


Z LISTU ŚW. PAW ŁA  
AP DO RZYMIAN  
(8. 18-23)

IV  N I E D Z I E L A  PO  Z E S Ł A N I U  
D U C H A  Sw,
Sadzę bow iem , że utrapień czasu  
niniejszego ani po rów n ać  nie  moż
na 7. przyszłą chwata, która się 
w  nas ob jaw i .  S tworzenie  bow iem  
j. upragnieniem oczekuje  o b j a w i e 
nia synów  Bożych. S tworzen ie  
bow iem  poddane jest znikomości  
nie ze swej woli,  lecz dla tego, 
który je znikomości poddał w  na
dziei, że samo stworzenie  b idz ie  
w yzw o lone  z niewoli skażenia na 
wolność ch w a ły  synów  Bożych, 
Bo w e  my. że cale stworzenie  
wzdycha i aż dotychczas rodzi  
wśród boleści. A  nie ty lko  ono, 
i m y  także w e  wnętrzu  naszym  
w zdycham y, wyczekuja.c p rz y b ra 
nia za synów  Bożych, odkup ie 
nia ciała naszego.

WEDŁUG ŚW. 
SZA (5,1-11)

ŁUKA-

I stało sie, gdy  cisnęły się nań 
rzesze, aby słuchać s łowa Bożego,
że on stał nad jeziorem G ene 
zaret. I  u jrzał dw ie  lodzie  sto
jące przy jeziorze, rybacy  wyszli  
bow iem  i płukali  sieci. A  w szed ł 
szy do jedne j  łodzi, która była  
Szymona, prosił go, aby  od jecha ł  
nieco od lądu. I siedząc nauczał  
rzesze z łodzi. A  g dy  przesta ł m ó 
wić. rzekł do S zym ona : W y je d ź  
na głębie i zapuść sięci wasze  
na połów. A  odpow iada jąc  Szy 
mon rzekł mu: Nauczycielu , całą  
noc p racu jąc  n ieceśmy nie zło
wili, wszakże na s łowo two je  za
puszczę sieć. A  gdy to uczynili, 
zagarnęli  ryb  m nóstwo, wielkie,  
tak, że się sieć rw a ła .  I  skinęli  
na towarzyszów, co byl i  w  innej'  
łodzi, aby  przyby li  i pomogli  im. 
I  przyszli,  i napełnili  obie łodzie 
tak. że się p raw ie  zanurzały . W i 
dząc to Szymon P iotr pad ł do 
nóg Jezusowych mówiąc :  W y n i jd ź  
ode mnie Panie, bom  człowiek  
grzeszny. N a  taki bow iem  po łów  
ryb, jak iego  dokonali , zdumienie  
D garneJo  jego i wszystkich, co z 
nim byli. Także i Jakuba i Jana. 
synów zebedeuszowych , k tórzy  
byli towarzyszami Szymona. I  
rzekł Jezus do Szym ona : N ie  lę
ka j  się. odtąd już ludzi łow ić  bę 
dziesz. A  w yc iągnąw szy  łodzie na 
ląd i opuściwszy wszystko, poszli 
za nim. „  '

DAMASZEK

„PÓJDŹ ZA MNĄ”
„N ie  wyście Mnie wybrali, lecz Ja was wybrałem1'. 
Wybranie człowieka, aby miał swój udział w  tajem
nicy działania Bożego określa się słowem: POW O
ŁANIE . Mówiąc o powołaniu mamy na myśli warun
ki psychosomatyczne człowieka, jego uzdolnienia i 
talenty, które pozwalają mu na twórcze działanie 
czy właściwe wypełnianie powierzonych mu obo
wiązków. Mówimy o lekarzu, nauczycielu czy pielęg
niarce z powołania; mówimy o ludziach obdarzo
nych talentem, a więc powołanych do tworzenia 
piękna barw, dźwięków, kształtów. W sposób naj
właściwszy powołanie odnosimy do osobowości ka
płana. Gdzie jest wybór, tam potrzebna jest zgoda 
wybieranego. Można otrzymać talent, ale go nie w y
korzystać lub zmarnować; można być wezwanym 
przez Boga, ale nie usłuchać jego głosu. Ewangelia 
niedzielna wprowadza nas w  niezwykle bogatą sce
nerię i wyrazistą plastykę obrazu. Autor natchnio
ny przez bogactwo rysunku i symbolu, chce pod
kreślić wartość przekazywanej prawdy, prawdy o 
powołaniu przez Chrystusa Apostołów, aby byli fi
larami Jego Kościoła- i

... Jest ranek. Wody jeziora Galilejskiego mienią 
się turkusem. Zmęczeni rybacy leniwymi ruchami 
ramion dobijają do brzegu. W łodzi trzepoce się 
zaledwie kilka rybek- Na brzegu świetlana postać 
„Mistrza z Nazaretu11. Słyszą rozkaz: „Zapuśćcie sie
ci na głębie". Lecz oni wewnętrznie się buntują, 
ich zdrowy rozsądek, podbudowany wieloletnim do
świadczeniem „ludzi morza"1 nakazuje im odpowie
dzieć, że całą noc łowili, ale bez skutku. Z drugiej 
strony wielkość rozkazodawcy nakazuje posłuszeń
stwo. Zarzucają sieć. Są zdumieni. Nadmiar ryb roz
rywa sieć, zaś łodzie załadowane rybą zanurzają 
się poza granice bezpieczeństwa. Z jakim trudem 
prości rybacy doszukują się związku między osobą 
Chrystusa a połowem ryb. Wreszcie Szymon Piotr 
wyskakuje z łodzi, pada na kolana przed Jezusem 
i woła: „Panie odejdź ode mnie bo jestem człowiek 
grzeszny". I słyszy słowa: -.Pójdź za mną, nie ryby, 
ale ludzi łow ił będziesz11. I Szymon, Jan, Jakub nie 
pytali się: Dokąd pójdziemy? Co otrzymamy w  za
mian? Usłuchali wezwania Bożego w milczeniu i po
szli za Nim, aby opowiadać światu Ewangelię i aby 

.za Tego, który ich powołał oddać swoje życie... 
Odpowiedź człowieka na powołanie do Królestwa 
Bożego winna zawierać cechy postawy Szymona

Piotra. 1. Posłuszeństwo Bogu: „Na Tw ój rozka2 
zapuszczę sieć” .
2. Pokora: „Odejdź ode mnie Panie, bo jestem czło
wiek grzeszny".
3. Aktywne milczenie — przyzwolenie: „A  wyciąg
nąwszy łodzie na ziemię, opuściwszy wszystko, po
szli za Nim11.
Każdy z nas został powołany, wezwany do Kościoła, 
aby być kapłańską cząstką Chrystusa, lub Jego sa
kramentalnym ministrem. Nasz odzew na Boże po
wołanie, to nasza postawa posłuszna, pokorna i o- 
zdobiona milczeniem. Milczenie to nie targowanie 
się z Bogiem, to nie określanie się: „Jakim mnie 
Boże stworzyłeś, takim mnie masz” , lecz kształtowa
nie swej osobowości opierając się na zaufaniu, iż 
„nie dopuści kusić nas ponad miarę” . Ten. który 
nas powołał.
Postawę pokornego, posłusznego milczenia wypra
cował Patriarcha Abraham bez słowa skargi skła
dając ofiarę umiłowanego syna Izaaka; w  Nowym 
Testamencie milczeniem opromieniona była Najś
więtsza Maria Panna mówiąca w misterium zwia
stowania: „Oto ja służebnica Pańska11. Milczenie jest 
potrzebne, aby odnaleźć Boga, aby każdy mógł być 
aspostołem dobra, prawdy i miłości. Ulubionym afo
ryzmem Ernesta Hello było: „Im  więcej dusza otrzy
mała w milczeniu, tym więcej daje w czynie". Po
dobnie mawiał Maeterlinck: „Duszę waży się w  ci
szy, tak jak złoto waży się w czystej wodzie. Słowa, 
które wypowiadamy, mają sens tylko dzięki milcze
niu, w którym się zanurzają". W zaraniu pełnienia 
swego powołania, Chrystus udaje się na 40-dniowe 
odosobnienie na pustyni, podobnie św. Jan Chrzci
ciel przygotowuje się do czynu przez milczenie. A  
my wszyscy, powołani do zadań w polskim, katolic
kim Kościele musimy pełnić swe obowiązki w duchu 
pokornego milczenia. Ile  miłości i dobra stopiło się 
w ogniu jałowych dyskusji, w wielomówności, plot
karstwie i oszczerstwie. Każde ludzkie poruszenie 
opierać się winno na słowie Pańskim— „Czy jecie, 
czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyń
cie na chwałę Pana” - To jest drogowskaz życia, po
wołania, że „Wszystko nam wolno” , ale w  Chrystusie 
i w Kościele przez miłość w milczeniu nadsłuchują
cym głosu Jezusowego, który woła nieprzerwanie: 
„Pójdź za Mną".

Ks. WIESŁAW SKOLUCKI

NA OKŁADCE: FRONTON KOŚCIOŁA W SZALOWEJ.
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niku ub. roku. Pakistan liczy 
60 milionów mieszkańców, w  
tym 97.2 proc. muzułmanów, 
1.5 proc. hindusów i mniej niż 
1 proc. chrześcijan.

że ,.nu będzie tolerować”  dal
szej agitacji antychrześcijań- 
skicj, prowadzonej przez ww. 
Ligę. Czy spełni swoją obietni
cę7

S iedziba Patr iarchy Rosyjskiego Kościoła  P raw o s ła w n e g o  w  Zagorsku  
kolo Moskwy .

ORĘDZIE 
PREZYDENTÓW  

ŚWIATOWEJ 
RADY KOŚCIOŁÓW  

Z OKAZJI 
ZIELONYCH ŚWIĄT  

1973 R.

W marcowym numerze Biu
letynu Światowej Rady K o 
ściołów (OEPD) opublikowane 
zostało orędzie prezydentów 
Światowej Rady Kościołów z 
okazji Zielonych Świąt 1973 r. 
Orędzie podpisali: Prezydent
Honorowy, pastor dr W. A. Vi- 
sser't Hoft z Genewy, dr K :- 
yoko Takeda Cho z Tokio. Pa
triarcha German Serbski z 
Belgradu. Biskup Hanns L ilie 
z Hannoweru. Pastor dr Er
nest A. Payne z Pitsfordu 
(Anglia). Pastor dr John C. 
Smith z 'N ow ego  Jorku i B i
skup A. H. Zulu z Eshowe 
(Afryka Południowa).

RZYMSKOKATOLICKI 
KOŚCIÓŁ W NRD

Kościół ten stanowi znaczną 
mniejszość wyznaniową w  tym 
kraju; posiada wg podziału 
przedwojennego siedem jedno
stek administracyjnych: GOr- 
litz. Meiningen. Magdeburg 
Meissen, Schwerin. Berlin i 
Eifurt. Oto dane statystyczne 
według informacji Rheinischer 
Merkur. dotyczące ilości w y 
znawców rzymskokatolickich.

1. Administracja Apostolska 
Gorlitz —  75.000 kat.

2. Meiningen (diec. Wtirz- 
burg) — 25.000 kat.

3. Magdeburg (diec. Pader- 
burg) — 330.000 kat.

4. Diecezja Meissen — 330.000 
kat.

5. Schwerin (diec. Osna- 
bruck) — 119.000 kat.

G. Diecezja Berlińska (wsch.)
—  220.000 kat.

7. Erfurt (diec. Fulda) —
262.000 kat.

Razem: 1.361.000 kat.

APEL MARSZAŁKA  
TITO W SPRAWIE  

POKOJU NA  
BLISKIM WSCHODZIE

Według informacji agencji 
jugosłowiańskiej Tanjug mac- 
szałek Tito zwrócił się z ape
lem m. in. do papieża Paw’ła 
VI. w którym poruszył spra
wę stosunków międzynarodc 
wych. a przede wszystkim na 
Bliskim Wschodzie. Francu

skie czasopismo La Croix tłu
maczy tę inicjatywę marszał
ka chęcią zorientowania się w 
opinii papieża na ten temat.

DIECEZJA
O NAJWIĘKSZEJ 

ILOŚCI BISKUPÓW  
NA SWOIM TERENIE

Jest to diecezja „papieska"
— rzymska. Według oficjal
nych danych statystycznych 
diecezja ta posiada 249 para
fii, z których 56 liczy ponad
20.000 mieszkańców. 8 — po
nad 40.000. a jedna — 82.000 
mieszkańców. Na terenie tej 
diecezji przebywa stale 36 kar
dynałów. 90 arcybiskupów i 
biskupów (razem 126 bisku
pów). 463 księży diecezjalnych, 
1271 świeckich księży pozadie- 
eezjalnych oraz 3.362 księży 
zakonnych. Bezpośrednio w  
pracy duszpasterskiej zatrud
nionych jest 424 księży diece
zjalnych i 749 księży zakon
nych.

Na terenie diecezji znajduje 
się 1554 klasztory (462 męskie 
i 1092 żeńskie), przebywa tam 
5.425 zakonników i ok. 18.000 
zakonnic. Na terenie Rzymu 
działa 18 wyższych naukowych 
zakładów teologicznych, 9 a
kademii i 50 innych instytu
tów naukowych. Jak widzimy, 
jest to diecezja w  swym ro
dzaju jedyna pod wTzględem 
nasycenia klerem różnych 
rang.

TRUDNA SYTUACJA  
CHRZEŚCIJAN 
W PAKISTANIE

Według informacji Docu- 
mentation Catholiąue w  ciągu 
kilku ostatnich miesięcy sy
tuacja chrześcijan w  Pakista
nie uległa pogorszeniu. Paki
stan. jako państwo muzułmań
skie. nie uznaje wolności dla 
żadnej innej religii. W  wyniku 
takiej postawy nie tylko n iż
szych warstw ludności muzuł
mańskich. lecz i wysokich 
członków rządu zauważa się 
coraz większe trudności czy
nione wobec misjonarz}1 chrze
ścijańskich. Mówi się nawet o 
całkowitej likwidacji misji 
chrześcijańskich. Wstępem do 
tego- była nacjonalizacja 
wszystkich szkół prowadzo
nych przez misje- w  paździer-

KAM PANIA  
PRZECIWKO MISJI 

CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 
W IZRAELU

Fanatyzm i szowinizm reli
gijny cechuje sytuację wyzna
niową w  państwie Izrael. O
statnio ataki na chrześcijan ze 
strony fanatyków wzmocniły 
się. Przygrywką do tych ata
ków było podłożenie ognia i 
spalenie ewangelickiego zakła
du biblijnego na Górze O liw 
nej. Dyrektorem tego zakładu 
był Żyd — ewangelik. Szlomo 
Mizak, b. lekarz osobisty i za
ufany Ben Guriona, b. szefa 
rządu izraelskiego. Uczyniła to 
rozfanatyzowana młodzież ży
dowska. która wdarła się do 
budynku zakładu, znieważyła 
pracujące tam kobiety i pod
łożyła ogień. Szlomo Mizak o
świadczył, że ten brutalny atak 
poprzedzony został licznymi 
groźbami pod adresem zakładu 
oraz jego i jego rodziny.

