indiach, Pakistanie lub na 
Dalekim Wschodzie. Cała świta posiada licz
ne bagaże, które nie podlegają żadnej kon
troli. Jeśli nawet celnicy wiedzą, że połowa 
tych bagaży wyładowana jest złotem, nie 
ośmielają się do nich zaglądać, by nie za 
kłócić harmonii przyjaznych dyplomatycznych 
stosunków.



BATIKOWANE PISANKI 
i SZPILKOWANE KRASZANKI

Kiedy spostrzeżesz w  kioskach 
barwne karty świąteczne ozdo
bione rysunkami przedstawiają
cymi zajączki i pisanki, gdy w 
oknach kwiaciarń pojawią się 
pierwsze hiacynty, a w  w itry 
nach Cepelii wystawią kosze ma
lowanych jajek — niechybny to 
znak. że zbliża się Wielkanoc. 
W ostatnich dniach wielkiego ty
godnia na warszawskie targowi
ska ściągają, w  kolorowe wełnia- 
ki poubierane, kobiety z biało
stocczyzny i łowickiego. W 
ogromnych wiklinowych koszach 
prezentują przechodniom prze
śliczny ..towar ': setki zielonych. 
fio1''ow ych  lub, jak mówią na 
M^st>wvszu — „modrych” pisanek.

Zwyczaj malowania wielka
nocnych ja j jest tak dawny, że 
uważamy go za wybitnie polski. 
Tymczasem rzecz ma się zgoła 
inaczej, gdyż... już w  starożytno
ści. sztukę malowania jaj napraw
dę znano, a wzmianki o tym znaj
dujemy nawet u Owidiusza. N ie
mniej jednak w  Polsce je ft  rów
nież (dawny. Świadczą o tym wy
kopaliska z terenu Opola, pocho
dzące z drugiej połowy X  wieku. 
Trudno jest na tej podstawie 
uważać, iż pisankarstwo datuje 
się od tego iwlaśnie okresu. Być 
może, że awyczaj ten znany był 
na słowiańszczyżnie już wcześ
niej. Jeszcze dawniejsze są .-pi
sanki'’ : gliniane, zrobione na po
dobieństwo jaj i stosowane W 
ludowej magii.

W czasie prac archeologicz
nych natrafiono na całe skupi
sk ^skorup jaj. Znajdowano je 
w ‘v iręb ie  domów, wokół ognisk 
na ulicy. Prawdopodobnie speł
niały więc jakąś funkcję magicz
ną, odgrywały iw obrzędach jakąś 
doniosłą rolę. .Może jajko stano
wiło ofiarę złożoną duchom opie
kuńczym domu i ogniska? W ia

domo, że jajo, źródło nowego 
lecz ukrytego życia —  miało 
ogromne znaczenie w  dawnych 
wierzeniach. Może więc to nowe 
życie ofiarowane duchowi miało 
zaskarbić jego łaski? Chyba tym 
właśnie należy tłumaczyć zako
pywanie ja j pod belką wschod
niej ściany domu. w pobliżu pro
gu, pod legarem ulicy.

W Kronikach Kadłubka znaj
dujemy takie oto zdanie, świad
czące i o charakterze samnatów 
i o ich obyczajach. „Polacy z 
dawien dawna byli zawistni i 
niestali, bawili się z panami swy
mi jak z malowanym jajkami ". 
Czyżby więc chodziło tu o ową 
zabawę ,.w bitki”, polegającą na 
tym. że dwaj zawodnicy uderza
ją wzajemnie swoimi pisankami 
jedn? o drugą, a w ygryw a ten, kto 
stłucze jajko przeciwnika, zaba
wę, która przetrwała np. w7 Kra
kowskim.

W naszych czasach jeszcze uży
wa się ina iwsi, zamiast farb 
otrzymywanych na drodze che
micznej — barwników natural
nych. Jajko ugotowane w  łupi
nach cebuli nabiera koloru jasno 
brązowego, w  szafranie —  żół
tego, w  brezylii czerwonego lub 
sinego i takie jajka w  jednoli
tym kolorze zw ie się „kraszan
kami” . Natomiast „pisanki” to 
jajka pomalowane w  różne wzo
ry: (w kogutki, sosenki, kurze 
łapki — w  zależności od regionu 
kraju.

