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Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się między sobą nad 

sposobem, jakby go jego własnymi słowy uwikłać w sidła. 

Nasłali mu więc swych uczniów wraz z herodianami i kazali

im Dowiedzieć: „Mistrzu wiemy, że jesteś prawdomówny, 

uczysz dróg Bożych według prawdy i nie starasz się o niczyje 

względy, bo nie dbasz o zewnętrzną stronę człowieka. Powiedz 

nam zatem co myślisz: czy godzi się płacić podatek cesarzowi, 

czy nie?" A Jezus przejrzawszy ich obłudę odparł: „Obłudnicy, 

dlaczego mnie kusicie? Pokażcie mi monetę podatkową”! Podali 

mu więc denar. A Jezus zapytał ich: -Czyj to wizerunek 

i podpis?" Odpowiedzieli mu: „Cesarza". Wtedy powiedział im: 

„Co jest cesarskie, oddajcie cesarzowi, a co Boże Bogu".

SŁUŻBA BOGU I OJCZYŹNIE

O miłości ojczyzny i służbie 

dla niej mówi się tylko z okazji 

jakiegoś święta narodowego lub 

specjalnego tekstu perykopy nie

dzielnej. Można by rzec, że każde 

kazanie, każde wygłoszone słowo 

Boże wychowuje człowieka nie 

tylko dla ojczyzny niebieskiej, ale 

także dla ziemskiej. To prawda, 

tylko że nie zawsze pod słowem 

„ojczyzna” ma się na myśli tę 

właśnie realną, aktualna ojczyz

nę. Owszem, o ojczyźnie w licz

nych Kościołach głoszone są prze

piękne kazania. Owszem, wielu 

mówców potrafi nawet wycisnąć 

łzy z oczu słuchaczy. Ale czy w 

wypowiedziach tych prócz słowa 

..ojczyzna", ,,matka ziemia”, „na

ród", „społeczeństwo", słyszymy 

wyraźnie określenie, że naszą 

ojczyzna jest ta. a nie inna Pol

ska?

Myślę, że brak tak jasnego 

określenia powoduje rozdżwięk 

w wychowaniu i jest przyczyną 

wielu nieporozumień. Bo jeśli dla 

kogoś ojczyzna nie jest ta fak

tycznie istniejąca, lecz jakaś ilu- 

zjonistyczna, wymarzona, to jest 

rzeczą oczywistą, że dla niej nie 

będzie uczciwie pracował, że bę

dzie ja okradał, okłamywał i 

niszczył. Każdy, kto kocha swój 

dom rodzinny, stara się o po

mnożenie jego bogactw, o przy

sporzenie mu chwały. Nikt z ko

chających swoją rodzinę nie bę

dzie dla niej ciężarem, nie bę

dzie jej przynosił ujmy, nie bę

dzie jej krzywdził. Dlatego moż

na z całą pewnością powiedzieć,

ze dobrym obywatelem, kochają

cym synem swojej ojczyzny jest 

tylko ten. kto całym sercem jej 

służy, kto gotów jest w razie 

potrzeby nawet oddać życie swo

je. Co można zaś powiedzieć o 

tych, którzy niszczą mienie spo

łeczne. którzy narażają gospodar

kę narodową na olbrzymie stra

ty? Można powiedzieć, że nie są 

dobrymi obywatelami i co wię

cej, że otrzymali złe wychowanie. 

A przecież na każdej instytucji 

kościelnej leży bardzo poważny 

obowiązek wychowania człowie

ka w konkretnych warunkach. 

Jeśli więc widzimy nieposzano- 

wanie prawa, lekceważenie sobie 

najważniejszych obowiązków, to 

równocześnie pytamy dlaczego 

tak się dzieje, kto wpływał na 

tych ludzi, kto nie nauczył ich 

kochać swojej ziemskiej ojczyz

ny?

Chrystus Pan żył w czasach, 

kiedy kraj jego znajdował się 

pod okupacją rzymską, a mimo to 

mówił o potrzebie płacenia po

datków. „Oddajcie tedy co jest 
cesarskie cesarzowi, a co boże 

Bośu". (Mt. 22, 21). Jeśli więc 

Chrystus nakazuje posłuszeństwo 

wobec znienawidzonego cesarza, 

to tym bardziej my, którzy żyje

my w wolnej Polsce, winniśmy 

nawoływać do przestrzegania pra
wa, posłuszeństwa wobec władzy 

i miłowania ojczyzny sercem i 

czynem.

Kościół Połskokatolicki jest 

Kościołem Jezusa Chrystusa i 

jako taki ściśle interpretuje tek

sty Pisma św., a prawdy w nim 

zawarte i polecenia realizuje. 

Uczy kochać Boga w Trójcy Je

dynego i bliźniego, a przez szcze

re umiłowanie ziemskiej ojczyz

ny prowadzi do ojczyzny Nie

bieskiej.

Uczymy, że miłość ojczyzny 

jest dla każdego wyznawcy świę

tym obowiązkiem. Przy tym u- 

czymy kochać Polskę nie w sło

wach. ale w czynie i to jest chyba 

bardzo istotne. Owszem poleca

my i sami w każdą niedzielę i w 

każdym pacierzu modlimy się do 

Boga o błogosławieństwo dla 

tych, którzy sterują nawą pań

stwową. W miłości do naszej 

ziemskiej ojczyzny naśladujemy 

Pana Jezusa, który kochał swój 

kraj. swoich rodaków, a płakał 

nad miastem Jerozolimą, które 

miało być zniszczone.

Zgodnie z nauką Apostołów 

postępowali pierwsi chrześcijanie 

i stąd Tertulian tak pisze: „Mo

dlimy się zawsze za władców o 

długie życie i niezmącone niczym 

parowanie, o pewność dla ich 

domu, o dzielną armię, o wierny 

senat, o uczciwy lud, o spokój 

całej ziemi”.

Nie możemy być inni od pierw

szych wyznawców Jezusa i dlate

go tak, jak już powiedzieliśmy, 

modlimy się o wszelką pomyśl

ność dla naszej ojczyzny i wy

chowujemy wiernych w naszych

Kościołach na świadomych, pra

wych i uczciwych obywateli.

Kościół Połskokatolicki rozu

mie, że nie może być silnej oj

czyzny bez zdrowych moralnie 

obywateli. Dlatego też wychowu

jemy dziatwę, młodzież i do

rosłych, ucząc ich przestrzegania 

prawa i zarządzeń państwowych. 

Posiadamy różne bogactwa n 

dowe, ale najcenniejszym jest 

człowiek. On jest tym żywym bu

dulcem olbrzymiego gmachu 

państwowego. Budulec ten nie 

może być zmurszały, słaby, bo 

wówczas i cała budowla szybko 

uległaby zepsuciu.

Dobry obywatel to ten, który 

dąży do rozwoju i umocnienia 

swojej ojczyzny, to ten, który 

doskonale wypełnia swoje obo

wiązki, to ten, któremu można 

zaufać, który nigdy nie zdradzi, 

który wszędzie, gdziekolwiek się 

znajdzie, będzie sławił ukochaną 

ojczyznę. Powiedział nasz wieszcz 

Adam Mickiewicz:

„Ten z nas owocnie dla kraju “ 

pracuj**?"-

Kto służąc jemu, własną zbawia 

duszę!

Kto się podnosi, len Polską

ratuje,

A, kto się zniża, mnoży jej

katusze!’’.

Ks. Z. MĘDREK
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PO M O C

ŚWIATOWEJ_______

RADY KO ŚCIO ŁÓ W

DLA

AFRYKI

Informowaliśmy, że Komitet 
Wykonawczy Światowej Rady 
Kościołów na posiedzeniu w 
Arnoldshain (NRF) postano
wił przeznaczyć 200 tysięcy 
dolarów na bezpośrednią po
moc dla ofiar dyskryminacji 
rasowej i dla działających na 
ich rzecz organizacji.

Niestety, decyzja ta spotka
ła się z ostrą, nieuzasadnioną 
krytyką ze strony kościelnych 
i niekościelnych środowisk 
Republiki Południowej Afryki. 
Organ rasistowskiego rządu 
„Die Beełd” zapowiedział, że 
..niebawem zostaną wstrzyma
ne wszystkie dotacje, które 
dotychczas wpływały z Połud
niowej Afryki do kasy Świato
wej Rady Kościołów”. Rasi
stowski premier John Vor- 
ster oświadczył, że „ruchy wy
zwoleńcze pragną dopuścić się 
mordów w imieniu Boga, lecz 
Bóg nie da się użyć do tego 
celu”. Wpływowe pismo „Die 
Burger” w specjalnym komen
tarzu stwierdziło, iż właściwe 
znaczenie ostatnich wydarzeń 
pole na tym, że Światowa 
Radw-^Cościolów i papież — 
przez udzielenie audiencji 
„przywódcom partyzanckim z 
Angoli” — „dokonali wspól
nego poświęcenia broni, za 
pomocą której ma dojść do 
straszliwych czynów”. Ostrym 
atakom poddany został rów
nież jeden z czołowych współ
pracowników Instytutu Chrze
ścijańskiego w Johannesbur- 
gu i wydawca czasopisma 
„Pro Veritate“, dr W. B. de 
Villiers z powodu postawy zaję
tej na Zgromadzeniu Ogólnym 
Światowego Aliansu Reformo
wanego pod koniec sierpnia 
br. w Nairobi (Kenia). Temu 
zdecydowanemu przeciwniko
wi polityki Apartheidu zarzu
ca się, że na Zgromadzeniu 
..pomógł najgorszym wrogom 
Republiki”.

Anglikański arcybiskup R.
S. Taylor z Kapsztadu oświad
cz \ iż jest prawie pewne, że 
\*s_^yniku tej decyzji Kościo
ły wycofają się ze Światowej 
Rady Kościołów. Również an
glikański biskup Zululnadu 
Alphaeus Zulu. który jest 
jednym z wiceprezydentów 
Światowej Rady Kościołów 
oświadczył, iż była to zła de
cyzja oraz, że Rada Kościołów 
Południowej Afryki powinna 
natychmiast wnieść protest.

Tak też się stało. Południo
woafrykańska Rada Kościołów 
zebrała się na nadzwyczajnym 
posiedzeniu w Johannesburgu 
dla rozpatrzenia decyzji Świa
towej Rady Kościołów. W oś
wiadczeniu ogłoszonym po za
kończeniu obrad stwierdzono 
m.in., że ..Rada Kościołów Po
łudniowej Afryki odcina się 
od stanowiska Światowej Ra
dy Kościołów. Nie jest to jed
nak jednoznaczne z wycofa
niem się ze współpracy z tą 
organizacją”.

Odpowiadając na powyższe 
głosy krytyczne, rzecznik

Światowej Rady Kościołów 
stwierdził, że Rada nie zmieni 
podjętej decyzji nawet wów
czas, gdyby Kościoły Republi
ki Południowej Afryki zerwa
ły z nią współpracę. Przypom
niał on również, iż decyzja na 
temat przeznaczenia pieniędzy 
na walkę z rasizmem została 
przyjęta już w sierpniu ub. r. 
na posiedzeniu Komitetu Na
czelnego Światowej Rady
Kościołów w Canterbury i że 
zwierzchnicy Kościołów z Re
publiki Południowej Afryki 
dokładnie o tym wiedzieli.

NOW Y

ŚWIATOWY

Z W IĄ Z E K __

K O ŚCIO ŁÓ W

REFORM OW ANYCH

ZW OŁUJE

KO NFERENCJE

W PO ŁUDNIO W EJ 

AFRYCE

Ponad 1 200 osób przybyło 
20 sierpnia br. do kościoła św. 
Andrzeja w Nairobi (Kenia), 
gdzie podczas nabożeństwa po
łączonego z Komunią św. do
szło do oficjalnego zjednocze
nia Światowego Aliansu Re
formowanego z Międzynarodo
wa Radą Kongregacjonalną. 
Okolicznościowe kazanie wy
głosił sekretarz generalny 
Światowej Rady Kościołów, dr 
E. C. Blake, który wyraził ra
dość, iż to ważne wydarzenie 
nastąpiło w jednym z krajów 
afrykańskich. Nowym prezy
dentem Światowego Związku 
Kościołów Reformowanych zo
stał sekretarz generalny Zjed
noczonego Kościoła Prezbite- 
riańskiego w USA, William 
P. Thompson.

Nowy Światowy Związek 
Kościołów Reformowanych 
wypowiedział się za zwoła
niem Konferencji Regionalnej 
w Afryce Południowej, gdzie 
zamierza poddać dyskusji ra
sizm panujący w tamtejszych 
Kościołach. Decyzja w tej 
sprawie zapadła po przyjęciu 
sprawozdania sekcyjnego, któ
re powiada m. in.. że Holen
derskie Kościoły Reformowa
ne w Afryce Południowej wy
wołują wrażenie, iż „popiera
ją rządową politykę i prakty
kę segregacji rasowej, jak i 
supremację białych’1.

APEL____________________

K O ŚC IO ŁÓ W  SZW AJCARII

W SPRAWIE BLISKIEGO

W SCH O D U

Zwierzchnicy Kościołów 
chrześcijańskich w Szwajcarii 
wystosowali do wiernych apel

w związku z ostatnimi wyda
rzeniami na Bliskim Wscho
dzie. W apelu czytamy m. in.: 
„Głęboko zaniepokojone spra
wą pokoju światowego. Koś
cioły Szwajcarii uważają za 
swój obowiązek wystąpić z 
gorącym apelem do wszyst
kich chrześcijan. Lekceważe
nie praw człowieka i miłości 
bliźniego ogarnia skłócony 
świat. Ostatnie wypadki nara
żające na niebezpieczeństwo 
setki ludzi, są tego przykła
dem. Wszystkie podjęte do
tychczas wysiłki nie doprowa
dziły do upragnionego celu".

Dokument Kościołów Szwaj
carii kończy się wezwaniem do 
wiernych, by prosili Boga o 
braterstwo, sprawiedliwość i 
pokój na świecie.

ZGRO M ADZEN IE
K O M ISJI_______ ____
PRZYGO TO W AW CZEJ
DO  SO BO RU  ___
PRAW OSŁAW NEGO  
W PRZYSZŁYM ROKU

Jak donosi francuski dzien
nik „Le Monde", w pierwszej 
połowie marca 1971 roku od
będzie się w szwajcarskim 
mieście Chambesy posiedzenie 
Komisji, której zadaniem bę
dzie przygotowanie Soboru 
Kościołów Prawosławnych. 
Wszystkie autokefaliczne
(autonomiczne) Kościoły pra

wosławne wydelegować mają 
do prac w Komisji po jednym 
biskupie lub po jednym księ
dzu, któremu towarzyszyć bę
dzie rzeczoznawca. W obra
dach Komisji uczestniczyć bę
dą również teologowie, 
eksperci od poszczególnych 
zagadnień. Komisja sformułu
je prawosławny punkt widze
nia na tematy, które będą 
rozpatrywane przez Sobór.

Zdaniem obserwatorów i 
korespondentów prasowych, 
fakt zwołania Komisji świad
czy o zakończeniu pierwszego 
etapu prac przygotowawczych, 
który poświęcony był ustale
niu tematów przyszłych obrad- 
A oto zagadnienia, nad który
mi obradować będzie Sobór 
Kościołów Prawosławnych: 1. 
Źródła objawienia Bożego:
2. Większy udział wiernych w
życiu Kościoła; 3. Adaptacja 
przepisów postnych; 4. Prze
szkody do ważności małżeń
stwa: 5. Kalendarz kościelny
6. Ekonomia zbawienia w Ko
ściele Prawosławnym.

Data zwołania wielkiego 
Soboru Kościoła Prawosław
nego nie została jeszcze wy
znaczona. Zgromadzenie to, 
przygotowywane etapami, bę
dzie miało charakter bezpre
cedensowy. Od czasów wiel
kiej schizmy między Zacho
dem i Wschodem w 1054 roku

Kościoły Prawosławne zwoły
wały tylko sobory krajowe, 
prowincjonalne lub konferen
cje panprawosławne.

Inicjatorem zwołania Po
wszechnego Soboru Kościołów 
Prawosławnych jest Patriar
cha ekumeniczny Konstanty
nopola. Atenagoras I. Jednym 
z celów tego wielkiego zgro
madzenia ma być wzmocnie
nie prawosławia, osłabionego 
przez wojny i rozdziały poli
tyczne.

WAŻNE______________

UCHW AŁY KO ŚCIO ŁA  

W ALDENSÓW

Delegaci 80 parafii Kościoła 
Waldensów podczas Synodu 
który obradował pod koniec 
sierpnia br. w Torre Pellice 
(Włochy), postanowili zastąpić 
dotychczasową konfirmację 
deklaracją wiary, która nie 
będzie związana z określonym 
wiekiem. Uczestnicy Synodu 
wezwali poza tym parafie, by 
uznały chrzest dorosłych jako 
alternatywę chrztu dzieci. 
Oświadczyli oni również, iż 
nie widzą powodów kwestio
nujących rozwody uregulowa
ne w sposób zgodny z pra
wem.

W rezolucji w sprawie emi
gracji zarobkowej Waldensi 
zaprotestowali przeciw dys
kryminacji włoskich robotni
ków za granicą, zwłaszcza 
w Szwajcarii. Przewodniczą
cym (moderatorem) zarządu 
kościelnego wybrano ponow
nie ks. Neri Giampiccoli.

