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ZOFIA KOZARYNOWA

KONGRES EUCHARYSTYCZNY W TURYNIE
C u d  e u c h a r y s t y c z n y  

w r o k u  1 4  5 3
W początkach września bieżącego 

roku odbył się w Turynie XIV Naro
dowy Kongres Eucharystyczny. Była 
to uroczystość szczególnie wzn osła 
dla miasta, ponieważ połączono ją z 
pięćsetną rocznicą „cudu turyńskiego“.

Opowieści o tym cudzie przenoszą 
nas do schyłku średniowiecza, w świat 
prymitywnej poezji, surowej prozy i 
żarliwej wiary. Turyn — miasto prze
pięknie położone między Alpami a - ri_7vtnrh 
podgórzem, którego łagodny koloryt 
przypomina tła obrazów Leonarda da 
Vinci, liczył wtedy zaledwie 5.000 mie
szkańców (t. zn. tylu, ile w r. 1933 
było słuchaczy na tamtejszym uniwer

śeie zachowuj»'' skromne nazwanie: ju jasełek. Właśnie to połączenie ja- nędzniejszej biedoty, bezdomnych, bez- ogromnie nastrojowy dzięki przytłu- czysto i estetycznie skopiowane wszy-
Małv Dom ODatrzności Boskiej (Pic- sełkcwej naiwności i bezpośredniości radnych i bezrozumnych. Za jasełko- mionemu światłu i tajemniczym za- stkie objaśnienia histoiyczne i hagio-
cola Casa della Divina Providenza) wyrazu z wysoką sztuką wykonania, wymi postaciami świętych, wykonany- rysom pcstaci, jakby zmrożonych chło- gialiczne umieszczone na. tablicach
cola Casa robi szczególne wrażenie. mi przez mistrzów tego fachu (Turyn dem szarego świtu, wstającego nad obok poszczególnych obrazów. Natural-

serdeczny choć powściągliwy stosunek

XIV Kongres Eucharystyczny pod ha- . . .  .
słem „Eucharystia w świecie nowo- wejścia zawieszono chorągwie z hei- 
czesnym“. Taki był temat poddany do bami miejscowych dostojników Ko-
rczwinięcia w kazaniach, naukach

D i o r a m a  
f o t o g r a f i e  C a ł u n u

i ścioła z okresu pięciu stuleci: od daty 
cudu po dzień dzisiejszy. Dalej, roz
mieszczone w koło, rozwijają się sceny

we tematu, bo odtwarza ducha Tury- mieści się w dawnym gmachu _ . .
nu bogobojnego miasta. Dlatego w rium duchownego, którego posępne Niebo nad sw. Maksymilianem jest miłosiernego, więcej, miłującego
Turynie właśnie odbył sie w tym roku mury zieją chłodem nawet w upał dramatyczne, natchnione, wypełnione Nie mogę się oprzeć pokusie skresle- do cudzoziemców.

sierpniowego popołudnia. Na wprost błękitem i zwichrzonymi obłokami. Sa- nia w paru słowach wrażenia osobiste- W tym samym lokalu, piocz „dio-
mo to niebo jest< syntezą — i poema- go. Zwiedzałam „diorama“ zaproszo- ramy“ jest pokaz fotografii Całunu
tem. na przez serdeczną przyjaciółkę (jest Chrystusa Pana, mający na celu wi-

Wszystkie sceny zresztą są interesu- to dr Cristina Agosti, wybitna polo- zualne udowodnienie jego autentycz-
jące, a kompozycja całości uwydatnia nistka, tłumaczka licznych dzieł, m.i. ności. W istocie, zdjęcia oddają takie
ich rozmaitość, barwność i ożywienie. „Popiołów“: już po wojnie wydała no- szczegóły, jak ślady chłosty, odbicia

zaświadczające o „świętości Turynu“, Bardzo przejmujący jest epizod (au- we przekłady „W pustyni i w puszczy“, ran i kropli krwi spływającej pod na-
zaczynając od epizodu z dziejów tor: Italo Cremona) o ślepcu z Brian- .Quo Vadis?“ i kilka innych); wspo- Ciskiem korony cierniowej. Ten wize-

Urcczystości wstępne rozpoczęły się męczeństwa pierwszych chrześcijan, ęon, który (r. 1104) pod wpływem mniałam jej o zamiarze napisania do lunek nie tylko uplastycznia, ale w
już na tydzień przed inauguracją Kon- kończąc na syntezie życia Don Boseo. świętego natchnienia wskazał miejsce, któregoś z naszych pism o uroczysto- szczególny sposób zbliża do nas w cza-

sytecie), żyjących w nieustannej goto- Kregu ¿ nja 23 sierpnia dokonano o- Może najbardziej uderzające są obra- gdzie odkopano starożytną kaplicę ¿ciach turyńskich. Wychodząc, pani sie, jakby urzeczywistniał na nowo,
—■~~~ -----------~ ł — 6 - • ’ — -------- ’- przy kasie biletowej, mękę Ukrzyżowania. Na podstawie

lub przewodnik, który niezbitego dowodu, jakim stał się świę-
utrwalenia w pamięci ty Całun — dowodu nie podlegającego

700.000 mieszkańców, rozległe ulice, tegQ "m ^ ta . "jVst to dwanaście” epizó- dwóch mężów, żywo różniących się tokradczy rabunek kościoła w Exil- szczegółów wystawy, motywując po- wątpliwości, zwłaszcza od czasu, gdy
europejski rozmach i bardzo wytwór- d(̂  wykonanych przez sześciu wybit- między sobą: św. Maksymiliana, bisku- les (układu malarza Menzio), potem kiótce przyczynę swego pytania. Kata- przeprowadzono badania chemiczne
ny styl. Ale kontrast jest tylko pozor- h malarzy, we współpracy z innymi pa Turynu (pierwsza połowa V wie- żywo odtworzona scena na placu tar- logu nie było, ale miła pani sprzeda- ustalające epokę oraz naturę mgre-
ny. Istnieje ~ł--------------  " — ’ ' "  ’ ~ 1 - -1— l- —A----~~ —  +<» enh.
tamtych
które ur |<cił u ____ _________ | J ____ _____ ł
do chwili dzisiejszej, ówcześni miesz- w ystaw caraczej"„m oram a“ w” rod za” stwa”” ^drugi — * opiekun i sługa naj- 1860 i kanonizowanego w 1947, jest nim piękny, kaligraficznym pismem, się tradycja przebitych dłoni Ukrzyżowa
czanie turyńscy byli odważni, wytrwa
li i pracowici; tkali wełnę, a w miarę 
osiągania pewnej zamożności bronili 
jej zawzięcie i walczyli o pierwszeń
stwo: zbroili miasto w mury i bramy, 
spychali na podrzędne miejsca inne 
centra handlowe Piemontu i zdobywali 
rynki florenckie. Tuż za wzrostem do
brobytu idzie potrzeba organizacji 
społecznej. Ju'; w pierwszej połowie 
XV wieku były w Turynie zaczątki

ZOFIA KOSSAK

l i s t  o t w a r t y
DO MOICH DAWNYCH PRZYJACIÓŁ Z TYGODNIKA „DZIŚ I JUTRO"

nego. Nie w dłoniach bowiem tkwiły 
gwoździe, lecz w przegubach. Wiotkość 
dłoni nie utrzymałaby ciężaru ciała i 
gwoździe spowodowałyby ich rozdarcie. 
Wiedział już o tym Van Dyck i w je
go obrazach Chrystus zwisa na rękach 
przebitych w przegubie. Przypuszczal
nie Van Dyck, który w swoich podró
żach do Włoch przebywał na dworze 
sabaudzkim, miał sposobność oglądać 
Całun przechowywany tam poprzezOd dłuższego czasu pragnęłam zwió- dają do ręki książki-chleb. Ten targ w przepełnionym tramwaju. Jedni dru- dat, oy sądzie bisKupa? Piymasa/ Po-

normalnego sądownictwa i szkolnie- cic się eto was z prosoą o wyjaśnienie jest korzystny dla Sprawy. A saoro gich pytali z niepokojem: „Czy aby słuezenstwo władzy duchownej należy katastrofy, wojny i pożary,
twa wyższego — „studio generale“, wątpliwości, jakie mi działalność Wa- Prymas len nie potępia, można ufać na pewno przyjdzie? Czy nic się z nim uj pieiwszych obowiązków katolika, a widziałam sam Całun (Santa Sin-
pierwsza faza uniwersytetu. sza nasuwaia. Sprawy, o których chcę aaiej". orałam. Ostatnie zdarzenia je- złego nie stało?“ Westchnienie ulgi wy osmieracie się sądzić!? done) przed laty, przy jednej z rzad-

Ciekawe są te perspektywy dalekich mowie, są jednaK tak ważkie i do li- dnak zmusiły mnie do postawienia ja- wLaiJ nadejście prelegenta. Rozpoczy- vVszysUde herezje, bolesne rany Ko- kich sposobności wystawienia go na
czasów. Jak w rzeźbach Rodin‘a, z stownego umówienia trudne, ze odą- sno zapytania. nał wykład i od pierwszych słów trzy- scioła, powstały z nieposłuszeństwa. wjd0k publiczny w kaplicy katedry tu-
bezkształtnego głazu wyłania się zarys gałam się z napisaniem niniejszego Nim je sformułuję, chcę przypom- mał dusze na uwięzi. W wiele lat poz- Posłuszeństwo-— cnota mężnych, jest ryńskiej. Wrażenie było wtrząsające, 
nowej formy, szlachetna linia wybiega nstu. Wypaaki ostatmen tygoani przy- nieć niektóre fakty wspólnie przeżywa- mej juz jako Prymas określił zasadni- warunkiem zasadniczym. Bez posłu- aie wyłącznie wzruszeniowe, bo postę-
ku górze, ale tkwi w bryle, z której nagliły innie, nie pozwalając milczeć ne. Do grona założycieli tygodnika cze cechy pisarza katolickiego: życie w szeństwa nie stanie się żadna rzecz pUjąC za kolejką nie było czasu przyj
mę może się wydobyć. Miasto było, jak dłużej. „Dziś i Jutro“, odpowiedzialnych za Łasce, talent, wiedza. On te trzy dary prawdziwie wielka. Kto odrzuca posłu- rZeć mu się. Fotografia pozwala wpa-
wszystkie ówczesne miasta, brudne i eto mnie upoważnia do stawiania kierunek tego pisma, należał publicy- najpełniej posiadał. Czyż serca nam szeństwo Kościołowi, przestaje być ka- trzeć się i wżyć w ten jedyny na świe-
zaniedbane, po ulicach łaziło bydło, wam pytań? Dawne koleżeństwo uu- sta, który latem 1941 roku jeździł nic pałały, gdy objaśniał Pisma? On tolikiem. cie wizerunek. Negatyw bolesnej twa-
nieczystości piętrzyły się pod domami, Chowe, praca na tym samym polu. wraz ze mną do biskupa kieleckiego, nas uczył, czym jest katolicyzm spo- To jest pytanie, które Wam clicia- rzy, już uspokojonej snem śmierci, lecz
a w czasie deszczu spływały wzbiera- Myślę o latach 1939-1945, gdy wydawa- Kaczmarka, by go zapoznać z naszą łeczny. On otwierał nam cezy na per- łam postawić: jak łączycie nazwę swą wciąż jeszcze ściągniętej skurczem
jąc w potoki. Ale już wyrastały kościo- ńgmy te same lub pokrewne sobie pi- pracą katolicką i prosić o udzielenie spektywy dotychczas nie dostrzegane, z postępowaniem? ostatniego cierpienia, jest wymowniej-
ły, urządzano doroczne uroczystości Sma konspiracyjne, dzieliliśmy te same jej moralnego poparcia. Drogę odby- stawiał zaaania poprzednio nieznane. Piszecie wprawdzie: „Cenimy jego szy ocj wszelkich dzieł sztuki. Negatyw
dla uczczenia Matki Boskiej (Madon- meoezpitc^ensiwa, więzienia, obóz waliśmy końmi, statkiem, rowerem, co Od niego dowiadywaliśmy się, że obo- (Prymasa) gorliwość kapłańską w słu- jest tu w istocie rzeczy pozytywem,
na della Consolata), św. Teodora, św. oświęcimski, walczyliśmy w Powstaniu, stwarzało liczne okazje do rozmów z wiązek świętości, ciążący na każdym żbie Chrystusowej; ganimy obywate- ponieważ stanowi zdjęcie z odbicia na
Jana, patrona katedry, do której uda- Zasadniczym celem naszej działalno- przygodnymi towarzyszami podróży, katoliku, jest w równej mierze obo- la". Ależ to obłuda! Człowiek stanowi płótnie.
wała się wieczorna procesja cechów ówczesnej była służba Bogu i służ- Dzięki tym r:z.now,m, nim dotarliśmy wiązkiem społecznym co indywidual- jedność, nie da się rozdzielić. Zresztą 
rzemieślniczych z płonącymi pochod- ba Polsce. Byliśmy jednomyślni co do do Kielc, wiedzieliśmy już, że akcja nym. On objaśniał jak żyć po katolic- cnoty kapłańskie to cnoty najwyższej
niami. tego, że samo odzyskanie niepodległo- chaiytatywna prowadzona przez bisku- ku wśród ludzi i wespół z ludźmi. Mó- kategorii, w nich mieszczą się wszyst-

