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DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA 
PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO

(Szósta po Objawieniu) 

Czytanie z I Listu św. Pawła Apostola do Tesaloniczan (1,2-10)

B racia: Dzięki składam y Bogu zawsze za was wszystkich 
w spom inając w as n ieustannie w  m odlitw ach naszych i p a 
m ięta jąc przed Bogiem i Ojcem naszym o dziele waszej w ia
ry i w ysiłku miłości, i w ytrw aniu  w  nadziei P ana naszego 
Jezusa Chrystusa. A wiem y też um iłow ani przez Boga b ra 
cia, i o w ybraniu  waszym, bo głosiliśmy w am  Ew angelię nie 
tylko słowem, ale też z mocą i z Duchem Świętym  i z w iel
ką pełnością. A sam i to wiecie, jakim i byliśm y dla was, p rze
byw ając wśród was. Wy też staliście się naśladow cam i n a
szymi i Pańskim i przyj ąwszy naukę w  w ielkim  ucisku z w e
selem Ducha Świętego, tak  że staliście się wzorem  dla wszy
stkich w iernych w  Macedonii i w  Achai. Od w as bowiem 
rozniosło się słowo Pańskie nie tylko po M acedonii i po 
Achai, ale w iara  w asza w Boga do tarła  wszędzie, tak że 
nam  mówić o tym  nie trzeba. Bo sam i oni głoszą o nas, 
jakiegośm y doznali u was przyjęcia i jakeście się naw rócili 
do Boga od bałwanów , abyście służyli Bogu żywemu i p raw 
dziwem u i oczekiwali Syna Jego z niebios (którego wzbudził 
z m artwych) Jezus, który nas w ybaw ił od m ającego nadejść 
gniewu.

Ewangelia według św. Mateusza (13,31-35)

Onego czasu: Powiedział Jezus rzeszom tę przypowieść: 
Podobne jest królestw o niebieskie ziarnu gorczycznemu, k tó
re  wziąwszy człowiek, posiał na roli swojej. Acz na jm n ie j
sze ze wszystkiego nasienia, gdy jednak  wzrośnie, jest w ięk
sze od w szystkich krzewów. S taje się drzewem, tak  że p ta 
ki niebieskie n ad la tu ją  i m ieszkają w  gałęziach jego. Inną 
przypowieść pow iedział im : P a ^ b n e  jest K rólestw o niebies
kie do kwasu, który wziąwszy skryła n iew iasta w trzy m iary 
m ąki, aż zakwasiło się wszystko. To wszystko m ówił Jezus 
do rzesz w  przypowieściach, a  bez przypowieści nie mówił 
do nich. Aby się wypełniło, co jest powiedziane przez pro
roka mówiącego: Otworzę usta  moje w  przypowieściach. Wy
pow iadać będę rzeczy skryte od założenia św iata.

W2R0ST KRÓLESTWA BOŻEGO
Coraz bardziej zbliża się koniec roku liturgicznego, który — sto

sownie do in tencji Kościoła — m a być przypom nieniem  tego, co 
nastąpi przy skończeniu wieków. Zanim  jednak  to nastąpi, króles
two Boże na ziemi rozrasta  się i dojrzew a poprzez stulecia i poko
lenia, by „czasu żniw a” przynieść plon stokrotny. Kościół C hrystu
sowy sta je się zew nętrznie coraz bardziej podobny do potężnego 
drzewa, na którego gałęziach m ieszkają wszystkie narody. W ew
nętrznie zaś, niczym kw as chlebowy przenika do ludzkich dusz, 
czyniąc je godnymi królestw a niebieskiego.

Te w łaśnie myśli znajdujem y w dzisiejszych czytaniach m szal
nych. Bowiem ew angelia — przytaczająca przypowieści o ziarnku 
gorczycznym oraz o kwasie chlebowym (Mt 12,31-35) — w  sposób 
niezwykle obrazowy przedstaw ia wzrost Kościoła powszechnego. 
N atom iast lekcja (1 Tes 1,2-20) w spom ina wyznawców Chrystusa 
w Tesalonikach w  budowie królestw a Bożego na ziemi.

W rozw ażaniu niniejszym  przyjrzym y się w ym ienionym  wyżej 
przypowieściom oraz wyciągniem y z nich w nioski dla codziennego, 
w pełni zaangażowanego życia chrześcijańskiego.

*

* *

Przypowieści o ziarnku gorczycznym i kw asie chlebowym są dal
szym ciągiem Jezusowego „kazania na jeziorze”. Daje w nich Zba
wiciel odpowiedź na pytanie, jak i będzie koniec zapoczątkowane
go przezeń dzieła. W oparciu o przykłady z życia codziefinego 
u tw ierdza on swoich uczniów w przekonaniu, że głoszona przez 
niego „Dobra N ow ina” będzie podlegała praw om  regularnego roz
woju, będzie się szerzyła i rozw ijała w  duszach ludzkich. A cho
ciaż początki są tak  skrom ne a trudności w ew nętrzne i zew nętrzne 
tak  wielkie, zapoczątkowane przez Niego dzieło cel swój osiągnie. 
Nie doprowadzą do tego żadne kataklizm y, oczekiwane w tym 
względzie przez słuchaczy boskiego Nauczyciela. Bowiem., królestwo

Boże na ziemi pow stanie bez pomocy czynników zewnętrznych, bez 
światowego splendoru i rozgłosu. Rozwinie się jedynie pod w pły
wem  zesłanej od Boga siły w ew nętrznej.

K ontynuując swoje w ystąpienie z kołyszącej się na wodzie „am 
bony”, powiedział Chrystus: „Podobne jest K rólestwo Niebios do 
ziarnka gorczycznego, które wziąwszy człowiek, zasiał na roli swo
jej ” (Mt 13,31). Gorczyca była i je s t obecnie w  Palestynie dość 
pospolitą rośliną. U praw iana bywa również i u nas, służąc do wy
robu cennego olejku spożywczego oraz znanej przypraw y do po
traw , m usztardy. Używa się jej też jako środka leczniczego (plas
ter gorczyczny). P rzedstaw iając dalej rozpoczęty tem at, Syn Boży 
mówił „Jest ono, co praw da, najm niejsze ze w szystkich nasion, ale 
gdy urośnie, jest najw iększe ze w szystkich jarzyn, i sta je  się d rze
wem, tak  iż p rzy la tu ją  p taki niebieskie gnieżdżą się w  gałęziach 
jego” (Mt 13,32). Maleńkość nasienia tej rośliny stała się u Żydów 
przysłowiowa. Toteż dziś jeszcze — na oznaczenie rzeczy trudno 
dostrzegalnych — używa się określenia: M aleńkie jak  ziarnko gor
czycy”. Jednak  w  ciepłym klim acie ta  jednoroczna roślina w yrasta 
w krzew  3—4 m etrów  wysoki, wypuszcza w ielkie gałęzie i staje 
się niem al drzewem. Toteż całymi stadam i przy la tu ją p taki i s iada
jąc na je j gałęziach, w ydziobują małe, czarne ziarenka z dojrzałych 
strąków . Takim  ogiądał P rorok przyszłe królestwo Boże, gdy pisał: 
„W jego gałęziach gnieździły się wszelkie p taki niebieskie, a pod 
jego konaram i m iały swe młode wszelkie zw ierzęta polne; w cieniu 
jego m ieszkały grom ady licznych ludów ” (Ez 31,6). Ta niepropor- 
cjonalność pomiędzy m ałym  ziarnem  a wysoką stosunkowo rośli
ną, sta je  się dla Jezusa okazją do w ykazania dysproporcji, jaka  is t
nieje między początkam i królestw a Bożego, a przyszłym jego zdu
m iew ającym  wzrostem.

Mówiąc o rozwoju^ królestw a Bożego, chciał także Chrystus po
uczyć swych apostołów o w ew nętrznej sile i skuteczności tej in 
stytucji. Dlatego^ — nauczając w dalszym ciągu z łodzi — pow ie
dział „Podobne jest K rólestw o Niebios do kwasu, który wzięła n ie
w iasta i rozczyniła w  trzech m iarach m ąki, aż się wszystko zakw a
siło” (Mt 13,33). N iew iasta ew angeliczna przygotowując zaczyn chle
bowy, um ieściła w nim  kw as pozostawiony z poprzedniego w ypie
ku. O twarłszy zaś dzieżę nazaju trz  rano spostrzegła, że w ciągu 
jednej nocy odrobina ferm entu  nie tylko zakw asiła ciasto, ale po
większyła jego objętość i przetw orzyła, czyniąc zeń odpowiedni su
rowiec do wypieku chleba. W arto tu ta j przypomnieć, że kwas 
chlebowy był w  użyciu u Żydów od bardzo dawna, już przy w yjś
ciu z Egiptu --jest o nim  m owa (por. Wj 12,15), Podobnie jak  Ży
dzi przygotowyw ali zaczyn chlebowy Rzymianie. N atom iast sta ro 
żytni  ̂Grecy używali zam iast drożdży pszenicy zakwaszonej winem. 
Dodać jeszcze należy, że do m ierzenia ciał sypkich posługiwali się 
Izraelici „m iarą” (aram ajskie „sata”, łacińskie „satum ”). A ponie
waż Żydzi piekli chleb codziennie, gdyż był on podstawowym  ich 
pożywieniem, do jednego w ypieku używano trzy m iary mąki.

Również i tu ta j podkreślona jest historyczna dysproporcja m ię
dzy początkową fazą istn ienia królestw a Bożego na ziemi, którego 
symbolem jest kwas chlebowy, a pełnym  jego rozwojem, p rzedsta
wionym  w postaci w ielkiej masy sferm entow anego ciasta. Tym sa 
mym w skazuje Zbawiciel na w ew nętrzną, duchową siłę tego k ró 
lestwa. Rośnie ono nie dzięki sile oręża, wpływowi środków ekono
micznych, czy też oddziaływ ania politycznego, ale przez wpływ na 
umysły i serca ludzkie, przez działanie Bożego zaczynu.

Perykopę^ kończy Ew angelista uw agą: „To wszystko mówił Jezus 
w  podobieństwach, a bez podobieństw  nic do nich nie m ów ił” (Mt 
13,34). Tak było przynajm niej w  tym  okresie działalności, gdyż k ie
dy indziej mówił otwarcie, bez osłony przypowieści. N astępnie — 
jakby  na dowód, że tak  być musiało — dodaje: „Aby się wypełniło, 
co powiedziano przez proroka, gdy m ówił: O tworzę w podobień
stw ach usta  moje, wypowiem  rzeczy ukryte od założenia św iata” 
(Mt 13,35). N aw iązuje w  ten sposób M ateusz do objaw ienia S ta
rego Testam entu, gdzie czytamy: „Do przypowieści otworzę usta 
moje, opowiem zagadkowe dzieje starodaw ne” (Ps 78,2). W tym  
w ypadku słowa Ew angelisty m ają  w artość spełnionej zapowiedzi 
proroczej. „Rzeczy ukry te”, o których była mowa, to tajem nice do
tyczące królestw a Bożego, objawione przez Zbawiciela.

W spaniały rozwój Kościoła pierwszych wieków, nie dokonał się 
bez wielkiego zaangażow ania ze strony wyznawców Chrystusa. 
Przykładem  — jednym  z w ielu — może być w tym  względzie gm i
na w Tesalonikach, o k tórej Apostoł pisze: „Wy staliście się naśla
dowcami naszym i i Pana i przyjęliście Słowo w wielkim  uciśnie- 
niu, z radością Ducha Świętego, tak  iż staliście się wzorem  dla 
wszystkich w ierzących w  M acedonii i w  Achai. Od was bowiem 
rozeszło się Słowo Pańskie nie tylko w M acedonii i w Achai, ale 
w iara  też wasza w  Boga rozkrzew iła się w każdym m iejscu” (1 Tes 
1.6 - 8).

Jako wyznawcy Chyrystusa — przygotowani przez sakram ent 
b ierzm ow ania — mam y obowiązek daw ać na co dzień świadectwo
o naszej przynależności do jego Kościoła, Kościoła Polskokatolickiegó. 
P rzez w iarę naszą oraz przykład życia chrześcijańskiego mamy b u 
dować królestw o Boże. Również przyszłość naszego Kościoła w dużej 
m ierze od nas zależy. A więc, na ile tylko nas stać, angażujm y się 
w  rozwój i um ocnienie całego naszego Kościoła, diecezji, do której 
należymy oraz naszej parafii. Niech nam  sum ienie odpowie, co w 
tym  względzie możemy jeszcze zrobić. A jest do zrobienia dużo. 
Bardzo dużo.

Ks. JAN KUCZEK
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Odbudowa

nieplodlejlleg0

Państwa

-  w 65 rocznicę

Upadek Rzeczypospolitej w drugiej poło
wie XVIII w. nastąpił w momencie, gdy po 
długim  okresie m arazm u naród pod w pły
wem haseł Oświecenia przystępow ał do n a
praw y ustro ju  państwowego, przebudowy 
struk tu ry  społecznej i gospodarczej. Refor
my, których punktem  kulm inacyjnym  było 
uchw alenie K onstytucji 3 M aja, przyszły zbyt 
późno. W pewnym  sensie naw et przyspie
szyły upadek. Trzy m ocarstw a rozbiorowe 
skłonne były tolerować bezbronne, zacofane 
państwo, o form ie rządów  um ożliwiających 
swobodną ingerencję w jego spraw y w ew 
nętrzne. L ikw idow ały państw o jeszcze słabe, 
ale budzące się do życia, próbujące sam o
dzielnej polityki w ew nętrznej i zagranicz
nej. Dla Polski, która faktycznie już w po
czątkach X V III w. przestaje być podmiotem 
w polityce europejskiej, nie ma m iejsca u 
schyłku wieku. O dm iennie niż opinia pub
liczna, rządy państw  europejskich reagują na 
rozbiory obojętnie. Taka sytuacja trw ać bę
dzie niem al przez cały w iek XIX, zwłaszcza 
po Kongresie W iedeńskim, kończącym epokę 
w ojen napoleońskich i ustalającym  na blis
ko 100 la t porządek europejski, oparty o 
zasadę równowagi między m ocarstwam i.

Dla odradzającego się społeczeństwa pol
skiego likw idacja państw a była wstrząsem , 
ale oceniona została nie jako rezu lta t naro 
dowych przyw ar czy niezdolności do sam o
dzielnego bytu, lecz jako ak t wrogiej prze
mocy. Odtąd główną treścią dziejów narodu 
w  niewoli stanie się w alka o odbudowę 
w łasnej państwowości. Towarzyszyć jej bę
dzie postępująca przebudow a społeczeństwa, 
wywodzącego się z ducha idei Oświecenia i 
kościuszkowskich haseł wolności, całości i 
niepodległości, uzupełnianych hasłam i libe
ralizmu, dem okracji, wreszcie socjalizmu. 
Do udziału w życiu publicznym  dołączać bę
dą coraz szersze kręgi społeczeństwa, w m ia
rę jak  w alka o wyzwolenie narodow e łączyć 
się będzie z hasłam i społecznymi, i coraz 
szersze kręgi Polaków dostrzegać będą w za
borcach także gw arantów  dawnego ładu spo
łecznego.

Dążeniom niepodległościowym przeciw 
działały trzy  m ocarstw a zaborcze: Rosja,
Frusy i A ustria. Ich potęga i układ sił m ię
dzynarodowych w ydaw ał się tak stabilny, 
że nie tylko w ielu życzliwych spraw ie pol
skiej cudzoziemców, ale także Polaków, nie 
w idziało szans zm iany położenia. Tę część 
społeczeństwa charakteryzow ały postawy 
bierne lub ograniczające się do realizacji po
zytywistycznych haseł pracy organicznej, a 
także pokojowych, lojalistycznych zabiegów 
u rządów zaborczych o popraw ę położenia. 
Przeciw ieństw em  tego nurtu  były postawy 
rom antyczne, buntownicze, odrzucające 
wszelki kom prom is i szukające w walce 
zbrojnej możliwości realizacji aspiracji na

rodowych. Oba antagonistyczne nurty  istn ia
ły w Polsce w  ciągu całego okresu niewoli, 
zwalczając się w zajem nie, oskarżając albo
0 zdradę interesów  narodow ych i służalczość, 
albo o szaleńcze m rzonki prowadzące do bio
logicznego w yniszczania narodu i niszczenia 
otrzym anych od państw  zaborczych kon
cesji.

Gwałtowny charak ter polem ik z przesz
łości nie pow inien wszakże przesłonić faktu, 
że obie tak  przeciw staw ne tendencje uzupeł
n iały  się i zastępowały. P ierw sza sprzyjała 
rozwojowi gospodarczemu i kulturalnem u, 
druga, pobudzając społeczeństwo do walki 
zbrojnej, w skazyw ała cel ostateczny, do k tó 
rego naród w inien dążyć. Tak było w  cza
sie insurekcji kościuszkowskiej 1794, w alk 
Polaków w  w ojnach napoleońskich od le
gionów poczynając, w pow staniu listopado
wym  1830/31, w  tragicznych w ydarzeniach 
pow stania galicyjskiego 1846, w pow staniu 
poznańskim  1848, styczniowym 1863/64 i 
wreszcie rew olucji 1905/1907, w której n a j
pełniej obok haseł narodowych w ystąpiły 
społeczne.