SEMINARIUM  

EKUM ENICZNE 

W STRASSBURGU

90 młodych księży i nau
kowców 8 wyznań z 24 kra
jów uczestniczyło w czwartym 
seminarium ekumenicznym, 
zorganizowanym na początku 
września br. przez Instytut 
Badań Ekumenicznych w 
Strassburgu. Tematem obrad 
było „Bóg. a służba Boża”. Re- 
referentami byli m. in.: ks. 
Olof Hartman, dyrektor Aka
demii Ewangelickiej w Sigtu- 

na (Szwecja), dr Walter Hol- 

lenweger ze Światowej Rady 

Kościołów w Genewie, o. Jean 

Pierre Jossua. rektor Wyższej 

Szkoły Dominikanów w Pary

żu. doc. dr Martin Seils z 

Naumburga (NRD) i ks. Peter 

Selby, docent anglikańskiego 

Seminarium Teologicznego w 

Southwark (Anglia).



X X  Kongres Starokatolików
V\/obe3C

p ró b ie m a tyk i  s p o łe ć : z n o - p o l i ‘t y c z nej
KS. WIKTOR W YSOCZANSKI

Jak juz informowano, w dniach 3—6 wrześnio 1970 r. w Bonn 
odbył się — przy udziale ponad 600 uczestników — XX Mię
dzynarodowy Kongres Starokatolików. Reprezentatywne gro
no uczestników duchownych i świeckich, niemalże wszyst-

cielnej Unii Utrechckiej — obej
mującej dziesięć samodzielnych 
Kościołów w Europie i USA Co
raz misje we Francji i W ło
szech) liczącej 570 tysięcy wy
znawców, będącej w pełnej spo
łeczności z Kościołem Anglikań
skim — spojrzenia wstecz na 
swoje 100-letnie dzieje. „Dzieło 
jedności kościelnej musi posunąć 
się naprzód, jeśli pragniemy za
chować swą wiarygodność” — 2 
tym apelem zwrócił sie biskup 
J. Brinkhues do X X  Międzyna
rodowego Kongresu Starokatoli
ków, który po trzydniowych o- 
bradach zakończył się w niedzie
lę, 6 września 1970 r. Sumą kon
celebrowaną przez biskupów w 
auli Uniwersytetu Bońskiego.

Należy zaakcentować, że ta 
jedność w efekcie stała się naj
ważniejszą cechą Kongresu Sta
rokatolików, który starał się po
dać „braterską dłoń wszystkim 
chrześcijanom dobrej woli".

kich Kościołów z różnych państw, zajęło się, szczególnie 
w grupach roboczych, wieloma ważnymi problemami nur- 
tujqcymi współczesne chrześcijaństwo.

szarze. Poza ty m  w spom n iane  p ism o  
uw ażam y  za nierzeczowe i w  szcze
gółach da jące  się zakw estionow ać. 
Przeto w żaden sposób n ie  może się 
ono przys łużyć do ob iek tyw nego  uk- 
>ztałtowania p o g lądów ” .

W y jaśn ien ie  zawarte w pow yższym  
stanow isku  nie tra fia  jednak  do prze
k onan ia  i z pewnością też nie prze
konało m łodych  H o lendrów , uczest
n ików  K ongresu. Tak czy inacze j, za 
m ierzen ia  m łodz ieży  ho lendersk ie j zo
sta ły nies łusznie udarem n ione .

Należy podkreślić, że Kongres 
jednak pomyślał o niektórych 
bardzo istotnych problemach. I 
tak, w podjętej rezolucji Kon
gres nP potępił posiadanie i u- 
żywanie jądrowych, biologicz
nych i chemicznych środków - a- 
sowego zniszczenia w ćSiym 
świecie. Rezolucja zwraca uwa
gę, że każdy chrześcijanin musi 
uświadomić sobie rolę siły m ili
tarnej i w związku z tym 
stwierdza: „że od osobistej decyzji 
sumienia chrześcijanina zależy, 
w jakiej partii politycznej — je
śli w ogóle — może prowadzić 
aktywną działalność. Kościół nie 
może wydać tutaj żadnych prze
pisów". Jednocześnie Kongres 
zażądał, aby 5 proc. całego do
chodu wszystkich Kościołów 
przeznaczyć na pomoc w rozwo
ju gospodarczym Krajów Trze
ciego Świata. Podkreślono, że zo
bowiązanie chrześcijan do służ
by w świecie nie może się tylko 
objawiać w zwiastowaniu E- 
wangelii, lecz musi się także 
przejawiać w konkretnych czy
nach społecznych.

Ogólnie można powiedzieć, że 
oprócz wyżej zrelacjonowanych 
spraw, Kongres da) możn<- 
starokatolickiej społeczności k<flt

Zgodnie z intencją organizato
rów Kongresu, stał się on miejr 
scem zacieśnienia stosunków 
między różnymi Kościołami, fo
rum ekumenicznym, którego 
wyniki nie pozostaną bez skut
ków. Od razu dało się zauważyć, 
że w czasie obrad i dyskusji w 
grupach, nie dojdą do głosu 
sprawy natury ściśle politycznej. 
Już wygłoszony przez biskupa 
Józefa Brinkhuesa (NRF) wy
kład pt. „Kościół w wolności i 
łączności”. wprowadzający w 
główny temat Kongresu, świad
czył o tym, że Kongres chce za
jąć się przede wszystkim spra
wami Kościołów i ich wysiłkami 
zmierzającymi do jedności. W 
wywiadach prasowych udzielo
nych dla redaktora ewangelic
kiej gazety Nadrenii ,,Der Weg” 
oraz Christelowi Dolchowi z 
„Bonner Anzeiger”, bp Józef 
Brinkhues okazuje wielkie zain
teresowanie ścisła współpracą z 
innymi wyznaniami. Stwierdza 
jednak, że nie chodzi o ustano
wienie „niezróżnicowanego zjed
noczonego Kościoła, lecz o po
nowne zjednoczenie chrześcijań
stwa pod aspektami różnorodno
ści”. Dalej podkreśla, że Kościół 
Starokatolicki od początku swe
go istnienia czynił starania zmie
rzające do jedności. „Celem na
szych dążeń — mówi bp Józef 
Brinkhues musi być jedność w 
różnorodności”. Na temat regu
lacji stosunków Kościoła Staro
katolickiego z Kościołem Rzym
skokatolickim i Ewangelickim — 
powiedział, że istnieją stałe kon
takty z wymienionymi Kościoła
mi, a na płaszczyźnie lokalnej 
powstają nawet liczne możliwoś
ci współpracy.

W y ra źny m  przyk ładem  ekum en icz
nego charak teru  K ongresu by ły  rów 
n ie ż  w ystąp ien ia  przedstaw ic ie li nie- 
s ta rcka to lick ich  zw iązków  w y znan io 
wych. Referenci różnych  w yznań, 
w swych w yk ładach , w y raz ili wolę 
swych K ośc io łów  do dalszego pop ie 
ran ia  dążeń  do jedności chrześc ijan .

O konsekw en tne j rea lizac ji w yty 
czonego przez organ iza to rów  K ongre 
su po rządku  obrad św iadczy m iędzy  
in n y m i fak t n ie  dopuszczenia do w y
s tąp ień  po litycznych części m łodych  
uczestn ików  Kongresu, w zyw ających  
do dem onstrac ji przeciw ko przebyw a
jącem u  wówczas w  N RF prezydento
w i In do nez ji Suharto , co ty lk o  pozo r
nie w yda je  się słuszne.

Część m łodych  H o lendrów , uczest
n ik ów  K ongresu, rozko lportow ała  u- 
lo tkę. w  k tó re j w zyw ała  do wzięcia 
udz ia łu  w  tzw . „N ocne j M od litw ie  
Polityczne j*’, podczas k tó re j m ia ła  się 
odbyć dem onstrac ja  przeciw ko S u 
harto . D la  jasnośc i obrazu zacy tu je 
m y  n iże j pe łnv tekst tego p ism a. O t6? 
ar^ in iitA  Ldcjd tej grupy  uczestn ików  

l-o Lh. :
„ S u lu r tu  jcsL u  N RF, u  uporaj by! 

n n  w I l o h i n d i i .  N ic  a . u u > ,  t z j  p a ń 

stwo słyszeli w iele o Suharto , może 
państw o słyszeli w ięcej o B osu ; m o 
d lim y  się do Boga i po\viadamy, że 
m am y  do N iego wiele zau fan ia , a m a 
ło do nas sam ych . J u ż  od stu leci m y  
— chrześc ijan ie  m o d lim y  się, a m i
m o to m od lący  się chrześc ijan ie  od 
średniow iecza, aż po rok 1945 zam or
dow a li w iele m ilio n ów  ludz i. P row a
dz im y  rozw ażan ia  teologiczne i  filo zo 
ficzne na tem at w o lnośc i i łącznośc i, 
a zapom in am y  często o wolności 
250.000 Indonezy jczyków , k tórych  
uw ięziono  bez w yroków  sądowych. 
P ow iada  się, że „ Indonez ja  jest d a le 
ko ’1. ale w izyta  Suharto  pokazu je , że 
In donez ja  pod względem  gospodar
czym leży bardzo b lisko . D laczego  
w ięc los uw ięz ionych  jest nam  tak 
odległy? Jest rzeczą oczyw istą, że j a 
ko chrześcijan ie  jes ieśm y  także  za 
nich w spó łodpow iedz ia ln i. N ie w o lno  
nam  po prostu  zrzuc ić odpow iedzia l
ności na B oga: On da ł nam  św iat i 
tak że  o dpow iedz ia lno ść  za ten św iat. 
O dpow iedzia lnośc i le j n ie  sprostam y, 
je ś li o „ nędzy”  będziem y m ó w ili w 
ogó ln ikach , n ie  m a jąc  na m yśli n ic  
konkre tnego . Jes t to ucieczka przed 
rzeczyw istością, aby  k iedyś na Sądzie 
Ostatecznym  m óc pow iedz ie ć : „O
tym  n ic  nie w iedzia łem *'i

W iem y i nie W olno nam  m ilczeć: 
także protest jest protestem  chrześ
c ija ńsk im . W ie lcy m ordercy  p o lity c z 
n i m ogą m erdow ać, bo Kościo ły  
chrześc ijańsk ie  przez swe m ilczen ie  
w spó łp racu j?  z n im i. K ośc io ły  oba 
w ia ją  się o sw ych członków  i swą u- 
przyw ile j ow aną pozycję . A le co jest 
w ażn ie jsze : Kośc ió ł czy człow iek , o r 
gan izac ja  czy człow iek? Co jest w aż
n ie jsze : n iezak łócony  przebieg K o n 
gresu czy chrześc ijańsk i protest prze
c iw  Suharcie?

U w ażam y, że m us im y  protestować 
przeciw  w izycie S uharty  w  N R F , po 
n iew aż :

1. Suharto  i jego  generałow ie są 
w spó łodpow iedz ia ln i za zam ordo 
w an ie  tysięcy n iew innych  In done 
zy jczyków  ;

2. Suharto  i jego generałow ie prze
trzym u ją  w  w ięzien iach  250.000 
tzw . k om un is tów , w  rzeczyw istości 
b iednych ch łopów , bez wszczęcia  
postępow ania sądowego;

3. Suharto  w spó łp racu je  ze sko rum 
pow anym i genera łam i;

4. Suharto  prosi Zachód o p ien iądze  
na pow iększenie w ładzy  ekono
m iczne j swych generałów . W  w ie lu  
w ypadkach  z pow odzen iem , bo Z a 
chód tra k tu je  te p ien iądze  jako  
pom oc w rozw o ju ;

5. Zachód  sprowadza z In donez ji su 
rowce — bogaci się przez to Z a 
chód i generałow ie. Po lityka  ta
p row adzi je dnak  do zubożen ia  n a 
rodu indonezyjskiego.

W n iosek : „N aśladow an ie  Chrystusa  
w czasach dzisie jszych (tak  za ty 
tu łow ano  to p ism o — podkr. W. W.) 
n ie  m oże hyc n ic zym  in n y m  ja k  u- 
czestn ictw em  w  „N ocne j M od litw ie  
P o lity c zne j’* (Politisches Naehtgebet) 
w kościele zam kow ym  U n iw ersy te tu  
Bońsk iego: p iątek , 4 w rześnia , godz. 
18.30. P ros im y  o p rzybyc ie ! ! !,ł . P ow yż
sze p ism o po dp isa li: P au l de Jong , 
Fernanda Gouda, Kees K en tin . Tony 
H ak , Cor K ru isw ijk , Jan  van der 
Stcen. W idać  w ięc, że argum en tac ja  
m łodych  H o lendrów  nie by ła pozba
w iona  rac jona ln ych  i słusznych prze
s łanek po litycznych .

Na wezwanie te j g rupy  m łodzieży  
odpow iedzie li uczestnicy Kongresu z 
N RF p ism em  za ty tu łow anym : „D la
w szystk ich uczestn ików  X X  M iędzy 
narodowego K ongresu S ta roka to li
k ów ” , u sp raw ied liw ia jąc  się w  nas tę 
pu jący  sposób:

„Sześciu m łodych  Holendrów ', ucze
stn ików  tego Kongresu, wezwało do 
wzięcia udz ia łu  w  „N ocne j M od litw ie  
P o lity c zne j” , podczas k tó re j m ia ła  się 
odbyć dem onstra r ja  przeciw ko prezy 
den tow i Suharto . P odp isan i pragną  
n in ie js zym  w y jaśn ić , że ta „N ocna  
M odlitw a P o lity czna”  nie odbyw a się 
w ram ach  K ongresu. Nie jest ona też 
życzeniem  tego K ongresu. Kongres 
nasz m a do p rzedyskutow ania  w ystar
c za jącą ilość tem atów ’. N ie jesteśm y  
p o lity k am i NRF, k tórzy  dysponu ją  
kana łam i dyp lom aty cznym i i d latego  
— za pom ocą środków  nac isku  — m o
gą w yw rzeć w p ływ  na zm ianę  stano
w iska  rządu  indonezy jsk iego . Toteż 
proponu jem y , by zajęcie stanow iska 
wobec określonych z jaw isk  po litycz
nych  w  In d o ne z ji pozostaw ić N R F  i 
je j odpow iedz ia lnym  p o litykom , oraz 
by nie w yprzedzać ich na ty m  ob-

C zołow i przedstaw ic ie le  s ta roka to licy zm u  oraz goście K ongresu. Od lew ej: 
ks. prof. dr Urs K u ry  — B iskup  Kościoła Chrześc ijańsko-Kato lick iego  (S ta 
rokato lick iego ) S zw a jcar ii, ks. J ć z e f  N iem ińsk i — B iskup- O rdynanusz  D ie
cezji K anady jsk ie j Polskiego N arodow ego K ościo ła K ato lick iego  w A m e ry 
ce, ks. Josef B r in khue s  — B iskup  K ośc io ła S ta roka to lick iego  w  N R F , ks. An- 
selm us van K leef — B iskup-O rdynariusz  D iecez ji H aar lem  K ościo ła S ta roka 
to lick iego  H o land ii, ks. Tadeusz Z ie liń sk i — P ierw szy  B iskup  P N K K  w A m e
ryce, ks. p ro f. M arinus  K ok  — A rcyb iskup-K oad iu to r U trech tu , ks. dr An- 
dreas R in ke l — A rcy b iskup  U trechtu , ks. W ik to r  W ysoczański k ie row n ik  
B iu ra  R ady  K ośc io ła Po lskokato licke igo , ks. J u l ia n  P ęka la  — B iskup  N acze l
ny K ośc ioła Po lskoka to lick iego , p rzedstaw ic ie l K ośc ioła A ng lik ańsk iego , 
A rcyb iskup  W la do m ir  — egzarcha P a tr ia rch a tu  Moskiewskiego w B erlin ie  
w schodn im .

f.



W śród gości X X  Mię
dzynarodowego Kon
gresu Starokatolików 
w Bonn znalazł się 
również oficjalny 
przedstawiciel waty
kańskiego Sekretaria

tu do Spraw Jedności Chrześci
jan — prof. dr Victor Conzemius. 
Jest on autorem wielu wartościo
wych publikacji na temat staro- 
katolicyzmu, oceniających ten 
ruch bardzo pozytywnie. Na 
szczególną uwagę zasługuje jego 
książka pt. „Katholizismus ohne 
Rom. Die altkatholische Kirchen- 

gemeinschaft" (Katolicyzm bez 

Rzymu. Starokatolicka społecz

ność kościelna), wydana w f969 

roku, oraz artykuł zamieszczony 
w encyklopedii teologicznej „Sac-

niewierzonyeh lub zaniklych ka
tolickich dążeń reformistycznych, 
podjął i urzecz\nvistnił szereg ta
kich dążeń, które dzisiaj w Ko

ściele Rzymskokatolickim „do

świadczają wspaniałego uspra
wiedliwienia. Chodzi tu głównie o 
cztery prądy, które z peryferiów, 

gdzie zostały zepchnięte, zostają 
znowu wprowadzone do centrum 
życia kościelnego.”

Prof. Conzemius na pierwszym 

miejscu wymienia wprowadzenie 

przez starokatolików języka naro

dowego do liturgii i wzorowanie 
jej na kulcie starego Kościoła 

pierwszego tysiąclecia. Wszystkie 

Kościoły starokatolickie wprowa

dziły wcześniej lub później język 
narodowy do całej liturgii, pod-

Uczestnicy Kongresu podczas p rze ja żd żk i s ta tk iem  po Renie. Od lew e j: ks. 
W ik to r W ysoczańsk j, ks. bp J u l ia n  P ęka la , ks. bp Tadeusz Z ie liń sk i, ks. bp 
Jozef B rinkhues i  ks. bp Józe f N iem iósk i.

STAROKATOLICYZM
w oczach rzymskakatolika

tj
rarr.^jJum Mundi” pt. „Staroka

tolicyzm — przegląd historyczny 

i systematyczny” (Altkatholizis- 

mus — Historischer Oberblick 

und Systematisch) z 1967 roku.