Cud sprzed pięciu stuleci objawił się ¿ct nje wystarcza, że trzeba społeczen pa Kaczmarka zlikwidowała głód w wił godzinę, półtorej, równym, spokoj- kie inne. Kapłan nie może być polity-
na oczach ludu, na placu targowym, w stwo wychować od nowa, by się podob- diecezji, że starzy księża narzekają na nym głosem a wpatrzeni weń słucha- kiem. Ma być przede wszystkim kapła-
późne czerwcowe popołudnie. Kończył ua katastrofa powtórzyć nie mogła i zbytni zapał Ekscelencji, chcącej prze- cze nie czuli zmęczenia, zapominali, żc nem, szukać Królestwa Boga i spra-
się dzień roboczy, składano stragany i ze odrodzenie może nastąpić jećy- prowadzić w szybkim tempie wielkie ich nogi bolą od stania nieruchomo w wiedliwości Jego, a reszta będzie mu 
ładowano towar na osły. W tym gwar- nje przez pogłębienie wiary, przez kato- zmiany i że biedota nie ma dlań dość ścisku. przydana. Kto jest kapłanem według
nym zamieszaniu zaczął się przepy- ijCyzm świadomy, konsekwentny, ak- słów uznania. Toteż ktokolwiek znał ks. prof. Wy- myśli Chrystusowej, ten siłą rzeczy
chać przez tłum mężczyzna w obcym tywny. Osooiste spotkanie potwierdziło za- szyńskiego, przyjął wiadomość o jegc jest dobrym synem swojego narodu, a iaców“"TUrynu D”(Paiazzo ” Chiablese)
stroju, prowadzący jucznego osła. ‘ p lzekonanie o znaczeniu katolicyz- słyszane opinie. Biskup Kaczmarek wyniesieniu na stanowisko Prymasa działalność jego dla kraju błogosła- rozmieszczono imponujący ilościowo i

zwiezio- 
zakątków Pie- 

materiały
. . . . . , . -•». —  - -------- ---------- — --------  - - - - - . - , . , , , . . . . . . . . . .  wieczyitej, zdawałoby się, trwałości,

rzucił się na ziemię, strącając z siebie stoiska stała się zatem przedmiotem ców ze swego pałacu, mieszkał kątem Wśród wspaniałej elity polskiego du- wiązkiem Hierarchii jest liczenie się brokaty cięzkie i mięsiste jak skóra, a
urAł* Av f on rn7.uno7.Ql qt c* nv7.v _______________________________________~   • ' _ i ^  ' „ w  a. ~ .. + « / - *  V-» n ń  oł «to L-f r»*-* q i i ćnw  Kirli vńw. v  HAhrom Hurt: i p i nnwipr7/w J  _   v . ,

W y s t a w a  s z t u k i  
k o ś c i e l n e j

Prócz dioramy i pokazu fotografii 
Całunu otwarto jeszcze dwie wystawy, 
z tych najpierw wystawę artystyczno- 
rękodzielniczą sztuki kościelnej w Pie
moncie, obejmującą siedem wieków, 
cd epoki romarisko-gotyckiej do w. XX. 
W salach jednego z historycznych pa-

chodzący z rabunku w kościele para- stw£li w ńcznych tajnych broszurach, gnębiony. „Chłopaki uczą się nadal — kielecki słusznie przepowiadał, że cza- niczy obowiązek biskupów. Reszta bę- wyroby 'złotnicze" kandelabry""krucy
fialnym w Exilies, miejscowości poło- artykułach, odczytach, ujawniając wyznał nam poufnie. — Porozmieszcza- sy powojenne przyniosą olbrzymie pro- dzie im przydana. Nie śmie katolik
żonej wysoko w Alpach, nad doliną prawdziwy stan rzeczy. Mimo różnic łem ich po dwóch, trzech po wsiach u bierny socjalne. Bóg, który te czasy od- stawiać na jednej płaszczyźnie wymo-
Susa. Świętokradztwo popełniła zbrój- poglądów politycznych (boć należeli- znajomych gospodarzy. Profesorowie mierzył, przygotował starannie Swego gów Kościoła i Polski Ludowej, bo
na banda, która grasowała w dolinie ¿my do kilku odmiennych organizacji), dojeżdżają do nich. Chłopaki przera- sługę, by im sprostał. Kościół jest wieczny a Polska Ludowa
Susa. byliśmy zgodni co do wagi tej obrony, biają normalny kurs a zarazem pracu- Tak stały rzeczy, a raczej, nie stały, minie, jak minęła Polska szlachecka

W chwili, gdy rozpadła się zawar- s ta iiśmy ramię przy ramieniu, wie- ją w polu dla niepoznaki...“ lecz posuwały się nieubłaganie w dół, czy Polska dwudziestolecia. Nawet
\¿ r *  Tir/wlro n n i n c ł o  Q1P 7. n i p o m  ur o ń r p  _ _ _ _______ . . .  j.^  a «

1'iksy, rzadkie mszały, malowidła, rzeź
by w drzewie i kamieniu. Szczególna 
atmosfera panowała w tych rozległych, 
sklepionych salach pałacu, leżącego 
wprawdzie w centrum miasta, ale od
osobnionego cichym placykiem i małość worka, uniosła się z niego w górę rząc (ja wierzę w to nadal), że „Polska Obecny przy rozmowie starszy ka- gdy nadszedł proces biskupa Kaczmar- P o l s k a ,  bez przymiotnika klasowego mi muramj Nie słychać tam

monstrancja i zawisła w powietrzu. bę(jzie katolicką, albo jej nie będzie plan wyraził obawę, że w tych warun- ka Czekałam z naprężeniem, jak nań uwłaczającego rzeczy pospolitej, nawet Rwa,u ulic poZa tym bardzo dokucz-
Okrzyk zdumionego tłumu wywołał z wcale*<. przysięgaliśmy poświęcić ka- kach seminarzyści pozbawieni atmo- zareagujecie. Dotychczasowy targ oka- ona, którą chcemy widzieć nieśmier- u * Q w t ’ ruchliwym mieście. Na
kościoła św. Sylwestra proboszcza, tolickiemu odrodzeniu Polski wysiłki sfery zamkniętego zakładu, wystawieni zał się nieopłacalny. Jak w starym teiną, nie może się równać z Kościo- gig gCjany ‘ przykryto szarym płótnem
który ujrzawszy cud, pobiegł do kate- cajeg0  zycia. Po dziesięciu latach co na pokusy, odpadną... Biskup nie po- podaniu, szatan, posiadacz cyrografu, łem.
dry św. Jana, by wezwać biskupa. Mgr. pozostało z naszego zespołu? Najlepsi dzielił tych obaw. przestał zadawalniać się ukłonami i Staliśmy niegdyś ramię przy ramie-
Ludovico di Romagnano, przybyły w sp0gród nas zginęli lub — straszno , Słabi odpadną — przyznał — praw- sięgnął po duszę. Nic nie usprawiedli- niu, walcząc o te same Prawdy. Za-
asyście duchowieństwa, zastał tłum w rzec _  pozostają w więzieniu. Niektó- dziwę powołania i charaktery zostaną, wiało dalszej czołobitności, bo Chleb, wiązaliśmy przyjaźń serdeczną i trwa-
adoracji przed monstrancją unoszącą rycb ZiZą(jzenie Boże wyrwało z nurtu, Póki trwa wojna, możemy odrabiać za- który podacie, wyda się ludziom za- łą. Mimo głębokiego żalu, jaki odczu-
się nad placem targowym. Biskup rzucając na obcy brzeg, jak mnie. ległości... Straszne zaległości... Gdy truty i zostanie odtrącony. Więc wam, nie mogę jej zerwać. Tym, co
ukląkł i pogrążył się w modlitwie. Po gz^ęgiiwi pozostali w Kraju mogąc wojna się skończy, dopieroż runą nam po co?! Was nie znają, sprawa wydaje się pro-
chwili monstrancja zniżyła się ku zie- nadal swą pracę prowadzić. To Wy. na głowę problemy socjalne! Musimy Bezbożny sąd oskarżający biskupów sta, nie budzi wątpliwości. „Marksiści
mi, ale z niej wysunęła się Hostia i Jak Wam naiezy zazdrościć! wychować księży na ich miarę... Księ- polskich o urojone przestępstwa, w udający katolików“. Lecz ja  Was
świecąc jak słońce utrzymywała się w przyjaźń nasza zawarta w owe pa- ży, którzy nie stracą kontaktu z tere- rzeczywistości o to, że bali się Boga znam! Wierzę, że poczynań Waszych 
powietrzu poty, póki biskup nie zażą- miętne lata nie osłabła. Nie zbladło nem...“ więcej niż ludzi, nie zadziwił nikogo, nie może dyktować tchórzostwo, chci-
dał przyniesienia kielicha. Wtedy do- również zaufanie. Do niedawna była- Nie potrzebuję przypominać Wam, Od czasu bluźnierczego trybunału wy- wosć lub chęć zrobienia t. zw. kariery.

bym bez wahania włożyła rękę w ogień że nasza praca zyskała u biskupa Kacz- rokującego w Wielkim Tygodniu w Więc dlaczego? Czy możliwe, by
za Waszą uczciwość ideową i wierność marka zrozumienie i gorące poparcie, roku 33 naszej ery, każde pokolenie człowiek zacietrzewił się, zaślepił aż do ^  ̂ t ____ ________
tej samej, co wówczas, sprawie. Czu- Mieliśmy w nim odtąd przyjaciela, wiernych widziało podobną karykaturę przeoczenia granicy, za którą nie ma n , skrętach szeroka girlanda blu-

__ ___ _______________   ̂ jąc się związaną z Wami, śledziłam Dziś. ten opiekun ubogich, daleko- sprawiedliwości, oskarżającą sprawie- już paktowania, nie ma kompromisu, - - - ■
czątkach XVII wieku kościół Corpus uważnie wszystkie Wasze wypowiedzi, wzroczny społecznik, zmuszony został dliwych. I każde pokolenie wiernych gdzie może być tylko twarde i stanow- 
Domini, ten sam, w którym w trzysta usiłując odróżnić w nich to co c h  c i e- do nazwania się szkodnikiem, wrogiem nasze też — patrzało, jak pozorna cze: Nie!?
siedemdziesiąt cztery lata później ks. l i ś c i e  powiedzieć, od tego coście Narodu, a Wy, Wy, przyklasnęliście klęska skazanych zamienia się w nie- Droga, na którą wkroczyliście w naj- 
Cottolengo doszedł do skrystalizowa- napisać m u s i e l i .  Droga obrana temu!! śmiertelną chwałę. Poczynania władz lepszej wierze, okazała się drogą bez
nia zamiaru służenia najbiedniejszym, przez Was zdawała mi się karkołomną, Wspominajmy dalej: marksistowskich budzą wstręt i grozę, wyjścia. Nie jest w mocy ludzkiej po-
I dalej, jak paciorki różańca, przesu- mogącą zaprowadzić w matnię, po- Uczęszczaliśmy razem na tajne wy- nie zdziwienie. Lecz jakież stanowisko łączyć ogień z wodą. miłość z niena-

piero Hostia spłynęła do kielicha.

N a s t ę p s t w a  c u d u
Na miejscu cudu wzniesiono w po-

gie ściany przykryto szarym płótnem. 
Światło jest rozproszone i zmatowane, 
grupy posągów toną w tajemniczym 
cieniu.

