
r .

NR 26 (1286) 30 CZERWCA 1985 R. CENA 12 ZŁ

W NUMERZE:
„Najpierw  pojednaj się z bratem” €■ 
Z Tesaloniki do Aten @ Antcine de 
Saint-Exupery — pisarstwo potwierdzone 
życiem •  „Rodzina — dzieciom

SPO TKAN IE ŚW. P A W Ł A  Z 'ŻYDAMI W RZYM IE

„Po trzech dniach poprosił do siebie najznakom itszych Ży
dów. A kiedy się zeszli, mówił do nich: Nie uczyniłem, bracia, 
nic przeciw narodowi lub zwyczajom ojczystym, a jednak w y 
dany zostałem jako więzień w  ręce Rzymian, którzy po rozpa
trzeniu sprawy chcieli mnie wypuścić, dlatego że nie popełni
łem nic zasługującego na śmierć. Ponieważ jednak Żydzi sprze
ciwiali się temu, musiałem odwołać się do Cezara — bynaj
mniej nie w  zamiarze oskarżenia w  czymkolwiek mojego naro
du. Dlatego też zaprosiłem was, aby się z wami zobaczyć 
i rozmówić, bo dla nadziei Izraela dźtoigam te kajdany” 
(Dz 28, 17—20)



PIĄTA NIEDZIELA 
PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO

Czytanie z I Listu św. Piotra Apostola (3,8—15)

N ajm ilsi: Bądźcie wszyscy jednom yślni, współczujący, braci 
m iłujący, miłosierni, skromni, pokorni, nie oddając złem za zła, 
ani złorzeczeniem za złorzeczenie, lecz przeciwnie, błogosław
cie, gdyż na to w ezwani jesteście, abyście błogosławieństwo w 
dziedzictwie otrzym ali. Albowiem, k to  chce miłować żywot i o- 
glądać dni szczęśliwe, niech poham uje język swój od złego, 
a  usta  jego niech nie m ówią zdrady. Niech stroni od złego, a 
niech czyni dobrze, niech szuka pokoju i n iech za nim  zdąza. 
Gdyż oczy Pańskie nad spraw iedliw ym i, a uszy Jego ku  p roś
bom ich. Lecz oblicze Pańskie przeciw  dopuszczającym się 
zła. I któż wam zaszkodzi, jeśli gorliw ie dobrze czynić będzie
cie? Ale jeśli naw et i cierpicie co d la sprawiedliwości, bło
gosławieni jesteście. A gróźb ich nie lękajcie się, ani nie 
poddaw ajcie się w  trwodze. Lecz Pana Chrystusa święćcie w 
sercach waszych.

Ewangelia według św. Mateusza (5,20—24)
Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom  swoim : Jeśli nie będzie 

obfitow ała spraw iedliw ość w asza więcej niż uczonych w  zako
nie i  faryzeuszów, nie w nijdziecie do K rólestw a niebieskiego. 
Słyszeliście, że powiedziane było starym : nie zabijaj, a kto 
by zabił, będzie w inien sądu. A k to  by rzekł b ra tu  swemu 
„R aka”, będzie w in ien  Rady, a k to  by rzekł „Głupcze”, bę
dzie w inien ognia piekielnego. Jeśli tedy poniesiesz dar 
twój do ołtarza, a tam  wspomnisz, że brat tw ój m a 
coś przeciw  tobie, zostawże tam  dar twój przed ołtarzem , 
a idź pojednać się pierw ej z bratem  twoim. A potem 1 p rzy j
dziesz i złożysz d ar twój.

„Najpierw pojednaj się 
z bratem”

Rozważając naukę poprzedniej perykopy, podziwialiśmy 
posłuszeństwo Szym ona Piotra, które okazał słowu Mistrza. 
K ierując się rozsądkiem i powołaniem uczniów Chrystusa, 
bierzemy wzór z postawy Szym ona Piotra. Ewangelia dzi
siejszej niedzieli podsuwa nam w spaniałą okazję spraw dze
nia rzetelności naszego zaw ierzenia słowom Pana i dokona
nia korekt, tak w  dziedzinie teoretycznej, gdy chodzi o pew 
ne religijne prawdy, jak  też praktycznej, będącej objawem 
przeżyw ania naszej wiary. Zaczniemy od tej drugiej dziedzi
ny, zaanonsowanej tytułem  homilii i m ającej bez porówna
nia większe znaczenie dla życia społecznego i wpływu nauki 
chrześcijańskiej na życie człowieka. Co nie znaczy, że wie
dza dogmatyczna nie ma wpływu na nasze życie pryw atne 
i społeczne.

Za czasów Chrystusa istniała w Jego Ojczyźnie grupa lu
dzi, uważająca się za doskonałych i sprawiedliwych. Byli to 
faryzeusze. G rupa ta starała się bardzo skrupulatnie w ypeł
niać wszystkie przepisy praw a Mojżeszowego. Lud podzi
wiał ich i otaczał szacunkiem. Dla zilustrow ania postawy 
członków tej grupy, posłuchajmy wypowiedzi jednego z 
nich: „Nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzo
łożnicy... Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z 
całego mojego dorobku” (Łk 18, 11— 12). Nie było w Izraelu 
ludzi, którzy ośmieliliby się równać z tak wysoko stojącymi 
w hierarchii moralnej osobnikami. A jednak, w dzisiejszej 
Ewangelii Chrystus swoim prostym, wziętym z ludu 
uczniom, mówi słowa budzące zdumienie: „Jeśli spraw iedli
wość wasza nie będzie obfitowała więcej niż doktorów za
konnych i faryzeuszów, nie wnijdziecie do królestwa niebie
skiego” . Cóż więc m ają robić apostołowie Pana i wszyscy, 
którzy uwierzyli słowu Jego? Czy m ają pościć cale tygod

nie? Rozdać wszelką swoją majętność, by przewyższyć w 
dziełach uczonych i faryzeuszów? Pierwsze szkodziłoby, na 
dłuższą metę, zdrowiu, drugie mogłoby wprowadzić zamęt 
w dziedzinie gospodarki i w efekcie doprowadziłoby do pow
szechnego głodu.

Czytając uważnie dalsze pouczenia Mistrza, pojm ujem y 
czemu Syn Boży tak nisko ocenił czyny pokutne „czystych” 
— tak  z dum ą zwali siebie faryzeusze. Ich sprawiedliwość 
była tylko zewnętrzna, na pokaz, dla ludzi. Zbierając po
chwały i cześć, już odebrali zapłatę swoją. Sprawiedliwość 
Chrystusa to nic innego jak  miłość Boga i bliźniego, sięgają
ca serca i w ypływ ająca z serca. Tam się rodzą wszystkie 
dobre i bohaterskie czyny, ale też stam tąd bierze swoj p o 
czątek wszelkie zło moralne. Faryzeusz nie zwracał uwagi 
na sferę duchową. „Czystym ” wystarczyło, by zachować po
zory czystości. M ordercą w ich pojęciu był tylko ten, kto 
zabił. Jezus domagał się od swoich uczniów, by ich spra
wiedliwość obfitowała bardziej, aby była głębsza, ogarniają
ca ciało i ducha, czyny i myśli. „Słyszeliście, iż powiedziane 
było: Nie będziesz zabijał, a kto by zabił będzie w inien są
du. A ja wam  powiadam, iż każdy kto się gniew a na brata  
swego będzie w inien sądu, a kto by rzekł b ratu  swemu: 
głupcze, będzie w inien rady ; A kto rzekłby: szalony, bę
dzie w inien ognia piekielnego”. To nie obostrzenie przepi
sów Starego Testam entu, lecz ich wyjaśnienie, Boża in te r
pretacja. Nikt przy zdrowych zmysłach nie odbierze drugie
m u człowiekowi życia bez „przyczyny”. Musi najpierw  w 
jego sercu zrodzić się gniew, nienawiść lub inny podły plan. 
Nim Kain dokonał zbrodni bratobójstwa, usechł i zczerniał 
z zazdrości. Zbrodnia dojrzewa powoli w  głębinach ludzkie
go ducha. Słusznie więc św. Jan  uczy: „Każdy, kto gniewa 
się na brata  swego jest m ordercą” (1 J 3,15).

Chrystus, który wprowadził nakaz miłości nieprzyjaciół 
i czynienia dobrze wszystkim, naw et tym, którzy nas nie
nawidzą, m a prawo żądać szczerej i nieskazitelnej miłości 
braci i przyjaciół. Obowiązek pogodzenia się z bliźnimi i w y
nagrodzenia im zgodnie ze sprawiedliwością, staw ia jako 
w arunek skuteczności naszych modlitw i ofiar: „Jeśli tedy 
ofiarujesz dar twój w świątyni, a tam  wspomnisz, że brat 
twój ma coś przeciw tobie, zostaw dar przed ołtarzem , a idź 
najpierw  pojednać się z bratem , gdy to zrobisz przyjdziesz 
ofiarować dar tw ój” . To nie teoria, lecz jak najbardziej 
praktyczny nakaz, obowiązujący jakże nieraz głęboko skłó
conych chrześcijan. Nie jest to łatw e żądanie Pana. Wielu 
modli się i zachowuje w sercu gniew, tak, jakby słowa C hry 
stusa o sprawiedliwości wew nętrznej ich nie dotyczyły — to 
nowocześni „czyści” — faryzeusze naszych czasów.

Inni zaprzestali m odlitwy i ofiar, byle tylko nie wyrzucić 
z serca złości i nienawiści. Dla wszystkich, których nie stać 
na miłość chrześcijańską, do których nie przem aw ia spra
wiedliwość wyższa niż faryzejska, Chrystus pozostawia dwie 
groźby: „Nie wnijdziecie do Królestwa niebieskiego” i „bę
dziecie winni ognia piekielnego!” Tu przejdziemy na chwi
lę do strefy wiedzy dogmatycznej, tkwiącej w człowieku, ais 
m ającej w pływ  na działanie.

Nie bardzo wiadomo dlaczego, ale najwięcej sprzeciwów 
wśród chrześcijan budzi nauka o piekle. Nawet biskupowi 
F. Hoaurowi zarzucano, że nie wierzy w piekło, chociaż ten 
wielki reform ator nie występował przeciw jego istnieniu, 
starał się tylko dać inną od rozpowszechnionej wówczas in
terpretacji kar piekielnych. Jego piekło wolne jest od wideł, 
kadzi z płonącą smołą, rogów i ogonów diabelskich. Piekle 
jest stanem  i miejscem duchowej udręki, zgotowanym diabłu 
i jego aniołom.

Każdy, kto potrafi podporządkować swego ducha spra
wiedliwości Bożej, czyli miłości Boga i bliźniego, kto potrafi 
za wzorem Chrystusa przebaczyć i wyciągnąć dłoń do pojed
nania, ten nie musi obawiać się przestrogi płynącej dziś 
z ust naszego Pana.

K s. A. B.
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Z Tesaloniki do Aten

ŚLADAMI 
APOSTOŁA 

PAWŁA

Poza Filippi, jedna z najsolidniejszych i 
najżyw otniejszych w spólnot założonych przez 
Apostoła Narodów, pow stała w  Tesalonice. 
Sw. P a ^ e ł znalazł się tam  dopiero podczas 
drugiej w ypraw y m isyjnej, gdy po w izytow a
niu wcześniej założonych gmin m ałoazjatyc- 
kich, przem ierzał europejską M acedonię sław 
nym trak ta tem  Egnacjańskim  — V ia Egna- 
tia. Ten ruchliw y szlak rzymski łączył 
wschodnie i zachodnie prow incje cesarstwa, 
przebiegając również przez Tesalonikę — 
ludne i bogate m iasto partow o-handlow e, 
gdzie istn iała  też duża kolonia żydowska.

Zanim  jednak  stało się ono stolicą rzym 
skiej prow incji M acedonii i siedzibą prokon- 
sula, m iało już za sobą św ietną przeszłość. 
W 315 r. przed Chr. założył je  naj m iejscu 
m iasta Therm e m acedoński w ładca Kassan- 
der, i nazw ał Thessalonike na cześć swej żo
ny, a przyrodniej siostry A leksandra W iel
kiego. Gdy więc dziś m ówim y or „tych Sa
lonikach”, nieświadom ie używamy błędnej 
form y skróconego przez Turków  kobiecego 
im ienia pięknej żony Kassandra.

Z tego pierwszego okresu rozkw itu m iasta 
nie zachowało się nic, przyćm iły go zresztą 
czasy rzym skie i bizantyjskie. Wiadomo, że 
przez pó łto ra roku żył na w ygnaniu Cyceron
1 wesoło spędzał czas poeta Lukan. Apostoł 
Paw eł zjaw ił się w  Tesalonice w raz  z Sy- 
lasem  i Tymoteuszem w  końcu 50 r. lub na 
początku 51 r., zatrzym ując się w  domu pew 
nego Jazona (Dz 17,7). Nie zrażony „dozna
niem  zniewagi w F ilipp i” (1 Tes 2,2), roz
począł sw ą m isję ew angelizacyjną w  grodzie 
K assandra od w ygłaszania nauk w  m iejsco
wych synagogach (Dz 17,1—4). Analiza jego 
pism  prow adzi do wniosku, iż pobyt ten m u
siał trw ać 2—3 miesiące. Owocem tych za
biegów było ochrzczenie niem ałej liczby Te- 
saloniczan — głównie judaizujących pogan, 
którzy „naw rócili się od bożków do. Boga” 
(1 Tes 1,9), będąc zresztą od początku p rze
śladowani przez w spółobywateli (1 Tes 2,14;
2 Tes 1,4). Opis w ydarzeń w mieście nie po
zostawia wątpliwości, że miejscowi Żydzi za
m ierzali postaw ić Apostoła przed sądem, tak 
jak  uprzednio zrobili to w  Filippi, a nie 
odszukawszy go — w yw arli gniew na innych 
chrześcijanach (Dz 17,5—9). Ta gw ałtowna 
reakcja zwolenników judaizm u skłoniła w 
końcu i św. P aw ła do opuszczenia miasta, 
lecz niepokój i rozdrażnienie Żydów musiało 
być wielkie, skoro ścigali go aż w Berei 
(Dz 17,10—13).

W- szereg miesięcy później Apostoł — już 
z K oryntu — kieru je  (może przez Tym oteu
sza lub Sylasa) do tej gminy pismo uw ażane 
za najwcześniejszy w śród jego Listów  i za
razem  za najstarszy  dokum ent w iary  chrześ
cijańskiej. Podobnie jak  now ą gminę w  F i
lippi, tak  i wspólnotę tesalonicką staw ia za 
„wzór dla wszystkich wierzących w  •Mace
donii i A chai” (1 Tes 1,7—8), w yrażając przy 
tym gorące pragnienie ponownego jej od
wiedzenia (1 Tes 2,17—18). Łącznikiem  m ię
dzy Tesaloniczanam i i Apostołem stal się 
Tymoteusz (Dz 18,5; 1 Tes 3,6), jednakże 
podczas następnej m isji w latach 53—58, św. 
Paw eł chyba jeszcze dw ukrotnie nawiedził

Ł uk G aleriusza 
w cen tru m  dzisie jszych 

Salonik

Tesalonikę (Dz 20,1—3), przy okazji udziela
jąc pouczeń gminie. Stały jej rozwój przy
sparzał nowych uczniów, którym i byli m.in. 
A rystarch i Sekundus (Dz 20,4). Nie obywało 
się to bez trudności, o czym świadczy nagłe 
wysłanie Tymoteusza z Aten (1 Tes 3,1), oraz 
wzm ianki w drugim  liście, skierowanym  
w krótce potem dla napom nienia w iernych i 
um ocnienia chrześcijańskiego ducha tej 
wspólnoty. Pierw szym  jej biskupem  m iał 
być G ajusz (Dz 19,29).

W wiele la t później dzieło jego kontynu
uje bp A leksander, uczestniczący w soborze 
nicejskim  325 roku, a w IX w. narodzi się 
tu św. Konstantyn-C yryl, będzie działał w raz 
z bratem  Metodym i niejako stąd w łaśnie 
chrześcijaństw o rozpocznie swój trium falny 
pochód na słow iańską Północ, obejm ując 
swym zasięgiem także ziemie Czech i Mo
raw, Rusi i południowej Polski.

