


Znaczenie 
Krzyża
Krzyż był zawsze symbolem prze
ciwieństw i przyczyną podziału 
między ludźmi. Religia nasza mówi 
nam, że w zależności od tego, 
czy nasza dusza opowiada się za 
Nim, czy przeciwko Niemu, 
dokonuje się selekcja dobrego 
i złego ziarna, oddzielanie 
elementów wybranych i bezuży
tecznych w łonie ludzkości.

Tam, gdzie On się pojawia, nie
uchronnie powstaje wzburzenie 
i sprzeciw. Konflik tu  tego nie 
należy w ięc niepotrzebnie za
ostrzać przez pewien prow oku ją
cy i w yw ołu jący dysharm onię spo
sób głoszenia nauki o Jezusie 
Ukrzyżowanym. Zbyt często przy
kazuje nam się uw ie lb iać Krzyż 
raczej jako symbol sm utku, za
kazów , s tłu m ie n ia  n iż ja ko  
w zn ios ły  cel, k tó ry  m ożem y 
osiągnąć, zwyciężając siebie.

Nauka płynąca z Krzyża w jej 
najogólniejszym  znaczeniu jest 
nauką, którą może przyjąć każdy 
człow iek przeświadczony o tym, 
że przed ludzkością szamoczącą 
się w bezmiernym niepokoju o t
wiera się droga w iodąca do jak ie 
goś rozwiązania i że droga ta p ro
wadzi coraz wyżej, życie ma jakiś 
cel, a więc narzuca kierunek ruchu, 
k tó ry w istocie zm ierza ku coraz 
większemu uduchow ieniu, zdoby
wanemu coraz większym w ys ił
kiem. Przyjąć zespół tych podsta
wowych zasad — to jest znaleźć 
się w szeregu uczniów  Jezusa 
Ukrzyżowanego, może dalekich 
i uw ikłanych w sprzecznościach, 
lecz prawdziwych. Począwszy od 
owego podstawowego wyboru, 
dokonuje  się pierwszy podzia ł na 
śm iałków, którzy osiągną szczęś
cie, i na życiow ych spekulantów, 
którzy doznają porażki, na w ybra
nych i potępionych.

To n iew ątp liw ie prawda, że 
Krzyż oznacza ucieczkę poza świat 
w idzialnej rzeczyw istości, a nawet 
w pewnym sensie zerwanie z tym 
światem. W zywając nas do wstę
powania coraz wyżej ku ostate
cznym celom, zmusza nas istotnie 
do przekroczenia pewnego progu, 
pewnego punktu krytycznego, na 
skutek czego trac im y g runt pod 
nogami w sferze rzeczywistości 
podpadających pod zmysły. To 
ostateczne osiągnięcie, przew idy

wane i przyjęte z chw ilą  posta
w ienia pierwszych kroków, rzu
ca z konieczności szczególne 
św iatło, owiewa szczególnym du
chem całe nasze postępowanie. 
I na tym właśnie polega szaleń
stwo chrześcijaństwa z punktu w i
dzenia „m ędrców ” , którzy nie chcą 
ryzykować dla jakiegoś „innego 
św iata” żadnego z konkretn ie po
siadanych dóbr. Lecz ta bolesna 
ucieczka poza sfery w idzialnego 
świata, której wyobrażenie stano
wi Krzyż, nie jest niczym innym 
(należy to podkreślić z całym na
ciskiem ), jak wysublim owaniem  
prawa wszelkiego życia. Ku nie
wyraźnie rysującym  się przed nami 
szczytom, do których zdobycia 
wzywa nas Krzyż, wspinam y się 
ścieżką będącą jednocześnie d ro
gą postępu powszechnego. Kró
lewska droga Krzyża — to w łaśnie 
droga wszelkiego ludzkiego mo
zołu w nadprzyrodzony sposób 
oczyszczona i przebudzona. Jeże
li chcem y w pełni zrozum ieć sens 
Krzyża, nie możemy już patrzeć na 
życie jako na smutną i pozbawioną 
uroku rzeczywistość. Stajemy się 
ty lko  bardziej uczuleni na jego 
niepojętą wagę.

Słowem Jezus na Krzyżu jest 
jednocześnie symbolem i rze
czywistością niezmierzonego od
wiecznego mozołu, który powoli 
wznosi coraz wyżej stworzonego 
ducha, by go wprowadzić w głę

biny Środowiska Bożego. Wyobra
ża On stworzenie (w prawdziwym 
znaczeniu jest nim), które pod
trzymywane przez Boga — wznosi 
się coraz wyżej po szczeblach 
bytu, bądź zatrzymując się na 
rzeczach, aby w nich znaleźć punkt 
oparcia, bądź odrywając się od 
nich, aby stanąć ponad nimi, 
i nieustannie kompensując truda
mi fizycznymi ruch wsteczny spo
wodowany przez upadki moralne.

A zatem Krzyż nie jest rzeczy
wistością nieludzką, lecz nadludz
ką. Zdajem y sobie sprawę z po
czątku istn ienia dzisiejszej ludz
kości, że został On postaw iony na 
drodze w iodącej na najwyższe 
szczyty stworzenia. Lecz dopiero 
w potężnym świetle Objawienia 
dojrzeliśmy, że Jego ramiona, 
pierwotnie nagie, są przyobleczo
ne w Chrystusa. Crux inuncta. Na 
pierwszy rzut oka to krwawiące 
C iało zdaje się spow ijać mrok. 
Czyż nie jest prawdą, że prom ie
niuje Ono z głębi nocy? Przy
stąpm y jeszcze bliżej, a rozpozna
my płom iennego serafina z La 
Verna, dla którego Męka i litość — 
to incendium  mentis.

Dla chrześcijanina problem po
lega nie na unicestw ieniu się 
w cien iu Krzyża, lecz na wznosze
niu się coraz wyżej w Jego blasku.

(Pierre Teilhard de Chardin, 
Środowisko Boże)



Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

Uroczystość Zw iastowania Pań
skiego, obchodzona 25 marca, 
przypom ina nam o tym cudownym  
wydarzeniu, od którego rozpoczę
ła się nowa era w dziejach ludz
kości. Oto A rchan io ł Gabriel przy
szedł do Maryi, n iew iasty z Nazare
tu, by zwiastować Jej, że to na Niej 
spełnią się obietn ice proroków , 
a Jej Syn, którego pocznie w cu
dow ny i dziew iczy sposób za spra
wą Ducha Świętego, będzie Sy
nem samego Boga. To, że uro
czystość Zw iastowania przypada 
często w trakcie W ielkiego Postu 
uzmysławia nam właśnie, że ta
jem nica W cielenia jest n iero
zerwalnie związana z ta jem nicą 
śm ierci i zm artwychwstania C hry
stusa.

Od kiedy zaczęto św iętować 
Zwiastowanie Pańskie, dokładnie 
nie wiadomo. Początki tej uroczy
stości są nadal przedm iotem  do
ciekań. N ajprawdopodobniej nie 
została ona wprowadzona jakim ś 
form alnym  dekretem władzy koś
cielnej, ale wyrosła z refleksji 
nad wydarzeniem tak szczegóło
wo przedstawionym na kartach 
Ewangelii.

U roczystość tę zaczął najpierw  
wprowadzać Kośció ł W schodni, 
już od wieku V. Na Zachodzie 
przyjęło się to św ięto od czasów 
papieża św. Grzegorza W ielkiego 
( t  604 ). N a js ta rs z y m  ś w ia 
dectwem tego święta na W scho
dzie jest hom ilia Abraham a z Efe
zu, wygłoszona najprawdopodob
niej w Konstantynopolu pom iędzy 
latami 530-550. Święto w Kon
stantynopolu potw ierdzone jest 
w VI w., w A n tioch ii pod koniec 
VI w., w Jerozolim ie w I po ło 
wie VII w. Na Zachodzie natom iast 
potw ierdzenie znajdujem y w VII w. 
(Rzym i Hiszpania).

Na początku uroczystość ta m ia
ła wysoką rangę, gdyż była uważa
na za św ięto Pańskie. Akcentow a
no n ie  ty lko  moment zwiastowania, 
co wcielenia się Chrystusa Pana, 
czyli pierwszy akt Jego przyjścia 
na ziemię i rozpoczęcia dzieła na
szego Zbawienia. Tak jest i dotąd. 
Z czasem lud nadał temu św ięto 
charakter Maryjny, uważając M ary
ję za „b łogosław ioną m iędzy nie
w iastam i” , wybraną w planach 
Boga na Matkę Zbaw icie la rodzaju 
ludzkiego. Liber Pontifica lis  pa
pieża Sergiusza I (687-701) po
leca, aby w św ięto Zw iastowania, 
podobn ie  jak w  święto O fiarowania

Pana Jezusa, Narodzenia i Zaśnię
cia Maryi w ychodziła  procesja z li
tanią z kościo ła św. Hadriana do 
bazyliki Matki Bożej Większej.

O święcie Zw iastowania wspo
m inają synody w Toledo (656) 
i w T ru llo  (692). We Francji na ten 
dzień była przeznaczona osobna, 
bardzo piękna procesja.

Już w  IV w. w Nazarecie powstała 
bazylika Zwiastowania. W ystaw ił ją 
żydowski bogacz, Józef z Tyberia- 
dy, k tó ry  przeszedł na chrześci
jaństwo. W ybudował on kośc ió ł na 
m iejscu, gdzie według podania 
m iał stać dom ek świętej Rodziny. 
W r. 570 nawiedził tę bazylikę i op i
sał p ie lgrzym , Antoni z Piacenza. 
Przetrwała ona do XI w. Krzy
żowcy na jej m iejscu wystaw ili
o w iele większą i bardziej okazałą. 
Ta z kolei przetrwała aż do 1955 r., 
kiedy to  franciszkanie wystaw ili 
nową, obecnie istn ie jącą św iąty
nię. W odległości ok. 200 metrów 
od niej znajduje się kośció ł św. Jó
zefa. W VI w. sta ł w tym miejscu 
kośció ł Matki Bożej Karmiącej. 
W pobliżu znajduje się także sy
nagoga, zbudowana na miejscu tej, 
w  której Chrystus często przeby
wał i nauczał. Pamiątką najpew
niejszą z czasów Maryi jest Jej 
Studnia, jedyna zresztą w Nazare
cie. Na tym miejscu sta ł kiedyś 
kośc ió ł pośw ięcony św. G abrie lo
wi, An io łow i.

D laczego w łaśnie wybrano dzień 
25 marca na obchód ta jem nicy 
Zwiastowania? Najczęściej podaje 
się w yjaśnienie wiążące 25 marca 
z dniem, w którym  celebru jem y 
Narodzenie Pańskie — 25 g rud
nia, a zatem datami, które dzieli

dokładnie  9 m iesięcy. W spółcześni 
badacze genezy święta Zw iasto
wania wykluczają jednak ten ele
ment. Chrześcijanie pierwszych 
w ieków  przyw iązywali w ie lką wagę 
do ostatnich dni marca i początku 
kw ietnia. Zw iązane to było  z da
tą 14 Nizan w Starym Testamen
cie — ze świętem Paschy. Prawdo
podobnie dlatego w ostatnich 
dniach marca w spom inano mo
ment Zw iastowania — początku 
Życia, które przez mękę, śm ierć 
i Zm artw ychw stanie Jezusa odno
w iło  wszechświat. Ten szczególny 
m om ent w życiu świata upam ięt
niają m odlitw y: Zdrowaś M aryjo  
i A n io ł Pański.

Zdrowaś Maryjo — Pozdrowie
nie Anielskie: M odlitw a składa się 
z pozdrow ienia Archanio ła, z ra
dosnego okrzyku św. Elżbiety 
i z m od litw y Kościoła. Na słowach 
pozdrow ienia A rchanio ła  G abrie
la — łask i pełna  — Kośció ł oparł 
w iarę w Niepokalane Poczęcie 
Maryi. Skoro bowiem M aryja była 
pełna łaski, to nie mogła jej n igdy 
być pozbawiona. Słowa św. Elżbie
ty: Błogosław ionaś Ty m iędzy  
niew iastam i i  b łogos ław iony owoc  
żywota Twojego, zawierają część 
pozdrow ienia anioła (B łogosła
w ionaś Ty m iędzy niewiastami). 
W ten sposób św. Elżbieta jakby 
chcia ła  podkreślić, że znana jest 
jej ta jem nica Zwiastowania, że 
w im ieniu wszystkich niewiast 
świata w inszuje Maryi tak w ielkie j 
godności.