Niektóre z cennych dzieł sztuki po
chodzą z kościółków skrytych w gó
rach, gdzie przebywają od stuleci nie- 
oglądane przez nikogo, prócz garstki 
miejscowych wiernych. Chyba wszę
dzie w świecie są takie oddalone pa- 
lafie, kryjące skarby w półcieniu pu
stych kościołów. Pamiętam z bardzo 
dawna wycieczkę do kościoła w Isteb
nej na Śląsku Cieszyńskim, gdzie licho 
rzeźbiony krucyfiks otaczała w buj-

szczu rzeźbionego w ciemnym dębie. 
W wycieczce brał udział pewien ma
larz, który zachwycił się subtelnością 
roboty i niezrównanym kolorytem 
drzewa, bardzo uczenie utrwalonym. 
Potem ten malarz wspominał nieu
stannie bluszcz z kościoła w Istebnej,

niedocieczone przyczyny i czytywałam Was jednak za ochotników kłady ks. prof. Wyszyńskiego. Tropio- zajmujecie wobec zbrodni dokonanej, wiścią, niewolniczy materializm z Du- . , ., . niego rozprawiał o nim i
. . * .  ,  1 _______ ' _________ 1 ___ 1 _____• ___  _________ 3 ___ _______________________• • _________  ____ __ ________ 1 T T 7 »  4- »-» 1 4 / - *  tt O y-» V-v n m  1j - + A>*T7 A f7 T M lM n  1 f o m  L "o H t 7 ^  ^

seppe Cottolengo kanonizowany __ _____  . . „ . . . .  . . . . .
krótko przed ostatnią wojną — osiąga jedno trwałe dobro. Myślałam: „nara- dzić akcji wychowawczej. Pamiętacie ki tygodni społeczny“? Na jakiej pod- ze złej drogi zawrocie.

■ ' ' ' ' ' ' ' »oz klaszto- stawie? Jakim prawem? Artykuł Wasz: I wrócić...
ma w Swej opiece! 

Zofia Kossak
tułek staje się osadą, miastem w mie- czą. Ludziom głodnym Słów Bożych szno, tłoczno, ludzie stali ściśnięci jak kiej społeczności! Kto Wam dał man- Anglia, październik 1953 r.

Ale tymczasem na miejsce dawnego 
proboszcza przybył nowy, który w fer
worze odnowicielskim kazał wylakie- 
rować girlandę bluszczu na zielono.

(Ciąg dalszy na str. 2)
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Z A P I S K I
L O N D Y Ń S K I E

Takie prymitywne zasoby, uratowa
ne od farby i lakieru, wystawiono na 
widok publiczny w mrocznym, cichym 
pałacu turyńskim.

t
W y s t a w a  m i s j o n a r s k a

Wreszcie trzecia wystawa, najbar
dziej — można powiedzieć — świato
wa, owszem w całej pełni zasługująca 
na tę nazwę, to wystawa misyjna w 
ogrodach królewskich. Pod rozłożysty
mi platanami słychać tam radosne 
okrzyki dzieci zmieszane z wrzaskiem 
papug, zwyczajnych pstrych „ara“ i 
innych, olbrzymich, nieznanych pod
zwrotnikowych gatunków. W klatce 
skaczą małpy, za siatką metalową 
przechadza się struś, dalej młode lwy, 
brunatne niedźwiadki, kozy tybetań
skie, kangury i inne okazy egzotycznej 
fauny, niezwykły widok jak na Turyn, 
pozbawiony stałego zwierzyńca. Wy
stawa jest niezmiernie urozmaicona, 
bo rodzaj eksponatów stoi w prostym 
stosunku do życia misjonarzy rozsia
nych po egzotycznych krajach. U wej
ścia do pawilonów wita zwiedzających 
znajoma postać: posąg, bynajmniej 
nie posągowy, dobrotliwego Don 
Bosco, stojącego w naturalnej po
zie, z obu rękami opartymi na głowach 
dwóch chłopaków. Wprowadza do sal 
poświęconych działalności' salezjanów. 
Widać tam jak na dłoni rozwój idei 
misjonarstwa, doskonalenie techniki 
pracy, poznawanie prymitywnych lu
dów, zaznajamianie się z ich tradycja
mi i obyczajem, niesienie pomocy ma
terialnej i dochodzenie tą drogą stop
niowo do momentu, kiedy z ostrożno
ścią można zacząć zaszczepiać praw
dziwą wiarę na miejsce wyrzuconego z 
tych prostych dusz zabobonu.

W dalszych salach podziwiamy od
tworzenie otoczenia mieszkańców kra
in położonych najdalej od centrów cy
wilizacji europejskiej. Plastycznie wy
konane figury ludzi i zabalsamowane 
dzikie zwierzęta, architektura od pry
mitywnej do kunsztownej. Wyroby rę
kodzielnicze, w których, jak w pracach 
więźniów i skazańców, często widać 
usiłowanie wydobycia efektów z naj
prostszego materiału. W innych posłu
giwano się wyszukanym surowcem. 
Zwykle pracowitość uderza bardziej 
niż polot. Jest np. w pawilonie afry
kańskim miniaturowa świątynia z ala
bastru wykonana z nieprawdopodobną 
precyzją, w chińskim — drewniana 
pagoda naśladowana wiernie co do 
szczegółu, z pozłacanymi posążkami i 
dekoracjami wnętrza, albo znów łoże 
mandaryna rzeźbione w mikroskopij
nych rozmiarach jak gdyby końcem 
igły, na nim brokatowe poduszki i ka
py. Ameryka łacińska wystawiła, prócz 
tkanin i wyrobów ze skóry i słomy, 
dwa obrazki ułożone bardzo misternie z 
bajecznie kolorowych skrzydełek moty
lich sztucznie naklejanych. Godny po
dziwu kunszt i najwyższa klasa złego 
smaku.

Zachwyca prawie wszystko, co nale
ży do dziedziny sztuki stosowanej, ale 
dzieła sztuki czystej, bo chyba do nich 
należy zaliczyć wytwory pracowitości 
bezinteresownej, nie przeznaczone do 
użytku praktycznego, przewyższają 
tylko poziomem techniki okręty w bu
telce konstruowane przez spensjono- 
wanych marynarzy.

Bardziej niż takie finezyjne robót
ki wzrusza ołtarzyk drewniany, nagi i 
bez ozdób, dzieło nieznanego artysty 
afrykańskiego. W swej prostocie jest 
on jednocześnie syntezą sztuki szczepu 
murzyńskiego, nie skażonej obcymi 
wpływami i wyrazem naiwnej wiary 
dzikiego człowieka, dążącej strzeliście 
W niebo, jak okrzyk z głębi piersi... 
jak dym z ofiary Abla...

Jest moc nieprzeliczona eksponatów, 
istna dżungla wszelakiego bogactwa. 
Broń i przedmioty użytku gospodar
czego, ogrody i rezydencje odtworzone 
w miniaturze, gmachy i posągi, księgi 
i stroje, cały świat w kieszonkowym 
wydaniu. Są materiały celowo groma
dzone dla tworzenia archiwów misjo
narstwa, fotografie, plany, mapy, dru
ki. Jest wreszcie dział informacyjny, 
cuda statystyki, wykazującej m.i., że 
samych salezjanów rozmieszczonych w 
1119 centrach jest dziś 17.356. Siostry 
zakonne Matki Boskiej Nieustającej 
Pomocy (Santa Maria Ausiliatrice) li
czą 13.657 osób w 1136 domach. Inni 
misjonarze, mężczyźni i kobiety, choć 
mniej liczni, rozwijają nie mniejszą 
aktywność. Dają o niej pojęcie takie 
cyfry: np. siostra misjonarka w ciągu 
40 lat służby przebyła pieszo 182.400 
km, odwiedziła 18.720 osiedli, pielęgno
wała 126.750 chorych.

Na każdym kroku spotyka się stwier
dzenie, z niepozbawioną pychy skrom
nością, że Piemont zajmuje pierwsze 
miejsce w dziejach misjonarstwa.

W organizacji Kongresu Euchary
stycznego wystawy te odgrywają bar
dzo żywą rolę, przygotowują i poucza
ją, dając możność zrozumienia celów 
tej olbrzymiej imprezy. Kongres, to 
nie tylko procesje i demonstracje prze
mawiające do wyobraźni tłumu. One 
są tym. czym organy w kościele: do
dają świetności nabożeństwu i wyzwa
lają ten gromadny poryw entuzjazmu 
wiernych, który domaga się potężnego 
wyrazu. Intencja Kongresu leży głę
biej; jest nią utrwalenie wiary, wyka
zanie zdobyczy dokonanych dzięki 
niej i konieczności dalszej walki.

P r o g r a m  K o n g r e s u
Rozkład uroczystości obejmował — 

po wstępnych trzydniowych nabożeń
stwach z kazaniami zaznajamiającymi 
z tematem: o Eucharystii w życiu jed
nostki, rodziny i Kościoła — szereg 
ceremonii w różnych kościołach, jak

Msże, nieszpory, medytacje, adoracje, 
mculitwy całonocne, kazania i nauki, 
nadto odczyty wygłaszane przez osoby 
duchowne i świeckie w jednym z tea
trów (Teatro Alfieri), oficjalne przyję
cia dla dostojników Kościoła, zebrania 
na otwartym powietrzu, procesje, defi
lady, nocne nabożeństwa pcntyfikalne 
odprawione kolejno w czterech kościo
łach przez legata papieskiego, zakoń
czenie pochodem z pochodniami 7-dnio- 
wej pielgrzymki z Exilies, olbrzymią 
procesję eucharystyczną, nadanie przez 
radio z Castelgandolfo orędzia Ojca 
św., wieszcie oficjalne przyjęcie poże
gnalne dla legata kardynała Schuste- 
ra.

W programie kazań uwzględniono 
traktowanie tematu pod różnymi ką
tami widzenia, w ten sposób, że pięć 
dni było poświęconych odrębnym gru
pom słuchaczy. Był dzień zakonnic, 
dzień kobiet, młodzieży, duchowieńst
wa i dzieci; szósty dzień przeznaczono 
już ogólnie dla chorych, podopiecz
nych i ubogich, dla których w tym 
dniu każda parafia wydała obiad. Tro
chę niezrozumiale do tego hurtownego 
programu dołączono Mszę poranną dla 
żołnierzy i wielkie zebranie robotni
ków.

Pod koniec sierpnia zaczęli napływać 
indywidualni pielgrzymi, a raczej tu
ryści, pragnący zwiedzić wystawy i 
przy sposobności poznać miasto. Już 
początek września ożywił się wzmoże- 
nym ruchem, który wzrastał, aż do
sięgną! przeszło pół miliona przyby
szów. Miasto przysposobiło się zawcza
su na przyjęcie ich. W ostatnią nie
dzielę Kongresu wszystkie sklepy mia
ły być cały dzień otwarte, piekarnie 
przygotowały się na dostarczanie nie
zmierzonych ilości pieczywa, bary i re
stauracje dostały pozwolenie na cało
nocne otwarcie. Bardzo liczne jadło
dajnie wydawały posiłki po ustalonych, 
przystępnych cenach. Prócz hoteli i 
pensjonatów przygotowano do wyna
jęcia około 3.000 pokoi w prywatnych 
mieszkaniach. Wszystko to nie wystar
czyło jednak na końcowy tłok, zagę
szczony w ostatnich dwóch dniach.

D o s t o j n i  g o ś c i e  
i g o s p o d a r z e .

P i e l g r z y m k a

Poprzedniemu Kongresowi Euchary
stycznemu, który się odbył w Turynie 
w r. 1894. przewodniczyło, w charakte
rze przedstawicieli Stolicy Apostolskiej, 
dwóch kardynałów. Obydwaj byli 
młodzi i świeżo obrani: arcybiskup 
Bolonii liczył lat 43, arcybiskup Medio
lanu, 44. Nie było jednak wówczas je
szcze w zwyczaju Watykanu wyznaczać 
legata na Kongresy Eucharystyczne, 
chyba wyjątkowo, jak w r. 1893, na 
zjazd w Jerozolimie.

Ostatnie uroczystości turyńskie u- 
świetnił swym przybyciem legat pa
pieski, J. Em. kardynał Schuster z Me
diolanu. Kardynał Schuster ma lat 73, 
urodził się w Rzymie, w którym jest 
rozmiłowany; mówią, że nie ma nie 
tylko ani jednego kościoła, ale ani jed
nego kamienia w kościołach rzymskich, 
o którym by nie wiedział wszystkiego 
co wiedzieć można. Gdy miał lat 19, 
wstąpił do zakonu benedyktynów i 
przeszedłszy kolejne stopnie hierarchii 
duchownej, w 30 Jat później został 
mianowany arcybiskupem Mediolanu i 
kardynałem.