Zdobieniem pisanek zajmują 
się głównie dziewczęta, rysując 
na niepomałowanym jeszcze ja j
ku przeróżne iWzoiy. Do rysowa- 
nia (lub iw gwarze ludowej „p i
sania” i stąd właśnie pisanki) 
używają Szpilek, igieł, słomek lub 
patyczków. Porysowane rozpusz
czonym woskiem jajka, zanurza 
się w  farbie, która nie pokrywa

pawoskowanych miejsc, otrzymu
je się więc jajko w  biały wzór. 
Zabieg ten powtarza się kilka
krotnie. rysując nowe serie or
namentów n.a zabarwionej już 
porwierachni jajka, które należy 
■wkładać bez usuwania wosku do 
coraz to innego barwnika. Do
piero po zakończeniu opisywania 
i uzyskaniu właściwego orna
mentu, odtapia się wosk, a jajko, 
by było błyszczące, naciera się 
tłuszczem. Jest ito tzw. metoda 
„batikowa". Z tą najstarszą 
techniką wiążą się zwykle naj 
ciekawsze wzory regionalne.

Inna metoda tzw. szpilkowa 
polega na wydrapywaniu na po
malowanej uprzednio powierzch
ni ijajka — iwzorów. Jajko po
kryte białym wzorem, zanurza 
się do ifarby odmiennej niż ta, 
którą jest ono pokryte. W  ten 
sposób na kolorowym tle otrzy
muje się kolorowy wzór. Zabieg 
taki powtarza się tyle razy ile 
barw) ornamentu pragnie się 
otrzymać.

Bardzo piękny — niestety obe
cnie już zanikający był zwyczaj 
toczenia pisanek na grobach 
zmarłych i oddawania tych jaj 
biedakom. Z tego obyczaju .wzię
ła się dziecięca zabawa ,.kulga- 
nia” .w czasie Wielkanocy jaj na 
trawie i krakowski obyczaj zwa
ny „rękawką” .

Podobnie jak barwa również i 
wzory pisanek pozostają od dzie
siątków lat niezmienione i Wła
ściwe dla regionu, z  którego p i
sanki pochodzą. Tak więc np. w  
powiatach augustowskim i su
walskim wyodrębniają się pisan
ki, których wzór składa się jak- 
gdyby z  przecinków gęsto obok 
siebie narysowanych, w  kolo
rach białym i czarnym. Nato
miast pisanki podlaskie są nie
zwykle kolorowe, utrzymane

w barwach żółtych, czerwonych, 
pomarańczowych. Wzór ich skła
da się z ornamentów roślinnych, 
gałązek i jodełek.

W czasie organizowani^ regio
nalnych konkursów pisankar- 
skich obserwuje się bardzo inte
resujące zjawiska. Mianowicie: 
wiadome było, że zwyczaj malo
wania pisanek zachował się głów
nie na .wschód od Wisły, nato
miast w  okolicach takich jak 
Dolny Śląsk i iwoj. koszalińskie 
zwyczaj ten praktycznie nie ist
niał. W związku z migracją lud
ności, po ostatniej wojnie, ru
chem repatriacyjnym lub osadni
czym. zaobserwowano, że lud
ność. która te ziem ie obecnie za
mieszkuje przeniosła ze swych 
regionów tradycyjną technikę i 
ornamentykę pisankarską i  tak 
np. ludność zamieszkująca obec
nie pow. wołowski, Miastko K o 
szalińskie, maluje wielkanocne 
jajka we wzory... podolskie o mo
tywach rumuńskich.