W związku z aresztowaniem 
czterech podejrzanych o doko
nanie napadu członków, tzw. 
„Żydowskiej Ligi Samoobro
ny” (istnieją tam tego rodzaju 
organizacje!) jeden z rabinów 
amerykańskiego pochodzenia 
oświadczył korespondentom 
Kathpress: ..Solid a ryzuję się z 
nimi, albowiem osobiście też 
jestem zdecydowany prowa
dzić walkę przeciw’ko misji 
chrześcijańskiej” ... Na pytanie, 
czy zdecydowany jest posługi
wać się przemocą, rabin ten 
oświadczył: „Jeśli okaże się to 
konieczne, to tak” .

Nawiązując do tego rodzaju 
ataków7 na chrześcijan w  Izra
elu. Golda Meir oświadczvła.

ROZMOWY  
LUTERAŃSKO  

—  KATOLICKIE
t

W Genewie odbyło się ostat
nio spotkanie Juterańsko-kato- 
lickiej Komisji mieszanej pod 
przewód n i c t w em dra Andrć 
Appel. sekretarza generalnego 
Światowej Federacji Laterań
skiej oraz mons. Charles Mo- 
ellera, sekretarza Sekretariatu 
d.s. Jedności Chrześcijan. K o
misja rozważyła praktyczne 
problemy stosunków między 
katolikami i luteranami W 
Stanach Zjednoczonych, NRF. 
Skandynawii i Brazvlii.

KONGRES 
KATECHETYCZNY  

W AFRYCE

W dniach 3— 13 kwietnia br 
odbyło się w Nairobi (Kenia) 
Kongres katechetyczny na te
mat: „Rozwój dojrzałości i
odpowiedzialnej wspólnoty 
chrześcijańskiej” . Wzięło w 
nim udział 5 krajów należą
cych do Stowarzyszenia Kon
ferencji Biskupów Afryki 
Wschodniej (AMECEA). a mia
nowicie: Kenia, Uganda, Maln- 
wia, Tanzania i Zambia

STOSUNKI 
DYPLOMATYCZNE  

W ATYKAN —  
AUSTRALIA

Jak poinformowano w  Wa
tykanie, Watykan i Australia 
postanowiły nawiązać stosun
ki dyplomatyczne na szczeblu 
nuncjusza i ambasadora.

W n r t r / r  S tn rok n fo l i rk i^ ęn  Knśrin ln  w Rarlen B.ndon.
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UDOGODNIENIA 
DLA TURYSTÓW

Okres turystyczny w pełni sezonu. Odbywamy wędrówki kra
joznawcze i dość liczne wyjazdy poza granice naszego państwa. 
Jeżeli parę lat wstecz wyjazd za granicę stanowił wielką 
atrakcję, to dziś do atrakcji zaliczamy wyjazdy do dalekich 
i egzotycznych krajów.

Co wpłynęło na tak gwałtowny rozwój turystyki? Polepsze
nie warunków materialnych czy ułatwienie formalności przy 
wyjazdach? Jedno i drugie. To, że t. każdym rokiem lepiej 
i dostatniej żyjemy, jest zasługą nas samych i mądrego rządu, 
natomiast ułatwienia w rozwoju turystyki to tu przede wszyst
kim wykazała się troska kierownictwa naszego państwa.

Cóż to za ułatwienia? Pi'zede wszystkim zwiększono górną w y
mianę złotych polskich na walutę krajów7 socjalistycznych (bez 
Jugosławii) do 7 tys. złotych na 1 osobę. Przy zakupie dewiz 
zmniejszono do 15 proc. narzut na rozwój turystyki. Oprócz 
tego istnieje możliwość opłacenia w. kraju w złotówkach takich 
świadczeń za granicą jak noclegi, wyżywienie, przejazdy. Jeżeli 
wyjeżdżaliśmy prywatnie do krajów kapitalistycznych — to 
tylko na zaproszenie, a na drogę przydzielano nam 5 doi. kie
szonkowego. Dziś możemy wyruszać na podbój państw kapitali
stycznych. gdzie i czym chcemy — samochodem, pociągiem, sa
molotem. ale przedtem musimy uzyskać przydział dolarów, o 
które staramy się w każdym biurze turystycznym w okresie od 
stycznia do kwietnia każdego roku. Przydział jest ograniczony — 
11(1 doi. na osobę i 50 proc. na dziecko. Czy to jest dużo? 
Prawdę mówiąc — nie, ale na skromną turystykę wystarczy.

Nastąpiły również zmiany w otrzymaniu i opłaceniu za Wład
kę i paszport. Otóż obecnie za wydanie lub wznowienie waż
ności paszportu, a także na każdorazowe jego wydanie na po
byt czasowy do państw innych niż europejskie kraje socjali
styczne opłata normalna wynosi 2 tys. złotych. Takie same są 
również stawki za wpis uczestnika wyjazdu grupowego do pasz
portu zbiorowego, a także wznowienie ważności dokumentu. 
Opłata ulgowa wvnosi 1000 zł.

Za wkładkę paszportową płacimy obecnie 300 zł. Taka sama 
opłata obowiązuje przy każdorazowym przekroczeniu granicy 
ZSRR. Bułgarii. Rumunii. Czechosłowacji i Węgier. Do NRD 
nie jest potrzebna wkładka paszportowa, wystarczy stempel 
w dowodzie osobistym. Wyjeżdżając na Władkę paszportową w y
starczy wykupić w biurze turystycznym znaczek za 300 zł, 
samemu nakleić w odpowiednie miejsce na wkładce i można 
ruszać w drogę, przy czym do ZSRR i Czechosłowacji obowią
zują zaproszenia z tych krajów.

Oplata ulgowa za wkładkę paszportową wynosi 150 zł i przy
sługuje emerytom i rencistom, jeżeli pobieranie emerytury lub 
renty jest udowodnione aktualnym odcinkiem przekazu emery
tury lub renty. Ulga również przysługuje osobom przebywają
cym w zakładach pomocy społecznej lub korzystającym z po
mocy społecznej w  formie zasiłków stałych.

Ulgi przy opłatach dotyczą również kobiet, które ukończyły 
60 rok życia i mężczyzn po ukończeniu 65 lat, a także osób 
wyjeżdżających na leczenie. W tym wypadku niezbędne jest 
jednak skierowanie wydane przez Ministerstwo Zdrowia i Opie
ki Społecznej lub upoważniony organ.

Ulgi przysługują także kombatantom, uczestnikom wyjaz
dów grupowych organizowanych przez stowarzyszenia komba
tanckie oraz członkom najbliższej rodziny poległych uczestni
ków walk koalicji antyhitlerowskiej, wyjeżdżającym w celu od
wiedzenia ich grobów. W obu wypadkach należy mieć zaświad
czenie wydane przez właściwy organ Urzędu do Spraw Kom 
batantów.

Młodzież wyjeżdżająca na wakacje letnie korzysta z ulgi po 
okazaniu legitymacji ze szkoły lub uczelni.

Jeszcze jedno udogodnienie. Można nabywać bilety na prze
loty samolotami Polskich Linii Lotniczych na trasach między
narodowych za polskie złotówki, jeżeli trasy te:
— obsługiwane są samolotami polskimi.

— obsługiwane są samolotami krajów, z którymi Polska do
konuje rozliczeń w rozrachunku rublowym, a więc samolo
tami któregoś z krajów socjalistycznych.

— obsługiwane są samolotami Jugosławiańskich linii lotniczych.

W wypadku. gdv podróż odbywa się samolotami przewoź
ników kilku krajów, koszty pokrywa się w różnych walu
tach.

JÓZEF SI EFANOW ICZ
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Dnia 7 lipca przypada uro
czystość świętych Cyryla i M e
todego, nazywanych słusznie
— apostołami Słowian. Nazy
wa się też ich „braćmi sołuń- 
skimi” , gdyż urodzili się w  Te- 
salonikach (dzisiejsze Saloniki 
w  Grecji), a miasto to nosiło 
słowiańską nazwę Sołuń. Im io
na: Cyryl i Metody są im io
nami zakonnymi. Pierwszy z 
braci otrzymał na chrzcie imię 
Konstanty, natomiast drugi 
Michał. Konstanty urodził się 
w  826 lub 827 roku. Meto
dy był od swego brata star
szy od sześciu do dziesięciu 
lat. Już w Salonikach Kon
stanty wyróżniał się wśród 
wszystkich uczniów „pamięcią 
bystrą bardzo", a dobijając lat 
czternastu zdążył przestudio
wać wszystkie dzieła Grzego
rza z Nazjanzu. Po studiach 
przygotowawczych wyjechał 
do Konstantynopola i studio
wał na uniwersytecie matema
tykę oraz filozofię, gdyż te 
dziedziny wiedzy umiłował w 
sposób szczególny. Po zakoń
czeniu nauki proponowano mu 
karierę państwową, lecz ofer
tę tę odrzucił i wstąpił do je 
dnego z klasztorów nad Bo
sforem. Nie pozwolono mu 
jednak przebywać tam zbyt 
długo. Odwołano go wkrótce 
do stolicy na profesora uni
wersytetu. Wykładał filozofię 
chrześcijańską i pogańską, stąd 
też przylgnął do niego tytuł 
filozofa, zawsze dodawany 
przez biografów do jego imie
nia.

O młodych latach Metodego 
skąpe są informacje źródłowe. 
Kronikarze piszą o jego po
bożności, krasomówstwie, o 
szacunku, jakim otaczali go 
ludzie wykształceni i poważni. 
Cesarz, doceniając te zdolno
ści, powierzył mu rządy w je 
dnym z księstw słowiańskich 
jakby przewidując, że go kie
dyś pośle do Słowian w cha
rakterze mijsonarza. Metody 
po kilku latach zrezygnował z 
tego urzędu i wstąpił do kla
sztoru.

W roku 860 bracia zostali 
wysłani przez cesarza Bizan
cjum do koczowniczego ludu 
Chazarów. Państwo Chazarów 
rozciągało się wtedy od K ry
mu po morze Kaspijskie, a je 
go chan prosił cesarza o misjo
narzy chrześcijańskich. Bracia 
soluńscy nie zabawili długo u 
Chazarów'; już w połowie roku 
861 wrócili do Konstantynopo
la. Metodego skierowano do 
klasztoru Polychron na górze 
Olimp, gdzie był przeorem. 
Konstantyn zaś przystąpił do 
pracy nad układaniem alfabe
tu słowiańskiego. W pracy tej 
zaczął mu pomagać Metody, 
tak że wspólnie opracowali al
fabet — jak również słowiań
ski język liturgiczny (znany 
pod nazwą staro-cerkiewno- 
-slowiańskiego). Praca ich o- 
kazala się nadzwTyczaj przy
datna: około 863 r. książę M o
raw Rościslaw —  wysłał do 
cesarza Bizancjum — Michała
— poselstwo z prośbą o przy
słanie na Morawy misjonarzy 
słowiańskich . W  „Żywocie 
Konstantyna" nieznany autor 
tak przedstawia ten fakt: „Ro
ścislaw, książę morawski, 
przez Boga natchniony, ... po
słał poselstwo do cesarza M i

chała z oznajmieniem: dla lu
dzi naszych, którzy wyrzekł 
się pogaństwa i trzymają się 
Zakonu chrześcijańskiego, nic 
mamy nauczyciela takiego, 
który by' w naszym własnym 
języku prawdziwą wiarę 
chrześcijańską wykładał"... 
Książę Rościslaw kierował się 
w tym wypadku przede 
wszystkim czysto politycznymi 
względami. Po prostu obawiał 
się zbyt daleko sięgających 
wpływów Franków i niemiec
kiego kleru, i dążył do wyła
mania się spod niemieckiej 
zwierzchności kościelnej. Za 
tym wpływem bowiem kryła 
się chęć narzucenia władzy i 
podporządkowania sobie Sło
wian nad Dunajem. Cesarz 
Michał zwrócił się niezwłocz
nie do braci Konstantyna i 
Metodego, aby im powierzyć 
misję na Morawach.

W  roku 864 przybył Kon
stanty do Welehradu — stoli
cy Moraw. Książę Rościslaw 
przyjął go z wielką czcią, a 
mieszkańcy z ogromną rado
ścią. Rościslaw oddal braciom 
na naukę specjalną grupę do
branej młodzieży, z której 
miała wyrosnąć pierwsza ka
dra słowiańskiego, rodzimego 
duchowieństwa. Początek był 
Więc udany i wszystko zapo
wiadało się pomyślnie. Jed
nakże w niedługim czasie za
atakowało misję duchowień
stwo niemiecko-rzymskie, gdyż 
widziało w niej instrument an- 
tyniemieckiej polityki Rości-

slawa. Przede wszystkim za
częło zwalczać język słowiań
ski w liturgii jako język nie- 
prawowierny, gdyż — zdaniem 
duchownych niemieckich — 

j| tylko język hebrajski, grecki

! i łaciński mogły być językami 
liturgicznymi. Walka misjona- 
_ rzy słowiańskich z misjonarza
mi łacińskimi trwała dwa la
ta. Wreszcie bracia sołuńscy 
podjęli decyzję, by udać się do 
Rzymu i tam uzyskać akcep
tację swojej njisji. Wiedzieli 
bowiem, że jeśli papież zaak
ceptuje język słowiański w li
turgii, wytrąca tym samym 
broń niemieckim księżom ła- 
cinnikom.

Konstanty i Metody przybyli 
do Rzymu w roku 867. Papież 
Hadrian II nie potępił ich sło
wiańskiej liturgii, a przeciw
nie — jak zaznacza kronikarz: 
„przyjął księgi słowiańskie, 
poświęcił je i złożył w kościele 
Panny Marii” . Konstanty 
przywdział w Rzymie szaty 
mnisze i przyjął imię Cyryla. 
W klasztorze w Rzymie po
został już do końca życia, a 
umarł mając 42 lata. 14 lute
go 869 r. Metody powrócił na 
Morawy, by prowadzić dalej 
dzieło rozpoczęte z bratem. 
Jednakże ponownie napotkał 
w swej pracy na ogromne tru
dności ze strony misjonarzy 
niemieckich. Zaproszono go na 
synod do Ratyzbony i tam u
więziono. Wstawił się za nim 
papież Jan V III. Wystosował 
on pismo do biskupa Henryka,

w którym m. in. tak pisał: 
..Jesteśmy przekonani, żc dla 
opłakania twojej nieprawości 
nie wystarczyłoby źródła łez. 
(...) Czyż bowiem zuchwałość 
twoja nie przekroczyła... zw ie
rzęcej dzikości, skoroś współ
brata i brata naszego karał 
więzieniem i przez długi czas 
trzymał pod gołym niebem 
podczas najsurowszej zimy i 
śniegu... Oderwałeś go od za
rządu powierzonego mu Ko
ścioła... do tego stopnia zapa
miętałeś się. że na synod bi
skupi zawleczonego, byłbyś go 
bil końskim biczem, gdyby cię 
nie powstrzymano".