Wyrażenie obiegowe „legat papieski 
uświetni Kongres purpurą kardynal
ską“ podkreśla w tym wypadku wyjąt
kowy charakter tej purpury. Jest bo
wiem w zwyczaju, że biskupi, którzy 
byli zakonnikami, zachowują kolory 
swoich zakonów. Na nabożeństwach u 
św. Piotra można zauważyć imponu
jącą postać kardynała Piazza w kolo
rach zakonu karmelitów, brązowym i 
białym. Ks. Schuster mógłby zatem, 
zostawszy kardynałem, zachować czar
ny kolor swego habitu, ale papież 
Pius XI zawahał się przed wysłaniem 
czarno ubranego dostojnika Kościoła 
Właśnie do Mediolanu, lubującego się 
w zewnętrznych oznakach przepychu 
liturgicznego. Kardynał Schuster o- 
trzymał więc. obejmując swe obowiąz
ki w katedrze śś. Ambrożego i Karola, 
dyspensę od zachowania tradycji za
konnej i upoważnienie występowania 
w purpurze.

Oprócz legata brało udział w Kon
gresie 8 kardynałów z J. Em. kardy
nałem Fossati, arcybiskupem Turynu, 
na czele oraz setki biskupów. Uroczy
stości rozwijały się w znakomitym po
rządku, każdy dzień obfitował w mo
menty podniosłe i wzruszające. W 
przeskokach od skupienia do podnie
cenia, nerwy pielgrzymów, przybyłych 
z całych Włoch i ludności miejscowej 
zdawały się naprężone do granic wy
trzymałości. Wciąż wzmagał się na
strój i wzrastało zagęszczenie przyjezd
nych.

W przeddzień zakończenia Kongre
su przybyła do Turynu pielgrzymka po
kutna z Exilies, miejsca świętokradcze
go rabunku sprzed 500 lat. Ośrodkiem 
pochodu była monstrancja wieziona na 
platformie samochodowej w asyście 
biskupa i kanoników. Do przedostatnie
go etapu, miejscowości Avigliana poło
żonej o 25 km od Turynu, odbywano 
pielgrzymkę pieszo, z Avigliana do Ri
voli i stamtąd do Turynu (ok. 10 km) 
już na samochodach i w autobusach 
turystycznych. Dla porządku i bezpie
czeństwa zabroniono uczestniczenia 
nie tylko pieszo, ale na rowerach zwyk
łych i motorowych, na motocyklach i 
scooterach. Orszak wyruszył z Rivoli 
o godzinie 22.30 i wkrótce wjechał na 
corso Francia, szeroką aleję, która 
ciągnie się kilometrami od peryferii ku 
centrum miasta. Corso Francia byłok

jak inne ulice, szczególnie leżące na 
trasie pocnodu, rzęsiście iluminowane 
ginanaami roznokoiorowycn zarowex, 
Ktoie pięły się w górę, spadały festona- 
mi, wiązaiy w węzły i wstęgi, UKładały 
się w gocia i emuiematy. Turyn ma 
normalnie latarnie- uliczne barozo ja
sne, siejące światło rozproszone podob
ne do dziennego, ale w tę jedyną w ży
ciu miasta noc oświetlenie oyło zwielo
krotnione jarzącymi blasitami ulic i 
pochodu. Olszak spłynął przez corso 
Francia do placu Btatuto, gdzie wez
brał jak potężna rzeka, przyjmując
dopływy reprezentacji wszystkich
dzienne Włccn. Sunął dalej w nowym 
przegrupowaniu, dokoła platformy wio
zącej Przenajświętszy Sakrament, z 
klęczącymi aokoła duchownymi. Pły
nęły światła pochodni, płynął śpiew 
tłumu, wznoszono okrzyki, nad nimi 
górował głos megafonów. A jednak 
tajemnicza aura ciszy zdawała się ota
czać monstrancję pod jarzącym się 
jasno baldachimem! Powoli przesuwa
ły się samochody przystrojone kwia
tami, po obu stronach jezdni tłoczyły 
się nieprzeliczone tłumy. Przeprawa 
przez via Garibaldi, węższą ulicę stare
go śródmieścia, była jak spiętrzenie 
się rozlewnej rzeki w nagle ścieśnio
nym korycie, ale wnet fale rozlały się 
znowu szeroko na malowniczym placu 
Casteilo, okrążając dokoła historyczny 
pałac królewski, Palazzo Madama (za
mieniony na muzeum), aby przez su
rową via Po skierować się do ostatecz
nego kresu pielgrzymki, placu Vittorio 
Veneto. Via Po jest obrzeżona, jak 
wiele u.ic turyńskich, monumentalny
mi podcieniami. Po prawej stronie 
idąc w dół ku rzece mieści się uniwer
sytet, biblioteki i instytucje naukowe. 
Plac Vittorio Veneto jest jednym z 
największych w Europie, mógł więc 
godnie przyjąć tłumy wiernych, choć 
nie zdołał pomieścić wszystkich.

Przy ołtarzu olbrzymich rozmiarów 
wzniesionym na ten cel na placu, le
gat papieski kardynał Schuster odpra
wił Mszę św. i udzielił błogosławień
stwa zebranym. Widok był niezapom
niany. Rzesze zalegające niezmierną 
przestrzeń, ekstatyczne twarze w bla
sku pochodni, skupienie modlitewne, 
majestat oświetlonego ołtarza, a przy 
nim, przejęty powagą chwili, sędziwy 
wysłannik Stolicy Apostolskiej. W głę
bi Pad znaczony sznurami latarń nad
brzeżnych i przeskakujących rzekę po 
mostach, a za rzeką łagodne wzniesie-

nia podgórza, zamiejskie ulice i place, 
wme i ogrody. Niżej kościół Gran Mąd
re di Dio, wyżej stary klasztor kapucy
nów, jeszcze wyżej, gubiące się w zie
leni liczne klasztory — Sacro Cuore. 
Cuore, Santi Angeli, dom salezjanów, 
Santi Angeli, dom salezjanów, szko
ły i instytucje, rozsiane na harmo
nijnych stokach. W ciszę nocy uderzał 
okrzyk, echowe powtórzenie słów bi
skupa Romagnano, gdy przyjął Hostię 
we wzniesiony kielich: „Pozostań z na
mi, o Panie!“ (Resta eon noi, Signo- 
re!)

Ale nazajutrz dopiero, a raczej w 
ciągu doby rozpoczętej nocnymi uro
czystościami, miał nastąpić punkt kul
minacyjny Kongresu: wielka procesja 
eucharystyczna.

W przeddzień i w ciągu nocy zjeż
dżały dalsze tłumy żądne uczestnicze
nia w szczytowej apoteozie. Ludzie za
pełnili kościoły, zakrystie, seminaria 
i kolegia, porozbijali nawet namioty w 
parkach. Niektórzy próbowali spać, le
żąc na kamiennych posadzkach kory
tarzy w gmachach publicznych, inni 
chodzili po ulicach do rana. Policjanci 
regulujący ruch walczyli o utrzymanie 
dyscypliny na krzyżówkach, gdzie w 
środku nocy panował tłok większy niż 
przez poprzedzający tydzień w samo 
południe.

Ci, któizy byli samochodami i auto
busami turystycznymi, nocowali w 
nich. Wielu biwakowało na otwartym 
powietrzu bez żadnej osłony. Ale o- 
twarte powietrze o tej porze roku jest 
tam miłościwe nawet nocą. Dopiero 
dreszcz chłodu o przedświcie przypo
minał pielgrzymom utrudzonym cho
dzeniem i nawałem wrażeń, że nie są 
pod własnym dachem, ani pod żadnym 
dachem, lecz pod kopułą pogodnego 
nieba, którą wczesnym rankiem zasnu
ła mgła biała i lekka jak puch, prze- 
promieniona słońcem.

W ostatni dzień Kongresu wysypało 
się jeszcze około 300.000 przybyszów z 
siedemnastu pociągów specjalnych, z 
20.000 samochodów prywatnych i se
tek wycieczkowych; z samej Lombardii 
przyjechało 600 autobusów. Wszystki
mi szlakami sunęły nieprzerwane koro
wody od świtu do południa. Nie star
czyło miejsca na szosach, w wielu 
punktach potworzyły się zatory i za
rząd miasta musiał wysyłać drużyny 
robotników by na poczekaniu udostęp
niały, rozszerzając je i równając, bocz
ne drogi nie przeznaczone do przejaz-

WŚRÓD KSIĄŻEK I CZASOPISM
CHURCHILL LAUREATEM NO

BLA. Nagrodę literacką Nobla, którą 
w roku ubiegłym uzyskał François 
Mauriac, w tym roku przyznano obec
nemu premierowi brytyjskiemu Sir 
Winstonowi Churchillowi za jego pa
miętniki z okresu drugiej wojny świa
towej. Ukazało się, jak dotąd, pięć to
mów tych pamiętników, których kolej
ne tytuły brzmią (w nawiasach tytuły 
wydań francuskich): „The Gathering 
Storm“ (.,L'Orage approche“), „Their 
Finest Hour" („L'Heure tragique“), 
„The Grand Alliance“ („La Grande 
Alliance“), „The Hinge of Fate" („La 
Tournant du destin“), „Triumph and 
Tragedy" („L'Etau se referme“). 
Wkrótce pojawiać się zacznie — na 
łamach dzienników na razie — ostatnia 
część tych pamiętników, obejmująca 
m. i. stanowisko Rosjan wobec powsta
nia warszawskiego, konferencję w Jał
cie i konferencję w Poczdamie, a więc 
fakty, szczególnie interesujące ze sta
nowiska polskiego. Pamiętniki z cza
sów drugiej wojny światowej są naj
większym sukcesem finansowym Chur
chilla w całej jego karierze pisarskiej; 
jak stwierdza prasa., przyniosły mu 
one dotąd ponad trzy miliony dola
rów, to jest milion funtów, czystego 
dochodu.

W rozmowie z ambasadorem szwedz
kim p. Haglof, który przybył, by zło
żyć Churchillowi życzenia z powodu 
przyznania mu nagrody literackiej No
bla, Churchill przypomniał, że pierw
szym Brytyjczykiem, który nagrodę tę 
otrzymał, był Rudyard Kipling, na
stępnym zaś Bernard Shaw. „Z pew
nością nie mogę mierzyć się z tymi 
ludźmi — mówił Churchill — ale zna
łem dobrze obydwu i równie nie zga
dzałem się z Kiplingiem, jak Shawem. 
W każdym razie Kipling nie miał 
dla mnie wielkiego respektu, podczas 
gdy przeciwnie Shaw często wyrażał 
się o mnie w sposób bardzo pochleb
ny“.

ZAGROŻONE CHRZEŚCIJAŃSTWO 
FRANCJI. W dzienniku paryskim „Le 
Monde“ z 9 i 10 października rb. uka
zały się dwa artykuły G. Hourdina, 
omawiające obecny stan chrześcijań
stwa we Francji. Autor przypomina 
wnioski zawarte w książce „France,

pays de mission?“, wydanej w r. 1943, 
a więc podczas okupacji niemieckiej. 
Jeden z autorów tej książki, ksiądz Go- 
din rozróżniał we Francji trzy „kraje“, 
w których sytuacja chrześcijaństwa 
układa się odmiennie. Pierwszy z nich 
to „kraj“, w którym chrześcijaństwo 
zachowało w pełni swą siłę i znaczenie; 
w drugim tylko 10% ludności dorosłej 
stosuje całkowicie praktyki religijne, 
niemniej ogół ludności przeniknięty 
jest silnie wpływem chrześcijaństwa; 
wreszcie trzeci — to „kraj misji“, w 
którym zanikły nawet obyczaje chrze
ścijańskie. ów „kraj“ trzeci liczy, we
dług szacowań księdza Godina, osiem 
milionów mężczyzn i kobiet, w ogrom
nej większości należących do warstwy 
robotniczej w wielkich miastach.

Do podobnych wniosków doszedł p. 
Le Bras w książce „Introduction à la 
pratique religieuse en France“, wyda
nej w r. 1942, a więc na rok przedtem. 
Zagadnieniem stosunków religijnych 
na wsi francuskiej zajął się ksiądz 
Boulard w książce „Problèmes missio- 
naires de la France rurale“. Ocenia on 
odsetek liidzi wiernych całkowicie reli- 
gii na 38% ogółu zaludnienia wiejskie
go, ludzi zaś praktykujących „sezono
wo“ na 57%; reszta, to jest 5%, przy
pada na zupełnych „pogan“.