Sw. P aw eł 
ze średn iow iecznej ikony  

słynnego  rusk iego  
m ala rza-m n ic h a  

A n d rie ja  K ubłow a

Dziwić może, że tak  niewiele dotrw ało do 
naszych dni ze św ietnej rzym skiej epoki, ale 
przez o tw artą , portow ą Tesalonikę p rze ta
czały się fale obcych zdobywców i łupież
ców. Napadali ją  Goci, A w arowie i S łow ia
nie, w 904 r. spustoszyli ją  Saraceni, a po
tem kolejno opanowywali Norm anowie, krzy
żacy, Turcy, W enecjanie i ponownie Turcy, 
którzy utrzym ali się tu  do 1912 r. Dlatego 
najlepiej zachowanym m onum entalnym  za
bytkiem  są obronne m ury m iasta  i cytadeli 
(„Heptapyrgion”) z czasów Teodozjusza I 
(IV w.), w zm acniane potem przez Bizantyj- 
czyków i Turków.

Z okresu późnorzymskiego. ostał się jedy 
nie łuk  trium falny cesarza G aleriusza — za
ciekłego prześladow cy chrześcijan. Mocno 
uszkodzoną dziś budowlę wzniesiono w 303 
r. na pam iątkę zwycięstwa nad Persam i i 
rozpiera się ona na ulicy Egnacjańskiej, 
naśladującej przebieg starożytnego traktu . 
Towarzyszy jej opodal ciekawa, zdobiona 
m ozaikami ro tunda (być może m auzoleum 
Galeriusza), w  V w. zam ieniona na kościół 
św. Jerzego. Z galeriuszowego pałacu pozo
stały tylko m izerne szczątki^ wym ownie kon
trastu jące  z licznym i św iątyniam i budow a
nymi za Bizantyjczyków: św. Zofii, przy k tó 
rej istn iała  sław na uczelnia teologiczna, dalej 
św. Paraskew y, św. Pantelejm ona, D w unastu 
Apostołów, św. Katarzyny, p roroka Eliasza, 
św. M ikołaja, M atki Bożej Chalkeon.

N ajbardziej okazałym spośród salonickich 
sanktuariów  pozostaje odbudow ana bazyli
ka św. D em etriusza (Dymitra). Zbudow ana w 
V w. nad grobem świętego m ęczennika 
straconego w 306 r. za Galeriusza, stała się 
m iejscem znanych w  k rajach  bałkańskich 
pielgrzym ek i zw iązanych z nim i jarm arków , 
w m iarę jak  Kult św. D em etriusza M yrobli- 
tesa szerzył się w  Bizancjum  i wśród chrześ
cijańskich Słowian.

Do tej samej grupy zabytków  należy klasz
tor św. D aw ida z ok. 500 r., lecz rów nie cie
kaw y jest X IV -w ieczny klasztor W latadon 
na północy m iasta. T radycja powiada, że 
zbudowano go w  m iejscu, gdzie św. Paw eł 
głosił Tesaloniczanom  Słowo Boże, a pobyt 
Apostoła upam iętnia także nazw a jednej z 
salonickich ulic.

Saloniki — dziś drugie m iasto Grecji — 
Ateńczycy chętnie nazyw ają „sym protew usa” 
czyli „w spółstolicą”. W czasach św. Pawła, 
który uszedł tam  przed prześladow cam i (Dz 
17,15), A teny — mimo upadku dawnej św iet
ności — nadal jednak  dzierżyły palm ę du 
chowej stolicy Hellenów i były silnym  ośrod
kiem pogaństwa. Nic dziwnego, iż św. Paw eł 
zżymał się na widok licznych przejaw ów  
libertynizm u i pogaństw a (Dz 17,16). Dzieje 
Aten znane są zbyt dobrze z podręczników, 
by zatrzym yw ać się przy nich dłużej, lecz 
w arto nadm ienić, że działało tam  sporo a r 
tystów, mówców i filozofów, wśród których 
rej wodzili m aterialistyczni epikurejczycy i 
stoicy. Ci ostatni potraktow ali Apostoła jako 
kolejnego filozofa, k tóry  przybył, by głosić 
swe praw dy i zachęcili go w prost do w ystą
p ienia na wzgórzu sądowego Aeropagu (Dz 
17,18—32).

W niem al półtora tysiąca la t później sce
nę tę plastycznie przedstaw ił na swym pięk
nym gobelinie Rafael, ale sukces tego kaza
nia w złaknionych „now inek” A tenach był 
raczej mierny. Mimo iż m ow a św. Pawła, 
nawiązującego do autorów  greckich (Aratosa, 
K leantesa), jest św ietnym  przykładem  d ia
logu chrześcijanina z przedstaw icielam i ob
cej kultury, wśród słuchaczy na Areopagu 
nie w zbudziła ona zachwytu. Do nielicznych 
nawróconych należał Dionizy (być może czło
nek trybunału) i A tenka D am aris — następ
na znana nam  ochrzczona kobieta po spot
kanej w Filippi Lidii z T iatyry (Dz 17,34).

Toteż mało licząca się gm ina ateńska 
przem ilczana jest w  innych pism ach apostol
skich, choć w II w. w yda ona tak  znakom i
tych apologetów chrześcijaństw a, jak  Arysty- 
des i A tenagoras. Ale jeszcze działający w 
tym sam ym  okresie ich kolega Tertu lian  za
da znam ienne pytanie; „Cóż jednak  wspól
nego m ają A teny z Jerozolim ą?”, bo naw et 
w połowie IV stu lecia miasto zachowało swe 
cechy pogaństwa. Znacznie większy sukces 
m iał wkrótce odnieść Apostoł w Koryncie.

c.d. n a  str. 8— 9
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Z życia

naszego

Kościoła

Święcenia
alumnów

Wyższego

Seminarium

Duchownego
W sobotę, 20 kwietnia br. pod

czas Mszy Św. w kaplicy bisku
piej przy ul. Wilczej 31 Zwierz
chnik Kościoła udzielił święceń 
diakonatu dwom alumnom Wyż
szego Seminarium Duchownego
— studentom Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej:

subdiakonom: Radosławowi JAN
KOWSKIEMU, synowi Janusza 
ur. 4.1.1962 i Mieczysławowi 
KASPRZYCKIEMU — synowi 
Stanisława, ur. 18.XI. 1953.

W niedzielę, 28 kwietnia br. 
Biskup Tadeusz R. MAJEWSKI
— Zwierzchnik Kościoła podniósł 
do godności prezbiteratu, udzie
lając święceń diakonom: Maria
nowi BARANOWSKIEMU — sy
nowi Włodzimierza, ur. 22.1.1958 
r. i Mieczysławowi KASPRZYC
KIEMU — synowi Stanisława, 
ur* 18.XI.1953 r.

Ksiądz Marian BARANOWSKI 
został przekazany do diecezji kra

kowskiej, gdzie objął w duszpas
terstwo — jako administrator — 
parafię w Hucisku.

Ksiądz Mieczysław KAS
PRZYCKI został przekazany do 
diecezji wrocławskiej i skierowa
ny w  charakterze wikariusza do 
parafii Kotłów, woj. kaliskie.

Zwierzchnik Kościoła udzielił 
neoprezbiterom pasterskiego bło
gosławieństwa, życząc im owoc
nej pracy na niwie Chrystusowej 
w pełnieniu obowiązków, które 
im zlccil Kościół.

Ks. R. DĄBROWSKI

„Ty jesteś 
Kapłanem  

na wieki”
Powołanie do kap łaństw a jest 

darem  niebios. „Nie wyście Mnie 
w ybrali, ale Ja  was w ybrałem ”
— powiedział Chrystus do Apo
stołów. Te słow a odnoszą się 
także do współczesnych sług oł
tarza w Kościele Katolickim. 
Kościół poprzez biskupów orzeka
o tym, którzy z kandydatów  są 
powołani. Nie zawsze powołanie

subiektywne, które w sercu czu
je młody człowiek pragnący swo
je życie poświęcić Bogu w  służ
bie kapłańskiej, jest zgodne z 
obiektywnym  powołaniem, o k tó
rym sąd w ydają w Kościele Ci. 
którzy z racji pełnionych u rzę
dów cieszą się szczególną asy
stencją Ducha Sw.

Duch Sw. k ieru je Kościołem, 
uśw ięca go i zbawia. Kościół jak  
dobra m atka, cieszy się z każde
go pow ołania i prosi Królową 
Apostołów, aby w yjednała u Sy
na łaskę dobrych powołań kap
łańskich.

W uroczystości M atki Boskiej 
K rólowej Polski w filialnym  
kościele w Strzyżewie, parafii 
Kotłów k/OstrowTa W ielkopol
skiego, m iała m iejsce rzadko
spotykana w parafiach uroczy
stość, wyświęcenia na kapłana, 
diakona Witolda Iwanowskiego.

Kościół był wypełniony po 
brzegi w iernym  ludem. Ci, dla 
których nie starczyło m iejsca w  
kościele, stali przed św iątynią. 
N aw et pogoda, dotąd zimna,
zm ieniła się, od ran a  świeciło 
m ajow e słońce. Dzwony z wieży 
kościelnej zw iastowały radosną 
nowinę św ięta Bogarodzicy, a 
przepiękne śpiewy chóru i dźwię
ki orkiestry, w lew ały w serca ze
branych radość uw ielbienia Bo
ga i miłość do Tej, k tó rą  lud 
wierzący obrał sobie za Matkę.

Święceń kapłańskich — w
asyście ks. bpa elekta Zygm unta 
Koralewskiego, proboszcza m iejs
cowej parafii, z polecenia 
zw ierzchnika Kościoła- bpa Ta
deusza M ajewskiego — udzielił 
Jego sufragan bp Jerzy  Szot- 
miller. K azanie z okazji p ara fia l
nego św ięta i święceń kap łań
skich wygłosił proboszcz z Żar, 
ks. W. Gwoździewski.

N eoprezbiterow i wszyscy ży
czyli przede w szystkim  błogo
sław ieństw a Bożego i opieki M at
ki Kościoła, Maryi.

Na koniec przem ówił Neoprez- 
biter. Drżącym głosem, w  ser
decznych słowach podziękował 
Bogu za łaskę powołania, k tórą 
wyniósł z wierzącego domu, a 
którą przez całe la ta  pielęgnował 
i mimo licznych Krzyży i doś
wiadczeń, dzięki gorącej miłości 
do M aryi urzeczyw istnił w dniu 
Jej św ięta. Podziękował także 
tym wszystkim, którzy mu po
mogli w trudnej drodze do za
ślubin z- Chrystusem  w sa k ra 
mencie kapłaństw a, zapew niając 
uroczyście, że dołoży wszelkich 
starań, aby nie zawieść tych, 
którzy mu zaufali, a zwłaszcza, 
aby nie zawieść Kościoła.

Bp JERZY SZOTMILLER
Bp T adeusz M ajew ski — zw ierzchnik  Kościoła udziela św ięceń k ap łań sk ich  

d iak o n o m : M arianow i B aranow sk iem u  1 M ieczysław ow i K asprzyck iem u
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Z cyklu: Opowieści o dawnych Gdańszczanach

G L IN IE C K A  

T E K L A
Po spokojnym, rodzinnym  Chełmnie, w 

którym  życie m ieszkańców upływało w  zwol
nionym  rytm ie, G dańsk w ydał się Tekli z 
Lisińskich Glinieckiej w ielkim  m iastem , tę t
niącym gw arem  i ruchem . Tekla przybyła 
da G dańska zaraz po ślubie z Janem  G li
nieckim, kupcem  i propagatorem  polskości, 
jednym  z założycieli pierwszego tow arzystw a 
polskiego „Ogniwo”. T rzydziestoletni Jakub 
Gliniecki w ykazywał w iele inw encji w  tej 
działalności, m ającej na celu u trzym anie i 
rozbudzenie polskości wśród Polaków w 
Gdańsku.

Nowo poślubiona m ałżonka Glinieckiego 
szybko i łatwo przystosowała się do nowych 
w arunków . Polubiła Gdańsk, wciągnęła się w 
w ir zajęć zawodowych i społecznych męża, 
pom agając m u w  w ielu spraw ach. Każdy 
dzień zapow iadał interesujące wydarzenia. 
Czas dzieliła między dom, sklep i akcje spo
łeczne. Na każdym polu w ykazywała też tyle 
samo talentu, co zaangażowania.

Począwszy od la t 60-tych ubiegłego stu le
cia sy tuacja  Polaków  w G dańsku uległa ra 
dykalnem u pogorszeniu. R epresje pruskie 
wzmogły się, proces w ynaradaw iania nasilił 
się gwałtownie. W tej sytuacji przycichło 
też życie umysłowe w  mieście, co najw yb it
niejsi jego przedstaw iciele zamykali się w 
odizolowanych kręgach. Dopiero rozwój po
morskiego ruchu niepodległościowego, który 
nasilił się pod koniec stulecia, spowodował 
pewne ożywienie intelektualne w Gdańsku.

Ruch propolski skupiał się przeważnie wo
kół inteligencji, kupiectw a i zamożnej w ar
stwy rzem ieślników, którzy z racji uprzyw i
lejowanego położenia m aterialnego mogli f i
nansować i w spierać patriotyczne zrywy.

„ N au k a  p rak ty czn eg o  m iłosierdzia”
— k o p i a  z o b r a z u  AJf onsa  B o d e n m u l l e r a ,

Ożywienie społeczne i ku ltu ra lne ludności 
polskiej znalazło wyrazy w założeniu w  ro
ku 1876 tow arzystw a „Ogniwo”, działającego 
ponad dwadzieścia la t i zapisanego w dzie
jach Polaków osiedlonych na ziemi gdańskiej 
złotymi literam i.

Od początków istnienia „Ogniwa” ludźmi 
najbardzie j z nim  związanym i byli Jakub  
G liniecki i jego żona, Tekla. M ieszkanie G li
nieckich — początkowo przy ulicy Święto
jańskiej i Tokarskiej, następnie przy Lagen- 
briicke (obecnie Długi Most 14) — stało się 
praw dziw ym  ogniskiem polskości. Dom G li
nieckich znany był każdem u Polakowi jako

miejsce, gdzie zawsze można znaleźć potrzeb
ną pomoc i opiekę.

Osoba Tekli budziła wśród Polek szcze
gólne zainteresow anie. R eprezentow ała ona 
bowiem przykład patrio tk i stara jącej się o 
rozbudzenie polskiego ducha w  atm osferze 
zgerm anizowanego m iasta. Drogę do tego 
jakże chlubnego celu w idziała Tekla w  um i
łow aniu ojczystej literatury , muzyki, śpiewu, 
a zwłaszcza sztuki dram atycznej, k tórą s ta 
ra ła  się propagować wszelkim i możliwymi 
sposobami.

Twórcy „Ogniwa” naw iązyw ali więc do 
polskich tradycji teatralnych, szczególnie 
d ram atu  romantycznego. K orzystając z ogól
nego nasilenia się ruchu am atorskiego uznali 
też stw orzenie tea tru  za jedno z najw ażn iej
szych zadań.

P rem iera odbyła się już w kilka tygodni 
po założeniu tow arzystw a i od razu  spotkała 
się z aplauzem  polskiej publiczności. Ale 
praw dziw y rozkw it am atorskiej sceny gdań
skiej nastąpił w la tach  80-tych i 90-tych 
X IX  stulecia, i w dużym stopniu stał się za
sługą Tekli G linieckiej, k tórej ta len t i gra 
wzbudzały powszechne uznanie.

Zam iłow anie do teatru  wyniosła Tekla jesz
cze z wczesnej młodości, kiedy będąc m iesz
kanką Chełm na w ystępowała w  am atorskich 
zęspołach scenicznych. Po przeniesieniu się 
do G dańska „zakiełkow ała” w  niej daw na 
pasja, toteż gdy członkowie „Ogniwa” posta
nowili wzbogacić repertua r w ystaw ianych 
sztuk o dram aty  patriotyczne i kom edie o
byczajowe, bez w ahania podjęła się odtw a
rzania ról.

We w spom nieniach współczesnych jej osób 
postać Tekli pojaw ia się jako  interesujące, 
charakterystyczne dla tego okresu zjawisko 
Polki-patriotki, żony i m atki, ofiarnej dzia
łaczki społecznej, aktorki o dużej indyw idu
alności, a przy tym  nie pozbawionej urody 
i osobistego wdzięku.