W niniejszej publikacji pragnie

my zapoznać naszych Czytelni

ków- z niektórymi wypowiedziami 

proŁ V. Conzemiusa na temat 

starokatolicyzmu zawartymi w 

„Tjbinger Theologischer Quartal- 

schrift” (Tybingeński Kwartalnik 

Teologiczny, Stuttgart 1965 II) o 

raz we wspomnianej już książce 

„Katolicyzm bez Rzymu. Staroka

tolicka społeczność kościelna”.

Nadeszła dziś pora — powiada 

prof. Conzemius — byśmy uznali 

bez zastrzeżeń „katolickie” ele

menty w starokatolicyzmie. Nie 

rr ’e to jednak nastąpić „w eu- 

ftsJS wezbranego uczucia”. Decy

dujące znaczenie muszą tu raczej 

mieć „podstawy rzeczowe”, to 

znaczy jak dalece katolickie dąże

nia do reform znalazły urzeczy

wistnienie i widzialny wyraz w 

liturgii i ustroju Kościoła Staro- 

katoliCKiego. Słuszny jest pogląd, 
że różne ruchy odnowy, poczyna

jąc od średniowiecznych soborów 

reformistycznych. poprzez walkę

0 reformę kościelną na Soborze 

Trydenckim aż do starokościel- 

nych aspektów w gallikanizmie, 

józefinizmie i febronianizmie, wy

nikające z zasady episkopalizmu

1 dążeń do autonomii, zaliczyć 

trzeba do szerokiej prehistorii ru

chu starokatolickiego.

Starokatolicyzm — stwierdza 

dalej prof. Conzemius — dzięki 

charakterystycznemu i subtelne

mu wyczuciu stłumionych, sprze-

czas udzielania sakramentów, z 

konsekracją biskupów włącznie. 

Dużo uwagi poświęcono również 

sprawie „aktywnego udziału ludu 

kościelnego” w nabożeństwie. W 

1880 r. ożywiły się nawet dąże

nia. aby z brewiarza, przełożone

go na język narodowy, uczynić 

ks;ęgę laików.

I I  Sobór Watykański — stwier

dza Conzemius — przyczynił się 

do powstania teologii laikatu, jak 

też i do silniejszego podkreślenia 

odpowiedzialności laików za 

sprawy Kościoła. Jednocześnie 

podkreśla on, że w starokatoli

cyzmie element laicki od samego 

początku odgrywał bardzo ważną 

rolę To, co najpierw było bun

tem przeciw klerykalizmowi, od

czuwanemu często słusznie jako 

element ucisku, w rozbudowie 

nowej organizacji kościelnej zna

lazło pozytywne pole działalności. 

W NRF i Szwajcarii zasiadają 

laicy — mężczyźni i kobiety — 

w Synodzie kościelnym, a także 

są członkami Komitetu Wyko

nawczego Rady Synodalnej. W 

Kościele Chrześcijańsko-Katolic- 

kim Szwajcarii, zgodnie ze Sta

tutem. laik jest nawet przewod

niczącym Synodu. W porównaniu 

ze stanowiskiem biskupa zajmuje 

on właściwie wyższą pozycję, po

nieważ Rada Synodalna, a nie 

biskup, ma uprawnienia do po

dejmowania wiążących uchwał. 

Biskupowi przysługuje kierow

nictwo duchowne. Synod może 

radzić na temat kultu, dyscypliny 

i zarządzania Kościołem, ale nie 

w sprawach wiary, które są za

strzeżone dla soboru powszechne

go. W obrębie parafii jej człon

kowie mogą wybrać proboszcza, 

na płaszczyźnie krajowo-diece- 

zjalnej laicy uczestniczą w wybo

rze biskupa.

Przechodząc do sprawy autono

mii Kościołów krajowych i kole

gialności biskupów, prof. Conze

mius stwierdza, że podczas II So

boru Watykańskiego „doszło nie 

tylko do rewaloryzacji urzędu bi

skupiego, lecz również objawiły 

się tendencje do rozszerzenia 

kompetencji narodowych lub re

gionalnych konferencji biskupów”. 

Tak więc aprobatę uzyskała wy

śmiewana często idea Kościoła 

narodowego. Tendencje, które ob

jawiły się na soborze, zasadniczo 

nie różnią Się od 'propozycji prof. 

Ignacego von Ddllingera wysunię

tych w 1849 r. na Konferencji 

Biskupów w Wiirzburgu. Conze

mius dodaje jednocześnie, że Koś

ciół Starokatolicki w urzeczywist

nieniu pełnej autonomii Kościo

łów krajowych wyszedł daleko 

poza propozycje Dóllingera z 

1849 r. „Unia Utrechcka — po

wiada on — jest zjednoczeniem 

episkopalnie zorganizowanych 

Kościołów autokefalicznych; jej 

najwyższym organem jest Mię

dzynarodowa Konferencja Bisku

pów Starokatolickich, na której 

czele, jako primus inter pares 

(pierwszy między równymi) stoi 

Arcybiskup Utrechtu”. Unia U- 

trechcka jest organizacją wolną, 

która nie może sprawować żad

nej władzy jurysdykcyjnej. Każdy 

Kościół członkowski jest samo

dzielny i układa swe sprawy we

dług własnych potrzeb. Jednakże

każda ze społeczności należących 
do Unii Ulrechckiej zobowiązana 
jest do przyjęcia podstawowych 
zasad wiary zawartych w Debla- ; 
racji Utrechckiej z 1889 r.

Omawiając sprawę „zasadniczej ; 
postawy ekumenicznej” staroka
tolicyzmu, Conzemius stwierdza 
najpieTW, że pragnienie jedności 
kościelnej doszło silnie do głosu 
podczas II Soboru Watykańskiego. 
Zapoczątkowana została nowa fa
za kontaktów międzywyznanio
wych Jednocześnie podkreśla on, 
że Kościół Starokatolicki od po
czątku istnienia swoje właściwe 
i najważniejsze posłannictwo wi
dział w tym, aby być Kościołem- 

pomostem do ponownego zjedno

czenia rozdzielonych Kościołów i ! 

chrześcijan. Konferencje unijne 

w Bonn w latach 1874—1875 pod I 

kierownictwem prof. Ddllingera. i 

podczas których starokatolicy I 

spotkali się z anglikanami i pra

wosławnymi, stanowiły bodaj i 

najważniejszy dialog religijny 

X IX  stulecia. Utorowały one dro- I 

gę późniejszym inicjatywom eku

menicznym. Pragnienie przezwy

ciężenia rozłamu kościelnego po- ' 

zostało zawsze żywe w obrębie 

starokatolicyzmu. Conzemius

przypomina, że w 1931 roku do

szło do zawarcia interkomunii 

między starokatolikami i ajnglika- 

nami. a w ostatnich latach zin

tensyfikowały się dążenia zmie

rzające do ustanowienia pełnej 

wspólnoty kościelnej z prawosła

wiem wschodnim.

W rozważaniach, które nazwać 

by możiia „teologicznym znacze

niem starokatolicyzmu dzisiaj’’ n 

dochodzi prof. Conzemius do na

stępujących wmiosków: „W swej 

historycznej postaci starokatoli

cyzm wskazuje bodaj najwyraź

niej na nie spełnione lub nie wy

starczająco urzeczywistnione pra

gnienie reformy w obrębie kato

licyzmu zachodniego Jednocześ

nie stanowi on najgłośniejszy pro

test przeciw obcemu idei katolic 

kiej papalizmowi i uniformizmo- 

wi rzymskiemu".
P.G.



CZY
ONZ
POŻEGNA
NOWY
JORK?

Szefowie 86 akredytowanych w 
Genewie misji nie wierzyli włas

nym oczom: według raportu in

spektorów administracji ONZ za 

rok 1969, w roku tym w Gene

wie odbyło się więcej posiedzeń 

ONZ niż w Nowym Jorku. W 

ciągu 365 dni ubiegłego roku 

budżetowego. Genewa, miasto o 

obszarze niespełna 15 km kw., 

pomieściło w różnych lokalach 

ponad 4 tys. posiedzeń komisji 

Zgromadzenia Ogólnego, komite

tów i organów specjalnych (Ko

mitet Rozbrojeniowy itp ). Tym 

samym, po raz pierwszy w ciągu 

25-letniej historii tej organizacji, 

przesunięcie się punktu ciężkości 

działalności ONZ z Nowego Jor- 

gu do Genewy zostało udowodnio

ne statystycznie. A zatem prze

niesienie do Szwajcarii także 

głównego organu politycznego 

ONZ — Zgromadzenia Ogólnego

— znalazło się w sferze możli

wości, a być może nawet — du

żego prawdopodobieństwa. Więk

szość delegacji krajów trzeciego 

świata, których, w liczącym 125 

członkow Zgromadzeniu Ogól

nym, jest aż 81, wywiera presję 

w kierunku przeprowadzki do 

Genewy. Zwłaszcza blok afro-az- 

jatycki prawdopodobnie już 

wkrótce rozpocznie kampanię na 

rzecz przeniesienia Zgromadzenia 

Ogólnego do Genewy w r. 1972.

Dotychczas spory na temat roz

mieszczenia ważnych instytucji 

ONZ prowadzone były za szczel

nie zamkniętymi drzwiami, w 

najlepszym stylu tajnej dyploma

cji. Zarówno przeciwnicy, jak i 

zwolennicy przeprowadzki operu

ją poważnymi argumentami. Szef 

misji amerykańskiej w Nowym 

Jorku, ambasador Yost, zawodo

wy dyplomata partii demokratów, 

który okres rządów Johnsona 

przesiedział w Paryżu, jako dy

rektor Instytutu Atlantyckiego, 

uważa, że przeniesienie siedziby 

ONZ do Genewy równałoby się 

spowodowaniu anemii finansowej 
światowej organizacji.

Faktycznie, we wszystkich bud

żetach ONZ (administracja cen

tralna, organizacje wyspecjalizo

wane, specjalne budżety dla Cyp

ru, Korei, Kaszmiru itp.) Stany 

Zjednoczone mają swój własny 

udział, który waha się od 30 do

50 procent. Yost, człowiek obzna- 

jrrfiony z wszystkimi kruczkami 

polityki amerykańskiej lobby, za

pewnia. że Kongres Stanów Zjed

noczonych nie zgodzi się na po

dobne świadczenia, jeśliby siedzi

ba ONZ miała zostać przeniesio

na gdzie indziej.

Druga linia frontu przeciwni

ków wzrostu znaczenia Genewy 

mieści się na 38 piętrze gmachu 

ONZ nad East River — sekre

tarz generalny U Thant chciałby 

utrzymać siedzibę w Nowym Jor
ku.

Dotychczas Genewa uważana 

bvła z a domenę organizacji wy

specjalizowanych. Dotychczas sto

sunki między sekretarzem gene

ralnym i genewskimi filiami u- 

kladały się z dyplomatyczną 

zręcznością: U Thant przyjeżdżał 

do Genewy raz w roku (prze

ważnie na początku lipca) na o- 

twarcie sesji Rady Gospodarczej 

i Społecznej, a dyrektorzy organi

zacji wyspecjalizowanych spoty

kali się z nim po raz drugi w 

roku na specjalnej konferencji. 

Poza tym filie z Genewy, Paryża 

(.UNESCO) i Rzymu (FAO) są re

prezentowane nad East River tyl

ko przez swych bardzo wysokich 

urzędników. U Thant obawia się, 

że przeniesienie ONZ do Gene

wy doprowadzi do szybkiej erozji 

ich konstytucjonalnie prioryteto

wej roli generalnego sekretarza 

w niezmiernie skomplikowanej 

polityce Organizacji Narodów 

Zjednoczonych

Obawy te są usprawiedliwione 

Dlaczego większość „biednych" 

delegacji pragnie przenieść się do 

Genewy — wiadomo. Nie podoba 

się im Nowy Jork, a ponadto 

wpływ amerykański, który po

przez lokalną prasę i telewizję 

w sposób naturalny oddziałuje 

na przebieg rokowań, jest stale 

podstawą do nieufności i zaniepo

kojenia. Poza tym w Genewie 

można żyć prościej, piękniej, a 

przede wszystkim — taniej niż 

w Nowym Jorku. Jest to argu

ment, który dla małych i średnich 

delegacji ma znaczenie.

Oficjalnie twierdzi się, że 

Szwajcaria nie może udzielić ak

tywnego poparcia sprawie prze

niesienia Zgromadzenia Ogólnego 

w roku wyborów prezydenckich 

USA (1972), w rzeczywistości jed

nak w Szwajcarii powstają dwie 

potężne budowle. Tak więc pałac 

Ligi Narodów otrzymuje nowe 

skrzydło wschodnie, mieszczące 

sześć obszernych sal konferencyj

nych, a po drugiej stronie ulicy 

Varemhe, w bezpośrednim są

siedztwie pałacu, buduje się Mię

dzynarodowe Centrum Kongreso

we, wyposażone w najnowocześ

niejsze urządzenia elektroniczne. 

Oba kompleksy mają być <■ 'owe 
do początku 1972 r. V.-

Ale Zgromadzenie Ogólne ONZ 

to nie tylko 1 500 członków de

legacji i licznych misji specjal

nych. Towarzyszy mu cały or

szak dziennikarzy z prasy, radia 

i telewizji, dyplomatycznych do-

Za spiżową bramą

Opinia publiczna na Zachodzie 
bacznie obserwuje posunięcia 
Watykanu, dotyczące zakonów 
żeńskich, które przeżywają tam 
głęboki kryzys nie tyle z po
wodu braku nowych powołań 
lecz ze względów organizacyj
nych i atmosfery, jaka panuje w 
żeńskich klasztorach. Wszyst
ko zaczęło się od afery, którą za
jęła się prasa brytyjska. Otóż 
londyński „Sunday Times" za
mieścił artykuł zatytułowany 
„Skandal wokół werbowania za
konnic”. Dziennik przytoczył 
fakty kupowania dziewcząt dla 
upadających zakonów w krajach 
zachodnioeuropejskich. W ostat
nich latach zwerbowano w ten 
sposób m. in. około 2 tys. dziew
cząt z biednych rodzin chłopów 
keralskich w Indiach. Za każ
dą kandydatkę zwierzchnicy Ko
ścioła Rzymskokatolickiego w 

stanie Kerala otrzymywali 250 

do 300 funtów szterlingów. W ięk

szość dziewcząt indyjskich 

sprzedano zakonom we Włoszech, 
NRF, W. Brytanii i Francji.

Proceder ten trudno było zde
maskować, ponieważ dziewczęta 

keralskie nie znały języków 
krajów, do których je przywie
ziono. Sprawa wyszła na jaw do
piero wówczas, gdy wiele z nich 
załamało się nerwowo, a kilka u- 
ciekło. Pierwsze fakty o tym

skandalu przedostały się do pra
sy na początku bieżącego roku. 
Sprawę jednak zatuszowano.

Rzecznik Watykanu oficjalnie 
zdementował wiadomość o ku
powaniu dziewcząt, ale jedno
cześnie przyznał, że istniały 
„pewne niedociągnięcia w sy
stemie werbowania” zakonnic.

Wewnątrz Watykanu uznano 
jednak, że zagadnienie jest już 
tak dalece nabrzmiałe, że zako
nami żeńskimi należy wreszcie

zająć się. Informacje o tym ma
ją charakter nieoficjalny, wiado
mo jednak, że przedostały się 
one na zewnątrz za wolą czyn
ników watykańskich, które chcą 
w ten sposób złagodzić porusze
nie opinii publicznej. Dzienniki 
włoskie, zbliżone do Kurii Rzym- 
skej, donosiły, że watykańska 
kongregacja do spraw zakonów 
opracowała nowy „kodeks życia

religijnego”, dla zakonów żeń
skich. Dokument uzyskał już 
promulgatę ze strony papieża 
Pawła VI, nie został jednak ofi

cjalnie opublikowany.

Nowy kodeks wprowadza 
prawdziwą rewolucję w życiu 
zakonów żeńskich, tym bardziej 
że równocześnie anulowano licz
ne artykuły kodeksu kanonicz
nego, dotyczące tej sprawy m. in. 
posłuszeństwo wobec przełożo
nych w klasztorach nie będzie o

bejmowało wolności osobistej. 
Bardzo znacznie ograniczono 
również władzę biskupów wo
bec zakonów żeńskich oraz prze
prowadzono decentralizację, po
legającą m. in. na tym, że wła
dze generalne każdej reguły 
dą mogły decydować samodziel
nie o podziale administracyjnym 
na prowincje, domy główne itp. 
Dotychczas ustalenie geografii

prowincji zakonnych było za

strzeżone dla Watykanu.

Inną istotną innowacją jest u- 
proszczenie i ograniczenie proce
dury poprzedzającej tzw. śluby 
wieczyste postulantki, czyli kan
dydatki na zakonnicę. Dotych
czas decyzja o zgodzie na takie 
śluby poprzedzana była formal
nym śledztwem, przeprowadza
nym przez organa kurii bisku
piej i przez sam zakon. Obecnie 
śledztwo to zostaje zniesione.

WOKÓŁ SKANDALU Z  ŻEŃSKIMI ZAKONAMI



radców i ekspertów, specjalistów 

najróżniejszych dziedzin, a wresz

cie — rodzin.

W mieszczące się w Genewie 

instytucje ONZ podatnik szwaj

carski zainwestował w okresie 

1960—1970 już ponad 250 min | 

franków szwajcarskich. Przecią

żonej Republice Genewskiej, któ

ra przecież oprócz organów ONZ 

gości u siebie jeszcze 300 innych 

organizacji międzynarodowych, 

przyznano z funduszów Federacji 

30 min franków, tytułem odszko

dowania za wydatki na infra

strukturę i za powstałe w związ

ku z tym niedobory podatkowe. 