REPLIKA
ZE STRONY KATOLICKIEJ

Anglikański areąybiskup Canterbury 
dr Fisher, przemawiając na konwoka- 
cji Kościoła anglikańskiego, potępił 
prześladowania Kościoła katolickiego 
w Polsce, równocześnie jednak dodał 
krytyczne uwagi pod adresem katolicy
zmu utrzymując, że w łonie jego za
chodzą wypadki ucisku i „odmawiania 
słusznych swobód“.

Na krytykę tę odpowiedział o. Joseph 
Christie, jezuita angielski, który rów
nocześnie zareplikował na jedną z bro
szur, świeżo wydaną przez anglikań
skie „Scciety for the Promotion of 
Christian Knowledge“. Zdaniem o. 
Christie broszura jest przejawieni ob
niżania się poziomu intelektualnego w 
Kościele protestanckim. Istnieje ros
nąca tendencja do wzmagania animo
zji przeciw-katoliekiej i do wytwarza
nia atmostfery wrogości w sferze reli
gijnej.

„...Don Camillo jest groźniejszy od trzech dywizji amerykańskich...“ 
(Togliatti,przywódca komunistów włoskich) 

Chesterton z pewnością pokochałby tego krewkiego kapłana...“ 
(„Tablet“, katolicki tygodnik angielski) 

„...dzielny, radosny Don Camillo...“
(„La Vie Catholique“)

J A N A G U A  R E S C  II I E G  O

M A ŁY ŚW IAT DON CAM ILLA
w przekładzie polskim Jana Bielatowicza będzie VII tomem  

serii czerwonej BIBLIOTEKI POLSKIEJ.

PRZEPŁATĘ PRZYJMUJEMY TYLKO DO KOŃCA LISTOPADA 
Cena w przedpłacie (z opakowaniem i przesyłką): 9 szylingów. ($ 1.50)

du ciężkich wozów. Jakoś udało się 
wszystkim wybrnąć i nawet potężne 
autobusy wyplątywały się z tych ma
nowców bez uszkodzeń.

Całe miasto stało się jednym miej
scem postoju: boczne place i „corsa“, 
aleje i ulice poprzeczne, leżące poza 
trasą procesji, były zatarasowane wo
zami z całych Włoch. Tłok przelewał 
się aż na peryferie i za miasto, bo na
wet przestrzenny Turyn nie wytrzy- 
wymał tego przeładowania.

Od południa zaczęto zajmować miej
sca wzdłuż trasy procesji, która o 16.30 
wyruszyła z katedry. Katedra św. Jana 
w Turynie jest niewielka, skromna, 
niezdolna pomieścić nawet natłoku 
miejscowych wiernych podczas lokal
nych uroczystości. Tym razem stała 
się punktem wyjścia czoła precesji za
ledwie, bo całość jej liczyła w przybli
żeniu 700.000 osób.

Hymn skomponowany na cześć Kon
gresu, w którym przewijały się słowa: 
„Pozostań z nami, o Panie!“ to wybu
chał z gwałtownością nawałnicy, to 
nacichał i znowu podejmował zwrotkę 
za głosem megafonów, powtarzając 
namiętnym krzykiem: „Pozostań z na
mi, o Panie!“ Szły delegacje i kongre
gacje, duchowieństwo wszelkich stop
ni, seminaria i zakony, nauczycielstwo 
i szkoły, ciemne habity przeplatane 
barwnymi ubiorami regionalnymi 
przedstawicielstwa stowarzyszeń i zwią
zków, miast, gmin, instytucji, powie
wały sztandary, chorągwie i wstęgi. 
Tłumy zaklęte w jeden ruch, w jedno 
dążenie, płynące bez zmęczenia, w za
chwycie, w śpiewie. Za tłumami toczył 
się zwolna wóz wspaniale udekorowa
ny, na którym, w otoczeniu legata pa
pieskiego i dygnitarzy duchownych, 
jaśniał Przenajświętszy Sakrament.

I ta procesja kierowała się, jak ze- 
szłonocna pielgrzymka, ku niezmier
nym przestrzeniom placu Vittorio Ve
neto. W czasie przejścia orszaku przez 
via Po można go było oglądać z bal
konu Instytutu Kultury Polskiej im. 
A. Begey na uniwersytecie, gdzie zgru
powało się kilkanaście osób. Instytut 
ten, noszący imię zasłużonego polono- 
fila turyńskiego, adwokata, ś.p. Attilio 
Begey, liczy już sobie lat czternaście. 
Niestrudzeni poloniści tamtejsi nie tyl
ko nie dali unaść tej placówce, ale do
szli do posiadania pięknego lokalu, 
zawdzięczając go wpływom i wytwało- 
ści docentki literatury polskiej dr Ma
riny Bersano Begey, która zajmując 
dziś wysokie stanowisko w bibliotekar
stwie, r.ie zaniedbuje polonistyki. Bal
kon Instytutu stanowił pierwszorzędną 
lożę, skąd widać było jak na dłoni 
precesję sunącą zwolna ku placowi, 
który rozciąga się u wylotu ulicy i do
chodzi do wybrzeża Padu.

Organizacja była znakomita, wszyst
ko przewidziane co do najdrobniejsze
go szczegółu, tak że rozmieszczenie 
nieprzeliczonych rzesz odbyło się spra
wnie w półtorej godziny. Oprócz placu, 
wierni zajęli wybrzeże, most, plac 
przed kościołem na przeciwległym 
brzegu i stok góry klasztoru kapucy
nów. Na placu Vittorio (jak go potocz
nie nazywają) pozostawiono wolne sze
rokie przejścia dla defilady ducho
wieństwa świeckiego* i zakonnego, któ
rą zamykało — po kanonikach, prała
tach, biskupach i arcybiskupach — o- 
smiu kardynałów w uroczystych ka
pach z trenami niesionymi przez kle
ryków i paziów.

Wszystkich ośmiu wstąpiło na stop
nie ołtarza, otaczając kardynała lega
ta, który niósł monstrancję. Nad pla
cem krążyły samoloty, obsypując go 
kwiatami. Kardynał Schuster podszedł 
do mikrofonu, by udzielić zebranym 
uroczystego błogosławieństwa. Zaległa 
niezmącona cisza. Samoloty wzbiły się 
wyżej i tylko głuchy szum dochodził z 
dalekiego nieba.

Samo nabożeństwo trwało krótko, 
wśród wzruszonego skupienia. Na ko
niec rozległ się z megafonów głos Ojca 
św. z Castelgandolfo. Mówił o znacze
niu Eucharystii dla cywilizacji i po
koju. Z niej bierze początek wszystko 
co dobre, piękne i święte w dziele wie
rzących w Chrystusa Pana. W zakre
sie życia społecznego więcej byłoby wy
znawców sprawiedliwości, równości i 
prawdziwej wolności, gdyby współżycie 
z Bonem w Sakramencie było powsze
chniejsze. Społeczności, które dręczą 
ludzkość, istnienie bogatych i ubogich, 
ciemięzców i ciemiężonych, ustałyby, 
gdyby wszyscy ludzie poznali prawdę 
tajemnicy eucharystycznej i z niej 
czerpali natchnienie do życia.

Biskupi na trybunach, władze cywil
ne — prócz dygnitarzy miejskich przy
był na ten dzień prezydent ministrów 
Pella — duchowieństwo i wierni słu
chali w najgłębszym milczeniu. Wśród 
znieruchomiałych tłumów dwóch tylko 
ludzi uwijało się gorączkowo, fruwając 
z miejsca na miejsce: był to technik 
telewizyjny i przydany mu do udziela
nia fachowych wskazówek młodziutki 
ksiądz, obaj zaaferowani i przejęci, ku 
niesprawiedliwemu zgorszeniu uważ
nych słuchaczy.

Orędzie Ojca św. i błogosławieństwo 
apostolskie zakończyło uroczystości. 
Kardynał legat zamknął Kongres krót
kim przemówieniem, po czym skiero
wał się w asyście duchowieństwa do 
kościoła Gran Madre di Dio za mostem 
na Padzie, by tam złożyć w ołtarzu 
Przenajświętszy Sakrament.

Teraz dopiero zaszumiało i zahucza
ło od podnieconych głosów. Echa le
ciały po wodzie, odbijały się o stoki 
podgórskie i unosiły w niebo nad Tury
nem — niebo czyste i szczęśliwe.

Zofia Kozarynowa

Brytyjskie wydarzenia kulturalne

ZGON „MISTRZA MUZYKI J.K.M.“
W tych dniach zmarł w Londynie 

muzyk i kompozytor Sir Arnold Bax, 
noszący tutuł „Master of the Queen's 
Musick".

W obecnym czasie to stanowisko i 
tytuł mają znaczenie już tylko hono
rowe, nie zawsze jednak tak było. Sta
nowisko „Master of the King's (lub: 
Queen's) Musrck" datuje się od wieku 
XVII; oznaczało ono kierownika orkie
stry królewskiej. Od tego czasu każ
dy z monarchów brytyjskich utrzymywał 
*- --y zespół muzyczny. Za czasów kró
lowej Wiktorii jej małżonek książę 
Alb rt, znany ze swych zamiłowań mu
zycznych, otaczał orkiestrę królewską 
szczegół .ą opieką. Syn i następca Wik
torii, Edward VII mniej lubił muzykę, 
a Jerzy V wolał orkiestry wojskowe 
Stopniowo więc instytucja orkiestry 
królewskiej zanikała — pozostał tylko 
honorowy tytuł.

Jak zauważa prasa, prawdopodobnie 
jedynym dzisiaj monarchą, który po
siada własną orkiestrę nadworną, jest 
król duński Fryderyk. Co więcej, król 
jest sam dyrygentem tej orkiestry, pod 
jego batutą daje ona dosyć często 
koncerty prywatne.

Bax, jak wspomnieliśmy wyżej, był 
zarówno odtwórcą jak kempozytorem, 
i to niezłym, choć na twórczości jego
— nie mającej nic wspólnego z muzy
ką nowoczesną — zbyt silnie zaważyły 
woływy irlandzkie i rosyjskie. W 
..Observerze" poświęca mu wspomnie
nie pośmiertne znany krytyk muzycz
ny Eric Bloom.
WYNALAZCA ROZKŁADÓW JAZDY

Anglicy mają szczególną skłonność 
do czczenia rocznic nie tylko wielkich 
pisarzy, uczonych czy polityków, ale 
także ludzi, którzy w jakiś wybitniej
szy sposób przyczynili się do robienia 
życia łatwiejszym, w czysto praktycz
nym znaczeniu tego słowa. Ostatnio 
uczczono setną rocznicę zgonu George 
Bradshawa, właściwego wynalazcy 
kolejowych rozkładów jazdy. Rocznicy 
tej poświęcona została osobna poga
wędka C. Dimonta w Home Service 
BBC.

Bradshaw pochodził z ubogiej rodzi
ny, osiadłej w Lancashire. Wspinając 
się po stopniach drabiny społecznej zo
stał drukarzem i rytownikiem w Man
chesterze, ideowo zaś wychował się w 
środowisku kwakrów. którzy jak wiado
mo kładą szczególny nacisk na wza
jemne poznawanie się ludzi.

Być może to wpłynęło na jego zain
teresowanie się środkami komunikacji. 
Najpierw wyspecjalizował się w robie
niu map kanałów i rzek spławnych, 
później zaś uwagę jego przyciągnęły  
koleje, które właśnie wtedy zaczynały 
zwolna wypierać dotychczasowy sposób 
podróżowania dyliżansami. Wpadł 
wówczas na pomysł wydawania kolejo
wych rozkładów jazdy, ułożonych w 
ten sposób, by przynosiły jak najwię
cej informacji, pożytecznych dla pasa
żerów. Nie był to właściwie jego ory
ginalny wynalazek, gdyż już przedsię
biorstwa dyliżansowe drukowały dane, 
dotyczące czasu odjazdu i przyjazdu 
eh wehikułów, a za przykładem ich 

poszły pierwsze kompanie kolejowe. 
Ich rozkłady jazdy otrzymywać było 
jednak można tylko w odnośnych miej
scowościach; brak było generalnego 
rozkładu jazdy, który pozwalałby na 
swobodne planowanie podróży.