Teatr stał się jej ulubionym  zajęciem  i n ie
mal powołaniem. O ddaw ała mu cały swój 
czas i energię, trak tu jąc  go jako patriotyczne 
posłannictwo. W aga tego posłannictw a była 
tym większa, że na dw a la ta  przed założe
niem „Ogniwa” wprowadzono w G dańsku za
kaz nauczania języka polskiego. W tej sy-

dokończenie na str. 14

MAŁA ENCYKLOPEDIA TEOLOGICZNA <«”
w opracowaniu bpa M. RODEGO

S znaczenie religijne Reformacji  (1930); In memoriam Karoli 
Serini (odczyt, wygłoszony na akadem ii żałobnej w p ierw 
szą rocznicę zgonu - » -ks. prof. K. Serini ego, 1932; odbitka 
z dzieła: K arol Serini, Życie, nauka, religia); Trwała podsta
wa religijna Reformacji (1937); Rozmyślania.

Sufragan — (łac. suffragor= głosu ję za, wspieram , zalecam)
— to term in, nazw a: 1° praktycznie m ająca daw niej znacze
nie w rzym skokatolickim  praw ie kanonicznym  dość w aż
ne, bo oznaczała tym m ianem  biskupa ordynariusza diecezji, 
będącej jedną z diecezji prow incji kościelnej, względnie 
archidiecezji z arcybiskupem  m etropolitą na czele, którem u 
w określonych spraw ach podlegali, dzisiaj są to już raczej 
tylko apelacyjne spraw y sądo<ve i praw o precedencji, or- 
odynariusze w  skład danej prow incji czy archidiecezji wcho
dzący; 2° pomocniczego biskupa ordynariusza diecezji, przy 
czym, ponieważ biskup powinien mieć sw oją diecezję, w 
Kościele Rzym skokatolickim  są oni, biskupi sufragani, fo r
m alnie ordynariuszam i czyli ojcami diecezji w tzw. te re 
nach niewiernych, czyli po łac. in  partibus infidelium .

Sukcesja apostolska — (łac. succesio aposto lica=następstw o 
apostolskie, dziedzictwo apostolskie) — w katolickiej te rm i
nologii teologicznej oznacza n ieprzerw ane następstw o b i
skupów  od -»■ apostołów począwszy, biskupów rea lizu ją
cych nadto jako legalnie w ybranych i ważnie konsekrow a
nych doktrynalne dziedzictwo apostołów, czyli -» depozyt 
w iary i m ających ich .wiarę.

Sulpicjanie — to księża, członkowie Towarzystwa p. wezw. 
św. S u l p i c j u s z a  (ur. ok. 363, zm. ok. 420; pisarz koś
cielny, wpierw prawnik, potem teolog i najprawdopodobniej 
po śmierci swej żony — przyjął święcenia kapłańskie), to
warzystwa czyli zgromadzenia, założonego w Paryżu w  1642

roku przez -► ks. Jan a  O 1 i e r w  celu zgodnego z postano
w ieniam i soboru trydenckiego kształcenia i w ychow ania 
przyszłego kleru. W zorem miały być i są zakładane i p ro
wadzone przez członków tego zgrom adzenia sem inaria du
chowne w  wielu k rajach  św iata, szczególnie jednak  w  A
meryce Półn. Podkreślić należy, iż je s t to sui generis, bo 
m.in. różnicam i w  porów naniu z innym i zakonam i, czy zgro
m adzeniam i — s u l p i c j a n i e  nie sk ładają żadnych ś lu 
bów, chcą jedynie realizować przym ioty osobowości i treści 
nauki Jezusa Chrystusa jako najlepszego i najwyższego 
wzoru kapłaństw a, jako ideału kapłana — arcykapłana.

Sum erowie — to ogólna nazwa ludów, zam ieszkujących w 
IV tysiącleciu przed Chr. tereny południowej M ezopotamii, 
nazw ane S u m e r .  Byli oni twórcam i jednej z najstarszych, 
dotąd znanych, cywilizacji św iata. W zakresie tem atyki i 
problem atyki teologicznej w yznawali oni poglądy politei- 
styczne i antropom orficzne, wśród których bazą jakby w yjś
ciową i ich ram am i były siły przyrody i strefy  gwiazd, 
również sam e gwiazdy, które zostały w różnoraki ;;posób u 
bóstw ione i obdarzone też różnorakim  kultem . Bogom, k tó
rzy stw orzyli wszechświat, przypisywali, w  ogólności biorąc, 
przedwieczność i nieśm iertelność, oraz przyjm ow ali zarów 
no istnienie ich mnogości, jak  i ich h ierarchizację. Wszelako 
w II tysiącleciu przed Chr. zostali S u m e r o w i e  przez 
szybko rozw ijający się semityzm wchłonięci, jednakże wiele 
elem entów  ich wierzeń zachowało się zarówno w  religiach 
semickich, jak  i następnie w religiach Greków, Rzymian i 
w innych religiach, czy system ach filozoficznych.

Suma — (lac. summ a=najwyższa) — to — ogólnie w  Koś
ciołach Katolickich przyjęta nazwa głównej Mszy św., od
prawianej w niedziele, z poprzedzającą Ją aspersją, ewen-
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Z zagadnień 
etyki 

chrześcijańskiej

Czyńmy wszystkim 
dobrze

N ajdłużej z grona aposto
łów C hrystusa żył św ięty Jan, 
Jego Koledzy już dawno po
nieśli m ęczeńską śm ierć za 
głoszoną praw dę, a pozostał 
tylko apostoł Jan  jako jedy
ny żywy tłum acz nauki Mis
trza z N azaretu. Nic więc 
dziwnego, że z różnych za
kątków  rzymskiego im perium , 
gdzie ew angelia zapuściła ko
rzenie i w yrastały Kościoły 
narodowe Jezusa Chrystusa, 
zdążali w ierni do naocznego 
św iadka życia Syna Bożego 
na ziemi, by z jego ust usły
szeć najw iern iejszą opowieść
o Bogu w  ludzkim  ciele i 
przekaz najw ażniejszych po
uczeń. U celu drogi w itał ich 
sędziwy, wiecznie uśm iechnię
ty, o anielskim  spojrzeniu s ta 
rzec, snuł w spom nienia o la 
tach spędzonych u boku Mis
trza z N azaretu, o męczeń
skiej śmierci i chw ale zm ar
tw ychw stania Jezusa. O tym 
mówił szeroko. Gdy przycho

dziło do re lacji wymogów, ja 
kie M istrz staw ia każdem u ze 
swoich w iernych, św ięty sta 
rzec pow tarzał jedno zdanie: 
„Synaczkowie m iłujcie się” !

W tym lakonicznym  zaw oła
niu zam ykał po m istrzowsku 
bez reszty całą etykę głoszo
ną przez Boga-Człowieka i ca
ły program  zbawczy każdego 
z nas. W szystkie bowiem 
przykazania, tysiące szczegó
łowych wskazówek etycznych, 
dadzą się wyczytać z tej jed 
nej zachęty! W oparciu o to 
lapidarne zdanie um iłow ane
go Chrystusowego Ucznia po
w stała inna m aksym a m iesz
cząca w  sobie wszystkie bos
kie i ludzkie nakazy chrześ
cijańskie, k tórej tw órcą jest 
św ięty A ugustyn: „M iłuj i rób 
co chcesz!” Kto będzie miał 
miłość w sercu, nie uczyni 
najm niejszej krzywdy nikom u
— ani Bogu, ani sobie, ani 
bliźniemu.

Chrystus uczynił z miłości 
fundam ent sw ojej nauki i w 
niej widzi spełnienie w szyst
kich nakazów  bożej woli: Już 
w Starym  Testam encie w ie
dziano o tym, że na miłości 
Boga i bliźniego opiera się 
całe praw o boże czyli cały Za
kon i prorocy. Gorzej było z 
realizacją tego praw a. Żydzi 
ograniczali je do grona swo
ich najbliższych. Zgadzali się 
z tym, że należy kochać Ojca 
i m atkę, krew nych i dobro
dziejów, ale już grzeszni
ków, a tym bardziej ludzi nie 
należących do N arodu w ybra
nego n ie m a potrzeby darzyć 
miłością. Tymczasem Chrystus 
przypom niał, że wszyscy lu 

dzie są braćm i i każdego na
leży uważać za bliźniego. N a
w et wróg nie p rzestaje być 
bliźnim i gdy odpowiemy 
miłością n a  jego nieprzyjaźń, 
zyskamy w nim  b rata : „M i
łujcie nieprzyjaciół waszych, 
dobrze czyńcie tym, którzy 
was m ają w nienawiści, a 
módlcie się za p rześladują
cych was, abyście byli synami 
O jca waszego, który jest w 
niebie i który spraw ia, że 
słońce jego wschodzi nad  do
brym i i złymi, a deszcz zra
sza 'sprawiedliwych i grzesz
ników ”.

Jeśli zrobimy dokładny ra 
chunek sum ienia z realizacji 
nauki naszego M istrza, okaże 
się, że nasza miłość jest b a r
dzo niedoskonała w  stosunku 
do Boga i naszych najb liż
szych, a co dopiero mówić o 
miłości nieprzyjaciół! Ten n ie
w łaściwy stosunek chrześcijan 
do ludzi ze swego grona i do 
obcych m usi ulec zmianie, 
jeśli chcemy, by Chrystus w i
dział w  nas gorliwych w y
znawców. Jak  w  praktyce za
brać się do tego dzieła? Jak  
czynić dobrze wszystkim, a 
szczególnie tym, którzy noszą 
to samo m iano wyznawcy 
Chrystusowego? Na pewno 
nie chodzi o słowne zapew 
nienia. M ówimy dużo. S ta
nowczo za dużo. W spomniany 
na wstępie apostoł Jan  uczy: 
„Synaczkowie! Nie m iłujcie 
słowem i językiem, ale czy
nem  i praw dą!

P raktyczne wskazówki po
daje Kościół święty. Jak  m i
łować „czynem i p raw dą” ? 
W skazówki te są jakby stresz

czeniem etycznej m ądrości za
w artej w  Piśm ie świętym. U
szeregowane w  dw u kolum 
nach noszą w katechizm ach 
m iano „czynów m iłosierdzia”. 
Każda z kolum n zaw iera sie
dem rad. Pierw sza siódem ka 
zaleca udzielanie bliźnim  po
mocy duchow ej: 1. Grzeszą
cych upom inać, 2. N ieum ieją- 
cych pouczać, 3. W ątpiącym  
dobrze radzić, 4. Sm utnych 
pocieszać, 5. Krzywdy cierpli
wie znosić, 6. Urazy chętnie 
darować, 7. Modlić się za ży
wych i um arłych. Do n a jtru d 
niejszych należy rad a  p ią ta  i 
szósta, bo zaleca Chrystusowy 
stosunek do ludzi nam  nie
przychylnych. Zbawiciel n a 
w et na krzyżu przebacza swo
im  opraw com  i do Ojca się 
modli o przebaczenie: „Ojcze 
odpuść im, bo nie wiedzą, co 
czynią”. Przebaczyć wrogom 
to p rze jaw  najwyższego 
chrześcijańskiego heroizmu.

D ruga siódem ka zaleca u
czynki m iłosierne odnośnie 
potrzeb ciała naszych bliźnich: 
1. Głodnych nakarm ić, 2. 
Spragnionych napoić, 3. Na
gich przyodziać, 4. Podróż
nych w  dom przyjąć, 5. 
W ięźniów pocieszać, 6. Cho
rych nawiedzić, 7. Umarłych 
grzebać. Pan Jezus kiedyś po
w iedział: „N awet kubek w o
dy podany bliźniem u nie po
zostanie bez nagrody — co 
bowiem uczyniliście jednem u 
z braci moich najm niejszych 
m nie uczyniliście. Czyńmy 
więc dobrze w szystkim  ze 
względu na Chrystusa i w je 
go Im ieniu.
Ks. ALEKSANDER BIELEC

MAŁA ENCYKLOPEDIA TEO LO G ICZNA <"«

tualnie też procesją wokół kościoła, w ygłaszaniem  tzw. za
powiedzi przedślubnych, wspom nień zm arłych, kom unika
tów  ogólnokościelnych, diecezjalnych i parafialnych, z k a 
zaniem, celebrow anej w  intencji parafialnej liturgicznej 
czynności — w łaśnie w  niedziele. W św ięta też są odpraw ia
ne s u m y ,  ale na ogół w tedy poza kazaniem  bez tych tzw. 
niektórych parafialnych niedzielnych „dodatków ” (zresztą 
w  dużej m ierze zależy to też nadto od inw encji proboszcza).

Sumienie — w teologii katolickiej jest w pojęciu ścisłym o
sobistą, czyli indyw idualnie podm iotową oceną czynów pod 
względem m oralnym , zgodnie z w yznaw anym  przez siebie 
św iatopoglądem  katolickim , etyką katolicką, a więc: czy 
czyn mój zewnętrzny, ale i w ew nętrzny tylko (myśl, p rag 
nienie, in tencja  itd.), je s t dobry, czy zły; mówi się  też, że 
jest to najbliższa, bezpośrednio zainteresow anego podmiotu 
działania — n o r m a  moralności, norm a w  stosunku do 
przyjętych odniesień etycznych; również, że utożsam ia się 
z sądem („głosem”) rozum u praktycznego o jakości czynów 
człowieka w  św ietle zasad w yznawanej -> e t y k i .  N ato
m iast w  pojęciu szerszym s u m i e n i e ,  czyli tzw. w e
w nętrzny głos czy odzew człowieka uw aża się za stałą, w ro
dzoną lub też nabytą, zdolność i um iejętność jakby  sam o
rzutnego, odruchowego oceniania m ających nastąpić fak 
tów, czy już zaistniałych zdarzeń w św ietle zasad m oral
nych, drzem iących w  człowieku jako  stan, jako już stała 
postaw a m oralnej oceny czynów, a więc faktów  lub zam ie
rzeń, a więc dopiero czynów myślnych lub wolitywnych, 
niektórzy moraliści i psychologowie katoliccy, również oczy
wiście szerzej rzecz u jm ując : filozofowie i teologowie — 
nazyw ają tę zdolność (mówią również o niej jako o w ro
dzonej) s y n t e r e z ą ,  łac. syn teresis= sum ienie habitualne, 
albo też w  podobnym znaczeniu s y n e j d e z i s ,  gr., cho
ciaż dotąd nie ma zgody co do ich tożsamego znaczenia.

Rozróżnia się też na ogół tzw. sum ienie p r z e d u c z y n -  
k o w  e (głos w ew nętrzny przestrzegający przed popełnie
niem  czynu złego, niem oralnego) i p o u c z y n k o w e  (głos 
w ew nętrzny oceniający pod względem m oralnym  popełniony 
czyn i płynące stąd tzw. w yrzuty sum ienia); sum ienie pew 
ne i w ątpliw e, szerokie i skrupulatne, itd.

W edług filozofii i teologii katolickiej człowiek, m ając 
wolną wolę, może w  sposób wolny postępować za w skaza
niam i swojego praw dziwego sum ienia, a  może się też im 
przeciwstawić, jeśli zaś czyni to ostatnie i popełnia czyny 
niezgodne z zasadam i m oralności chrześcijańskiej, katolic
kiej, powszechnie obow iązującej w  zakresie sw ojej p rzyna
leżności św iatopoglądowej; religijnej, popełnia -* grzech, 
a jeśli w  takim  stan ie  swojego sum ienia popełnia czyn 
przeciw  obowiązującem u praw u państw owem u, czy ogólnie 
panującem u praw u społecznemu, popełnia występek, p rze
stępstw o — i w obu przypadkach podpada pod sankcje k a r
ne tak  natu ry  nadprzyrodzonej, jak  i na tu ra lne j, przyrodzo
nej, ziemskiej (społecznej, państw ow ej, m iędzynarodow ej; 
oczywiście trzeba tu  wziąć pod uw agę: predeslynację;
wolność w oli; -*■ Łaskę).