Żadne z w ystąpień zbrojnych nie przy
niosło doraźnych, natychm iastow ych sku t
ków. Przeciwnie, upadek pow stania ściągał 
falę rep resji i najczęściej oznaczał kolejny 
etap likw idacji swobód narodowych. Z d ru 
giej strony powodowały one, że spraw a pol
ska na arenie m iędzynarodowej odżywała 
co pewien czas, zwłaszcza gdy rządy euro
pejskie próbowały zepchnąć ją  na m argines 
swej polityki. Dla społeczeństwa polskiego 
kolejne klęski pow stań oznaczały bezm iar 
nieszczęść i cierpień. Ale represje państw  za
borczych, uderzające ślepo, zaostrzyły an ta 
gonizm narodowy, uniem ożliw iając wszelkie 
próby in tegracji ziem polskich z państw am i 
zaborczymi, a także asym ilacji ludności pol
skiej mim o wszelkich brutalnych prób w y
naradaw iania. W ysiłki niepodległościowe by
ły jednak  skazane na niepowodzenie dopóki 
w  spraw ie polskiej istniało ścisłe w spółdzia
łanie między zaborcam i. Można naw et po
wiedzieć, że pow stania polskie sprzyjały 
um ocnieniu sojuszu trzech cesarzy.

U schyłku XIX  w. antagonizm y między 
m ocarstw am i doprowadziły do pow stania 
dwóch wrogich obozów: w  jednym  obok
Francji i Anglii znalazła się  Rosja (Ententa), 
w drugim  — Niemcy i A ustro-W ęgry (Pań
stw a Centralne). System układów  w ojsko
wych stworzył sytuację, w  której drobny n a 
wet, lokalny konflik t mógł przekształcić się 
w  w ojnę powszechną. Tak stało się po za
bójstw ie w  S arajew ie austriackiego następcy 
tronu, arcyksięcia F ranciszka Ferdynanda.

W w ojnie 1914—1918 starły  się ze sobą 
zbrojnie trzy m ocarstw a rozbiorowe. M iała 
to  być w ojna d ługotrw ała i wyniszczająca, 
prowadząca do wszechstronnego w yczerpa
nia państw  zaborczych. W alka z tak osła
bionymi i do tego skłóconymi przeciw nika
mi stw arzała po raz pierwszy realne szanse 
na sukces, tym bardziej, że w ojna m usiała 
w ogromnej części toczyć się na tery torium  
zamieszkałym przez Polaków. Ta sytuacja 
zm usiła wszystkie trzy walczące m ocarstwa 
do ogłoszenia deklaracji w spraw ie polskiej. 
W deklaracjach powoływano się na w spól
ne tradycje w alki z przeciw nikiem : Rosja
przypom inała G runw ald  i prześladow ania 
niem ieckie w zaborze pruskim , Niemcy i 
A ustro-W ęgry — W iedeń i represje  rosyj
skie po pow staniach listopadowym  i stycz
niowym. Poza tym  obietnice były mało kon
k retne  i zapew ne in tencją  ich nie było do
trzym anie. Pozytyw nym  aspektem  było Już 
jednak  samo proklam ow anie potrzeby odro
dzenia narodowego, odbudowy państwowości 
itp.

W ybuch wojny i gesty zaborców rozbudzi
ły aktywność i nadzieje społeczeństwa, choć 
oficjalne proklam acje przyjm ow ano nieufnie 
po większej części dom inowały postawy w y
czekujące. Z upływ em  czasu rosły i nadzie
je, i aktywność, by u schyłku wojny przy
brać form ę masowego ruchu wyzwoleńczego. 
Społeczeństwo polskie, aczkolwiek zgodne w 
swej m asie co do potrzeby odbudowy p a ń 
stwa, podążało do celu różnymi drogami, w 
zależności od orientacji politycznej, przez co 
należy rozumieć pow iązanie program u n ie
podległościowego z polityką tego lub innego j 
m ocarstw a. O rientacja aufitriacka jest tu zja-
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wiskiem najbardziej zrozumiałym z psy
chologicznego punktu  w idzenia: w  Galicji
były stosunkowo najlepsze w arunki rozwoju 
kulturalnego, a możliwości przebudowy dua
listycznej m onarchiii habsburskiej w tria li- 
styczną, obejm ującą obok Austro-W ęgier, 
trzeci, polski elem ent — najbardziej p raw 
dopodobne. Rychło jednak  okazało się, że 
ani W iedeń, ani tym  bardziej Berlin nie są 
zainteresow ane takim  rozwiązaniem, mimo 
że z punktu  w idzenia polskich interesów  był 
to program  nader skromny. Oczywiście w 
rachubach tych brano pod uwagę nie tylko 
ziemie Galicji, ale także zdobyte na Rosji 
daw ne K rólestwo Polskie. K lęski A ustrii i 
jej niew ielkie wpływy na arenie m iędzyna
rodowej w krótce pogrzebały nadzieje ak ty
wistów krakow skich, skupionych wokół N a
czelnego K om itetu Narodowego i Koła P ol
skiego w  parlam encie wiedeńskim .

O rientacja rosyjska, skupiona wokół N a
rodowej Dem okracji i Rom ana Dmowskiego, 
mogła powoływać się na m anifest główno
dowodzącego arm ii rosyjskiej, wielkiego 
księcia M ikołaja M ikołajewicza. Był on je d 
nak nader ogólny, a rząd carski nie podej
mował żadnych konkretnych zobowiązań. 
K alkulacje Dmowskiego opierały się wszakże 
na przekonaniu, że Rosja po zwycięstwie nad 
Niem cami zjednoczy ziemie polskie pod ber
łem carów. Wówczas elem ent narodow y pol
ski będzie tak  silny, że wszelka działalność 
rusyfikacyjna stanie się niemożliwa. S tąd 
już prosta droga do autonom ii i szerszej 
em ancypacji. Rachuby na zwycięstwo Rosji 
okazały się mylne. W 1915 r. w ojska carskie 
opuściły K rólestw o Polskie, by nigdy do n ie 
go nie powrócić. D eklaracja M ikołaja II o 
zam iarze u tw orzenia Polski zjednoczonej i 
niepodległej pod panow aniem  carów  rosyj
skich ogłoszona w 1916 r. w  rozkazie do a r
mii i floty była już pozbawiona realnych 
podstaw. J3am  car w  poufnej rozmowie dał 
wyraz wątpliwościom, czy Rosji uda się zdo
być na Niem cach jakiekolw iek terytoria.

O rientacja proniem iecka pojaw iła się z 
opóźnieniem, i to nie na terenie zaboru p rus
kiego, a w Kongresówce. Pojaw ienie się jej 
było konsekw encją fiaska orientacji au striac
kiej. Realnym  celem mogło być państew ko 
obejm ujące daw ny obszar K rólestw a Pol
skiego z 1815 r., poszerzone ew entualnie o 
tereny w schodnie z G rodnem  i W ilnem. N a
przeciw tej orientacji wychodził tzw. Akt 
5 listopada, ogłoszony w  1916 r., jako m an i
fest dwóch cesarzy. Zapow iadał utw orzenie 
państw a polskiego nie precyzując wszakże 
ani granic, ani form y rządu, ani czasu w ja 
kim to państw o m iałoby powstać, ani w resz
cie stosunku zależności od Niemiec i Austro- 
Węgier. Jedynym  celem rządu niemieckiego 
było zachęcenie obywateli polskich do w stę
powania do arm ii niem ieckiej. Dla sprawy 
polskiej realną korzyścią było postaw ienie 
jej na forum  m iędzynarodowym . P rzegrana 
Niemiec przyniosła fiasko także i te j orien
tacji.

Odrębnego om ówienia wym aga działalność 
Józefa Piłsudskiego. Na początku nie zyskał 
uznania społeczeństwa. Do legionów niechęt
nie odnosiła się ta  część społeczeństwa, k tó 
ra w iązała nadzieje niepodległościowe z Ros
ją. Podobnie zareagowało społeczeństwo w 
Poznańskiem, a także te  grupy w  Galicji, 
które związane były z Narodową D em okra
cją. Gdy 6 sierpnia 1914 r. legioniści — tzw. 
pierwsza kadrow a — przekroczyli granicę 
rosyjską, licząc na wybuch antyrosyjskiego 
pow stania narodowego, nie tylko nie zreali
zowali zamierzonego celu, ale poza nielicz
nymi w yjątkam i spotkali się z postaw ą n ie
ufną lub wręcz wrogą. Rozczarowanie i go
rycz żołnierzy legionów znalazło wówczas 
wyraz w pieśni „My, pierw sza b ry g a d a '. Ale 
polskie symbole w ojskowe i daw ne miano 
legionów rychło zaczęły działać na w yobraź
nię, zwłaszcza młodzieży, coraz liczniej spie
szącej pod kom endę Piłsudskiego. Oddziały 
sform owane zostały z dawnych Drużyn 
Strzeleckich i Związków Strzeleckich istn ie
jących legalnie w Galicji przed wybuchem  
wojny, a na ich dzieje sk ładają się n ieustan
ne konflikty z wojskowym i władzam i

dokończenie na str. 8—9



Z ż y c ia  K o ś c io ła

Ks. In fu ła t Józef Sobala

Uroczystość 
patronalna 
w 
Jastkowicach

7 sierpnia br. parafia  Jastkow ice obchodziła doroczną p a
tronalną uroczystość Przem ieniania Pańskiego. Z tej okazji 
do Jastkow ie przybyło w ielu kapłanów  z w iernym i swoich 
parafii. P rzed rozpoczęciem Mszy Świętej kapłani w  konfes
jonałach słuchali spowiedzi.

Ksiądz In fu ła t Józef SOBALA — miejscowy proboszcz, ser
decznie pow itał kapłanów  i przybyłych z dalekich stron 
wiernych, podziękował im za ten trud  oraz za ofiarność i p ra 
cę na rzecz Kościoła Polskokatolickiego.

Uroczystą Sum ę z w ystaw ieniem  Najświętszego S akram en
tu celebrował ks. mgr K azim ierz STACHNIAK — proboszcz 
z Dąbrówki. K azanie o Przem ienieniu Pańskim  wygłosił ks. 
Jerzy UCHMAN — proboszcz z Jaćm ierza. Podczas Mszy Św. 
śpiew ał chór parafialny. Młodzież i starsi bardzo licznie 
przystąpili do Komunii Sw.

Na koniec chciałbym  zaznaczyć, że m iłą i godną pochwały 
jest tradycja  przybyw ania na uroczystości patronalnej w ier
nych z okolicznych parafii naszego Kościoła. P arafian ie z 
Jastkow ie podtrzym ują i p ielęgnują tę tradycję i bardzo częs
to autobusem  w raz ze swym Księdzem Proboszczem udają 
się do parafii sąsiedzkich. O statnio byliśmy w Długim K ą
cie na uroczystości patronalne Św. Anny.

Ks. J.S.

Rozm yślanie

Chciałbym wznieść się bardzo wysoko
„Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec Pana 

naszego Jezusa Chrystusa, który z wysokości niebios 
obsypał nas wszelkim  błogosławieństwem duchowym  
w Chrystusie. W nim  wybrał nas już przed stworze- 
n 'em  świata, aby miłość uczyniła nas w  oczach jego 
św ię tym i i nieskazitelnymi. Wedle upodobania 
i uznania swej wolnej woli przeznaczył nas za sy 
nów przybranych przez Jezusa Chrystusa” (Ef 1, 
3—5).

„Toć objawił nam tajemnicę swej woli, zgodnie 
z wyrokiem , który postanowił wykonać w  nim, gdy 
nadejdzie pełnia czasu, a mianowicie złączyć znów  
wszystko, co jest w  niebie i na ziemi, w  Chrystusie 
jako głowie” (Ef 1, 9-10).

Chciałbym wznieść się bardzo wysoko, Panie, 
Ponad moje miasto,
Ponad świat,
Ponad czas.

Chciałbym oczyścić mój wzrok i od Ciebie poży
czyć Twych oczu.

Zobaczyłbym wszechświat, ludzkość, historię — tak 
jak  je widzi Ojciec.
Zobaczyłbym w .tym przedziwnym przemienianiu się 
materii,
W tym nieustannym wrzeniu życia
Twoje Wielkie Ciało, które rodzi się pod tchnieniem
Ducha.
Zobaczyłbym piękną, odwieczną ideę miłości Twego 
Ojca, stopniowo realizującą się.
Wszystko, odnowić w Tobie: rzeczy niebieskie i 
ziemskie.
I zobaczyłbym, że dziś, tak samo jak i wczoraj, 
objęte są najmniejsze szczegóły.

Każdy człowiek ma swoje miejsce 
Każda grupa i każdy przedmiot.
Zobaczyłbym tę fabrykę i to kino,
Dyskusję o umowie zbiorowej i kopanie studni, 
Zobaczyłbym wywieszoną cenę chleba i gromadę 
młodzieży idącej :na bal.
Malca, który przychodzi na świat, i starca, który 
umiera.
I zrozumiałbym ze wzruszeniem, że przede mną 
roztacza się Wielka Przygoda Miłości, zaczęta o brza
sku świata,
Historia święta, która według obietnicy zakończy się 
dopiero w chwale po zmartwychwstaniu ciał,
Gdy Ty staniesz przed Ojcem i powiesz: Tak jest. 
Jam  jest Alfa i Omega, Początek i Koniec. 
Zrozumiałbym, że wszystko się łączy,
Że wszystko jest tylko jednym i tym samym ru 
chem całej ludzkości i całego wszechświata skiero
wanym ku Trójcy Świętej w Tobie i przez Ciebie, 
Panie.
Zrozumiałbym, że nic nie jest wyzute z Ciebie, ani 
rzeczy, ani ludzie, ani wydarzenia,
Lecz że, przeciwnie, wszystko od początku jest 
uświęcone przez Boga.
I że wszystko ma być uświęcone przez przebóstwio- 
nego człowieka. Zrozumiałbym, że moje życie, nie
uchwytny oddech w tym Wielkim Ciele Totalnym, 
jest niczym nie zastąpionym skarbem w planie Ojca. 
Upadłszy więc na kolana podziwiałbym, Panie, ta 
jemnicę tego świata, który mimo niezliczonych 
i straszliwych wykolejeńców grzechu 
Jest nieustannym falowaniem miłości ku Miłości 
wiecznej.
Chciałbym wznieść się bardzo wysoko, Panie,

Ponad moje miasto,
Ponad świat,
Ponad czas.

Chciałbym oczyścić mój wzrok i od Ciebie pożyczyć 
Twych oczu. MICHEL QUOIST

4



Postać Chrystusa Frasobliwego 
w rzeźbie ludowej

Jednym  z najpopularniejszych tem atów  rzeźb ludowych 
jest Chrystus Frasobliwy. Rzeźbiony jest w  pozycji siedzącej, 
głowę w  cierniowej koronie w spiera na dłoni, a na tw arzy 
Jego m aluje się smutek, troska i zamyślenie. Dlaczego w łaś
nie tak ie ujęcie postaci Jezusa ukochali ludowi tw órcy? W ią
że się to zapewne z legendą, znaną szczególnie w opoczyń- 
skiem. W arto więc zapoznać i naszych Czytelników z tą  re 
gionalną opow iastką. Posłuchajm y zatem :

W dawnych czasach, których naw et najstarsi ludzie nie p a 
m iętają, a zna ją  jedynie z opow iadań swych przodków, cho
dził po wsiach polskich Chrystus Pan. Chodził i patrzył, jak 
ludzie żyją, czy lud Boży zachow uje Przykazania Boskie, czy 
się m iłuje wzajem nie. P rzebrany  za biednego w ędrowca od
w iedził i wsie opoczyńskie. N ikt Go tam  nie poznał. Mial 
wówczas około trzydziestu lat. Nadzwyczaj grzeczny zyskał 
uznanie wśród ludu. A mówca był z Niego — nad mówcami! 
S tara ł się służyć ludziom dobrą radą. nauką, mówił co jest 
złe, a co dobre, wTytykał im wszystkie niegodne człowieka 
czyny, a najbardziej to gromił za pijaństw o, rozpustę, podpa
lanie, bójki, krętactw o, obłudę, zabobony, w różbiarstw o i 
czary- Bowiem lud był wówczas strasznie zabobonny. Ludzie 
bardziej lgnęli do owczarzy, czarownic i czarnoksiężników 
niż do księży i do kościoła.

Pewnego razu wszedł Chrystus do karczmy, a tam  — 
pełno pijanych chłopów siedzi. Usiadł więc z boku, na k a
m ieniu i zaczął prosić, & tłumaczyć, jak  w ielkim  grzechem 
jest opilstwo, jak  olbrzym ie szkody w yrządza rodzinie i sa
memu człowiekowi. A chłopi nic — p iją  dalej, śm ieją się 
i nic sobie nie rob ią z Chrystusowych nauk.

Zm artw ił się strasznie Chrystus, w sparł głowę na ręce, 
opartej n a  kolanie. Siedzi tak  i myśli nad ludzką n iefrasob
liwością, nad niedolą i głupotą człowieka. Zadum ał się 
strasznie. Ciernie stanęły ostro we włosach, zm arszczki orzą 
lica, frasu je się głos, pot Go -zjgwa. A z cierpi, rąk, nóg 
i z boku ciecze krew . Chrystus bardzo cierpi, zam artw ia się. 
Robi się coraz bledszy i bledszy. Powolutku upodabnia się 
do kam ienia, na którym  siedzi. I tak, na oczach wszystkich, 
Chrystus skam ieniał ze zgrozy i zm artw ienia.