Genewa oddała również do dys

pozycji ONZ tereny budowlane na 

prawym brzegu Jeziora Bodeń

skiego.

Inny problem, z którym bory

kają się władze szwajcarskie, to 

brak mieszkań. Genewskie hotele 

i pensjonaty już od dawna nie 

wystarczają dla przyjęcia wszyst

kich delegatów. Bilans wykazał 

niedobór 6 tys. mieszkań. Co ro

bić? Niektórym marzy się stwo

rzenie strefy międzynarodowej, 

która rozciągałaby się od Gene

wy po Lozannę. Usiłuje się skło

nić różne organizacje międzyna

rodowe do odbywania konferen- 

cji ^-nowocześnie odrestaurowa

nym lozańskim pałacu Beaulieu. 

Ponadto w pobliskiej wiosce 

Gland powstaje miasteczko-sateli- 

ta, gdzie ewentualnie mogliby za

mieszkać urzędnicy międzynaro

dowych organów.

f 
i

Nowy dokument, którego osta

teczna forma nie została jeszcze 

ustalona, jest próba odpowiedzi 

na kryzys zakonów występujący 

w wielu krajach. Zmierza on do

^dernizaeji życia zakonnego i 

co^niesienia tych jego cech, któ

re najbardziej zniechęcały kan

dydatki na zakonnice. Przypo

mina się na marginesie nowych 

decyzji, że w USA i we Francji 

doszło do zdejmowania habitów 

przez wszystkie zakonnice nie

których klasztorów, które w ten 

sposób, powracając do życia 

świeckiego, protestowały przeciw 

obowiązującym, średniowiecz

nym normom życia zakonnego.

Jednocześnie prasa włoska da

je do zrozumienia, że reforma 

zakonów ma zdecydowanych 

przeciwników wśród wielu czo

łowych osobistości watykańskich 

i, być może, nie przyniesie ona 
ustaleń daleko posuniętych, o- 

graniczając się do kompromisy 
na najbardziej zaognionych od
cinkach problematyki zakonów 
żeń^Wch.

,'Ji kVv Świat
na którym
żyjemy

O b iecyw anych  po rządków  nie p rzyw róc i! b ra zy lijs k i w o jskow y trium-  
w ira t, z ło żony  z m in is tra  obrony  A. de L ira  Tavares, m in is tra  lo tn i
ctwa wojskow ego M. de Cavze e Melo oraz m in is tra  m a rv n a rk i wo
je n ne j R . C. G runeva lda .

NIE WIERZCIE
Stosunki panujące w Bra

zylii doskonale ilustruje po

licyjna ulotka kolportowana 

w całym kraju. Zawiera ona 

pouczenie dla mieszkańców, 

ujęte w dziesięciu punktach. 

Oto pełny tekst ulotki, która 

w X X  wieku wydaje się ja

kimś paradoksalnym anachro

nizmem.

1) Terroryści liczą na strach 

i panikę. Tylko naród prze

widujący i dzielny będzie 

mógł się przed tym obronić. 

Kto jest świadkiem napadu, 

albo dostrzega jakiegoś podej

rzanego, nie może pozostać o- 

bojętnym. Nie róbcie tak, jak 

gdybyście niczego nie widzie

li; nie stawajcie się współ

winnymi.

2) Zanim wyrobicie sobie 

zdanie, zbadajcie wnikliwie, 

czy naprawdę jest ono wa

szym własnym zdaniem, a nie 

powstało pod \vpływem przy

jaciół, którzy chcą was w coś 

wciągnąć. Nie odgrywajcie 

roli dobrego wujas2ka w woj-

SAMYM SOBIE
nie. która pragnie zniszczyć 

was. waszą rodzinę i wszyst

ko to. co kochacie.

3) Nauczcie się z pewną nie

ufnością czytać gazety, słu

chać radia i oglądać progra

my telewizyjne. Nauczcie się 

widzieć we wszystkim, co czy

tacie i słyszycie, ukryte wieś

ci i nieczyste zamiary.

4) Jeśli ktoś wzywa was do 

czegoś, zgódźcie się pozornie na 

to i czyńcie tak. jak gdybyś

cie chcieli nawiazać kontakt z 

osoba, która was nagabnęła. 

Powiadomcie potem policję, 

lub najbliższy posterunek 

wojskowy. Władze udzielają 

wszelkich gwarancji, również 

gwarantują anonimowość.

5) Ćwiczcie się w tym, by 

zachować w pamięci niektóre 

zaobserwowane, charakterys

tyczne szczegóły osób, pojaz

dów i przedmiotów, w resta

uracjach, kinach, teatrach i 

salach prelekcyjnych, w pub

licznych środkach komunika

cji, domach towarowych i

domach mieszkalnych, u fry

zjera, w bankach i wszystkich 

biurach, w mieszkaniach, na 

dworcach, w pociągach, na 

lotniskach i na szosach.

6) Nie przyjmujcie obcych 

ludzi w waszym mieszkaniu — 

również wówczas, kiedy się 

przedstawiają jako policjanci

— bez uprzedniego zażądania 

od nich okazania legitymacji 

i zapamiętania najważniej

szych danych zawartych w 

nich- numeru i władzy, która 

dowód wydala; ubioru, sposo

bu zachowania się itd. Dowód 

może być sfałszowany!

7) Nie zatrzymujcie się nig

dy swym samochodem przed 

obcymi ludźmi, nawet przed 

autostopowiczami. Regulujcie 

zawsze drzwi swego samocho
du od wewnątrz. Jeśli pozo

stawicie gdzieś swój samo

chód, albo na strzeżonym par

kingu, lub przy stacji benzy

nowej, zawsze spróbujcie za

pamiętać sobie twarze ludzi 

stojących dookoła.

8) Wiele telefonicznych po

łączeń krzyżuje się. Jeśli 

spotkacie takie krzyżujące się 

połączenie, nie przerywajcie 

go, przysłuchujcie się rozmo

wom i zawiadomcie natych

miast policje, albo najbliższy 

posterunek wojskowy.

9) Jeśli do waszego domu 

sprowadzi się nowy lokator, 

lub też wynajmie mieszkanie 

w sąsiedztwie, zawiadomcie 

policję lub najbliższy poste

runek wojskowy.

10) Nasz brak jedności sta

nie się najsilniejszą bronią na

szych wrogów. Jeśli uda nam 

się stworzyć wzajemne zrozu

mienie, jeśli będziemy serde

czni, poinformowani i zjedno

czeni, nikt wówczas nie może 

nas zwyciężyć.

N a s z  sw ojski p e j
za ż  su szq ce j się b ie 
lizny? S u sze n ie  — ow 
szem , a le  nie  b ie lizny. 
Tak d e k o ro w a n e  sq  
p raw ie  w szystkie d o 
my w norw eskim  
m ie śc ie  Tjo m so , g d z ie  
w c e lu  w ysu szen ia  
w yw iesza się  z okien  
św ie że  skóry p o la r
nych n ie d źw ie d zi.



Piękne stroje i ży'.v'o!owe wykonaDie programu zapewniły sądeckim ,,LACHOM” pierwsze miejsce i „Złotą Ciupagę” „Srebrną
bułgarskie

W dniach 6 -1 3  września odbył się w Z a 
kopanem trzeci z kolei Międzynarodowy Fe
stiwal Folkloru Ziem Górskich. Impreza ta, 
której patronuje minister Kultury i Sztuki 
Lucjan Motyka, stanowiła gfównq atrakcję 
IX „Jesieni Tatrzańskiej", będqcej przeglq- 
dem osiqgnięć kulturalnych podhalańskiego 
regionu. W bieżqcym roku po raz pierwszy 
wystqpiły zespoły, biorqce udział tylko 
w konkursie międzynarodowym.

Tzw. ,,Dni Polskie”, czyli eliminacyjny kon
kurs rodzimych zespołów regionów górskich — 
odbyły się dwa tygodnie wcześniej w Żywcu. 
Ogółem w Międzynarodowym Festiwalu wzię
ło udział dwadzieścia zespołów, w tym dziewięć 
zagranicznych — z Czechosłowacji (2 zespoły), 
NRD, Bułgarii, Rumunii, Norwegii, Francji, Au
strii i Związku Radzieckiego. Występy wszyst 
kich ekip oceniało międzynarodowe jury pod 
przewodnictwem wybitnego polskiego etnogra
fa i wielkiego znawcy folkloru, prof dr. Roma
na Reinfussa.

Niestety, przykrego figla spłatała organizato
rom imprezy pogoda. Z powodu deszczu nie
które wcześniej zaplanowane atrakcje, jak np. 
„góralskie wesele z kuligiem”, nie wypadły jak 
sobie tego zakopiańscy działacze życzyli.

Obok koncertów festiwalowych zorganizowano 
m. in. sesję naukową, dotyczącą spraw górskie
go folkloru i problemów związanych z jego 
przedstawieniem na scenie.

Gospodarzem sesji była Centralna Poradnia A- 
matorskiego Ruchu Artystycznego Ministerstwa 
Kultury i Sztuki. To niezwykle pożyteczne spo
tkanie pozwoliło na pogłębienie wiadomości o 
folklorze także dziennikarzom akredytowanym 
przy festiwalu.

W myśl stałego regulaminu zespoły uczestni
czące w imprezie zakwalifikowane zostały w 
dwóch równorzędnych kategoriach — jako ze
społy autentyczne występujące w oryginalnych

strojach swojego regionu i prezentujące tzw. 
„czysly , rodzimy folklor oraz — jako zespoły 
stylizowane, dla których folklor górski stanowi 
jedynie punkt wyjścia dla artystycznego opraco
wania .programu. Wiąże się to równocześnie z 
większą swobodą w doborze kostiumów a także 
w opracowaniach wokalnych, muzycznych i cho
reograficznych

Z reguły kierownicy zespołów sam i zgłaszali 
uczestnictwo w jednej z grup a tylko SDoradycz- 
nie poprawek dokonali iurorzy. Zakopiański fe
stiwal cieszy się dużą popularnością w całej 
Europie. Gościliśmy już zespoły z Włoch i da
lekiej radzieckiej autonomicznej republiki Da
gestan, z Norwegii i z francuskich Pirenejów. 
Organizatorzy czynią starania, aby w IV Festi
walu wystąpiły zespoły z Hiszpanii i ze Szkocji.

W sierpniu tego roku, we Francji powstał Ko
mitet Międzynarodowej Organizacji Festiwali 
Europejskich, w skład którego weszli przed
stawiciele większości państw europejskich. Pol
skę reprezentuje w randze wiceprzewodniczące
go przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Sztu
ki mgr Michał Kosiński.

Celem prac Komitetu będzie ustalenie roczne
go kalendarza imprez folklorystycznych w Euro
pie. Ponadto wydawany będzie informator, za
wierający wiadomości ó poszczególnych festi
walach. Ułatwi to niewątpliwie nawiązywanie 
międzynarodowych kontaktów. Główną nagrodę 
Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem 
GÓTskich „Złotą Ciupagę”, w kategorii zespo
łów autentycznych, jury przyznało MiędzyspóJ- 
dzielnianemu Zespołowi Pieśni i Tańca „LA
CHY” z Nowego Sącza.

Zespół ten istnieje już piętnaście lat i zapisał 
na swoim koncie wiele cennych sukcesów. Są- 
decczanie występowali z dużym powodzeniem 
na podobnych festiwalach w Anglii i we W ło
szech. Uczestniczyli także w I Festiwalu zako
piańskim i otrzymali wyróżnienie.

W tym roku laureaci zaprezentowali festiwa
lowej publiczności tańce, zwyczaje i pieśni lu 
dowe Lachów oraz Górali sądeckich. Było to 
wspaniałe widowisko. Znakomita gra kapeli J a 

na Józefowskiego, bogactwo lud' 
a także niezwykły temperament 
zmusiły widzów do najgorętszej 
wora — bez przesady — nie byl

Spośród zespołów wyróżnionych 
szczególnie sympatycznie zapisali 
ci publiczności Norwegowie. I 
GYNT” zaprezentował folklor tj 
nawski, surowy w formie i jedne 
spokojny i podany z dużą kultui 
wypadł taniec zręczności — „halli 
tancerze poczynali sobie niczym 
szego zawodowego baletu.

Natomiast duży 2awód sprawili 
nego, Harcerski Zespół Regional 
sia Obrochty. Tańce Skalnego I  
wionę były wyrazu i „zbójnicki 
wiołowy, jakby się t»" . należa 
W konsekwencji b a rd ^^ ła b y  w? 
że na gorszą dyspozycję zespołu 
niedawne męczące tournee po V 
bene w pełni udane Podhalańsk 
zupełnie pominięto w protokole 
cież w ubiegłym roku właśnie 
zespół góralski im. Klimka I 
pierwsze miejsce...

W kategorii zespołów stylizował 
„Złotej Ciupagi” został ru-rr 
„OANSZUL”. Działa on przy Dc 
ci Ludowej w mieście Satu Mi 
tańców z doliny rzeki Samosz w 
dawni wielkie wrażenie. Żywioh 
także w ocenie jurorów wypi 
Warto dodać, że jest to już drug2 
ga” dla Rumunów. Przed dwon 
na zakopiańskiej estradzie < 
„HORA”,-prezentujący zupełnie i 
„OANSZUL”, ale w sposób rów 
Charakterystyczne, że rumuńsku 
zgłosiło swój zespół do kategorii 
tentycznej, a Grand Prix przyz. 
zespołów stylizowanych.

Ponieważ i w tej grupie sąd 1 
przyznał nagród drugich i trze 
wyróżnienia, nieco w cieniu poz 
kilku, również bardzo interesu.



Zdobywca „Srebrnej Ciupagi" - nagrody dziennikarzy akredytowa
nych przy festiwalu — żywiecki zespól ..JODŁY'- zaprezentował 
piękne stare instrumenty
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kursowy nie 
i a jedynie 
aly występy 
ych, zespo

łów. Popis baletowy zespołu ORAT-BAT z Bay- 
onne, z- Francji, pełen lekkości i wdzięku, bar
dzo się-wszystkim podobał. Fakt, że występ Ru
munów został oceniony wyżej, świadczy tylko 
o wysokim poziomie artystycznym zakopiań
skiej imprezy.

Dobrze wypadł występ radzieckiego zespołu 
..PAMIR” z Tadżykistanu. Stylizacja strojów 
była jednak tak wyraźna, że w sumie miało to 
wpływ na obniżenie ogólnej oceny zaprezento
wanego programu.

Na uwagę zasługuje widowisko przedstawione 
przez Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej, 
także wyróżnione przez jurorów. Po raz pierw
szy przyznano na festiwalu „Srebrne Ciupa
gi” — nagrody specjalne przyznane przez akre
dytowanych dziennikarzy. W ten sposób uhono
rowano wśród zespołów autentycznych „JO 
DŁY” z Żywca a w kategorii stylizowanej buł
garski zespół z Warny. Ponadto zagraniczni 
członkowie jury wystąpili z wnioskiem, aby w 
następnych festiwalach oceniano zespoły w 
trzech kategoriach,

Podział taki wygląda następująco:

— kategoria zespołów autentycznych

— kategoria zespołów artystycznie opracowa
nych

— kategoria zespołów stylizowanych.

Najprawdopodobniej więc, od przyszłego roku
organizatorów festiwalu czeka dodatkowy wy
datek — trzecia „Złota Ciupaga”!...

Jest pewną prawidłowością zakopiańskiej im 
prezy, że w kategorii zespołów autentycznych 
łaury zbierają nasze regionalne zespoły, zaś 
wśród zespołów stylizowanych zagraniczni goś
cie (w roku ubiegłym „DAGESTAN '). Stąd 
wniosek, że w dziedzinie „czystego" folkloru nie 
mamy w Europie równych sobie. Tradycja jest 
jednak dość młoda i może już po przyszłorocz
nym festiwalu... przestanie być tradycją.

Natomiast na pewno wejdą w zwyczaj coroczne 
spotkania zespołów folklorystycznych pod Gie
wontem. Na imprezie, która dzielnie „broni” 
dobrego imienia wszelkich festiwali.

upagę“ rWlbierają soliści 
zespołu z Warny

Tańczą laureaci Grand Prix III 
MFFZG — zcsUóI rumuński „OAN- 
SZUL” z Satu Mare



Kto i kiedy powołał po raz 
pierwszy instytucję matrymonial
ną — nie wiadomo. Wiemy jed
nak, że „swatanie” znane jest ro
dowi ludzkiemu od najdawniej
szych -czasów. Dziś niektóre biu
ra matrymonialne w krajach ka
pitalistycznych (zwłaszcza w An
glii, USA i Japonii) to potężne 
przedsiębiorstwa, zatrudniające 
setki pracowników, w tej liczbie 
wybitnych specjalistów różnych 
dziedzin (socjologów, psychiatrów, 
psychologów, prawników, leka
rzy). dysponujące aparaturą elek
tronową, mającą ułatwić możli
wie najkorzystniejszy dobór part
nerów. Nasz rodzimy „przemysł” 
matrymonialny prezentuje się jak 
Kopciuszek przy tamtych gigan
tach, ale spełnia te same funkcje, 
za o wiele mniejszą opłatą. Zagra
niczne giganty matrymonialne to 
olbrzymie magazyny ludzkich 
pragnień — nasze rodzime, to za
ledwie stragany ludzkich serc.

Zawodowa ciekawość — co też 
znaleźć można na takim straganie
— podyktowała mi pewnego dnia 
treść „oferty matrymonialnej”, 
którą zamieścił jeden z popular
nych dzienników warszawskich.

Poszukiwałem towarzyszki ży
cia w wieku lat 28—40 material
nie niezależnej, kulturalnej, z 
wykształceniem minimum śred
nim, o milej powierzchowności.