Do XVI w. odm awiano w Koś
cie le  ty lk o  słowa A rchan io ła  
i św. Elżbiety. Papież Pius V o fi
c ja ln ie  w prow adził resztę słów, 
które do dnia dzisiejszego od
mawiamy. Do rozpowszechnienia 
m od litw y tej p rzyczyniło  się rów
nież „nabożeństwo trzech Zdro 
waś” . Jedni rozpowszechniali to 
nabożeństwo dla  uproszenia sobie 
trzech cnót: w iary, nadziei i m iłoś
ci; inni dla zachowania potrójnej 
czystości — niew inności, czystoś
ci, ce libatu; inni wreszcie dla 
uproszenia sobie łaski dobrej 
śm ierci i zbawienia duszy.

Do litu rg ii Pozdrowienie A n ie l
skie zostało wprowadzone w fo r
mie antyfony do Mszy św. w IV 
N iedzie lę Adwentu w XII w. Naj
w ięcej jednak do rozpowszechnie
nia Zdrowaś M aryjo  przyczyniła 
się praktyka odm awiania różańca

cd. na str. 5
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Obiektywem przez nasze parafie
1. Świątynia pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Maciejowie 

Starym
2. J.E. Bp prof. Wiktor Wysoczański — Zwierzchnik Kościo

ła Polskokatolickiego poświęca odrestaurowane organy 
w świątyni parafialnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Lublinie (29 czerwca 2007)

3. Msza św. w kościele parafialnym w Hucisku (7 czerwca 
2007)

4. Msza św. w świątyni lubelskiej. Ks. Biskup Zwierzchnik 
poświęca chleb (23 września 2007)

5. Maciejów Stary (29 czerwca 2007). J.E. Bp prof. Wiktor 
Wysoczański Zwierzchnik Kościoła udziela młodzie
ży Sakramentu Bierzmowania...

6. ...we Mszy św. tłumnie uczestniczyli wierni
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Zwiastowanie Maryi Pannie Biskupa Wiktora Wysoczańskiego

od. ze str. 3

świętego, gdzie tę m odlitwę pow ta
rza się aż 150 razy.

Anioł Pański — M odlitwa, która 
sięga w ieków średnich. Wówczas 
to biciem dzwonów wyznaczano 
trzy pory dnia: rano, południe 
i w ieczór. Nie było bowiem zega
rów. Przez pobożne odm awianie 
tej m odlitwy, przypom inam y sobie 
scenę Zw iastowania i to, co się 
w niej dokonało.

Jednym z u lub ionych tematów 
w m alarstw ie jest w łaśnie scena 
Zwiastowania. Najdawniejszy w i
zerunek Maryi — z II w. — zacho- 
w a ł się w katakumbach św. Pryscy- 
lii. Maryja siedzi na krześle, przed 
Nią zaś stoi an io ł w postaci m ło
dzieńca, bez skrzydeł, za to  w tu 
nice i w paliuszu, k tó ry gestem ręki 
wyraża rozmowę. Podobne m alo
w id ło  spotykam y z III w. w kata
kumbach św. Piotra i Marcelina. 
Od IV w. malowano już A rchanio ła  
Gabriela ze skrzyładm i, trzym ają
cego w ręku laskę podróżną albo 
lilię. N a łu k u  tę czy  w bazylice Matki 
Bożej Większej w Rzymie wśród 
dziew ięciu obrazów — barwnych 
mozaik — jest również scena Zw ia
stowania (z IV w.). M aryja jest 
ubrana w bogate szaty i siedzi na 
tron ie  w św iątyni jerozo lim skie j 
w chw ili, kiedy haftowała zasłonę 
purpurow ą dla św iątyni. Na g łow ie  
ma królewski diadem. Nad Maryją 
unosi się Duch Św ięty w postaci 
gołębicy. W pobliżu jest A rchan io ł 
Gabriel. Podobne ujęcie Zw iasto
wania w mozaice spotykam y w Pa- 
renze (IV w.).

W Rawennie spotykam y m ozai
kę z VI w., na której Maryja jest 
przedstaw iona, jak siedzi przed 
swoim domem i w ręku trzym a 
wrzeciono. A n io ł stoi przed Nią 
z berłem. Podobną mozaikę spot
kamy w bazylice św. Nereusza 
i Achillesa w Rzymie (IX w.). 
Na Ewangeliarzu cesarza O tto 
na I (X w.) i w Sakramentarzu 
św. Grzegorza (X w.) spotykam y 
p ięknie namalowane barwne sce
ny Zwiastowania. Podobnie pięk
ne sceny Zw iastowania spotyka
my w w ieku XII w Ewangeliarzu 
z Gegenbach, z Hardhausen, 
św. H ildegardy i w rzeźbie w ka
tedrze w Chartres. Tam również 
w idzim y tę scenę w w itrażu. 
Z XIII w. pochodzi wspaniała 
mozaika w bazylice Matki Bożej 
na Zatybrzu w Rzymie. Scenę 
Zw iastowania unieśm ierte ln ili ta 
cy artyści, jak: G iotto, Szymon 
Marcin ze Sieny, Fra Angelico, 
S imone M artini, Taddeo Bartoli, 
Masaccio.

Pierwsze w izerunki przedstaw ia
ją  M aryję na tron ie  (do XII w.). 
Sztuka romańska (od XII w.) 
w prowadza ruch i usiłu je  na
wet oddać uczucia Maryi. Od 
XIV w. Maryja otrzym uje często 
gałązkę oliwną. A n io ł zaś trzy
ma prawie zawsze laskę podróż
ną, lilię , berło lub gałązkę o liw 
ną. Maryja bywa przedstawiana 
w czasie m od litw y (klęcznik), 
z przędziwem, w domu lub obok 
domu, rzadko przy studni czy 
św iątyni. W szystkie Jej w izerun
ki budzą uczucia wzruszenia, po
dziwu i m iłości.

„Biskup F. Hodur 
jest gorącym patriotą 
polskim i daje 
patriotyzmowi swemu 
wyraz w sposób 
niezmiernie wymowny 
i przekonujący”

Konsul Generalny RP w No
wym Jorku, M ieczysław Mar
chlewski (...), w ściśle poufnym  
piśm ie z dnia 18 listopada 1932 r. 
przedstaw ił (zgodnie z wymogami 
ins trukc ji w izowej z 19 lipca 
1930 r.) cel podróży bpa F. Hodura 
do Polski. Jak w ynika z w ym ien io 
nego pisma, bp F. H odur zamierzał 
w płynąć na część duchow ieństwa 
i w iernych w Polsce w kierunku 
zażegnania rozłamu powstałego 
w łon ie  PNKK (wrzesień 1931) 
i udaremnienia zg łoszonego przez 
bpa W.M. Farona akcesu jego g ru 
py wyznaniowej do Kościoła Pra
wosławnego. Innym celem podró
ży bpa F. Hodura m iała być 
„in te rw encja  u czynników  rządo
wych w sprawie legalizacji Kościo
ła Narodowego, względnie takie
go unorm owania stosunków, by 
um ożliw ić duchow ieństwu Kościo
ła  Narodowego odpraw ianie nabo
żeństw bez kar adm in istracyjnych 
i sądow ych” . Nadto bp F. H odur 
pragnął załatw ić w Polsce sprawę 
budowy katedry PNKK w Warsza
w ie za kwotę 100 000 dolarów, 
którą zamierzano zbierać wśród 
w iernych PNKK w USA począwszy 
od 1933 r., jeśli przebieg w izy
ty będzie pom yślny. In form ując
o powyższym dyrektora  Departa
mentu Konsularnego MSZ, konsul 
M. M archlewski oznajm iał: „Biskup 
(F.) Hodur jest gorącym patriotą 
polskim i daje patriotyzmowi swe
mu wyraz w sposób niezmiernie 
wymowny i przekonujący. Urzą
dzona ostatnio w »lrving High 
Scholl« w New Yorku akademia ku 
czci Waszyngtona i Pułaskiego

cd. na str. 6
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zgromadziła 1200 wyznawców tego 
Kościoła i była potężną manifestacją 
na rzecz Polski i jej obecnego rządu. 
Nie przesądzając jakie stanowisko 
zajmie Ministerstwo w sprawach, któ
re biskup (F.) Hodur zamierza poru
szyć w kraju, mam zaszczyt stwier
dzić, że biskup (F.) Hodur zasługuje 
na życzliwe przyjęcie”.

W yrażenie przez konsula polskie
go M. M archlewskiego tej godnej 
uwagi op in ii o bpie F. Hodurze nie 
m iało oczyw iście większego wpływu 
na postawę organów  adm in istracji 
państwowej wobec PNKK w Polsce 
ani też nie oznaczało zm iany stosun
ku polskiej służby dyplom atycznej 
i konsularnej do PNKK w USA. Wręcz 
przeciwnie, służba ta nadal odnosiła 
się do PNKK w Stanach nieżyczliw ie, 
traktu jąc go jako zło konieczne, któ
remu należało jakoś zaradzić, a to ze 
względu na niepożądany podział Polo
nii am erykańskiej i n ieprzychylny 
stosunek Kościoła R zym skokatolic
kiego do PNKK. Wiedząc jednak o żar
liwym patriotyzm ie bpa F. Hodura 
oraz jego m ożliwościach w pływ u na 
życie i rozwój poważnej części Polo
nii amerykańskiej, polska służba kon
sularna nie gardziła pomocą tego 
dosto jn ika  kościelnego w „roz łado
wywaniu” nierzadkich napięć, wystę
pujących podówczas w środow isku 
polo jn ijnym .

O dnośnie do postawy tej służby 
wobec PNKK, na uwagę zasługuje 
pismo Konsula Generalnego RP 
w Nowym Jorku, Sylwestra Gruszki, 
z  d n ia  1 kw ietn ia 1938r.,skierow ane 
do Am basady  RP w W aszyngtonie. 
W dniu 25 marca tegoż roku zm arł 
bp Thomas C. 0 ’Reilly, ordynariusz 
rzym skokatolickie j Diecezji Scran- 
tońskie j. In form ując o tym Ambasa
dę RP w W aszyngtonie, konsul po l
ski wskazywał na m ożliwość poczy
nienia starań u delegata apostol
skiego o postaw ienie kandydatury 
polskiej na to  opróżnione stano
w isko kościelne oraz na potrzebę 
zwrócenia się do Am basadry RP 
w Rzymie, aby w tym  celu „prze
prowadziła odpow iednie  rozm ow y” 
ze S tolicą Apostolską. Konsul do
wodził: „B iorąc pod uwagę ten fakt, 
że Scranton (Pensylwania) jest cen
tra lą  Kościoła Narodowego, (...) 
ewentualna nom inacja na biskupa 
w Scranton księdza polskiego po
chodzenia, w y t r ą c i ła b y  s k u 
te c z n ie  a tu t  » n a r o d o w y «
(podk. — W.W.) z program u propa
gandowego Kościoła Narodowego. 
Ten po lityczny mom ent przede 
wszystkim  w inny uwzględnić władze 
Kościoła R zym skokatolickiego przy 
„obsadzaniu wakującego stanow i
ska d iecezjalnego” . Komentarz jest 
tu zbyteczny.

(cdn.)

Ogłoszone przez Sobór W aty
kański I dogm aty o prym acie i n ie
om ylności papieża m iały swoją 
historię. Dużo wcześniej zabie
gano o rozszerzenie w ładzy papie
skiej, a od początku XIX w ieku 
koncepcja ta na nowo zyskała 
w ielu zwolenników . Sobór W aty
kański I stwarzał okazję, aby te 
zabiegi u trw a lić  dogm atyczn ie . 
W tych działaniach szczególną rolę 
odegrał papież Pius IX (1846- 
-1878), którego wspierała kuria 
rzymska. Zdaniem w ielu teo lo 
gów  — nie ty lko  s ta rokato lick ich  — 
nie by łoby dogmatu o prym acie 
i n ieom ylności papieża bez Piu
sa IX. „To był w łaśnie klimat, 
w jakim  dojrzewał ów pogląd, 
zgodnie z którym  wzm ocnienie 
autorytetu  papieża wydawało się 
najwyższym dowodem mądrości 
Kościoła. Z punktu w idzenia h isto
rii idei interesujące jest, że w chw i
li, k iedy autorytet osoby zastępo
wany jest stopniowo przez au to ry
te t kompetencji, Kośció ł nie ty lko  
trw a niewzruszenie przy tym p ier
wszym, ale nadaje mu nową uświę
coną rangę dogmatu. W tej posta
w ie duchowej u tw ierdza ł jej zwo
lenników  generalny atak na chrze
śc ijaństw o” (V. Concem ius).