Oto dlaczego chłopi, co zdolniejsi, rzeźbią od tej pory 
P ana Jezusa (w drzewie lub kam ieniu) jako C hrystusa F ra 
sobliwego.

Chrystus Frasobliwy — rzeźba w drzewie Ryszarda Sęka (z w oje
wództwa siedleckiego)

M AŁA ENCYKLOPEDIA TEOLOGICZNA 1’*”
w opracowaniu bpa M. R O D E C O

P
św iata pow oduje ruch, podobnie przyczyną ruchu ciała 
człowieka jest dusza. Dusza jest — tym  sam ym  — bytem 
wcześniejszym od ciała, istniejącym  uprzednio w  świecie 
idei. Nie jest pod względem w artości rów norzędna jedynie 
z ciałem, w którym  spełnia po prostu  rolę kierowcy, a ciało 
musi być poleceniom duszy posłuszne. Miano człowieka przy
sługuje też tylko duszy, nie ciału. Bez duszy ciało jest m a rt
we. Bez duszy ciało jest substancją niższego rzędu — .szyb
ko się rozpada, przem ienia. Duch zaś według P latona ma 
jakby trzy postacie. N ajw ażniejszą jest dusza rozum na, ale 
obok niej istnieje też dusza nierozum na, złożona z dwóch 
„części”. Dusza rozum na jest jak  gdyby obrazem  Boga i 
mieści się w głowie. D rugą duszą (a więc pierw szą częścią 
duszy nierozum nej) jest tzw. dusza gniewna, albo zwana 
też odważną, k tóra mieści się w sercu. I dusza trzecia (dru 
ga część duszy nierozum nej) to dusza porywcza, która 
mieści się w brzuchu. Dusza nierozum na jest natu ry  cie
lesnej, zmysłowej, m ateria lnej i ginie w raz z ciałem. Dusza 
zaś rozum na istn ieje wiecznie, istn iała  więc i przed po
łączeniem się z danym  ciałem w świecie idei. To połącze
nie duszy z ciałem  jest karą  za jakąś przewinę, „praw do
podobnie upatru je ją  P laton w odwróceniu się od tego, co 
boskie, a  zwróceniu się ku tem u, co zmysłowe bo to uważa 
P laton za przyczynę wszelkiego zła w św iecie” (tamże). 
Rzecz jasna, że dusza rozum na według P latona je st n ieś
m iertelna, to znaczy istn iała wiecznie i istnieć będzie zaw 
sze. Daje szereg uzasadnień, najw ażniejsze jednak  w ydaje 
się być tw ierdzenie o jednorodności, a więc i o koniecznej 
łączności dusz ze św iatem  idei: idee są wieczne, n ieśm ier
telne, a więc i dusze. Idee są proste, niezłożone, dusze też. 
A więc jedne i drugie są nieśm iertelne. N atom iast po śm ier
ci człowieka, czyli odłączeniu duszy od ciała — dobrzy, 
czyli dusze ludzi dobrych, otrzym ują nagrodę, źli, czyli du 
sze ludzi złych — karę. Na czym zaś ta  odpłatność polega?

Dusze w ędru ją  — w ędrów ka dusz — m etem psychoza (rein 
karnacja, dzisiaj ta sam a treść): „dusze dobre, zważywszy 
bezpośrednio po śmierci błogiego pokoju, wchodzą w  ciaia 
męskie, m niej dobre w  ciała kobiece; dusze złe w  ciała 
zwierzęce i to odpow iadające tym  różnym  przestępstw om  i 
nam iętnościom , którym  się poddaw ał człowiek za życia. 
Wszystko to dokonywa się w obrębie pewnego oznaczonego 
okresu światowego. Po jego upływ ie w racają ludzie do s ta 
nu pierwotnego i rozpoczyna się nowy okres św iata” (por. 
tamże, j.w.).

A zatem  dualizm : dw a św iaty — św iat idei i św iat z ja 
wisk (ziemski), dwie części człowieka: dusza i ciało. Tam 
ważniejszy i wieczny św iat idei,, tu  dusza, dusza rozum na, 
bo z dwóch części złożona dusza nierozum na dzieli los ciała.

Z filozofii P l a t o n a  wiele czerpali filozofowie chrześci
jańscy, dlatego o nim stosunkowo dużo napisaliśmy, aż do 
X III w ieku, zwłaszcza — św. Augustyn, o którym  się mówi, 
że w poważnej m ierze uchrześcijanił wiele poglądów filozo
ficznych P latona i oparł na nich sw oją teologię, natom iast 
od połowy X III w., od czasów — św. Tomasza z Akwinu, 
zwłaszcza filozofowie i teologowie Kościoła Rzym skokatolic
kiego w  znaczniejszej i przeważającej mierze opierali się
o filozofię ■ Arystotelesa, najwybitniejszego ucznia Platona, 
odpowiednio ją  do potrzeb — w  swoim ujęciu chrześcijań
stw a — przystosowując. Współcześnie więc też część filozo
fów i teologów chrześcijańskich raczej bazuje na odpowied
nio przez św. A ugustyna schrystianizow anej filozofii P la to 
na, filozofowie zaś i teologowie rzym skokatoliccy zgodnie 
zresztą z poleceniem pap. Leona X III: Ite, ad Thoman, tym  
samym do Arystotelesa, bo na nim  głównie oparł się św. 
Tomasz, bazują na skatolicyzowanej przez św. Tomasza 
z Akwinu filozofii Arystotelesa.

Platonizm — Platon.
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AKTUALNOŚCI POLONIJNE

KRAJ
Po Sympozjum w Lublinie

N akładem  U niw ersytetu M arii Curie-Skłodow skiej i Towarzystwa 
„Polonia”, ukazała się w  Lublinie ciekaw a publikacja o polskiej 
literatu rze em igracyjnej pod redakcją  W ojciecha Białasiewicza. S ta
nowi ona plon sesji naukow ej, zorganizowanej w  czerwcu 1981 r. 
w  Lublinie, wspólnie z Zakładem  D uszpasterstw a i M igracji Polonii 
Katolickiego U niw ersytetu Lubelskiego. A utorzy zamieszczonych 
szkiców zajm ują się specyfiką lite ra tu ry  pow stałej na em igracji, 
prezen tacją polskich ośrodków wydawniczych za granicą b ib liogra
fią  oraz bardziej szczegółowo twórczością naw ybitniejszych współ
czesnych polskich pisarzy i poetów.

WIELKA BRYTANIA 

Podręcznik do nauki języka polskiego

U kazał się podręcznik do nauki języka polskiego. W części p ierw 
szej — przedstaw ia on polski alfabet i zasady wymowy. Część d ru 
ga — zaw iera 20 lekcji, w  których wyłożone są podstaw y gram aty
ki i składni. Ich uzupełnienie stanow ią rozmówki oraz w yjątk i z 
literatury . W reszcie część trzecia — przynosi krótkie teksty czyli 
czytanki. W śród nich — słowa polskiego hym nu narodowego z an 
gielskim  przekładem  oraz fragm ent powieści Jerzego A ndrzejew 
skiego „Popiół i d iam ent”. Na końcu — słowniczek angielsko-pol
ski.

P rzejrzysty  układ  książki u ła tw ia  posługiwanie się podręczni
kiem  przeznaczonym  dla młodzieży, a także dla turystów  w ybiera
jących się do Polski.

Nowa książka, zatytułow ana „Colloąuial Polish”, w ydana została 
przez Routledge and Regan P aul (Londyn 1983). A utorem  jest B. W. 
Mazur, Polak w ykształcony w  W ielkiej B rytanii, k tóry w ykłada ję 
zyk polski i lite ra tu rę  na U niw ersytecie Londyńskim  i jest człon
kiem Polskiej M acierzy Szkolnej.

W arto wiedzieć, że polonistykę w prow adził na uczelnie brytyjskie 
W. R. Morfill, lek tor a następnie profesor języków słowiańskich na 
uniw ersytecie w  Oksfordzie, autor pierw szego w  tym  k ra ju  pod
ręcznika do języka polskiego „A Sim plifield G ram m ar of the Po
lish Language” (1884 r.). W. R. M orfill w ydał też pierw szą w  W iel
kiej B rytanii h istorię Polski opartą  na źródłach polskich. Z aty tu
łow ana „Poland”, ukazała się w  roku 1893.

BRAZYLIA
Film o etni polskiej w Paranie

W Bibliotece Publicznej w  K urytybie wyświetlono dokum entalny 
film  o etn i polskiej w  P aranie, dzieło znanego reżysera Silvio 
Backa. Z uw agi na duże zainteresow anie — pokaz powtórzono.

B arw ny film  przedstaw ia sceny z życia starych polskich kolonis
tów  i ich rodzin. Osiemdziesięcio i dziewięćdziesięcioletni dziś już

staruszkow ie opisują ciężkie w arunki bytu na ziemi brazylijskiej, be, 
szkoły, bez kaplicy, bez lekarza, bez żadnej opieki ze strony m ie j
scowych władz. O trzym ane od rządu działki wśród gęstw iny lasów 
m usiały być spłacane przez wiele lat. K arczow anie puszczy, u p ra 
w ianie niew ielkich poletek, by zapewnić sobie skrom ne w yżywie
nie, kosztowało w iele niewypow iedzianych trudów  i potu. Syno
wie i w nuki tych, którzy wyszli obronną ręką ze zm agań o byt, 
m ają  dziś nieporów nyw alnie lepsze w arunki życia.

RFN
W trosce o polską mowę

Na łam ach „Głosu Polskiego” —. organu Zw iązku Polaków  „Zgo
da” w  RFN — zamieszczona została wypowiedź w iceprezesa Zw iąz
ku, a zarazem  przewodniczącej G rona Nauczycieli Polonijnych, 
W andy Gotowickiej, na tem at kultyw ow ania mowy ojczystej na ob
czyźnie. W artykule, zatytułow anym : „W trosce o polską mowę 
i ku ltu rę  narodow ą” au to rka pisze m.in.: „Duma z u trzym ania po
przez w iek ojczystej mowy w  tym  k ra ju  nie zm niejsza naszych trosk
o dalsze losy oświaty, skuteczne kontynuow anie dzieła zapoczątko
wanego przez naszych przodków. Nie wolno nam  przem ilczać spraw  
trudnych, a do takich przede w szystkim  zaliczyć m usim y kurcze
nie się stanu  naszego posiadania w  dziedzinie nauczania mowy o j
czystej, prow adzenia kursów  języka polskiego, rozw ijania działal
ności ośw iatow o-kulturalnej w śród młodego pokolenia. Jest to, co 
trzeba niestety  podkreślić, zjaw isko niekorzystne dla spraw y pol
skiej i n ie  wolno nam  pogodzić się z tym  stanem  rzeczy ’.

W im ieniu grona nauczycieli polonijnych W. Gotowicka zw raca 
się „do w szystkich rodaczek i rodaków, bez wrzględu na przynależ
ność organizacyjną” o w sparcie wysiłków m ających na celu rozw i
jan ie i poszerzenie pracy oświatowej wszędzie tam , gdzie żyją P o
lacy. A peluje o nadsyłanie uwag, w niosków  i wskazówek, które by 
przyczyniły się do rzetelnej oceny stanu faktycznego oświaty po
lonijnej, do spoularyzow ania dobrych wzorców w  nauczaniu i w y
chow aniu młodego pokolenia.

FINLANDIA 

Przeszłość i teraźniejszość Zjednoczenia Polskiego

Zjednoczenie Polskie w  H elsingforsie (dzisiejsze: Helsinki) zało
żyli w  r. 1917^ Polacy, którzy w yem igrow ali tu  z ogarniętej burzą 
dziejow ą Rosji. Większość stanow ili wojskowi, którzy porzucili a r 
m ię cesarską, pragnęli tu  przeczekać w ojnę i powrócić do ojczyz
ny. Było ich około 3 tysięcy.

Zebranie założycielskie Z jednoczenia Polskiego odbyło się 3 kw iet
nia 1917 r. Po 2 m iesiącach w ynajęto dom przy ul. R auhankatu , 
k tóry nazyw ano powszechnie Domem Polaków. Pow stała tam  b i
blioteka i czytelnia, urządzano przedstaw ienia teatralne. Dziś jest tu  
około 400 polskich rodzin, w śród których sta ra  em igracja to po
kolenie odchodzące, będące w mniejszości wobec drugiej fali em i
gracyjnej. Prezesem  Zjednoczenia jest obecnie M arek Szymczak, a 
jego zastępcą — H enryk Bigos.

V

M AŁA  ENCYKLOPEDIA TEOLOGICZNA 1,901

Pleszczyński Adolf — (ur. 1841, zm. 1925) — ks. rzym sko
katolicki, h istoryk Kościoła, etnograf, pisarz teologiczny. Na
pisał m .in.: W ykład L itan ii L orentyńskiej (1886); D ziejowy 
żyw ot Jezusa Chrystusa Zbawiciela św iata  — to pytaniach  
i odpowiedziach w yłożony  (1895; II wyd. w 1903 r. znacznie 
pow iększone); Dzieje A kadem ii Duchownej R zym skokatolic
k iej W arszaw skiej (1907).

Plethon — właściwe im ię i nazw isko — Georgios Gemistos 
—■ (ur. 1355, zm. 1450) — Włoch, filozof, k tó ry  pragnął od
pow iednio do swoich czasów przystosować filozofię i teolo
gię P latona, i na jego cześć przybrał miano Plethona, 
w  in terp re tac ji też przez siebie odpowiednio przystosowyw a
nego — neoplatonizm u (-> Plotyn) i z tak  wykoncypowane- 
go nowego jakby  k ie runku  filozoficznego wyprowadzić, wy- 
kształtow ać nowy światopogląd, m ający zastąpić albo u le
pszyć św iatopogląd chrześcijański, w łaśnie w tedy monopo
listycznie i to głównie w e Włoszech panujący. W 1438 roku 
w znowił we Florencji -*• Akadem ię Platońską, k tó rą  po 
w iekach istn ienia i działania zlikw idow ał w  529 roku ces. 
Justynian. Działalność naukow a P lethona była teologicznie 
ukierunkow ana, a jego poglądy i usiłow ania ich realizacji 
nie powiodły się. Jest autorem  kilku  prac specjalistycznych.

Pleroma — (gr. =  pełnia) w -^gnostycyzmie oznacza pełny 
św iat -► eonów, jakby pełnię bóstw a; jego przeciw staw ie
niem jest k e n o m a  (gr. =  próżnia), k tóra oznacza mniej 
więcej tyle co św iat m aterii.

Pletz Józef — (ur. 1788, zm. 1840) — austriack i ks. rzymsko- 
katol., profesor dogmatyki, au tor k ilku  książek, z których 
tu  należy wym ienić następujące: Bem erkungen iiber die in- 
tellektuelle und moralische Bildung des K lerikers  (1812), 
czyli Uwagi o in te lektua lnym  i m oralnym  kształceniu k lery

6

ka; Dogmatische Predigten  (1820), czyli Kazania dogm atycz
ne; Bredigten  (1826; 2 tomy), czyli Kazania; Epistelerklarung  
1822; 3 tomy), czyli W ykład  lekcji (czytanych we Mszy św., 
n.).

Plotyn - neoplatonizm

Plowden K arol — (ur. 1743, zm. 1821) — angielski ks. rzym- 
skokatol., jezuita, autor kilku dzieł, a m.in. następujących: 
Considerations on the m odern opinion of the falligility of 
the Holy See (1790), czyli Rozważania na tem at nowoczesnej 
opinii o omylności Stolicy Apostolskiej.

Plowden Robert — (ur. 1740, zm. 1823) — angielski ks. 
rzymskokatol., jezuita. Przetłum aczył z j. francuskiego na 
angielski książkę pt. The E levation of the Soul to God 
(1794; 2 tomy), czyli W zniesienie duszy do Boga.

Plucąuet Franciszek A.A. — (ur. 1716, zm. 1790) — to f ra n 
cuski ksiądz rzym skokatolicki, profesor filozofii i teologii 
m oralnej. N apisał m.in. E xam en du fatalism e  (1775; 3 tomy), 
czyli Badanie (przeanalizowanie, n.) fatalizm u; M emoires 
pour servir a 1’histoire des egarements de l’esprit hum ain  
(1762; 2 tomy), czyli W spom nienia mające służyć analizie 
historii załam ań ducha ludzkiego; Traite de la sociabilite 
(1767), czyli Traktat o towarzyskości; De la supersition et de 
l’enthousiasm e (1804; wyd. pośmiertne), czyli O zabobonie 
i entuzjazm ie.

Pluralizm — (łac. p luralis =  liczny, mnogi — w najogól
niejszym ujęciu oznacza wielość istn ienia w  jakiejś dziedzi
nie niezależnych od siebie, chociaż treściowo i genetycznie 
ze sobą „spokrewnionych”, czy zbliżonych do siebie zasad, 
elem entów itp. Mówiąc n p .: o pluralizm ie światopoglądo-



NOWY REKTOR KUL

M inister Nauki, Szkolnic
tw a Wyższego i Techniki 
prof. Benon Miśkiewicz w rę
czył ks. biskupowi prof. P io
trow i H em perkowi pismo za
tw ierdzające jego wybór na 
rek tora K atolickiego U niw er
sytetu Lubelskiego. Nowym 
prorektorem  KUL został doc. 
Jan  Czerkawski.