Tyle więc o pisankach. Pozo
staje jeszcze jedno zagadnienie 
z nimi związane. Otóż podobnie 
jak w iele innych dziedzin sztuki 
ludowej, do których malowanie 
pisanek zalicza się. jest ono zw y
czajem już zanikającym. Wiąże 
się to, z przemieszczeniem lud
ności miast i wsi, przewartościo
waniem pojęć jw zakresie zdob
nictwa oraz faktem, że młodzież 
wiejska nie docenia tego typu a r
tystycznej^ twórczości. Należy 
więc, jak w  wielu podobnych 
wypadkach, zdać się na patronat 
Cepelii i nie martwić się. że 
pewnego dnia. zamiast owych 
autentycznie pięknych ludowych 
pisanek sprzedawanych przez 
wieśniaczki z białostockiego — 
zaoferują nam wydmuszki z ja
jek posklejane kolorowymi 
szmatkami.



Chcecie to wierzcie

PRZEPIS 
NA WIELKANOCNE BABY

Zawsze w czasie pieczenia w iel
kanocnych bab i  mazurko w, bywa 
w niektórych domach istne urwanie 
głowy. O to by ciasto dobrze wyro
sło martwią się gospodynie, by 
wreszcie nie miało zakalca itp., a 
krzyku przy tym, połajanek nie 
szczędzą domownikom. A le i drze
w iej bywało podobnie, oto wypis 
staropolskiego listu z roku 1687, w 
którym to światły, a nieobecny w 
dnmu małżonek, radził swej poło
wicy w jaki to niezawodny sposób 
uda się je j wielkanocny wypiek.

„Drugi Aprilis  Anno 1687. Wiem  
mila Jaguleńku, że teraz mozolisz 
się nad pieczywem, a że rok temu 
widziałem jakeś się ambarasowaia, 
a ja anni currenti na święta nie bę
dę w Warszawie, przeto bardzo cię 
obliguję, aftgś przy pieczeniu plac
ków na Wielkanoc nie była takiej 
cholery jak to bywało i Ho tempore. 
Bowiem jeśli dobra gospodyni chce, 
aby je j pieczywo było i  smakowite 
i chędoźne i piękne, tedy niech wy

pędzi Z siebie wszelakie cholery a 
będzie wesoła, bo na pewno złośni
cy nie uda się ciasti). Chcesz mieć 
piękne placki a wszystkim służebni
com dajesz placki na policzki, i  ty 
się gniewasz a i  one zakwaszone, a 
mając sińce pod oczami od ciągłego 
płaczu psują zamiast pomagać. Prze
to upraszam cię Jaguleńku, bądź 
wesoła, sama dawaj baczenie i sa
ma obejrzyj drożdże, szafran i 
wszelakie specjały, a przeczytaj też 
obserwacje naszej eioffci o plackach
— urządź za wczasu wszystko i  nie 
frasuj się.

Przybędeć ja na Przewodnią N ie
dzielę i skosztuję waszecine specy- 
jaly, a rad będę gdy usłuchasz m e) 
rady. Całuję wszystkie twoje pięk
ności i ściskam Jendrulka i Basie..." 
No, chyba nic dodać, nic ująć z tej 
staropolskiej epistoły. Tylko spokoj 
i pogoda ducha i za wczasu przy
gotowane przyprawy dają i dziś 
gwarancję dobrego ciasta.

K. S.

LEKARZ RADZI
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W IO SNA CZUJEMY SIĘ ZMĘCZENI...
Są dwa czynniki wywołujące ■wczesnowiosenne umę

czenie. Pierwszy to niedobór witamin, a szczególnie 
■witaminy C. W  okresie zimy jadamy za mało surówek
— witamin n^Juralnych. a szczególnie ten niedobór 
wyraźnie odczuwają ludzie palący. Palacz więcej niż 
człowiek niepalący potrzebuje witaminy C. a jej brak 
odczuwa specjalnie wyraźnie wiosną. Drugim czynni
kiem jest zmiana rytmu biologicznego, którą niesie ze 
sobą wiosna. Nowe bodźce zaczynają działać, dzień się 
wydłuża, noc skraca, słońce operuje dłużej i silniej, 
w ieją mocne wiosenne wiatry, ciśnienie atmosferyczne 
gwałtownie się zmienia. Do tych zmienionych warun
ków nasz organizm musi się przyzwyczaić, a zanim 
to nastąpi czujemy się źle. Wyjątkowo przykro przeży
wają przedwiośnie metereopaci — czyli osoby specjal
nie wrażliwe na wpływ  pogody, i  zmiany klimatyczna.