W roku 1867 uroczyście obcho
dzono 1800-lecie śm ierci św. P io
tra  i Pawła. U ltram ontaniści uwa
żali, że jest to najlepszy m om ent na 
ogłoszenie dogm atu o prymacie 
i n ieom ylności papieża. Wówczas 
jasne stało się, że może to nastąpić 
na soborze. Pius IX w spom nia ł
o zamiarze zwołania soboru już 
w 1864 r., a o fic ja ln ie  w ypow iedzia ł 
się na ten temat w dniu 29 czerwca
1867 r., w czasie uroczystości 
jub ileuszow ych 1800-lecia śm ierci 
Aposto łów  Piotra i Pawła.

Bp Urs Kury pisał: „W  tym cza
sie uznano za nieodzowne zw oła
nie Soboru Powszechnego, w ce
lu form alnego zdefin iowania obu 
tez papieskich. Kuria wystosowała 
zaproszenie w dniu 29 czerwca
1868 r. Nie zawierało ono jednak 
żadnych dokładnych in fo rm acji 
na tem at przedm iotu obrad. Dopie
ro notatka prasowa zamieszczona 
w „C iv ilta  ca tto lica ” z 6 lutego
1869 r. po inform ow ała o przewi
dywanym  porządku obrad: za
tw ierdzenie Syllabusa  i ogłosze
nie dogmatu o nieom ylności. A rty 
ku ł ten w yw ow ał ogrom ne poru
szenie w całym św iecie katolickim . 
Powstała opozycja, której zakresu
i  głębi Kuria z całą pewnością nie 
przewidywała. We Francji, a przede 
wszystkim  w Niemczech, w ybitn i 
uczeni z I. von D óllingerem  na 
czele wzywali do staw ienia oporu.

W zburzenie było tak w ielkie, że 
ka to liccy biskupi N iem iec wydali 
w dniu 1 września 1869 r. uspoka
ja jący list pasterski, zapewniają
cy, iż bezpodstawne są obawy, 
jakoby na Soborze m iały być og ło 
szone jakieś nowe dogmaty. Jed
nocześnie wystosowali oni do pa
pieża pismo, w którym  stw ierdzili, 
że ogłoszenie obu dogm atów jest 
niewskazane” .

Ks. prof. Ignaz von D óllinger 
w odpow iedzi na a rtyku ł w „C iv ilta  
ca tto lica " opub likow a ł pięć a rtyku
łów  w „Augsburger A llgem eine 
Ze itung ” ,. pod wspólnym  tytu łem : 
Papież i  sobó r (Der Papst und  
das Konzil — 1869). W tych a rty
kułach ks. prof. D ó llinger pisał, że 
p rym at papieża jest niezgodny 
z ustrojem  starego Kościoła kato
lickiego. Jednocześnie przestrze
gał on kato lickie  środow iska N ie
miec przed „absolutyzm em  Koś
cio ła  rzym skiego” . O baw iał się, iż 
w ładza papieża przybierze taki 
kształt, jak je w średniow ieczu 
przedstaw iał tekst z marca 1075 
roku Dictatus papae, „dotyczą
cy prym atu Kościoła rzymskiego 
i p rerogatyw  papieży, zachowany 
w rejestrze lis tów  papieża Grze
gorza V II” (1073-1085), czy bulla 
Unam sanctam  (1302 r.) Bonifa
cego VIII (1294-1303).

„W  Rzymie natomiast przygoto- 
wawano w tym  czasie Sobór w taki 
sposób, by z góry uniem ożliw ić 
jak iko lw iek  pow ażnie jszy opór. 
W skład kom isji p rzygotowaw
czych, któ rych  zadaniem było 
opracowanie projektów , powołano 
prawie wyłącznie teo logów  lo ja l
nych wobec Kurii. Porządek obrad 
został również tak przygotowany, 
iż zapewniał papieżowi decydujący 
w p ływ  na obrady i znacznie ogra
n iczał swobodę O jców  Soboru. Na 
Sobór zaproszono 1084 dosto jn i
ków, z któ rych  przybyło  ty lko  774. 
Spośród nich oko ło  300 nie repre
zentowało w łasnych diecezji. Ka
to lików  spoza W łoch reprezento
wało ty lko  180 biskupów. Opozycja 
natychm iast zw róciła  uwagę na ten 
punkt. Podkreślano, że przy takim  
składzie kom isji i Soboru, jak rów 
nież przy zaplanowanym  regula
m inie obrad, który później jeszcze 
został zaostrzony, Sobór nie może 
być autentyczną reprezentacją ca
łego Kościoła, nie jest naprawdę 
ekum eniczny i w rzeczywistości 
nie może swobodnie podejm ować 
decyzji” (Urs Kury).

Ks. Ignacy von D ó llinger — gdy 
ty lko  spostrzegł, że I Sobór Wa
tykański może przyjąć nową nau
kę — rob ił wszystko, aby prze
szkodzić ogłoszeniu tych dogm a



urzędu biskupa Rzymu
tów. O głosił napisaną w pewnym 
pośpiechu — przy pom ocy Jana 
Nepomuka Hubera (1830-1879) — 
książkę pt. Der Papst und das 
Konzil, którą w ydał w Lipsku, 
w roku 1869, pod pseudonimem 
Janus. We wstępie do tej książki, 
ks. D ó llinger napisał: „lepie j jest 
spowodować zgorszenie, niż po
rzucić prawdę” — słowa te pocho
dzą od św. Bernarda. Fritz V igener 
w idzia ł w tej pracy ks. D ó llin - 
gera „akt koniecznej obrony, apel 
skierowany do ludzi myślących 
wśród w ierzących chrześcijan, h i
storycznie udokum entowany pro
test” . Ks. prof. D ó llinger był prze
konany — na podstawie swych 
badań h istorycznych i teo log icz
nych — iż Kośció ł rzym skokato
lick i, p rzyjm ując dogm aty pa
pieskie, odchodzi od w iary Kościo
ła pierwszych wieków. Zdawał on 
sobie doskonale sprawę z tego, 
że dogm aty te będą u trudn ia ły  
zjednoczenie chrześcijaństwa, po
nieważ są one sprzeczne z prawdą 
oraz nie mają oparcia w T radycji 
(w rozumieniu św. -W incentego 
z Lerynu): „Aby udowadniać nie
om ylność papieską na podstawie 
h istorii Kościoła, konieczne jest 
ni mniej ni w ięcej, jak ty lko  jej 
ca łkow ite zafałszowanie” (I. D ó llin - 
ger).

Sobór W atykański i w yw oływ ał 
w ięc w iele emocji zanim jeszcze się 
rozpoczął. O przygotowaniach do 
Soboru i jego uwarunkowaniach 
wiele pisali nie ty lko  starokatolicy. 
Oto, co na ten temat ma do pow ie
dzenia rzym skokatolicki h istoryk 
Kościoła, ks. V ictor Concemius: 
„W dobie restauracji papiestwo 
stało się nieodzowną podporą 
zwróconego ku przeszłości m yśle
nia leg itym istyczno-m onarch istycz- 
nego. Poza tym zarysowały się 
nowe m oż liw ośc i rozszerzenia  
duchow ego autorytetu  papieża. 
Bowiem w nastąpstwie procesu 
sekularyzacji narodowe Kościoły 
Francji, Austrii, N iem iec i W łoch 
uwolnione zostały w znacznym 
s to pn iu  od zadań św ieck ich . 
W Rzymie szukały one odtąd 
wsparcia przeciwko polityce  pań
stwa, dążącej częściowo do w yeli
m inowania Kościoła z życia pu
blicznego, częściowo zaś do ok ie ł
znania b iurokratycznym i metodami 
uzyskanej przez niego dopiero 
swobody. Rzym dawał walczącym
o swą wolność Kościołom  naro
dowym , podobn ie  jak szybko 
się rozw ija jącym  w dziew iętna
stym wieku Kościołom  m isyjnym 
w Am eryce i Azji niezawodne 
oparcie. Zapłatą jaką za to o trzy
m ywał było ściślejsze przyw iąza

nie tych Kościołów  do rzymskiej 
cen tra li” .

W dniu 8 grudnia 1869 roku 
papież Pius IX dokona ł uroczy
stego otwarcia Soboru. Podczas 
obrad, tj. od 8 grudn ia  1869 r. do
19 lipca 1870 r., odbyło  się 89 po
siedzeń generalnych. Przedyskuto
wano ty lko  dwa schematy, zanim 
Sobór przerwano z powodu w ojny 
francusko-pruskie j. Najpierw  prze
dyskutow ano schemat De fide ca- 
tho lica  (O wierze kato lickie j), skła
dający się z 18 rozdziałów. Po 
d ług ich  dyskusjach dekret ten zo
sta ł przyjęty jednom yśln ie w dniu 
24 kw ietnia 1870 r.

Natom iast „za kulisami obrad 
rozpoczęła się w tym czasie ostra 
walka o obydwa dogm aty papie
skie” (Urs Kury). Kontrowersje te 
w yw oła ł schemat De ecclesia Chri- 
s ti (O Kościele Chrystusa), zawie
rający 15 rozdzia łów  i 21 kanonów. 
Składał on się z trzech głównych 
części, z których pierwsza obej
mowała naukę o Kościele (rozdz. 
I-X), druga o prym acie (rozdz. XI- 
-XII), trzecia o stosunku Kościoła 
do państwa (XII l-XV). Dyskusja 
nad tym  schematem trwała od 13 
maja do 18 lipca 1870 r., kiedy 
odbyło  się czwarte posiedzenie, 
na którym  przyjęto konstytucję  
dogm atyczną De ecclesia C hristi 
(O Kościele Chrystusa), ogłoszo
ną w bulli Pastor aeternus.

„W rozdziale drugim , z koniecz
ności c iągłego trwania Kościoła 
wyprowadza się wniosek, że ten 
prym at Piotra ,trwa n ieprzerwanie’ 
w jego następcach, jak również że 
tym i następcami są .biskupi zało
żonej przez niego (Piotra) i uświę
conej jego krwią, św iętej S to licy 
rzym skie j” (Urs Kury).

T rzy  rozd z ia ły  o p rym acie , 
do których została zredukowana 
pierwotna konstytucja  O Koście
le Chrystusa, uzupełnia rozdział
0 n ieom ylności papieża: „naucza
my i defin iu jem y jako dogmat 
ob jaw iony przez Boga, że Biskup 
Rzymski, gdy mówi ex cathedra, to 
znaczy, gdy sprawując urząd pa
sterza i nauczyciela wszystkich 
w iernych, swą najwyższą apostol
ską w ładzą określa zobowiązującą 
cały Kośció ł naukę w sprawach 
w iary i obyczajów  — dzięki opiece 
Bożej przyrzeczonej mu w osobie 
św. Piotra Apostoła, posiada tę 
nieom ylność, jaką Boski Zbaw icie l 
chcia ł, aby Kośció ł jego był obda
rzony w defin iow aniu  nauki w iary
i  defin ic je  są niezmienne same 
z siebie, a nie na mocy zgody Koś
c io ła ” (Denz. 1839).

D efin ic ja  została uzupełniona 
zdaniem: „Jeśli zaś ktoś, co nie daj

Boże, odważy się przeczyć tej 
naszej de fin ic ji, niech będzie w y
k luczony ze społeczności w ier
nych” .