Jednocześnie m inister zło
żył dotychczasowem u kierow 
nictw u uczelni z rektorem , 
ks. prof. M ieczysławem K rąp- 
cem, podziękowanie za ofiar
ną, długoletnią pracę.

UROCZYSTE 
INAUGURACJE 

ROKU AKADEMICKIEGO

W dniu 1 października br. 
rozpoczął się kolejny nowy 
rok akadem icki 1983/84. W 
szeregu uczelni odbyły się te 
go dnia uroczyste inaugu ra
cje. Przeżywali je  najbardziej 
nowo przyjęciu studenci, k tó
rzy otrzym ali indeksy słucha
czy I roku. Tego też dnia 
w ielu zasłużonych pracow ni
ków szkół wyższych uhono
rowano odznaczeniam i pań 
stwowymi. Odbyły się rów 
nież prom ocje doktorów  h a 
bilitow anych i doktorów.

CZŁONKOWIE RADY 
KOŚCIOŁA

METODYSTYCZNEGO ’
U MIN. A. ŁOPATKI

W dniu 5 października kie
row nik Urzędu do Spraw  
W yznań m inister Adam  Ło
patka przyjął nowo w ybraną 
Radę Kościoła Metodystycz- 
nego w  PRL w składzie: 
Adam Kuczm a — superinten- 
dent naczelny, Adam  Klesz- 
czyńslci — zastępca superin- 
tendenta naczelnego, Adam 
Hercun —■ sekretarz Rady 
Kościoła, Eugeniusz Mro- 
czyński — skarbnik  Rady 
Kościoła i W itold Benedyk- 
towicz — członek Rady Koś
cioła i honorowy superinten- 
dent naczelny.

Członkowie Rady Kościoła 
Metodystycznego w  PRL po
inform owali o przebiegu i 
wynikach 62 K onferencji 
Ogólnej oraz przedstaw ili 
program  działania Kościoła 
na najbliższy okres.

JUBILEUSZ M. LUTRA 
W RUMUNII

Kościół L uterański w R u
munii, liczący ok. 180 tys. 
wyznawców, przvgotował cały 
szereg uroczystości zw iąza
nych z 500-leciem urodzin M. 
Lutra. W dniu 6 listopada 
br. został odczvtanv we wszy
stkich parafiach specjalny list 
pasterski biskupa. Insty tu t 
teologiczny w  Sibiu zaprosił 
na kolokwium  poświęcone 
Reform atorowi także referen 
tów  praw osławnych, rzym 
skokatolickich i ewangelicko- 
reform owanych. Za tem at ko
lokwium  obrano — ..Znacze
nie M. L u tra  w przeszłości i 
teraźniejszości”.

NOWY PRZEŁOŻONY 
DOMINIKANÓW

O bradująca w  Rzymie K a
pitu ła G eneralna Zakonu

Kaznodziejskiego — oo. do
m inikanów  dokonała wyboru 
nowego przełożonego general
nego, którym  został 54-letni 
Irlandczyk o. Dam ian Alojzy 
Byrne — aktualny przełożo
ny prow incji irlandzkiej do
m inikanów. W K apitule Ge
neralnej uczestniczy 134 za
konników  z 82 krajów , a od
bywa się ona w siedzibie P a 
pieskiego un iw ersy te tu  „An- 
gelicum ” w  Rzymie.

DIALOG
RZYMSKOKATOLICKO-

PRAWOSŁAWNY

W Nikozji (Cypr) obrado
wał niedaw no kom itet koor
dynacyjny Komisji Teologicz
nej Rzym skokatolicko-Pra- 
wosławnej, powołanej do ży
cia w  1979 r. podczas spot
kania papieża Ja n a  Paw ła II 
z pa tria rchą  K onstantynopo
la D im itriosem  I. Kom isja 
odbyła dotychczas dwie sesje 
plenarne, których owocem 
jest wspólny dokum ent „Mis
terium  Kościoła i Eucharys
tii w  św ietle tajem nicy T ró j
cy Św iętej". Obecne posie
dzenie kom itetu koordynacyj
nego było poświęcone przy
gotow aniu trzeciej sesji ple
narnej, k tóra praw dopodob
nie uchw ali kolejny doku
m ent: „W iara, sakram enty i 
jedność”. Posiedzenie trzeciej 
sesji plenarnej jest prze
widziane w  pierwszej poło
wie 1984 r.

PIELGRZYMKA
EKUMENICZNA

Pięćdziesięciu pielgrzymów 
wzięło udział w pierwszej 
ekum enicznej pielgrzymce w 
Finlandii, k tóra odbyła się 
na trasie  od T urku do Ilo- 
m antsi. Wśród uczestników 
byli Anglicy, Finowie, Ho
lendrzy, Rum uni, Szwedzi. 
N iemcy z RFN i K ostarykań- 
czycy, członkowie Kościoła 
Rzymskokatolickiego, Lute- 
rańskiego, Prawosław nego 
oraz w spólnot wolnokościel- 
nych. Pielgrzym i wzięli u 
dział w  zakończeniu ekum e
nicznego kongresu kościelne
go w  Iyaskyla. W apelu w y
stosowanym  do kongresu zos
ta ła  w yrażona nadzieja na 
rychłe zjednoczenie całego 
chrześcijaństw a.

ZGON EKUMENISTY 
J. MACKAY’A

W Stanach Zjednoczonych 
zm arł w  w ieku 94 la t jeden 
z pionierów  ruchu ekum e
nicznego, John A lexander
Mackay. W latach 1936—1959 
kierow ał on słynnym  pro tes
tanckim  Sem inarium  Teolo
gicznym w Princeton. Je d 
nocześnie w latach 1947— 
1958. był przewodniczącym  
M iędzynarodowej Rady Mi
syjnej, k tóra w 1961 r. po
łączyła się ze Św iatow ą R a
dą Kościołów. Osobiście
wniósł poważny w kład do
wzajem nego zbliżenia i osta
tecznego połączenia obu orga
nizacji. W latach 1954—1959 
był też prezydentem  Św iato
wego A liansu Kościołów R e
form owanych. Po przejściu 
na em ery turę prow adził w y
kłady z .myśli hiszpańskiej na 
Uniw ersytecie A m erykańskim  
w W aszyngtonie,

Wnętrze chrześcijańskokatolicklego kośrioła piv. św. Piotra 
w La Chaux-de-Fonds (Szwajcaria)
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Odbudowa
nie;lodleg|łeg0

Pańistwa
-  w 65 rocznicę

dokończenie ze str. 3

Rozbrajanie Niemców w 19X8 r. — W arszawa wolna od zaborców
austriackim i. Od razu na początku pozba
wiono Piłsudskiego komendy, zostaw iając 
ledwie parę pułków, z których stworzono 
sław ną I Brygadę. Całością dowodził oficer 
wyznaczony przez Austriaków.

Niepowodzenia i słabość polityczna Austrii 
powodują, że P iłsudski szuka porozum ienia 
z N iemcami. A kt 5 listopada um ożliwił po
w ołanie Tymczasowej Rady Stanu, nam iast
ki rządu, lecz pełniącej faktycznie funkcję 
opiniodawczą i w spółdziałającą w  organizo
w aniu siły zbrojnej przy niem ieckich w ła
dzach okupacyjnych. Rada zaczęła działać 
w  styczniu 1917 r., a Piłsudski zgodził się 
objąć w niej D epartam ent W ojskowy. Rych
ło jednak  opuszcza stanowisko i dąży do 
zerw ania z Niemcami. Przyczynił się do tego 
wybuch rew olucji w  Rosji i obalenie caratu, 
a zapew ne także rosnące przekonanie o n ie
uchronnej klęsce Niemiec w w ojnie i dąże
nie do naw iązania współpracy z m ocarstw a
mi zachodnimi. Kryzys przysięgowy spowo
dował likw idację Legionów, internow anie 
części oficerów w Beniam inowie, żołnierzy 
w Szczypiórnie. W krótce aresztow ano P ił
sudskiego i K azim ierza Sosnkowskiego i 
osadzono w tw ierdzy w M agdeburgu. 15 X
1917 r. na miejsce Tymczasowej Rady S ta
nu powołano Radę Regencyjną, ta  zaś rząd 
pod przew odnictw em  Jan a  Kucharzewskiego, 
rozbudow ujący ap a ra t adm inistracyjny. Acz
kolw iek w ładze te  były w pełni zależne od 
niemieckiego generał-gubernatora, były za
lążkiem odradzającej się adm inistracji odra
dzającego się państw a.

Przez cały czas w ojny tworzono form acje 
wojskowe o różnej liczebności i zasięgu 
działania. Obok legionów (ok. 20 tys.) w 
Rosji utworzono Korpus pod dowództwem 
Józefa Dowbora-M uśnickiego (ok. 29 tys.), 
we F rancji sform owano arm ię dowodzoną 
przez Józefa H allera (ok. 50 tys.), powołano 
pod pro tek toratem  niem ieckim  Polską Siłę 
Zbrojną (ok. 9 tys.); mniejsze znaczenie miał 
Legion Puław ski (ok. 900 ludzi) i tzw. ba- 
jończycy we F rancji (200). Na szczególną 
uw agę zasługuje konspiracyjna, dobrze zor
ganizow ana Polska Organizacja W ojskowa 
(POW), licząca ok. 30 tys. ludzi. Były to rzecz 
jasna organizacje tworzone przez różne fo r
m acje polityczne, często wrogie, a naw et 
walczące po przeciwnych stronach frontu. 
Ich rozm aitość była rów nie duża jak  skom
plikow ana była m ozaiką polityczną w spo
łeczeństw ie polskim w przededniu odzyska
nia niepodległości.

Ślązacy 1 Poznaniacy — silą wcieleni do arm ii niem ieckiej — w listopadzie 
1918 r. przypinali do czapek polskie orzełki
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Państw a zachodnie uważały początkowo 
spraw ę polską za w ew nętrzny problem  Ros
ji. Dopiero S tany Zjednoczone, nie związane 
form alnie układem  sojuszniczym z Rosją ani 
z żadnym  państw em  zachodnim, dokonały 
zw rotu: prezydent W ilson w styczniu 1917 r. 
w orędziu do Senatu wypowiedział się za 
utw orzeniem  Polski zjednoczonej, niepod
ległej i sam oistnej. W sierpniu 1917 r. u tw o
rzono w Paryżu K om itet Narodowy Polski, 
kierow any przez Rom ana Dmowskiego. Jego 
zabiegi szły w k ierunku uznania odbudowy 
Polski za jeden z celów w ojennej koalicji. 
W Ameryce w tym  samym duchu — jako 
przedstaw iciel paryskiego Kom itetu — dzia
łał Ignacy Paderewski.

Rew olucja październikow a i objęcie w ła
dzy w Rosji przez bolszewików jeszcze b ar
dziej sprzyja odzyskaniu niepodległości. De
k re t Kom isarzy Ludowych przyznaje prawo 
do sam ookreślenia narodom  Rosji, w tym 
także Polakom. Jednocześnie dekret o po
koju i wycofanie się Rosji Radzieckiej z 
wojny, a także rokow ania pokojowe z N iem 
cami usuw ają ostatnie w ątpliw ości aliantów  
w kwestii polskiej. Za niepodległą Polską 
opow iadają się kolejno Włochy, F rancja, a 
także 5 I 1918 r. W ielka B rytania. 8 I 1918 r. 
prezydent W ilson ogłosił 14-punktowy p ro 
gram  pokojowy, a punkt 13 mówił o n iepod
ległej Polsce.

Na ziemiach polskich pozostających wciąż 
pod okupacją niem iecką trw ała  rozbudowa

adm inistracji, powoływano polskie urzędy, 
funkcjonujące później, po odzyskaniu nie
podległości, w ydaw ano akty praw ne, które 
zachowały sw ą moc, utw orzono sądownic
two, w yrokujące w im ieniu Korony Pol
skiej. O tw orzeniu państwowości polskiej 
można więc mówić od stycznia 1917 r., n a 
w et jeśli nie była to państwowosć suw eren
na i bez międzynarodowego uznania. O pań
stw ie suw erennym  można mówić z chwilą 
usunięcia okupantów  i przejęcia pełni w ła
dzy we wszystkich dziedzinach, tj. od 11 li
stopada 1918 roku.

Tego dnia Rada Regencyjna złożyła pełnię 
w ładzy w ręce przybyłego dzień wcześniej 
z M agdeburga Piłsudskiego, m ianowanego 
Naczelnikiem Państw a. W ładzę przekazał 
również powołany w nocy z 6 na 7 listopada 
rząd lubelski. .

Dzień 11 listopada, aczkolwiek przełomowy 
i niezwykle doniosły, nie zam ykał procesu 
odbudowy państw a. Należało ewakuować 
w ojska niem ieckie i austriackie z Polski, a 
ściślej z K rólestw a Kongresowego i Galicji. 
Odbyło się to częściowo w  drodze porozu
mień, ale także w starciach zbrojnych i po
przez rozbrajanie dokonywane przez POW. 
Przed młodym organizm em  państwowym  
stanął problem  utw orzenia rządu akcepto
wanego przez główne ugrupow ania politycz
ne, powołanie organu ustawodawczego (wy
bory 10 II 1919), organizacji arm ii, a nade 
wszystko w alki o granice. Przyszło o nie sto

czyć wyniszczające w alki zbrojne. W końcu
1918 r. i na początku 1919 o Lwów, i Ga
licję wschodnią, niem al równocześnie trw a
ło pow stanie wielkopolskie, na początku
1919 r. rozgorzał konflikt polsko-czeski o 
Śląsk Cieszyński, w latach 1919, 1920, 1921 
w ybuchały pow stania śląskie, z L itw ą trw ał 
spór o W ilno i Wileńszczyznę, od początku 
1919 do jesieni 1920 trw ała  w ojna polsko-ra
dziecka o przebieg granicy wschodniej. W 
lipcu 1920 r. odbył się plebiscyt na Pomorzu, 
W arm ii i M azurach.

Granice ustalone w w yniku konfliktów  z 
sąsiadam i i decyzji konferencji w ersalskiej 
były proporcjonalne do sił i możliwości Pol
ski. Na pew no nie odpow iadały one aspi
racjom  młodego państw a, ale szanse na lep
sze rozw iązanie były bardzo niewielkie. W 
rezultacie takiego kształtu  granic znalazło 
się w Polsce k ilka m ilionów Ukraińców, Bia
łorusinów, a także Niemców i Litwinów. 
K ilka milionów Polaków pozostało poza g ra
nicam i — w Niemczech, Rosji radzieckiej, 
w Czechosłowacji i na Litwie. Załatw ianie 
spraw  granicznych trw ało  do 1922 roku.

Dzieje narodu polskiego w niewoli skoń
czyły się w  1918 r., Polacy odbudowali w łas
ne państwo. Przyczynił się do tego — oprócz 
pomyślnych okoliczności — zbiorowy w ysi
łek wielu pokoleń patriotów : tych, co w al
czyli, tych co budow ali — i tych, co tw o
rzyli Polskę.

ANDRZEJ DERELKOWSKI

Zryw powstańczy społeczeństwa wielkopolskiego wymiótł okupantów z tej 
części kraju. Oto powstańcy w zdobycznych m undurach rozbrajają żołnierzy 
niemieckich w Poznaniu
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M o r a ln y
heroizm

b o h ate ró w  
pow ieści
Conrada

Ci, co mnie czytają, znają moje prze
świadczenie, że świat — ten doczesny świat
— stoi na kilku bardzo prostych ideach, tak 
prostych, że muszą być stare jak sama zie
mia. Stoi nade wszystko, wśród innych, na 
idei wierności”.

(J. Conrad)

Conrad jest niew ątpliw ie największym  
m arynistą lite ra tu ry  żeglarskiej narodu an 
gielskiego. Ale to tylko drobna cząstka jego 
ty tu łu  do n ieśm iertelnej chwały. Trzeba o 
nim  powiedzieć, że to genialny autor, k tó
ry  pisał w spaniale o morzu. I w ystarczy go 
porównać z daw nym  klasykiem  angielskim  
powieści m orskiej, prostodusznym  M arrya- 
tem, którego dziś czyta tylko młodzież, by 
stw ierdzić, że sekret w ielkości Conrada le 
ży w  jak iejś sferze wyższej niż jego zna
jomość morza i niezrów nana um iejętność 
pisania o rzeczach i ludziach morza.