Na skutek zagrożenia kląt
wą papieską, zwolniono Meto
dego z więzienia dopiero pn 
trzech i pól roku. Metody wró
ci! na Morawy i tam, wspól
nie ze swymi uczniami, sze
rzył obrządek słowiański. 
Wkrótce został arcybiskupem 
Moraw. Książę Świętopełk, na
stępca po Rościslawie. oddal 
mu wszystkie kościoły i pod
dał jego władzy wszystkich 
duchownych. Uczniowie Me
todego wyruszali również poza 
Morawy. Istnieje prawdopo
dobieństwo. że dotarli także do 
księstwa Wiślan, gdyż w kro
nikach znajdujemy następu
jący zapis: „Książę pogański, 
silny bardzo, siedzący na W i
śle, urągał chrześcijanom i 
krzywdy im wyrządzał. Po
sławszy więc do niego Metody 
kazał mu się ochrzcić".

Swoją propozycję tak uza
sadniał: „Dobrze będzie dla 
ciebie synu ochrzcić się z wła
snej woli na własnej ziemi, 
abyś nie był przymusem o
chrzczony w niewoli, na ziemi 
cudzej; i będziesz wspominał 
mnie".

Nic wiadomo, czy książę W i
ślan przyjął chrzest, ale nic 
może ulegać wątpliwości, żc 
wpływy misji Metodego dota
rły do granic Polski południo
wej. Hierarchia niemiecka w 
dalszym ciągu niechętnym o
kiem patrzyła na działalność 
Metodego. W końcu zdołała 
poderwać zaufanie do arcybi
skupa Moraw w Rzymie, za
rzucając mu nie przyjmowanie 
„Filioque" w wyznaniu wiary. 
Papież zabronił Metodemu od
prawiania nabożeństw w litur
gii słowiańskiej i wezwał go 
do swej stolicy. Powołano tam 
specjalną Komisję do zbadania 
jego prawowierności. Członko
wie jej, po dłuższych bada
niach, orzekli: „prawowierny, 
zasługuje na zaufanie". Arcy
biskup Metody odniósł zw y
cięstwo. Z Rzymu udał się do 
Konstantynopola i tam dnia ti 
kwietnia 885 r. zakończył ży
cie. Brata swego Konstantego 
(Cyryla) przeżył o lat 16,

Po śmierci Metodego papież 
Stefan V I zakazał odprawia
nia nabożeństw i Mszy św. w 
języku słowiańskim. Można w 
nim było głosić tylko kazania. 
Kapłani słowiańscy musieli o
puścić Morawy. Niektórzy 
udali się do Bułgarii, inni do 
księstwa Wiślan. Tak więc na 
100 lat przed chrztem Mieszka 
chrześcijaństwo znane już było 
w Polsce południowej. Głosili 
je w języku i obrządku sło
wiańskim uczniowie św. Cyry
la i Metodego.

Ks. E. n.
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W Y Z N A N I A  R E L I G I J N E  
NA W Ę G R Z E C H

Część I

Węgierska Republika Ludowa — kraj sto
sunkowo nieduży, lecz niezwykle gospodarny, 
wyróżniający się znaczną dynamiką wzrostu 
ludności. Świadczą o  tym następujące liczby: 
w  1920 r. ludność Węgier liczyła 7.987.000 
mieszkańców, w 1930 r. — 8.685.000, w 1950 r.
— 9.204.000, a w 1970 r. — 10.332.800. Kraj ten 
pod względem narodowościowym stanowi 
prawie monolit: obywatele bowiem narodowo
ści węgierskiej stanowią przeszło 98 proc. ca
łej ludności Węgier. Procent ten po wojnie 
znacznie się podniósł, a mianowicie w wyn i
ku ruchu przesiedleńczego i repatriacji lud
ności, należącej do mniejszości narodowościo
wych (Niemcy, Słowacy i in ), które przed 
wojną stanowiły ok. 14 proc. całej ludności 
kraju.

W  wielu krajach narodowość często powią
zana jest z określonym wyznaniem, co stwa
rza zwykle sytuację, w  której większość na
rodowościowa bywa jednocześnie większością 
wyznaniową (np. u nas w Polsce, w Rumu
nii. Bułgarii, Szwecji, Finlandii, Norwegii i in. 
krajach). Zupełnie inaczej przedstawia się ob
raz Węgier w  zakresie statystyki wyznanio
w e j: kraj ten nie jest tak jednolity wyznanio- 
wo, jak pod względem narodowościowym. 
Wyznaniowo Węgry' są podobne do Polski 
przedwojennej: w Polsce i na Węgrzech przed 
wojną wyznaniem większości był rzymsko- 
katolicyzm (ok. 64.3 proc.).

Oto dane statystyki wyznaniowej z  lat 1930 
i 1970:

Zmiany w sytuacji politycznej wyznań —
Należy podkreślić, że zmiany po wojnie w sy
tuacji wyznaniowej Węgier nastąpiły nie tyl
ko pod względem ilości. Szczególnie dotyczy 
to wyznań luterańskiego i mojżeszou ego: w 
pierwszym przypadku — w wyniku repatria
cji wyznawców narodowości niemieckiej i 
słowackiej, w drugim — z powodu dyskrymi
nacji hitlerowskiej w czasie wojny, a także 
emigracji obywateli narodowości żydowskiej. 
Zmieniła się te? ogólna sytuacja polityczna 
kraju, co bardzo podważyło położenie wyznań 
przed wojną uprzywilejowanych.

■— posiadał poważne, mocne wpływy w  par
tiach politycznych rzymskokatolickich,

Jak wiadomo Kościół Rzymskokatolicki, 
stanowiący znaczną większość obywateli wę
gierskich, był wyznaniem uprzywilejowanym. 
Sprzyjał temu jeszcze fakt, że hierarchia 
rzymskokatolicka pochodziła w większości z 
arystokracji węgierskiej, wykorzystującej 
swoje wpływy w  sferach rządowych.

Przyw ile je Kościoła polegały' na tym, że:
—  ministrem wyznań religijnych i oświe

cenia publicznego mógł być ty lio  katolik;
— biskupi rzymskokatoliccy' z tytułu swej 

godności kościelnej i pochodzenia arystokra
tycznego b ji i  członkami Izb Parlamentu 
(szczególnie w yższej):

— Kościół Rzymskokatolicki szeroko ko
rzystał z prawa prowadzenia szkół rzymsko
katolickich, posiadając w każdej prawcie wsi 
szkoły podstawowe, a w miastach — szkoły 
średnie, których personel pedagogiczny' opła
cany był przez Państwo;

Ponadto Kościół Rzymskokatolicki.
—  wydawał własne dzienniki polityczne 

i czasopisma kulturalno-oświatowe,
— uzyskiwał znaczne subsydia państwowe 

na rzymskokatolickie budownictwo kościelne,
—  posiadał olbrzymie latyfundia, co stwa

rzało korzystną sytuację niezależności gospo
darczej.

W  tej sytuacji duchowieństwo rzymskoka
tolickie panowało w  każdej dziedzinie życia 
społecznego i państwowego, a to w  praktyce 
oznaczało, że kto nie byTł katolikiem, należał

do Il-e j kategorii obywateli węgierskich. 
Dzięki takiej sytuacji i postawie rzymskoka
tolickiego kierownictwa kościelnego, biskupi 
i duchowieństwo innych, mniejszościowych 
wyznań nie odgrywali żadnej roli w ówcze
snym życiu społeczno-politycznym kraju.

Sytuacja uległa radykalnej zmianie dopiero 
po zmianie ustroju państwowego w 1945 r. 
Zarówno biskupi i duchowieństwo, jak i ary
stokracja węgierska, stracili swoje pozycje 
uprzywilejowane w  państwie, zmuszeni byli 
zatem zaniechać otwartej działalności poli
tycznej. aczkolwiek niełatwo było odzwyczaić 
się od da w nego stylu życia (przykładem tego, 
jak nie należy angażować się politykę, był

prymas Węgier, kardynał Mindszenti. który 
z powodu swej postawy wpadł w kolizję 
z prawem i zmuszony' był ponieść konsekwen
cje). W wyniku reformy rolnej Kościół utra
cił swoje latyfundia. szkoły rzymskokatolickie 
zostały przejęte przez państwo, co uwolniło nie 
tylko szkolnictwo od klerykalnych wpływów, 
lecz również poważną dziedzinę opieki spo
łecznej. prowadzonej przed wojną przez Koś
ciół.

Rząd ludowy Węgier wydal szereg wrażnych 
aktów ustawodawczych, zmiei-zających do ra
dykalnej zmiany stosunków na tle wyznanio
wym w. kraju. W 1947 r. wydano ustawę 
nr X X II I  o zniesieniu nierówności między 
wyznaniami: „znosi się wszelkie istniejące 
nierówności prawrne, istniejące na skutek 
ustaw i innych zarządzeń prawomocnych, któ
re z punktu widzenia prawnego powstały', a 
które wywierają wpływ  ujemny lub działają 
na szkodę inn,vch wyznań i religii” .

Następnym aktem rządu było wydanie dnia 
16.VI.49 r. ustawy o wspomnianym wyżej 
przyjęciu przez państwo szkół niepaństwo
wych. Dotyczyła ona przede wszystkim szkol
nictwa rzymskokatolickiego, ale nie omijała 
również i szkół kościelnych innych w\"znań.

Fundamentalną podstawą dla polityki w y
znaniowej państwa były postanowienia art. 49 
i 54 Konstytucji Węgierskiej Republiki Ludo
wej z  dnia 20.VIII.1949 r. Zawierają one na
stępujące postanowienia i zasady:

— równość obywateli wobec prawa,
—  odpowiedzialność karną ża popełnianie 

wszelkiej dyskryminacji obywateli ze wzglę
du na ich „pleć, wyznanie i przynależność na
rodową” ,

— wolność sumienia i prawo swobodnego 
wykonywania praktyk religijnych,

— rozdział Kościoła od państwa (dla zapew
nienia wolności sumienia).

We wrześniu 1950 r. podpisane zostało po
rozumienie pomiędzy Rządem W RL a Epi
skopatem rzymskokatolickim, ustalające zasa
dy stosunku między państwem a tą najwięk
szą organizacją wyznaniową Węgier. Kościół 
zadeklarował uznanie i poparcie ustroju pań
stwowego, potępił w’szelką działalność wywro
tową, skierowaną przeciw ustrojowi państwo
wemu i społecznemu Węgier, nadużywanie 
uczuć religijnych dla antypaństwowych celów 
politycznych oraz wezwał wiernych rzymsko
katolickich do lojalnej współpracy' w  realiza
cji budownictwa socjalistycznego oraz poparł 
ruch pokojowy, rozwijający się w  kraju (zobo
wiązania te nie przeszkodziły w 6 lat później 
prymasowi wziąć udział w  awanturze kontre- 
wolucyjnej).

Państwo ze swej strony zapewniło Kościo
łowi pełną wolność kultu zgodnie z  Konsty
tucją, oraz swobodny rozwój działalności koś
cielnej, a także pomoc materialną na dłuższy 
okres czasu. Podobne porozumienia zawTarte 
zostały' również z innymi wyznaniami.

A  więc nowa polityka wyznaniowa, oparta 
na zasadach wolności sumienia i wyznania 
oraz równości obywateli wobec prawa, przy
czyniła się do oczyszczenia stęchłej atmosfery 
feudalizmu klerykalnego na Węgrzech.

Jak wyżej wspomniano, państwo zagwa
rantowało obywatelom swobodne wykonywa
nie kultu religijnego, nauczanie religii w  szko
łach podstaw owy:h dla tych dzieci, który'ch 
rodzice będą sobie tego życzyli.

Regulując podstawowe sprawy bytu orga
nizacji wyznaniowych na nowych zasadach, 
państwo zabezpieczyło duchowieństwu utrzy ■ 
manie poprzez określone dotacje. Na koszt 
państwa utrzymywane są wyższe zakłady' teo
logiczne, przygotowujące kandydatów do sta
nu duchownego. Sprawy, wynikające ze sto
sunku państw-a, do wyznań, konsultowane są 
z prawnymi reprezentacjami tych wyznań, 
w odniesieniu zaś do Kościoła Rzymskokato
lickiego — z Watykanem. W  ciągu ostatnich 
15 lat władzy ludowej na Węgrzech wiele się 
zmieniło w świadomości kierownictwa 
wyznań, a szczególnie episkopatu rzymsko
katolickiego, który zmuszony był uznać nowy 
ustrój i zająć pozytywne stanowisko wobec 
dialogu: Kościół i Państwo.

\
SPEKTATOK

Wyznanie

1930 r 1970 r.

liczba wyznawców liczba wyznawców

w tys. 1 % w  tys o/a

rzymskokatolickie 5.587 64,3 6.241 60,4

ewangelicko-reformowane 1.798 20,9 2.205 21,4

luterańskie 531 6,2 478 4,6

mojżeszowe 476 5,4 100 1,0

greckokatolickie 205 2,3 256 2,5

prawosławne 40 0,4 45 0,4

inne i bezwyznan. 48 0,5 1.007 9.7

Razem : 8.685 10.332 100 10.332 100

6



M ówiąc o Światowej Kon
ferencji Misyjnej w  E
dynburgu w  1910 r.,

wspomnieliśmy, iż Charles Brent. 
ówczesny biskup misyjny na F ili
pinach z ramienia Protestanckie
go Kościoła Episkopalnego w 
USA, .właśnie tam doszedł do 
przekonania, iż nie wystarcza 
praktyczna współpraca między 
Kościołami. Do prawdziwego zbli
żenia chrześcijan różnych wyznań 
może dojść tylko wówczas, gdy 
zbada się przyczyny istniejących 
rozłamów i podejmie odpowiednie 
kroki w  kierunku ich usunięcia.