Ta anatema miała dla staroka
to lik ó w  konkre tne  następstwa: 
ekskom unikow ano w ielu w y b it
nych teologów, którzy odrzucili 
te dogm aty, a wśród nich ks. prof. 
Ignacego von D óllingera. W dniu 
28 marca 1871 r., ks. prof.
D ó llinger napisał do m etropo li
ty m onachijskiego Gregora von* 
Scherera: „nauki soboru nie mogę 
przyjąć jako chrześcijanin, teolog, 
h istoryk i obyw ate l” . Natom iast 
ks. prof. Franz H einrich Reusch 
z Bonn m ówił, że „jego kato lickie  
sum ienie zabrania mu przyjęcia 
podwójnej doktryny Vaticanum  I, 
pon iew aż je s t  ona n iezgodna 
z Pismem Świętym i tradycją  sta
rożytnego Kościoła, która nas 
obow iązuje jako ka to lick ich  kapła
nów” .

Przeciwko tym dogm atom  zro
dziła się w Kościele opozycja, którą 
stanow ili b iskupi mniejszości i pro
fesorow ie teo log ii na uniwersyte
tach niem ieckich. Krytyczne o p i
nie na tem at Soboru W atykańskie
go I wyrażało także w ielu teo logów  
z innych Kościołów. Porównując 
oba Sobory W atykańskie, tak na 
ten temat pisze dogmatyk, znany 
teo log  rzym skokato lick i, W alter 
Kasper: „Różnica m iędzy obyd
woma soboram i wyraża się także 
w ich bardzo różnym klimacie. 
Sprzyjające zaostrzaniu się sy
tuacji i wręcz fanatyczne tenden
cje prowadziły na Vaticanum I do 
po części nadzwyczaj skrajnych
i mało wyważonych w ypow iedzi na 
temat prym atu i n ieom ylności pa
pieża. Liczna, reprezentująca przy 
tym bardzo wysoki poziom m niej
szość biskupów została po prostu 
pom inięta. Jeszcze przed o fic ja l
nym zamknięciem obrad Soboru 
w iększość z nich z goryczą opuści
ła Rzym. Dla wewnętrznego życia 
Kościoła, jego stosunku do now o
czesnego świata oraz dla proce
su zrastania się rozdzie lonych 
Kościołów  stworzono tym samym 
problem y, k tórych w żaden sposób 
nie zdołało usunąć także Vatica- 
num II. Prymat papieża, przez Va- 
tica n u m  I z d e fin io w a n y  jako  
centrum , znak i zasada jedności, 
sta ł się w rzeczyw istości przyczy
ną podzia łów  m iędzy Kościołam i
i źródłem  w ielu psychologicznych 
schizm  wewnątrz Kościoła. Pro
blemy wywołane przez Vaticanum I 
nie są w ięc w żadnym razie rozw ią
zane” .



Tajemnica która wchodzi w życie bez hałasu

Zwiastowanie
Wszyscy oglądamy obrazy — mogą to być dzieła wybitnych mistrzów, 
oryginały lub reprodukcje, lub też inne, mniej znane; często nawet nie znamy 
ich autora, co jednak nie przeszkadza nam doceniać ich, ani podziwiać barw 
i scen. Jest to doświadczenie piękna, które nas ujmuje. Istnieją obrazy, które 
zapadły nam głęboko w pamięć i towarzyszą potem przez całe lata. Być może 
nawet nie szukaliśmy ich, ale ukazały się po prostu przypadkowo. Wystar
czyło jednak takie spotkanie, aby nas poruszyło i pobudziło do myślenia — 
a więc: jest to przeżycie, które w takich przypadkach przeważa nad poznaniem, 
wyprzedzając je i budząc pytania, które wymagają odpowiedzi.

Hymn na dzień 
Zwiastowania Najświętszej 

Pannie Maryi
Pokłon P rzeczyste j R odzicy!
N a d  niebiosa Twoje skronie.
G w iazdam i Tw ój wieniec płonie 
Jehowie na prawicy.

Ninie, dzień Tobie uświęcamy wierni,
Śród Twego błyśnij kościoła!
O to na ziemię złożone czoła,
O to śród niemej bojaźnią czerni 
Powstaje prorok i woła:
Uderzam  organ Tw ej chwale,
Lecz z  bóstwa idzie godne bóstwa pienie,
Śród  Twego błyśnij kościoła!
I  spuść anielskie wejrzenie!
Duchy me bóstwem zapalę.
Głosu mi o tw órz strumienie! 
A  zagrzm ię piersią, ja k ą  cheruby 
Zagrzm ią światu na skonanie,
G dy proch zapad ły  w wieków otchłanie 
Ze snu nicości wybiją:
Takim grzmotem Twoje chluby,
G dzie piekło, gdzie  g w iazdy świecą, 
Nieskończoność niech oblecą,
W ieczność p rzeży ją !

—  A k tó ż  to  wschodzi?  —  W schodzi n a  Syjon  
D ziewica.
J a k  ranek z  morskiej kąpieli 
I  ju trzn ia  M a ry i lica;
Ś n ieży  się obłok, słońce z  ukosa 
Smugiem zło ta  po nim strzeli;
Taka na śniegu, co sza ty  bieli,
Powiewnego jasność włosa.

P o jrza ł Jehowa i w N ie j upodobał sobie:
P ękły niebios zwierciadła,
B iała gołąbka spadła
I  nad Syjonem w  równi trzy m a  skrzyd ła  obie, 
I  srebrzystej pierzem  tęczy  
N iebianki skronie uwieńczy.
Grom błyskawica!
S tań  się, stało:
M a tk ą  D ziewica.
Bóg ciało!

Adam Mickiewicz

Boże Narodzenie powraca każ
dego roku: wymaga poznania i prze
życia. Kiedy przed nami staje 
obraz — nie można g o  nie zauważyć. 
Św. Augustyn stwierdza w jednej ze 
swych mów: Dzisiaj prawda pow sta
ła z ziemi, Chrystus zosta ł zrodzony  
przez kobietę (...). Radujcie się 
i św ię tu jc ie  w tym dniu. Pobudzeni 
przez dzisiejsze, corocznie obcho 

dzone święto, pom yślcie  o dniu  
wiecznym i zapragnijc ie  z wytrwałą  
nadzieją dóbr w iecznych; co więcej, 
skosztujcie ich, ponieważ otrzym a
liśc ie  m oc stania się dziećm i Boży
mi. Dla was S tworzycie l wszystkich  
czasów uw ięził się w czasie; dla was 
A u to r Świata uczyn ił się w idzialnym  
w ciele; dla was S tworzycie l został 
stworzony. Boże Narodzenie, uka-



żując każdemu Sens narodzenia, czy
ni je bardziej ludzkim, bowiem w naro
dzeniu Chrystusa odradza się czło
wiek. Tak więc co roku Boże Narodze- 
nie powracając, za każdym razem 
sygnalizuje swoją obecność. Tak jak 
a rchan ioł Gabriel p rzyn iósł w iado
mość Najświętszej Maryi Pannie 
i aniołow ie pow iadom ili pasterzy, że 
narodził się Zbawiciel, tak każdy 
z nas dosięgnięty zostaje przez orę
dzie, przez pewien znak, przez coś, 
co jest zdolne skierować naszą uwa
gę na Jezusa, który się rodzi. Może 
to być w łaśnie obraz — dzieło m alar
skie.

Tajemnicę W cielenia usiłowali na
malować w ielcy artyści, m.in. Cara- 
vaggio, Jacopo Bassano, Sandro Botti- 

I ceili, Lorenzo Lotto, Beato Angelico, 
; Sano di Pietro. Dzisiaj zaprezentu- 
\ jemy dzieło Lorenza Lotto.

Wydarzenie Zwiastowania wyzwo
liło  kreatywność w wielu artystach 
próbujących oddać tę chw ilę  na 
płótnie. Tak było również w przy
padku Lorenza Lotta (ok. 1480- 
-1557), który zdawał sobie sprawę 
z bardzo trudnego zadania i czuł 
w ielką odpowiedzialność. Doszedł 
do przekonania, że prawda tej chw i
li może być dostrzeżona i ponow 
nie przeżywana przez uczestnictwo 
w doświadczeniu Najświętszej Pan
ny, wybranki Boga, powołanej do 
tego, aby gościła  w swoim łon ie  
Zbawicie la. Na obrazie w idzim y ko
bietę młodą, pokorną, pozornie 
podobną do swych rówieśniczek, 
a jednak tak bardzo odm ienną. Lud 
Izraela przeżył w ieki doświadczeń 
w oczekiwaniu nowego i potężnego 
znaku Boga. Oto w łaśnie ten znak, 
w kilku chw ilach nabiera kształtu 
w ciszy pewnego m ieszkania i w se
krecie pewnego serca. Artysta p ró
buje oddać atmosferę spotkania 
Najświętszej Maryi Panny z archa
niołem Gabrielem w sposób bardzo 
ludzki. K iedy malarz interpretuje 
słowa św. Łukasza, widzi jak ukazu
je się ta jem nica Wcielenia, jakby 

, w spółdzieli ją, dostrzega ufną uleg- 
| łość Maryi, słucha ludzkiego g ło 

su zagubienia i barwi siłę posłu
szeństwa. Warto tu wspomnieć, że 
Lotto uczęszczał do dom in ikanów  
w Bergamo i m ieszkał przez kilka lat 
w klasztorze. Kultura językowa 
rozpowszechniana przez hom ilie 
i cykle liturg iczne wpływała na jego 
form ację religijną. N iektóre doku
menty mówią, że w pierwszych la
tach szesnastego w ieku zajął się on 
osobistą lekturą tekstów ewange
licznych i książki „O  naśladowaniu 
Chrystusa” . Kiedy Lotto namalował 
Zwiastowanie  (1527 r.) z Recanati, 
k lim at trydencki był jeszcze odległy. 
Nadszedł jednak kryzys re lig ijny 
z heretyckim i przejawami. Doświad

czenie w iary szukało nowych dróg, 
aby autentycznie przeżywać orę
dzie ewangeliczne. Lotto daje w y
raz wym iarow i zdum ienia ludzkiego 
i „pow szedniości” zawartej w pow o
łaniu Chrystusa, która dokonuje  się 
w prostocie  każdego dnia, bez ocze
kiwań na momenty szczególne, czy 
wyjątkowe. Chrześcijanin jest czło
w iekiem jak wszyscy inni, z tym i 
samymi obawami, wahaniami, kru
chością i grzechami. Właśnie ta 
norm alność ukazuje związek za
leżności od Boga. Obraz z Recanati, 
namalowany dla o ra torium  Santa 
Maria sopra Mercanti i przechowy
wany teraz w M iejskiej Galerii 
Malarstwa, dokum entuje konkret 
chrześcijański. W obrazie zawarte 
jest opowiadanie, w którym posta
cie przedstawiają własną w rażli
wość, uczucia, cierpienie.

W idzim y mieszkanie Najświętszej 
Maryi Panny z masywnym łożem, 
klęcznikiem , książkami, św ieczni
kiem, kałamarzem, a nawet prze
straszonym kotem. To tuta j ukazuje 
się A rchanio ł, k tó ry jakby onieśm ie
lony i bardzo „lu dzk i” , jest „doręczy
c ie lem ” przełom owej nowiny, która 
pochodzi od Boga. Od średn iow ie
cza ikonografia  W cielenia pokazuje 
Gabriela umieszczonego z lewej 
strony, a Najświętszą Pannę — z pra
wej. Na p łó tn ie  Lotta nie ty lko  po
zycje zostają odwrócone, co więcej: 
Madonna zwraca się ku nam, odw ra
cając twarz od anioła. Dlaczego? 
Chwilę przedtem Najświętsza Panna 
pozostawała bowiem na m odlitw ie 
przy klęczniku i czytała. W ysłuchała 
pozdrow ienia i odw róciła  się ku 
nam, aby pow iadom ić nas o nim. 
Z Jej oblicza wyziera intensywne 
i pogodne spojrzenie, świadome 
swego przeznaczenia. Otwarte ra
m iona zdradzają emocję w związku 
z nagłym i nieoczekiwanym wydarze
niem, które odm ieni h istorię. Ruch 
ten jakby nas przyciąga i wyrywa 
z pozycji w idzów patrzących i wcią
ga w wydarzenie. Jesteśmy wezwani 
do uczestnictwa, aby w ierzyć. Po
przez gest Dziew icy Lotto w prow a
dza dynam ikę wydarzenia i pozwala 
nam ją przeżyć, prosząc przede 
wszystkim , abyśm y zaczęli roz
myślać nad tym, czego doświadcza 
Maryja, abyśmy w yobrazili sobie Jej 
myśli i wsłuchali się w poruszenie 
serca.