Co robić by jak najszybciej przebrnąć przez ten nie 
przyjemny okres wiosennego kryzysu? Rady są nie
trudne.

Po pierwsze: koniecznie dotlenić nasz organizm. Nie 
bacząc na złe samopoczucie radzę -codzienny, godzinny 
spacer, choćby wracając z pracy do domu, czy wieczo
rem po kolacji. Idziemy równym, sprężystym krokiem.

dosyć szybko i  staramy się głęboko oddychać, równa
jąc rytm oddechu z rytmem kroków. W  myśli liczymy 
do sześciu wciągamy powietrze, liczymy ponownie do 
sześciu wstrzymując oddech i  znów licząc do sześciu 
powoli wydychamy powietrze z płuc. Po paru ćwiczf ■ i 
niach nauczymy się, prawidłowo i  wypoczynkowo 
dychać!

Po drugie: jedzmy dużo wiłamin! Już są nowalijki: 
sałata, szczypiorek, zielona pietruszka. Niech więc każ
dy posiłek zawiera choć trochę zieleniny A le  to jesz
cze mało! Jesteśmy przyzwyczajeni przyjmować w ita
minę C w  tabletkach, jako środek zabezpieczający 
przeciw grypie, a tymczasem witamina C ma również 
działanie przeciwzmęczeniowe i właśnie na przedwio
śniu powinniśmy zażywać codziennie profilaktycznie
i leczniczo 2—3 tabletki witaminy C, lub używać „Glu- 
cowit” . Trzecim środkiem przeciwzmęczeniowym są 
kąpiele solankowe. Jeśli mamy łazienkę sprawa jest 
zupełnie prosta: 2—3 razy w  tygodniu bierzemy kąpiel 
niezbyt gorącą, dodając do wody pól kilograma soli 
kuchennej. Jeśli nie mamy możliwości kąpieli wówczas 
co rano, lub wieczór robimy zmywanie całego ciała, 
przy pomocy rękawicy możliwie dość szorstkiej, letnią 
wodą z dodatkiem łyżki soli na 'litr wody. Taki zabieg 
regeneruje i pojędrnia skórę i świetnie wpływa na sa
mopoczucie.

Lekarz

KRZYŻÓWKA NR 10 (55) "
P&ŻlOM Ó: 1) szacunek, poważanie, 4) wrzenie, niepokój, zaburzenie, 7) 
Sparat fotograficzny produkcji polskiej, 8) interesuje filatelistę, 9) w y
branka Ruslana, 10) musuje, 13) przedsionek, 15) współzałożyciel Rzymu, 
17) dzielnica Warszawy t  pałacem Jana I I I  go, 18) w  kominie, 20) kłopot
liwa Sytuacja, 23) okrutny zwierzchnik, 26) flaga okrętowa o barwach 
państwowych, 27) mankament, 28) ryba, 29) zapisek, 30) reperacja.

PIONOW O: 1) część skoczni narciarskiej, 2) obiekt sportowy, 3) urzędowa 
bfct&lona stała opłata, 4) startuje z konopi, 5) krótki utwór poetycki o treści 
satyrycznej, 6) odcinek trasy alpinisty przebiegający w  poprzek lub w 
skos stoku górskiego, 10) następstwo, kolejność, 11) wybitna osobistość, 
12) neuroza, 14) postać z opery Paderewskiego, 16) stolica Baszkirii, 18) 
na przejeździe kolejowym, 19) składa się z\kilku parafii, 21) pauza. 22) 
Polak starej daty, 24) szlak, 25) słuchacz seminarium duchownego.

Rozwiązania należy nadsyłać w  terminie 10-dniowym od daty ukazania 
się numeru pod adresem redakcji z dopiskiem: „K fzyżówka nr 55". Do 
rozlosowania: Komplet książek Zakładu Wydawniczego „O D RO D ZENIE ’.