W duchu tym przemawiał bp 
Brent w  październiku 1910 r. 
przed Konwentem Protestanckie
go Kościoła Episkopalnego w  
USA. Wzywał do zorganizowania 
światowej konferencji, która za-

Europie była bardzo pomyślna. 
Już w  sierpniu 1920 r. zdołano 
zorganizować w  Genewie Konfe
rencję Przygotowawczą z udzia
łem przedstawicieli ponad 70 K o
ściołów z różnych części świata. 
Ówczesny starokatolicki arcybi
skup Utrechtu wybrany został na 
jednego z przewodniczących ob
rad. Odtąd też datuje się nie
przerwana współpraca Kościołów 
starokatolickich z tym nurtem ru
chu ekumenicznego.

W Genewie w  1920 r. podjęto 
istotną decyzję o utworzeniu Ko
mitetu Kontynuacji Pracy, do 
którego wybrano przedstawicieli 
wszystkich reprezentowanych 
wyznań, w  tym też starokatoli- 
cyzmu i prawosławia. Przewodni
czącym tego Komitetu został bp 
Brent, sekretarzem — Gardiner.

Podczas obrad nie obyło się też 
bez kontrowersji. Zwłaszcza pra
wosławni zarzucali opracowanym 
dokumentom, iż są zbyt przenik
nięte protestanckim myśleniem. 
Ogólnie jednak zdołano dojść do 
porozumienia niemal w e wszyst
kich sprawach. Podjęto uchwałę, 
iż nowowybrany Komitet Konty
nuacji Pracy ma się zbierać raz 
w roku. Powołano też Komitet 
Teologiczny, w  skład którego w e
szli wybitni teologowie różnych 
wyznań. Jego naczelnym zada
niem było przygotowanie mate
riału przygotowawczego do na
stępnej konferencji światowej.

Kryzys gospodarczy, jaki na
wiedził świat zachodni na po
czątku lał trzydziestych zahamo
wał poważnie pracę Ruchu do

duchowny a sakramenty; jedność 
Kościoła w życiu i kulcie.

Podobnie jak w  Lozannie, także 
i w Edynburgu bardzo twórcza 
miała okazać się krytyka, podję
ta- przez delegację prawosławną 
pod kierownictwem arbpa Tia- 
tyry, Germanosa. Przedstawiciele 
Kościołów prawosławnych starali 
się uświadomić protestanckiej 
większościl, iż w iele sformułowań 
brzmi dla nich obco, że ogól
niki' wypowiadane abstrakcyjnym 
językiem nie docierają do umy- 
słowości prawosławnej. Sugero
wali, by Kościoły protestanckie, 
cechujące się doktrynalnym po
dobieństwem, połączyły się naj
pierw' z sobą, bowiem mogłoby to 
przyspieszyć powszechne zjedno
czenie Kościołów.

Istotnym momentem Konferen-

Z  h i s t o r i i  r u c h u  e k u m e n i c z n e g o  ( 2 )

RUCH DO SPRAWY WIARY 
I USTROJU KOŚCIELNEGO

Przedstawiciele Kościołów starokatolickich wspó łpracowa li  od samego począt
ku z ruchem ekumenicznym, a zwłaszcza w  jednym z jego  nurtów  zw an ym  
„W ia ra  I Ustrój Kościo ła1’. Od IV  Zgrom adzenia  Ogólnego Ś w ia tow e j  Rady  
Kościołów w Uppsa l i  (1968) Kościoły  te w  Komitecie Nacze lnym  Rady repre 
zentuje ks. dr Hans Frei z Berna  (na zdjęciu trzeci od p ra w e j  w  otoczeniu  
praw os ław nych ,  anglikańskich i protestanckich dosto jników koście lnych).

ęiaby się problemem w iary i u- 
itroju kościelnego.

Apel bpa Brenta znalazł (nad
zwyczaj pozytywne echo. Przed- 
;tawiciele Konwentu podjęli u
chwalę w  sprawie utworzenia 
ipecjalnej Komisji, która zajęła
by się przygotowaniem takiej 
konferencji. Znaleźli się też od 
•azu gorliwi współpracownicy bpa 
Brenta. m. in. Robert Gardiner. 
oraz osoby, które ofiarowały na 
ten cel pokaźne sumy pieniężne. 
Podobne komisje powstały 
wkrótce także w  innych Kościo
łach amerykańskich. Jednocze
śnie przystąpiono do podjęcia 
kontaktów z  Kościołami w  W iel
kiej Brytanii i na kontynencie 
europejskim. W  1913 r. zdołano 
zorganizować pierwsze szerokie 
spo^tanie, w  którym poza przed
stawicielami w ielu  Kościołów 
protestanckich w zięli też udział 
reprezentanci Kościoła Anglikań
skiego Anglii i Rosyjskiego Ko
ścioła Prawosławnego w  USA.

I wojna światowa zahamowała 
działalność Ruchu do Spraw W ia
ry i Ustroju Kościelnego. Jedy
nie w Stanach Zjednoczonych u
dało się w 1916 r. zorganizować 
Konferencję Przygotowawczą.

Dopiero w  1919 r. delegacja K o
misji Protestanckiego Kościoła 
Episkopalnego wr USA mogła zre
alizować plan odwiedzenia Euro
py i złożenia w izyty przywód
com różnych wyznań. Idea zwo
łania konferencji światowej spot
kała się z żywym  poparciem ze 
strony prawosławnych, starokato
lików, anglikanów i protestantów. 
Niepomyślna była natomiast w i
zyta w  Watykanie. Papież Bene
dykt X V  oświadczył wyraźnie 
członkom delegacji, iż jedyną mo
żliwością osiągnięcia jedności jest 
powrót wszystkich nierzymsko- 
katolickich chrześcijan do Kościo
ła rzymskiego.

Abstrahując od postawy Waty
kanu, wizyta delegacji Protestan
ckiego Kościoła Episkopalnego w

Naczelnym zadaniem Komitetu 
Kontynuacji Pracy było przygo
towanie konferencji światowej.

Po siedmioletnich przygotowa
niach, w  sierpniu 1927 r. odbyła 
się w  Lozannie I Światowa Kon
ferencja Kościołów do Spraw 
Wiary i Ustroju Kościelnego. 
Przybyli na nią reprezentanci po
nad 100 Kościołów z całego świa
ta. Zajęto się takimi problemami, 
jak: istota, wspólne .wyznanie 
wiary i urząd duchowny Kościoła, 
sakramenty oraz Kościoły wobec 
jedności chrześcijańskiej.

Spraw W iary i  Ustroju Kościelne
go. Na pewien okres czasu zamk
nięto nawet biuro w  Genewie. 
Pracę na różnych odcinkach moż
na było rozwinąć intensywnie po
nownie dopiero w  1934 r. Przy
stąpiono energicznie do przygo
towania II Światowej Konferen
cji Kościołów do Spraw Wiary i 
Ustroju Kościelnego, która zebra
ła się w sierpniu 1937 r. w Edyn
burgu. Ponad 400 delegatów' ze 
122 Kościołów zajęło się tam na
stępującymi tematami: Kościół
Chrystusa a słowo Boga; urząd

cji Edynburskiej było przyjęcie 
jednomyślne przez wszystkich do
kumentu na temat jedności, który 
powiadSl m.in.: „Wyznajemy w  
całej pokorze, że nasze podziały 
są wbrew woli Chrystusa i pro
simy Boga w  Jego miłosierdziu o 
skrócenie dni naszego rozłamu i o 
doprowadzenie nas przez Jego 
Ducha do pełnej jedności. Modli
my się o to, by wszyscy ludzie we 
wszystkich miejscach, w  podzielo
nym i pełnym zamętu świecie, od
naleźli drogę do Jezusa Chrystu
sa, naszego Pana, który jednoczy 
nas mimo rozłamów” .

Konferencja Edynburska była 
ostatnim zgromadzeniem „W iary 
i Ustroju Kościelnego” jako sa
modzielnego ruchu. W Edynburgu 
podjęto uchwalę w  sprawie połą
czenia się z Ruchem Praktyczne
go Chrześcijaństwa. Oba nurty 
ruchu ekumenicznego powołały w 
1938 r. w Utrechcie Komitet Tym 
czasowy Światowej Rady Kościo
łów. Oficjalne założenie Świato
wej Rady Kościołów — czym zaj
miemy się w jednym z najbliż
szych numerów — miało nastąpić 
w 1941 r. Niestety, na przeszko
dzie stanęła wojna, tak, że plany 
te można było zrealizować dopie
ro w  1948 r. Ruch do Spraw Wia
ry i Ustroju Kościelnego zdołał w  
ramach Rady zachować pewien 
autonomiczny status, który prze
jawia się między innymi w tym, 
iż jeszcze po 1948 r. zwoływał 
konferencje światowe poświęco
ne zagadnieniom doktrynalnym. 
Takie konferencje „W iary i U 
stroju Kościelnego” odbyły się w  
1952 r. w Lund (Szwecja) i w 19H3 
roku w Montrealu (Kanada).

PAW EŁ G ŁO W ACKI
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A  T R O P A C H  
R O D  A  K  Ó  W

Na kilka dni przed moim wyjazdem do Jugosławii 
wpadi mi do ręki, całkiem przypadkowo, stary, po
żółkły już egzemplarz „W IADOM OŚCI L ITE R AC 
K ICH " z 1930 roku, wydawanych niegdyś we Lwowie. 
Jedna z kolumn poświęcona całkowicie Polakom w Ju
gosławii, przykuła moją uwagę. Autorka, nasza dro
ga i nieodżałowana Maria Dąbrowska, była gościem 
jugosłowiańskiej Polonii w Bośni, w  okolicach Banja 
Luki. Dreventa, Prnjavora. Deetina, Nowego Martinaca 
i innych miejscowości.

Polacy —  w  liczbie kilku tysięcy rodzin —  przy
byli do Bośni jako osadnicy jeszcze przed pierwszą 
wojną światową. Rozpoczęli od ciężkiej pracy przy 
karczowaniu dziewiczych lasów porastających stoki 
gór. Tworzyli własny, odrębny świat, w  którym, 
żyło się ..wedle polskich zwyczajów i obyczajów", przy
niesionych z  ojczystej ziemi.

„Starsze pokolenie —  pisała w  1930 roku Maria Dą
browska —  zachowało polskość, jeśli idzie o język 
i uczciwość, prawie nienaruszoną. Jedynie po paru go-

JUGOSŁOWIANS
dżinach rozmowy, przy roz?'udaniu się ..do białości” , 
wtrącono niekiedy słowa, lub'zwroty chorwackie. M ło
dzież, zachowująca się nieśmiało i mniej rozmowna
0 ile się odzywała, to także w  dobrej polszczyźnie. 
Nawet i drobne dzieci, nawet i we wsiach miesza
nych mówią po polsku. We wsi Karajzevce —  pisała 
autorka — zapewniano mnie, że „każdy z kolonistów 
prędzej by umarł, niżby miał zaprzeć się, albo zapo
mnieć swej mowy. ojczyzny i w iary” .

Postanowiłem podążyć śladami wielkiej pisarki, po
przez polskość zagubioną w górach Bośni. Męczyła 
mnie myśl: czy ostała się polska dusza? —  czy też 
„znaku z  polskiej m owy nie będzie” ?...

Z  Zagrzebia jadę do Banja Luki. Poradzono mi po
rozmawiać z  Momirem Kaporem, wojewódzkim sekre
tarzem, który Ibył z  Polakami^-- Partyzantce.

—  Pytacie o Polaków? Dużo mogę o nich powie
dzieć. Chętnie służę informacjami. W czasie wojny by
łem komisarzem politycznym 18 bośniackiej brygady 
partyzanckiej. Na terenie, a raczej na obszarze opera
cyjnym naszej brygady, było kilka wiosek zamiesz
kiwanych przez Polaków. Zrozumiałe, że i wśród -wa
szych rodaków chcieliśmy mieć oparcie. Bez trudności 
znaleźliśmy z nimi wspólny język. Nienawidzili hi
tlerowców z całej duszy i bez reszty oddani byli spra
wie walki z  okupantem. Zgłaszali się do szeregów par
tyzanckich młodzi, kobiety i starcy. Tak więc powstał 
w  łonie naszej brygady, 3 polski batalion, liczący po
nad pół tysiąca ludzi. Byli to żołnierze bez skazy 
Przyjaźniliśmy się serdecznie...

—  Czy zapisali się jakąś zwycięską bitwą?

—  Niejedną! Wymienię chociażby wielką bitwę o Ba
nja Lukę. czy też szturm pod Glogovcem koło Prnja- 
vora. Byliśmy okrążeni przez przeważające siły nie
przyjaciela, który brał nas już „za gardło” . Wtedy rzu
cono do ataku polski batalion, znajdujący się w od
wodzie. Roznieśli w proch i pył czterotysięczną armię 
wtasowców, przerwali okrążenie, biorąc wielu jeńców
1 zdobycz wojenną. Potem rozdawali konie ubogim 
chłopom...

—  K iedy to było?

— Wiosną czterdziestego trzeciego roku. Po tej bit
w ie Polacy rozsławili się. To był zdyscyplinowany, in
teligentny i zawsze gotowy do akcji batalion.

Ty le  dowiedziałem Się w  Banja Luce.

Kilkadziesiąt kilometrów od miasta, serpentynami 
wiodącymi na złamanie karku, zjechaliśmy w wąską 
dolinę Devetina. Stara Bośniaczka, w szarawarach i 
nieodłącznym cybuchem w  ustach, dymiącym z  dale
ka jak samowar, .wskazuje nam budynek bostiny (rady 
gminnej). Przewodniczący, otoczony dzieciakami, rad 
by nam pomóc, ale o Polakach nic nie wie.

Przypadek chciał, że nadszedł młody człowiek, który 
przypomniał sobie, że „hen, tam, w  górach, jeden 
Polak jeszcze mieszka, co ma ładną dziewuchę” . W o
ła się Michał Baca. Zabrzmiało to tak swojsko, że 
nie mogłem oprzeć się chęci złożenia w izyty M icha
łowu Bacy.

Idziemy.

Pniemy się drożyną wydeptaną wśród dzikich zarośli, 
krzewów białych od kurzu, dzikich malin i metrowych 
pokrzyw.

—  Innej drogi nie ma? —  pytam.

— Ano nie ma. Baca zaprzęgu nie posiada, to i dro
ga mu zbędna. Raz na tydzień zejdzie do ludzi, albo 
do sklepu.„

Baca żyje z  dala od ludzkich siedzib. Po przeszło 
dwugodzinnej wspinaczce, w  prześwicie między drze
wami ujrzałem ubogie poletko. Wśród krzewów za
majaczyła barwna chusta, na kobiecej głowie.

—  Dzień dobry! — wołam po polsku.