Najświętsza Panna nie jest sa
ma w swym doświadczeniu uczu
cia zmieszania. Również archan io ł 
Gabriel przeżywa w idoczne zakło
potanie. Podnosi prawe ramię 
ku Wszechmogącemu — w yobra
żonemu na obrazie w obłoku, 
w czerwonej szacie. W lewej ręce 
trzym a lilię  dla zaznaczenia czy
stości i dziew iczego poczęcia. W y

raz twarzy, rozw ianie w łosów  i układ 
ram ienia wyrażają pewien pośpiech, 
a jednocześnie powstaje przypu
szczenie, że Gabriel czuje się nie
swojo. Bóg Ojciec, wynurzając się 
z obłoków , wybiera chwilę, aby 
spełnić swój odw ieczny plan Zba
wienia, wyznaczając mu nowy i waż
ny cel: p rzyw rócić człow iekow i 
perspektywę wieczności. W tym 
momencie Stare Przymierze znaj
duje swoje wypełn ien ie  w Synu po
słanym światu, aby stanow ić drogę, 
prawdę i życie. A n io łow i Pan Bóg 
pow ierzył zadanie obwieszczenia 
W cielenia; on jest prostym  nosicie
lem wieści wyw iera jących w pływ  na 
innych. Jednak jego majestatyczna 
i niebieska obecność ukazuje kon
kret dokonującego się wydarzenia. 
T radycja artystyczna powierzała 
p rom ieniow i światła lub gołęb icy — 
ponieważ ta jem nica jest n iedostęp
na dla rozumu — uzupełnienie Zw ia
stowania, tłum acząc je wolą Bożą. 
Tutaj zaś im ponujące jest ukazanie 
się Boga w blasku czerwonej szaty 
(m iłość). A rchan io ł Gabriel m ów ił
o O jcu. S łowo powierzone aniołow i 
zapowiada pewne wydarzenia: Jego 
wolę „zaangażowania” się ponow 
nego w h istorię  człowieka. Nie ty lko , 
ukazuje pewien fakt: narodzi się 
Dziecię. Bóg niew idzialny, który 
n igdy przedtem nie był przedsta
w iany, zaprezentowany został na 
obrazie, aby sceptycy i n iedow ierza
jący w yzbyli się wszelkiej w ą tp li
wości. Bóg jest Ojcem.

A rtysta  um ieścił na obrazie klę- 
cznik, mebel do m odlitw y, który 
łączy duchow o z Bogiem. Na górze, 
za plecami Maryi, ściana posiada 
przerwę w postaci okna dla stw ier
dzenia, że Najświętsza Panna jaś
nieje nie ze względu na własną 
dobroć i piękno, ale dzięki św iatłu 
Boskiemu, które Ją otacza. W ido
czne kw iaty i krzewy to również 
sym bol blasku i czystości Maryi, 
„Róży m istyczne j” . W idoczna na 
obrazie klepsydra (postaw iona na 
sto łku) odmierza upływający czas. 
K lepsydra jako znak czasu i śm ierci 
rejestruje upływ  losu ludzkiego.

I jeszcze jedno: nie można zapom
nieć tu o kocie, zajm ującym  środek 
sceny. Lotto w ybra ł w łaśnie kota dla 
zobrazowania demona, k tó ry zostaje 
w yrzucony przez archanioła Gabrie
la. Przesłanie jest jasne: Najświętsza 
Maryja Panna, pełna łaski, przez swo
je posłuszeństwo wyrzuci zło, pokonu
jąc je i dom inu jąc nad nim. Maryja 
jest tą kobietą, którą w idzim y na obra
zie, która  zwraca się do nas. Aby do 
nas mówić. Tajemnica wchodzi w ięc 
w życie bez hałasu, a również nad
zwyczajne wydarzenia, jak W ciele
nie, wyrażają się z naturalnością 
rzeczy i postaci.



Najwybitniejszy przedstawiciel patrystyki łacińskiej

Św. Augustyn
Aurelius Augustinus urodził się 13 listopada 354 roku w Tagaście (dzisiaj 

Suk Ahras, Algier), a zmarł 28 sierpnia 430 roku w Hippo Regius (Hippona); 
biskup, teolog i filozof, wielki autorytet filozofii i teologii chrześcijańskiej, 
najwybitniejszy przedstawiciel patrystyki łacińskiej.

Augustyn był synem obywatela 
rzymskiego Patriciusa (poganina) 
i M oniki (chrześcijanki). Zgodnie 
z ówczesnym zwyczajem nie udzie
lano chrztu w w ieku dziecięcym, 
choć należał do katechum enów 
i otrzym ał chrześcijańskie w ycho
wanie.

Augustyn ukończył studia w 372 
roku w Kartaginie; w tym czasie 
związał się na 15 lat z kobietą, która 
urodziła  mu syna — Adeodata. 
Augustyn został ojcem mając 18 
lat. Prowadził życie dość bez
troskie, gardził też chrześcijań
stwem jako religią; rozczarował się 
do B ib lii (zwłaszcza Starego Te
stamentu). Z czasem jednak co
raz bardziej odczuwał n iepokój; 
pod wpływem  dia logu Cycerona 
pt. Hortensjusz , rozpoczął poszu
kiwania prawdy i m iłości. W373 ro
ku zetknął się z m anichejczykam i 
i u legł ich wpływom . W mani
cheizm ie znalazł odbicie swej 
podwójnej natury. Dualizm mani- 
chejski odpow iadał prawie do
kładnie jego dua lizm ow i we
wnętrznemu. Augustyn czuł, że 
toczy się w nim walka zła i dobra, 
światła i ciemności.

N iezwykle uzdo ln iony wcześnie 
zaczął wykładać gram atykę i reto
rykę: najpierw w  Tagaście, a potem 
w 375 roku obją ł w Kartaginie 
miejską szkołę retoryki. W 383 ro
ku przeniósł się do Rzymu, a na
stępnie — dzięki pro tekcji m ani
chejczyków  — przybył do M edio
lanu, ówczesnej rezydencji cesa
rza, gdzie otrzym ał katedrę reto
ryki. Tu Augustyn stopn iow o od
dalał się od m anicheizm u, skłan ia
jąc się do sceptycyzm u, a na
stępnie neoplatonizm u, lektura 
pism Plotyna i Porfiriusza, a także 
w pływ  bpa Am brożego i osobiste 
przemyślenia, zdecydowały o kie
runku jego rozwoju um ysłowego 
i duchowego; porzucił zawód reto
ra, zamieszkał z matką, synem 
i grupą uczniów  w Cassiciacum 
koło Mediolanu.

W dniu 25 kw ietnia 387 roku wraz 
z synem przyją ł chrzest z rąk bpa 
Ambrożego. W 388 roku pow rócił 
do Tagasty, gdzie stw orzył rodzaj 
w pó lno ty dla św ieckich, celem 
prowadzenia doskonałego życia

relig ijnego. W 391 roku przyjął 
św ięcenia kapłańskie, a w 396 ro
ku został biskupem koadiutorem  
w H ippo Regius, a po śm ierci 
bpa Waleriusza, jego następcą na 
sto licy  biskupiej. W 426 roku 
przekazał w iększość swoich obo
w iązków duszpasterskich swemu 
następcy, a sam więcej czasu 
pośw ięcił pracy pisarskiej; w ie
le podróżował, brał udział w sy
nodach Kościoła afrykańskiego, 
p row adził korespondencję z pa
pieżami, cesarzami i w yb itny
mi osobistościam i (np. z H iero
nimem); prowadził spory z ma
nicheizmem, arianizmem, dona- 
tyzmem i pelagianizmem.

Augustyn opierał swą teologię 
na autorytecie  Chrystusa, w yra
żającym się w Piśmie Świętym  
i w Kościele. Bib lia  była dla 
niego rzeczywiście duszą teologii. 
Roztrząsanie problemu teo log icz
nego było u niego z reguły poprze
dzone analizą bib lijną. W in terpre
tacji b ib lijne j, a także w spekulacji 
teologicznej Augustyn, w duchu 
Justyna, Klemensa i Orygenesa, 
posług iwał się filozofią, ponie
waż — jak uzasadniał — „prawda, 
niezależnie gdzie się znajduje, 
jest w łasnością Pana” . Tego ro
dzaju spojrzenie na prawdę i f i 
lozofię Augustyn zapożyczył z pla- 
tonizm u, w myśl którego rzeczy 
istn ie ją  ty lko  wówczas, gdy od
powiadają zamierzeniom Boga 
i zm ierzają do Niego.

Po swoim nawróceniu, czy też 
powrocie do chrześcijaństwa, Au
gustyn był przenikn ięty pragnie
niem pełnego spotkania z Bogiem, 
którego obecność jest nam już 
dana przez wiarę. W iara i rozum ie
nie są drogam i w iodącym i do tego 
spotkania, dlatego są nierozdzie l- 
ne, wzajemnie się wspomagają: 
„Rozumiej, ażebyć w ierzył i wierz, 
ażebyś rozum iał” .

Teksty Augustyna

ROLA PISMA ŚWIĘTEGO

Wstęp. 1. W in te rpre tac ji Pisma 
Świętego dają się sform ułow ać  
zasady, które, jak  myślę, można 
z pożytkiem  podsunąć badającym. 
Dzięki temu będą on i m og li czy

n ić postępy w swoje j pracy, nie 
ty lko przez posług iwanie  się opra
cowaniam i innych in terpre ta to 
rów, objaśnia jących trudne m ie j
sca Pisma, lecz także i sami 
zaczną je  z pożytkiem  wykładać 
innym  [...].

4. Natom iast tych, któ rzy cieszą 
się boskim  darem oraz chlubą, że 
nawet bez reguł, jakie  tu posta
now iłem  przedstawić, rozumieją  
i wykładają księg i św ięte, i d latego  
oburzają się, sądząc, że chcę pisać 
rzeczy niepotrzebne — muszę 
uspokoić w taki sposób: Chociaż 
słusznie radują się w ielkim  da
rem Bożym, jednak n iech nie za
pom inają, że przynajm nie j czyta
nia nauczyli się przy pom ocy  
ludzkie j [...].

8. W końcu, kto ch lub i się, że 
wiedzy nie nabył za pom ocą  
żadnych reguł, lecz wszystko, co 
napisane jest w Piśmie Świętym, 
zrozum ia ł dzięki łasce Bożej, w ie
rzy słusznie, gdyż prawdą jest, 
że tak i ta lent nie pochodzi od n ie 
go samego, ale został mu udzie
lony przez Boga [...]. Jednak sko
ro czyta i sam rozum ie bez pom ocy  
wyjaśniającego mu człowieka, d la 
czego śpieszy się wyjaśniać in 
nym ? Dlaczego nie odsyła ich  
raczej do Boga, ażeby i on i dzięki 
wewnętrznemu pouczeniu zrozu
mieli, a nie dzięki posłudze ludz
k ie j?  [...].

9. Kto czyta pism o słuchaczom, 
rzecz jasna g łos i im to, co sam  
zna. Kto zaś przekazuje samą um ie
ję tność czytania, rob i to w tym  
celu, aby i inn i czytać umieli.
I jeden i d rug i wszakże udziela  
innym, co sam otrzymał. Również 
kto wyjaśnia słuchaczom, co zro
zum ia ł z Pisma, czyn i to z obo 
wiązku lektora niejako, bo g łos i to, 
co poznał. Kto uczy, w ja k i sposób  
należy je  rozumieć, podobny jes t 
do przekazującego um iejętność  
czytania, to znaczy nauczającego, 
jak  trzeba czytać. Robi to w tym  
celu, żeby ten, kto nauczył się 
czytać, k iedy znajdzie książkę, nie 
potrzebow ał lektora, za pośred
n ictwem  którego poznałby je j 
treść. Podobnie kto pozna regu
ły, które zam ierzamy tu w yło 
żyć, k iedy w księgach napotka  
coś trudnego, pom ny na zasady, 
n iby  litery, nie będzie potrzebo
wał innego interpretatora, dzię
k i którem u zosta łoby mu odsło 
nięte to, co zakryte. Wtedy, idąc 
nie jako po śladach, dojdzie do 
ukrytego znaczenia bez błądze-

cd. na str, 14



W 510. rocznicę odkrycia wyspy w dzień św. Heleny

Wyspa św. Heleny
Wyspa przyjąła nazwę św. Heleny ze względu na fakt, te  odkryli ją 

Portugalczycy właśnie w dzień świętej Heleny, matki cesarza Konstantyna. 
A było to w 1502 r. Istnienie tej wyspy — bogatej w zasoby słodkiej wody, 
w owoce, żółwie morskie (co stanowiło idealne miejsce na odpoczynek 
i uzupełnienie zapasów dla okrętów zmierzających do Indii) — udało się 
utrzymać w tajemnicy przez 80 lat. Potem rozpoczęły się walki o wyspę 
św. Heleny, do których włączyli się Holendrzy i Anglicy. Ostatecznie wyspą 
zawładnęła brytyjska Kompania Indii Wschodnich, przysyłając w 1659 r. 
pierwszą grupę osadników i niewielki garnizon wojska.