Po czterech dniach podjąłem 
116 ofert, w tym 73 z miejscowo
ści odległych od Warszawy Głów
nym motywem większości oferen- 
tek pozawarszawskich (34 pracow
nice umysłowe, 21 bez podania 
zajęma i zawodu, 18 nauczycielek 
wiejskich) było dążenie do za
mieszkania w Warszawie, albo 
inaczej: chęć ucieczki z prowin
cji!

Oto fragmenty listów:
„. Marzę o tym, żeby żyć w 

Warszawie. Próbowałam już za
czepić się w stolicy, ale nic z te
go nie wyszło"... „Jestem nauczy
cielką na wsi, w której zagrzeba
łam się przed 5 laty. Nie jestem 
Silaczką, niestety. Ogarnia mnie 
rozpacz. Popadam we wtórny a- 
nalfabetyzm, dziwaczeję i co naj
tragiczniejsze — nie widzę dla 
siebie żadnych perspektyw...'’, 
„...Jeśli ma pan mieszkanie w 
Warszawie — a chyba tak rozu
mieć należy, to znaczy, że pańska 
przyszła żona także uzyska za
meldowanie w Warszawie. Bo je
śli chodzi o mnie... (długi opis 
zalet własnych)... ale mój waru
nek: mieszkać w Warszawie'’,
„...po ślubie chciałabym zamiesz
kać tylko w Warszawie...", „...Je
stem urodzoną warszawianką z 
Grochowa, może los pozwoliłby 
mi wrócić do rodzinnego mia
sta...”.

W innych listach dążenie to u- 
kryte jest w treści, ale także czy
telne. Np. „...W Warszawie na 
pewno łatwiej żyć i zarabiać, dla
tego zgodziłabym się nawet za
mieszkać w stolicy".

Zaskakująca jest gotowość wie
lu pań do natychmiastowego przy
jazdu do Warszawy, na spotkanie 
i to z bardzo- odległych miejsco
wości (Suwałki, Węgorzewo, 
Słupsk, Bielsko-Biała, Leżajsk). 
Tylko II pań proponowało przy
jazd do siebie.

Ogłaszały się kobiety samotne, 
rozwódki z dziećmi i bezdzietne 
(2 panie samotne alimentują dzie
ci pozostawione przy b. mężach), 
wdowy. Na 116 ofert, tylko jed
na reprezentantka tzw. inicjaty
wy prywatnej mieszka w Warsza
wie. 11 pań zastrzegło, że nie to

lerują alkoholu (absolutnie), 14 
domagało się ślubu kościelnego, 
niezależnie od cywilnego; 2 wy
rzekały się rodzenia dzieci; 6 
wolałoby nie mieszkać pod wspól
nym dachem z teściami; 4 uprze
dziły lojalnie, że wyznają mate- 
rialistyczny światopogląd; jedna 
pochwaliła się bratem w Szwaj
carii. do którego można wyje
chać na urlop, inna stwierdza, że 
„przepada za końmi" („a może 
pan też jesl koniarzem?...”) Jesz
cze inna bardzo ciepło napisała o 
chorej matce, z którą nie zamie
rza się rozstać, „nawet gdyby o- 
biecano jej złote góry”. (Chylę 
czoło przed panią, Mario!); Jedna 
podała dokładny wymiar własnej 
sylwetki „zbliżony do Miss Świa- 
ta‘‘...; Jedenaście oferentek załą
czyło po dwie i więcej fotografii 
w różnych pozach... Z tego jedno 
zdjęcie, które zaliczyłem do gatun
ku pornograiicznego, nadesłała 
najmłodsza oferentka ze Słupska, 
licząca 23 lata! Wiele zaznaczyło, 
że dysponuje „większą gotówką".

Z grupy 43 oferentek stołecz
nych i podstołecznych wybrałem 
26 listów od pań, mieszkających 
w Warszawie, z którymi kontakt 
jest najłatwiejszy. Ale i tę licz
bę postanowiłem zredukować do 
pozycji, które uznałem za jedy
nie godne uwagi. Brałem pod u 
wagę rzeczową, spokojną i poważ
ną treść listów, które pozwalały 
mniemać, że ich autorki reprezen
tują jakąś człowieczą wartość.

*

A oto kilka spotkań z wybrany
mi kandydatkami.

Kawiarnia „Świtezianka" przy 
ul. Marszałkowskiej, godzina 12. 
Upał nie do wytrzymania. Zna
lazłem wolny stolik tuż przy wej
ściu, dobry punkt obserwacyjny 
osób wchodzących do lokalu. Za
mówiłem jakiś napój i udaję, źe 
najbardziej zajmującą gazetą na 
globie ziemskim jest ..Życie War
szawy”. Znak rozpoznawczy (czer
wony goździk w klapie marynar
ki) staram się dyskretnie prze
słonić gazetą myśląc, że w ten 
sposób pierwszy rozpoznam part
nerkę i zyskam na czasie, by móc 
jej się przyjrzeć, gdy będzie roz
glądać się za mną po sali. Po 
chwili stwierdzam, że ten mój po
mysł z kwiatkiem w klapie to 
czysty idiotyzm. Po pierwsze — 
nie mogę uwolnić się od ma
rynarki, która grzeje mnie jak 
pierzyna, a po drugie — na 
pewno prezentuję się dość głupio 
z tym omdlałym kwiatkiem, o tak 
wczesnej porze dnia. Potwierdzał 
to zresztą wzrok kelnerki, która 
patrzyła na mnie z jawnym poli
towaniem. Ale zmienić już nic 
nie mogłem. Czekałem na tę „naj- 
pierwszą", na Misjonarkę (tak się 
podpisała). Zaledwie kilka słów

na szarym papierze: „Pragnę po
wiedzieć to, czego inne nie powie
dzą".

Czekam. Rozmyślam jak ona 
wygląda. Wysokła. niska, tęga, 
czy chuda jak ogrodowa tyka?... 
Blondynka, brunetka, ruda?... Ja
kie ma oczy?... A może ma ..ze
za”... A może piękność olśniewa
jąca?... Nie, wokół piękności za
wsze panuje tłok. Taka nie musi 
szukać szczęścia przez ogłoszenia 
matrymonialne. Łapię się na tym, 
że jestem dziwnie podniecony, jak 
gdybym naprawdę „miał się że
nić”.

Wchodzi?... Energicznie zdąża w 
głąb sali. Nie interesuje się stoli
kami mijanymi po drodze. Nawet 
nie zdążyłem zauważyć jej twa
rzy. Z tyłu prezentuje się... Nie
ważne. Nie każdy musi chodzić z 
gracją modelek paryskich. Zresz
tą to na pewno nie „ona”.

Wchodzi blada istota, o krótko 
przyciętych włosach (takie fryzu
ry mają rekonwalescentki po 
chorobach zakaźnych). Niezdecy
dowanie stoi chwilę, wykonuje 
ruch głową jak gdyby przywoły
wała kogoś spoza drzwi. Ruch ten 
powtarza się. Odgaduję, że to e- 
fekt jakiegoś skurczu mięśni.

Blada istota powoli zbliża się 
do mojego stolika. Patrzy na mnie 
z silą hipnotyzera.

— To pan. — słyszę przytłu
miony głos. Nie brzmi to jednak 
jak pytanie, lecz jak kategorycz
ne stwierdzenie.

— To ja — podpowiadam, nie
wiadomo czemu w tej samr' ona- 
cji. W

— Pozwoli pan, że siqd^.
— Ależ, oczywiście. Bardzo 

przepraszam, że...
— Nie szkodzi.
Siadamy oboje. Dopiero teraz 

mogę przyjrzeć się jej twarzy. 
Jest chorobliwie blada, peł
na drobniuteńkich zmarszczek; 
patrzą na mnie duże oczy o bar
wie wypłowiałego błękitu, zdają 
się łzawić. Usta wąskie, dociśnię
te jak cegły w murze.

— Jestem Misjonarką. Dobrze 
pan uczynił przychodząc na spot- 
kanie ze mną. Jestem powołana do 
ratowania bliźnich. ...Ale, może 
najpierw powie mi pan, tylko 
proszę mówić prawdę, dlaczego 
chce się pan żenić? Słucham... 
Dlaczego pan się tak długo za
stanawia?... Gdyby pańskie inten
cje były czyste nie zastanawiałby 
się pan.

— Pani na pewno nie jest kan
dydatką na żonę, uważam więc ..

— To, co pan uważa, nie 
resuje mnie! Świat jest zepsuty, 
cuchnie jak padlina! Przybywam 
tu żeby pana ostrzec. Prawdziwe
go szczęścia nie znajduje się w 
łożnicy mój synu! Na złą drogę 
wstąpiłeś, ale jeszcze nie jest za 
późno by zawrócić z niej! — mó
wi coraz szybciej. — Pan chce 
ślubować, tak? ...Czy zastanawiał 
się pan, komu złoży Pan śluby?... 
Ciału?... Tak?... grzesznemu ciału 
zamierza pan złożyć śluby!... Bę
dę się modlić za pana, bo widzę, 
że nie jesteś całkiem zepsutym 
człowiekiem, tylko opętanym 
przez demona zła i rozpusty!

Szept Misjonarki przechodzi w 
syk, który staje się coraz bardziej 
donośny, skutecznie konkuruje z 
ekspresem do kawy Ale się wpa
kowałem! Misjonarka! Zaczynam 
myśleć co to będzie, jeśli Misjo
narka nie zechce uwolnić mnie od 
swego posłannictwa, a co, jeśli za
cznie krzyczeć na cały lokal? Po
myślą ludzie, że np. uwiodłem jej 
córkę i uchylam się od alimen-



tów... Usiłuję przerwać potok 
slow.

— Proszę pan i — mówię, nale
wając płynny owoc do szklanki — 
poszukuję żony nie dla siebie, tyl
ko dla kolegi, który jest bardzo 
nieśmiałym człowiekiem i prosi) 
mnie o to.

— A może zdecyduje się parci 
wyjść za mąż? — strzeliłem nie
mal desperacko, licząc, że może to 
być korzystnym dla niej wstrzą
sem. Milczy. Tylko na jej twarzy 
wykwitł ledwo dostrzegalny -uś
mieszek.

— Mój kolega to naprawdę do
bry człowiek. Potrzebna mu jest... 
niewiasta właśnie jak pani dobra 
i cnotliwa. Proszę pomyśleć tylko: 
będziecie mnożyć Dobro i Cnotę. 
Sama nie poradzi pani sobie w 
tym zepsutym świecie. We d%fój- 
kę można zdziałać więcej. Ludz
kość będzie wam wdzięczna. 
Stworzycie dom Dobra i Cnoty, 
inni będą mieć wzór i przykład. 
Tylko w ten sposób można wal
czyć z zepsuciem i złem.

Misjonarka nerwowo odsunęła 
szklankę, zerwała się od stolika, 
krzyknęła głośno: Zboczeniec — 
i pomknęła ku wyjściu.

SV ’em się jak smagnięty bi- 
czen.VPrzy sąsiednich stolikach 
odwróciły się głowy.

☆

Lekcja z Misjonarką była na
prawdę pożyteczna.

Spotkanie z Janeczką umawiam 
w plenerze, w Ogrodzie Botanicz
nym, przed południem. Liczę, że
o tej porze będzie tam mało ludzi. 
W kieszeni mam zdjęcie pocztów
kowe z retuszem artystycznym. 
Staram się zapamiętać twarzycz
kę.

Przybyła z angielską punktual
nością, demonstrując znak rozpo
znawczy (japońską parasolkę) na 
wszystkie strony. Nie była to jed
nak twarz z fotografii. Zdjęcie 
musiało być wykonane przed co 
najmniej dziesięciu laty, przywi
taliśmy się, wymieniając tylko 
imiona: Janeczka — Staszek.

"jsdzimy obok siebie, uśmie- 
C-ry^y się i nie wiemy od czego 
zacząć rozmowę. Okazuje się, że 
to wcale nie taka łatwa rzecz. 
Zaczynam od rozmowy o pogo
dzie. Temat banalny, nawet 
bzdurny, ale bardzo ułatwia lu 
dziom zbliżenie. „Lalo, już nie le
je. słoneczko złote, kwiaty pach
ną, ogród jest piękny, świat jest 
piękny, ludzie...”

O ludziach Janeczka ma zdanie 
nie najlepsze. Zbyt wiele doznała 
zawodów i przykrości. Jest sama 
od 6 lat. Wychowuje osiemnasto
letnią córkę i dziesięcioletniego 
chłopca, porażonego paraliżem 
dziecięcym. Z córką ma poważne

kłopoty. Dziewczyna nie zdała 
matury i nie garnie się do pracy. 
Dwa razy uciekała z domu. Wy
maga „silnej ręki” — a może tro
ski i czułości, której już dla niej 
nie starcza. Ojciec płaci alimenty
— nawet nieźle — po tysiąc zło
tych na dziecko. Teraz prawdopo
dobnie odmówi dalszej alimenta
cji córki, która jest pełnoletnia. 
Twarz Janeczki, ładna twarz, jest 
zmęczona i smutna; nie przesłoni 
tego uśmiech, który jest niepraw
dziwy, nienaturalny. Janeczka 
pracuje w służbie zdrowia, je&t 
magazynierką. Janeczka ubrana 
jest czysto, ze smakiem, wygląda 
na zadbaną. Twierdzi, że po raz 
pierwszy odpowiedziała na pro
pozycję matrymonialną z gazety 
i to za namową przyjaciółki. Zda
je sobie sprawę, że jej sytuacja 
nie jest dla mężczyzny zachęcają- 
jąca. Chyba, że trafi na prawdzi
we uczucie i wtedy ten ktoś ze
chce dzielić trud jej życia. Czy 
wierzy w prawdziwe uczucie, a 
więc w prawdziwą miłość, przypu
szczałem, że zabrakło jej odwagi 
posłużyć się słowem miłość.

Nie odpowiedziała ani twier
dząco, ani przecząco. A więc wie
rzy i to zapewne sprawiło, że nie 
rezygnuje z poszukiwań, że czy
tuje ogłoszenia matrymonialne, 
że przyszła na to spotkanie...

Pytam wprost: co było przyczy
ną rozkładu jej małżeństwa?

— Inna kobieta, u boku mego 
męża — odpowiada z westchnie
niem i zaraz dodaje. — Ale, ja 
też nie byłam bez winy. Nie po
trafiłam umiejętnie rozegrać tej 
sprawy.' Przegrałam.

Janeczka jest kobietą na pewno 
rozsądną; życie udzieliło jej twar
dej nauki. Głupstwa nie popełni. 
Człowieczym prawem jest jednak 
samoobrona. I ona instynktem sa
moobrony dąży do pozyskania si
ły wspierającej, w postaci męż
czyzny. Wiem o niej niewiele. Po
zostaje mi przyjąć za prawdę 
wszystko, co mówi o sobie. Czy 
mówi szczerze? ...Jaka jest na
prawdę, na co dzień, w dobrej i 
złej chwili — któż to wie? Gawę
dzimy jeszcze jakiś czas, opowia
dam o sobie. Zauważa głośno, że 
jestem „bardzo skąpy w wypo
wiedziach’’ i pa chwili, patrząc mi 
w oczy, stwierdza wprost, że nie 
mogłaby mieć do mnie zaufania. 
Dlaczego?... „Jest w panu coś, co 
każe mi tak myśleć" — słyszę w 
odpowiedzi. Trudno nie przyznać 
jej racji. Czyżby instynkt samo
obrony?... Mówię, że pozory czę
sto mylą. Mój głos jest tak fał
szywy, że chyba jeszcze bardziej 
pogłębiłem jej nieufność.

Rozstajemy się umówieni na 
telefon, który mi dała razem ze 
swoim nazwiskiem. Całuję jej 
dłoń, mówi ..do zobaczenia'' i 
wiem, że jest to nasze nie tylko 
pierwsze, ale i ostatnie spotkanie. 
A ona?... Czy wiąże z tym spot
kaniem jakieś nadzieje?.. Byłoby 
mi przykro z tego powodu.

P.S.

Janeczka okazała się czujna i 
sprytniejsza niż mogłem przypu
szczać. Telefon należał do Chiń
skiej Ambasady...

☆

Mam już doświadczenie i wpra
wę. Następne spotkanie umawiam 
z „właścicielką zakłada usługowo- 
produkcyjnego i Wartburga”. Na 
parkingu przy kawiarni „KA
PRYS”, w Alejach Jerozolim
skich. Znak rozpoznawczy: Wart

burg z numeracją. Skradam się od 
ulicy Smolnej, punktualnie. Wart
burg stoi. W jego wnętrzu głów
ka kobiety. Po chwili zajmuję 
miejsce obok właścicielki. Pre
zentacja odbywa się w warun
kach ograniczających swobodę 
ruchów. Za to bliskość zapewnio
na idealna, zwłaszcza że Władzia 
(tak miała na imię) jest kobietą 
solidnie zbudowaną. Zażyczyła 
sobie przeprowadzić rozmowę 
wstępną w samochodzie. Nie pro
testuję. ale postój na parkingu 
stanowczo mi nie odpowiada. Ru
szamy przed siebie. Bez celu. By
le kręciły się kółka. Nie pytani 
nawet dokąd mnie „uwozi". Przy
puszczam, że sama nie bardzo 
wiedziała dokąd jechać. Faktem 
jednak jest, że znaleźliśmy się 
przed Cytadelą, na wysokości X 
pawilonu, przed Bramą Straceń. 
Tam zatrzymała wóz. Ktoś prze
sądny wziąłby to za zły omen...

Władzia wygląda na lat więcej 
niż czterdzieści, ale być może — 
postarza ją tusza. Pod grubą war
stwą kosmetyków' pospolite rysy. 
typ handlarki z prowincji. Palce 
upierścienione. Na tylnym sie
dzeniu etola ze srebrnych lisów. 
Chyba towar na sprzedaż, bo 
dzień jest przecież upalny. Przy
puszczam. że załatwia po drodze 
wszystkie interesy.