Sumienność — to pozytywna cecha człowieka, polegająca 
na w ypełnianiu przez niego zgodnie ze swoim praw dziw ym  
-► sum ieniem  w szystkich swoich obowiązków: osobistych, ro
dzinnych, zawodowych, społecznych, a w znaczeniu ściślej
szym utożsam iać się też może i utożsam ia z uczciwością, 
wiernością, solidnością, poszanowaniem  praw  i przyw ilejów  
drugiego człowieka, dotrzym yw aniem  danego słowa, obiet
nic, ta jem nic itp. Czyli: człowiek sum ienny to człowiek ucz
ciwy, solidny, obowiązkowy, indyw idualnie i społecznie jak 
najbardziej pozytywny.

S
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POMOC DLA ETIOPII
Św iatow a Rada Kościołów, 

Światow a F ederacja L uterań- 
ska, rzym skokatolickie orga
nizacje „C aritas” w  Europie 
oraz wiele innych kościel
nych organizacji pomocy pod
pisało 30 października 1984 r. 
porozum ienie z rządem  Etio
pii w spraw ie uruchom ienia 
..mostu pow ietrznego”, którym  
dostarczana będzie pomoc 
żywnościowa dla głodujących 
m ieszkańców tego kraju.

DIALOG EKUMENICZNY
Od 8 do 13 października 

1984 r. odbyło się w Bossey 
k. Genewy doroczne posiedze
nie W spólnej Grupy Robo
czej Światow ej Rady Kościo
łów i Kościoła Rzym skokato
lickiego. O m awiano następu
jące spraw y, stanowisko 
chrześcijan wobec apartheidu, 
rolę m ałżeństw  mieszanych w 
kształtow aniu jedności chrześ
cijańskiej, niektóre problem y 
etyczne jako przyczynę no
wych podziałów. Ustalono, że 
w najbliższej przyszłości 
grupa ta  skoncentru je swoje 
działania na składaniu  w spól
nego św iadectw a, w spółpracy 
w dziedzinie społecznej oraz 
na kształtow aniu postaw  eku
menicznych.

„POLITYKA MUSI 
SŁUŻYĆ LUDZIOM”

W pojednaniu z Polską w i
dzi ks. biskup H elm ut Hild, 
prezydent Kościoła Ew ange
lickiego Hessen-Nassau, n a j
bardziej „poruszające” kościel
ne i polityczne w ydarzenia 
swego 16-letniego urzędow a
nia, które kończy się w  m ar
cu br. P rezydent Hild w ym ie
nił w  zw iązku z tym  układ 
o norm alizacji stosunków  z 
Polską z r. 1970 oraz bliskie 
kontakty  z polskim i Kościoła
mi, o które się „osobiście 
troszczył”. Zdaniem  prezyden
ta Kościół w inien domagać 
się od polityki, aby służyła 
ludziom, a najwyższym przy
kazaniem  -wszelkich działań 
politycznych w inien być po
kój.
NOWA RUNDA DIALOGU 

Z REFORMOWANYMI
Kom itet Wykonawczy Ś w ia

towej Federacji Luterańskiei 
wyznaczył na posiedzeniu 1-2 
lutego br. swoich przedstaw i
cieli w  następnej fazie dialo
gu z Kościołem Ewangelicko
-Reform owanym : prof. Debela 
Brri z Etiopi, d r S. N ababan’a 
z Indonezji, d r G. Nagy z W ę
gier i dr B. Sandvik’a z N or
wegii. Nowa runda dialogu 
rozpocznie się pod koniec tego 
roku. P odstaw ą tych rozmów 
będą praw dopodobnie wyniki 
dotychczasowego dialogu w 
USA oraz K onkordia Leuen- 
berska. Poprzednia runda d ia
logu o zasięgu m iędzynarodo
wym m iała miejsce w latach 
1970-1973. Od r. 1978 istnieje 
lu terańsko-reform ow ana ^ru- 
pa robocza, k tóra przygoto
w uje .następną serię rozmów.

350-LECIE 
„OJCA PIETYZMU”

W tym  roku przypada 350- 
ta rocznica urodzin Filipa 
Jakuba Spenera, który ucho
dził w Kościele luterańskim  
za ojca pietyzmu. Z jego 
działalności wyszły silne im-

M ojżesz, detal X V H -w iecznej am bony  w kościele sta rokato lick im  
w Egm ond aan  Zee (H olandia)

O łtarz głów ny w kościele po lskoka to lick im  
w  Ż ark ach

pulsy dla życia kościelnego 
na całym  świecie, dotyczące 
pracy z Biblią, rozpowszech
n iania P ism a Sw., odpowie
dzialności św ieckich za Koś
ciół i pracy w grupach — co 
znacznie wzbogaciło życie d u 
chowe protestantyzm u. Istotne 
były też propozycje reform y 
studiów  teologicznych, b a r
dziej pozytywnego stosunku 
między w yznaniam i i wobec 
żydostwa. Główne uroczys
tości odbędą się w B erlinie 
(NRD), gdzie Spener był rad 
cą konsystorza i proboszczem 
przy kościele Św. Mikołaja.

WYPOWIEDŹ
PRZEORA Z TAIZfi

1 stycznia br. zakończyło 
się w  Kolonii VII europej
skie spotkanie młodzieży eku
menicznej społeczności z Tai- 
ze. W centrum  5-dniowego 
spotkania, które po 
pierw szy miało miejsce 
RFN, znajdow ała się wspólna 
m odlitw a ew angelickich
rzym skokatolickich i p raw o
sław nych chrześcijan o pokój
1 pojednanie na świecie. 
P rzeor i założyciel tej spo
łeczności, 69-letni szw ajcarski 
ksiądz ew angelicko-reform o
w any Roger Schutz, pragnie
2 lipca br. spotkać się z sek
retarzem  generalnym  ONZ i 
zwrócić się z apelem  o roz
brojenie i ustanow ienie ogól
noświatowego autorytetu.

NOWE PRAWO 
KOŚCIELNE 

A EKUMENIA
Nowy kodeks rzymskiego 

p raw a kościelnego, na ogół 
krytykow any przez ew angeli
ków, zaliczył, zdaniem  papie
ża, po raz pierwszy wyraźnie 
dbanie o jedność chrześcijan 
do obowiązków biskupów  o
raz episkopatów. O publikow a
nie kodeksu określił Jan  P a
weł II jako „przekształcenie 
nauki II Soboru W atykań
skiego o Kościele w  kościel- 
nopraw ne form uły.” Jako 
przykład ekum enicznych
następstw  kodeksu podał p a 
pież porozum ienie z Kościo
łem  Syryjsko-Praw osław nym ,. 
w m yśl którego w ierni mogą 
przyjm ować sakram enty  d ru 
giego Kościoła, jeśli kapłan 
własnego Kościoła nie jest o
siągalny.

2 000 CHRZEŚCIJAN
W IZRAELU

Norweska m isja działająca 
w Izraelu postanow iła praco
wać w kierunku  utw orzenia 
samodzielnego Kościoła Lute- 
rańskiego w tym  kraju . N ie
w ielkie parafie lu terańskie w 
H aifie i w  Tel Aviwie kie
row ane są obecnie przez ra 
dy zborowe, w  których no r
wescy m isjonarze zajm ują 
czołowe pozycje. Dążność do 
usam odzielnienia się w ypływa 
ze strony ludności izraelskiej, 
k tóra chciałaby w ten sposób 
zareagować na krytykę lu te 
ranów  palestyńskich, zarzuca
jących jej zbytnie pow iązania 
z organizacjam i zachodnimi. 
Liczba 2 000 chrześcijańskich 
Żydów w Izraelu w ykazuje 
stałe tendencje zwyżkowe. 
Dla misji norweskiej pracuje 
obecnie w  3 miastach ok. 
dwudziestu Norwegów i Iz
raelczyków,

?



K orynt

ŚLADAMI
APOSTOŁA

PAWŁA

dokończenie ze str. 3

Co skłoniło św. P aw ła Apostoła by skie
row ał dalsze kroki do K oryntu? Zwykły 
szlak podróżnych płynących stam tąd ku 
brzegom Azji, korzystna dla kaznodziei wiel- 
kośw iatow a atm osfera tego m iasta, czy też 
przemożne pragnienie rzucenia posiewu 
właśnie tam, gdzie gleba najniew dzięczniej- 
sza?

Nie szukajm y jednoznacznej odpowiedzi na 
to pytanie. Nie zapom nijm y jednak, iż to 
w Koryncie Pan jedyny zachęca swego ucz
nia do pozostania i głoszenia Słowa bez 
względu na obaw y i przeszkody (Dz 18,9— 
10). Trud tej m isji pojm iem y lepiej, gdy po
znamy, czym był ówczesny K orynt — sto li
ca rzym skiej Achai.

O grodzie tym  najdaw niejsze m ity G re
ków m ówiły jak  o gnieździe w ystępku. Za
łożycielem jego m iał być rozpustny i pod
stępny Syzyf; jego w nuk Bellerofont — przy
padkow y zabójca, rów nież zapragnął dorów
nać bóstwom. Tam znalazł schronienie nie
um yślny ojcobójca — argonauta Jazon wraz 
ze zbrodniczą Medeą, k tóra z zemsty pom or
dow ała w łasne dzieci. Także okrutny tyran 
Periander, zaliczany do „siedm iu mędrców 
greckich”, zgładził tu  swą piękną żonę Me- 
lissę.

Ale ten sam Periander w raz z ojcem Ky- 
pselosem stworzył podstawy potęgi i zamoż
ności Koryntu, wyzyskując jego korzystne 
położenie na w ąskim  przesm yku m iędzy Pe
loponezem i resztą krain  greckich; po obu 
jeg^- stronach powstały dw a porty dla szyb
kiego transportow ania towarów bez opływa
nia półwyspu. Tak rozwinęła się kw itnąco 
żegluga i handel — K orynt wcześnie bił 
w łasną w artościow ą m onetę i zakładał m ias- 
ta-kolonie poza Grecją. Miasto zdobiły w spa
niałe budowle, w jego portach kotwiczyły 
galery z różnych btron ówczesnego św iata, 
m iały siedziby obce banki i kupcy, ponad 
grodem zaś górował osławiony przybytek 
rozkoszy — świątynia, bogini miłości, A fro
dyty. Tu pow stał też Związek Helleński, miał

siedzibę Związek A chajski i stąd ogłosił swą 
w ypraw ę na Persów A leksander M acedoń
ski.

Ów nadm iar sławy i bogactwa — niczym 
w  baśni — przyniósł Koryntowi zagładę: 
kiedy w  146 r. pr?ed Chr. Lucjusz Memmiusz 
pobił wojska Związku Achajskiego, rzymski 
senat polecił zniszczyć konkurencyjne m iasto 
i K orynt podzielił wcześniejszy los K artag i
ny. Gdy zaś w sto lać później Ju liusz Cezar 
kazał odbudować z gruzów miasto i osadzić 
w nim rzym ską załogę, nazywało się już ono 
Colonia Laus Iulia Corinthiensis i wcale nie 
przypom inało świetnego K oryntu Periandra. 
Mimo to, dość prędko podniosło się z upadku 
dzięki swym portom : Lechajon obsługiwał 
żeglugę zachodnią, zaś K enchreje (Kenchry) 
przeznaczone były dla wschodniej. Będące 
siedzibą nam iestn ika Achai (płd. Grecji) 
miasto znów pełne było bogatych kupców, 
rzem ieślników  i portowej biedoty, przyby
szów z różnych stron, często wzbogaconych 
wyzwoleńców, dla których jedyną relig ią był 
handel i chęć użycia, a bóstwem  — pieniądz.

Takim i przybyszami byli również wygnani 
cesarskim  dekretem  z Rzymu Żydzi A kw ila 
i Pryscylla, w  któr}7ch domu św. Paw eł zna j
duje przystań i podejm uje rzem ieślniczą 
pracę (Dz 18,2—3); „nie byłem wam  cięża
rem ” — przypom ni potem , zapewniając, że

i w  przyszłości „bardzo chętnie poniesie 
w ydatk i” (2 Kor 12,13—15). W wolnych chw i
lach Apostoł naucza w miejscowej synago
dze — sporo później przyzna, iż rozpoczynał 
to dzieło „w słabości i bojaźni, i z w ielkim  
drżeniem ” (1 Kor 2,3). Mamy nam acalny ślad 
istn ienia takiej św iątyni, odkąd znaleziono 
kaw ał m uru opatrzony napisem  — te osiem 
zachowanych, niezgrabnych liter przechow a
ło pam ięć o „synagogę Ew raion”.

Nie m a znaczenia czy była to ta  sam a 
św iątynia, w  której rozbrzm iew ały słowa A- 
postoła o nauce Jezusa. Bardziej istotne jest, 
jak  przem aw iał św. Paweł. Możemy domyś
lać się tego z treści późniejszych listów do 
gm iny i z tego prostego w yznania: „będąc 
przebiegłym , zdobyłem was podstępem ” (2 
K or 12,16). Do K oryntian, którzy byli próżni 
i zarozum iali, a wśród nielicznych w artości 
dobrze pojm owali miłość, należało przem a
wiać własnym  ich językiem, lecz zm ieniając 
stare pojęcia na nowe, chrześcijańskie. Taki 
w łaśnie będzie 13 rozdział Pierwszego Listu 
do Koryntian.

Kiedy z północy przybyw ają Sylas i Ty
moteusz, ożywia się praca m isyjna: naw ró
cony zostaje przełożony synagogi K ryspus i 
inni K oryntianie (Dz 18,8). Apostoł sam 
chrzci Kryspusa, Gajusa, rodzinę Stefanasa 
(1 Kor 1,14—16) — tych, którzy będą „p ier



P osążek  „D obrego P a s te rz a ” 
z K o ry n tu  (IV—V w.)

wocinami A chai” ; pow stają też najpew niej 
jego listy  do Tesaloniczan. Ale i n ieprzy ja
ciele nie śpią: wzburzeni Żydzi staw iają 
Paw ła przed sądem prokonsula Juniusza An- 
neusza Galliona, który świeżo objął urząd 
wiosną 52 r. Galliona — przeciw ieństwo P i
ła ta  — nie dotknęło jeszcze miejscowe ze
psucie i korupcja, nie darm o jest on też b ra
tem  słynnego filozofa Seneki. W ydaje więc 
obiektywny wyrok, uznając św. Paw ła i je 
go nauki za nienaganne w myśl praw a rzym 
skiego (Dz 18,12—16). Okazawszy w ten spo
sób swą niewinność i przewagę, trium fujący 
Apostoł pozostaje w m ieście do końca roku,

(1 Kor 16,17), od których dow iaduje się o p a 
nujących nieporządkach.

Niedoświadczeni K oryntianie widocznie 
pojm ow ali naukę Jezusa jako dzieło posz
czególnych mówców, dzieląc się na stronnic
tw a sym patyzujące bądź z Apollosem, bądź 
tea z Paw łem  lub z Piotrem -K efasem . Nie 
byli też wciąż wolni od pokus zepsucia, m a
jąc szereg wątpliwości natu ry  m oralnej. Oto 
przeszkody jakie przezwycięża Apostoł w 
pierwszym  z listów, gdy napom ina wiernych 
do zgody i jedności (1 Kor l,10n.), p ię tnu jąc 
ich. swobodę obyczajową, niespraw iedliw ość 
wobec bliźnich (1 Kor 5—6) oraz naruszenie ry-

„...Lata i w ieki z burzam i, wojnam i ponad 
K oryntu przem knęły m uram i1' — pisał Sło
wacki w swej ..Podróży na Wschód”. Z n a j
bogatszego m iasta Hellady, upiększanego jesz
cze w  II w., pozostało mniej niż z Filippi. 
P lądrow ali je i burzyli H erulow ie i Wizy- 
goci, Norm anowie, krzyżowcy, Bizantyjczycy, 
W enecjanie i Turcy. Niszczyły kolejne trzę
sienia ziemi, z których ostatnie, w 1858 r. 
przyniosło całkow itą zagładę.

Z pysznych budowli ocalało jedynie sie
dem kolum n najstarszej św iątyni Apollina. 
Pole rzym skich ru in  odkrywali od 1896 r. 
am erykańscy archeolodzy. Dzięki nim  można

a następnie opuszcza je  przez Kenchreje, 
pow racając na ląd azjatycki (Dz 18,18).