Od tam tych czasów m inęło pół 
tysiąca lat. Wyspa św. Heleny to 
w ierzchołek wygasłego wulkanu 
wyrastającego z dna A tlantyku. 
Trzeba przyznać, że samo położe
nie wyspy skazuje ją na pewnego 
rodzaju izolację: środek Atlanty
ku, 2 tys. km do wybrzeży Afryki, 
blisko 3 tys. km do Ameryki Po
łudniowej. Stąd nie można uciec — 
zdecydowali Anglicy i zesłali tu ce
sarza Francuzów Napoleona Bo- 
napartego (1789-1821), po bitwie 
pod Waterloo. Od tego czasu 
wyspa św. Heleny zdecydowanie 
kojarzy się wszystkim właśnie 
z Napoleonem.

Dzisiaj również wyspa św. Hele
ny jest uboga w kom unikację: nie 
posiada lotniska i można tu dotrzeć 
ty lko  pocztowym  statkiem  kursu

jącym  raz w miesiącu z Kapsztadu 
(zabierającym 120 pasażerów). 
K ilka razy w roku wyspę odw ie
dzają małe staki ekspedycyjne 
zmierzające z Antarktyki do Euro
py.

Je dyn ym  m ias teczk iem  na 
wyspie jest Jamestown (wciśnięte 
w wąski i g łęboki wąwóz biegnący 
ku morzu). W XIX w. B ryty jczycy 
zbudow ali na wysokie j skale góru 
jącej nad miastem (Ladder H ill) 
koszary i fo rty fikac je  służące do 
obrony miasta. Z przystanią łączą 
je wykute w skale strom e schody, 
mające 699 stopni — nazywane 
dość oryg ina ln ie  Drabiną Jaku- 
bową.

Panuje tu klim at trop ika lny. Nic 
dziwnego, że upał i ostre słońce 
naprzykrzają się mieszkańcom

699 schodów wykutych w skale prowadzi z twierdzy do miasteczka

Cesarz Napoleon Bonaparte

Maria Walewska — ukochana cesarza

(a zamie szkuje tu ok. 4 tys. osób). 
M ieszkańcy wyspy św. Heleny 
mówią o sobie: The Saints (tzn. 
św ięci). M im o że wyspa jest za
m orskim  te rytorium  W ielkiej Bry
tanii, Święci nie mają statusu oby
wateli Z jednoczonego Królestwa, 
a rządzeni są przez gubernato
ra przysłanego z Londynu. Dziś aż 
60 proc. Św iętych pracuje na rzą
dowych posadach, reszta znajduje 
zatrudnienie w fabryczce rybnych 
konserw, na plantacjach kawy 
i w obsłudze ruchu tu rystyczne
go. Turystów  przybywa na wyspę 
ok. tysiąca rocznie.

Jeżeli ktoś chcia łby objechać 
wyspę dookoła, wzdłuż wybrzeża, 
m ia łby problem. Droga (zresztą 
wąska) dociera do brzegu ty lko  
w dwóch punktach: James Bay

cd. na str. 14



Historia: W 280. rocznicę urodzin ostatniego króla Polski

Przełamywanie negatywnego stereotypu
Stanisław August Poniatowski 

(1732-1798) jest w polskiej h is to rii 
postacią kontrowersyjną. Zawsze 
kojarzono go z bezprzykładną 
w dziejach Polski klęską. Nie
mniej jednak w iele mu zawdzię
czamy, jeśli chodzi o ku lturę. A ku 
rat na tym polu zasługi ostatn ie
go w łodarza Rzeczypospolite j O boj
ga Narodów wydawały się bezspor
ne.

Aby dostrzec w S tan is ław ie  
Auguście męża stanu, trzeba było 
kolejnej katastrofy państwa i na
rodu. I tak Stanisław Cat-M ackie- 
w icz, uważający przed 1939 r. króla 
za „m ałego człow ieka i po lityczne
go zbrodn iarza” , po Ja łcie  zaczął 
go porównywać do Piłsudskiego. 
Przekonanie, że Polska znalazła się 
w geopolitycznej matni, odcisnęło 
piętno na publikacjach h istory
ków. Prorosyjskość króla uznano 
za dowód jego dalekowzrocznoś- 
ci, kapitu lanctw o zaś — za próbę 
ratowania narodowej substancji. 
M ogło się wydawać, że po upadku 
kom unizm u postać króla przesta
nie nękać rodaków.

Wówczas to akcja przywraca
nia dobrego im ienia S tanisławo
wi Augustow i Poniatowskiem u na
brała tempa. O czyw iście, pre
tekstem ku temu był ponowny 
pochówek królewskich szczątków, 
następn ie  200. roczn ica  jego 
śm ierci. Postawiono wówczas na
wet pierwsze królewskie pom niki 
w Łazienkach i przy pałacu w Ko
zien icach (tam przyjeżdża ł na 
polowanie). Józef Hen napisał 
powieść: „M ój przyjacie l k ró l” ,
w której narrator powieści i zausz
nik królewski, jest po prostu za
patrzony w króla. I słusznie. 
Stanisław August znacznie prze
rastał nie ty lko  rodaków, ale 
i współczesnych sobie m onarchów 
i filozo fów . Nawet Szekspira tłu 
m aczył na jęz. francuski lepiej niż 
sam Wolter.

Obecnie na Zamku Królewskim  
w Warszawie o tw arto  wystawę 
pn. „S tanisław  August — ostatni 
kró l Polski. Po lityk, mecenas, 
re form ator 1764-1795” (wystawa 
czynna była do 19 lutego br.), 
w Pałacu na W odzie zaś w ysta
wę pn. „Skarb z Kijowa. Z ło ty  po
czet. Królewska kolekcja medali 
Stanisława Augusta” (można ją

Stanisław August Poniatowski w 1793 r.

oglądać do 1 lipca br.). A u to 
rom wystaw zależy na przeła
maniu negatywnego stereotypu. 
Tw ierdzą, że zagłada Rzeczy
pospolite j była w czasach sta
nisławowskich wynikiem  obcej
przem ocy oraz poczynań opozycji. 
Król zaś nie zdo ła ł uratować 
państwa, ale dokona ł w ie lk ie j
rzeczy — przeprowadził swój na
ród z sarmatyzmu do oświeconej 
Europy.

Na pewno w ielu się zgodzi z op i
nią, że Stanisław August skończył 
swe panowanie „w  złym s ty lu ” . 
Patrioci oczekiwali od niego innego

Kościół św. Trójcy w Wołczynie (stan 
przed II wojną światową)

gestu, chociażby gestu na miarę 
Rejtana, król zaś — rezydujący 
wówczas w G rodnie — zachował 
się po tu ln ie , likw id u jąc  swoje 
ostatnie a trybuty państwowości: 
odw oła ł urzędujących jeszcze am
basadorów, w yprzedał rzeczy za
brane ze skarbca koronnego i ta r
gował się z Repninem o spłatę 
swych o lbrzym ich d ługów  (40 m i
lionów  zł.). Do aktu abdykacji król 
do łączył dwa mem oriały, z których 
żaden nie dotyczył Polski (prosił 
w nich carycę, by zezwoliła mu 
wyjechać do Rzymu oraz o f i
nansowe wsparcie). Nowy car, Pa
w eł I, syn carycy Katarzyny, ściąg
nął Stanisława Augusta do Pe
tersburga i nie szczędził dow o
dów  sym patii. Stanisław August 
by ł rozanie lony dowodam i uzna
nia, chw a lił się nim i, zatracając 
coraz bardziej poczucie rzeczyw i
stości (i przyzw oitości), zm arł w Pe
tersburgu 12 lutego 1798 r.

Czy tak powinien wyglądać epi
log człowieka, którego wcześniej 
am bicją było „pow tórne  świata 
polskiego stw orzenie” — na pewno 
nie. Wcześniej zaś, będąc jeszcze 
w Polsce, zapewniał, że nie zawaha 
się pośw ięcic życia w obron ie  w o l
ności. Nic takiego się nie stało. 
Król pom agał likw idow ać dzieło 
Konstytucji 3 Maja, której był 
współautorem . Gdy doszły go s łu 
chy, że szykuje się ko le jny rozbiór, 
zaklina ł się, że nie wyrazi nań 
zgody, choćby m iał być w trącony 
do w ięzienia lub w yw ieziony na 
Sybir. N iestety, kilka m iesięcy 
później, podczas sesji sejmu gro
dzieńskiego, zaoferow ał w łasny 
ołówek, by można było podpisać 
cesję na rzecz Prus. Nie w ierzył też 
w sukces powstania kościuszkow
skiego, czego dow odem  było  
odm ów ienie Naczelnikow i map kra- 

Kościół w Wołczynie (fot. z r. 1988)



ju w trosce, by nie narażać na znisz
czenie tak cennych map. „Zdoby
cie się na odwagę i szczerość po
w róc iłoby mu w jednej chw ili 
wszystko, co przez wiele lat nie
dołęstwa i pokątnych intryg utra
c ił” — ubolewał A. M ickiewicz. 
Ostra zaś krytyka „kró la  z tru 
pią g łow ą” , którą J. Słowacki 
w łożył w usta Kordiana, dość 
w iern ie  wyrażała op in ię  Pola
ków.

Dopiero znacznie później (w epo
ce PRL) zaczął przeważać wśród 
h istoryków  pogląd, że niesłusznie 
zrob iono z niego „kozła o fia rne
go” , w innego zagłady państwa. 
Apogeum  sporu nastąpiło w 1981 r. 
Znów, jak przed 200 laty, p róbo
wano poszerzyć granice wolności, 
obawiano się interwencji wschod
niego sąsiada. W maju, w warszaw
skiej siedzibie SDP, zorganizo
wano „Sąd nad Stanisławem Au
gustem ” . M. Brandys narzekał, że 
to nie był sąd, lecz egzekucja. 
Po 13 grudnia akcje Stanisława 
Augusta poszły jeszcze bardziej 
w dół.

Stanisław August odebrał w y
kształcenie wszechstronne, lecz 
powierzchowne. Jego gust zm ie
n ia ł się wraz z modą. Król, łaknąc 
hołdów  i pochlebstw, cen ił najwy
żej tw órców-dworaków : Stanisła
wa Trem beckiego i Adama Naru
szewicza oraz kucharza Tremo. 
Prace nad rozbudową i upiększa
niem królewskich rezydencji przer
wał upadek państwa. Stanisław 
August Poniatowski n igdy też nie 
zobaczył zamówionej przez siebie 
serii złotych medali z w izerunkam i 
w ładców  polsko-litewskich. Dotar
ły  one do Łazienek dopiero teraz, 
wypożyczone z kijow skiego mu
zeum.

Król był pierwszym z długiego 
szeregu po lityków  przekonanych, 
że Polacy nie dorośli do wyzwań, 
jakie stawia przed nimi w spół
czesność. Tw ierdził, że jego ro
dacy to duże dzieci, które trzeba 
c ierp liw ie  oświecać, bo na razie 
same sobie szkodzą.