Władzia jest samotna, bezdziet
na — tak twierdzi. A ja zastana
wiam się: jak ona się uchowała?. 
Prowadzi zakład krawiecki i 
sprzedaje własne wyroby konfek
cyjne. Ma dwupokojowe miesz
kanie. własnościowe, nowocześnie 
urządzone. Opowiada mi przede 
wszystkim o swoim powodzeniu u 
mężczyzn. Nie dają jej spokoju! 
Ale ona nie taka. Tylko wtedy, 
kiedy pokocha kogoś. Inaczej nie 
Nie bardzo wiem o co chodzi, cho
ciaż mogę domyślać się. ale nie 
chcę popełnić omyłki. Dowiadu
ję się. że dużo pracuje i 
że chce zwiększyć kapitał bo za
mierza zmienić branżę — na ga
stronomiczną Ma już dość kra- 
wiecczyzny i ,.tych, bab, które 
same nie wiedzą czego chcą”. Ję
zyk Władzi trąci żargonem z ba
zaru Różyckiego. Naprowadzam 
rozmowę na wykształcenie. Nie 
ukrywa, że uczy się w szkole 
średniej dla pracujących. Ma am
bicje. Tylko nie bardzo sobie ra
dzi z językiem rosyjskim. Z pol
skiego?... Same bardzo dobre oce
ny.

— Czy pan zna rosyjski? —
zwraca się nagle z pytaniem

— Znam, bardzo dobr2e.
— Oj, to wspaniale! Będzie 

mnie pan podciągał!

Z tematu „naukowego” powra
camy do zwierzeń osobistych. Pu
szczam swoją „płytę” — później 
znowu ona. Rozwódka, od kilku 
lat. Mąż byl „łajdakiem, pijakiem, 
awanturnikiem", chociaż „cała je-

i"

go rodzina porządna, starszy brat 
jest aktorem ". Mimo woli z jej ust 
padają słowa „moj syn napisał z 
wojska"... Udaję, że nie dotarły 
"one do mojej świadomości. Zasta
nawiam się tylko: dlaczego ukry
ła, że ma syna?... W szerokim 
uśmiechu oświadcza mi, że wy
obrażała mnie sobie zupełnie ina
czej W rzeczywistości wyglądam 
w jej oczach korzystniej niż po
stać z wyobraźni. Łapię się na 
tym, że połechtało to jednak mo
ją uśpioną męską próżność, bo 
nagle poprawiłem włosy i krawat.

Dochodzimy do zgodnego wnio
sku, że na pierwszy raz powie
dzieliśmy sobie i o sobie dostate
cznie wiele.

Kiedy zobaczymy się znowu?... 
Oczywiście, w najbliższą niedzie 
lę. W jej mieszkaniu. Zaproszony 
zostaję na obiad. Będzie karp w 
śmietanie. Sama przyrządzi. Do
piero jest czwartek — a więc do 
niedzieli.

Wracamy do śródmieścia. Wy
siadam.

— Do niedziełi!

— Do niedzieli!

Jeszcze tego samego dnia wysy
łam list ekspresowy na adres 
Władzi, który zawiera przeprosi
ny i wyjaśnienie, że dalsze pod
trzymywanie znajomości uważam 
za bezcelowe.

☆

Karina Jak wam się podoba to 
imię?... Nosiła je kolejna part
nerka, romantyczka ścigająca 
nieuchwytne szczęście. Kobieta, o 
której bez cienia przesady moż
na powiedzieć, że jest istotą cza
rującą. Młodość zachowała się w 
niej w sposób zdumiewający. ,.Na 
oko” najwyżej lat 28 — w rze
czywistości o całą dekadę więcej. 
Wszystko w niej wydawało się 
być rozpieszczone: głos, spojrze
nie, dłonie, biodra, nawet chód 
Ubrana z nieskazitelną elegan
cją: rzec by można — eksponat 
wzorcowy warszawianki. Z zawo
du: historyk sztuki.

— Czego szuka?...

— Małżeństwo nie jest moim 
celem. To idiotyczna instytucja!
— wypowiada się rozgorączkowa
na — Zresztą ja nie mam jeszcze 
rozwodu (to ..jeszcze” akcentuje 
mocniej). Wcale też nie spieszę 
s;ę 2 rozwodem. Po prostu nie stać 
mnie n a  rozwód. Wyrządziłabym 
krzywdę dzieciom a tego robić mi 
nie wolno. Musiałabym też zre
zygnować z wielu rzeczy: z samo
chodu, z gosposi, z wyjazdów za
granicznych ... To wszystko mam 
przy mężu, którego nie kocham... 
Pragjię jednak mieć przyjaciela, 
człowieka, który mnie będzie ro
zumiał i da mi coś więcej niż 
„złotą klatkę". Poszukuję bratniej 
duszy. Chcę kochać i być kocha
ną. Nie chcę być zabaweczką, pie- 
seczkiem, lalką — w rękach męża 
pana i władcy. To poniża ludzką 
godność — człowiek czuje się u- 
bezwłasnowolniony. Kobieta ma 
swój mózg, może nie za bardzo 
doskonały, ale ma! Są mężczyźni 
(do takich należy mój mąż), któ
rzy nie zgadzają się, żeby kobie
ta posługiwała się własnym móz
giem. Uważają, że w memencie 
zawarcia związku małżeńskiego, 
kobieta „traci” mózg i od te) 
chwili trzeba nią „zdalnie stero-
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wać". Mężczyzna, który odbiera 
kobiecie prawo do posiadania 
u-lasnegn mózgu, musi utracić jej 
uczucie. (Po krótkiej pauzie). Do 
jakich mężczyzn pan należy?...

Proszę Karinę o zwolnienie 
mnie z odpowiedzi. A kiedy nie 
ustępuje, zdobywam się na od
powiedź wymijającą:

— Wiele nauczyłem się od pa
ni. J za to dziękuję.

— Ja dziękuję za szczerość. 
Dlatego wolę mieć dobrego przy
jaciela, czy jak kto woli kochan
ka — niż złego męża. Odpowiada 
to panu?... Nie będzie pan mial 
ze mną żadnych kłopotów. Mogę 
być tylko... trochę zazdrosna. Jest 
pan miły, sympatyczny i chyba 
dobry, wygląda pan na takiego.

— Kiedyś usłyszałem o sobie o- 
pinię kobiety, że sam mój wygląd 
nie budzi w niej zaufania.

— Bo to była kobieta inna niż 
ja, niepodobna do mnie. Pan 
przy niej był także inny niż przy 
mnie...

Zacząłem się bać Kariny. Jej 
spojrzenia, jej dotyku. Mężczyzna, 
wbrew pozorom, to jednak słaba 
istota. Czułem, że może nastąpić 
finał, który nie powinien mieć 
miejsca. Musiałbym pominąć Ka
rinę w tej relacji, a przecież ory
ginalność jej poglądów zasługu
je na uwagę Sięgnąłem po rezer
wy moralno-zawodowe i rozstali
śmy się.

Numer telefonu do Kariny 
przechowywałem przez kilka ty
godni. Raz nawet chciałem za
dzwonić...

Czas minął. Odczekałem kwad- 
-ans akademicki i zbieram się 
do wyjścia. Pragnę jednak jesz
cze upewnić się czy nie zaszła ja
kaś pomyłka w godzinie spotka
nia; zaglądam do terminarza, 
zgadza się: „Klub Prasy i Książ
ki, pl. Unii Lubelskiej, godzina 
17.00”.

Nie przyszła.

Dlaczego?... Może da jeszcze 
znać o sobie. Mogło jej, niespo
dziewanie, coś przeszkodzić. Ko
munikacja w stolicy nie najlepsza, 
spóźnić się łatwo. Staram się ją 
usprawiedliwić i wytłumaczyć 
przede mną. Żal mi odchodzić. 
Trwam na posterunku dalsze 
piętnaście minut. Nadaremnie.

Nie przyszła.

Dlaczego?... Treść jej listu, na 
zagranicznym ozdobnym papie
rze, wzruszyła mnie. Nie twierdzę, 
że jestem znawcą psychiki kobiet, 
ale między wierszami nietrudno 
było odczytać wielką tęsknotę 
ludzką. Moja wyobraźnia stwo
rzyła nawet jej obraz: pulchna
blondynka, z dołeczkami w poli
czkach, o roześmianych oczach 
aarwy niezapominajek. Huma- 
nistka. z każdego słowa. Imię 
ciepłe i także pulchne: Ula. Chy
ba Julia. Romeo i Julia — to 
brzmi pięknie i nasuwa tyle sko
jarzeń!

Nie przyszła.

1 : 0 dla Uli. A jednak szkoda, 
że nie mogłem jej poznać. Opu
szczam Klub z jakimś ciężarem 
na duszy. Wychodzę na ulicę. Sto
ję jeszcze jakąś chwilę. Trudno 
mi pogodzić się z myślą, że nie 
przyszła. Sam nie wiem czym wy
tłumaczyć ogarniającą mnie 
wściekłość. Następnego dnia, 
przed południem, mam wyzna
czone spotkanie z Henryką, ale

to mnie wcale nie pociesza. Hen
ryka to Henryka. Ula to Ula...

Gdy tak stoję zadumany, pod
chodzi do mnie dziewczę w mini- 
mini, z włosem w koński ogon, o 
zadartym nosku, popstrzonym 
piegami i przepraszająco uśmie
cha się.

— Czy to pan czeka na panią 
Ulę?

— Tak, ja czekam...

— Proszę pana... Ja i moja 
przyjaciółka, która tam stoi.. 
Hanka! Chodź, nie bój się!... Ja i 
moja przyjaciółką... Hanka! No, 
chodź, nie bój się, tbariatko!... Ale 
nie będzie pan się gniewał na 
nas?... Niech pan powie, że nie bę
dzie się pan gniewał...

— Nie będę, dlaczego mam się 
gniewać...

Hanka, drugi podlotek, zbliżą 
się trochę, ale wciąż zachowuje 
bezpieczną odległość.

— No tvięc powiem... To myś
my napisały ten lisi do pana. 
Chciałyśmy zobaczyć jak „taki" 
pan wygląda, no i dla zabawy...

Dobre sobie. Dla zabawy! 
Chciały wiedzieć, jak „taki pan" 
wygląda. Teraz już wiedzą, że 
wygląda nie najmądrzej. Śmieją 
się tsawet głośno. Ja także się 
śmieję — z samego siebie, z mo
ich ..metod dedukcyjnych”. 
Śmiejemy się w trójkę. Hanka u- 
znała, że nie grozi jej ]UŻ żadne 
niebezpieczeństwo. Podchodzi ro
ześmiana, zadowolona i wykrzy
kuje :

— To ja wymyśliłam taką za
bawę!

— Która z was pisała ten list?

— Obie pisałyśmy.

— Skąd u was takie słowa, ta
kie zwroty? Co wy możecie wie
dzieć o miłości?

— No, wie pan! Przecież nie 
jesteśmy dziećmi. Zdałyśmy do 
dziesiątej klasy.

— Skąd miałyście taką papete
rię?

— Irki siostra jest stewardesą 
w LOT — wyjaśnia Hanka.

— Czemu pozwoliłyście mi tak 
długo czekać? Nie było wam dość 
..ubawu" po dziesięciu minutach?

— My wcale nie zamierzałyś
my do pana podejść!

— A jednak podeszlyście.

— Bo nam się zrobiło pana żal. 
Był pan taki zdenerwowany.

— Powinienem ukarać was, ale 
sam nie wiem jak mam to zrobić...

Kiedy widzą, że mówię te sło
wa bez cienia powagi, Hanka 
zgłasza propozycję:

— Niech pan zafunduje nam 
lody i dojdzie do zgody.

Zafundowałem. Mile dzieciaki.

Henryka przyszła wcześniej 
przede mną: może chciała wie
dzieć jak wyglądam? Życzyła so
bie spotkać się ze mną w kawiar
ni „Ujazdowskiej". Przystałem na 
to i mam ją przed sobą. Zwiędła 
twarz, zniszczona cera. Mówi 
krótko, urywanie, nerwowo. Zwi
ja papierową serwetkę i rwie ją 
na strzępy. Niszczy jedną, sięga 
po drugą. Mam wrażenie, że drżą 
jej ręce i dzięki tej czynności mo
że to ukryć. Nie patrzy w oczy. 
Pragnie ustabilizować swoje ży
cie. Dwukrotnie rozwiodła się. 
Ma zamężną córkę. Jest sama. 
Materialnie powodzi jej się do
brze. Ma ładny „grosz" na ksią
żeczce. Jest pilotką przedsiębior
stwa turystycznego. Często wy
jeżdża zagranicę. „To straszne 
wracać do pustych ścian" •— mó
wi przygnębiona. Sięga wreszcie 
po dużą torbę skórzaną, stojącą 
na podłodze. Wydobywa z niej 
mnóstwo fotografii i układa ster
tę na stoliczku.

— To moje zdjęcia z dawnych 
lat. Byłam tancerką. Proszę, niech 
pan spojrzy...

Oglądam. Młoda dziewczyna 
uśmiecha się do mnie z fotografii. 
Tak uśmiechają się szczęśliwi lu 
dzie. Szczęśliwa dziewczyna po
śród koszy kwiatów, z panami w 
smokingach, na Placu Świętego 
Marka w Wenecji z gołąbkiem na 
ramieniu, na plaży w kostiumie 
kąpielowym, na estradzie z lase
czką pod pachą i w cylindrze... 
Dlaczego pokazuje mi te zdję
cia?... Przecież ja nie znam tej 
dziewczyny z fotografii. Nawet 
nie kojarzą mi się one z osobą, 
która siedzi przede mną. To dwie 
różne kobiety. Podziwiam foto
grafie, zachwycam się. Sprawia 
jej to radość, ożywia się.

— Czemu rozstała się pani z 
zawodem tancerki?

— Mąż sobie nie życzył bym 
występowała na scenie. Później 
urodziłam dziecko i zrezygnowa
łam zupełnie.

Rozmawiamy jeszcze jakiś 
czas. rozmowa nie klei się. Hen
ryka wyczuwa to. Jej twarz tra
ci chwilowo odzyskaną pogodę. 
Czyni próby sondowania moich 
zamiarów. Zdobywa się na szcze
re wyznanie, że nie widzi nasze
go związku. Dziękuję Henryce za 
spotkanie, rozstajemy się.

Zgarnia fotografie ze stolika i 
chowa do przepastnej torby całą 
swoją przeszłość. Jest w tym ru
chu coś boJesnego, wywołującego 
współczucie.

I chyba dość relacji.

Reszta spotkań nie wniosła nic 
nowego. Podobna treść rozmów, 
podobne sylwetki, ten sam bagaż 
ludzkich obciążeń. Przedstawiłem 
reportażowo tylko te sceny i dia
logi. które uważam za najbardziej 
typowe lub nietypowe. Nie ośmie
lę się stawiać żadnych wniosków 
ani wypisywać dalszych komen
tarzy. Pozostawiam to Czytelni
kom. Jedni na pewno pokiwają 
głową, drudzy wzruszą ramiona
mi, jeszcze inni — być może, bę
dą mieć za złe mój postępek. 
Chciałem jednak rozeznać się. co 
można znaleźć na straganie z 
ludzkimi sercami.

STANISŁAW MAJEWSKI

COŚ
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PRA- 
BABEK

Nasze codzienne życie, organi
zowane niesamowitym tempem, 
minowane wieściami polityczny
mi, rozbojem na ziemi i w po
wietrzu, szuka wytchnienia. I 
choć wszyscy ludzie dobrej wo
li potępiają przeszłość za jej nie
sprawiedliwość społeczną, w hu
ku odrzutowców, maszyn fabry
cznych, pośpiechu zatłoczonych 
ulic miast, miejsko-hałs^^/ych 
zaśmieconych wsi, szukają wyt
chnienia w budowaniu zacisza 
domowego garnirowanego upo
dobaniem i gustem prababek i 
pradziadków. Oczywiście nikt z 
nas nie rezygnuje z pralki, lo
dówki, odkurzacza, co więcej — 
elektryczności czy gazu, słowem 
sił i maszyn, które zastępują 
moc mięśni, ale ciągoty do stylu 
moszczenia gniazda w myśl na
szych prababek i pradziadków 
są zrozumiałe. Po prostu prag
niemy ciszy i spokoju. Bo po
myślmy — początek X IX  wieku... 
Epoka zwana biedermeier. Czas 
zacisza domowego i okrągłych 
bukietów ślubnych, symbolu 
szacunku pradziadków dla wię
zi rodzinnej.

Rok 1815, rok Kongresu Wie
deńskiego rozpoczyna tę minia
turę czasową. Rok 1848, jrok zry
wu świadomych dążeń ‘ społecz
nych ludzi, niszczy skupioną 
egoistycznie twórczość, k tóre^^-  
lem jest ścielenie tylko własrwjgo 
gniazda, niezależnie od tego, co 
się dzieje w świecie,

Tę epokę — miniaturę ulepił 
mit napoleoński, a rysy grożące 
rozstąpieniu modelu wyżłobił 
bunt, któremu na imię „Wiosna 
Ludów”. Kształtowały ją węzły 
szyn kolejowych, nowego cudu, 
zbliżającego ponoći ludzkość. 
Więc... Choć tak bardzo odbieg
liśmy myślą, kształtem życia od 
owych czasów, a ponieważ intry
guje nas ono nadal, kilka oto 
obrazków, poszarzałych kurzem, 
owianych sentymentem.