Dzieło jego kontynuują odtąd korynccy 
bracia oraz w krótce przybyły św ietny kazno
dzieja i erudyta — aleksandryjczyk Apollos 
(Dz 18,24—19,1). Lecz św. Paw eł utrzym uje 
stały kontakt z tą żywą, choć nader niespo
kojną i w ym agającą opieki gm iną: kieruje 
tam  wiernego Tymoteusza (1 Kor 4,17) i Ty
tusa (2 Kor 7,5) posyła do niej cztery listy, 
z których doszły do nas tylko dwa, przy jm u
je  też w ysłanników : ludzi Chloe (1 Kor 1,11) 
oraz S tefanasa z Fortunatem  i Achaikiem

tuału (1 Kor 8—10). Na niepełną skuteczność 
tych napom nień w skazuje treść drugiego pis
ma, w którym  Apostoł broni też swej apos
tolskiej godności. Ale gm ina ta, spośród k tó
rej w ym ienia później diakonistę Febe, skry
bę Tercjusza, K w artusa, skarbnika E rasta  i 
innych (Rz 16,21—24), gm ina bogata i życz
liwa, zbiera jego pochwały, gdy idzie o 
szczerość (2 Kor 9,1—2). Toteż mimo przyspo- 
rzanych trosk, m iła jest ona Apostołowi, od
wiedzającem u ją  niejednokrotnie. W brew nie
jasnościom chronologicznym pew ne jest, iż 
św. Paw eł był tam  co najm niej trzykrotnie.

dziś obejrzeć rozległy plac agory i zarysy 
im ponujących daw niej budynków : trzech
urzędowych bazylik, łaźni, licznych świątyń
i sklepów, teatru  i odeonu. To w łaśnie S ta
ry  K orynt odległy od dzisiejszgo o kilka k i
lometrów. Od tych ru in  w półtorej godziny 
można dotrzeć na szczyt obronnego Akroko- 
ryntu, gdzie niegdyś sta ła  św iątynia A frody
ty. Nie m a po niej śladu — na gruzach rzym 
skiej tw ierdzy wznoszą się dziś m ury XVII- 
-wiecznej w arow ni weneckiej.

KRZYSZTOF GÓRSHT

Te siedem  ko lum n  ocalało ze słynne j 
ko ryn ck ie j św ią tyn i Apollina
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ANTOINE
de

SAINT-EXUPERY
— pisarstwo 
potwierdzone życiem

29 czerwca 1985 roku m inie dokładnie 85 
la t od dnia urodzin tego wyjątkowego p isa
rza, który pojaw ił się w historii literatury  
francuskiej. Nie tylko zresztą francuskiej — 
pisarstw o Sain t-E xupery’ego należy bowiem 
do najbardzie j cenionych wśród twórców  tej 
m iary co Rem arque, Hem ingway czy Irw ing 
Stone.

Wszyscy trzej reprezentow ali typ tzw. sil
nej osobowości w literaturze, wszyscy trzej 
doświadczyli na sobie tw ardych praw  życia, 
bezwzględnych praw , czy może raczej ich 
braku, w  czasie dziejowych kataklizm ów  i 
przełomów, w których człowiek stanął prze
ciw sobie.

Czy wtedy, u progu XX wieku ten młody 
arystokrata  z Lyonu mógł kiedykolw iek 
przypuszczać, że podejm ie się tak  trudnej, 
odpowiedzialnej roli ja k ą  jest pisarstw o? 
Czy mógł przypuszczać, że potw ierdzi je w 
pełni w łasnym  życiem?

A jednak  tak się stało. P isarstw o Saint- 
-Exupery’ego nie zrodziło się z próżni. To 
nie wymysł wyobraźni twórcy — to rzeczy
wistość tak  bardzo praw dziw a, że aż bolesna. 
Pełno jej wszędzie: w  „Ucieczce Jakuba z 
B ernis”, k tó rą  napisał w  roku 1925, w  opu 
blikow anej w  cztery la ta  potem  „Poczcie na 
południe”, w powieści „Nocny lo t”, k tóra u 
zyskała jedną z eksponowanych .nagród lite
rackich. Nie brak  jej także w  „Małym 
Księciu”, tym  na ,pół praw dziw ym  na pół 
baśniowym  trak tacie m oralnym , z którego 
przebija niczym nie osłonięte doświadczenie 
m oralne autora.

Bo też i całe pisarstw o S aint-E xupery’ego 
jest bardzo „serio”. W ybitny krytyk francus
ki Roger Callois w jednej ze swych rozpraw  
poświęconych autorow i „Nocnego Lotu”, 
określił Sain t-E xupery’ego jako „człowieka 
czynu”, którem u działanie nie podpo
rządkow ane wyższym racjom  nie w y
starcza. D ziałanie samo w sobie było bo
wiem dla niego fak tem  nic nie znaczącym. 
Dopiero podporządkowanie go jak iejś idei 
czyniło zeń w artość godną największego ry
zyka. Świadomość ryzyka, ale ryzyka podej
mowanego z wyboru, z odpowiedzialności, 
stanow ią dla S aint-E xupery’ego czynnik do
datkowo je  nobilitujący.

W obliczu takiej postaw y pisarstw o Saint- 
-Exupery’ego musiało oprzeć się na dwóch 
przesłankach: praw dzie i odpowiedzialności. 
W przedm owie do polskiego w ydania „Pocz
ty na południe”, „Nocnego lo tu” i „Listu do 
zakładnika” w ym ieniony już Roger Caillois 
napisał: „Zdaje się, że Saint-Exupery  jeszcze 
jako dziecko powziął dla zawodu pisarza 
respekt niem al relig ijny  i przez całe żj^cie 
zachował przekonanie, iż sam fak t pisania 
pociąga za sobą niezwykle poważną odpowie
dzialność.”

Może dlatego w jego pisarstw ie nie ona 
słów chybionych, niepraw dziw ych, podobnie 
jak  przypadkowych postaw  czy wymyślonych 
wydarzeń. Bo tak napraw dę, to Saint-Exupe-

ry nie jest przecież czystej wody literatem , 
głównie z powodu swojej koncepcji lite ra tu 
ry, literatury , k tórą uważa za narzędzie cy
w ilizacji; lite ra tu ry  ocalającej wyczyny i u 
czucia człowieka, jego porażki i zwycięstwa 
przed zagrażającą im nicością.

Patrząc w  ten sposób na litera tu rę  Saint- 
-Exupery nie traci czasu na fikcyjne sce
nariusze, jego proza jest sum ą poszczegól
nych przeżyć osób, z którym i się stykał, 
św iadectwem  jego i ich działania, pozbawio
nym zbędnych ornam entów. W łaśnie to sp ra
wia, że pisane przezeń utw ory są bardziej 
relacjam i zaobserwowanych faktów  i p rze
żytych wydarzeń, bardziej reportażam i niż 
powieściami. Transpozycja rzeczywistości jest 
w nich bardzo nikła, a niekiedy naw et żad- 
:;a.

Saint-E xupery  podobnie jak  Hemingway, 
odczuwał bowiem pogardę, p raw ie w strę t do 
litera tu ry  bez pokrycia. Toteż nie pisał n i
czego, co nie miało swego pokrycia w  życiu, 
czego nie doświadczył na w łasnej skÓFze. 
F ikcja literacka w ydaw ała mu się równie 
podejrzana jak  „zabieg” polegający na prze
noszeniu czytelnika w św iat łatw y i oszu
kańczy.

Skazany więc n a  dokładność nie m iał wy
boru — chąc pozostać w iernym  sam em u so
bie, m usiał pogrążać się  w  rzeczywistości, 
doświadczać jej, brać na siebie świadomość 
ryzyka z poczuciem pełnej odpowiedzialnoś
ci.

W pisarstw ie S aint-E xupery!ego życie i 
twórczość stanow ią jedno. Trudno tu  o roz
graniczenia — człowiek i twórca, pilot i 
p isarz dopełniają się w zajem nie. Dyscyplina 
zawodu rzu tu je  n a  postaw ę człowieka pió
ra. W jego powieściach, opow iadaniach nie 
m a słów nie sprawdzonych, podobnie jak  nie 
m a m iejsca na nie przem yślane ruchy w  p i
lotażu.

Ta gw arancja prawdziwości odnosząca się 
do słów m a swój spraw dzian w  pam ięci au 
tora, przeżyciach a nierzadko też bliznach 
na ciele. „Powściągliwość ta  stanowi o w a r
tości tego dziwnego autora, co chciał mówić 
ludziom  jedynie praw dy, których mocy do
świadczył sam ” napisał przed laty  Roger 
Caillois.

Być może w łaśnie ta  surow a dyscyplina 
spraw ia, że Saint-E xupery  świadomie decy
duje się na ograniczanie przysługującej mu

swobody pisarza; bardziej staw ia na zaufa
nie niż na podziw. I nie przem aw iają za tym 
bynajm niej względy estetyczne, to raczej za
sady m oralne zdają się decydować o wszyst
kich tych szczególnych ograniczeniach.

Ale zasady m oralne decydują także o tym, 
że Saint-Exupery  jako człowiek i pisarz od
rzuca całkowicie przywilej „podwójnej m o
ralności”. To, co proponuje swoim czytelni
kom odnosi w rów nym  stopniu także do 
siebie, a może naw et przede wszystkim do 
siebie.

Saint-Exupery  podobnie jak  Riviere, bo
hater „Nocnego lo tu”, jest człowiekiem, k tó 
rego zasady m oralne pochodzą z surowej ety
ki obowiązku i odpowiedzialności. W ymaga
jący i wyrozum iały zarazem, spraw iedliw y i 
konsekw entny w swoim podejściu do czło
wieka, naw et jeśli w ym aga wiele, to niczego 
nie narzuca, pozostaw iając mu szansę w ol
nego wyboru. Toteż i bohaterow ie Saint-Exu- 
pery’ego, jakkolw iek w pełni autentyczni, 
stanow ią jedynie pew ną propozycję postawy, 
jaką autor przedkłada względem czytelnika, 
każąc m u rozstrzygnąć we własnym  sum ie
niu. Ta tw arda  zdawałoby się wręcz surowa, 
twórczość w rzeczywistości jest przecież nie
słychanie hum anistyczna, gdyż staw ia czło
w ieka w  roli podmiotu, naw et w obliczu 
wyraźnego zagrożenia.

„Każdy znajduje w łasną praw dę w pełni 
swego człowieczeństwa” — zdaje się mówić 
tw órca tej niepospolitej literatury , a niesły
chana uczciwość nakazu je Saint-Exuppry'em u 
być przede wszystkim sobą. Toteż n ie  ma w 
sobie nic z ascety, nie w yrzeka się życia, 
czerpie z niego pełną garścią. A jednak  k ie
dy trzeba przekłada trud  nad spoczynek, 
pracę nad przyjemności, niebezpieczeństwo 
nad rodzinny spokój. I dokładnie to samo 
proponuje swoim czytelnikom. Proponuje 
m ądrze — ukazując ludziom jednocześnie 
wartość tego, co tracą  w m om encie 'w yrze
czenia. Proponuje uczciwie — każdem u zo
staw iając możliwość wyboru, bo tylko taki 
w ybór jest coś w art.

Za każdym razem  też pisarz staw ia py ta
nie: czy w arto? Pytanie tym  trudniejsze, że 
dla Sain t-E xupery’ego życie je s t przecież 
rzeczą świętą. Czy istnieje zatem  wartość, 
która uspraw iedliw iałaby poświęcenie?, A 
jednak stając tw arzą w  tw arz z ryzykiem, 
towarzyszącym przecieraniu powietrznych 
szlaków na trasie Tuluza-C asablanca-D akar, 
pilot A ntoine de Saint-Exupery  wybierze 
niebezpieczeństwo, które zawsze w iąże się z 
postępem. I nie będzie to bynajm niej ryzyko 
dla samego ryzyka, raczej świadomość i 
zrozumienie, że powołaniem  człowieka jest 
przede w szystkim  tworzenie, a w ięc św iado
me opowiedzenie się po stronie cywilizacji.

To w łaśnie w alka o postęp, o nowe 'w a r
tości, znacznie przewyższające aktualny „stan 
posiadania” każą przezwyciężać chaos, strach 
a także w łasne słabości. W im ię tych, i w y
łącznie tych wartości, Saint-Exupery  godzi 
się na akceptację surow ych nakazów, bo jak 
sam powiedział: „Nie możemy znieść tego, 
aby spraw y nasze i czyny u traciły  nagle w 
oczach naszych wszelki sens. W tedy bowiem 
obnaża się pustka.”

Tak więc działanie dla cywilizacji jest 
przeznaczeniem  i losem człowieka, od któ
rego ludzkość n igdy się  nie wyzwoli. Jest 
ono bowiem w arunkiem  istnienia, a więc 
w artością nadrzędną względem tego, co dziś 
uznajem y za stan  swego posiadania.

Być może dlatego w łaśnie wychodząc n a 
przeciw  ju tru , pilot sam olotu zwiadowczego, 
Antoine de Saint-E xupery  w ystartow ał do 
kolejnego lotu w dniu 31 lipca 1944 roku, 
udając się nad rejon G renoble i Annecy. 
Tym razem  jednak „ofiara życia okazała się 
dla Saint-Exupery 'ego — pisarza — podpisem 
stw ierdzającym  autentyczność św iadectw a.”

W drodze pow rotnej do bazy sam olot w raz 
z pilotem  został zestrzelony przez nieprzy
jaciela.

ELŻBIETA DOMAŃSKA
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Dzieje cywilizacji w Z dziejów teatru i dramatu

lokalizacja geo- 
data, okres graficzna i poli- fakty, w ydarzenia

tyczna

1607—1612 Polska — Rosja In terw ency jna w ojna Polski przeciw
Rosji o tron carski. W konsekw en
cji usiłowań polskich m agnatów
dążących do osadzenia na tronie
rosyjskim  popieranych przez nich 
sam ozwańców (Dym itr Sam ozwa
niec pierw szy i drugi) — zdobycie 
Sm oleńska przez hetm ana Żółkiew
skiego, zwycięstwo w ojsk polskich 
pod Kłuszynem, obsadzenie K rem 
la polską załogą. Dla ugody część 
bojarów  zgodziła się na osadzenie 
na tronie królewicza W ładysława, 
syna Zygm unta III  Wazy, który,
chcąc tego tronu dla siebie nie w y
raził zgody. Po opuszczeniu Moskwy 
przez oddziały Żółkiewskiego carem  
obrano M ichała Romanowa.

1607—lbl5 Ameryka Płn. A nglik H enry Hudson podczas czte
rokrotnych w ypraw  do Ameryki
Północnej odkrył u jście rzeki, naz
w anej od jego nazw iska rzeką H ud
son.

W ynalezienie teleskopu przez G ali
leusza.

Bitw a pod Cecorą i klęska wojsk
polskich po w ypraw ie hetm ana Żół
kiewskiego do M ołdawii w  celu 
zdobycia i u trzym ania wpływów 
polskich w brew  Turkom . W walce 
z Turkam i ginie sam hetm an Żół
kiewski, a w ielu ze starszyzny do
sta je  się do niewoli, co zachęca 
Turków  do w ypraw y na Polskę.

Obrona Chocimia przed siłam i tu 
reckimi. W czasie zwycięskiej bitwy 
chocimskiej, zm arł hetm an Karol 
Chodkiewicz, jeden z najznakom it
szych dowódców w  dawnej Polsce.

Pow staje pierw sza publiczna restau 
rac ja  w W arszawie.

P ierw sza bitw a m orska w Zatoce 
G dańskiej pod O liw ą między flotą 
polską a szwedzką w  w ojnach o o
panow anie brzegów Bałtyku przez 
Szwedów — zakończona zwycię
stwem Polaków.

K raków  — stolica Polski do 159S roku

1610 Włochy

1620 Polska

1621 Polska

1624 Polska

1627 Polska
28.XI

Teatry polskie 
po Powstaniu Styczniowym

Po Pow staniu Styczniowym w ciągu niewielu la t nastąpiły  w  te
atrze polskim  duże zm iany — ilościowe i jakościowe.