W dziełach C onrada sta łą myślą prze
w odnią jest to, że życie jest bezustanną 
walką. Jedno z najpotężniej działających 
na czytelnika dzieł Conrada, k ró tka po
wieść „Smuga cienia” gloryfikuje zwycięs
two jednostki sam otnej, odniesione nie ty l
ko nad tysiącem  straszliw ych przeciwności, 
ale nad w łasnym  zw ątpieniem  i bezw ła
dem duchowym. Je st tak  silne w w y
razie już choćby dlatego, że jest od
biciem głębokich a w strząsających prze
żyć osobistych, jak  mówi już jego podtytuł 
„W yznanie”. „Smuga cienia” daje nam  w ier
ny obraz ciężkich, przełomowych dośw iad
czeń Conrada podczas jego pierwszej pod
róży kap itańskiej, obraz w  tak  głęboko p rze
m yślanym  ideowym ujęciu, że zaw iera nie

tylko kw intesencję znanego nam  już prze
św iadczenia Contrada o tej szlachetności i 
sile m oralnej, do jak iej człowiek dojrzewa 
przez trudy zawodu żeglarskiego, ale staje 
się jakby  alegorią ogólniejszego jeszcze fak 
tu — m oralnego rozw oju jednostki ludzkiej
— poprzez przeciwności życia i w łasne prze
silenia duchowe. Młody kapitan  po m łodzień
czemu uszczęśliwiony pierw szą sw ą kom en
dą „w kracza na o tw artą  nową drogę życia 
z pełną i prostą w iarą” :

„Poczułem :— mówi — jak  bardzo byłem 
m arynarzem , jak  nim  byłem i sercem  i 
umysłem, i niejako całym sobą. Czułem się 
człowiekiem wyłącznie należącym do m orza i 
do okrętów. Morze było dla m nie jedynym  
światem , który się liczył, okręty jedynym 
probieżem  męskbści, tem peram entu, odwagi, 
w ierności — i ukochania”.

Z tym  pełnym  uniesienia wyznaniem  w ia
ry młodocianego idealizm u potężny kontrast 
tw orzą te  ważkie słowa, które na końcu opo 
w iadania młody kapitan  po przebytej podró - 
ży w ypow iada do sędziwego przyjaciela:

„Czuję się starym . I muszę nim  być. Wy 
wszyscy na lądzie w ydajecie mi się po pros
tu  grom adką rozbrykanej młodzieży, co nie 
zaznała jeszcze żadnej troski w  życiu .

On tymczasem trosk  tych zaznał pełną 
m iarę i przez nie dojrzał. N ieubłagana ci
sza m orska, co tak  długo i na pozór bez
nadziejnie zatrzym ała w  drodze okręt, ty 
sięczne rozpaczliwe trudności tego dręczą
cego stanu, począwszy od b raku  lekarstw  
dla chorych wśród załogi, a skończywszy 
na nieudolności jedynego pozostałego przy 
zdrowiu oficera, nade wszystko zaś bez
ustanna cicha w alka z w łasnym  zw ątpie
niem, obezw ładnieniem  woli i upadkiem  du
cha, w alka symboliczna, toczona jakby z 
w idmem dawnego starego kap itana tego 
samego okrętu  — wszystko to z obrazu 
przygód żeglarskich u rasta  do rozm iarów 
obrazu prób i doświadczeń czynnego żywo
ta ludzkiego w ogóle. Toteż jakby  najw yż
szą naukę myśli au tora z przejść i prze
mian młodego kap itana wyciąga słuchają
cy jego zwierzeń w eteran  morski, gdy 
stw ierdza w słowach najprostszych, że ży
cie praw dziw ie męskie, to pasmo zmagań 
ze św iatem  i z sam ym  sobą i że gdy nie 
ma z czym walczyć, to nie m a dla czego 
żyć:

„Człowiek pow inien staw iać czoło swemu 
złemu losowi, swym błędom, sw em u sum ie
niu i wszystkim  takim  rzeczom. Bo z czym
że zresztą chciałby walczyć?”

I jakby dla dobitniejszego jeszcze zazna
czenia, że ta  w alka jest niezm iennym  i do
zgonnym przeznaczeniem  człowieka, autor 
każe starem u wilkowi m orskiem u z uzna
niem przyjąć oświadczenie młodszego, iż 
nie zazna spoczynku, dopóki nie w yprow a
dzi okrętu na wody Oceanu Indyjskiego, „a 
niewiele i w tedy”, i każe mu jeszcze dodać 
pełne zadum y słowa:

„Diablo mało spoczynku w tym życiu dla 
kogokolwiek, lepiej nie myśleć o tym ”.

Je st w  tej powieści w yrażona w  szcze
gólnie doskonały sposób jeszcze jedna myśl: 
niem niej często naw iedzająca Conrada i 
niem niej doniosła dla poważnego poglądu 
na życie: myśl o tej straszliw ej, nieubłaga
nej sam otności, w jak iej człowiekowi są
dzonym jest przeżywać najcięższe w  życiu 
chwile i w  jakiej musi powziąć najbardziej 
przełomowe postanow ienia. I tak  jak  n a j
lepszym w  oczach au to ra  symbolem ciągłej 
w alki życiowej człowieka jest żywot żeg
larza, tak  symbolem najw yrazistszym  owej 
fata lnej samotności jednostki ludzkiej w  ob
liczu najtrudniejszych zagadnień życia jest 
samotność kap itana okrętu na morzu, w łaś
nie w  „Smudze cienia”, choć bohater w 
krótkich i urywkow ych tylko słowach mó
wi o najw ięszych swych udrękach ducho

wych, a ostateczny przew rót w ew nętrzny 
pokryw a wręcz milczeniem, jednak  w n a j
głębiej przejm ujący sposób przedstaw iony 
jest cały ciężar tej odpowiedzialności za lu 
dzi, za okręt i za siebie, k tó rą  dawiga na 
sobie kapitan  okrętu  w swej wszechmocy 
na pokładzie i w swym zupełnym, nieludz
kim  praw ie odosobnieniu na pomoście i w 
kajucie. Pod uciskiem  tego m oralnego brze
m ienia charak ter musi albo skruszyć się zu
pełnie, albo zahartow ać na stal szlachet
niejszą niż ją  urobić zdołają najbardziej 
ogniowe przepraw y życia czynnego wśród 
społeczności lądowej.

„Lord J im ” — jedno z największych 
dzieł Conrada, to również głęboko przez au 
tora przeżyty utw ór. Może w łaśnie dlatego 
Conrad ukryw a tu ta j sw oją osobowość aż 
za podwójną, zasłoną, bo opowieść o lo
sach Lorda Jim a włożona jest w usta „ka
p itanow i M arlow ”.

Jim , bohater powieści jest pierwszym  ofi
cerem  na sta tku  handlowym , wożącym lu 
dzi i tow ary pomiędzy różnym i portam i d a 
lekiego Wschodu. Jest to człowiek o ro 
m antycznym  usposobieniu, z głową pełną 
ro jeń  o walecznych czynach i bohaterskich 
przygodach. Niestety, rzeczywistość w k ry 
tycznej chwili inne przybiera kolory: gdy 
okręt podczas burzy zagrożony jest zatonię
ciem, Jim  — podobnie zresztą jak  inni ofi
cerowie — popełnia grzech nie do darow a
nia przeciw  żeglarskiem u kodeksowi hono
ru, opuszcza sta tek  i pozostawia na pastw ę 
losu setki jego pasażerów, biednych tuby l
ców jadących z pielgrzym ką do swych 
św iętych miejsc. Pielgrzym i ostatecznie nie 
giną, bo sta tek  nie tonie, ale J im  staje 
przed sądem m arynarsk im  za porzucenie 
posterunku służbowego w chwili niebezpie
czeństw a i w  oczach ludzi swego dotychcza
sowego środow iska jest okryty na zawsze 
hańbą. U suw a się ze społeczności białych 
i skazuje się na dobrowolne wygnanie wśród 
M alajów. Tam  stopniowo dorabia się do
brego im ienia i pow ażania jako człowiek 
zacny i spraw iedliw y. O kupując w ten spo
sób daw ne przew inienie, odzyskuje w resz
cie spokój sum ienia i poczucie w łasnej god
ności, a długie la ta  tej pokuty wieńczy 
chlubną śm iercią; pozwala się zabić sędzi
w em u wodzowi m alajskiem u w  odw et za 
śm ierć jego syna, który był najlepszym  
w śród M alajów przyjacielem  Jim a. i który 
zginął z jego przyczyny, choć bez w iny z 
jego strony.

Głębokie wzruszenie nad m oralnym  he
roizm em  tej dozgonnej pokuty, jaką na sie
bie nałożył bohater, w zrasta  w czytelniku z 
każdą fazą jego historii i w końcu czuje
my wszyscy to samo co conradowski M ar
low, gdy sw ą ocenę życia „Lorda J im a” za
m yka słowam i: ..Jest jednym  z nas”, bo 
odkupił swe m łodociane przew inienie w 
sposób godny uczestnika w  w ielkim  dzie
dzictw ie ideowych w artości i m oralnych za
sad naszej cywilizacji.

Analogia między przestępstw em  Jim a a 
zarzuconą kiedyś Conradowi dezercją z „to
nącego okrętu” Polski porozbiorowej jest 
oczywista. Conrad, k tóry  się poczuwał do 
w iny wobec k ra ju  rodzinnego, odkupił ją
— jak  jego w łasny Lord Jim  — choćby 
tym, że przez całe nowe życie w obcym 
świecie trw ał na najwyższym  poziomie 
szlachetności m oralnej i bohaterstw a życio
wego, najp ierw  jako m arynarz bez trwogi i 
bez skazy, potem  jako pisarz niestrudzenie 
w ierny ideałom  swej sztuki. Jak  Lord Jim  
całym swym życiem stworzył dla siebie do
brą  sław ę i chlubne im ię w śród obcych, i 
i jak  M srlow e o tam tym , tak  my Polacy
o naszym  rodaku Conradzie z dum ą może
my powiedzieć: „Jest jednym  z nas .

EWA STOMAL
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WARSZAWA W LISTOPADZIE 1939 ROKU
Podróż do W arszawy w pierwszych tygodniach okupacji była 

w ielką niewiadom ą. Jak  okupanci odnoszą się do ludności? Czy 
m iasto wróciło już do norm alnego życia? Ozy sklepy są już o tw ar
te? Jak  kursu ją  pociągi’ Takie i podobne pytania nasuw ały się 
nam, gdy razem  z bratem  Staszkiem  postanow iliśm y w ybrać się do 
okupowanej stolicy.

W łaściwie to do tej podróży zm usiły nas trudne w arunki apro- 
wizacyjne, jakie nastąpiły  w czasie w ojny i tuż po jej zakończeniu. 
N ajbardziej gnębiła nas wszystkich niepewność ju tra  oraz brak  a r
tykułów  pierwszej potrzeby: soli, cukru, zapałek, nafty  ltp. Na 
dw orcu kolejowym w Białej Podlaskiej spotkała nas m ała niespo
dzianka. O tw arto  już bowiem kasy biletowe i rozpoczęła się no r
m alna sprzedaż biletów.

Do W arszawy przyjeżdżam y w raz z zapadającym  zm rokiem  oko
ło godziny 16.00 na Dworzec Główny. W stolicy jestem  po raz 
pierwszy i może dlatego podziem ny dworzec, ogromne miasto i- spo
ry ruch na ulicach robi na m nie w rażenie. Staszek jednak szybko 
pociąga m nie za sobą: — W arszawę zobaczysz ju tro , a teraz jak 
najszybciej trzeba dostać się n a  ulicę W ronią. M usimy złapać ja 
kiś tram w aj. Na szczęście nie m am y przy sobie zbyt dużych bagaży 
i to nam  u ła tw ia dostanie się do niem iłosiernie przepełnionego 
wozu.

Na W ronią przyjeżdżam y już o dobrym  zmroku. Staszek przed
staw ia m nie swojej byłej gospodyni (w W arszawie mieszkał juz 
przed w ojną), dość -tęgiej, ale sym patycznej z w yglądu kobiecie. 
W ita ona nas dość ciepło, może zbyt hałaśliw ie.

— Męża nie m a w dom u — mówi po chwili, ale to nic. Mozę 
się czegoś napijem y? My tak  bardzo jeszcze nie biedujem y, bo mąz 
pracuje w  piekarni.

Bąkam  k ilka zdawkowych słów i rozpoczynamy pogawędkę. P rzy
jęcie przeciąga się dość długo, dlatego może, że kobieta opowiada 
nam  o tragicznych dniach W arszawy. Słucham y z dużym za in tere
sowaniem, wreszcie, około północy, udająęiy  się na spoczynek.

Budzimy się dość wcześnie, ponieważ m am y do dyspozycji tylko 
jeden dzień na załatw ienie różnych spraw. Zaraz więc po śniadaniu 
wychodzimy. Teraz dopiero będę mógł zobaczyć stolicę. Aby nie 
tracić czasu, na najbliższym  przystanku w siadam y do tram w aju  — 
chcemy od razu dostać się do centrum  m iasta. W ysiadamy dopiero 
przy Al. Jerozolim skich, tuż przy ul. Żelaznej. U dajem y się do zna
nego nam  sklepu p. Perchucia. Tam, pomimo dużego ruchu i ko
lejki dostajem y 5 kg cukru i tyleż: soli. Pan Perchuć, jak  ivażdy 
chyba kupiec, bardzo się śpieszy, ściska nam  na pożegnanie d ło
nie, po czym nagle odw raca się i mówi szeptem : Pozdrowcie w a
szego ojca i m oją rodzinę w Rososzu!

W racam y na W ronią, musim y zostawić zakupione tow ary w 
m ieszkaniu. Zapom niałem  jeszcze dodać, że przywieźliśm y do W ar
szawy około 10 kg masła, które Staszek chce rozdzielić między 
swoich znajomych. Pokazać się teraz w  stolicy z pustym i rękam i 
ljie w ypada (tłuszczu i m ięsa stale tu  brak). Masło kosztuje obec
nie w W arszawie 8 zł za 1 kg. Teraz jeszcze m am y kupić mydło, 
tytoń, bibułkę i karbidów kę. Lam pa karbidow a jest obecnie bardzo 
m odna w stolicy, ponieważ większa część m iasta pozbawiona jest 
w  dalszym ciągu oświetlenia.

Jak  wiadomo, w czasie obrony stolicy pow ażnem u uszkodzeniu 
uległa główna elektrow nia. Obaj z bratem  uważam y, że i  w n a
szych w arunkach  lam pa karbidow a jest bardziej praktyczna mz nat- 
towa, tym  bardziej, że naftę  kupić jest bardzo trudno. Na Kruczej 
kupujem y karbidów kę i 5 kg karbidu.

Dopiero po obiedzie, spożytym razem  z gospodynią i jej mężem, 
udajem y się na dalsze zakupy. Teraz Staszek moż|e mi już poświę
cić więcej czasu. K iedy przejeżdżam y tram w ajem  koło dużego,
zniszczonego budynku, mówi do m nie szeptem:

— Patrz, tu  był szpital im. Dzieciątka Jezus. W 1938 r. leżała
tu nasza mama.

Mimo woli ogarnia mnie wzruszenie, to było m niej więcej rok 
temu, a potem  zaraz rozgoryczenie:

— N aw et szpitala nie uszanowali barbarzyńcy.
— Gdyby to tylko ten jeden. Zniszczony jest szpital Sw. Ducha,

Czerwonego Krzyża, na Żoliborzu oraz szpital im. Piłsudskiego, do
daje Staszek.

W ysiadam y dopiero teraz przy Nowym Świecie. Na chodnikach 
panuje duży ruch. wśród przechodniów  dużo Niem ców w m undu
rach, żołnierze, oficerowie, a często widzimy również feld-żandar- 
merię. Z nienaw iścią patrzę na pow iew ające na w ietrze brunatno- 
szare sztandary  niem ieckie ze sfastyką. Na każdym niem al kroku 
widzi się jeszcze ślady niedaw nych w alk ; zniszczone domy, obity 
tynk na m urach, popękane chodniki, większe lub m niejsze rysy od 
kul. Przy sklepach z artykułam i spożywczymi olbrzym ie węże ko
lejek. Cukier, mąkę, sól w ydają sklepy w  ograniczonych ilościach 
po 1/2 kg na osobę.

Chociaż nie znam  W arszawy, w iem  jednak, że na Nowym Swie- 
cie znajduje się stara, zasłużona i ceniona firm a w ydaw nicza M. 
A rcta Ta, przeszło sto la t licząca firm a, była w W arszawie w raz 
z G ebethnerem  i Wolfem najbardziej łubianym  i cenionym w y
dawnictwem .

— Muszę odwiedzić oba te w ydaw nictw a i kupić na pam iątkę 
książki — m ówię do brata.

Staszek, zam iast odpowiedzi, wzruszył lekko ram ionam i, ale nie 
zaprotestował. K sięgarnia M. A rcta zrobiła na nas jak  najlepsze 
w rażenie. W nętrze księgarni bardzo estetyczne i pomysłowe, pełne 
książek i w ystawowych gablotek, a uprzejm i sprzedawcy zjednali 
sobie naszą sym patię. Po krótkim  w ahaniu  w ybieram  „Beaugestę
— W rena, powieść z życia legii cudzoziemskiej. Potem  poprosiłem 
brata, abyśmy udali"' się do G ebethnera i Wolfa, na K rakow skie 
Przedm ieście. I ta  s ta ra  firm a również nam  się bardzo podobała. 
Uprzejm i sprzedaw cy doradzają nam  wiele tytułów , ale ja w ybie
ram  bez nam ysłu moich ulubionych pisarzy: „Przygodę Londona 
i „Czarny Ląd” M arczyńskiego.

Po w ielu w rażeniach, jakich  doznałem po odw iedzeniu tych s ta 
rych i znanych w ydaw nictw , powiedziałem  do Staszka:

— Teraz, jeśli sobie życzysz, możemy już pojechać na Plac K azi
mierza. Ale Staszek tym  razem  zaprotestow ał:

— Jak  to — nie chcesz zobaczyć katedry  Sw. Ja n a  i Zamku 
Królewskiego?