Fryderykowi W ielkiemu podo
bało się oddanie tronu Jagiellonów  
młodemu sto ln ikow i litewskiem u, 
bowiem oznaczało to odseparo
wanie słabej Rzeczypospolite j od 
Europy i zdawało ją na łaskę i nie
łaskę sąsiadów. W yniku elekcji 
d o p iln o w a ły  ro sy jsk ie  w ojska , 
wprowadzone do Polski za wiedzą
i zgodą króla. Targow iczan ie , 
chcąc zrealizować swoje ustro 
jowe koncepcje, zaprosili do kraju 
obcą armię i przeszli do h istorii

z piętnem zdrajców. Stanisław 
August wcześniej z rob ił to samo. 
Forsując reform y król waln ie przy
czyn ił się do wprowadzenia anar
chicznej i zagrożonej z zewnątrz 
Rzeczypospolite j w stan drama
tycznych wstrząsów, z których w y
łan ia ła  się coraz lepsza form a rzą
dów, aż państwo przestało istnieć. 
Można wątpić, czy Stanisław A u
gust uw o ln iony od rosyjskiej ku
rateli okazałby się w ybitnym  w ład
cą. Nie po tra fił odmawiać, był 
pracow ity, a zarazem bardzo roz-

prawdę była sporem o kształt po l
skiego patriotyzm u, przecięła w o j
na. W ołczyn znalazł się za wschod
nią stroną polskiej granicy. Do
p iero w 1988 r. polska delegac
ja — była to pierwsza w dzie
jach ofic ja lna reprezentacja Po
laków, upe łnom ocniona przez w ła
dze państwowe do zbadania moż
liwości sprowadzenia do kraju 
prochów  Stanisława Augusta Po
n iatowskiego — zawitała do W oł
czyna, ale już wówczas kościół, 
w którym  ochrzczono przyszłego

Fajerwerk na cześć carowej Katarzyny II w Kaniowie — mai. Jan Bogum ił  Piersch (ze 
zb io rów  Lwowskie j Galeri i Sztuki)

rzutny. Źle dob iera ł p rzy jac ió ł i p ro 
tegowanych. Najbardziej dyskwa
lifiku jącą  cechą króla jako po
lityka  była jego pogarda dla 
poddanych. Fakt, że dz ie lił ją 
z innym i ośw ieconym i reform ato
ram i, nie jest usp raw ied liw ie 
niem.

11 lipca 1938 r. ostatni w ład
ca Rzeczypospolitej Obojga Naro
dów pow róc ił do o jczyzny jako 
„bagaż zw ykły” — taki napis w id 
n ia ł na wagonie, w którym  przy
w ieziono trum nę ze szczątkami 
króla, dostarczając ją z Lenin
gradu do polskiej granicy. Ten 
„k ło po tliw y  wówczas ładunek” tra 
f i ł  do kościo ła w nadbużańskim 
W ołczyn ie  (św ią tyn ia  póżnoba- 
rokowa), gdzie Stanisław August 
by ł ochrzczony. Pod osłoną no
cy o db y ł się pośpieszny po
chówek. Król pow róc ił do rodzin
nego W ołczyna nad Pulwą po 140 
latach pośm iertnego osam otnie
nia w dalekim  Petersburgu. Przy
ję ty  nocą, ukradkiem, w spo
sób najdalszy od należnego mu 
monarszego cerem oniału. Gdy ca
ła sprawa wyszła na jaw, w ybuch ł 
skandal. Dyskusję, która tak na

m onarchę był żałosną ruiną, stra
szącą oczodołam i po wyrwanych 
oknach, bez dachu. Miejsce spo
czynku króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego zostało sprofano
wane, rozgrabione, zniszczone. 
W zasadzie odnaleziono wówczas 
skrawki re liktów  majestatu Rze
czypospolite j: strzępy królewskie
go płaszcza, obcas, wstęgę O rde
ru Orła Białego, resztki rapci 
podtrzym ujących królewską szab
lę, deski z żelaznymi okucia 
mi — z ochronne j paki, w które j 
przed półw ieczem  przewieziono 
trum nę, jej samej nie było, K ró lew 
skich kości wówczas nie znalezio
no.

14 lipca 1995 r. w warszawskiej 
katedrze św. Jana — gdzie przed 
laty koronowano Stanisława Au
gusta Poniatowskiego — odbył się 
u roczysty pogrzeb m onarszych 
szczątków.

W Zamku Królewskim  w W ar
szaw ie obe jrzeć  m ożna fra g 
m enty królewskiej szpady w ydo
byte z gruzów w ołczyńskie j św ią
tyni.



Św. Augustyn
cd. ze str. 10

nia i z całą pewnością nie p o 
padnie w ciem ności n iew łaściwe
go rozumienia [...].

O nauce chrześcijańskie j 
tłum . J. Sulowski, 

Warszawa 1989, s. 3-9.

WIARA ! POZNANIE

VIII. 4. A le pośród  uczniów  So- 
kratesowych najświetniejszą sła
wą, która zupe łn ie  p rzyćm iła  
wszystkich innych, słusznie ca ł
kiem zajaśniał Platon. B y ł to 
Ateńczyk, pochodzący z szanowa
nego przez swych w spółrodaków  
rodu i n iezw ykłym i zdolnościam i 
znacznie wyprzedzający swoich ko
legów. Przekonany wszelako, iż do 
udoskonalenia filo zo fii nie wystar
czy mu ani jego własna wiedza, 
ani uzyskana od Sokratesa, d ługo
i daleko, ja k  ty lko  mógł, pod różo 
wał, udając się wszędzie tam, do 
kąd pociągał go rozgłos jakie jś zna
nej a godnej przyjęcia nauki [...].

3. Jeśli więc Platon nazwał 
m ędrcem tego, kto  naśladuje, 
poznaje i m iłu je  Boga, kto przez 
uczestn ictwo w Jego bycie zna jdu
je  swe szczęście, to czyż zachodzi 
potrzeba omawiania innych filozo 
fów? Żaden z n ich  nie zb liży ł się do 
nas bardzie j n iż p la tończycy.

[ . . . ]  N iech przed tym i w yb itny
m i m yślicielam i, któ rzy doszli 
do poznania tak w ielkiego Boga, 
ustąpią też inn i filozofow ie o um y

słach podporządkowanych ciału
i uznających jedynie cielesne począt
k i wszechnatury: wodę, ja k  Tales, 
powietrze ja k  Anaksymenes, ogień, 
jak  stoicy, i atomy, czyli bardzo ma
łe, n iepodzie lne i niedostrzegalne  
ciałka, jak Epikur. N iechaj ustąpi ty
lu  pozostałych, przy któ rych  w yli
czaniu nie trzeba się zatrzymywać, 
a k tó rzy  przyczynę i zasadniczy  
pierw iastek wszech rzeczy upatry
wali w cia łach prostych  albo z łożo
nych, n ieożyw ionych, albo żyją
cych, ale zawsze w ciałach.

O państw ie Bożym, 
tłum . W. Kornatowski, 

Warszawa 1977, s. 376-378.

Niech daleka będzie od nas ta 
myśl, jakoby Bóg n ienaw idził w nas 
to, przez co s tw orzył nas wyższymi 
ponad pozostałe inne stworzenia. 
N iechaj także i to będzie od nas 
dalekie, byśm y w tym celu m ie li 
wierzyć, by rozum u nie p rzy jm o
wać lub  rozum ienia nie szukać; bo 
przecież nawet i w ierzyć byśm y nie 
mogli, gdybyśm y nie m ie li dusz 
rozum nych. Żeby więc w pewnych  
rzeczach, należących do nauki 
zbawienia, a k tó rych  rozumem  
jeszcze pojąć nie możemy (kiedyś  
jednak będziem y m ogli), wiara 
wyprzedzała rozum  i oczyszczała 
serce, aby zdolne było  przyjąć
i znieść św iatłość W ielkiego Ro
zumu, to przecież jes t zgodne  
z rozumem. Przeto rozum nie p o 
wiedzia ł Prorok: „Jeś li n ie uw ie
rzycie, nie zrozum iecie " [ Iz  7, 9

Wyspa św. Heleny
cd . ze str. 11

na północy i Sandy Bay na po
łudn iu . Turystyczny szlak w ie
dzie do Longwood House, gdzie 
m ieszkał przez 6 lat, aż do śm ier
ci w dn. 5 maja 1821 r. (o godz. 6 
wieczorem) zdetronizowany cesarz 
Napoleon. Przybył on na m ie j
sce zsyłki w towarzystw ie ok.
20 osób — Francuzów stanow ią
cych jego osobistą asystę (adiu
ta n c i, g a rd e ro b ia n i,  k u c h a 
rze). Cesarza p ilnow a li w ar
tow nicy. M ó g ł on opuszczać Long
wood ty lko  w tow arzystw ie  bry
ty jsk iego  oficera. Sam nato
miast m ógł spacerować jedy
nie po ogrodzie otaczającym 
rezydencję. G ryw a ł w b ila rd
i czytał. Podobno d ługie kwa
dranse spędzał w wannie. W do
mu (w ięzieniu Napoleona) urzą

dzono muzeum, w którym  można 
zobaczyć pam ią tk i po cesa
rzu: obrazy, rękopisy, przedm ioty 
codziennego użytku i stro je  z epo
ki. Jest tu również pośm iertna 
maska cesarza. Dom otw ierany jest 
ty lko  dla turystów . Opiekun tego 
niecodziennego muzeum tw ierdzi, 
że w ieczoram i po pokojach snuje 
się duch Napoleona.

Cesarz Napoleon pochowany 
został w zwykłym  grobie  w Sane 
Val!ey, będącej zaciszną dolinką, 
którą zresztą sam cesarz sobie 
w ybra ł na miejsce spoczynku. 
W 1840 r. p rochy Napoleona 
wydano Francuzom, którzy umieś
cili je w specjaln ie zbudowanym  
sarkofagu w budynku przy świą
tyn i Inw alidów  w Paryżu. M imo 
że grób w Sane Valley jest pusty, 
to jednak tu ryści chętn ie odw ie
dzają to miejsce; powiewa nad nim

wg LXX]. R ozróżnił on tu dwie rze
czy (wiarę i rozum ) i  dał zalecenie, 
abyśm y najp ierw  uwierzyli, a to 
w tym celu, byśm y to, w co już  w ie
rzymy, m og li zrozumieć. I d latego  
właśnie wydaje się rzeczą rozum 
ną, by wiara wyprzedzała rozum. 
Bo jeś li to zalecenie Proroka nie 
jes t zgodne z rozumem, jest więc 
nierozumne, a od takiej m yśli niech  
nas sam Bóg zachowa! Jeśli więc 
jest rzeczą rozumną, by wiara 
wyprzedzała rozum  w pewnych  
rzeczach w ielkich, któ rych  jeszcze  
pojąć nie możemy, to bez wątpie
nia ta choćby najmniejsza racja 
rozumowa, która nam to zaleca, 
właśnie ona wyprzedza wiarę.

List 120, 3, tłum . A. Bober, 
[w:] tenże, Anto log ia  patrystyczna, 

Kraków 1965, s. 267.

X. 27. Późno Cię um iłowałem. 
Piękności tak dawna a tak nowa, póź
no Cię um iłow ałem ! W g łęb i duszy 
byłaś, a ja  się błąkałem po bezdro
żach i tam Cię szukałem, biegnąc  
bezładnie ku rzeczom pięknym, któ 
re stworzyłaś. Ze mną byłaś, a ja nie 
byłem z Tobą. One mnie więziły zda 
ła od Ciebie  — rzeczy, które by nie 
istniały, gdyby w Tobie nie były. Za
wołałaś, rzuciłaś wezwanie, rozdar
łaś g łupotę  moją. Zabłysnęłaś, za
jaśniałaś jak  błyskawica, rozśw iet
liłaś ślepotę moją. Rozlałaś woń, 
odetchnąłem  nią — i o to dyszę 
pragnieniem  Ciebie. Skosztowa
łem — i oto g łodny jestem  i łaknę. 
Dotknęłaś mnie — i zapłonąłem  tę
sknotą za pokojem  Twoim.

Wyznania, tłum . Z. Kubiak, 
Warszawa 1987, s. 246.

francuska flaga, podobnie jak 
nad Briars i Longwood House, 
ponieważ B ryty jczycy w ku rtu 
azyjnym geście przekazali w za
rząd te trzy obiekty Republice 
Francuskiej.

W ielką atrakcją w yspy św. He
leny są g igantyczne żółw ie lą
dowe mieszkające w pałacowym 
parku P lantation House (po łud
nie wyspy). Najstarszy z nich, 
liczący sobie dw ieście lat, Jo 
nathan (może pam iętający jesz
cze cesarza Napoleona) chęt
nie fo togra fu je  się z turysta
mi.