R O Z W I Ą Z A N I E  K R Z Y Ż Ó W K I  N R  «  —  ( i )

PO ZIO M O : Pegaz. fiu m as. alinż. serum, ukrop. ftamunl. areszt, San tfir. R ut. P ia
chy, eb on it. bar. kakadu, k ierat, a tla i. album , kom ar, k e fir , halma arsen. P IO 
N O W O : pasja. Gorce, zamsz. F ilm . Dżuma. M arat, saper, atrybut, usterka, rózga, 
Kocha. N iobe . o liw a , krach ikabel, dam ka. Iskra, rem is. Tu ryn , lu fa  
Za p raw id łow e rozw iązan ie k rzy żów k i nagrodę w  postaci kom pletu  książek w y 
losow a ł: Part Jan Paw lik . Ośw ięcim , ul. Solsk iego 4/12.



Rozmowy z Czytelnikami
PANI MARIA NAWROCKA i. Zabrza

rozmawiała z „zaciętym”  obrońca celibatu 
księży i  usłyszała, że księża nie powinni 
się żenić, ponieważ Chyrstus nie zalożyJ 
rodziny i doradzał zachowanie „cnoty 
czystości”, naśladowali go w tym Aposto
łowie np św. Paweł,, a w  Apokalipsie św. 
Jana czytamy o 140 tysiącach ..wykupio
nych z ziemi” otaczających Baranka i 
śpiewających „pieśń nową” w  nagrodę za 
to. że „z kobietami siebie nie splamili, bo 
są dziewicami” (Ap. 14. 1—5). Prosi o 
„wyczerpujące” wyjaśnienie tego zagad
nienia.

Znamy cztery racje przemawiające ze 
bezżeństwem kleru, lecz w  wypadkach ce
libatu przymusowego należy je wszystkie 
odrzucić. Racja pierwsza to pogarda dla 
małżeństwa jako takiego —  zarówno u 
duchownych jak i u świeckich. Małżeń
stwo jest samo w  sobie czymś grzesznym, 
jest wymysłem diabelskim. Te rację poda
wali w  pierwszych wiekach chrześcijań
stwa pogańscy gnostycy, manichejczycy i 
neoplatończycy. Przejęli sie nią ci chrze
ścijanie (na szczęście bardzo nieliczni), 
którzy uciekali od ludzi żonatych jak od 
„zapowietrzonych” lub trędowatych, a 
kobietom kazali sie nosić po męsku. Za 
ich poglądem przemawiałby cytowany 
te k * '. z Apokalipsy, gdyby go brać do- 
sło je. Wiadomo jednak, że nie wolno 
go vl!5k tłumaczyć, ponieważ w  Apokalip
sie wszystko jest przenośnią (figurą, meta
fora. typem itp.). Wszyscy egzegeci tw ier* 
dzą, że autor nie ma tu na myśli fizycz
nych kontaktów seksualnych mężczyzn z 
kobietami, ale wierność i przywiązanie 
prześladowanych chrześcijan dla wiary w 
Chrystusa i  do Jego Kościoła. Podobnie 
w Starym Testamencie prorocy grzechem 
cudzołóstwa nazywali oddawanie przez 
Izraelitów czci boskiej pogańskim boż
kom. (np. Jerem. 3, 1— 11). M e  jest mo
żliwe, by Pismo św. sobie zaprzeczało, a 
to miałoby miejsce, gdyby w  jednej księ
dze twierdziło, że kobietę stworzył Bóg, 
który nakazał sie rozmnażać (Księga Rodz. 
1. 28; 2. 18—24), a w innej księdze kazało 
wierzyć w diabelskie jej pochodzenie i 
każdy z nią kontakt uznawało za „zma
zę”. Gdyby to ostatnie było prawdą, na
leżało by wierzyć, że niebo jest wyłącz
nie dla mężczyzn i to bardzo nielicznych...