W prawdzie K atedra jest zniszczona, zwłaszcza Zam ek, ale mimo 
to w arto zobaczyć. Idziemy. Od G ebethnera i Wolfa do Zam ku 
i K atedry  nie jest daleko. Przez chw ilę patrzym y na ruiny, a po
tem  ogarnia nas żal i rozgoryczenie, że tak  stare i cenne budowle 
uległy zniszczeniu. Jak  okru tna jest wojna... Tymczasem okupanci 
całą w iną za zniszczenie m iast obarczają Anglię rozlepionym i p la 
katam i: Anglio! To tw oja w ina!

Teraz już jedziem y tram w ajem  na Plac Kazim ierza. Mamy 
w praw dzie aż dw ie przesiadki, ale dość szybko jesteśm y na m iej
scu. Tu panuje olbrzym i ruch, dosłownie tłum y ludzi przelew ają 
się z jednej bram y na drugą. W rzask i gw ar potęgują jeszcze pły
ty patefonowe, które usłużni sprzedaw cy zm ieniają bez przerwy. 
Słyszę tu  popularną przed w ojną „Rebekę”, „Tango M ilonga , „A pa
szem Stacho był, „Czemuś o m nie zapom niał”, „Szkoda twoich łez, 
dziewczyno” i w iele innych przebojów. Chętnie kupiłbym  te n a j
piękniejsze płyty, ale nie mam y w  domu patefonu. K upujem y tylko 
5 kg tytoniu i 50 książeczek bibułek „A ida” i z pewnym  żalem 
opuszczamy gwarny, ale dość przyjem ny P lac K azim ierza. I tu taj 
zaraz czeka nas przyjem na niespodzianka, w  bram ie w padam y n ie
omal na Krzysztofa Obniskiego, naszego dobrego znajomego z pa
m iętnych dni września. ... pada sakram entalne „Góra z górą się me 
zejdzie” ... — po czym Krzysztof zabiera nas na Zfytnią, guzie 
m ieszkają jego rodzice. Nie m a mowy, aby się czymś wykręcić 
Krzysztof nie chce o niczym słyszeć.

Rodzice Krzysztofa p rzy jm ują nas bardzo serdecznie, a po chwili 
panuje już tak a  m iła atm osfera, jakbyśm y się znali co najm niej 
kilka lat.

Dopiero po trzech godzinach udaje się nam  pożegnać sym patycz
nych gospodarzy. Krzysztof i jego rodzice zapraszają nas do odw ie
dzenia przy najbliższej okazji. Są dobrej myśli i uw ażają, że Niemcy 
długo m iejsca w  W arszawie nie zagrzeją.

Ale to jeszcze nie koniec m iłych niespodzianek. Na Koszykowej 
spotykam y ulicznego sprzedaw cę na wózku... Barw ne kolorowe 
okładki książek nęcą m nie i nie pozw alają przejść obojętnie. Rzu
cam okiem  na wózek i ogarnia m nie zdum ienie, są tu  książki k tó
rych w księgarniach nabyć nie można. Jak im  cudem znalazły się 
na wózku powieści z tak  zwanego Dalekiego i Dzikiego Zachodu? 
Cena każdej książki śmiesznie niska, tylko 1 zł za sztukę. Wsrod 
autorów  sami klasycy tego rodzaju  powieści: Horton, Roberts,
Chambers, Baxter, Cyen i inni. K upuję wszystkich po kolei. Od 
dalszych zakupów  pow strzym ał m nie rozpaczliwy głos S taszka:

— Człowieku, jak  my to wszystko zabierzem y?
Staszek płaci sprzedawcy 7 zł i teraz już szybko udajem y się na 

Wronią.
W listopadzie szybko zapada zmrok, dnie są krótkie, nieco m glis

te i pochm urne. Nie zdążymy dzisiaj ani ju tro  odwiedzić wszyst
kich znajom ych brata. Będziemy m usieli zostać jeszcze jeden dzień 
w  stolicy. F ak t ten raczej nas cieszy niż smuci, wszystko tu ta j jest 
dla m nie nowe i ciekawe.

Po podwieczorku składam y k ilka wizyt w różnych dzielnicach 
m iasta, ale m usim y się śpieszyć, gdyż w W arszawie obowiązuje go
dzina policyjna. Już o zm roku okupanci zw iększają patro le w oj
skowe, nie czują się widocznie pewnie, a może są zbyt ostrożni?

U znajom ych b ra ta  spotykam y się z dość optym istyczną nadzie
ją, że Niemcy w ojnę muszą przegrać — i to już w następnym  ro 
ku Niepokoi tylko w szystkich los S tefana Starzyńskiego, areszto
wanego przez okupantów  już w  październiku. W arszawiacy wspo
m inają  i bardzo cenią swego prezydenta. Gdyby takich ludzi we 
w rześniu było więcej...

Przed ósmą w racam y do domu. Na ulicach powoli zam iera ruch, 
tylko żołdacy niemieccy m iarowo przem ierzają po dwóch, a naw et 
trzech, ulice miasta.

8 listopada jeszcze przez cały dzień jesteśm y w stolicy; uzupeł
niam y drobniejsze zakupy, odwiedzam y znajomych, między innym i 
byłą sym patię b rata , Irenę, w cale m iłą dziewczynę.

O 10 rano następnego dnia opuszczamy z pewnym  żalem stolicę, 
żegnani przez sym patyczną gospodynię. Któż z nas przypuszczał 
w tedy, że w ojna potrw a blisko sześć la t i będzie okrutna, straszna 
i bezlitosna.

CZESŁAW BUJNIK
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MAŁGORZATA KĄPIŃSKA

O n a  i O n
(Liryka miłosna)

Włosy twoje — iskry wesołe.
Oczy duże, zalotne, zdrowe, 
a wyraz ich — w  głąb serca wpada, 
zdają śię myśli odgadywać, 

dno serca badać...

(„Oczy twoje...”)

*

Pod drzewem bzu białego 
szepnęła ona do niego:
„Tyś mój, na wieki cale,
bo z Tobą jest życie tospanialel”

On dłoń Jej ścisnął iv swej dłoni, 
a drugą oczy zasłonił.
„Na w ieki  — rzeki  — to chyba za długo, 
bądź iv życiu doćzesnipm mą lubą”.

(„Pod drzewem bzu białego”)

Zwiewność  -— mgły, 
czar — ciepłych wieczorów lata, 
delikatność — motyla  
tajemnie w  sobie splatasz.

Dodajmy do tego 
wdzięk  — kobiety  
i ^ r o k  — wiosny,
a otrzym am y  — Twój portret miłosny.

(„Portret”)

On mówił:
„Ty jedna, co mnie rozumiesz.
Jedyna, co tak pięknie słuchać um ie”.

A  Ona:
„Pochlebne Twe słowa, lecz czyny  
dla innej, widać, dziew dzyny”.

Czy kochasz mnie? Prawdę mi powiedz.

- Powiem Ci. Kocham...
Jak życie swe, młodość i zdrowie, 
jak dziecię najdroższe w objęciach.
Bez Ciebie żyć? Nie do pojęcia.

— 1 ufasz mi? Czy warto była?

(„Słowa”)

— Czy warto? Nie wiem...
Lecz kocham Cię seroa siłą,
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m m  — dzieciom
T Y G O D N I K  K A T O L I C K I

Bursztynowe łzy
Na strom ym  w zniesieniu, tuż nad brzegiem  groźnie szum ią

cego Bałtyku, sta ła n iew ielka rybacka chatka. M ieszkała w 
niej k ilkunasto letn ia dziewczynka im ieniem  Ofka.

Ciężkie i sm utne było życie Ofki. Ojca — rybaka — za
brało morze, gdy była jeszcze zupełnie m aleńka. Niewiele 
później odeszła też m am a —■ tęsknota za mężem i codzienne 
troski tak  zniszczyły i podkopały jej siły i zdrowie, że życia 
nie zatrzym ała naw et miłość do jedynej córeczki. Ofka została 
więc sama, m ając za jedyne przyjaciółki białopióre mewy 
i szum iące cicho sosny. P rzepłakała Ofka nad brzegiem m o
rza tyle dni i nocy, że w końcu zabrakło jej naw et i łez...

U trzym yw ała się z tego, co dawało jej morze. Bałtyk, jak  
gdyby chcąc wynagrodzić dziewczynce w yrządzoną krzywdę 
stał się dla Ofki niezwykle hojny. Co ranek, każdego dnia, 
w yrzucał pod jej bose nóżki okruchy bursztynu — morskiego 
złota, tak  chętnie skupywanego przez kupców w pobliskim  
m iasteczku. Za uzyskane ze sprzedaży pieniądze Ofka kupo
w ała sobie żywność i ubranie. M ijały tygodnie, m iesiące
i lata...

O fka nie przyjaźniła się z nikim . Bolały ją  współczujące 
spojrzenia ludzi z miasteczka, gniewały —■ litościowe słowa 
czy gesty. Uciekała w tedy szybko do swojej sam otni, do mew
i sosen, im pow ierzając swoje codzienne troski, kłopoty i ten 
straszny głuchy żal za utraconym  św iatem  beztroskiego dzie
ciństwa.

Któregoś dnia, jak  zwykle, Ofka wyszła nad morze. R a
nek był w yjątkowo pochm urny, w iatr ostry, a morze w zbu

rzone. Mewy z ostrzegawczym krzykiem  krążyły nad głową 
Ofki, a stare sosny głośnym szumem przyw oływały dziew 
czynkę do siebie, do domu. Ofka jednak  szła dalej, co raz to 
pochylając się nad wyrzuconym  przez morze skarbem  — 
kolorową muszlą, okruchem  bursztynu, pięknie połyskującym 
kam ieniem , oszlifowanyaa przez słoną, m orską wodę... Nie 
bała się morza, spienione fale nie mogły jej uczynić żadnej 
krzywdy większej od tej, k tórą już doznała.

Nagle w zrok jej spoczął na leżącej na brzegu, strzaskanej 
łodzi. Rozbita burta  świeciła czarną dziurą, przez k tórą prze
lewały się nadpływ ające fale. Podbiegła w tę stronę, bacznie 
rozglądając się po całej okolicy. Ta łóda m usiała rozbić się 
niedaw no na morzu o podwodne skały, może był w niej ja 
kiś człowiek potrzebujący pomocy? Dobiegła, spojrzała — 
przeczucie nie myliło jej. Na dnie łodzi leżał jakiś n ieprzy
tom ny mężczyzna, z głowy ciekła w ąska strużka krwi...

N amęczyła się Ofka porządnie, zanim  jako tako opatrzyła 
głowę rannego i nieprzytomnego. Nie bardzo wiedziała, co 
może jeszcze zrobić — sam a nie potrafi przecież przenieść 
dorosłego człowieka do swej chatki, stojącej na strom ym  
wzgórzu. W iedziała natom iast, że ten biedny człowiek może 
zam arznąć — pobiegła więc do chaty po łuczywo i siekierę. 
Gdy wróciła, z desek łodzi rozpaliła duże ognisko i zaczęła 
rozcierać nieznajom em u ręce.

Widocznie rana nie była zbyt głęboka, a om dlenie zbyt 
silne, gdyż po paru  m inutach nieznajom y otworzył oczy. W iel
kie, b łękitne oczy —jak  morze w czasie spokoju, a niebo 
w czasie czerwcowego upału. Z apatrzył się tym i oczami w 
bladą tw arz Ofki, spróbował się uśmiechnąć.

— Zginąłbym  bez ciebie, dziewczyno... — szepnął. — U ra
tow ałaś mi życie...

Dziwne to było uczucie, ale Ofka, po raz pierwszy od w ielu 
lat. śmiało spoglądała na nieznajomego. Nie czuła się onieś
mielona, nie bała się go, nie raziło jej też spojrzenie tego 
biedaka, jak  go nazw ała w myśli. Może przez te oczy, pełne 
ciepła i uśm iechu, jak i czaił się na ich dnie? Może przez te 
zmarszczki, pokryw ające drobną siateczką całą tw arz, spa
loną w iatrem  i słońcem? Może...

W krótce udało się Ofce zaprowadzić Ja rk a  — bo tak m iał 
na ,imię nieznajom y — do domu. Ciężka to była przepraw a, 
ale uwieńczona sukcesm. Zdziwienie Jarka , że O fka sam a tak 
pięknie w  chacie gospodarzy — dodało dziewczynie sił. Gdy 
tylko nowy przybysz w  jej sam otni zasnął — pobiegła do 
wioski po lekarza. '

Z szumem sosen i morza minęło następnych k ilka tygodni. 
Ofka pielęgnow ała Jarka , gotowała dla niego i... śpiewała. 
Jej dźwięczny głos, unoszony w iatrem , docierał aż do wioski. 
Ludzie kręcili głowami ze zdziwienia, szeptali coś do siębie, 
zgadywali... Dziwne też było to, że od czasu, gdy Ofka przy
biegła po lekarza, już nie pojaw iła się w  wiosce. Nie przy
nosiła bursztynu, by go sprzedać — z czego więc żyła?

Po w yzdrow ieniu Ja re k  zbudował sobie nową, p iękną ładź. 
Co ranek, gdy pogoda dopisywała, w yruszał na morze po 
ryby. A morze — raz spróbowawszy ,— więcej nie sięgało 
już po tego rybaka, który stał się oparciem  dla sam otnej do
tąd dziewczyny. Dla niej łowił, dla niej znosił cudeńka zna
lezione w czasie w ypraw . Rozkołysane morze niosło go na 
swych falach łagodnie i opiekuńczo, w prost na wydm y pod 
wzgórzem, na którym  stała chata Ofki. I z której codziennie 
rozbrzm iew ał wesoły, dziewczęcy śpiew.

Któregoś dnia O fka wyszła z Jark iem  nad morze. Szli po- 
wolj trzym ając się za ręce, od czasu do czasu ze śm ie
chem uskakując przed napływ ającą falą. W pew^nej chwili 
Ofka przysiadła na pięcie, zaczęła przesypywać piasek między 
palcami.

— Wiesz, miły — pow iedziała — od jakiegoś czasu zupełnie 
nie mogę znaleźć bursztynu. Jakby  się pod ziemię zapadł, 
nigdzie ani okrucha...

Zam yślił się Ja re k  głęboko, siwe brwi zmarszczył. W resz
cie uśm iechnął się do Ofki i rzekł:

— W ydaje mi się, że w iem  dlaczego tak jest. Pam iętasz, 
gdy zostałaś sama, ciągle płakałaś... Widocznie tw oje łzy za
m ieniły się w  bursztyn — były tak  samo, jak  i on, czyste
i niewinne. A morze po prostu oddawało ci tw oją w łas
ność... Dziś nie m a już bursztynu, a i tw oje troski odeszły. 
W raz z nadejściem  szczęścia odchodzą łzy — tak  to już w 
życiu bywa. Dopóki nie będziesz mogła znaleźć okrucha b u r
sztynu — będzie trw ało  tw oje szczęście...

A po chwili, patrząc z nam ysłem na morze, dodał:
— I moje też...

E. LORENC



Fundamenty 
moralnego dobra

Stali czytelnicy niniejszego k ą
cika mogą dziś m ieć pretensje, 
że zam iast posuwać się naprzód 
w relacjonow aniu zagadnień e
tycznych w racam  do om aw ia
nych już tem atów . Istotnie po
gadanka zamieszczona w  tym  
num erze pow tarza, a  ściślej m ó
wiąc streszcza tem atykę przed
staw ioną przed kilkom a m iesią
cami. Czym to wytłum aczyć? Po
m ijając racje zaw arte w po
w iedzeniu: „pow tarzanie jest
m atką w iedzy”, uw ażałem  za 
konieczne przypom nienie źródeł 
dobra m oralnego, bo w łaśnie w 
program ie m am y zapoznawanie 
się z tym  wszystkim, co um oż
liw ia dobre działanie i spraw ia, 
że o danej osobie m ówimy: to' 
dobry człowiek, to lekarz z po
w ołania, to św ięta m atka, to mąż 
boży.

C hrześcijańska nauka etyczna 
zna dw a fundam enty  dobra w

człowieku. Jednym  jest nasza 
duchow o-cielesna n a tu ra  i ten 
fundam ent zwiemy naturalnym  
łub przyrodzonym, oraz łaska 
Boża w ysłużona przez C hrystu
sa, k tórej pierwsze udzielanie 
następuje w sakram encie Chrztu 
świętego i to jest fundam ent 
n adnati^a łny , czyli nadprzyro
dzony. Należy zaznaczyć, że nie 
są to num erycznie oddzielne b a 
zy dobra w  człowieku, jak  dla 
przykładu dw a silniki jednego 
samolotu. Łaska wchodzi w n a
tu rę  i uszlachetnia ją, a przede 
wszystkim  wynosi na poziom ży
cia bożego. Łfcska po prostu u 
skrzydla naturę.