Trzeba podkreślić, że niewiele 
już pozostało na świecie takich 
m iejsc jak wyspa św. Heleny, gdzie 
nie słyszy się ulicznego zgiełku, nie 
słychać sam ochodów, ani syren 
statków, nie ma autokarów  peł
nych turystów . Spacerując tam 
odnosi się wrażenie, że czas się 
cofnął, że to nie w iek XXI, a może 
XIX?



Czytając prasę

Są to autorskie rozważania filozoficzne na tematy najistotniejsze w telewi
zyjnym programie „Co ty wiesz o filozofii?”. Wypowiadają się w nim dwaj 
naukowcy, filozofowie. Oto fragmenty ich wypowiedzi zamieszczonych na 
łamach G\N, Kultura, 20.I.br.

Po co Jest
— Kiedy studenci mnie pytają — 

m ów i p ro f. Z b ig n ie w  M iko łe jko  
(filozo f i h is toryk re lig ii, eseista) — 
p o c o je s tf ilo z o fia , m ó w ię :a n o p o  
to, żebyśc ie  się nauczyli staranniej 
m yśleć. A  p o  d rug ie : n ic  lep ie j nie 
łagodzi bo lesnych kantów  świata. 
F ilozo fia  ma w ym ia r egzysten 
c ja lny, życ iow y, staw ia  najw aż
n ie jsze dla nas pytan ia : o życie
i śm ierć, dob ro  i zło, o sens.

— Nie ma sensu pytać, po co 
jes t m yślen ie  — tw ie rdz i p ro f. Jan 
Hartman (filozof, za jm u je  s ię  etyką, 
bioetyką, filozo fią  p o lityk i i m eta fi- 
lozo fią ). M yślę  po to, żeby być 
m ądrze jszym  — i to  się udaje,
i w łaśn ie  o m ądrość stara się f i 
lozo fia . Czy to  cel os jąga lny?  
M ądrości osta tecznej nie pos ią 
dziem y, ale m yśląc, rozw ażając 
rzeczy istotne, s ta jem y się d osko 
nalsi m ora ln ie  i in te lek tua ln ie .
W jak im ś sensie  zysku jem y sa
m ych siebie.

Co wiemy o filozofii?  — N ie
ustann ie  n iew ie le  (pro f. Z .M .). 
F ilozo fia  jes t rodzajem  d rog i, 
k tó ra  nie zna kresu: m am y do 
czyn ien ia  z uc ieka jącym  h o ry 
zontem . Tam bow iem , gdzie  po ja 
w ia się pew ność, filo z o fia  się 
kończy (...).

— W iem w ysta rcza jąco  dużo, 
żeby odczuć pewne rozcza row a
nie perspektyw am i ludzk iego  ro 
zum u (m ów i p ro f. J.H .). Jestem  
scep tyk iem  po p rze jśc iach , m oje 
s tanow isko  filo zo ficzn e  jest ko n 
sekw encją  porażki. P rzy jm u ję  ją 
w szelako z pogodą  ducha.

— C hcia łbym  pow iedzieć (prof. 
Z .M .), że nie ma przepaści m iędzy 
filo zo fią  a życiem , w ręcz p rzec iw 
nie. F ilozo fia  jes t sposobem  ży
cia  — bardzie j św iadom ego. S po
sobem  w yrażan ia  sw o ich  lęków , 
tego, co dotyczy nas indyw idua ln ie
i we w spó lnoc ie . Bo filo z o fia  ma 
rodow ód  g reck i i jes t też w  jak ie jś

filozofia?
m ierze o dp ow ied z ią  na p ro b le 
my polis, dem okratycznego miasta- 
-państw a . C zy li jes t potrzebna
i żeby pokrzep iać, i żeby d o k o n y 
w ać k ry tyk i tego, co  po lityczne .

Wybór omawianych w telewizyj
nym program ie zagadnień czym  
jest podyktowany?  — To w ybó r 
podyk tow any  życiem  (prof. Z.M .), 
naszą egzystencją, w  tym  m om en
tam i k ry tycznym i d la  po lsk ie j 
w spó lno ty , k tó re  w  o s ta tn ich  la
tach m ocno się za rysow a ły, z roz
m ową, k tó ra  się zepsuła. M ów iąc 
np. o p rzem ocy, tłum aczę, że jes t 
ona też rodzajem  w ięzi spo łecz
nej i łączy  się z zab ijan iem  d o 
s łow nym  lub  sym bo liczn ym  is to t 
zw anych kozłam i o fia rnym i, a m ó
w iąc  o szczęściu  — pokazu ję  je  
także jako  fa łszyw ą relig ię .

— Jako dydaktyk wiem, co ludzi 
in te resu je  (p ro f. J.H .). Tu m ów ię  
o wolności, prawdzie, fałszu, Bogu, 
ale może kiedyś opow iem  też o m i
łośc i (...).

— Zawsze m ów ię ze sw o jego  
punktu  w idzen ia , ale m oją  asp i
rac ją  nie jes t p rzedstaw ien ie  
w łasnych  przem yśleń. (...) Przed
staw iam  o gó ln ie  znane m yśli na 
dany tem at, ty le  że w p rze c iw ie ń - 
s tw ie  do w ie lu  m oich  ko legów  nie 
darzę tradycji filozo ficzne j głęboką 
rew erencją , w obec tego  nie boję 
się m ów ić  o porażkach rozum u.

Polacy są wolni?— M ają  s ilny in 
s tynkt w olności, św iadom ie dom a
ga ją  się, by życ ie  p ryw atne  pozo 
s ta ło  ich spraw ą (pro f. J.H .), ale 
jeszcze nie do końca w iedzą, jakie  
mogą mieć oczekiwania wobec pań
stwa i prawa w kwestii ochrony w ol
ności. N ie  zn a ją  zasady sam oogra- 
niczania się władzy. Rzuciliśmy pod
w a lin y  pod ku ltu rę  libe ra lną , a te 
raz m usim y ją  zbudow ać.

Co ma zyskać słuchacz? — Ma
zyskać o rien ta c ję  w zakresie  k lu 

czow ych  po jęć (pro f. J.H .). Lu
dzie sob ie  m yślą, np. o w o lnośc i, 
a tu p rzychodz i f ilo z o f sp raw n ie  
„zap od a je ” im k ilka  trop ów , czy 
li a rgum en tów  i s fo rm u łow ań . 
Jeśli k toś jes t uważny, to  odtąd  
jeg o  m yślen ie  o w o lnośc i będzie 
sp raw nie jsze  i pełnie jsze.

— C hcia łem  u czu lić  na te rze
czy, któ re  są n iew idoczne, bo leżą 
na w ie rzchu . Popadam y bow iem  
w ru tynę  i n ie  zw racam y uwagi na 
to, co najważniejsze (prof. Z.M.). Te
raz np. rządzi dyk ta tu ra , k tó ra  za
kłada, że m am y być szczęśliw i, 
a lb o  że m am y b y ć  zo rgan izow an i, 
fu n kc jo n a ln i, sp raw n i. A  ja  się py
tam : d laczego?,K toś, kto  p rzeg ry 
wa jakąś sprawę, czu je  się zaraz 
sko ńczo ny  i popada w depresję. 
A  to  przecież na tu ra lna  ko le j rze
czy. G recy byli mądrzejsi, w iedzie
li, że nie da się w ie rzgać  p rze c iw 
ko w y ro kom  fa tum . I m ie li na to  
sposób: róbm y rzeczy dobre i p ięk
ne. F ilozofia  d a je  tu ta j odpow iedź, 
jak ieś w y jśc ie  i pocieszenie .

— S łow o „k ry z y s ” ma zw iązek 
ze s łow em  „k ry ty k a ” i oba w yrazy  
pochodzą  ze s ta roży tne j g reki 
(p ro f. Z .M .). C yw ilizac je , k tó re  
nie odczuwają w łasnych kryzysów, 
n ie d o ko n u ją  k ry tyk i i zastyga ją. 
C zy li k ryzys nie jes t osta teczn ie  
stanem  złym .

— N ie  jestem  „poc ieszaczem ” , 
lecz pogodnym  sceptyk iem  (pro f. 
J .H .). F ilozo fia  poc ieszyc ie l- 
ska, terapeutyczna nie jest prawdzi
wą filo zo fią . A pe lu ję  do ludzk ich  
rozum ów , nie uczuć. F ilozo fia  
nie s łuży p rzy jem nośc i um ysłu, 
lecz w yposaża  go  w p o jęc ia  i ję 
zyk, k tó re  pozw ala ją  rozum ieć 
w ięce j, panow ać na tym , co się 
m yśli i m ów i, a w  końcu  poszybo 
w ać w ysoko  ponad zw yk łe  sob ie  
myślenie zwykłego rozumnego czło
w ieka.

Uwaga — Czytelnicy! Zmia
na nadawania programu „Koś
cioły w Polsce i na świecie”.

A u d y c ja  ta  b ędz ie  n ad aw a 
na w  P ro g ra m ie  I P o lsk ie g o  
R ad ia  o godz . 21.28, za m ias t 
o godz . 22.05
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Pieśni do Najświętszej Maryi Panny

Ta, co Wiosnę
Wiosna. Najpierw ta bardzo delikatna, niekiedy prawie nie

zauważalna, marcowa. Przeradza się stopniowo w kwietnio
wą, bogatą w kolory roślin — nasyconą zieleń i czystość bie
li okwieconych drzew, przesuwających przed naszymi ocza
mi piękny różowy obłok, mgłę... jasną poświatę Wiosny.

Uśpiona przyroda budzi się ze snu pod czułym, ciepłym 
okiem słonecznych promieni. Wszystko garnie się do życia. 
Świat staje się piękniejszy, radośniejszy, bo to, proszę 
Państwa, Wiosna. „Wiosna raz — proszę bardzo” , brzmi 
w uszach znana piosenka. Budzą się też ludzkie uczucia, bo

niesie światu...
„kiedy Wiosna buchnie majem” , nasze serca też zaczyna
ją mocniej bić, czujemy się wtedy młodziej, raźniej, le
piej.

Dziękujemy Bogu za tę tak piękną porę roku.
Powstało wiele pieśni do Bożej Rodzicielki, Maryi. W Naj

świętszej Maryi Pannie szukamy bowiem otuchy, wsparcia, 
pocieszenia. Ona zna ludzkie słabości, smutki, tęsknoty, 
dlatego w Niej pokładamy tyle nadziei. Warto dzisiaj prze
czytać słowa pieśni Matka Boska Strumienna, w której to 
pieśni odwołujemy się do Tej, co „Wiosnę niesie światu” .

Rajska Pasterka — maL. Piotr Stachiewicz (XIX/XX w.). Malarstwo Polskie, Kraków (Muzeum Narodowe).  Karta pocztowa z lat 30. XX w.

Szukam pośród pól i łąk 
Szukam
W  kinie, w tramwaju, w zetknięciu rąk 
Szukam
Szukam w przedwieczornej mgle 
Szukam
W  rozbitym nocą na szczęście szkle 
Szukam.

Matko Boska Kwietna 
Która Wiosnę niesiesz światu 
Matko Boska Strumienna 
Co jaskółkom każesz latać 
Matko Boska Roztworna 
Co otwierasz pąki kwiatów 
Gdzie mam tej jedynej szukać 
Do jakich drzwi mam pukać.

Gdzie żyje ta 
Co w oczach ma 
Fiołkowy cień nocy 
I  błękit dnia 
Gdzie mieszka ta 
Co serca dwa
Co czary do pary połączyć ma 
Gdzie dziewczyna ta.
Szukam nie żałując nóg 
Szukam
W  napiętych żaglach i w pyle dróg 
Szukam
Szukam po ulicach miast 
Szukam
W  koronach buków i w blasku gwiazd 
Szukam

Matko Boska Kwietna 
Która wiosnę niesiesz światu 
Matko Boska Strumienna 
Co jaskółkom każesz latać 
Matko Boska Roztworna 
Co otwierasz pąki kwiatów 
Gdzie mam tej jedynej szukać 
i do jakich drzwi mam pukać.

Gdzie żyje ta
Co w oczach ma
Fiołkowy cień nocy i błękit dnia
Gdzie mieszka ta
Co serca dwa
Co czary do pary połączyć ma 
Gdzie dziewczyna ta.