Zrobił to właśnie Bradshaw, wydając 
v/ r. 1839 swój pierwszy „Railway Com
panion“. ów „towarzysz“ pasażerów 
nie zawierał jeszcze wiele materiału, 
jeśli chodzi o godziny odjazdu i przy
jazdu, gdyż w owym czasie w całym 
kraju istniały zaledwie 82 stacje kole
jowe. Bradshaw jednak postanowił po
móc ludziom w urządzaniu podróży w 
sposób wygodny i nie wymagający zbyt 
częstego rozpytywania się czy poszu
kiwania. Dodał więc dane, dotyczące 
odległości między stacjami, transpor
towania bagażu i — co w owych cza
sach było jeszcze ważniejsze — zabie
rania ze sobą i przewożenia w specjal
nym wagonie własnego powozu i ko
nia, bv można było odbyć drogę, dzie
lącą ostatnią stację kolejową od miej
sca przeznaczenia. Poza tym Bradshaw 
wprowadził do swych wydawanych pe
riodycznie przewodników kolejowych 
rubrykę ..listów do redaktora“ wraz z 
odpowiedziami.
TAM GDZIE ZOSTAŁA PODPISANA 

„MAGNA CHARTA“
Na wyspie Runnymede na Tamizie, 

gdzie w dniu 15 czerwca 1215 roku pod
pisana została „Magna Charta“, odby
ło się uroczyste odsłonięcie pomnika 
sił lotniczych Wspólnoty Brytyjskiej. 
Pomnik poświęcony jest pamięci 20.455 
mężczyzn i kobiet, którzy stracili ży
cie w czasie ostatniej wojny jako człon
kowie lotnictwa wojennego.

W obecności wielkich tłumów — w 
uroczystości brało udział między in
nymi 25.000 członków rodzin poległych
— odsłonięcia pomnika dokonała Kró
lowa, której towarzyszył książę Edyn
burga, Królowa Matka i książę Glou
cester.

Królowa, która była w uniformie lot
niczym, powiedziała m. in.:

. Jest rzeczą bardzo właściwą, że ci, 
którzy spoczywają, w bezimiennych 
grobach, upamiętnieni będą w tym 
miejscu, bo przecież właśnie na tych 
polach Runnymede siedem stuleci te
mu nasi pradziadowie pierwsi zasadzili 
ziarno wolności, które przyczyniło się 
do rozpowszechnienia na całym świecie 
przekonania, iż ludzie winni być wolni, 
a nie żyć pod jarzmem. Kiedy zaś 
istnieniu tego poglądu zagroziła żelaz
na dłoń tyranii, ich zastępcy bez waha
nia poszli, by walczyć, a w razie konie
czności umierać w jego obronie“.
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vvKARDYNAŁ WYSZYŃSKI WSROD SWEGO LUDU I V

Francuski dziennik katolicki „La conforto a coloro che soffrono per 
Croix“ w numerze z dnia 14 lipca 1953 fede“ i „In unione col Vicario di Cri- 
poświęcił artykuł Kościołowi polskie- sto, Gerarchia e fedeli per la Polonia w>: 
mu w udręczeniu (L'Église de Pologne perseguitata“ (16. 10.), 
dans la tourmente) p. t.: „Le cardinal Chiesa e al Santo Padre i cattolici 
Wyszyński au milieu de son peuple“. protestano contro i persecutori“ (17. 
Autor artykułu powołując się na ko- aOj , „Alla propaganda di odiose men- 
respondenta agencji N.C.W.C. w Mona- zogne risponde l‘amore di tutti i cat- 
chum , Antoniego B. Atara, stwierdza, że tolici“ (18. 10.). 
wzmogło się znacznie tempo komuni
stycznego prześladowania religii w 
Polsce, ale im bardziej zaciska się 
pętla dokoła Kościoła, tym więcej je- 3 0 września

9 października
W artykule „Podwyższenie Krzyża" 

dziennik watykański rozprawia się z

GŁÓWNE MYŚLI 
WYMIENIONYCH ARTYKUŁÓW

Stretti alla na drogę, która doprowadziła do usu- Usuwa się pod zarzutem braku patrio- Kardynał pisał w tym liście szczegoło-
” nięcia go. tyzmu Księcia Kościoła, którego do- wo.

tychczasową działalność wszyscy zna- W słowie wprowadzającym do dal- 
1 października ją. Arcybiskup praski Beran był wię- szego drukowania protestów nadcho-

Kaidynałowi Wyszyńskiemu stawia ziony w Dachau za wierność Kościoło- dzących pod adresem O jca św ię teg o __________________
się niedorzeczne zarzuty braku patrio- wi i miłość ojczyzny, obecnie ponieważ dziennik zaznacza po raz drugi w ciągu radfa warszawskiego na arty-
tyzmu i popierania rewizjonizmu nie- broni Kościoła zgodnie ze swymi pa- ostatnich miesięcy, że rząd warszaw- kuły zamieszczone w poprzednich nu-
nneckiego, co zresztą nie wnosi nic no- sierssimi obowiązkami, nie jest patrio- ski wydaje się dążyć do odrobienia meracb dziennika. Radio warszawskie
wego do oszczerczej propagandy ko- tą. Z  prześladowania obecnego w Polsce czasu straconego w porównaniu z po- zaprzecza oczywiście, jakoby areszto-
munistycznej. Nie kardynał siał nie- świat zna tylko aspekty zewnętrzne, bar- lityką gnębienia w innych krajach rzą- wallie Kardynała było jednym z epi-

. . Zioaę między Polakami, lecz uczynił cziej widoczne; lecz któż mógłby po- dzonych przez komunistów. Dziennik zodów prześladowania religijnego; kar-
go wpływ 1 znaczenie wzrasia w oczacn wiadomości z Polski są nadzwyczaj- to właśnie komunistyczny rząd warsza- wiedzieć o cierpieniach i udręczeniach stwierdza, że nie jest łatwa odpowiedz dynał systematycznie łamał porozu- 
narodu polskiego. Przywiązanie na- nej wagi Dramat biskupa Kaczmar- wski, który powinien był dobrze zadawanych przez podłość prześladow- na pytanie, dlaczego reżym to czym. mienie z kwietnia 1950, z nienawiści do
rodu do osoby prymasa jest imponu- ka był tylko epizodem tragedii. Reżym wiedzieć w roku 1945 i powinien wie- ców pod różnymi pretekstami, w spo- Pewne jest, że nie istniały wahania na- 0jczyzny> d la  przysłużenia się impe-
jące (impressionnant). prymas, zna- warszawski posługuje się pretekstami. uzieć dzisiaj, że historia katolicyzmu sób mniej lub więcej ukryty? tury ideologicznej, zwłoka mogła byc po- rializm^wi amerykańskiemu i Watyka-
jąc dobrze mentalność komunistów, Pi0Ces prZeciwko Kurii krakowskiej w Polsce złączona jest nierozdzielnie _ . . dyktowana jedynie względami tak- nowi który wfeków jest nieprzy-
zdaje sobie przez to iepiej sprawę z był pretekstem do wydania dekretu z z historią ojczystą i że tysiące katoli- 2 października tycznymi. A jeżeli tak, to usprawiedli- jazny nar0d0wi polskiemu. Radio uni-
odosobnienia 1 braków w obionie Ka- Qnia 9 iutego o obsadzaniu stanowisk kdw duchownych i świeckich umarło Przystępując do druku protestów wionę jest drugie pytanie: czy rząd ka wejścia w szczegóły dyskusji, co
tolików swego kraju. Troszczył się kościelnych; proces zaś przeciwko bi- za Boga i swój Kraj. Nowi rządcy w nadchodzących z całego świata, dzień- warszawski wystąpił sam z inicjatywą, jegt metodą polemiczną umożliwia-
przeto, jak długo było to możliwe, o skupowi Kaczmarkowi stał się preteks- Polsce doszedłszy do władzy przy po- nik oświadcza, że zasługują one na za- czy też pobudzony przez nalegania z jącą powtarzanie monotonne faktów
unikanie pretekstów do pozbawiania tem do zastosowania art. 6 tegoż de- mocy swych bagnetów przystąpili od poznanie się z nimi, ponieważ są wi- zewnątrz? . j okoliczności, co do których wykazano,
Kościoła tych niewielu wolności, kto e kretu Q usuwardu duchownych za razu do niszczenia Kościoła, a w roku domym znakiem jedności, świadectwem ; z e  Są całkowicie nieuzasadnione. O-
mu jeszcze pozostały. Uzu.iąc popa „oziałalnosc przeciwną prawu i po- 1949  poważyli się nawet protestować u więzów, które łączą katolików krajów '  skarżać Kardynała, że łamał porozu-
swego narodu, kardynał Wyszyn. , . lządkowi publicznemu“. Pod takim za- Episkopatu przeciw wzrastającej anty- wolnych z ich braćmi Kościoła Milczę- Radio warszawskie tiansnntuje a^- mienie jest fałszem nje mówiąc już 
niewzruszoną przenikliwością, co p i y-  rzutem można usunąć każdego ducho- ;Ządowej działalności części ducho- nia, cierpiącymi za Boga i prawdę. W tykuły przypisywane polskim pismo q . że jeszcze we wrześniu 1950 bi- 
znaje mu cały świat, mógł pertiak - w n e g 0  w  krajach komunistycznych wieństwa; otrzymali wówczas odpo- takich godzinach, jak obecna, pewność katolickim, które w Polsce w rzeczy- gk . ’ lsc w liście do Bieruta pisali
wać z.;w âd.za^ ^ ° ^ Û f ^ , I3 r̂ \,nk- nie ma praw naturalnych i pozytyw- wiedź podpisaną przez 24 arcybisku- świętych Obcowania manifestuje się ik^ n^;\^'ik°na ^ ^ K t^ c h iła  0 wyraźnym gwałceniu przez rząd za-

Dziennik przypomina, że już
dejść dzień, gdy trzeba będzie wiei- naturę prawa wedfe swego upodobania, szkodzenia Polsce. Biskupi postawili zabiega o „odnowienie“ przez niena- dynała Wyszyńskiego. Pisma te nie po- lg k i , parth komunistycznej z 23

W ten sposób najniewinniejsza dzia- pytanie, czy jest naprawdę ktoś, kto wiść i kłamstwo. * świecaia uwagi uwięzieniu Prymasa
iain„śj może stać się „przestępstwem" by mógł uwierzyć, że Kościół jest po-
z godziny na godzinę, na mocy zwy- tęgą polityczną i jako taka stanowi 4 października
kiego ogłoszenia. Tak samo postępuje z ag. ocenie dla Kraju. Zbyt wielu księ- Jeaną czwartą dużej strony dzienni- 
się z Kościołem, najpierw zakuwa się Zy zginęło za ojczyznę, by można było ka zajmuje imponująca fotografia
go w kajdany, knebluje się mu usta, wątpić w miłość duchowieństwa dla aresztowanego Kardynała. Zamieszczo

ność Stolicy Apostolskiej płacić krwią. 
Nie ma wątpliwości, że przykład i dy
rektywy Episkopatu przyczyniły się 
nie tylko do wytworzenia wśród wie
rzącego narodu oporu wobec perswa
zji komunistycznych, lecz także do 
związania go ściślej z Hierarchią. Po
stawa duchowego oporu i duchowej

święcają uwagi uwięzieniu prymasa Polskiej partu , ,
Polski Ci „dobrzy katolicy widocznie ktory dawa dok ^ n e  dyrek-
nie mają nic do powiedzenia o wyraź- W  *
nym zgwałceniu praw Kościoła i osoby żądając o „ L o u jm i  j
ludzkiej. Milczenie to więc powinno udziału w stłumieniu katolicy mu
być interpretowane jako zgoda, która L L S S S E ;igo rwaiuynaict. zjcuiucoiLiu uyo iuieij«ciuw«uc .icwvw cp™». dziennik przypomina działalność

a następnie przypisuje się mu wszyst- po ski. Biskupi postawili dalsze pyta- ny jest w tłumaczeniu włoskim list umieszcza ich między zdrajcami wiary T^warzvstwa p rz‘yjaciół Dzieci prowa-
ko, co się chce. Zamknięty obecnie nia, dla kogo umarli w obozach kon- pasterski, datowany z Gniezna w ma- katolickiej 1 prześladowanych biac . . ‘ szkojv w‘ duchu bezbożnictwa,