Druga racja celibatowa to kult dla cno
ty dziewictwa (cnoty „czystości" seksual
nej) uważanej za wyraz ascetycznego pa
nowania nad najsilniejszym z popędów 
JiH ich (po żądzy jedzenia). Tej cnoty 
nie^rfiożna nikomu narzucać, gdyż prze
stanie być cnotą. Tylko sam zaintereso
wany może sobie narzucić taką formę 
ascezy. Nakaz i przymus niczego tu nie 
załatwi. Dlatego też rzymskokatolickie 
prawo kościelne nie narzuca księżom cno
ty dziewictwa, lecz tylko zabrania sie że
nić i prowadzić życie rodzinne w związku 
legalnym. Prawo to nie karze za naru
szenie cnoty, lecz za klerogamie czyli oże
nek księdza. Innymi słowy można by w 
ramach tego prawa — uprawiać rozpustę, 
byleby nie zawierać żadnego (kościelnego 
lub cywilnego) ślubu. A le  w  takiej sytua
cji nie widać sensu w  podpieraniu celi
batu cytatami Pisma św., które nie zna 
praktyki celibatu przymusowego, prawne
go. Wszystkie cytaty biblijne, które można 
przytoczyć (jest ich bardzo mało — bo 
tylko dwa: Mat. 19, 12; 1 Kor. 7, 1— 40)

w  tej sprawie mówią wyłącznie o cnocie 
dziewictwa, czyli o dobrowolnej wstrze
mięźliwości i odnoszą sie do wszystkich 
chrześcijan, nie tylko do kleru. Kto chce, 
będąc księdzem, ćwiczyć sie w  specjalnej 
ascezie. może spróbować, ale jeżeli się 
przekona, że nie daje rady, „niech za
wiera związek małżeński, lepiej bowiem 
żyć w  małżeństwie, niż płonąć w  ogniu” 
(czyli uprawiać rozpustę) —■ tłumaczył Ap. 
Paweł ( l  Kor. 7, 9). Gdyby wiec chodzi
ło naprawdę o kult cnoty w  życiu księ
dza. powinno się go zachęcać (a nie zmu
szać) do niej (a nie do celibatu), ale z 
pouczeniem, że nie będzie gorzej trakto
wany. gdy po kilku latach kapłaństwa 
przekona sie. że nie daje rady. Nie na 
w iele przydaje się wskazywanie na przy
kład Chrystusa i Apostołów. Wiadomo, że 
Chrystus jest Bogiem, czyli kimś ponad 
te sprawy i bluźnierstwem jest łączenie 
go z problemem celibatu. Co do Aposto
łów, nie mamy nic pewnego. Możliwe, że 
się nie żenili fi że Ap. Piotr był wdow
cem). ale i cóż z  tego? Widocznie nie 
chcieli, a może nie mieli na to po prostu 
czasu. W każdym bądź razie nie ustanowi
li prawa celibatowego — chociaż tak w ie
rzono od V  do X IX  wieku — a św. Pa
weł wyraźnie pisze o biskupach, prezbite
rach i diakonach żonatych (1 TymoŁ 3,
2 i 11; Tyt. 1, 6), nauką „demonów”  nazy
wając tych, którzy „zabraniają wchodzić 
w  związki małżeńskie’’ (1 Tym. 4, 3).

Racją pierwszy i drugą poczęto się za
słaniać w obronie celibatu IV  wieku. Na
tomiast racje trzecia i czwarta wypłynę
ły dopiero w  X I wieku i to wyłącznie w  
Kościele Rzymskokatolickim. Racja trze
cia mówi, że celibatu domaga sie „dobro 
pracy apostolskiej” , ponieważ „mężczyzna 
nie obarczony rodziną może sie bardziej 
zaangażować w  prace duszpasterską”. Po
za tym, „człowiek samotny jest w  pewnym 
sensie wolny, ryzykuje tylko swoją osobą
i nie naraża swej rodziny na przeciwności 
losu. co jest zwłaszcza bardzo ważne w 
trudnych okresach, których — jak w ia 
domo — historia Kościołowi nie szczędzi” 
(Tygodnik Powszechny z 1.II.1970 r.). Jest 
to bardzo praktyczne rozumowanie fioz- 
bawione ludzkich względów. Ksiądz nie
żonaty jest „wolnym” pionkiem kościel
nych zwierzchników, wygodnym narzę
dziem w realizacji planów misyTjno dusz
pasterskich, karnym żołnierzem z radością 
oddającym żytie na froncie walki o du
sze nieśmiertelne, ginącym bez obawy, że 
pozostawi wdowę i sieroty. Takich pion
ków. narzędzi i żołnierzy rzeczywiście po
trzeba i to coraz więcej, ale skąd ich 
wziąć, skoro ich jest coraz mniej? Praw 
da. że powodem braku kapłańskich powo
łań jest powszechna sekularyzacja życia 
społecznego i kryzys wiary, ale należy 
pamiętać, że ksiądz mający powołanie też 
chce żyć jak człowiek, a nie jak robot 
lub manekin. A  jeżeli stać go na specjal
ną ascezę. chce ja uprawiać dobrowolnie, 
bez bata ekskomuniki.