Kobieta znieruchomiała, ręce opadły. Po chwili szyb
ko podąża w  naszą stronę, z rozpromienioną twarzą. 
Czystą polszczyzną, na galicyjską nutę. odpowiada:

— Dzień dobry! Niech będzie pochwalony! Boże m i
łosierny, czy panowie z Polski?

Nie czekając naszej odpowiedzi woła głośno:
— Michał! Michał! Polaki przyjechały!
Z drzwi domu wychyla się chudy mężczyzna, pod 

pięćdziesiątkę. Spod rozchylonej koszuli połyskuje me
dalik. Z tyłu nadbiegają dzieci: jedno, drugie, trzecie, 
czwarte, piąte... Głowy białe jak len Ruszamy sobie 
naprzeciw.
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KIE IMPRESJE
Michał Baca długo ściska moją dłoń. W  oczach ma 

łzy. Czuję, że nie jest zdolny wypowiedzieć słowa. Sta
ra się jednak opanować; zwraca się do dzieci tonem 
nakazu:

—  Pocałować pana w  rękę! Pan z  Polski, z  waszej 
ojczyzny. Pan mieszka tam. gdzie urodził się nasz 
dziadek!

Dzieciska suną ku mnie, by spełnić wolę ojca. Z tru
dem udaje mi się odwieść od tego, a jeszcze trudniej 
przekonać Michała Bacę, że nie przystoi tak czynić.

—  Michał! Proś pana do chaty!

— Jak wam się żyje, panie Michale?

— Ano, jakoś się żyje. Widzicie. N ie  bogato.

—  Dużą imacie rodzinkę.

— Ano, dużą. Trzynaścioro dzieciaków, no i nas 
dwoje. Jeden —  pokaż no się Sławuś! —  to nawet 
T itowy chrześniak. N ie wszystkie są w domu, tylko 
najmłodsze.

Trochę żartów, trochę rozmów na serio. Michał Ba
ca i cała jego rodzina połykali polskie słowa i wszy
stko o Polsce — dalekiej, nieznanej, a 'sercu tak bli
skiej. Nie powstrzymali łez. Gawędzimy o tym i owym, 
ale czas w drogę, na dalsze poszukiwania rodaków. 
Bacowie, niestety, nie mogą mi służyć żadną radą. 
Zagubieni wśród gór, żyją z  dala od ludzi i świata.

W małym miasteczku Prnjavor, przypadkowo uda
je mi się dowiedzieć, że we wsi Macnp Bido, co po 
polsku tłumaczy się Kocia Góra, ..stanuju Poljaci”  — 
mieszkają Polacy.

Docieram do Macno Brdo. Wchodzę na obszerne, 
czysto utrzymane podwórze i pytam, w  serbskim ję 
zyku. starszą kobietę zajętą przy masielnicy:

—  Czy tu mieszkają Polacy?

—  1 babcia, i wnuczka —  jak się później dowie
działem —  odpowiadają niemal równocześnie, nie bez 
podkreślanej dumy i pewności siebie.

—  Polacy. A  o co chodzi?
— To wspaniale, bo właśnie szukam rodaków — 

odpowiadam już po polsku. —  Przyjechałem z kraju. 
Jestem dziennikarzem.

Nieufne spojrzenie babci i nakaz wnuczce:
—  Chyżo biegnij po dziadziusia. Powiedz, że Polaki 

przyjechali. Tylko szybko! Skocz też do Sochów i po
wiedz, żeby od nich ktoś przyszedł!

— A do mnie:

— ... Socha, to nasz sąsiad, też Polak. Bardzo się 
ucieszy.

Na dziedziniec wykracza wysoki, starszy człowiek, 
w  szarym drelichu. Tw arz pełna zmarszczek, lecz krok 
sprężysty, jak u żołnierza. To pan Andrzej Zych, gło
wa rodu liczącego kilkadziesiąt dusz. Będąc dzieckiem 
przybył z  rodzicami na osadnictwo do Bośni i rozmno
żył Zychów, Zychówny i Zychowiaków na całą okoli
cę.

Andrzej Zych lubi dokładność. Długo ogląda pasz
port, obraca go na wszystkie strony.

—  Mój Boże, polski orzeł! Patrzajcie dzieci na pol
skiego orła... Taki sam był na naszym sztandarze puł
kowym w pierwszą wojnę.

Jajecznica już skwierczy, w ino na istole.
—  Opowiadajcie, co was sprowadza? A le  najpierw

0 Polsce opowiadajcie. Tylko prawdziwie!

Opowiadam: o dniu wczorajszym, dzisiejszym i dro
dze naszej na przyszłość; opowiadam o najwspanial
szym z  miast —  Warszawie, o  Gdańsku, o Śląsku, 
Łodzi, Krakowie. Andrzej Zych słucha, kiwa głową, 
pyta o  to i  owo, dziw i się, cieszy, niekiedy oburza.
1 chyba marzy, przymykając oczy... K to w ie dokąd 
wędrują jego myśli...

Andrzej Zych to człowiek skromny. Zna ciesielkę, 
stolarkę, murarkę, mechanikę. Zbuduje dom, naprawi 
motor, skonstruuje maszynę rolniczą. Rodzina Zychów 
ceniona jest w  całej okolicy. Żyje zamożnie, dostat
nio, świeci przykładem, wzorową gospodarką, ludzką 
życzliwością. A le  stary Zych ma w  sobie coś jeszcze, 
czego bośniacy ani dostrzec nie potrafią, ani ocenić. 
Patriotyzm —  tak głęboko zakorzeniony i tak wielki, 
że podziw bierze dla tego człowieka. Jak świętej re- 
Ukwi strzeże Biblii w języku polskim, która przypo
mina jemu, rodzinie i innym Polakom mieszkającym 
we wsi —  polskie słowo i polską tradycję. Dzieci, 
wnuki i prawnuki —  muszą mówić tylko po polsku, 
gdy zwracają się do dziadka.

.■MHir/rj /■ycli w  rozm owie  z autorem.

Micha? Baca w otoczeniu rodziny.

Zychowie to dusza resztek bośniackiej Polonii. dxtś 
już nielicznej. Jeśli pesymistyczne wróżby o „zaginię
ciu polskiego słowa” Bośni, po upływie tyłu lat, nie 
spełniły się — to jest zasługą Zychów, Baców i ta
kich jak oni Polonusów.

Późną nocą wracam do Zagrzebia. Mam czas prze
myśleć miniony dzień. Jechałem z myślą, że umocnię 
na duchu rodaków — a wracając, czułem, że to oni 
mnie zbudowali.

I silniej zatęskniłem za krajem.
STAN ISŁAW  MAJEWSKI
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PIEŚŃ ŁĄCZY LUDZI I NARODY

Chór , ,H a r f a ” na Festiwalu Chórów  Polonijnych w  
Koszalinie.

Amatorski ruch muzyczny i śpiewaczy ma 
u nas bogate tradycje i poważny dorobek. 
Ruch ten rozwija się pod fachowym kierow
nictwem i opieką Zjednoczenia Polskich Ze
społów Śpiewaczych i Instrumentalnych. Ro
zmawiam z prezesem Zjednoczenia p. Janem 
Bekanowskim. który wraz z synami również 
śpiewa w chórze męskim ..Harfa” .

— Do Zjednoczenia należy 450 chórów ama
torskich i 580 orkiestr dętych. —  udziela in
formacji prezes J. Bekanowski. Najstarsze w 
Polsce Towarzystwo Śpiewacze ..Lutnia” w 
Wieliczce, którego członkowie są pracowni
cy kopalni soli, powstało ponad sto lat te
mu jeszcze pod zaborem austriackim. Chór mę
ski „Echo’’ śpiewa już w Łodzi ponad 96 lat, 
Od 1906 r. daje występy warszawski chór mę
ski „Harfa” założony przez znanego kompo
zytora Wacława Lachmana. W iele chórów i 
zespołów śpiewaczych na Górnym Śląsku, w 
Wielkopolsce i na Pomorzu zapisało się chlub
nie w dziejach polskiej kultury pielęgnując 
patriotyczne tradycje i podtrzymując ducha

walki o niepodległość. Przeciętnie co roku 20 
naszych zespołów śpiewaczych bierze udział 
w konkursach międzynarodowych i festiwa
lach. W  ciągu ostatnich 10 lat —  podkreśla 
prezes Bekanowski — chóry polskie zdoby
ły na konkursach międzynarodowych 67 proc. 
możliwych nagród do zdobycia z przewagą 
pierwszych miejsc. Nasz najliczniejszy o w y
sokim poziomie artystycznym, 100-osobowy 
chór „Harfa", nad którym kierownictwo ar
tystyczne sprawuje prof. Jerzy Kołaczkowski, 
m.in. uczestniczył w centralnych uroczysto
ściach Moniuszkowskich w Poznaniu, w  fe 
stiwalu chórów polonijnych w Koszalinie, pro
pagował polską pieśń dawną i współczesną 
na międzynarodowych konkursach i festiwa
lach we Włoszech, Anglii. W  konkursie chó
rów w  Middlesborough zajął drugie miejsce. 
Chór „Harfa” występował na festiwalu 
chórów polskich w  CSRS, brał udział w  bar
dzo uroczystych obchodach święta pieśni w 
Tallin ie (ZSRR). ..Harfa” odbyła tournee arty
styczne po ośrodkach polonijnych w NRF. 
Członkowie chóru byli na audiencji u kancle
rza W illi Brandta. O występach „H arfy”  pra
sa NRF zamieściła pochlebne wzmianki i re
cenzje. Po powrocie do kraju otrzymaliśmy 
wiele listów. Jeden ze słuchaczy w  NRF na
pisał do nas: „Es wird ein besonderes Erle- 
bnis, die „Harfa” zu hóren. (Usłyszeć „Harfę” 
było dla mnie wielkim przeżyciem). Amato
rzy dzieł operowych mogli usłyszeć nasz chór 
w „Buncie Żaków” Szeligowskiego. Obecnie 
„Harfa” występuje na scenie opery warszaw
skiej w  Borysie Godunowie Mussorgskiego.

—  W  najbliższych latach — mówi prezes

Bekanowski —  wybieramy się z „Harfą” w 
tournee po ośrodkach polonijnych w  USA. 
Zaprezentujemy polską pieśń średniowieczną
o motywach rycerskich i religijnych, pieśń 
romantyczną i współczesną, w  „Harfie” po
dobnie jak w innych zespołach i chórach śpie
wają ludzie różnych zawodów i w  różnym 
wieku. Łączą ich wspólne zamiłowania i uz
dolnienia.

Wprawdzie zespoły śpiewacze i orkiestry 
są zazwyczaj samowystarczalne pod w zglę
dem finansowym, niemniej dla dalszego roz
woju amatorskiego ruchu muzycznego ko
nieczne jest większe zainteresowanie i pomoc 
zakładów pracy i organizacji związkowych.

LEON ZBIGNIEWSKI

Chór „ H a r f a ” występu je  na uroczystości 98-lecia 
Wielkopolskiego Z w iązk u  Chórów i Orkiestr.

D0KAD ZMIERZASZ 
KULTURO?

,,W ciągu ostatnich lat nastę
puje zmiana orientacji kultury: 
obserwatorzy przypuszczają, że 
jesteśmy świadkami końca pew
nego okresu i początku następ
nego.

Sztuka abstrakcyjna wygasa, a 
rezultaty je j zuchwałych do
świadczeń nie zostają podjęte 
przez dalszy rozwój. Twórczość 
masowa, uważana za typową dla 
naszego wieku — jazz. powieść 
kryminalna oraz główne formuły 
filmowe, np. western — traci swój 
wigor.

Czyżby miała nastąpić pustka 
w  kulturze owa „śmierć sztuki” , 
przepowiadana przez katastrofi- 
stów już z początkiem naszego 
stulecia — wieku Molocha prze
mysłowego?

Czy plastyka pop-art, „teatr ab
surdu” , antypowieść, „nowa fala” 
w  sztuce filmowej, wygasając w 
naszych oczach, nie dochodzą w 
przyszłości początku jakimś no
wym kierunkom? Powstają prze
cież inne rodzaje odbioru kultu
ralnego. o jakich cywilizacja nie 
słyszała —  audiowizualne: nara
sta nowe pokolenie konsumen
tów — elektroniczne. Czy ozna
cza to narodzenie się nowej men

talności? Co czeka naszą kultu
rę” ?

Tak pisze Zygmunt Kałużyński 
w  książce „Pożegnanie Molocha” 
wydanej nakładem Państwowego 
Instytutu Wydawniczego. Autor 
jest znanym krytykiem i publicy
stą. Urodził się w  1920 roku. Od 
1958 roku zajmuje się głównie 
krytyką filmową. W  jego dorob
ku znajdujemy fantazję drama
tyczną „Kanikuła” (1946), „Kosz
marne sny obywatela Guberni — 
Generalnej” (1950), szkice o 
współczesnej kulturze europej
skiej „Podróż na Zachód” (1953) 
i „Listy zza trzech granic” (1957). 
Oprócz tego szkice z pogranicza 
sztuki socjologii i obyczajów — 
„Nowy Kaliban” (1961), monogra
fia kultury masowej —  „Salon 
dla m ilionów” (1966) oraz tom}' 
krytyki film owej — „Bilet wstępu 
do nowego wieku” (1963), „Nowa 
fala zalewa kino” (1970).

W  ciągu ostatnich lat szczegól
n ie  zauważalna jest zmiana orien
tacji zarówno kultury Polskiej 
jak i światowej. Socjologowie i 
znawcy kultury wysuwają porów
nanie, że są to zmiany na miarę 
schyłku. Renesansu i narodzenia 
Oświecenia. „Sugestię taką znaj

dujemy u publicystów, z których 
prac młodzi buntownicy na za
chodzie czerpią argumenty do 
swoich manifestów; trzeba jed
nak pamiętać, że mamy do czy
nienia ledwie ze spostrzeżeniami 
i nie należy ich uważać za na
ukowe, nie stanowią one nawet 
spoistej całości jako krytyka” .

W  „Pożegnaniu IMolocha” Z yg
munt Kałużyński zajmuje się taki
mi zagadnieniami, jak: kryzysem 
poszczególnych kierunków' sztuki, 
ze szczególnym zwróceniem uwa
gi na zmierzch egzystencjonaliz- 
mu, sztukę film ową Bunuela

O kładka  książki według: pro jektu  M a 
cieja l.lrbaiica.