, . . kardynał Wyszyński z nieustraszoną hentracyjnych biskupi Kozal, Nowo- ju 1951, po powrocie jeszcze wówczas Trzeba powiedzieć, ze w potępia u unicestwienie‘ katolickiego „Caritas",
omawia autor artykułu, w zapełnianiu mocą (COn impavida fermezza) zapro- wiejski, Wetmański, Goral i dla jakiej arcybiskupa z podróży ad limina Apo- dywersji przez Episkopat nie ma 10 bienie j ostateczne stłumienie pra-
kościołów przez wiernych w niedziele testowaj Drzeciw gwałtowi, iakim bvł snrawv zginęło tysiące księży z rąk stolorum. List ten przedrukowany jest nowego, bo czynił to także aiesztowa- ^  katolickiej. Dziennik przytacza my-testował przeciw gwałtowi, jakim był sprawy zginęło tysiące księży z rąk
i święta, w pielgrzymkach do często- dekref Q obsadzaniu stanowisk ko- nieprzyjacielskich w czasie wojny i z numeru „Osseryatore Romano
chowy, w tegorocznym obchodzie swię- ¿cielnych i z okazji uroczystości Boże- stwierdzili, że zaprawdę duchowień- 30-31 lipca 1951. Pisał wówczas Kardy- ny sposób uwagę duchowieństwa na
tostanisławowskim w Krakowie w dniu gQ Qjaja j^ówił wobec ogromnych tłu- stwo polskie jest zarówno rzymsko - nał, że mówił Papieżowi o Kościele w obowiązki wobec państwa, ktoie są m-
8 maja, w żywej wieize młodego 1 do- mbw Q wzrastającym wciąż prześlado- katolickie, jak i polskie. Cała więc Polsce, jego radościach, zwycięstwach tegralną częścią katolickiego dziedzic-

'" ''c'ryr'r,a waniu religijnym. Oświadczył wyraź- obecna kampania komunistyczna w i doświadczeniach, jego wzmacnianiu twa moralnego. Ale iządom 'omum-rosłego pokolenia, w nieszczędzeniu 
ofiar pieniężnych na potrzeby Kościo
ła i na Uniwersytet Lubelski, w trosce 
o szkołę i religijne wychowanie. Dla 
katolików w Polsce stało się wielkim 
problemem to, że zostali włączeni fak
tycznie-w społeczeństwo o strukturze 
marksistowskiej, a ta  sytuacja skłania 
ich do dania dowodu, że Kościół nie 
jest związany z żadną formą cywiliza
cji typu kapitalistycznego i że nasza 
wiara, która dominuje nad struktura-

two katolików polskich — stwierdza dobnej sytuacji do mojej, sprawdzić 
wyraźnie autor artykułu — jest cenne na sobie. Jestem oczarowany stylem
dla Kościoła powszechnego.

’-ończy swój artykuł: .„Słoweir, 
Kościół polski czyni wszystko co moż
na, by prowadzić naród wśród warun
ków wyjątkowo niesprzyjających i by 
nie być zmuszonym do milczenia, do
póki jeszcze jest możliwe przemawiać.

śli z artykułu „Times‘a", który pisał 
m. in„ że jest prawdą bez wątpienia, iż 
ostatecznym celem komunizmu jest 
wyeliminowanie religii ze społeczeń-

nie, że naszą drugą ojczyzną jest Polsce jest kłamliwa i perfidna, a za- się w imię Pana Boga;, mówił o nie- stycznym nie wystaicza prawość, ize- ^  każdy ksiądz i, w rzeczywistości,
Rzym, ponieważ w Rzymie jest Na- rzut braku patriotyzmu jest tylko pre- wzruszonej wierze, nadziei i miłości telnosc, żądają one bezwarun w g kazdy chrZeścijanin w Europie Wschod

niej mógłby dzisiaj słusznie powtó
rzyć słowa kardynała Mindszenty‘ego 
z jego ostatniego łistu pasterskiego: 
„Ze wszystkich moich poprzedników 
ani jeden nie stawiał oporu tak pozba
wiony środków jak ja." Artykuł swój 
o Podwyższeniu Krzyża kończy dzien-

Ze wstydem to przyznaję, że ostat- v.a„zają w Dłąd, są jednak zbyt mało ważniejszych rozdziałów książki Mari- stwo „dekoracyjne", jak to określa Ma- nik watykański zaznaczeniem, że rna
- - • tain mówi o problemie nowego zbliżę- litain, chrześcijaństwo na pokaz musi przed sobą krótki list kardynała Wy

szyńskiego z 14 września do jednej za
konnicy w Rzymie i cytuje z niego kil
ka zdań. w których Kardynał korzy-

aktualnością na integracja. Szczególnie konieczne na. „Wierzyć w Boga musi oznaczać stając z okazji poleca siebie i biskupów 
jest odnowienie metafizyki. Zagadnie- życie w taki sposób, że gdyby Bóg nie polskich modlitwom zakonnicy i jej 
nie bytu musi być na nowo odkryte, istniał i samo życie stałoby się nie- rodziny klasztornej, zanoszonym przed 
na nowo odkryta musi być też miłość, możliwe“ (str. 100). I  dalej Maritain Konfesją św. Piotra. Modlitwa na gro- 

Maritain wskazuje na fakt, że filo- stwierdza, że będzie potrzeba wielkiej bie pierwszego Papieża męczennika 
zofia egzystencjalizmu, tak bardzo mądrości i dużej dozy kontemplacj’, jest najodpowiedniejszym darem i po- 
dziś modna, iest dowodem głębokiej by zhumanizować i wyzwolić olbrzymie niocą najbardziej wymowną. Przypo- 
potrzeby i pragnienia odnalezienia dokonania współczesnej technologii, minając uroczystość Podwyższenia

OSTATNIA KSIĄŻKA M ARITAINA

pisarskim i zawartością myślową książ
ki wielkiego katolickiego filozofa-to- 
misty i solennie sobie obiecuję polo
w a ć  na dalsze jego prace.

Nie jestem wprawdzie filozofem i tym 
Uumaczy się, że dotąd nie zetknąłem 
się z twórczością Maritain‘a. Ale nie

go wigoru i tętniącego 
ujęcia tematu.

„Smutki i nadzieje naszych cza
s ó w  mcwąLpnwie wywoazą się z 
przyczyn materialnych, z czynniKuw 
ekonomicznych i technicznycn, kto 

odgrywają rolę podstawową w

mi Polska katolicka żywi, wbrew wszy 
stkiemu, nadzieję w zwycięstwo Ko
ścioła. Nie tylko kościoła powszechne
go, którego tryumf nie ulega wątpli
wości, lecz również Kościoła polskie
go.“

„L‘OSSERVATORE ROMANO“ 
O KARDYNALE WYSZYŃSKIM

Dzięki zespoleniu wiernych z biskupa- przerażajcie się, Czytelnicy ! Maritain
pisze tak, że każdy przeciętnie inte
ligentny człowiek zrozumieć może jego 
wywody. Mówię to oczywiście tylko na 
podstawie ostatniej jego książki.

Twórczość filozoficzna Maritain‘a 
nie jest oderwana od rzeczywistości, 
od palących aktualnych problemów 
dnia dzisiejszego. Przeciwnie, cały jej 
wysiłek skierowany jest ku zrozumie
niu kryzysu współczesnego, tej „ma
laise" czasów dzisiejszych i szukaniu 

Począwszy od numeru datowanego srodków zaradczych, sposobów rozwią- 
30 września, „L“Osservatore Romano" zani&( które znajduje w głębokich i
poświęca w każdym numerze kardynało- CZyStyCh źródłach myśli chrzęścijań- 
wi Wyszyńskiemu i prześladowaniom
Kościoła w Polsce obszerne artykuły i Jacques Maritain, obecnie profesor 
zamieszcza depesze z całego świata fi]OZOfü w Princeton, w Stanach Zjed- 
protestujące przeciwko uwięzieniu noczonych, przed wojną był profeso- 
Kardynała i prześladowaniu Kościoła rem g^-bony. Przez kilka lat powojen- 
w Polsce. Wymienimy tytuły, by dać nych piasto‘Wał stanowisko ambasado- 
czytelnikom polskim pojęcie o zainte- ra francuskiego przy Stolicy Apostol- 
resowaniu świata katolickiego ostatni- skjej Po śmierci Bergsona jest chyba 
mi wypadkami w Polsce i omówimy najWyditniejszym filozofem francus- 
treść ważniejszych z nich. kjm a jasnością myśli i rozległością

Tytuły artykułów: „II Cardinale horyzontów niewielu mu filozofów 
Primate di Polonia confinato“ (30 współczesnych dorównuje, 
września), „Lo sdegno del mondo per Książka, którą zaroierząm poniżej 
l‘inaudito sopruso“ (1 października), omówić, to zbiór siedemnastu artyku- 
„La protesta délia ccscienza cristiana ¿ow i rozprawek (większość ukazała 
per 1‘attentato alla libertà délia Chie- się niedawno w wydaniu francuskim 
sa" (2. 10.), „La Cattolicità unita in p. t. „Raison et Raisons“), przeważnie

uiegu n.&tOii lUaZKiej, lecz w sposoo seusu byfu jednak tej potrzeby egzy- Musi nastąpić „poszerzenie duszy“, któ- Krzyża, obchodzoną w dniu. w którym 
jeszcze głębszy-wywodzą się z idei, s+ enc<ahzm nie zaspakaja, ponieważ ie ożywiłoby ciało naszej cywilizacji pisze list, stwierdza Kardynał, że ta
rw H v o m o f n  F ł r m r m  *7.Q n lilT .ii.nv 1PST ,ł _ .  . , , ,  , ,  , ,  ______ 1 __________i . . , . , ,  r • _ ____ x ______ _____ « 1z dramatu, w którym zaplątany jest 
tiuch, z niewidzialnych sił, Kiore 
powstają i rozwijają się w naszych 
umysiacii i sercach. Historia nie 
jest mechanicznym rozwijaniem 
wydarzeń, wśród których człowiek 
jest po prostu uplasowany jako coś 
obcego. Historia ludzka jest ludzka 
w samej swej istocie; jest to hi
storia naszego istnienia, istnienia 
tego mizernego ciała naszego, pod-

hołduje irracjonalizmowi, szuka obja- dotrzymywałoby kroku postępowi tech- uroczystość jest właśnie najwyraźniej
wienia istnienia na drodze łamania ińcznemu. Maritain przewiduje potrze- naszą uroczystością, ponieważ wiemy,
rozumu, poddaje się rozpaczy i prag- oę wzmożenia życia kontemplacyjnego, dokąd nas prowadzi. Podobne dzieło
nie rozpłynąć się w nicości. Tymcza- nie tylko jeśli chodzi o garstkę wy- aie może dokonać się bez ofiar,
sem prawdziwy egzystencjalizm musi branych, ale i dla szarego człowieka,
być w zgodzie z rozumem. W toku by zaczyn ewangeliczny mógł przenik-
dłuższego wywodu filozoficznego autor nąć każdą cząstkę świata. Uświęcenie
stwierdza, że „dostrzegając Byt Rozum życia codziennego, życia świeckiego,
poznaje Boga, który wszak jest samo- będzie jednym z kapitalnych postula-
starczalnym Aktem bytu — w tajemni- tów' nowej cywilizacji, która musi być

lecz nieunikniony sposób“ (str. przepojona miłością ku Bogu i bliźnim

II października
Artykuł o doświadczeniach, których 

nie można negować („Esperienze inne- 
gabili"), wykazuje na przykładach, że 
nie po raz pierwszy w dziejach ci, co

prowadzi nie tylko do odkrycia na no- wymagał jakichś atletycznych wyczy- rządek na obHonym staiym starają 
wo Boga, ale i miłości, tego elementu, nów cnoty, lecz będzie polegał na bez- się zniszczyć Kosciol katolicką by mina

danego wszelkiego rodzaju niewoli ¿ X y c T  n a‘ nowo wartości b^tu chcą budować od P ^ a w  nowy^ po
nałożonej przez naturę i jego wła- o u ' ^  J starvm starali
sną słabość, które jednak jest za
mieszkałe i oświecane przez ducha 
i obdarowane niebezpiecznym przy
wilejem wolności. Nie ma nic waż
niejszego od wydarzeń, które roz
grywają się wewnątrz tego niewi-

który łączy wszelkie stworzenie z Bo- ustannym wzmaganiu aktów miłości, 
giem. niezrażaniu się własną słabością i błę-