Po pierw sze — zm ienił się zasięg teatru , k tórego działalność ak
tyw niejsza była teraz na ziem iach zachodnich niż wschodnich. 
Likw idacji uległy polskie zespoły n a  Litwie, Białorusi i Ukrainie, 
natom iast udało się w 1870 roku założyć te a tr  polski w Poznaniu, 
którego zespół odwiedzał również później metodycznie inne m iasta 
zaboru pruskiego: W rocław, Toruń, Bydgoszcz i Gdańsk.

Po drugie — oprócz zasięgu tea tru  zm ieniła się również nieco pu 
bliczność teatralna. Był to okres dość szybkiego w zrostu ludności, 
szczególnie w  Królestw ie. Spośród" dużych m iast na przykład W ar
szawa podwoiła w  ciągu dw udziestu la t liczbę mieszkańców (z 211 
tys. w 1863 r. do 400 tys. w  1884 r.). Byli to spragnieni rozrywki po
tencjaln i w idzowie teatraln i, m niej niż dotychczas wyrobieni, więcej 
zw racający uw agę na treść niż n a  w ykonanie przedstaw ienia i ocze
kujący tzw. mocnych w rażeń z tej treści w ynikających. Sprzyjało 
to zatem rozwojowi farsy, m elodram atu i operetki, k tóre często wy
staw iano w  letnich teatrzykach ogródkowych — w ynalazku w arszaw 
skim  końca la t sześćdziesiątych.

Letnie trupy w arszaw skich teatrzyków  ogródkowych, rozw iązyw a
ne po sezonie letnim , obsługiwały często jesienią i zim ą inne m ias
ta, przyczyniając się do rozw oju teatrów  wędrownych. Wszystko to 
razem  złożyło się na fak t zaniku po Pow staniu Styczniowym dotych
czasowego tea tru  szlacheckiego i na pojaw ienie się tsa tru  inteligenc- 
ko-mieszczańskiego. I jego zresztą żywot nie był pozbawiony tru d 
ności, zważywszy n a  konieczność w spółistnienia we wszystkich trzech 
zaborach z tea tram i innego języka i obyczaju. W G alicji i w  K ró
lestw ie na przykład pojaw ił się tea tr  żydowski, w zaborze rosyjskim  
panow ały teatry  języka rosyjskiego, we Lwowie pow stał tea tr  u k ra iń 
ski, w W arszawie opera polska znów m usiała konkurow ać ze spro
w adzaną co roku operą włoską, w Łodzi działał stały  tea tr  niem iec
ki, a w całym zaborze pruskim  teatry  polskie wciąż były szykano
wane.

Jedynie w G alicji te a tr  polski był w korzystniejszej sytuacji. 
A ustria przeobraziła się w państw o federalne o ustro ju  p a r
lam entarnym , co w łaśnie przyniosło G alicji tzw. w yodrębnienie: zam 
knięto tea try  niem ieckie, zelżała cenzura, co pozwoliło na w ystaw ia
nie sz tuk potępionych w  innych zaborach. Twórczość dram atyczna i 
tea tra ln a  ożywiła się — co nie oznacza, że w ystaw iano wszelkie po
w stałe wówczas u tw ory: od 1861 roku Cyprian K am il Norwid przez 
10 la t w ysyłał z Paryża swoje sztuki do W arszawy, Lwowa, K rako
wa. Niestety, na próżno. W XIX  w ieku żaden utw ór Norwida nie 
trafił na sceny...

Oprócz „biernego” uczestnictwa w  życiu teatralnym  pojawiło się 
też uczestnictwo „czynne”, iprzejawiające się w ilości i zasięgu po
wstających teatrów  am atorskich, których zwłaszcza dużo powstało 
w zaborze pruskim , na Śląsku, skąd prom ieniow ały n a  cały kraj, 
stając się cząstką obyczaju, przenoszonego naw et przez em igrantów  
na obczyznę.

Zm ienia się też atm osfera teatru . Już od la t dwudziestych XIX 
w. na Zachodzie stosowane 'było oświetlenie gazowe. W II połowie 
w ieku pojaw ia się ono i na ziemiach polskich. O trzym ują je  też, te
atry : lwowski, krakow ski, w arszaw ski, poznański, łódzki, lubelski. 
Daje to nowe, nie znane dotąd możliwości: łatw o jednym  ruchem  
rozjarzyć św iatłam i scenę i przyćmić widownię, co sprzyja pow staniu 
nowej, niezw ykłej, uroczystej i nieco tajem niczej atm osfery: siedząca 
w m roku publiczność czeka w  ciszy na odsłonięcie kurtyny  i ukaza
nie pełnej blasku sceny.

Teatr sta je się rozrywką m asową — ale rozrywką uroczysta, sprzy
ja jącą  kontem placji praw d przedstaw ionych na scenie w oderw aniu 
od pospolitości.

ed

A leksander F red ro  
— jeden  z n a jznakom itszych  

kom ed iop isarzy  polskich  
XIX w ieku



Gdzite są 
dzieci 

tamtych 
lat...

Siedzę na leżaku — a w łaściwie praw ie 
leżę — swobodnie. Przede m ną brzeg 
rzeczki; m ała, płytka, na dnie kam ienie 
i trochę piasku. Na piasku bawi się moja 
córeczka. M alutka dziewczynka w du
żym słom ianym  kapeluszu. Słońce praży, 
je s t gorąco. Leniwie... Motyl jak iś koloro
wy siada na kapeluszu Kasi, w achluje się 
skrzydełkam i. K asia baw i się cichutko. L u
bi się bawić w  piasku. Przynosi mi na 
kam ieniu babki piaskowe. .Dostaję tę bab
kę „na niby” n a  drugie śniadanie.

Cisza. Mogłabym przecież podrzem ać w 
tej ciszy południa. Coś mi jednak  przesz
kadza. W łaściwie nie wiem co. Niepokój...

P atrzę  na dziecko — jest zupełnie bez
pieczna na piaskowym brzegu. Widzę, jak  
m ała w ygrzebuje dołek w piasku. W lewa 
w niego w ytrw ale wodę, wreszcie gdy 
woda znowu ucieka, grzebie łyżką. Dziura 
jest coraz głębsza, nie w ystarcza jej ta 
piaskow a studzienka, w ygrzebuje rów 
Zwykłą łyżką dziecko kopie w  piasku 
w ąski rów. I gdy tak  pogłębia w ytrw ale 
ten rowek — czuję w sobie lód. W go
rący upalny dzień nad brzegiem nie
w innej rzeczki w m ałej wiosce na Pod
halu, w spokojnej ciszy południa... Dziec
ko w ykopuje dół, dziecko w ygrzebuje zie
mię z row ka i odkłada na bok...

Podryw am  się — nie mogę dłużej — bieg
nę do Kasi. Chcę zaraz, natychm iast za
kopać ten piaskowy rowek... Zabieram , 
niem al w yryw am  dziecku łyżkę. Ono pod
nosi na mnie zdziwione niebieskie oczy — 
okrągłe ze zdziwienia.

Trzym am  w  ręku łyżkę. Zwykła alum i
niowa, wygięta trochę i z brzegu wy
szczerbiona. Dziecko chce się bawić, pa
trzy na m nie pytającym  niebieskim  spoj
rzeniem.

Był taki upalny dzień, żar lal się z 
n ieba — to była specjalność tam tych dni, 
że te, które m iały być ciepłe, paliły ża
rem, a te, które m iały być chłodne, szczy
pały mrozem.

W tedy był upał. W końcu obozu Niemcy 
kazali wykopać rowy ochronne. Może 
wreszcie ta  w ojna się skończy?

S toję ze S taszką jako Schutzgrabenpoli- 
zei. Licho wie, czego miało się pilnować 
w tych rowach.

K ąt m uru, na m urze druty, m ur stromo 
zerwany jak ten brzeg naprzeciwko i bez
pośrednio za nim  niebo niebieskie i bez 
chm urki. K ąt w  załam aniu m uru. W tym 
kącie wał odrzuconego z rowu piasku jest 
najw iększy — wysoka góra piasku — scho
dzę na drugą stronę. W kącie, tuż pod 
ścianą baraku, przykucnęło dwoje dzieci 
— dwóch chłopców — jeden czarny, d ru 
gi jaśniejszy. B aw ią się.

Je st już rok 1944. Dzieci przywieziono 
do obozu z Pow stania W arszawskiego. 
Niedużo ich było, nie wiem, ile. Idę w ich 
stronę, nie uciekają, tylko m ilkną. S taję 
z boku. Stoję ta k  długo, że nab iera ją  
śmiałości i baw ią się dalej. M ają zwykłe 
łyżki — takie same łyżki — i t<ymi łyżka
mi grzebią w piasku. Przez dłuższą chw i
lę n ie  mogę zrozumieć, co te dzieci robią. 
Jeden chudym i łapkam i w ygrzebuje dół 
w  sypkim piasku, odrzuca łyżkę i w ygar
nia piasek obiem a rączkam i. Pow staje dół 
już dość głęboki, chłopiec staje z boku 
tego rowka, staje tyłem do mnie i do to

warzysza, który wyciąga rękę, jakby  w 
niej trzym ał pistolet... paff, paff — jedno 
dziecko naśladuje strzał — a drugie na 
odgłos tego strzału  pada w  wykopany dół.

Nie mogę tego wytrzymać, pytam : „Co 
wy robicie?”

Krzyczę...
Chłopiec ten, co strzelał, patrzy na 

m nie zdziwiony, oczy ma takie w łaśnie 
jak  Kasia, niebieskie, okrągłe. P atrzy  na 
m nie ze zdziwieniem i z żalem — zepsu
łam  im zabawę. W reszcie mówi z pew 
nym zniecierpliw ieniem :

— No przecież bawim y się.
—■ Bawicie się?
— Bawimy się  w Niemców.
Nie mogę w to uwierzyć. Dziecko jest 

duże, musi mieć więcej niż moja mała, 
musi mieć pięć, może sześć lat.

A tam ten drugi, ten zabity? Gramoli 
się z rowka, wstaje. Chude nożyny, po rt
ki brudne, wielkie, o w iele za duże, zw ią
zane sznurkiem , w ydęty brzuszek i krzy
we nóżki — tam ten chyba młodszy.

Mówi do tego jasnego: „Jazda, teraz 
ty”.

A gdy niebieskooki chłopak nie reaguje, 
tylko patrzy na mnie, czarny złości się i 
wybucha nagle: „Los, los, weiter, weiter, 
aber schnell”.

Jasny chłopak biegnie do brzegu rowu 
i sta je  do nas tyłem.

Niemożliwe...
To przecież niemożliwe, żebym tyle la t 

w idziała ten sam obrazek: stoi chłopiec 
do m nie tyłem... Jasna głowa pełna lo
ków — króciutkich, bo włosy chłopak ma 
wysoko podgolone, chuda, cienka szyjka 
przychylona do przodu, ręce z tyłu zło
żone razem  — widzę, jak drgają małe 
paluszki.

„Paf, paf” — czarny strzela.
Biały pada na piasek.
Robi mi się niedobrze. Ze zmęczenia, z 

upału.
Staszka sta je  koło mnie i patrzy  na 

dzieci: co oni robią? To ja  odpowiadam :
— Bawią się w  rozstrzeliw anie ludzi. 

Kopią sobie sami ten rów.
Staszka patrzy  na mnie, jak  na w aria t

kę. „Coś ty...” Szorstko wyciąga chłopaka 
z piasku, sam a zakopuje ten rów. Chłop
cy nie rozum ieją, patrzą przez chw ilę na 
nią. a potem uciekają pędem  na główną 
lagrową. Chude nogi śm igają. Nie ma 
ich.

♦ * =»

„To ta łyżka — myślę — a zresztą m o
że ten piasek? A może ten upał? A mo
że niebieskie oczy dziecka?”

Nie wiem.
O ddaję m ojej zdziwionej córeczce łyżkę 

i popraw iam  zepsuty rowek. W racam  do 
mego leżaka.

Myślę. Gdzie są, co robią — jeżeli są 
gdzieś na świecie — tam te dzieci...

S tam tąd?
Co w nich zostało?

wybór i oprać. M.K.
(na podstawie opow iadania WANDY POL- 
TAWSKIEJ pt. „Zabaw a w  piasku” z an 
tologii „Godziny dzieciństwa” wydanej 
przez Naszę Księgarnię w  roku 1980)
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M.ASZ W A K A C JE !
Minął wrzesień, 
a z nim  jesień, 
upłynęła zima ostra, 
po niej wnet majowa wiosna.
I tak minął szkolny rok.
Koniec czerwca — szkoła, stop!

Teczki, torby i tornistry  
zostawiamy na rok przyszły.
Każdy z nas świadectwo ma 
(czasem w  oku zalśni łza!).
Z kolegami się żegnamy  
i ze szkoły wybiegam,y.

Tak marzyłeś o podróży, 
która za nic cię nie znuży,
0 przygodach, samochodach
1 o słońcu, co sił doda.
W szystko ci zapewni świat: 
morze, góry, lasu szmat.

Rzekłbyś dziś. że fruwać chcesz 
Masz wakacje, więc je bierz!

MAŁGORZATA KĄPIŃSKA
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W A K A C J E
—  jakie one 

będą?
A ja k  ju ż  jeździć na row erze, to w tow arzystw ie . 
M ożna przecież sofcie ty le  opow iedzieć!

M ożna i ry so w ać , zw łaszcza k ied y  n am io t lub 
dom ek cam pingow y je s t w  pobliżu

1 ona  tak że  m arzy  o w akac jach

„Powiedz mi, 
jak spędziłeś, 
wakacje 
a powiem Ci, 
kim jesteś”

Nadeszły wreszcie — wytę- 
sknione, wymarzone... Za nam i 
pracow ity rok  nauki — dla jed 
nych bardziej udany, dla innych 
mniej. Na pewno m niej udany 
dla tj^ch, co w ierząc w szczegól
ną moc i czar wiosennych dni 
wzmożonej nauki, kiedy to za
kw ita ją  przysłowiowe już kasz
tany, rozpoczęli intensyw ną edu
kację. Okazało się bowiem, że 
troszkę za późno... Dla tych m a
rzycieli i innych „opieszałowców” 
tegoroczne niepowodzenia sta 
nowić będą przestrogę na dalsze 
szkolne lata.

Nie czas jednak  na wymówki. 
Cieszymy się dziś z w akacji i z 
nadejścia lata! Przed nam i całe
2 miesiące, tj. 62 dni w akacyj
nych przygód!

Jak  spędzimy tegoroczne w a
kacje? Każdy z Was m a na pew 
no w łasne plany. Jedni zapewne 
gdzieś w yjadą, inni być może 
zostaną w domu. W iele jednak 
zależy od w łasnej pomysłowości, 
fantazji i poczucia humoru.

Pam iętajm y jednak, żeby w 
piękne, letnie, w akacyjne nie
dziele, gdziekolw iek będziecie, 
w stąpić do kościoła i pomodlić 
się w intencji rodziców, rodzeń
stwa, kolegów i w łasnej. Od tego 
obowiązku, od obowiązku ucze
stnictwa w niedzielnej Mszy 
świętej nie zwalniają Was w a
kacje!

A teraz posłuchajcie, co Wam 
proponujem y. Bardzo jesteśm y 
ciekawi, jak  spędzicie te w aka
cje, jakie będziecie mieli przygo
dy? Napiszcie do nas! N ajcie
kawsze prace zostaną nagrodzo
ne ( a może i w ydrukow ane w 
„Rodzinie”, kto wie?!). Pisząc do 
naszej Redakcji, podajcie swoje 
imię i nazwisko, ile macie la t i 
dokładny adres (łącznie z kodem 
pocztowym). Jaka będzie nagro
da?. Nie możemy tego zdradzić — 
jest to wielka tajem nica.

Serdecznie zachęcamy Was do 
wzięcia udziału w  naszej w ak a
cyjnej zabawie pod nazw ą: „Po
wiedz mi, jak spędziłeś w akacje, 
a powiem Ci, kim  jesteś”.

A teraz: Uwaga — Start! Roz
poczynamy w akacje słowami 
w iersza: „Masz wakacje, więc je 
bierz!” (oczywiście, jeśli tylko 
chcesz).

f  .