Zyomunt K A L I Ń S K I

pożegnanie molocha

i stosowaniem psychoanalizy. 
Zw!raca uwagę czytelnika na a
nachronizm operetki, na zmierzch 
tak zwanej „nowej fa li”  w  filmie, 
na poezję i dramat. W iele też 
miejsca poświęca zagadnieniom 
współczesnej muzyki i specyficz
nej ,.rewolucji telewizyjnej 
Stwierdza: „Jesteśmy, jak dotąd, 
w  stadium rejestracji objawów. J 
tak na przykład faktem jest, że 
od pewnego czasu, mniej więcej 
od roku 1950, rytm przemian w  
kulturze został przyspieszony. (...) 
Ostatnie kierunki, które zdołały 
się ustabilizować jako tako: fa
szyzm, taszyzm, pop-art w  pla
styce, „teatr absurdu” , „nowa po
wieść” czy „antypowieść”  w  bele
trystyce, zamarły jednak szybko i 
nie stanowiły ogniwa jakiegoś 
dalszego rozwoju. W  sezonie 1970 
mówiło się wręcz o nieobecności 
nowych propozycji — po raz 
pierwszy od lat w  kulturze za
chodniej powstała sytuacja po
dobna! Zjawisko tym dziwniej
sze, że zbiegło się z  wyjątkowym 
postępem dobrobytu i napływem 
nowych amatorów konsumują
cych kulturę, którzy wydawałoby 
się, stworzą zapotrzebowanie, ja 
kiego nie było; tymczasem, prze
ciwnie, nastąpiła stagnacja, ja
kiej nie było” .

Książka Zygmunta Kałużyń
skiego jest pozycją, którą pow i
nien koniecznie przeczytać każdy 
człowiek interesujący się czasami, 
w jakich żyjemy. Dlatego też po
lecam ją Czytelnikom szczególnie 
gorąco.

HELENA D YM SKA
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W ykrzywione twarze bóstw, py- 
j.k pól-zwierząt, pół-ludzi gma 
wunina rąk i symboli... Dla nas. 
ludzi wychowanych w  kręgu re
ligii chrześcijańskiej i helleńskiej 
kultury —  malowidła pokrywające 
ściany mongolskich świątyń w y 
obrażają trudne do pojęcia treści. 
Przeciętnemu odbiorcy niełat
wo jest zuważyć coś w ięcej ponad 
bogact«7o formy i je j całkowitą 
odmienność. Komu z nas przyj
dzie na myśl, że (wykrzywiona o
krucieństwem twarz demona z 
wytrzeszczonymi oczami symboli
zuje wstręt to świata materii? Na 
takie okazje mamy starego, pocz
ciwego diabła z rogarr . i może 
tuzin wilkołaków. Mało kto w ie 
dzisiaj, ile czasu trwa ucieranie 
porcelanową kulką w  moździerzu 
półszlachetnych kamieni — po to, 
aby otrzymaną w  ten sposób 
mączką, rozprowadzoną rybim 
klejem, pokrywać powierzchnię 
przygotowanego pod malowidło 
płótna, ile cierpliwości trzeba, by 
w odpowiedni sposób spreparo
wać narzędzia, farby i koncepcję... 
Malarz zamierzający przedstawić 
wybrane z całego lamajskiego 
panteonu bóstwo musiał się jesz
cze dodatkowo zapoznać z „pod
ręcznikiem”, który regulował ma
larskie koncepcje i podawał do
kładną receptę na przedstawie
nie każdego z bóstw.

W Mongolii lamaizm został 
wprowadzony stosunkowo późno. 
Mimo niewątpliwych kontaktów 
z tą religią za czasów panowania 
w Chinach mongolskiej dynastii 
Juan, lamaizm znalazł drogę do 
serc Mongołów dopiero za czasów 
Ałtan-chana (koniec X V I wieku). 
W okresie, kiedy Chiny i Mongo
lia znajdowały się pod panowa
niem dynastii mandżurskiej, rzą
dy w Mongolii obejmowali du
chowni. Gdy zależność od Chin 
zelżała, głową państwa automa
tycznie został Bogdo-gegen, spra
wujący równocześnie władzę re
ligijną i świecką. W tych warun
kach oczywisty był wzrost ilości 
mnichów i klasztorów, których w  
przedrewolucyjnej Mongolii było 
pięćset.

Zwyczaj byl taki: każda rodzina 
oddawała do klasztoru przynaj
mniej jednego chłopca, ponadto 
była zobowiązana do różnych 
świadczeń w  form ie daru-zapłaty 
z okazji zwyczajowych obrzędów. 
W klasztorze siedmioletniemu 
chłopcu golono głowę, nadawano 
nowę imię i —  zaczynała się nau
ka. Trzeba było w iele czasu, aby 
zapamiętać olbrzymią ilość ma
gicznych formuł i zaklęć. Potem 
następował egzamin wieńczący 
pierwszy stopień nauczania. Po 
egzaminie lama mógł zostać w  
klasztorze lub go opuścić, by roz
począć wędrówkę po kraju, sprze
dawać święte obrazki i teksty 
modlitw. Mógł też kształcić się 
dalej. Następny cykl trwał dzie
sięć lat i obejmował naukę nie
słychanie w ielk iej ilości materia
łu pamięciowego.

Dla wiernych o prostych, nie- 
nawykłych do kontemplacji umy
słach — świat buddyjskich pojęć 
byu ał najczęściej niedostępny, 
przeto każdy musiał mieć swego 
przewodnika, który by go prowa
dzi! po właściwej ścieżce. Świat 
jest podzielony na sześć królestw : 
demonów, ludzi, potworów, zw ie
rząt. piekła i bogów. Źródłem 
wszelkiego grzechu są „trzy tru
cizny” — pragnienie, nienawiść, 
głupota. Z  nich wyrasta dziesięć 
grzechów głównych: pozbawienie 
życia, kradzież, nieczystość.

kłamstwo, oszczerstwo, obraza, 
obmowa, chciwość, gniew, błądze
nie i odszczepień&two. Życie ludz
kie przebiega więc pomiędzy sze
ścioma królestwami, a uwarun
kowane jest przez „trzy trucizny*’ . 
Jak więc człowiek sam, bez pomo
cy wykształconego mnicha potra
fi odnaleźć właściwrą drogę?

Lamowie w  przedrewolucyj- 
1 nej Mongolii stanowili pokaźny 
procent ludności '■— i w  idodatku 
ludności nie biorącej udziału w

wytwarzaniu dóbr o charakterze 
konsumpcyjnym — modlili się, 
filozofowali, a pasterze przynosi
li im dary.

Każdy czyn ludzki —  jak głosi 
nauką —  ma swoje następstwa, 
powodujące nowe następstwa — 
tak tworzy się łańcuch przyczyn 
i skutków. Życie wciąż się odna
wia, a człowiek odnajduje siebie 
po śmierci w  nowej postaci. Z  te- 
tego wiecznego krążenia może w y
zwolić mieszkańca ziemi jedynie

nauka buddyjska. Uczy ona czte
rech zasadniczych prawd, stano
wiących następującą kombinację; 
życie składa się z cierpień, przy
czyną ich są pragnienia, od cier
pień można się wyzwolić tylko 
przez unikanie pragnień, do w y 
zwolenia się z  pragnień człowieka 
prowadzi zachowywanie przyka
zań wiary. W ten sposób — przez 
poznanie prawdy i przejście drogi 
zgodnej z religijnymi założenia
mi — można osiągnąć nirwanę.

A  więc przede wszystkim — 
rezygnacja z pragnień, czyli z te
go, co najbardziej porusza myśl 
ludzką.

Ci, którzy w ostatnich latach 
przemierzali stepy A zji Central
nej musieli zauważyć owe dziw 
ne kopczyki z zatkniętymi w  
środku gałęziami, rogami zw ie
rząt, obwieszone szmatkami o 
kształcie wydłużonego prostoką
ta, na których wypisane są teksty 
modlitw i zaklęć. To właśnie

„obo” — coś w  rodzaju naszych 
przydrożnych kapliczek. Podróż
ni przebywający w ielkie prze
strzenie stepów, składają tu ofia
ry. Mogą to być monety, kawałek 
sznurka, pęknięta opona samo
chodowa — dobre bóstwa opie
kujące się wędrowcami nie są 
wymagające, a ofiary traktowane 
są przez jalmużników z mniejszą 
pieczołowitością niż to miało 
miejsce pół wieku temu. Dziś 
„obo” — to może już nie tyle 
przydrożne kapliczki, co pewnego 
rodzaju „czynne drogowskazy’. 
Zwyczaj ten jest śladem dawnej, 
rodzimej religii pasterskiego lu
du — szamanizmu.

Sentyment i przywiązanie do 
tradycji, szacunek dla zdobyczy 
kultury narodowej —  to zasadni
cza cecha narodu mongolskiego. 
Drugą cechą —  równie charakte
rystyczną —  jest zwalczanie 
szkodliwych obyczajów, mających 
zły wpływ na społeczne i gpspo- 
darcze życie kraju. Oto przykład: 
wedle religii buddyjskiej ziemia 
jest święta, zabrania się je j kale
czenia, czyli kopania. Zgodnie z 
tym w feudalnej Mongolii nie 
grzebano zmarłych. Zwłokami 
zajmowało się drapieżne ptactwo 
i zdziczałe psy. Prawdziwą klęską 
było jednak to, iż w  trosce, by nie 
naruszyć ziemi, zabronione było 
także koszenie trawy. Tak więc 
każdej zimy padały z  głodu o l
brzymie stada bydła, stanowiące
go główne źródło utrzymania lud
ności. Dziś jednak gromadzenie 
paszy na zimę jest normalnym 
zabiegiem gospodarskim.

Zjawisko to, a także w iele in
nych przykładów, ukazuje drugą 
twarz relig ii chroniącej troskli
w ie życie najdrobniejszego nawet 
stworzenia, a jednocześnie odbie
rającej je  tysiącom istnień; uzna
jącej chciwość za grzech i naka
zującej dary nie tylko dla bóstw, 
lecz również dla klasztorów i la
mów.

Każda więc jednoznaczna, zbyt 
upraszczająca ocena spraw' zw ią
zanych z obszernym kręgiem 
problemów otaczającym pojęcie 
lamaizmu —  nie może być w ła
ściwa. W ielkie idee bywają czę
sto wypaczane przez praktykę, 
która z  wyżyn abstrakcji sprowa
dza je do realnych wymiarów i 
ukazuje w  ich obliczu wartość 
człowieka.

W  roku 1928 miał miejsce ostat
ni korowód maszkar. Ciekawy 
zwyczaj sięgający tradycją bar
dzo dawnych czasów. Doroczny 
pochód demonów i bóstw spokoj
nych, mnichów w  maskach, któ
rzy przy dźwiękach piszczałek i 
bębnów palili papierowe kukły, 
na znak niweczenia wrogów w ia
ry. Była to wielka uroczystość 
stanowiąca również pokaz niesły
chanej liczby bóstw różnych stop
ni. Mnisi okrążali ołtarze, wyko
nując rytualny taniec, zwany 
,jcam” . Maski i stroje do tego tań
ca można dziś zobaczyć tylko na 
reprodukcjach lub w  muzeum 
klasztoru Gandan. Jest to zabytek 
świadczący pochlebnie o umiejęt
nościach dawnych mistrzów.

Znany podróżnik —  Antoni 
Ferdynand Ossendowski, który 
przemierzył duże połacie A zji w  
czasach, kiedy już niedługo rewo
lucja miała zmienić diametralnie 
oblicze Mongolii, jednej ze swych 
książek nadał tytuł „K ra j bogów, 
ludzi, i zw ierząt” . Dziś kolejność 
ta uległa zmianie.

AGNIESZKA TYM IŃSKA

KRAJ 
LUDZI 
BOGÓW 
I ZW IERZĄT
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Kościół
w  Szalowej — 
f ragment wnętrz:

-------------^
Loża
kuialnrska  
(p ■irodku)

Szałowa to mała podbeskidzka wioska na 
karpackiej linii kolejowej, o 6 km na zachód 
od węzła w Stróżach. Leży dokładnie pośrod
ku trójkąta: Grybów — Gorlice — Ciężkowi
ce.

Piękne to strony i jakoś tak niewypowie
dzianie swojskie. Ciemnozielone od jodeł i 
świerków stoki wzgórz łagodnie harmonizu
ją z łaciatymi polami, jasnymi od żyta i ow 
sa.

Zagrody Szalowej zaczynają się tam, gdzie 
się kończą ostatnie drzewa porastające zbo
cza Maślanej Góry. Szalowa — ot zwykła 
wieś jakich w iele na podkarpaciu: czerwona 
piętrowa szkoła, remiza straży pożarnej, na 
niewielkim wzgórzu pośród starych, pomni
kowych lip, kościółek, okolony tradycyjnym 
białym murkiem. Na razie nic nie zdradza 
rewelacji: drewniana prostokątna budowla 
szczelnie ze wszystkich stron obita gontem. 
Na dachu ponad frontonem, dwie wieżyczki w 
blaszanych barokowych hełmach. Trzy drew
niane kruchty — nad nimi patron kościółka 
Archanioł Michał zawzięcie depczący odraża
jącego diabla z czerwonym czołem. W ejdź
my jednak przez którąś z krucht da wnętrza.

Przeskok jest nieoczekiwany — od szarych 
gontowych ścian na zewnątrz do niezwykłe
go przepychu orientalnego baroku we wnę
trzu. Lambrekiny, rozety, gzymsy, kolumny, 
filary — wszystko kapie zlotem. Syte, zado
wolone aniołki trąbią, wymachują szarfami 
i strzałami, przeglądają się w rokokowych 
lustrach. Święci natomiast w kanciastych 
szatach, z rozwianymi brodami, stoją na 
swych postumentach śmiertelnie poważni. 
Wszystko jest tu drewniane i polichromowa
ne z przepychem. W  ołtarzach bocznych i na 
kolumienkach trochę stiuków. Jedynym ka

miennym sprzętem jest piękna czarna chrze- 
cielnica wykonana z dębnickiego marmuru.

Uderza nas tu i zachwyca jednolitość w y
stroju. Elementy architektoniczne doskonale 
harmonizują z wyposażeniem snycerskim i 
malarskim. Stylowe są ławki, konfesjonały, 
stalle.......Memento mori” zdają się mówić

wielkie, realistycznie rzeźbione czaszki na po
nurym, czarnym katafalku. Z lewej strony, 
tuż za bogato rzeźbioną amboną przyciąga 
wzrok koronkowej roboty loża kolatorska — 
istne cacko snycerskiej sztuki. W zakrystii 
olbrzymia kłoda z sygnaturą „Martinus Gan 
Magister 1659” wyprowadza w przeszłość i 
historię kościółka. „K to i kiedy założył pa
rafię nie wiadomo” ... — pisze Chlebowski w 
swym „Słowniku Geograficznym". Dokument 
erekcyjny z roku 1238, który przypisuje fun
dację Fredrom jest falsyfikatem szytym gru
bymi nićmi. Wiadomo w każdym razie, że za 
czasów kronikarza Długosza parafia w Sza
lowej już istniała. Ze sprawozdania z w izy
tacji w  roku 1595 dowiadujemy się bowiem, 
źe z powodu złożenia tu zwłok dziedzica wsi 
Serafina Szalowskiego — arianina, w koście
le zabroniono na jakiś czas odprawiania na
bożeństw.