Dom. Prababki komnatki swe 
wyścielały jodłowymi tarcicami, 
te zamożniejsze ściany wyklejały 
tapetami, kupowanymi w księ
garniach, sklepach najszacow
niejszych, gdzie sztychy, litogra
fie, dagerotypy i wydawnictwa 
książkowe wiodły spór o lepsze. 
Oto próbka reklamy lwowskiego 
kupca Milikowskiego, który pra
gnął nią pognębić konkurenta 
krakowskiego, pana Friedlanda:



i) Ten oto sto lik  nocny  jest k lasycznym  
przyk ładem  sty lu  b iederm e ier, zdobił on 
praw ie k a żdy  zam ożn ie jszy  dom  mie- 
s7czański.

21 Pod b la tem  zna jdow ało  się w iele szu
fladek , w  k tó rych  p racow ita  p rabahc ia  
chow ała przybory  do szycia, listy  i p a 
m ię tn ik i.

3) W  do lne j części będące j „noga” sto
liczka m ieśc iły  się sekretne schow ki.

ŻYCIA

w „uwiadomieniach o obiciach 
papierowych” informował: „Mie
niące się kolory, klęsłość lub 
wypukłość kwiatów w sposobie 
płaskorzeźby, niekiedy ich aksa
mitna szorstkość przyczyniają 
się wielce ku ozdobie" itd. itd. 
Meble mieszczańskich dotnów, 
tych zamożnych, formowa) ma
hoń. Także czereśnia, jesion i ja
wor. Brzoza czeczotka zaś królo
wała kędzierzawymi słojami, zgę- 
szczonymi węzłami i ciemnymi 
guzami.

' wśród wszystk ich m eb li, k tó 
r y ś  b iederm e ier nadal kszta łt p ro 
sty, w idząc ich  p iękno  w arch itek 
ton iczne j fo rm ie , p łaszczyznach sta
rann ie  dobieranego d rew na , cen trum  
s tanow ił stó ł. Ten okrąg ły . On k o n 
cen trow a ł rodzinne grono w porach  
posiłku , on z im ow ym i w ieczoram i 
byl skup isk iem  dom ow ych zabaw  i 
rozryw ek . Tu rozczytyw ano się w 
rom an tycznych  pow ieściach, naślado- 
w n ic tw ach  m odnego, angielskiego  
pisarza W alte ra  Scotta, baw iono  się 
w różbam i, k tórych  przew odn ik iem  
by ła  książeczka o zn am ie nn ym  ty tu 
le „S y b illa ’*. Tu p róbow ana odczy
tyw ać przyszłość z zaw iłych  uk ładów  
kart, rozk ładano  także pasjanse i te 
proste d la  potw ierdzen ia  spe łn ien ia  
m arzeń  i te skom p likow ane , by ćw i
czyć bystrość uw agi, log ikę  m yśle 
n ia .

Na marginesie warto dodać, 
że arkana sztuki wróżenia moż
na było zdobyć także z innych 
książeczek — podręczników, oz
dobnie wydawanych przez za
służonych księgarzy. Znamienne
— humorystyczne tytuły mówią 
same za siebie, np. Wróżka z 
Pacanowa”. Tu nasuwa się py
tania Czy i w tych jarwisrczno-
7.aś,.".’1 ntowy eh spr^wnch, mimo 
oszałamiającycn zdobyczy cywi

lizacji, sposób myślenia różni 
nas aż tak bardzo od prababek
i pradziadków?

Inna, ulubiona zabawa wów
czas. to tzw. „Sekretarz”, który
i dziś jeszcze znany jest naszej 
młodzieży. Dystans czasowy 
określa formuła pytań i odpo
wiedzi. Dziś pytanie brzmi: 
„Chcesz ze mną chodzić?” Od
powiedź ma różny sens, a słow
nictwo raczej ubogie, wzorowa
ne jest na pytaniu. W owej 
epoce, której poświęcamy uwa
gę. styl „Sekretarza” obowiązy
wał do tak Jzawo-ckliwych dy
skursów jak np:

— Czem miłość pochodnię 
swą zapala i gasi?

— Westchnieniem i łzami...

Prababcie i pradziadkowie,
znani nam z powyższych rozry
wek, straszący portretami w 
charakterze manekinów uosa
biających ludzi niezłomnych 
(tylko wybitny talent malarza 
potrafił utrwalić osobowość mo
dela, wyrażającą się w nie
uchwytnych niuansach rysują
cych indywidualność, typ czło
wieka ze wszelkimi jego dobry
mi i złymi cechami), pracowali.
O pracy pradziadków świadczą 
dzieła ze wszelkich dziedzin go
spodarki ludzkiej. Bardziej do
brze lub bardziej źle. Natomiast 
prababcie zasłania cień działal
ności ich mężów. Zapomina się, 
że w latach narodowej niewoli,
one były pierwszymi wycho
wawcami młodego pokolenia, od 
kolebki zaszczepiając mu pa

triotyzm, umiłowanie wolności. 
Może skute zależnością kapita
łów rodzinnych domów, później 
mężów, szczególną wagę przy-, 
wiązywały do niezależności, któ
rej uwieńczeniem była narodo
wa niepodległość?

Pracę prababek wieńczyły ar
cydzieła kuchni — im zawdzię
czamy przecież współczesną 
sławę polskich potraw, co wię
cej — polskich kucharzy, którzy 
z tego źródła, nie oglądając się 
na tzw. receptury, nęcą rnaw- 
ców-obieżyświatów nauki, kul
tury, sportu — specyfiką pol
skiej kuchni.

Ale prababcie nasze nie tylko 
kuchnia absorbowała, konfitury 
godzinami celebrowane, pierni
ki — miesiącami obrabiane, na
lewki, te dla zdrowia i te dla 
przyjemności podniebienia, lata
mi doglądane. Gospodarstwo 
kobiece, wówczas nie znające 
tzw. „punktów usługowych dla 
ludności”, „Garmażerii" i zakła
dów o podobnie, przedziwnie 
brzmiących nazwach, a speł
niających dziś rolę „półdomu", 
gospodarstwo kobiece — powta
rzam — pełniło usługi te na 
zlecenie potrzeb domowych.

P rababc ia , m in io  iż bflla się słońca, 
które opa len izna  sp lam ić  m ogło n ie 
poka laną  b ie l k a rn a c ji, p lew iła  k w ia 
towe a także  w arzyw ne grządk i, 
szczycąc się co znak o m its zym i p ło 
dam i przydom owego królestw a. W 
w olne j c hw ili chętn ie  ćw iczy ła  w tór  
g itary  do nas tro jow e j p iosenk i, k tóra  
wieczorem u m ilić  m ia ła  rodzinue  ze
bran ie  przy ok rąg łym  stole. W w o l
ne j ch w ili w p isyw ała  s ta ran ny m  p i
smem na jw ażn ie jsze  /d a rzen ia  osobi
stego życia w  n iedostępne (rzekomo) 
k a rty  pam ię tn ic zk a . C hętn ie  też gw a
szem lub  akw are lą  m a low a ła  kw ia ty  
czy „ ła n d sza fty ” — pejzaże ku oz
dobie w łasnego dom u , częściej, by  
dać upust n iew y ży tym  m arzen iom , 
zam iło w an io m  estetycznym , snobiz
m ow i. Nie zadow ala ły  je j ty lko  
um ie ję tnośc i trzech złow rog ich  
sióstr „ P a re k " , bow iem  chętn ie  wy
szyw ała. h a ftow a ła , .szydełkowała. 
Różnoko lorow e nici, p ac io rk i, pasm a  
wełen, ln u , je dw ab iu  w je j zręcznych  
i p racow itych  rękach  przeobraża ły  
się w buk ie ty , k ra job razy  z p łaczą 
cym i w ie rzbam i, opuszczonym i brzo 
zam i, w k o lu m n y  z łam ane  i ru iny  
św ią tyń  — rekw izy ty  je j tzw . w ie l
kokw iatow ych m arzeń . N atom iast 
na jm ilsze  sercu by ły  prace „k u  pa
m ięc i” , drobiazg] ha ftow ane , szydeł
kow ane , wyszyw ane, dziergane, m a 
lowane d la  d rog ie j osoby. P roza iczne  
d łuban ie  na dru tach  pończoch, r ę k a 
w iczek, sza lików  in n ą  m ia ło  w ten 
czas w ym ow ę. Dziś jest ono roz
ryw ką , za jęc iem  rozedrganych  m ięś 
ni. W ów czas, w ęzły  i oczka m otane  
d ru tam i pęczn ia ły  od m yśli, rozsa
dza jących  g łów kę p racow ite j ,,ręko- 
dzielczyni**. P a lcam i je j n ad a jącym i 
ksz ta łt d z ie rganem u dzie łu  k ie row a
ły  różne uczuc ia : m iłość dla n a jb liż 
szych, n ie raz  znów  m iłość  zakazana  
obyczajow ością, czasem n ienaw iść  
d la  za jęc ia , k tóre  jest nakazane p rzy 
ję ty m  obyczajem  i  św iadom ość obo
w iązku  kobiecego stanu  i w ieku.

Ileż westchnień, tych najbar
dziej intymnych i ileż łez wy
ciśniętych przymusem matczy
nego rozkazu kryje stoliczek do 
robót, tak dziś poszukiwany, za 
spore pieniądze, w „Desie”. In 
nym meblem, który fascynuje 
dzisiejszych poszukiwaczy cen
nych domowych staroci jest se- 
kretarzyk, sprzęt — wizytówka 
epoki. Stolarze — artyści tej 
ozdobnej na pozór tylko szafce 
przydali tajemnicze piękno. Cy
zelując ją w przepięknych kom
binacjach drewna, miniaturową 
architekturą podporządkowaną 
znakomitym proporcjom, strojną 
w intarsje, stworzyli schowek
o zakamarkach, znanych tylko 
wtajemniczonym. Kluczyk od
chyla tylko płaszczyznę szafki
tę, która z momentem odpad
nięcia staje się blatem biurecz- 
ka. Ona właśnie odkrywa szu
fladki, szufladeczki, przegródki, 
skrytki. Umiejętne posługiwanie 
się tymi szufladkami znów no
we odsłania skrytki. Ten wy
myślny mechanizm miał cele 
wzniosłe i prozaiczne. W niedo
stępnych zakamarkach sekreta- 
rzyka chroniła się zakazana w 
czasach niewoli korespondencja 
polityczna, inne jego tajemne 
kąęiki. kryły . osobiste porywy 
serc, inne jeszcze zawierały
przepisy kulinarne, czyli tajem
nicę domu, przekazywaną jako 
bezcenny skarb pokoleniu w po
kolenie, oczywiście żeńskiemu. 
Framatka wszak Ewa nakazała 
wszystkim swym córom po
siąść sztukę kuchcenia. (Prtj- 
szę wytłumaczyć mi, dlaczego 
historia tej sztuki odnotowuje 
tylko imiona mężczyzn?). Bo po
noć mężczyzna jest głową do
mu, a kobieta szyją, która tą
głową kręci za pomocą., żo
łądka.

Tu nasuwa się pytanie, które
— wbrew prawu logiki — za
wiera odpowiedź: Stołówko —
wyręko kobiet — ty jesteś przy
czyną domowych nieporozumień. 
Byłoby to nadmiernym uprosz
czeniem spraw}-.

A. S.



Co________  

to jest 

katolicyzm?

Z, P. Rzeszów

Stawia nam dwa krótkie 

pytania:

1. Co to jest katolicyzm?

2. Czy to prawda, że naz

wa „katolicki** przysłu

guje tylko Kościołowi 

Rzymskokatolickiemu?

Pytania są sformułowane 
jasno i prosto, lecz odpo
wiedź na pytania nie jest ła 
twa i konieczność wprost 
wymaga, aby zagadnieniu te
mu poświęcić więcej miejsca.

Słowo „katolicki” pochodzi 
od słowa greckiego ,,katholi- 
cos", co znaczy „powszechny". 
Jednakże samo wytłumacze
nie wyrazu nie mówi wiele. 
Prof. Józef Keller określił 
„katolicyzm" jako „jedną z 
form nadana chrystianizmowi 
w ciągu dziejów”. Jak to na
leży rozumieć? Otóż, jak wia
domo, Jezus Chrystus założył 
nową społeczność religijną, 
której dał nowe prawdy wia
ry 1 inne nieco zasady mo
ralne od prawd i zasad repre
zentowanych przez religię 
Mojżeszową. Prawdy wiary, 
zasady moralne, zostały póź
niej spisane w czterech Ewan
geliach lecz bardzo ogólniko
wo i w sposób nieusystematy- 
zowany. Apostołowie i ucz
niowie Pańscy starali się wy
jaśnić je w listach i w ustnym 
nauczaniu, czyli w tzw. Tra
dycji Apostolskiej. Wszyst
kich wierzących w Chrystusa

i przyjmujących chrzest, jako 
widomy znak wprowadzający 
do nowej społeczności religij
nej, nazywano chrześcijanami. 
Społeczność chrześcijańska, 
początkowo jednomyślna w 
swych poglądach, w miarę u- 
pływu lat i w miarę przemy
śleń, kontemplacji nad nauką 
Chrystusa, zaczęła się rozbi
jać, gdyż występowały po- 
poważne różnice w interpre
tacji prawd wiary lub zasad 
moralnych, w sprawach orga
nizacyjnych oraz w liturgii. 
Zaistniała więc konieczność le
pszego sprecyzowania prawd 
wiary lub zasad moralności. 
Sprawą tą zajęły się Sobory 
Powszechne. I tak np. Sobór 
w Nicei (325) ustalił jako 
dogmat wiary to, że Jezus 
Chrystus jest Synem Bożym, 
„współistotnym Ojcu” oraz 
wydał kilkanaście zarządzeń 
dotyczących karności kościel
nej; Sobór w Konstantynopo
lu (381) uchwalił dogmat o bó-
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stwie Ducha św. i Jego pocho
dzeniu od Ojca: Sobór w Efe
zie (431 r.) w sposób szczegól
ny podkreślił, że Najświętsza 
Maria Panna jest Bogarodzi
cą, a w Jezusie Chrystusie 
złączone są dwie natury: bos
ka i ludzka. Takich Soborów 
Powszechnych w starożytnoś
ci chrześcijańskiej było je
szcze cztery (razem siedem). 
Na Soborach krystalizowała 
się i ustalała doktryna Koś
cioła, moralność, organizacja 
oraz liturgia.

Nie wszyscy jednak wy
znawcy Chrystusa przyjmo
wali orzeczenie Soborów jako 
obowiązujące i nie wszyscy 
chcieli się tym rozporządze
niom podporządkować. Nazy
wano ich heretykami i wyłą
czono ze społeczności wierzą
cych. Większość tak na 
Wschodzie jak na Zachodzie 
przyjmowała dekrety Sobo
rów. Można więc było twier
dzić, że były one przyjmowa
ne powszechnie. Ta właśnie 
większość od słowa greckie- 
gn „katholicos" — powszech
ny, przyjęła nazwę „katoli
ków”, a cały wypracowany 
system dogmatów, zasad mo
ralnych, organizacji kościel
nej uzyskał nazwę „katolicyz- 
mu".

Sw. Augustyn, biskup Hi- 
pony, żyjący na przełomie IV
i V wieku, tak na ten temat 
pisał: „Trzeba się nam trzy
mać religii chrześcijańskiej i 
utrzymywać wspólnotę z tym 
Kościołem, który jest katolic
ki i który jest nazwany kato
lickim nie tylko przez swo
ich. ale także przez nieprzy
jaciół”.

SJuszna jest zatem defini
cja prof. Kellera, określająca 
katolicyzm jako .jedną z 
form nadaną chrystianizmo
wi w ciągu dziejów". Katoli
cyzm jest przeto pojęciem 
węższym od chrystianizmu. 
Wszyscy katolicy byli chrześ
cijanami, ale nie wszyscy 
chrześcijanie byli katolikami.

Kościół katolicki, czyli Po
wszechny, łączył w sobie 
większość chrześcijan tak z 
Zachodu jak też ze Wschodu
i podzielony był pod wzglę
dem organizacyjnym na pięć 
patriarchatów, w których 
sprawowali władzę patriar
chowie. Gdy biskupi Rzymu, 
uważani za patriarchów Koś
cioła Zachodniego, podjęli
zdecydowane usiłowania na
rzucenia swej władzy innym 
patriarchom, a zwłaszcza pa
triarsze Konstantynopola, mię
dzy Wschodem a Zachodem 
zarysowała się głęboka prze
paść. Na Synodzie trullań-
skim w r. 692, w którym bra
li udział legaci biskupa Rzy
mu, podkreślono z naciskiem, 
że patriarcha konstantynopo
litański posiada te same pra
wa co patriarcha rzymski. U- 
chwały tego Synodu (uważa

nego przez Kościół Wscl^n- 
ni za 7-my sobór powszech 
ny), zatwierdzone i podpisa
ne przez cesarza i wszystkich 
obecnych biskupów, wysłano 
do Rzymu. Papież Sergiusz I 
odmówił złożenia podpisu pod 
tymi uchwałami. Nastąpiło 
już wówczas faktyczne ze
rwanie jedności kościelnej 
między Wschodem a Zacho
dem. Formalnie łączność 
Wschodu z Zachodem zerwa
na została najpierw za Foc- 
jusza w wieku IX , a potem — 
ostatecznie — za Cerulariu- 
sza w wieku X I. Był to fakt 
niezmiernie doniosły, gdyż od 
tego czasu powstały dwa Ko
ścioły katolickie: 1. Prawo
sławny Katolicki Kościół 
Wschodni, 2. Kościół Rzym
skokatolicki.