M uszle — słychać  w n ich  szum  i śp iew  sy ren . 
Czy będziecie je  zb ierać , ab y  później w spo
m inać  w ak ac y jn e  dni?
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Rozmowy 
z Czytelnikami

W sposób niezwykle bezpośred
ni przedstawia nam swoje pro
blemy p. Stefania Sz. z woje
wództwa nowosądeckiego. W 
przesianym do nas liście pisze 
bowiem między innymi:

„Przed kilku laty wprowadzi
łam w mojej rodzinie praktykę 
systematycznego czytania Biblii. 
Toteż w  każdą niedzielę wieczo
rem — po zakończeniu prac w 
gospodarstwie rolnym — wraz 
z ezlonkami najbliższej rodziny 
(mężem i dziećmi) poświęcamy 
15 minut na głośną lekturę No
wego Testamentu. Zdajemy so
bie bowiem sprawę, że w ten 
sposób poznamy dokładniej nau
kę objawioną. Bo oboje z męż- 
żem nie tylko sami chcemy żyć 
„po bożemu”, ale również wycho
wać nasze dzieci na świadomych 
i dobrych katolików oraz pra
wych obywateli...

Pamiętam jeszcze z nauki re- 
ligii, że Jezus Chrystus jest 
prawdziwym Bogiem, który stal 
się człowiekiem i umarł na krzy
żu dla naszego zbawienia. Mam 
niestety trudności ze znalezie
niem odpowiednich tekstów No
wego Testamentu w  których jest 
mowa, że Syn Boży jest praw

dziwym człowiekiem... Nasuwają 
mi się ponadto wątpliwości, czy 
Chrystus — jako człowiek — był 
w pełni świadomy tego, że jest 
prawdziwym Bogiem. Proszę więc
0 przytoczenie tekstów nowotes- 
tamentowych z których wynika
łoby, że Jezus Chrystus rzeczy
wiście jest prawdziwym człowie
kiem oraz, że miał świadomość 
swego bóstwa”.

Szanow na Pani Stefanio! W ed
ług nauki objawionej Jezus 
Chrystus je s t rzeczywistym  i 
praw dziw ym  człowiekiem, zaś 
Jego n a tu ra  ludzka — podobnie 
jak  u innych ludzi — składa się 
z duszy i ciała. M iał więc Syn 
Boży praw dziw ie ludzkie ciało. 
Świadczą o tym  jednoznacznie 
Jego słowa, w ypow iedziane do a- 
postołów w  dzień zm artw ych
w stania: „Spójrzcie n a  ręce moje
1 nogi m oje, że to J a  jestem. 
D otknijcie m nie i patrzcie: 
W szak duch nie ma ciała i koś
ci, ja k  widzicie, że J a  m am ”. 
(Łk 24,39). Bezpośrednio po tym 
Ew angelista dodaje: „A gdy to 
powiedział, pokazał im ręce i 
nogi” (Łk 24,40). Miał też Syn 
Boży praw dziw ą ludzką duszę. 
Bowiem podczas swej m odlitw y 
w  Ogrójcu skarżył się Ojcu n ie
bieskiemu, m ówiąc: „Sm ętna jest 
dusza m oja aż do śm ierci” (Mt 
26,38). K onając zaś n a  drzewie 
krzyża, w ołał: „Ojcze, w  ręce 
Twoje polecam ducha mego” (Łk 
23,46).

Z Ewangelii w ynika również 
jasno, że Chrystus w ielokrotnie 
podaw ał się za Syna Bożego, da
jąc w ten sposób świadectwo, iż 
je s t praw dziw ym  Bogiem. Kiedy 
bowiem faryzeusze potępiali Go 
za to, że uzdraw ia w  'szabat, po
w iedział do nich: „Mój Ojciec aż 
dotąd działa i Ja  działam ” (J 
5,17). Chciał w ten sposób przy
pom nieć im, że czyni to samo co 
jego niebieski Ojciec, k tó ry  po 
dokonaniu dzieła stworzenia

św iata — a więc w dzień swego 
odpoczynku — n ie  przestaje być 
czynnym w  utrzym aniu św iata. 
Ten sam  Ew angelista dodaje n a 
stępnie: „Dlatego też Żydzi tym 
usilniej starali się o to, aby go 
zabić, bo nie tylko łam ał szabat, 
lecz także Boga nazyw ał w łas
nym Ojcem” (J 5,18).

Innym  zaś razem  — gdy Ży
dzi przechw alali się, że pocho
dzą z narodu wywodzącego się 
od A braham a — Jezus odpowie
dział im n a  to: „A braham , oj
ciec wasz, cieszył się, że miał 
oglądać dzień mój, i oglądał, i 
radow ał się. W tedy Żydzi rzekli 
do niego: Pięćdziesięciu la t jesz
cze nie masz, a A braham a w i
działeś? Odpowiedział im Jezus: 
Zapraw dę, zapraw dę powiadam  
wam, pierw ej niż A braham  był, 
Jam  je st” (J 8,56—58). Z przy
toczonych słów  wynika, że Pan 
Jezus był przedtem , niż narodził 
się jako człowiek.

W ysyłając zaś apostołów na 
pracę m isyjną, pow iedział im: 
„Idźcie tedy i nauczajcie w szyst
kie narody, chrzcząc je w  imię 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego” 
(Mt 28,19). S taw ia się więc tu 
taj Chrystus na równi, z Ojcem 
i Duchem Świętym. A ponieważ 
Bóg Ojciec i Duch Święty są o- 
sobam i boskimi, w ynika stąd 
również, że i sobie przypisują 
uczestnictwo w  naturze boskiej. 
Zaś o tuchą dla uczniów  w  cza
sie trudności i prześladow ań ja 
kie ich spotkają, m a być zapew 
nienie Chrystusa: „Oto J a  jes
tem z wam i ipo w szystkie dni aż 
do skończenia św iata” (Mt 28,20). 
Takie zapew nienie mógł wypo
wiedzieć tylko człowiek, który 
jest zarazem  Bogiem.

Wreszcie, gdy Jezus Chrystus 
stanął przed sądem  arcykapłana 
K ajfasza, ten zw racając się do 
Niego, rzekł: „Zaklinam  cię na 
Boga żywego, abyś nam  pow ie
dział, czy Ty jesteś Chrystus, 
Syn Boga” (J 26,63). W tedy Jezus

oświadczył uroczyście: „Tyś po
wiedział. Nadto pow iadam  w am : 
Odtąd ujrzycie Syna Człowiecze
go siedzącego na praw icy mocy 
Bożej i przychodzącego w obło
kach n ieba” (J 26,64). To też s ta 
ło się powodem, że Chrystus ska
zany został na śmierć, „bo się 
czynił Synem Bożym” (J 19,7). 
Według m niem ania przywódców 
żydowskich stw ierdzenie C hrys
tusa było bluźnierstw em , za co 
prawo Mojżeszowe kazało karać 
śmiercią.

Również apostołowie uważali 
Chrystusa za Syna Bożego, a 
więc za prawdziwego Boga. Wy
razem  takiego przeświadczenia są 
słowa P iotra, który powiedział: 
„Tyś jest Chrystus, Syn Boga ży
wego” (Mt 16,16). Podobne prze
konanie w yraża okrzyk apostola 
Tomasza, który u jrzaw szy Zba
w iciela zm artwychwstałego, za
wołał: „Pan mój i Bóg m ój!” (J 
20,28). Ponadto cała Ewangel:a 
św. Ja n a  niezbicie wykazuje, że 
Pan Jezus jest nie tylko p ra w 
dziwym człowiekiem, ale i 
praw dziw ym  Bogiem.

Nie ulega również n a jm n ie j
szej wątpliwości, że Jezus Chrys
tus był jako człowiek w  pełni 
św iadom y swego bóstwa. P ierw 
sza w zm ianka o tym  pochodzi z 
Jego młodzieńczych lat. Bowiem, 
kiedy — m ając dw anaście la t — 
zastał przez M aryję i Józefa od
naleziony w św iątyni jerozolim 
skiej, powiedział im : „Czyż nie 
wiedzieliście, że w  tym, co jest 
Ojca mego, Ja  być m uszę?” (Łk 
2,49). Również w  dalszym Jego 
życiu n a  ziemi —. jak  to  w yka
zu ją przytoczone nieco wcześ
niej wypowiedzi Jezusa — nie 
zabrakło takiego przekonania.

Korzystając z okazji, łączę dla 
Pani i wszystkich Czytelników 
pozdrowienia w Chrystusie

DUSZPASTERZ

TEKLA 
GLINIECKA

dokończenie ze str. 5

tuacji tea tr „Ogniwa” był właściwie jedynym  
poważnym miejscem, z którego donośnie i 
wyzywająco zarazem  dochodziła mowa pol
ska.

Życie Tekli G linieckiej upływało w fer
worze zajęć. W zorowo w ychowywała córki i 
prow adziła dom, pom agała mężowi w sp ra
wach handlowych, doglądała sklepu, a w ie
czory, wolne od prób i spotkań towarzyskich, 
poświęcała na przysw ajanie nowych tekstów.

Program  teatralny  „Ogniwa” był urozm ai
cony. Nie m ożna było przecież wystawiać 
w  nieskończoność jednej sztuki, am bicją zes
połu była też dostateczna liczba prem ier, 
często dochodząca do kilkudziesięciu. P rze
ważała tem atyka patriotyczna: wystawiono 
III część „Dziadów”, dram aty  Słowackiego, 
komedie Fredry, Blizińskiego, Bełzy, rapsody 
narodowe. Spektakle tea tru  am atorskiego 
„Ogniwo” reprezentow ały też wysoki poziom, 
co znajdowało swoje uznanie w pochlebnych 
recenzjach, a także wysokiej frekw encji na 
spektaklach i aplauzie publiczności, zachwy
conej m istrzow ską grą aktorów . Publicznośc 
przeważnie rekru tow ała się z Polaków 
m ieszkających w  Gdańsku, ale byli i zam iej
scowi, zam ieszkali na Kaszubach i w poblis
kich m iastach. Nie brakło też Niemców, któ

rzy przybywali do tea tru  zaciekawieni dobrą 
renom ą polskiej sceny

Aplauz w idzów  i pochlebne recenzje da
w ały niem ało satysfakcji aktorom  gdańskie
go teatru , ale najw ięcej zadowolenia przys- 
sparzała im  świadomość popularyzacji mowy 
polskiej i narodowej kultury, nie mówiąc 
już o zaszczepianiu idei niepodległościowych 
wypowiadanych przez wybitnych polskich 
twórców. Sukces był tym  większy, że próby 
zespołu odbywały się przeważnie w  m iesz
kaniu Glinieckich w praw dzie pod czujnym 
okiem pan i Tekli, ale w  w arunkach odbiegają
cych od potrzeb teatru. Pani Tekla przyjm o
w ała w  związku z tym rolę doradcy w w ie
lu kw estiach: w spraw ach in terpretacji, sce
nografii, kostiumologii i charakteryzacji. 
Tekla Gliniecka nie tylko kreow ała główne 
role kobiece, ale przede wszystkim kiero
w ała całym zespołem, w ykonyw ała też w ie
le czynności, bez których nie można byłoby 
podnieść naw et kurtyny. Z jej pomysłów i 
rad  korzystali więc m alarze i stolarze, deko
ratorzy, krawcy, a także muzycy, którym  su 
gerowała odpow iednie i zgodne z atm osferą 
sztuki tło muzyczne.

Każde przygotowanie do nowego spektaklu 
wymagało od niej dokładnego przestudiow a
nia literatury , w  której znajdow ała rady i 
wskazówki niezbędne do pracy. W ykorzysty
wała je potem z korzyścią dla zespołu. By
wało, że osobiście rozprowadzała bilety na 
przedstaw ienia.

Ow czas pomiędzy prem ieram i, pełen na
pięć, zdenerw ow ania i trem y pozostawił jej 
jednak niezapom niane przeżycia i miłe 
wspomnienia. Czyż mogła szlachetniej i 
wzniosłej spełniać swój obowiązek wobec oj

czyzny? Dlatego tak drogie jej sercu były 
pożółkłe gazety sprzed la t w których znajdo
w ała ciepłe słowa pod swoim adresem, jak 
na przykład te, napisane w  „Dzienniku Po
znańskim ” po przedstaw ieniu „Słowiczka” 
Bełzy, w lu tym  1887 roku: „Palm ę pierw szeń
stw a przyznać w ypada paniom  Tekli G liniec
kiej i L.W., które już trzykrotnie dały nam 
dowody, jak ła tw ą jest praca przy  n a jtru d 
niejszych naw et w arunkach tam, gdzie cho
dzi o zachowanie spójni braterskiej i o oca
lenie z ogólnej powodzi miłej nam  mowy 
ojczystej.”

Poza pracą w zespole Tekla G liniecka nie 
stroniła także od innych zajęć społecznych, 
które często w spierała swoim uczestnictwem
1 hojną ręką. Toteż kiedy w roku 1900 G li
nieccy opuszczali Gdańsk udając się do No
wego, Tekla wywoziła ze sobą prześw iadcze
nie o spełnieniu swej patriotycznej misji.

Po jej wyjeździe teatr am atorski stracił 
na popularności i ^nigdy nie osiągnął już 
daw nej świetności. Jego m iejsce zajęły chóry
i tow arzystw a śpiewacze, a zwłaszcza n a j
popularniejszy z nich „L utnia” .

Idea pracy n a  rzecz polskości moęno za
korzeniona przez Teklę Gliniecką i jej męża, 
przetrw ała jednak  długo. Jeszcze w okresie 
W olnego M iasta działały na terenie G dańska 
tow arzystw a i organizacje kobiece, które 
kontynuow ały działalność swej poprzednicz
ki. W alka o polskość G dańska jako spuścizna 
po Tekli Glinieckiej p rzetrw ała w świado
mości gdańszczan aż do dnia powrotu m iasta 
do Macierzy.

GABRIELA DANIELEWICZ
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Rosła w  nim  złość, że podstępem  dał się zw abić tu ta j. Gdyby to 
było w W arszawie, poszedłby do domu i już..

Jednakże trzeba było zobaczyć, co tam  stoi w tych papierach.
Podniósł broszurę i zak lą ł: była drukow ana po francusku. Byłby 

ją  znowu rzucił na ziemię, gdyby nie w inieta, a raczej rysunek. Ten 
go zaciekawił.

W yobrażał dużą salę bez okien. Pośrodku n a  tron ie  siedział chudy 
facet z czarną brodą i z zam kniętym i oczyma. Nad jego głow ą ja ś
niała trzyprom ienna gwiazda i trzy płonące pochodnie. Dookoła p lac
kiem na ziemi leżały nagie kobiety.

Policzył końcem zapałki.
„Dwanaście!... Aha, to niby te pątnicziki... A tym facetem  to ja 

m am  być... Co za cholera!”
Przerzucał kartk i. Na ostatniej też był rysunek, na widok którego 

w zdrygnął się: przedstaw iono tu kozła o dw unastu  rogach, kozła z 
tw arzą ludzką.

Dyzma te raz  już nie m iał w ątpliw ości: „D iabeł”.
Nie należał do w ierzących ani do praktykujących, jednakże teraz 

uznał za stosowowne przeżegnać się, po czym n a  wszelki wypadek 
chwycił za guzik.

„Fu. św inie!”
Z kolei zabrał się do m aszynopisu i z ulgą skonstatow ał, że jest 

sporządzony w  jęzvku polskim.
Czytał bardzo uważnie. N iektóre ustępy po dw a i trzy razy, a po 

m im o to w ielu rzeczy nie rozum iał, głównie dlatego, że n ie  znał zna
czenia m asy wyrazów.

Skom binował z całości to, że chodzi o stw arzanie „zrzeszeń sios
trzanych”, że celem takiego zrzeszenia m a być zbliżenie się do idea
łu trzech praw : życia, miłości i śm ierci, że najw ięcej m ądrości zys
ku je się przez rozkosz ducha, ciała i rozumu, że w  tym  celu dw a
naście pątn iczek musi pojąć jakąś Łaskę N iew olnictw a i w ybrać 
Dziewicę Orędowniczkę, k tó ra  w yszuka P ana  Woli, M istrza G w iaz
dy, Dawcę Zrozum ienia, którego to  nazywać będą W ielkim T rzynas
tym.