Czwartą racją celibatowego przymusu 
było wykopanie przepaści (w  X I wieku) 
pomiędzy klerem a laikatem. Gdy brutal
nie odsunięto laika od współodpowiedzial
ności za losy Kościoła (ma się modlić, słu
chać i dawać dziesięcinę), każde małżeń
stwo księdza rzucało pomost ponad tą 
przepaścią, ksiądz sie „bratał”  z laikatem, 
świekry, ciotki i pociotki miały wgląd w

jego życie prywatne i rozpowiadały, że 
„ksiądz to też człowiek”. Ta racja prys- 
nęła w  epoce Drugiego Soboru Watykań
skiego zarówno z powodu teorii o „dowar
tościowaniu laikatu” jak i z powodu „ag- 
giernamento* czyli zejścia hierarchii z 
piedestału na niziny do Ludu Bożego, 
który coraz mniej zrozumienia ma dla 
Kościoła biskupów i księży, a nawet dla 
religii w  ogóle.

N ie są to jeszcze wszystkie myśli narzu
cające się w  związku z dyskutowaną ostat
nio sprawą celibatu. Wykazaliśmy jednak, 
że celibatu nie musi się odrzucać, można 
go praktykować, aJe zbędną jest rzeczą 
zajmowanie się nim na szczeblu najwyż
szym. Niechaj pozostanie prywatną spra
wą każdego księdza jak prywatną rzeczą 
jest ożenek lub starokawaleistwo wiernych 
świeckich.

PANI BRONISŁAWA SZCZEPAŃSKA  
z Rady Śląskiej nie może się pogodzić z 
twierdzeniem, że historia chrześcijaństwa 
nie zna jednego Kościoła, ogólnochrześci- 
jańskiego w  znaczeniu jednej organizacji, 
mającej jeden tylko ośrodek władzy na_ 
czelnej. A  przecież tak było i tak jest, 
chociaż wcale nie musi tak być w  przy
szłości . Podobnie jak po dziś dzień nie ma 
jednego naczelnego rządu światowego dla 
wszystkich państw świata, tak samo nie 
ma, bo i nigdy nie było jednej głowy Koś
cioła Jezusa Chrystusa, której by słuchały 
Kościoły krajoiwe Zachodu i Wschodu, Po
łudnia i  Północy. Wobec tej prawdy nie 
można przyjąć twierdzenia, że ten czy ów 
Kościół krajowy „oderwał się” od Kościo
ła Rzymskokatolickiego lub od Watykanu. 
Gdy po śmierci rodziców któreś z rodzeń
stwa chce rządzić braćmi i siostrami 
słusznie jest potępiane mianem tyrana i 
odrzucane. Zarówno Ojcowie Kościoła jak
i  ekumeniczne sobory (siedem) nie znały 
jednej głowy chrześcijaństwa, chociaż bis
kupi Rzymu od V w. czynili -wszelkie w y
siłki narzucenia swojej władzy całemu 
Kościołowi Powszechnemu. I teraz, gdy 
rzymskokatoliccy teolodzy uczą, że zawsze 
temu Kościołowi przewodził Rzym. cytują 
Wyłącznie wypowiedzi samych papieży...