Kościół Prawosławny za
chował nienaruszony depozyt 
wiary i moralności chrześci
jańskiej oraz demokratyczną 
formę rządów (autokefalicz- 
ność czterech patriarchów) 
zgodnie z tym co zostało u- 
stalone na 7 Soborach Eku
menicznych. Od tej pory aż po 
czasy dzisiejsze Kościół Pra
wosławny nie ogłosił żadnego 
nowego dogmatu. Patriarcha
ty wschodnie posiadają nieza
leżność i samodzielność a- 
nizacyjną. „Prawosławie*" od 
słowa greckiego „ortodoxia” 
znaczy „prawowierność”. Ter
minem tym określono, poczy
nając od II wieku, tak na 
Wschodzie jak na Zachodzie, 
chrześcijan, którzy wyznawali 
prawdziwą wiarę. Można po
wiedzieć o Kościele Prawo
sławnym, że ma najbardziej 
tradycyjną, najbardziej staro
żytną, nie „znowelizowaną'' 
formę katolicyzmu.

Kościół Rzymskokatolicki, 
w ciągu wieków, wprowadził 
duże zmiany w doktrynie, u- 
chwalił na swych Soborach 
nowe dogmaty, jak np. dog
mat o pochodzeniu Ducha 
Świetego od „Ojca i Syna" 
(Filioąue), dogmat o pierw
szeństwie Piotra w stosunku 
do innych apostołów (pryj*-1111 
Piotra), dogmat o czyśćW ' 
dogmat o Niepokalanym Po
częciu Marii (1S54), dogmat o 
nieomylności papieża i dog
mat o prymacie jurysdykcyj
nym papieża (1 Sobór Waty
kański 1870 r.), dogmat o
wniebowzięciu Marii Panny 
(1950).

Dawna, demokratyczna for
ma rządów w katolicyzmie 

starożytnym, została w Koś
ciele Rzymskokatolickim
przekształcona na formę mo- 
narchiczną. Papieże skupili w 
swym ręku pełnię władzy u- 
stawodawczej i sądowniczej, a 
w dodatku obwarowali swe 
pozycje przywilejem nieomyl
ności, którą rozsądnie i praw
dziwie można tylko przypi
sać Bogu. Walka o tę władzę 
prowadzona była przez bisku-



pów rzymskich przez setki 
lat. Bywały okresy w histo
rii. gdy papieże próbowali 
sięgnąć po najwyższa * władzę 
świecką, nie tylko kościelną; 
uważali s i ę  z a  „zastępców 
Chrystusa’1. „pomazańców 
Bożych", którym służyć win
ni królowie i książęta. Taki
mi „zachłannymi” na najwyż
sza władzę byli między in 
nymi: papież Mikołaj I, Grze
gorz VII, Innocenty I I I  
(twierdził, że „władza świec
ka jest tylko odbiciem i od
blaskiem papieskiej władzy 
nad światem”; on też pragnąc 
podporządkować sobie Kościół 
Wschodni skierował do Kon
stantynopola wyprawę krzy
żową, za co nazwano go na 
Wschodzie antychrystem i be
stią apokaliptyczną), Bonifa
cy V III walczący o władzę z 
królem francuskim Filipem 
IV, Leon X II, Grzegorz XVI, 
Pius IX , Pius X II.

Silnym orężem w ręku pa
pieży, służącym do niszczenia 
wrogów kościelnych, politycz
nych, osobistych — była in 
kwizycja kościelna. Osadzano 
ich w więzieniach, torturowa
no, skazywano na banicję (wy

g n a ją  z kraju), odbierano 

m a ^K i, zrównywano z zie

mią domy, palono na stosach. 

Kościół posiadał swe Państwo 

Kościelne, własną armię do 

ataku i obrony. Była to po

części religijna ale też i czy
sto świecka potęga zaborcza, 
żądna władzy i krwi niewin
nych prostaczków, kobiet po
sądzanych o czary, a wszystko 
pod anielskim płaszczem 
świętości i w blaskach prze
pięknych ideałów Chrystusa.

Takim stał się, od czasów 
ostatniego Soboru Powszech
nego, katolicyzm Kościoła 
rzymskiego. I takim nieomal 
przetrwał aż do czasów papie
ża Jana X X II I  i II Soboru 
Watykańskiego, który rozpo
czął powoli realizować pro
gram odnowy.

W świetle tych ogromnych 
zmian doktrynalnych i orga
nizacyjnych, jakie zaszły w 
ciągu wieków w Kościele Za

chodnim, 2mian tylko szkico
wo w tej odpowiedzi naszemu 
Czytelnikowi z Rzeszowa za
znaczonych, jest rzeczą jasną, 
że przymiotnik „katolicki 
nie przysługuje w pierwszym 
rzędzie Kościołowi Rzymsko
katolickiemu. Kościół ten bo
wiem, przez zerwanie łączno
ści ze Wschodem, który nie 
chciał podporządkować się 

jego władzy, utracił podstawę 

do uważania siebie za Kościół 

katolicki, zniweczył samą za

sadę katolickości przez spo

wodowanie rozłamu. On był 

przyczyną tego rozłamu i nie

słusznie zarzucał schizmę Ko

ściołowi Prawosławnemu. Je 

śli mimo to, pragnie on za
trzymać sobie przymiotnik 
„katolicki”, to należy zawsze 
pamiętać, jakim balastem ten 
przymiotnik jest obciążony. 
Pod pojęcie katolicyzmu 
rzymskiego podciągnąć należy 
nie tylko problemy religijne, 
sprawy wiary, ale też spra

wy społeczne i polityczne, 

gdyż Kościół ten usiłował i 

nadal usiłuje decydować rów

nież w sprawach społecznych, 

politycznych a nawet gospo

darczych. Stara sie przeniknąć 

swym wpływem każdą dzie

dzinę życia i dać na wszystko 

własną, zobowiązującą wie

rzących odpowiedź.

Inne Kościoły, jak Kościo

ły Starokatolickie, Polskoka- 

tolicki. Polski Narodowy Koś

ciół Katolicki, mają także 

prawo do tej nazwy o ile ich 

katolickość jest oparta, po

dobnie jak katolickość Prawo

sławia, na postanowieniach 

7-miu Soborów Ekumenicz

nych. Ta katolickość jest naj

bardziej starożytna. Jeśli zaś 

tak w niektórych sformuło

waniach doktrynalnych, jak 

też w moralności, w organiza

cji i dyscyplinie kościelnej 

odbiegają od tego wzoru, nie 

mogą nazwać się katolickimi 

w pełnym tego słowa znacze
niu. Nikt jednakże nie zabro

ni żadnemu wyznaniu przy

bierać sobie tę lub inną na

zwę. Rzeczą zupełnie inną 

jest, czy ta nazwa jest adek

watna, czy oddaje w pełni 

charakter danej organizacji 

kościelnej. Na dobrą sprawę 
można by bronić tezy, że od 

czasów rozłamu Kościoła Ka

tolickiego na kilka innych 

Kościołów Katolickich, żad

nemu z poszczególnych Koś

ciołów nazwa ta nie przysłu

guje w pełni, ho fakt rozłamu 

podważył zasadę katolickości.

Jak bowiem można mówić 

o Kościele Powszechnym, 

skoro ta powszechność została 

rozbita na kilka części. Można 

tylko mówić o powszechności 

doktryny i moralności, ale i w 

tym wypadku, w poszczegól

nych wyznaniach, uważają

cych się za katolickie, wystę

pują różne rozbieżności. Jed

nym słowem nie ma dziś Koś

cioła Katolickiego w pełnym 

słowa tego znaczeniu. Stąd 

różne „katolickie" kościoły 

są różnorodnymi formami 

chrześcijaństwa. Jeśli nastąpi 

kiedyś ich zjednoczenie i po

wstanie „jedna owczarnia i 

jeden Pasterz”, wtedy będzie 

jeden, wielki Kościół Powsze

chny, czyli Kościół Katolicki.
Ks. E. Ii.
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KRZYŻÓWKA 27

POZIOMO: 1) nieudane kopnięcie piJ- 
ki, 5) brutalne zagranie piłkarza, 9) 
przejrzysty szal przy kapeluszu, 11) 
jeden z kantonów Szwajcarii, 12) pra
cownik komunikacyjny, 13) jak Wisła 
szeroka, 14) półwysep w Azji płd. zach., 
15) liczba, 17) kościół, przy którym 
znajduje się zgromadzenie kanoników. 
20) w pasiece, 21) ośmioosobowy zes
pół. 22) eks-Irańczyk, 23) postać z „Fa
raona”.

PIONOWO: 2) imię męskie, 3) inspek
tor, rewident, 4) ogród owocowy, 6) sa- 
mowladca, 7) wdzięki, powaby, 8) stru
nowy instrument muzyczny, 10) obja
wia się bólami w okolicy lędźwi, 12) 
skrót tytułu duchownego, 14) wyspy 
koralowe z lagunami, 15) masowe na
bywanie produktów rolnych, 16) rogo

ża, plecionka ze słomy. 18) x. 19) smar 
okrętowy.

Rozwiązania należy nadsyłać w ter
minie 10-dniowym od daty ukazania 
się numeru pod adresem redakcji z do
piskiem: „Krzyżówka nr 27”. Do roz
losowania: Komplet książek Wydawni
ctwa „Odrodzenie”.

ROZWIĄZANIE 

KRZYŻÓW KI Z NRU 21

POZIOMO: parapet, zarodek, Ulm,
przewóz, obelisk, Lear, kniaź, gwar, 
twarz, Akaba. ornat, awers, tłum,
Dżuma. kiep. trotuar, szampan, kij, 
Irawadi, antrakt. PIONOWO: papilot, 
rozwaga, piwo. tuzin, zmowa, rzeź,
dniówka, kokarda, szata, garaż, wir, 
bór, ostatki, neuroza, Etiopia, szpinet, 
Żarki, misja, buta, kant.

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki 
nagrodę w postaci kompletu książek 
wylosowała p. Maria Kuszowa, Dzie
miany, p. Chełmża, pow. Toruń.
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Warszawa żyła na przedlistopadowym wulkanie. W mieście wrzało. Wcale głośno mó-' 
wio-no o mającej nastąpić niebawem rewolucji. Szpiedzy Wielkiego Księcia bez
ustannie węszyli po mieście, donosząc o tajnych konwektyklach spiskowców, które 
zazwyczaj odbywały się w znanych kawiarniach —  ,,Honoratce” . „Cafe Brzeziń

ska” czy osławionej „Dziurce” . Miasto kipiało od domysłów, plotek 
i  intryg. Co dzień kogoś aresztowano, ktoś znikał, ktoś ivyjeżdżal. 
W  tych to właśnie gorących dniach, 11 października 1830 roku, odbył 
się ostatni koncert Fryderyka Chopina w Warszawie. Podróż za gra
nicę była wprawdzie postanowiona wcześniej. Brak było jednak fun

duszy, dochód z koncertów zapewnił Fryderykowi 
wyjazd Z Warszawy, do której już nigdy nie wrócił. 
Ten stary list chyba najlepiej opowie o wszystkim.

FRYDERYK
CHOPIN
przed wyjazdem
z Warszawy
(wg zaginionego
portretu
AMBROŻEGO
MIROSZEW-
SK1EGO)

„...Nie dalej jak wczoraj pożeg

naliśmy naszego Szopę (Chopi

na), alem winien ci moja kuzy- 

neczko. opisać wszystko dokład

nie, bom nie pewny kiedy znów 

do was zawitam. Czasy teraz nie

spokojne. Coraz głośniej mówią 

o rewolucji. A wiem przecież żeś 

ciekawa wszelkich nowinek do

tyczących naszego Wirtuoza, za

tem posłuchaj. Wieści o zamie

rzonym wyjeździe pana Frydery

ka głośne były już dawno, niek

tórzy zaś całkiem słusznie sądzą, 

że nasz młody Fortepjanista zać

mi swym talentem niejednego 

Mistrza za granicą. Toć jeszcze 

w marcu, sam pan Mochnacki 

tak pisał o Fryderyku — „...ta

lent to w rzeczy samej jenial- 

ny, godny podziwienia".

Zatem postanowiono o wyjeź

dzie pana Szopę, ale z fundu

szami na tę voyage było nie tęgo, 

a że też, nie znalazł się żaden 

tutejszy mecenas, więc 11 paź

dziernika tegoż roku urządzono 

koncert dla pana Szopę.

Plakaty z programem naklejono 

już na tydzień wcześniej na szy

bach tutejszych traktierń, w ho

telach, w kafehauzach, na Poczt- 

amcie, a nawet i na studniach 

miejskich. Biletta zaś rozprowa

dzały w verkaufie księgarnie 

imć pana Glucksberga, pana 

Brzeziny i pana Senenwalda.

Po prawdzie to nasz Wirtuoz 

mógł też zaprosić hojnych pa

tronów. aleć nie uczynił tego. 1 

lepiej że tak patriotycznie pos

tąpił, bo choć verkauf w pierw

szych dniach nie spełniał na

dziei, to w dwóch ostatnich wszy

stkie biletta rozkupiono. A na kon

cercie Jeniusz nasz kunszt nie

bosiężny wręcz osiągnął. Allegro 

wypadło cudnie, Adagio jeszcze 

cudniej, a trzeci cud, że plafon 

tej starej budy nie zawalił się 

od oklasków i owacyi którym nie 

było końca. W antrakcie mówio

no iż pan Szopę posiadł szósty 

zmysł fortepjanu. Publiczność 

tak długo nie opuszczała sali aż 

wszystkie świece w lichtarzach 

wypaliły się do cna i co niektó

rzy już po ciemku opuszczali te

atr. A jeszcze przed teatrem cze

kał na Fryderyka tłum z latar

kami i tam mu nową owacyję 

sprawił. A zapomniałbym do

dać, że-panna Konstancja G. k il

ka kiksów wpuściła — alem też 

widział jak wiele dystyngowa

nych dam wcale nie ukradkiem 

ocierało oczy.

Toteż koncert zysk przyniósł nie

mały — penoć aż 5 000 zł. p. A 

niechże mu się poszczęści na tej 

obczyźnie.

Już nazajutrz po koncercie cała 

Warszawa musicale podzieliła się 

na dwie frakcyje, bo to jedni 

chcieli by nasz Fortepjanista je

chał do Włoch a drudzy by do 

Francji. Wszędzie gadano tylko 
o tym gdzie to syn profesora 
Szopę winien się udać dla dal
szego 4cształcenia talentu. Tak 
po prawdzie to i ja bym radził 
Italię — boć tam i Bellini i no
we objawienie Donizetti!
Na dzień przed opuszczeniem 
stolicy, Szopenowski — bo tak 
go żartobliwie nazwano wśród 
bliskich, żegnał swych znajo

mych, był ci i w Teatrze Naro
dowym, był ci nawet i w osła
wionym kafehauiie pani Brze
zińskiej przy ul. Koziej, czule 
też pożegnał się z panną Kon
stancją G., choć co niektórzy mó
wili, że ona z tego wyjazdu Fry
deryka jak najbardziej konten- 
ta Nazajutrz zaś opuścił pan 
Szopę Warszawę może to i le
piej bo czasy idą niepewne. 
Zapomniał bym ci jeszcze opi
sać jak to żegnaliśmy pana Fry
deryka, aleć lepiej poczytaj so
bie w Kurierku z 3 listopada, 
który ci tu załączam. — „Nasz 
Rodak, Wirtuoz Kompozytor 

muzyczny Fryderyk Szopę (Cho

pin) wczoraj wyjechał z Warsza

wy dla zwiedzenia obcych kra

jów. Naprzód zatrzyma się w 

Kaliszu, skąd uda się do Berlina. 

Drezna, Wiednia, następnie 

zwiedzi Włochy i Francję. Licz

ni przyjaciele tego artysty, na 

których czele znajdował się 

Rektor Elsner, odprowadzili go 

do Woli, gdzie przy pożegnaniu 

uczniowie szkoły muzyki wyko

nali śpiew następujący.

Zrodzony  w  Polskie} k ra in ie  

N iecha j tw ó j ta len t wszędzie s łyn ie ; 

A gdy  będziesz nad  D una jem , 

Spere ią , T ybrem  lu d  Sekw ana

N iecha j po lsk im  ob ycza jem , 

O g łaszanym i zostanę.
Przez twe z a jm u jące  tony,

Go u m ila  nasze strony  
M rnur I k rak o w iak  ii il*y 
Z tud s zuk a j zaszczytu , c h lu by .,,, 

^iagrndy  ta le n tu , tru d ów  .
Ze głosząc p ieśń nas iych  L u d ^ r  
Jako  ich w spó łz iom ek  praw y  

Przydasz w ien iec do  ich slnuiy .

Chór zaś jeszcze dośpiewał nas
tępującą zwrotkę —

Ghoć opuszczasz nasze k ra je ,
Lecz serce tw a je  tuśród nas zastaje, 

P am ię ć  tw ego ta le n tu  istn ieć u nas
hądzie.

Życzym y  cl serdecznie  pa-myślności 
w szędzie ...'1

Tak po prawdzie to nie najlep
szy był tekst choć ponoć sam 
znany wierszokleta imć pan Ja- 
xa Marcinkowski go ułożył. Tak 
to ci kuzyneczko miła żegnaliś
my naszego Wirtuoza. A kiedy 
już dyliżans ruszył i stawał się 
coraz mniejszy, wielu łzy roniło 
a nawet i ja sam sięgnąłem po 
chusteczkę, bo coś nam skrycie 
mówiło, że już więcej Fryderyka 
nie ujrzymy. Tyle ci tymczasem 
opisuję a o innych nowinach d '" ‘ 
niosę później. Twój stryj”. '"■*

Wg „Młodości Chopina"

A. Nowaczyńskiego i dawnych 

nu merów „Kuriera 

Warszawskiego” 

opr. K. SELIGA

W łłloa llfu  państwa Chopin