Naturalna baza dobrego czło
wieka

Stw órca powołał do bytu czło
w ieka jako istotę ze wszech 
m iar dobrą. Na skutek upadku 
pierwszych ludzi, w  naszej 
zmysłowo-duchowej naturze n a 
stąpiły  niekorzystne zmiany. 
Duch u trac ił część w ładzy nad 
ciałem. W jednolicie dobranym  
fundam encie potworzyły się 
szczeliny, w  których plenić się 
zaczęły wady i grzechy. Osłabio
na, skłonniejsza do złego niż do 
dobrego nasza n a tu ra  nie p rze
stała jednak  być w swej istocie 
dobrą i nie u trac iła  zdolności 
do m oralnie dobrego działania. 
Kto po trafi w ykrzesać z siebie 
dużo dobrej woli, kto wyznacza 
sobie wzniosłe cele i konsek
w entnie je realizuje, ten  naw et 
bez nadzw yczajnej pomocy Bo- 

"•‘ga może uzyskać wysoki stopień 
n atu ra lnej dobroci, w praw ę w 
m oralnie dobrym  działaniu, po
tra fi stworzyć wielkie, godne po
dziwu m ateria lne i duchowe dzie
ła, stanow iące przykład dla in 

nych. H istoria opowiada o takich 
ludziach. Przypom nijm y sobie 
greckiego m ędrca Diogenesa, k tó
rem u za m ieszkanie w ystarczy
ła  porzucona beczka! Filozof ten 
wyzbył się wszelkich pragnień. 
S tarał się jedynie o to, co n a j
potrzebniejsze do życia. Kiedyś 
król A leksander Macedoński, 
wdzięczny za uzyskane od Dioge
nesa rady, przyszedł osobiście do 
mędrca, by go wynagrodzić. „ Ja 
kiej zapłaty żądasz m istrzu? 
Mów, a spełnię każde tw e godzi
we pragnienie!” — zapytał w iel
ki król, nachylony nad beczką, 
w  której spoczywał Diogenes. F i
lozof odpowiedział: „M am tylko 
jedno pragnienie królu — odejdź, 
przynajm niej jeden krok od becz
ki, bo mi zasłaniasz- słońce, które 
ogrzewa moje zziębnięte ciało”. 
Nie trzeba sięgać aż do starożyt
ności, by zobaczyć ludzi w ielk ie
go ducha, mimo że sto ją z dala 
od Boga. P rzerasta ją  oni o głowę 
w ielu chrześcijan swoją szlachet
nością, chociaż powinno być od
w rotnie, bo Chrystus swoim wyz
nawcom  zostaw ił cały arsenał 
środków ułatw iających w alkę ze 
złem i um ożliw iających w spina
nie się n a  szczyty doskonałości. 
Niestety, nie wszyscy, którzy u 
w ażają się za uczniów Zbaw icie
la, chcą się wspinać. I to jest 
bolesne.

Baza działania nadprzyrodzone
go

Jedna z poczytnych książeczek 
dla młodzieży nosi tytuł: „Kto mi 
dał skrzydła”. Zapytany tym i sło
w am i chrześcijanin pow inien od
powiedzieć: ^C hrystus!” Syn Bo
ży przez sw oją mękę i śm ierć na 
krzyżu wysłużył dla ludzkości 
św iatło Bożej przyjaźni, czyli łas

kę. Ona spraw ia, że nasza n a tu ra  
zyskuje zdolność w zniesienia się 
ponad poziom życia doczesnego, 
a naszym  dobrym  czynom n ad a
je  w artość niezniszczalną w cza
sie. Bez laski Bożej naw et n a j
większymi ofiaram i nie zasłuży
libyśmy na szczęśliwą wieczność 
w dom u Ojca. To m iał na myśli 
Zbawiciel, gdy uczył: „Beze
m nie nic uczynić nie możecie”. 
Nasze ciało i duch, uszlachetnio
ne nadprzyrodzonym  św iatłem  
łaski, zyskują moc i przywilej u 
czestniczenia w życiu Bożym. 
Czyny w ykonane w  łasce mówią
o naszej szlachetności nie tylko 
ludziom  na ziemi, ale i Bogu. 
One o tw iera ją  nam  bram y domu 
naszego niebieskiego Ojca, d la te 
go św ięty Paw eł z taką radością 
w oła: „W szystko mogę w tym, 
który m nie um acnia”.

Należy jednak  pam iętać, że 
Bóg nie jest ograniczony w  dzia
łaniu. Jego Duch tchnie kędy 
chce. S tw órca może dawać łaskę 
naw et ludziom stojącym  na ubo
czu, z dala od życia kościelnego. 
Jeśli za czasów apostolskich dar 
Ducha świętego, ku zdum ieniu 
wiernych, otrzym ali naw et poga
nie i św ięty P io tr nie mógł im 
odmówić C hrztu świętego, rów 
nież dziś mogą otrzym ywać łas
kę ludzie natu ra ln ie  dobrzy, na 
podstaw ie zasług naszego Pana 
Jezusa Chrystusa, dla ich szczęś
cia i zbawienia. Jeśli poganie po
tra fili być dobrymi, jakże bardzo 
pow inni się ćwiczyć w gorliwym 
w ypełnianiu przykazań Chrześci
janie, którym  Chrystus dał całe
go siebie? Kto więcej otrzym ał, 
od tego więcej się wymaga.

Ks. ALEKSANDER BIELEC

Prędkość rozchodzenia się im pulsów nerw ow ych w ustro ju  ludz
kim  jest w ielkością w ym ierną. U kład nerw ow y każdego człowieka 
m a właściwe sobie tem po reagowania. Istn ie ją  dość duże różnice
i n ieraz zdarzyło się każdem u z nas być św iadkiem  lub uczestni
kiem  kom plikacji w ynikających ze współżycia ludzi, z których je 
den m a reakcje żywe i szybkie, a drugi powolne jak  żółw. Dlatego 
mówi się o w olniejszym  lub szybszym refleksie.

W yjaśnijm y sobie przede wszystkim, co to znaczy „reagować na 
coś”. K iedy człowiek siedzący za kierow nicą naciska^ „na gaz”, w 
potocznym języku mówimy, że m otor „reaguje”, przyśpieszając ob
roty kół. Jeśli w  tłoku nadepniem y komuś na nogę — ofiara nasza 
także natychm iast reaguje — cofa gw ałtownie nogę, w ydaje okrzyk, 
n ieraz nam  naw ym yśla — ale to już inna sprawa.

Czas, jak i dzieli podnietę od refleksu, jest bardzo krótki, ale 
w łaśnie w  tym  krótkim  czasie w  organizm ie człowieka zachodzi 
szereg procesów. P ierw sza faza — to odbiór podniety przez nasze 
zmysły. Bodziec może być natury  wzrokowej, słuchowej, dotykowej, 
sm akowej, czy węchowej. Odpowiedni zmysł natychm iast zaw ia
dam ia poprzez układ nerw ow y w łaściw y ośrodek w  mózgu. Je st to 
d ruga faza. Gdy podnieta jest w ystarczająco silna — w yw ołuje sze
reg reakcji łańcuchowych. In form acja przekazana do mózgu zos
taje rozszyfrow ana i w ykorzystana. Je st to trzecia faza. Dużą rolę 
odgrywa tu ' pamięć, k tó ra  szuka w łaściwej odpowiedzi, czyli w łaś
ciwego rozwiązania. Skoro odpowiedź zostanie znaleziona — od
pow iednie elem enty układu nerwowego przekazują ją  do mięśni, 
lub gruczołów. Organizm  reaguje. Cały ten proces, od podniety do 
reakcji, odbywa się w dającym  się obliczyć okresie czasu.

Szczególną rolę odgrywa zmysł wzroku, który odbiera w rażenia 
z o wiele większej odległości niż inne narządy naszych zmysłów.

Począwszy od m om entu, w  którym  m eldunek przekazany przez 
św iatło dociera do naszego oka, następuje okres „czasu trw onione
go”. Oko nasze nie jest kom órką fotoelektroyczną w patru jącą  się w 
jeden punkt. Porusza się ono niem al nieustannie, a każdy ruch 
gałki ocznej pochłania sekundy czy u łam ki sekund. Ten czas 
„trw oniony” należy włączyć do rachunku.

Ruch gałek ocznych możemy podzielić n a  trzy zasadnicze grupy:
— kiedy śledzimy kogoś czy coś wzrokiem, oczy nasze utkw ione 

są w  obserwowany obiekt i poruszają się w raz z jego ruchem.
—■ kiedy czatujem y na coś oczy nasze obracają się to w  jedną 

to  w  drugą stronę, by w  odpowiednim momencie uchwycić w zro
kiem in teresujący nas obiekt.

— często zaś wzrok nasz przeskakuje nagle z jednego przedm io
tu na drugi.

Przy dużych szybkościach maszyny czy pojazdu czas trw an ia  każ
dego z poszczególnych ruchów  gałek ocznych m a kapitalne znacze
nie. Jak  to w ygląda u kierow cy? Oczy człowieka prowadzącego sa
mochód w ykonują ruch wzdłuż boków tró jkąta , którego w ierzchoł
kam i są trzy punkty: droga przed samochodem szybkościomierz
i tablica sygnalizacyjna. I chocia:ż czas w ciągu którego kierów  ca 
gubi z oczu szosę wynosi zaledw ie 3/10 sekundy samochód jadący 
z szybkością 100 km/godz. przejedzie w  tym  czasie, w  tym  ułam ku 
sekundy, około 10 m etrów . Dziesięć m etrów  drogi nim  kierow ca 
uśw iadom i sobie to co w idzi i n im  zdąży zareagować...

Szybkość z ja k ą  przekazyw ane są w  organizm ie człowieka im 
pulsy nerwow e, ongiś uw ażana był za szczyt prędkości. Mówiło się 
„szybki jak  myśl”. Dzisiejszy postęp techniki zdew aluow ał to poję
cie. W naszych czasach szybkość przekazyw ania im pulsu nerw ow e
go, k tóra wynosi przeciętnie 70 m etrów  na sekundę, czyli 250 k ilo
m etrów  na godzinę, w ydaje się nader um iarkow ana.

A.M.
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Rozmowy 
z Czytelnikami

W korespondencji nadchodzą
cej do naszej Redakcji, najczęś
ciej zwracają się Czytelnicy z 
trudnościami natury religijnej. 
Zdarza się jednak niekiedy, że 
w listach poruszane są także 
problemy z innych dziedzin (wy
bitnie specjalistyczne), na które
— w miarę możliwości — rów
nież staramy się odpowiadać. W 
jednym z nich p. Janusz K. z 
Dzierżoniowa pisze co nastę
puje:

„Posiadam dwa pamiątkowe 
medale (miedziane) o treści re
ligijnej, o których prawie nic nie 
wiem. W załączeniu przesyłam  
ołówkowe odbitki tych medali, 
by zaprezentować przynajmniej 
ich kształt i wielkość. Zwraca
łem się w  tej sprawie do kilku 
numizmatyków (zapewne kolek
cjonerów, a więc chyba i specja
listów z zakresu nauki o mone
tach i medalach, jako zabytkach 
historycznych — przyp. Duszpas
terza). Niestety, nie mogli mi u
dzielić informacji na ich temat. 
Gdy jednak w  tygodniku „Ro
dzina” (nr 8 z dnia 20 lutego br.) 
przeczytałem artykuł ks. Jana 
Kuczka o św. Cyrylu, postano
wiłem  w tej sprawie zwrócić się 
do Waszej Redakcji.

Otóż pierwszy ze wspomnia
nych medali (mający kształt o
walny), przedstawia na awersie 
postacie świętych: Cyryla i Me
todego. Natomiast na rewersie 
znajduje się napis: „Na pamiątkę 
zaprowadzenia chrześcijaństwa w 
roku 863” — niżej zaś umiesz
czona jest data 1863.

Natomiast medal drugi (okrąg
ły) wybity został — jak to w y
nika z umieszczonego na nim 
napisu — z okazji 500-lecia zło
żenia obrazu Matki Boskiej Częs
tochowskiej na Jasnej Górze. Na 
jego awersie widnieje grupa osób 
(chyba wszyscy to duchowni, a w 
części pierwszoplanowej na pew
no) oraz napis: „Na pamiątkę 
500-ej rocznicy * 1388 * złożenia 
obrazu M. Boskiej Częstoch. na 
Jasne Górze”. Na rewersie na
tomiast widoczna jest sylwetka 
klasztoru jasnogórskiego, wokół 
którego umieszczony jest nastę
pujący tekst: „300 lat w  Jeruza
lem 500 w  Carogrodzie, 500 na 
Bełzkim zamku, 500 na Jasnej 
Górze w  Częstochowie”. Niestety 
nie wiadomo mi, o czym wspo
mina przytoczony napis.

Interesuje mnie również wszy
stko, co dotyczy wspomnianych

wyżej medali: a więc okazja z 
jakiej zostały wybite, wielkość 
emisji oraz ich wartość histo
ryczna i materialna. A ponieważ 
nie zawsze udaje mi się nabyć 
w kiosku Wasze czasopismo, pro
szę o odpowiedź listowną na po
dany adres.

Korzystając z okazji, życzę Re
dakcji zwiększenia nakładu Wa
szego, tak poczytnego tygodnika. 
Niech rozświetla on drogi życio
we największej liczby naszych 
rodaków, oddalonych od Boga”.

Drogi Panie Januszu! Serdecz
nie dziękuję za przekazane n a 
szemu W ydaw nictw u życzenia. 
Równocześnie .z praw dziw ą sa 
tysfakcją kom unikuję (o czym 
Czytelnicy zostali już pow iado
mieni), że od 24 lipca br. „Ro
dzina” ukazuje się w nakładzie 
zwiększonym do 25.000 egzem 
plarzy. Nie pow inno więc być 
kłopotów  z jej nabyciem.

Odnośnie osoby św. Cyryla 
zaszło pew ne nieporozum ienie. 
Bowiem ks. Kuczek przedstaw ił 
w  swoim artykule pisarza koś
cielnego, św. Cyryla — p a tr ia r
chę A leksandrii, k tóry żył i dzia
łał w IV wieku. Natom iast święci 
Cyryl i Metody (którym  pośw ię
cony jest pierwszy medal) byli 
apostołam i Słowian, zaś ich dzia
łalność przypada na IX w.

Rok 863 m a tu ta j historyczne 
znaczenie. Wówczas bowiem „do 
B izancjum  przybyło poselstwo 
księcia m orawskiego Rościsława 
z prośbą o m isjonarzy znających 
język słowiański, by przeciw dzia
łać wpływom  łacińsko-niem iec- 
kim . Do tej m isji wyznaczono 
Cyryla i Metodego. W tym  celu 
przygotow ali (oni) wspólnie p rze
kład Ewangelii, Dziejów Apos
tolskich, Psałterza i niektórych 
tekstów  liturgicznych.” (Encyklo
pedia katolicka, tom  III, kol. 708). 
Są oni również tw órcam i n a j
starszego pism a słowiańskiego, 
zwanego głagolicą, oraz w prow a
dzili język słow iański do liturgii. 
Szerzyli chrześcijaństw o obrząd
ku słowiańskiego na M orawach
i Bałkanach. Dotarło ono również 
na ziemie polskie, na około 100 
la t przed w prow adzeniem  przez 
Mieszka I chrześcijaństw a ob
rządku łacińskiego. Dowodzą tego 
w ykopaliska na W awelu oraz w 
Wiślicy. Rok 863 uw ażany jest 
więc za początek chrześcijaństw a 
obrządku słowiańskiego. Medal 
zaś w ybity został dla upam ięt
n ienia jubileuszu tysiąclecia tego 
w ydarzenia.

M edal drugi w ydany został z 
okazji 500-lecia przechow yw ania 
obrazu M atki Bożej na Jasnej 
Górze. Jego aw ers (strona przed
nia), ukazuje podobiznę m alow id
ła anonimowego artysty  z XVII 
w ieku i przedstaw ia przekazanie 
obrazu Bogarodzicy paulinom , 
przez księcia W ładysław a Opol- 
czyka. Znajduje się ono w Sali 
Rycerskiej na Jasnej Górze. Po

daje się, iż miało to miejsce w 
roku 1382. Nie jest to jednak  
historycznie pewne, gdyż w  akcie 
fundacyjnym  — w ystawionym  
przez W ładysław a Opolczyka, k tó 
ry sprow adził OO. Paulinów  do 
Częstochowy — o obrazie nie ma 
żadnej wzm ianki. Na rew ersie 
(odwrotnej stronie) natom iast, 
w idnieje sylw etka św iątyni ja s
nogórskiej. Napis naw iązuje do 
legendarnej historii obrazu.

W edług legendy bowiem obraz 
ten, nam alow any na cyprysowej 
desce przez Łukasza Ewangelistę 
—i przez 300 la t przechowyw any 
był w  Jerozolim ie. N astępnie św. 
Helena, m atka cesarza K onstan
tyna Wielkiego, m iała go prze
wieźć do Konstantynopola, gdzie 
pozostał 500 lat. Przez następne 
500 lat znajdow ał się w Bełzie 
(obecnie U kraińska SRR), skąd
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W ładysław Opolczyk w  roku 1382 
przewiózł go do Częstochowy na 
Jasną  Górę.

Jednak  w  oparciu o przesłane 
opisy oraz ołówkowe odbitki m e
dali nie udało mi się uzyskać 
interesujących P ana wiadomości. 
Radzę jednak  udać się (zabiera
jąc z sobą oba medale) do przed
siębiorstw a „Desa” — Dzieła 
Sztuki i A ntyki we W rocławiu, 
P lac Kościuszki 16 lub też do 
Salonu Sztuki „Desy” w  K rako
wie, ul. Ja n a  16. Tam fachowcy 
z zakresu num izm atyki ocenią 
ich w artość historyczną i m ate
rialną. Jednak  tylko w  w ypadku 
przeznaczenia ich do sprzedaży.