Szalowa, Łużna, Wola Lużniańska to wsie. 
gdzie znajdowali schronienie wyjęci spod pra
wa arianie „— Bracia Polscy” . Tu właśnie 
w pobliskiej W oli Lużańskiej urodził się w 
roku 1625 w ielki poeta — arianin Wacław 
Potocki.

Kościółek w  obecnej postaci pochodzi z 
roku 1739 (konsekrowany w 175H). Bogate 
wnętrze bez większych zmian przetrwało do 
naszych czasów. Restaurowany w roku 1911, 
cudem wprośt ocalał w pożodze wiosny 1915, 
kiedy to Szalowa znalazła się w centrum 
3-miesięcznych walk pozycyjnych.

Obecnie po fachowych, na wielką skalę 
przeprowadzonych pracach konserwatorskich 
ze wszech miar godzien jest odwiedzenia. 
Ministerstwo Kultury i Sztuki uznało Kościół 
w Szalowej za zabytek I kat.

AD AM  M ILAN O W SKI
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•  Ż A R T O B L IW IE  NA W E S O Ł O  •

CHARAKTERYSTYKA LUDZI 
URODZONYCH OD 9 DO 15 
LIPCA

ZNAK ZODIAKU — RAK

Lubi ryzyko i życiowy hazard 
Energiczny. Ma mocne nerwy, 
jest przedsiębiorczy i pragnie 
prowadzić i kierować innymi. Je
go charakter jest mieszaniną o- 
bojętnoścL na sprawy innych i 
nadmiernej drażliwości o własną 
osobę. Stąd też obcowanie z nim 
bywa bardzo trudne. Nie poddaje 
się żadnej kontroli i nie chce 
być zależnym od nikogo. Długo 
pamięta doznane urazy, a jego 
pamiętliwość często uniemożliwia 
mu darowanie innym przewinień. 
Młodość ma niezbyt szczęśliwą 
Jednakże dzięki skłonnościom do 
oszczędności i wrodzonej wytrwa
łości osiąga i realizuje w średnim

Z G A D Y W A N K A  
Która z trzech osób 
udaje ducha 
na zamku?

wieku swoje życiowe zamierze
nia. Wśród urodzonych w  tym 
czasie zdarzają się ludzie (zwłasz
cza kobiety) chwiejne, niezdecy
dowane i nadmiernie kapryśne, 
dziwaczne, szczególnie w spra
wach uczuciowych. Najszczęśliw
sze małżeństwa z osobami uro
dzonymi pod znakiem Skorpiona
i Strzelca. Szczęśliwy dzień — 
piątek. Kolor — niebieski. K a 
mień półszlachetny — lapis lazu- 
li.
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K R Z Y Ż Ó W K A  (97)

P O Z I O M O :  l)  sukces, zwycięstwo, 3) §, 8) w y k o n u je  modele  samo-  
lotow, lfl) część radiostacji, 12) pokrycie  pól w odam i  w ezbranej  
rzeki, 13) historyczna wyspa na Bałtyku, 14) typ aktora, 15) karetka  
do przewożenia  chorych lub rannych. 17) jedna z europejskich  
stolic, 19) 2:2, 2 1 ) w układzie k rw ionośnym , 22) rokosz, bunt,
23) przychodzi z jedzeniem, 24) aktor  z tła scenicznego, 25) p r z e rw y  
między aktami przedstawienia, 26) w ad ium , po ręka  pieniężna.

P I O N O W O :  1) nasz s rebrny  bokser  z ostatnich mistrzostw Europy.
2 ) atrybut Chaplina, 4) nie dba  o sw ó j  w yg ląd ,  5) szlak wodny,  
fi) wnęka  w murze na okno lub drzwi,  7) ganek, 9) minerał,  pospo 
lity sk ładnik  skał osadowych, 11) abonament, 1 fi) założyciel Rzymu.  
17) ryba , 18) napoleońska wyspa ,  19) ptak morski,  2t) rodzaj w ie r 
szowanej zazwyczaj  rozrywk i  u m ys ło w e j ,  21) m owa zakochanych.

Rozwiązania  należy nadsyłać w  terminie 10-dniowym od daty  uka
zania się num eru  pod adresem redakcji  z dopiskiem na kopercie  
lub pocztówce: „K r z y żó w k a  nr 97” . Do rozlosowania:  

nagrod y  książkowe

Rozwiązanie k rzyżówki nr 93.

P O Z I O M O :  dromader, mózg, osada, plotkarz, Tetm ajer ,  karcenie,
rezerwat, kozak, król, albinosi. P I O N O W O :  rolka, motocykl,  d ia g 
noza, rozterka, jastrząb, mazagran ,  g w a r ,  emaus, kask.

A N E G D O T Y
PR ZYSIĘG A

Kiedy królowiczowie-bracia przysięgali Władysławowi IV  na wierność kra
jowi, spytał Jan Kazimierz marszałka Opalińskiego, czy wolno im przysięgać 
stojąc.

Ten odpowiedział, że dla uczczenia przysięgi należy przyklęknąć. Na to Jan 
Kazimierz:

— .4 dlaczego przysięgacie żonom swoim stojąc?
— Toteż je często zdradzamy — odparł marszałek

Z N O T A T N I K A  F I L A T E L I S T Y

M ALTA jedno z najmniejszych państw europejskich zna- 
ia  jednak rzeszom filatelistów z racji wydawania pięknych 
ikolicznościowych znaczków. Znane są szczególnie filate

listom piękne znaczki z tematyki religijnej.

Znaczki o tematyce religijnej wydawane są na Malcie 
Oardzo często, mają więc swoich wielbicieli. Wszelkie ich 
nakłady są szybko rozprowadzane wśród szerokiej rzeszy 
filatelistów na świecie.

Popularność swoją znaczki Malty zawdzięczają nie tylko 
oryginalności tematów, ale również wzorowemu opracowaniu 
jak i też graficznemu wykonaniu. Głównym jednak powodem 
wielkiego zainteresowania znaczkami Malty są ich niskie 
nakłady stąd też znaczki te szybko są sprzedawane a następ
nie poszukiwane przez Filatelistów.

Z okazji 1900 rocznicy męczeństwa św. Piotra i Pawia 
°oczla Malty wydala okolicznościową serię znaczków — dwa 
znaczki z tej serii reprodukujemy, które przedstawiają mię
dzy innymi sceny męczeństwa.

PIOTR WIECZOREK
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( J c l p o L u i e c l z i  l e k a r z a c l b o L U i P c l  z i  f i r a  t r u  i  h a
. i

Pan Br. L. — Pruszków —  Pólpasiec jest chorobą wywoływaną 
przez wirus, powodujący zapalenie nerwów obwodowych i pow
stawanie zmian pęcherzykowych w skórze. Choroba z zasady za
czyna się gwałtownie, silnymi nerwobólami, oraz gorączką do
chodzącą do 39,5°. W  skórze pojawia się zaczerwienienie, na którym  
występują wzdłuż przebiegu nerwów obwodowych, pęcherzyki wy
pełnione płynem surowiczym, zwykle objawy te występują po 
jednej stronie tułowia. I^eczenie musi prowadzić lekarz, jest to 
leczenie miejscowe i ogólne.

Pan Henryk M. — Nowa Sól. — Rak przełyku występuje u osób 
starszych, przeważnie między 60 a 85 rokiem życia, częściej u męż
czyzn i bardzo rzadko daje przerzuty.

Pani Bożena K. — Wodzisław — Pojęcia „skaza limfatyczna“ 
obecnie się nie używa dla oznaczenia jakiejś samoistnej jednostki 
chorobowej dzieci. Obecnie zespół objawów dawniej nazywanych 
skazą limfatyczną spotykamy dużo rzadziej i traktujemy jako ła
godną postać zakażenia gruźliczego powstającego na skutek ogól
nego wyniszczenia, gruźlicy węzłów chłonnych, objawiających się 
zmianami zapalnymi skóry, śluzówki i  ̂węzłów chłonnych. Dzieci 
sq wątłe blade, skłonne do przewlekłych' nieżytów nosa, przewlek
łych zmian zapalnych skóry, obrzęków węzłów chłonnych i scho
rzeń kości stawów. Jak Pani sama widzi u synka nie ma mowy
o „skazie łim fa tycznef, raczej można przypuszczać sprawę uczule
niową. Radzę wybrać się ? dzieckiem do pediatry wówczas, gdy 
zauważy Pani zmiany na skórze dziecka.

Pani Julia R. — Ostrów Wlkp. — Nerwica serca jest ze 
strony krążenia i serca wyrazem ogólnej nerwicy. Objawy sq róż
norodne. Najczęściej chorzy odczuwają gwałtowne bicie serca i jak
by ściskanie serca. Czasami uczucie zamierania serca, lub ból 
przypominający dusznicę bolesną. Czasami występują objawy m ro
wienia i drętwienia lewej ręki. Często w przebiegu nerwicy chorzy 
skarżą się na stałe zimne i spocone dłonie, bezsenność, ogólne oslar 
bienie i uczucie lęku.

Jeśli dotychczasowe badania wykluczyły u Pani wszelkie inne 
schorzenia organiczne, radziłabym leczyć nerwicę. Najlepiej wybrać 
się do Poradni Zdrowia Psychicznego. Zapewniam Panią, że ner
wica n ie  j e s t  c h o r o b ą  p s y c h i c z n ą !

Pani Krystvna N. — Tychy Nowe — Jedynym przeciwstawieniem 
do przyjmowania „Glucowitu“ jest cukrzycą. Wskazania to: wy
czerpanie, zmęczenie, rekonwalescencja, intensywne wysiłki fizycz
ne Preparat ten zawiera glukozę (cukier łatwo przyswajalny) i w i
taminę C. Dziennic może Pani, o ile lekarz, który przepisał Pani 
„G lvcow it“ nie polecił inaczej, zażywać od 3 do 5 łyżeczek do Her
baty dziennie.

K. W. Zawiercie — Grzywna nałożona przez Sąd podlega normal
nej egzekucji, przy czym sposób egzekucji nie zależy od woli dłuż
nika, lecz od wierzyciela, którym wobec Pana był Skarb Państwa 
reprezentowany przez komornika. Egzekucja z książeczki oszczęd
nościowej PK O  jest prawnie dopuszczalna niezależnie od tego czy 
w chwili egzekucji książeczka była objęta zakazem wypłaty czy 
nie. Książeczki oszczędnościowe w  okresie zajęcia oczywiście po
winny brać udział i brały w  losowaniu samochodów.

A. M. Lublin — Obowiązek opieki nad dziećmi obciąża obydwo
je rodziców, stąd nie ma podstaw do domagania się od ojca dzie
ci zapłaty za wysiłek i trud Pani w  sprawowaniu tej opieki. Skoro, 
jak Pani pisze, mąż po poprzednim wyroku zasądzającym alimen
ty razem z Panią zamieszkał i oddawał całe swoje zarobki, tj. 1900 zł 
netto, to już za ten okres na pewno nic się Pani nie należy. Nato
miast jest podstawa do domagania się alimentów bieżących i w  tym 
zakresie wniesienie rew izji wydaje się być uzasadnione. Przypom i
namy jednak, że rew izję można umieścić albo w ciągu trzech ty
godni od ogłoszenia w y r o k u ,  albo w ciągu dwóch tygodni od dorę
czenia wyroku z uzasadnieniem, o ile w  ciągu tygodnia od wyroku 
oddzielnym pismem zażądała Pani jego doręczenia.

B. M. Kraków — Zakres Pańskiego olpwiązku alimentacyjnego 
wobec syna zależy jak stanowi o tym kodeks rodzinny, „od uspra
wiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od za ro b k o w ych  i ma
jątkowych możliwości zobowiązanego” .

Obowiązek alimentacyjny obciąża nie tylko Pana, ale również
i b. żonę. Z  punktu widzenia praktyki sądowej okoliczność, że syn 
w wieku 19 lat chce się nadal kształcić, ażeby podwyższyć swoje 
kwalifikacje, które obecnie ograniczają się do ukończenia zasadni
czej szkoły zawodowej, stanowi godziwy powód do jego alimentacji. 
Jednak przy rozważaniu tej sprawy, a zwłaszcza wysokości alimen
tów, Sąd winien mieć na uwadze ogólną sytuację materialną rodzi
ny, w  tym również obowiązki, jakie Pan ma wobec innych osób, 
stan Pańskiego zdrowia i wiek. Z tych względów nie ma bezwzględ
nie obowiązującej zasady, że alimenty od Pana na rzecz syna będą 
się należały zwłaszcza, jeśli Pan wykaże, że alimentowanie syna 
uniemożliwiłoby Panu przyzwoite utrzymanie młodszych swoich 
dzieci. Z drugiej strony uprzednie uchylenie Pańskiego obowiązku 
alimentacyjnego wobec syna nie oznacza wygaśnięcia obowiązku 
alimentacyjnego wobec niego na zawsze. Syn (obecnie już on tylko 
jako pełnoletni, a nie w jego imieniu b. żona) może więc wystąpić 
do Sądu o alimenty. Zagadnienie celowości rozpoczynania przez nie
go nauki w  technikum stacjonarnym przed służbą wojskową rteż 
kwalifikuje się do rozważenia przez Sąd: należy je przed Sądem 
podnieść, o ile syn jest uznany za zdolnego do służby wojskowej.

U / i l c z u r

W nawale zajęć teraz dopiero uświadomili 
sobie, że istotnie na jego lecznicę w dniu tym 
będą zwrócone oczy milionowych rzesz w iel
bicieli wielkiego śpiewaka. Dr Łucja Kańska 
już wczoraj mu mówiła, że cała prasa polska 
z wielkim zadowoleniem zanotowała wiado
mość o decyzji Donata, który nie ufając chi
rurgom włoskim, francuskim i niemieckim, 
postanowił powierzyć operację swego gardła 
właśnie jemu, profesorowi W ilczurowi i dla
tego zdecydował się na daleką podróż do W ar
szawy.

Chociaż z opisów i zdjęć wynika, że ope
racja w  istocie była błaha i łatwa, Wilczur nie 
mógł się dziwić obawom śpiewaka, dla które
go głos był całą racją istnienia, a maleńkie 
drgnięcie ręki chirurga podczas zabiegu pozba
wiłoby go sławy i kolosalnych dochodów.