Z jednością organizacyjną, zewnętrzną, 
nie należy mieszać jedności w iary — w e
wnętrznej. Jest prawdą, że w sprawach 
nauki w iary Kościół był jedm  aż do XVI 
wieku, gdy Reformacja odrzucając wiele 
szkodliwych zwyczajów rzymskokatolic
kich. wyrzuciła też sporo prawd w iary ka
tolickiej, których się trzyma nie tylko 
rzymskokatolicyzm. Bardzo poważny cios 
jedności wiary zadał Pierwszy Sobór Wa
tykański przed stu laty, gdy do katechiz
mu wstawił sprawę administracyjno- 
prawną: prymat jurysdykcyjny. Wobec te
go dogmatu nie m a widoków na zjedno
czenie nawet tych Kościołów, które wyzna
ją  2asady w iary katolickiej (prawosławie, 
starokatolicy). Pozdrawiamy.

S P R O S T O W A N IE
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2.3 te  p rzyk re  piomyłki Ks. bp Pęka lę , autora 
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Śmigus-Dyngus

Ten Wielkoponiedziałkowy 
zwyczaj oblewania się wodą, 
nie jest wprawdzie tradycją 
polską —  przywędrował bo
wiem do nas z Niemiec 
przed wiekami, lecz bardzo 
szybko przyjął się i nic nie 
wskazuje na jego zmierzch.

Trudno wprost sobie w y 
obrazić świąteczny ponie
działek, bez krzyku oblewa
nych dziewcząt, śmiechu 
chłopców i całej tej głośnej 
wrzawy. Faktem jest jednak, 
że zbyt często dyngusowe 
polewanie odbywa się z u- 
miarem, ale i dawniej było 
podobnie.

W  średniowieczu doszło 
nawet do potępień i zakazów 
kościelnych zwyczaju dyn
gusowego, bo ponoć —  
„...dochodziło przy tych swa
wolach do scen nieprzyzwoi
tych, czcść niewieścią obra
żających, a i do wypadków 
na szwank zdrowie i życie

narażających” —  jak pisał 
ówczesny kronikarz.

W  X VIII wieku dyngus 
przybrał już bardziej spo
kojne i cywilizowane formy 
—  „była to swawola —  pisze 
o śmigusie ks. J. Kitowicz 
•—■ powszechna w  całym kra
ju, tak między pospólstwem, 
jako też między osobami 
dystyngowanymi. W  ponie
działek wielkanocny męż- 
szczyźni oblewali wodą ko
biety, zać we wtorek i inne 
dni tygodnia kobiety oble
wały męższczyzn”. Po wsiach 
zaś, co zresztą i do dziś 
jeszcze przetrwało —  chłop
cy łapali dziewczęta i wlekli 
wręcz do studni, albo co gor
sza nad staw, lub nad rzecz
kę i lali wodą dopóki im się 
podobało.

W  miastach i miastecz
kach, młodzież płci obojga, 
czatowała (co zresztą i do 
dziś czyni) na przeć lżą
cych z butelkami, garnkami, 
cebrzykami, ba nawet i z 
sikawkami strażackimi. Ze 
najbardziej poszkodowane
mu były w  tej wielkanocnej 
zabawie —  dziewczęta to 
fakt oczywisty, ale też w  
wielu okolicach traktowały 
one sam fakt oblewania 
wodą przez chłopców za 
Szczególne wyróżnienie. To 
też gdy któryś z amantów 
nie oblał swojej dziewczyny, 
często słyszał z jej ust nastę
pującą przyśpiewkę —

Żałowałeś kapki wody, 
Precz ode mnie.

od urody 
N ie potańczę do

dożynków  
Z  Tobą niemrawo

Jasinku

W pałacach magnackich, 
dworach szlacheckich, czy 
komnatach bogatszych
mieszczan —  zwyczaj dyn
gusowy ograniczył się z cza
sem do symbolicznego po
kropienia wodą różaną, cho
ciaż często i tam nie skąpio
no wody i zlewano się do 
suchej nitki. Później zaś by
ły migreny, katary i leżenie 
w łóżku, a więc ostrożnie z 
dyngusem. Bez przesady.

K. S.

„Śmigus” —  mai. Hipolit Lipiński (1846— 1884).
Fot. Muzeum Narodowe w W-wie