Łączę dla Pana i wszystkich 
Czytelników pozdrowienia w  Pa
nu naszym, Jezusie Chrystucie.

DUSZPASTERZ

POZIOMO: 1) helikopter, 5) śpiew słowika, 10) telewizor kontrolny, 11) m ię
sopust, 12) uroczyste nakrycie głowy biskupa, 13) ocechowany ciężarek, 15) 
krzyż z wyobrażeniem Chrystusa, 16) wawrzyn, 19) dla ochłody, 21) uczestnik 
w yprawy po „złote runo”, 25) niewolnik środków odurzających, 26) tytułowy 
bohater tragedii Szekspira, 28) środek lokomocji m iejskiej, 29) jednostka 
adm inistracji kościelnej, 30) kręci głową, 31) oświetla ulicę.

PIONOWO: 1) upiór, strzyga, 2) kuzyn jelenia, 3) kiepski gracz, 4) pogoda, 
6) dowódca flisaków, 7) długa modlitwa, 8) pracow nik kolejowy, 9) ryba 
słodkowodna, 14) potwierdzenie, aprobata, 17) ciało niebieskie, 18) msza od
praw iana w noc Bożego Narodzenia, 20) ptak  Jowny z rzędu chruścieli, 
22) umożliwia rozmowę na odległość, 23) ewolucja, 24) drew niany strop, 
27). stolica Samoa Zach.

Rozwiązania prosim y nadsyłać w ciągu 10 dni od daty  ukazania się num eru 
pod adresem  redakcji z dopiskiem na kopercie lub pocztówce: „Krzyżówka 
nr 45”. Do rozlosowania:

nagrody książkowe 

Rozwiązanie krzyżówki n r 41

POZIOMO: konflikt, zakon, bigamia, obelisk, artyzm , rewolwer, ewangelia, 
Kain, odma, Białogard, Warszawa, Serbia, narybek, adwokat, zapas, taternik . 
PIONOWO: kubrak, negatyw, lim uzyna, kram , asesor, owiewka, Boże Ciało, 
okaryna, Beniowski, konwent, egzekwie, m urarka, Rubikon, szabla, Bartek, 
m ata.

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki Ń r 39 nagrody wylosowali: Katarzyna 
Poluchowicz z Torunia i Janusz Adrjanowicz z Jeleniej Góry.

Nagrody prześlemy pocztą.

Wydawca: Społeczne Towarzystwo Polskich Katolików, Zakład Wydawniczy „O drodzen ie ". Redaguje Kolegium. Adres redakcji i ad
ministracji: ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa. Telefony redakcji: 27-89-42 i 27-03-33; administracji: 27-84-33. W płat na prenu
m erat ' nie przyjmujemy: Cena prenumeraty: kwartalnie 156 zl, półrocznie 312 zł, rocznie 624 zl. Warunki prenumeraty: 1. dla
łych miastach, w których znajdujq się siedziby Oddziałów  R SW  „Prasa-Księżka-Ruch” zamawiają prenumeratę w tych oddziałach; 
-  instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miejscowościach, gd z ie  nie ma Oddziałów  R SW  „Prasa-Ksiqżka-Ruch" i na terenach 
wiejskich opłacają prenum erat' w urzędach pocztowych i u doręczycieli; 2. dla osób fizycznych -  indywidualnych prenumerato 
rów: -  osoby fizyczne zamieszkałe na wsi i w miejscowościach, gdzie nie ma Oddziałów  RSW  „Prasa-Ksiqżka-Ruch" opłacają 

prenumeratę w urzędach pocztowych i u doręczycieli; -  osoby fizyczne zamieszkałe w miastach -  siedzibach Oddziałów  R SW  „Prasa-Ksigżka-Ruch", opłacają prenume-
chunek bankowy miejscowego O dzialu  RSW  „P rasa-Ksią ika-Ruch"; 3. Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje RSW  „Prasa-Ksiqżka-Ruch", Centrala K o lp o r

tażu Prasy i Wydawnictw ul. Towarowa 28, 00-958 Warszawa, konto N BP X V  O ddzia ł w Warszawie Nr. 1153-201045-139-11. Prenumerata ze zleceniem wysyłki za granicą
pocztq zwyklq jest droższa od prenumeraty krajowej o 50%  dla zleceniodawców indyw idualnych i o 100'/. dla zlecajqcych instytucji I zakładów pracy: Terminy przyjmo
wania prenumeraty na kraj i za granicę; -  do dnia 10 listopada na I kwartał, I półrocze roku następnego o a z  cały rok następny, -  do dnia 1-go każdego miesiqca
poprzedzającego okres prenumeraty roku bieżqcego. Druk PZGraf., ul. Smolna 10. Zam. 741. M-103.
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W alery Przyborowski

NAMIOTY
WEZYRA

Z w ielką niechęcią Adam czyk odstąpił trochę chleba i słoniny 
Maćkowi, który posiliwszy się nieco, wstał, obmył się, popraw ił na 
sobie ubranie, szablę przypasał i wyszedł. Skierow ał się ku nam io
towi królewskiem u, gdzie m iał być obiad dla Niemców w tym  n a
turalnym  przypuszczeniu, że skoro tam  tylu zasiądzie do jadła, toć 
nie podobna, żeby i on się inie pożywił, zwłaszcza, że wiedział, iż 
nikogo zwykle w  czasie takich królewskich uczt nie odpychano.

Ale nie wiedział, jaka go nowa m iała spotkać przygoda.

ROZDZIAŁ DZIEWIĘTNASTY 
Jako M aciek złapał Wołoszyna i zjadł z nim  dobrą wieczerzę

N am iot królew ski był szeroko rozwarty, a za stołem, m nóstwem 
świec jarzących oświetlonym, bo już m rok padał, siedział na środku 
król, w pysznym cygrynowym kontuszu z ciężkiej m aterii, a koło 
niego wszyscy książęta niemieccy, hetm ani, senatorowie, ogółem z 
pięćdziesiąt osób. Koło stołu roiło się m nóstwo służby i nie służby, 
a koło nam iotu różnego żołnierstw a moc w ielka, bo nikogo nie od
pędzano. G w ar był w ielki przy stole i M aciek popatrzał na liczne 
półmiski, których woń szła aż do niego i tylko ślinkę połykał, i 
przem yśliwał, jak im  sposobem dostać się do któregoś z tych pół
misków, których większość praw ie n ie tkn ię ta  ze stołu schodziła.

— N ijak  tego nie dokonam  bez panicza — m yślał sobie i m ruczał:
— O, laboga, laboga, co tu  jedzenia, a człowiekowi to tak  mamrocze 
po kiszkach, nikiej ów m urza tatarśSd, com go wczaraj capnął.

Począł w ięc szukać panicza i kiedy się ogląda na wszystkie strony, 
patrzy, a niedaleko niego stoi, tyłem  doń, a tw arzą do stołu kró
lewskiego, jakiś człowiek w białej opończy i dziwacznym kołpaku na 
głowie.

— Tfu, na psa urok — m ruknął Maciek — to akuratn ie jak  Wo
łoch. Ano zajrzę m u w  ślepie.

Zaszedł niespodziew anie i stanął tw arz w tw arz z owym człowie
kiem. M aciek myślał, że skam ienieje. Tak. to był Wołoch, ten sam,
co w  nocy w  ruinach zam eczku knyszyńskiego ich przestraszył, ten 
sam, co w  Borkach groził im  wbiciem  na pal, co na prom ie pod 
K arczew iem  się zjaw ił, i którego M aciek tak  pilnie szukał w  zam 
ku raw skim . S tał teraz i czarnymi, palącym i oczami w patryw ał się 
w króla jak  w  tęczę i tak  był zajęty, że wcale nie- spostrzegł Maćka.

Tedy Maciek, dygocąc z radości, skoczył nagle i chw ytając Wo
łocha za kołnierz, huknął:

— A tuś mi, rakarzu! Pogański synu! Szpiegu, poznałem  cię! Szpieg
jesteś! ^

Wołoch zatrząsł się cały i ręce, które w schodnim  obyczajem trzy
m ał założone na piersiach, opadły m u jak  dwie kłody i głosem 
drążącym  zawołał:

— Tak jest, praw da, mości dobrodzieju!
Potem, spojrzawszy na Maćka, dodał:
— A, to acpan!
— Tak, ja  hyclu jakiś. Szukam cię od daw na i m am  cię teraz. 

O, teraz mi nie uciekniesz, jak  w  zam ku w  Rawie. Mam cię, szp ie
gu, pójdziesz na pal, ralcarzu, poganinie przeklęty!

I tak  silnie sw ą potężną dłonią ściskał kołnierz Wołocha, że ten 
szczerw ieniał cały i rzekł:

— Udusisz mnię, acpan.
A w łaśnie też i inni poczęli się zbiegać i pytać, co to się stało? 

Tedy M aciek rzekł:
— To szpieg turecki, znam go. Z łapałem  go, jak  przeglądał tu 

wszystko.
— Trzeba go pod w artę  oddać — mówili inni.
Prow adzono więc M aćka i Wołocha do oficera od gw ardii, który 

w artę  trzym ał owego dnia. Oficer zaraz w padł na W ołocha:
— Szpieg jesteś?!
— Tak jest, mości dobrodzieju.
— Jakeś się tu  dostał?
— A przyjechałem , konia osławiłem  między chorągwiam i wołos

kimi i przyszedłem  tu taj.
— Po coś tu  przyszedł? Kto cię przysłał?
Ale Wołoch już nic gadać nie chciał, mówiąc, że wszystko powie, 

ale tylko królowi sam em u. Czekano więc, aż się obiad skończy, oy 
dać znać o tym  królowi, a tymczasem M aciek począł:

— O, laboga, laboga, poganinie jakiś, m iałem  ja  przez ciebie-i
— Powiedz, byłeś w  Rawie?
— A byłem.
— I gdzieś się ty, rakarzu, podział? Cygan jesteś czy czarownik, 

żeś się jak  w  ziemię zapadł. Przecież z panam i dragonam i cały za
mek przetrząsłem , że igłę bym znalazł, a ciebie, psia w iaro, odszu
kać nie mogłem.

Wołoch się uśm iechnął, białe zęby wyszczerzył i rzekł:
— Znam tam  piw nicę jedną i w niej się schowałem. Chodziliście 

koło m nie i żaden z was na myśl nie wpadł, że ja  tam  siedze.

Śm iałem  się też z was, co się zmieści.
— No, teraz będziesz się śmiał, ale na polu.
— Jak  Bóg da.
W tejże chwili przybiegł hajduk  królew ski i krzyczał:
— Gdzie ów szpieg?! D aw ajcie go do króla jegomości, jeno d u 

chem!
Wołoch zzieleniał i trzęsąc się z wielkiego strachu, szedł pilno

w any przez Maćka, w artę  i m nóstwo ciekawych.
Gdy go przyprowadzono przed króla, który siedział na krześle 

między panam i, król popatrzył na niego i spytał ostro:
— A to ty, hu lta ju , od tureckiego wojska, szpieg?
Wołoch, dygocąc cały, odrzekł:
— Praw da, ja  mości królu.
— Kto cię tu  przysłał?
— Sam W ielki Wezyr. K ara  M ustafa.
Król, w idząc człowieka strasznie przerażonego, po dobroci swego 

serca, zaraz zm iękł i rzekł łagodnie.
— Nie bój się, m ówię ci to królew skim  słowem, że ci i włos z g ło 

wy nie spadnie ani cię śmierć, ani żadna kara nie spotka. Głodny 
jesteś?

— Od ran a  nic w  ustach nie miałem.
— Zaprowadźcie go do pana Gordona i w arty  m u nie przydawać. 

Niech go nakarm ią  i w ina dadzą. Nie między bisurm any trafił, ale 
między chrześcijany. Tak rozumiem, że i sam chrześcijaninem  jesteś?

— Chrześcijanin.
Zaprowadzić go do pana koniuszego, Gordona.
M aciek przypom niał sobie, że i on jest strasznie głodny, przy 

tym tłum aczył sobie, że opuszczać Wołoszyna nie może, poszedł więc 
z nim  do pana Gordona, gdzie przyniesiono zaraz jeden i drugi 
półm isek z pieczystym, w ina dano. Wołoch zabrał się do jedzenia, 
a z nim  Maciek.

— A ty co za jeden? — py ta go pan Gordon.
— Jam  jest M aciek Dyrdała, kmieć z Rzeki, taki dobry jak  szlach

cic, bom Piast, jeno krzynę gorszy, a też biedniejszy, ale zawżdy lep 
szy od łyka.

— Co ten głupiec gada? Któż ty?
— Jam  jest pachołek pana P iotra Rzeckiego, i ten, co tego szpiega 

złapał, i jeść mi się chce okrutnie.
— A toś ty go schw ytał?
— A ja.
— No, to ci się należy nagroda. Jeśliś głodny, to jedz.
Maćkowi nie trzeba było tego dwa razy powtarzać, i tak się za

brali do półm isków z Wołoszynem, że je  w mig sprzątnęli. Popili 
sobie wina, prży czym M aciek gadał:

— No, napijew a się, żeby ci łacniej przyszło na palu skończyć.
— Jak  Bóg da — odrzekł Wołoch, i teraz był wesół, i przyszedł 

zupełnie do siebie.
Ale znów przybiegł hajduk  królewski i kazał szpiega w prow adzić 

do króla. M aciek także poszedł. Tedy król rzecze do W ołocha:
— Jakem  ci powiedział p ierw ej, że nie bój się, ani ci włos z gło

wy nie spadnie, i teraz też ci powiadam , i co się będę pytał bez
piecznie odpow iadaj. N ajprzód pytam  się ciebie, ktoś ty jest?

— Wołoszyn, służyłem na dworze pana Gnińskiego, starosty  kny
szyńskiego. Musi tu  być przyszły mój pan, bo się w ybierał na tę 
wojnę.

Nie m a go tu, bo się zaciągnął do w ojska litewskiego.
— Moje to nieszczęście — zawołał Wołoch — Dałby mi św iadect

wo, jakem  m u w iernie i poczciwie służył k ilka lat, i ja  tu  bardziej 
dla niego przyjechałem , m niem ając, że pana mego zastanę, a na- 
ząd się nie wrócę, i tak  proszę m iłosierdzia waszej królew skiej mości, 
abym  się mógł mieścić w polskim  wojsku.

— O, laboga! laboga! — zawołał M aciek — to ci rakarz łże.
Ale inni poczęli go trącać, mówiąc:
— Milcz, jakże to przy królu śmiesz gadać nie pytany.
A tymczasem król mówi do W ołocha:
— Trzeba, żebyś się wrócił z relacją ; dam  ci konwój, bo i n ie

przyjacielow i należy dotrzym ać wiary.
— Jak  w ola waszej królew skiej mości — rzekł szpieg smutno.
Król pytał d a le j:
— Jak im  cię tu  sposobem w ypraw iono? Czyli ty  na dworze we- 

zyrskim  zostajesz, czyli się jak im  sposobem bawisz?
— Ja  pod chorągw ią karałaszów  służę, to jest takich, co za pie

niądze są w ynajęci do wojska.
— Wiem, wiem — odrzekł król — mów dalej.
— W yprawiony tu  jestem  takim  sposobem: chan ta ta rsk i oznajm ił 

pierwszy wezyrowi o wojsku waszej królew skiej mości i o osobie 
jego, że się pod Tulnem  przeprawiasz. Nie chciał tem u wierzyć 
wezyr, ale posłał po hospodara naszego wołoskiego, nazwiskiem  
Duka, którem u przykazał surowo, ażeby się stara ł o takiego czło
wieka, który by po polsku dobrze um iał i w Polsce sługiwał, m ó
wiąc: — Musi być w tw ej ojczyźnie takowy człowiek, gdyż ty blisko 
Polski zostajesz. — My zaś wszyscy jak  niewolnicy jesteśm y u T u r
ków z hospodarem  naszym, który mnie wynalazłszy, staw ił przed 
wezyrem. W ezyr przez tłum acza m nie się pytał, czy um iem  dobrze 
po polsku? Odpowiedziałem, że umiem, bom służył k ilka la t u pana 
polskiego. W ezyr rzekł: — Takiego mi też potrzeba — i mówił dalej:
— Bylebyś mi dobrze usłużył, będziesz m iał nagrodę dobrą. — I za
raz przynosi podskarbi w ezyra 50 dukatów  i daje mi w  ręce, a sam 
wezyr mówi: — Żebyś dotarł do samego Tulna, bo się tam  ma w o j
sko polskie przepraw iać i król z nimi, jeżeli to praw da. I pyłam  się 
ciebie, czyś ty kiedy w idział króla? — Odpowiedziałem : — W idzia
łem i nieraz. — Wpzyr znowu: — Jak im  to sposobem być może, 
bywszy u sługi sługą, a m iałeś go widzieć kilka razy? W ieleś w  Pol
sce służył? — Odpowiedziałem, że cztery lata. Wezyr znowu: — Dość 
by na ciebie byłor żebyś przez cztery lata raz w idział króla.
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