Po przybyciu do kliniki, Wilczur zauważył, 
że i tu panuje podniecenie. Przede wszystkim 
przed bramą zebrał się ogromny tłum w  ocze
kiwaniu na przyjazd śpiewaka. W  hallu i na 
korytarzach panował wielki ruch. Wilczur po
żegnał się z dziennikarzami i po drodze do 
swego gabinetu zajrzał jeszcze do pokoju dy
żurnego internisty- Zastał pielęgniarkę i zapy
tał:

—  Kto dziś ma dyżur?
— Dr Kańska, panie profesorze.
— To dobrze — skinął głową.

U siebie zastał profesora Dobranieckiego, 
dyskutującego o czymś z młodym Kolskim. 
Obaj byli jakby podnieceni rozmową, lecz u
milkli, gdy Wilczur wszedł- Przywitali się w 
milczeniu, po czym Kolski w krótkich i rze
czowych zdaniach zreferował W ilczurowi stan 
zdrowia kilku pacjentów i zakończył:

— Inżyniera Lignisa pan profesor miał sam 
dziś zbadać. Pani Laskowska i pan Rzymski 
również prosili, by pan profesor ich odwiedził 
osobiście. To wjzystko na trzecim piętrze. Ten 
biedak, którego przywieziono wieczorem z po
gruchotaną miednicą, miał nad ranem wylew 
wewnętrzny i jest w agonii. Zdaje się, że już 
mu nic nie pomoże.

— Dziękuję panu, kolego — odpowiedział 
Wilczur i spojrzawszy na zegarek dodał: — 
Muszę przede wszystkim obejrzeć gardło Do
nata. Czy mała sala operacyjna przygotowana?

— Tak jest, psinie profesorze.
— Dyżur ma pan dzisiaj, kolego, zajmie na 

dobre cztery godziny, prawda? —  zwrócił się 
Wilczur do Dobranieckiego. — Cieszyłbym się. 
gdyby pan go zdołał uratować.

Dobraniecki wzruszył ramionami.
— Rzecz zupełnie beznadziejna. Jedna szan

sa na sto.
Podczas gdy W ilczur nakładał kitel, pod 

oknami rozlegały się okrzyki coraz głośniejsze
i głośniejsze. Lekarze uśmiechnęli się do sie

bie. Zrozumieli się bez słów- Kolski jednak 
zauważył:

—  Ludzie jednak wyżej cenią sztukę, niż 
zdrowie. Żadnemu z nas nie robionoby takich 
owacji.

—  Zapomina pan, kolego, o profesorze W il
czurze i o jego popularności —  lekko rzucił 
Dobraniecki.

— Popularność tę zawdzięczam nie temu, 
że jestem lekarzem, lecz temu, że byłem pa
cjentem — odpowiedział Wilczur i wyszedł 
z gabinetu. Zaraz za nim wyszedł Kolski, 
twarz jakby zastygła w  skupieniu. Po chwili 
nacisnął dzwronek. Weszła pielęgniarka.

— W  którym pokoju umieszczono Dona
ta — zapytał krótko.

—  W  czternastym, panie profesorze.
—  Moja operacja o pierwszej?... Proszę do

pilnować, by zawiadomiono doktora Bierna
ckiego. Dziękuję pani-

Gdy wyszła, wstał i spojrzał na zegarek. 
Przeczekał pół godziny, po czym wyszedł. Na 
pierwsze piętro prowadziły szerokie marmu
rowe schody. Numer czternasty był tuż przy 
nich. Zapukał i wszedł. Donat przebierał się 
przy pomocy pielęgniarki. Ujrzawszy Dobra
nieckiego zawołał wesoło:

— O, profesorze! Jakże się cieszę, że pana 
widzę. Będziecie mnie dziś zarzynali.

—  Dzień dobry mistrzu. Wygląda pan 
świetnie — przytrzymał rękę śpiewaka w 
swojej —  ale dlaczego pan używa liczby mno
giej? Przecież wyraźnie pan zażądał, by ope
rował pana Wilczur. Nie ma pan zaufania, 
drogi mistrzu, do swego dawnego lekarza

—  Pełne zaufanie mam dla pana, profeso
rze — z przymusem zaśmiał się Donat.

— Dajmy pokój tym sprawom — swobód-

P r o c e s o r
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normowy z czytelnikami "* ■

Pani Urszula z Leszna —  . Droga 
Redakcjo. Jestem stałą czytel
niczką ..Rodziny". Często na ła
mach Waszego Tygodnika" uka
zują się artykuły dotyczące ka
płaństwa kobiet. Pomimo tego, 
chciałabym się dowiedzieć, czy są 
jakieś nadzieje, jeśli chodzi o  ka
płaństwo kobiet... Jeśli kobiety 
nie są dopuszczane do ołtarza, 
czy to ma znaczyć, że są tego 
niegodne? i czy są gorsze od męż
czyzn?” Artykuły poruszające za
gadnienie kapłaństwa kobiet były 
tylko rozważaniami teoretyczny
mi. Przypomnieć należy, że nie 
ma przeszkód natury teologicz
nej, aby kobieta nie mogła przy
jąć kapłaństwa.

Trudno dać wyczerpującą od
powiedź na zapytanie Pani „czy 
kapłaństwo kobiet dojdzie do 
skutku?” . Dla jasności wyjaśnić 
należy, że mówiąc o  kapłaństwie 
kobiet, mamy cały czas na myśli 
Kościół katolicki. Kapłaństwo ko
biet jest w  Polsce praktykowane 
w  Kościele Katolickim M ariawi
tów, którego siedziba znajduje się 
w  Felicjanowie. Nikogo również 
nie gorszy fakt, że w  w ielu  Ko
ściołach Reformowanych funkcję 
pastorów sprawują kobiety. Tru
dno jednak przypuszczać, aby w 
naszym pokoleniu zaszły tak 
istotne zmiany, aby biskupi ka
toliccy udzielali święceń kapłań
skich kobietom. A le i w  Kościele 
Rzymskokatolickim. najbardziej 
konserwatywnym pod tym w zglę
dem, powiedzenie św. Pawła ,,ko
bieta w  Kościele m ilczy” coraz 
bardziej traci na swej aktualno

ści. Coraz więcej mówi się o dia
konisach lub zakonnicach, które 
w  nadzwyczajnych okolicznoś
ciach (brak kapłana) mogą 
chrzcić, a nawet udzielać komu
nii św.

Pan Zbigniew Król z Wałbrzy
cha — stawia „Redakcji”  trzy 
problemowe pytania, na które o-; 
czeku je odpowiedzi.

Odpowiadamy na nie w  po
rządku chronologicznym:

1. Spowiednik pod: żadnym w a
runkiem nie może złamać tajem
nicy spowiedzi. N ie może zade- 
nuncjować zbrodniarza, który w y 
znał w  konfesjonale najokrop
niejsze zbrodnie. Kościół dyspo
nuje innymi sankcjami, aniżeli 
prawo świeckie.

2. Rozbicie związku małżeń
skiego przez osobę trzecią jest 
czynem etycznie złym — grze
chem. Wyraźnie mówi o tym de
kalog w  szóstym i dziewiątym 
przykazaniu. Również Chrystus 
Pan w  Ewangeliach potępia z  ca
łą surowością grzech cudzołó
stwa (Mt 19,3— 10). Miłość w  tym 
wypadku nie jest usprawiedli
wieniem. Nie można nazwać mi
łością tego, co godzi w  dobro 
fundamentalnej komórki społe
czeństwa. jaką jest rodzina.

3. Człowiek ponosi konsekwen
cje za wykonany czyn wówczas, 
kiedy wykonał go świadomie i 
dobrowolnie. Jeżeli któregoś z

tych czynników brak, czyn nie 
może mieć kwalifikacji czynu 
ludzkiego, a jego wykonawca nie 
może ponosić konsekwencji. 
Grzech pierworodny i jego skut
ki, jest obecnie przez teologów 
interpretowany inaczej, aniżeli u
czono nas na lekcjach katechiz
mu. Bóg nie stwarza duszy z 
grzechem, bo byłoby to sprzecz
ne z Jego dobrocią, a lt stwarza 
człowieka bez darów nadprzyro
dzonych, które nie są należne na
turze ludzkiej. Te dary (nieśmier
telność, świętość) utracili nasi ro
dzice w raju.

Pani Irena Bissinger z Marcino-
wa —  napisała obszerny elaborat, 
w którym polemizuje z autorem 
artykułu o nieśmiertelności du
szy ludzkiej. Na potwierdzenie 
swojej tezy, że dusza oznacza 
konkretne życie łudzicie, a nie 
samoistną substancję istniejącą 
po śmierci, Czytelniczka przytacza 
mnóstwo cytatów ze Starego i 
Nowego Testamentu. Nie tu m iej
sce na obszerną dyskusję. Autor 
artykułu o nieśmiertelności duszy 
przedstawił w swoim czasie po
gląd katolicki na to istotne zaga
dnienie chrześcijaństwa. Cytaty 
biblijne nie są wyrywane z  kon
tekstu, ale są komentowane w e 
dług obowiązujących zasad her
meneutyki. Trudno to powie
dzieć o dowodach, na które po
wołuje się Pani. Z przykrością 
stwierdzić wypada, że komentarze 
Pani opierają się na subiektyw
nych przekonaniach, a mie na o
biektywnych przesłankach egze-

getycznych. Pismo św. jest księgą 
przez Bosa Objawioną, ale w y
maga solidnego przygotowania na
ukowego. aby mogło być zrozu
miane zgodnie z intencjami Auto
ra natchnionego. Człowiek jest 
istotą żyjącą na pograniczu mate
rii i ducha, które to pierwiastki 
tworzą osobę ludzką. Dusza ludz
ka nie jest alegorią życia, ale jest 
formą samoistną, która ze śmier
cią unicestwiona być nie może.

Pan Ludwik Stankowski z Za
lesia koło Przemyśla — pisze —  
że dzięki „Rodzinie” zainteresował 
się Kościołem Polskokatolickim, 
którego ideologia bardzo mu od
powiada. Aby poznać lepiej praw
dę, Czytelnik zwraca się z  proś
bą do „Redakcji” o umożliwienie 
.kupna „B ib lii Tysiąclecia” . N ie
stety. „Redakcja” nie ma możli
wości przesłania żądanej „B i
blii” . Pismo św. Nowego Testa
mentu można nabyć z łatwością 
w  każdym sklepie „Verita.su" lub 
w Towarzystwie Biblijnym  w  
Warszawie na Nowym  Śwjecie. 
Odnośnie Pana wątpliwości doty
czących (nowej form y Chrztu św. 
wprowadzonej aktualnie w Ko
ściele Rzymskokatol. wyjaśniamy, 
że zarówno Chrzest dorosłych jak
i niemowląt jest ważny. Można 
też stosować formę Chrztu przez 
zanurzenie, albo jak dotychczas 
przez polewanie wodą. Istota sa
kramentu Chrztu nie uległa zmia
nie. Materia i forma sakramentu 
(woda i polecenie Chrystusa 
„Chrzcząc je  w  imię Ojca i  Sy
na i Ducha św.” ) zmieniona być 
nie może.

Pozdrawiamy 
Ks. J. Sz.

P R Z E C Z Y T A J  #  W Y T N IJnym tonem odpowiedział Dobraniecki.
—  Niech m i pan opowie, co się z panem 

działo, oczywiście nie o swoich sukcesach ar
tystycznych, bo tego jest pełna prasa, ale jak 
tam z pańskimi prywatnymi historyjkami. 
Czy wciąż pan tak niepohamowanie korzysta 
ze swoich sukcesów miłosnych?

Donat wybuchnął szczerym śmiechem:
—  Ach, tego nigdy nie dosyć! —  zaświe

ciły mu się oczy.
— Powinien pan bardziej oszczędzać serca 

kobiet w  przenośni, ale własne bez przeno
śni — zażartował Dobraniecki.

N ie mówił tego bez podstaw. Donat mimo 
swego kwitnącego wyglądu, niemal atletycz
nej budowy i żywiołowego temperamentu, 
już od lat młodzieńczych nie odznaczał się 
zbyt mocnym sercem. Jego matka, korzysta
jąc z zażyłych stosunków z Dobranieckim, nie
raz zwracała się doń w  owych czasach po po
radę dla syna.

Donat z ożywieniem opowiadał właśnie o 
jakiejś swojej nowej przygodzie, gdy zapu
kano do drzwi. Była to Dr Kańska. Zgodnie 
z regulaminem miała zbadać pacjenta przeć’ 
operacją. Zastawszy tu jednak profesora i 
pacjenta już przygotowanego do stołu opera
cyjnego, zatrzymała się na progu.

—  Pani mnie szuka? —  zapytał Dobranie
cki. —  To bardzo dobrze, że panią widzę. 
Niech pani będzie łaskawa, koleżanko, zba
dać tego mego staruszka. Pani wie, pokój 
62. Wkrótce idzie na stół. Parę zastrzyków 
wzmacniających, o ile uzna to pani za wska
zane, przydałoby się. Dziękuję pani, niech się 
pani pośpieszy.

(4) c.d.n.
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„Później zakochał się (Sam - 
son) w pewnej kobiecie im ie
niem Dalila, która m ieszkała  
w dolinie Serek. Przyszli do 
niej książęta filistyńscy z na
stępującą propozycją: Oszu
kaj go i dowiedz się, w czym  
tkwi jego wielka siła, oraz jak 
moglibyśmy go pokonać, a 
następnie związać I obezw ła
dnić...
I gdy mu się tak każdego dnia 
naprzykrzała, że go przypra
wiła o strapienie, a nawet o 
śmiertelne wyczerpanie, wów
czas otworzył przed nią ca
łe swoje serce i wyznał jej: 
Głowy mojej nie dotknęła ni
gdy brzytwa, albowiem od za
rania mego życia jestem Bo
żym nazirejczykiem . Gdyby 
mnie ogolono, siła moja o
dejdzie, osłabnę I stanę się 
zwykłym człowiekiem.
... Daiiia zrozumiawszy, że o
tworzył jej całe swe serce... 
uśpiła go na swoim łonie i 
przywołała jednego z m ęż
czyzn, aby mu ogolił siedem  
splotów na głowie. Następ
nie drażniąc go, gdy odeszła  
siła jego zaw ołała: Filistyni 
nad tobą, Samsonlel On zaś 
ocknąwszy się rzekł: Wyjdę 
]ak poprzednio i wybawię się. 
Nie w iedział jednak, że Bóg 
odstąpił od niego.
Wówczas Filistyni pojmali go, 
wyłupill mu oczy i zaprowa
dzili do Gazy, gdzie przykuty 
dwoma miedzianymi łańcu
chami musiał mleć ziarno w 
w ięzieniu” . (Księga Sędziów, 
16, 4— 21).

SAMSON ZDRADZONY PRZEZ DALILĘ
vD