Tu dowiedział się że w ybraniec taki m usi odznacza się w ybitnym i 
talentam i, foyć człowiekiem m ądrym , twórczym, płodnym, a  przede 
wszystkim  człowiekiem niesłychanie silnej woli i pełni zdrow ia f i
zycznego.

Wielki T rzynasty funkcje swoje pełni przez la t trzy, po czym w y
b iera ją  następnego. P aragraf ten zaw ierał adnotację, że W ielki Trzy
nasty m a praw o bezwzględne rozkazyw ania Pątniczkom , a niepo
słuszeństwo karać może według uznania. N atom iast za zdradę ta 
jem nic Loży jest tylko jedna k ara : śmierć.
80

Następowały opisy obrzędów, gdzie byłą mowa o zespoleniu du
chem i ciałem, o piciu w ina, m odlitw ach 'i rozmowie ze zm arłymi.

Na końcu były ostrzeżenia przed porów nyw aniem  Zakonu z kul
tam i czarnej czy białej magii.

Nikodem  złożył maszynopis i zamyślił się.
N iew ątpliw ie wszystko to było jakąś sitrwą, gdzie nie obchodzi 

się bez diabła. Dużo dałby za to, żeby mógł o tym  wiedzieć przed 
w yjazdem  z W arszawy.

Ho, ho, wówczas i dziesięć h rab in  nie potrafiłoby w yciągnąć go 
tu ta j, ale teraz?...

K to wie, co te „pątniczki” z nim  zrobią, jeżeli odmówi?... W tajem 
niczyły go i  w  obawie, by ich  n ie w sypał, gotowe mu jak ą  krzywdę 
zrobić... Przecie tu  powiedziane, że za zdradę mogą ukatrupić.

„Ot, przyczepiły się, ścierw o!”
W pakował ręce w  kieszenie spodni i chodził po pokoju. Przyszło 

m u n a  myśl, że z drugiej strony  -rzecz jednak  nie w ygląda tak  
strasznie. Bo żejeli on tam  będzie głównym, jeżeli odeń będą w y
chodzić rozkazy... Co szkodzi spróbow ać?

W każdym  razie lepsze, to niż żeby m iały dosypać mu jakiej tru 
cizny czy zrobić na mnie m achlojkę z diabłem ”.

Jeżeli z każdą m inu tą sk łaniał się bardziej ku przyjęciu dziwacz
nej propozycji, odgryw ała w  tym  rolę i pewnego rodzaju c ieka
wość: co też to  będzie? Obawę, czy potrafi być tym  całym „trzy
nastym ” i do tego „w ielkim ”, uspokajała n o ta tk a  w maszynopisie, 
zaznaczająca, że M istrz jest duchowym  przew odnikiem  Loży, zaś 
form alne kierow nictw o i celebracja obrzędów spoczywa na barkach 
siostry Orędowniczki.

Gdy z wybiciem  siódmej zapukano do drzwi, był już gotów z po
stanow ieniem .

Zaniepokoiło go to, że teraz zjaw iła się tylko panna Stella. Obec
ność h rab iny  Koniecpolskiej z jej żywymi rucham i i roześm ianym i 
oczyma dodaw ała bowiem  całej historii bardziej ziemskego charak
teru. N atom ast b runetka m iała w  sobie coś demonicznego, a nadto 
robiła w rażenie bardzo uczonej i surow ej.

Zam knęła drzwi za sobą i Nikodem  odniósł nagle takie wrażenie, 
jak  człowiek, który w pustym  zaułku spotyka uzbrojonego w  gruby 
kij przeciw nika.

— Już siódma — wym ówiła praw ie barytonem.
— Siódm a? — uśm iechnął się Dyzma. — Rzeczywiście, jak  ten 

czas leci...
— Jakaż jest pańska decyzja? Spodziewam się, że nie odrzucasz 

nakazu objaw ień?

cdn.

POZIOMO: 1) do w yśw ietlania film ów na szklanym  ekranie, 5) ,
grecka bogini mądrości, 10) pisarz, 11) k lątw a, 12) -Norweg albo U  /
Szwed, 13) weselny obrzęd ludowy, 15) włoski taniec ludowy. 16) 
górski interlokutor, 19) pasza zbożowa, 21) kuzyn łasicy o cennym 
futrze, 25) m yślowy lub słowny kon tak t z bóstwem, 26) am erykański 
step, 28) region w  dorzeczu Prypeci, 29) artysta  w ystępujący W po- 
jędynkę lub na tle zespołu, 30) rodzaj mięsa, 31) ty tu ł powieści r “*
Orzeszkowej.

PIONOWO: 1) w ybitne uzdolnienie, 2) kieszonkowe źródło św iatła, 
3) dostojnik kościelny, 4) znak muzyczny, 6) figura geometryczna, 
7) sąsiad z Zachodu, 8) stolica K atalonii, 9) głos męski, 14) statek  n a 
powietrzny, 17) śledź m arynow any zw inięty w rulonik. 18) wróży z 
gwiazd, 20) beznoga jaszczurka, 22) dzieło najeźdźcy, 23) środkowa 
część wozu, 24) oszczędnościowy podpis, 27) o tręby zbożowe.

Rozwiązania prosim y nadsyłać w ciągu 10 dni od daty ukazania się 
num eru pod adresem  redakcji z dopiskiem na kopercie lub pocztów
ce: „Krzyżówka nr 25”. Do rozlosowania:

n agrody  książkow e 

R ozw iązanie k rzyżów ki nr 19

POZIOMO: now ic ja t, N ogat, elem ent, ana tem a, es te ta , A lle lu ja , N otre  D am e, 
m ata , A lpy, em en ta le r , dysp en sa , fa lse t, R uc iane , k w a d ra t, p auza , k ra k u sk a .

PIONOW O: N iem en, w iertło , cm en tarz , au to , ogarek , A rteuza , p a rlam en t, 
N azaret, ad am aszek , ban d era , k a ta fa lk , puszcza, eksp res, dekarz , s ta tu a , Ik a r.

Za p raw id łow e rozw iązan ie  krzyżów ki N r 15 nag ro d y  w ylosow ali: M arla 
P io trow ska z K ielc 1 Jan  C iszek z M iedzianki.

N agrody prześlem y pocztą.
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Tadeusz Dołęga-Mostowicz
■

Jedno zm iarkow ał, że hrab ina jest w tym  całym  in teresie m niej
szą szyszką niż p an n a  Stella.

Znowu zaczęła mówić pani Koniecpolska.
W yjaśniła, że powzięły postanow ienie zw rócenia się do Nikodema 

z prośbą, by zechciał zostać W ielkim Trzynastym . Doszły bowiem do 
przekonania, że on najbardzie j godny jest tej władzy, jako człowiek 
potężnej, nieugiętej woli i głębokiego umysłu. Że on tylko może sp ra
w iedliw ie w ładać nad Lożą praw am i życia, m iłości i śm ierci, tymi 
trzem a prom ieniam i, które sk ładają się na ta jem nicę Powszechnego 
Zakonu Szczęścia.

Dyzma był wściekły. Siedział z  rękom a w kieszeniach i ponuro 
milczał. Przysiągł sobie w  duchu ani palcem  n ie dotknąć tej afery. 
Po d iabła m u to? Czy po to dochrapał się takiego stanow iska i ta 
kiej forsy, żeby te raz  wleźć do krym inału? O, nie!

Toteż gdy w  pew nym  m om encie obie panie wstały, a panna S tel
la grobowym głosem zapytała:

— M istrzu, czy zgadzisz się przyjąć św ięcenia W ielkiego T rzynas
tego?

O dparł krótko:
— Nie. Nie zgadzam się.
Zdum ienie i sm utek  odbiły się  na ich tw arzach.
— Ależ dlaczego?
— Nie mogę.
— Czy są jakieś przeszkody herm etyczne? — zapytała tajem niczo 

brunetka.
— M am swoje powody.
H rabina Koniecpolska załam ała ręce.
— M istrzu! W yjawić nam , może to jakie glupstwy?
— Eee tam  — m achnął ręką  — ja  n ie  znam  się na tych...
B runetka oburzyła się.
— P an? P an  się nie zna? Proszę, M istrzu, z nas nie żartować! 

Z resztą pani Lala m a objaw ienie, że tylko pan może być W ielkim 
Trzynastym .

— Kiedy ja  nie mam czasu! — iry tow ał się Dyzma.
— M istrzu, to panu tak  mało czasu zajmie. Przecie m isteria od

bywały się tylko raz na miesiąc.
— Nie chcę.
Obie panie spojrzały na siebie z rozpaczą.
Nagle b runetka podniosła ręce do góry i zawołała tragicznym  szep

tem :
— Im ieniem  W szechmocnego Zakonu zaklinam  ciebie: otwórz ser

ce dla Trzech Prom ieni W iekuistych!
Pani Lala skrzyżowała ręce n a  swoim w ydatnym  biuście i z n a 

bożeństwem pochyliła główkę.
Nikodem trochę przestraszył się. Na ogół n ie  był przesądny, lecz 

na wszelki w ypadek w olał nie odrzucać możliwości istn ien ia kobiet 
„o złym oku”, k tóre mogą urok na człowieka rzucić.

Przysadkow ata panna S tella m iała tak ie  niesam ow ite oczy i tak  je 
w lepiała w  niego, że zrobiło się mu nieprzyjem nie.

Poskrobał się w  ciemię.
— Tak zaraz bez nam yaiu nie mogę... T rzeba się zastanowić...
B runetka z  trium fem  spojrzała n a  p an ią  Lalę i zaw ołała:
— Ależ natu ra ln ie! Niech M istrz rozkazuje! Chociaż w iem y od pa

na Terkowskiego, który jako w tajem niczony tw ierdzi, że pan posiada 
ta jem niczą moc, a  zatem...

— Co tam  Terkow ski w ie — przerw ał Dyżma zły, że nie udaje 
m u się wykręcić — ja  sam nie wiem, o co w łaściw ie się rozchodzi, 
co ma być...

— W tej chwili, M istrzu! — zatrzym ała go b runetka i sięgnęła do 
torebki — w tej chwili dam  M istrzowi s ta tu t Loży i W yznanie 
Trzech Kanonów  Wiedzy.

W ydobyła z  torebki m ałą broszurkę i k ilka arkuszy zapisanych 
maszynopisem, podając to wszystko Nikodemowi.

— Doskonale! Pan, M istrzu, rozejrzy się w tym.
Dwie godziny wystarczą, p raw da Lalu? Zatem  żegnamy, zostawimy 
tu pana samego. O siódmej, przed obiadem, zgłosimy się by z usl 
M istrza usłyszeć decyzję ostateczną. N iech M ądrość Gwiazdy p ro s 
tu je  drogi tw oich myśli!

— Obie skłoniły się i w  m ilczeniu wyszły.
— Pow ariow ały baby! Ciężka cholera! — zaklął Dyzma i z roz

machem  cisnął trzym ane w  ręku  papiery  w  kąt pokoju.
Był w szczerym kłopocie. Wszystko to  spadło nań tak  niespodzie

wanie, a pachniało jakim ś ni to  grubym szwindlem, ni to  kom bina
cją z duchami.

Że też tym  ludziom  tak ie rzeczy w głowie.
Forsę m ają, znaczenie m ają, a wymyślili jeszcze coś takiego! „Z byka 
baby spadły czy co!”

7P

B ajka  na dobranoc

Legendy
Tatrzańskie

JAMY ZBÓJECKIE

W dolinie Skoruszyny jest ska
la zwana Czarną Turnią, z dziu
rą, w której dw unasta zbójników 
ma przygotowane cale ubranie. 
Jest tam  też i św ińskie koryto 
pełne pieniędzy — ale wszystko 
to teraz zażegnane, zaklęte, i n a 
w et ci ludzie, którzy widywali, 
jak  zbójnicy po rzem iennej d ra 
binie do niej włazili — teraz 
dziury znaleźć nie mogą. Toż sa
mo pow iadają starzy ludzie i o 
innej jam ie, w dolinie Koście
liskiej. Zbójcy do niej spuszczali 
się zawsze: mieli tam wszelkie 
sprzęty i w niej podczas zimy 
mieszkali. Teraz podobno są tam  
jeszcze całe m undury dla dw u
nastu ludzi, a i niezm ierne sk ar
by, które może wziąć ten, kto 
ow ą jam ę odnajdzie. Tylko do 
owych m undurów  niech n ik t się 
nie zbliża, gdyż w środku leży 
broń zbójecka nab ita  i za dot
knięciem  ubrań — zabije.

ZBÓJECKIE PIENIĄDZE

W najpiękniejszej tatrzańskiej 
dolinie Kościeliskiej, zaraz na

je j początku, przy piecu w apien
nym, napotkało dwóch zbójców 
chłopa. Każdy z nich niósł pól 
ce tnara  pieniędzy. Rzekli zbójcy 
do chłopa:

— Bóg ci poszczęścił. Uszczęś
liw isz siebie, a nas zbawisz.

I chcieli oddać mu swe p ienią
dze. Chłop jednak  bał isię przy
jąć skarbu i rzekł:

— Boję się, bo byście m ię wy
dali.

T odszedł. Zbójcy poszli na gó
rę, pieniądze wzięli i diabłu je

oddali. Ale chłop ów pilnie pa
trzał, gdzie się podzieli zbójnicy. 
Gdy tylko odeszli — poszedł za 
nim i w miejsce, gdzie się skryli 
do góry, ale już ani jamy, ani 
skarbów  nie znalazł.

JAMA NAD MORSKIM OKIEM

W skale nad M orskim Okiem, 
pod gęstymi zaroślam i kosodrze
winy jest pieczara, do której 
jeśli 'kto ma odwagę wejść, w iel
kie tam  może znaleźć skarby. 
P row adzą doń k ręte i ciasne 
chodniki, na każdym zakręcie 
trzeba palić św iatełko, aż się 
przyjdzie do obszerniejszego nie
co miejsca. Tam ukażą się św ia
te łka bardzo błyszczące — lecz 
ich dotknąć nie można; da się 
też słyszeć głos, który zabrania 
ruszać skarbów  leżących naokoło. 
Dalej dopiero, na środku, widać 
trzech mnichów klęczących. K aż
demu z nich należy pokłonić się 
z osobna, a potem brać ze skar
bów tyle. co na raz urąb ie sie
kiera. O kto by coś w tym zm ie
nił lub przekroczył — zginie na
tychm iast.

MORSKIE OKO

Jezioro to, jak  mówią starzy 
górale tatrzańscy, ma być ponoć 
nie do zgłębienia — i łączyć się 
ma pod ziemią z Morzem A dria
tyckim.

Dawno tem u pan jakiś, płynąc 
morzem, rozbił się w czasie ok

ropnej burzy. U ratow ał jednak 
życie, utraciw szy tylko wszystkie 
swoje kosztowności. Długo w 
sm utku pogrążony chodził nad 
m orskim  brzegiem, szukając swo
jej szkatułki, pełnej drogich k a 
mieni, ale nadarem nie. Podróżu
jąc po świecie, odwiedził także 
T atry  i głośne we wszystkich 
k rajach  karpackich M orskie Oko. 
Płynąc pełcią, czyli tratw ą, po 
tym  tajem niczym  jeziorze, do
strzegł nagle sw ą szkatułkę i 
kaw ały drzewa z rozbitego okrę
tu. Wydobyli to juhasi. Szkatuł
ka była zam knięta, nienaruszona
i kosztowności wszystkie jak 
przedtem  zawierała.

CZECHY WĘDROWNE

Powyżej Pięciu Stawów, w gó
rach Tatrzańskich, leży jezioro 
zwane Żabiniec, mało dostępne 
z powodu skał niezwykle przy
krych i bardzo niebezpiecznej 
doń drogi. Górale starzy pow ia
dają, że co rok przychodzi do 
Zabińca siedmiu Czechów, im 
tylko wiadom ym i ścieżkami, tam  
dobyw ają z gór złote rudy i n a 
robiwszy złota w raca ją  do siebie. 
N ieraz też da się znaleźć pozo
stałe po nich w tym miejscu pie
cyki i żużle z wytopionego krusz
cu, ich jednak samych zobaczyć 
nie można.

(wybór i oprać, na podst. zbioru 
„Podnnia i legendy pr>Iskio. rus
kie i litewskie” — cd)