W bardzo subtelnych wywodach Ma- darni, 
ritain następnie kreśli drogę cywiliza- w  rozdziale o humanizmie chrześci- 
cji i jej stosunku do Boga w pochodzie jańskim Maritain kreśli najpierw

obalonego porządku była kompletniej 
sza, a budowa nowego bardziej rady
kalna. Kościół jednak przetrzymał pró
by i wychodził zwycięski. Gdy zapa

dzialnego wszechświata, jakim jest wiekdw‘ Średniowiecze było okresem po- obraz człowieka nowoczesnego <mo-
dały w ciemność wieków idee, gdy 
waliły się trony, gdy ginęło wszystko,

umysł ludzki. A światłem tego 
wszechświata jest wiedza. Jeżeli 
przejęci jesteśmy troską o przy
szłość cywilizacji, musimy przede 
wszystkim dążyć do rzetelnego zro
zumienia tego, czym jest wiedza

v a  U U y r V ) V i i t o i i L . 5 U  '  ,  , o r r l o H o

kory 1 wielkoduszności. Pod koniec po- dem mani, lo Jest człowieka, który co byto światem skazanym na g e.
kora stała się niemal stanem upoka- uważał się za nowoczesnego, a który wsrod tych rum me legł Koscmł ka-
rzania dla człowieka. Począwszy od Od- zaczyna powoli schodzić w przeszłość, tolicki.
rodzenia, człowiek starał się odzyskać otóż człowiek ten znał prawdy relaty- Artykuł zaczyna się od stwierdzenia, 
poczucie swej godności na drodze stop- wne i czasowe, które mu podawała ze w Polsce pisze się dalszy rMdział

. . niowego oddalania się i izolowania od nauka, nie był jednak zdolny do przy- nowoczesnego prześladowania. Katoli-
albo poznanie, jej wartość, stopień -g0 ga który raczej stał się teraz jak jęcia i obawiał się tej ponadczasowej cyzm w Europie Wschodniej jest w
i sposoby, jakimi może ona wzmóc- gdyby gWarantem tylko wielkości i po- Prawdy, do której można było dotrzeć okopach. Jest to jedyna potęga zwal-
nić wewmętrzną jedność istoty ludz- ‘iudzkiej. „Oczekiwaliśmy postępu na podstawie wysiłku metafizycznego czana w otwartej wojnie, podczas gdy 
kiej“ (str. 3). j szczęśliwości od wysiłków człowieka, l0zumu lub Prawdy Boskiej, danej wszędzie i wszyscy mówią o pokoju.

I w dalszym ciągu Maritain wprowa- który ześrodkował się na sobie samym nam przez Słowo Boga. Człowiek no- Kościół jest sam, rzeczywiście. Walczy
nrezhiera é solídale coi fratelli po- rozsianych w różnych czasopismach cza nas w spór między nauką a filo- i stanął na uboczu od Boga. Zdawali- woczesny rościł sobie prawa ludzkie i w jaśniejącym odosobnieniu^ (splendi-
lacchi“ (3 10) Nella parola del Car- an-erykańskich w ostatnich dziesięciu zofią, sięgając daleko wstecz aż po śmy sobie sprawę z własnej godności, godność a pomijał Boga, gdyż jego do ísolamento), ktoie daje Kos o
dinale wvszvnski vibraba fedeltá del fatach Uzupełniają się one wzajem- Kartezjusza, który odmawiał teologu staliśmy się panami przyrody. Ale by- ideologia oparta była na równej Bo- monopol clerpien 1 zasługi. Cierp

„ 1  Doiacco" i Luci e ombre" (4 nie i stanowią pewną całość. Niemniej charakteru naukowego. W trakcie ob- liśmy sami. Okres ten był pod zna- skiej, nieskończonej autoncmn woli dla wszystkich. Zasługi dla wszystk c .
popolo po acco „ cattolicita solida; ieónak czytelnik może z pożytkiem szernego wywodu autor kreśli linię de- kiem humanizmu antropocentryczne- ludzkiej. Człowiek nowoczesny wierzył Ponieważ Koscioł dla wszystkich trwa 

roi’ P r H t e  d̂  Polonia* orz^zvta^ w S  niektóre z rozpraw, lo k a c y jn ą  między zakresem badań z *0. Skończył się rzezią ludzką" (str. w pokój i braterstwo -  bez Chrystu- w walce, która me ujrzy go iwbitym.
R a S o h H n  p r e S a  col Sommo ^leżnie od swych zainteresowań. Czas : :dnej a filozofii z drugiej strony. Po- 93) . . aa. bo tuszył sobie, że nie potrzebny Tą samą ugra ą. .

Pnntefice il mondo°cattolico attesta la ^dnak wreszcie bym podał tytuł ksią- rusza przy tym sprawę egzystencjali- w  świetle tych doświadczeń Maritain mu jest Zbawiciel, gdyż zbawienie czy się aitykul. Z Kościołem 1 dla
oronria fedelta“ (7 10 )Q U plebiscito ¿ki Jest nim The Range of Reason", zmu, do której będzie wracał i w in- konkluduje, że jeśli cywilizacja ma byc chciał sobie tylko zawdzięczać a umi- scioła jest Boska za,p°wiedz. apo-
p io p n a  le a e n a  w . • >_»’•*■ h _ _ zki. j e s i  n i ,, __ T___j., „„„ 1, ,./vnimionio/>vi DnTnram a ___T-iwiTcziir rktvpc; m usi stać jm ronio íiiHatní/'i nip hvłn łi m een  wipdz nrzesladow aina, k to ie  tiw a  od

przez wieki, 
Ale sprawdzi 

zapo-
,‘ogni 

della Croce* 
tuale della 
violenza 
delle nazioni“
Qiipn^nln dP^tnrerdn/Tn ^attolico esaL Boo-a Tziiaczenh” współczesnego atei- czasem z samej swej istoty wiedza nie tacja człowieka w Bogu i przez Boga, zane. Człowiek nowoczesny cieszył się oczekują wszyscy, co cierpią,
ta n e h a s to r ia  la gloria eterna di Dio zmu.'Tych osiem rozdziałów stanowi zmierza ku potędze, lecz ku prawdzie, lecz nie w oddzieleniu od Boga. Ozna- zyciem ludzkim, a nawet oddawał mu cza i co modlą g ^ek^w iek  na zie-
_  Ecciesia Mil tans -  I messaggi al ->z°ść pierwszą książki, zatytułowaną „Jedyna autentyczna cywilizacja jest czałoby to kompletną rewolucję du- swego rodzaju czesc jako czemuś, co mi rozbite są namioty Ewangelii. Ta
Santo Padre“ (11 10.), „La yiolenza „Wiedza ludzka i metafizyka". Część ta, w której człowiek wyzwolił ideę po- chową. Będzie to nowy wiek przepoję- posiada nieskończoną wartość -  nie ich wiara^ “aS^ ór̂ ras °P
contro il Card nale Primate di Polo- druga nosi tytuł „Wiara i społeczność znania w jej obiektywnej czystości 1 za- nia stworzenia godnością w jego sto- wierzył w istnienie duszy, którą tiak- nie na rz e c ^ h , kto^ ^  J pod,Z ^
toa mfforzk Ywione dei^attolici e la ludzka“ i zawiera następujące roz- chował i rozwinął w sobie sens praw- sunku do Stwórcy, który je ożywia 1 tował jako pojęcie nienaukowe, wy- wamy, lecz na doświadczeniach, kto-
lóio devozione al Vicario di Cristo -  ziały: Współistnienie z ludem, nauka ay" (str. 16). Jeżeli cywilizacja współ- jest uzasadnieniem jego egzystencji, wodzące się ze snów człowieka pierwot- rych me da się zaprzeczyć,
innumerevoli messaggi al Sommo Pon- chrześcijańska o historii Ukrzyżowa- czesna, tak poważnie dziś zachwiana, jego trudu na ziemi, jego zasadniczych nego. . w  tym samym numerze znajduje się
e ñ c r -  mLifestazioni di protesta -  nia koniec machiawelizmu. zasada ma odżyć, trzeba by intelekt ludzki potrzeb i jego dążenia do wolności. Bę- w  zakresie cywilizacyjnym człowiek cała strona pod znamiennym tytułem:

l‘Ora Santa di propiziazione per la pluralistyczna w ustroju demokratycz- uznał świętą istotę prawdy. dzie to nowym nawiązaniem do okresu nowoczesny wszystkie swe nadzieje 1 „¿w iadectw ozm ocąiw m ilczem u ka-
Chiesa del Silenzio“ (12-13 10  ) Alla nvm możliwości współpracy w roz- Oto bardzo uproszczone i bardzo, śiedniowiecza, z jego pokorą .1 wielko- całą swą energię wkładał w rozwój p a ń stw a  katolickiego wielbi w historii
nreehiera che sale dalia Chiesa del dwojonym świecie. humanizm chrze- obawiam się, niedoskonałe ujęcie toku dusznością, jednak przy poczuciu no- techniki i maszymzmu. Pragnął on ko- wieczną chwałę Boga", 1 z dużymi lo-

„„jopp ja fede orante del ściiański wiara według którei żyje- myśli autora z pierwszego rozdziału, wych możliwości 1 głębszym uswiado- rzystama z nieograniczonej wolności, l0grafiam  trzech więzionych kardy-
mondo*cattoltoo“6 i*&La coscienza c i  S y “ ) o g t s t e S  ^e s lld o w an l. ' Nie stać nas. ze względu na Szczupłość mieniu sobie głębokości, rozległość. . z możliwości dorobienia się majątku. nalow: Stefana Wyszyńskiego. Alojzę-
stiana e civile contro Tarbitrio“ (14 To suche wyliczenie rozdziałów czy- miejsca, na choćby szkicowe cmowie- uniwersalności problemów ludzkich. szukania jak największej sumy przy- TO stepinacza 1 Jozefa Mindszenty ego.
f0 > ‘ Nuovi attestati di dolorosa pro- telnikowi niewiele powie, poza wskaza- nie większości rozdziałów książki. Rozważywszy zagadnienie ateizmu w jemności. Wierzył w rownosc bez spra- Sa stronie następnej jest wspólna fo-
íesta ^r°Tintem am ento del Cardina- niem na duży zasięg rozważań autora, Ograniczymy się do nakreślenia tych sposób niezmiernie trafny 1 głęboki, wadliwości. . tografia E-piskopatu polskiego jes^ze

" ifw y ^ n sk ? *  (15 ^ 0 )  „Paterno Mes- na rozległość jego zainteresowań. Jed- poglądów autora, które zahaczają o Maritain wskazuje, ze w tym nowym Na, tym tle pojawił się kryzys cywi- z czasów. gdy żył kardynał Adam Ste-
saggio del Sommo Pontefice Pio XII nak tytuły rozdziałów nie dają wy- zagadnienie kryzysu współczesnej cy- okresie cywilizacji ¿“1 ^zacji formalnie jeszcze chrześcijan- fan Sapieha.
agli araldi del Vangelo sparsi in tutto obrażenia o istotnym przedmiocie roz- wihzacji ludzkiej. dzie będą mus e 1 p rhr/pśeiiań (Dokończenie na str. 4) Władysław Facchinctti
il mondo -  Unico fronte -  Grande ważań. Tytuły bynajmniej nie wpro- W jednym z najciekawszych i naj- wac świadectwo miłości. Chizescijan- (uokonczune na
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N E K R O L O G IA

ŚP. OTTON LASKOWSKI
W dniu 11 październiku zmarł nagle 

na serce Otton Laskowski, najwybitniej
szy w naszych czasach — obok W. To
karza i M. Kukiela — znawca dziejów 
wojskowości w Polsce. Zarowno szczup
łe grono histoiykow polskich na emi
gracji, jak i nauka polska w ogolę po
niosły z jego zgonem dotkliwy ubytek 
w swych szeregach, którego — w obec
nych warunkach — nie da się zapełnić.

Otton Laskowski urodził się 23 mar
ca 1892 w miejscowości Padun, guber
nia tooolska, Syberia. Po ukończeniu 
gimnazjum w roku 1910*w TroiCKu, za
pisał się na politechnikę w Petersbur
gu i studiował tam aż do pierwszej 
'•ujny światowej, biorąc równocześnie 
czynny uaział w polskich organiza
cjach w Petersburgu. Powołany do 
siużby wojskowej po wybuchu wojny, 
UKońezył w maju 1915 Pawłowską 
Szkołę Wojskową w stopniu chorążego 
a następnie został wysłany na front 
niemiecki z przydziałem do finlandzkie
go pułku gwardii, w którego szeregach 
orał udział w akcji i został ciężko ran
ny. W r. 1916 otrzymał nominację na 
podporucznika. Po wybuchu rewolu
cji, brał czynny udział w organizowa
niu polskich sił zbrojnych na terenie 
Rosji. W listopadzie 1918 wrócił do 
kraju i uczestniczył w rozbrajaniu 
Niemców a następnie wstąpił do Ar
mii Polskiej i jako dowódca kompanii 
w 2 1  p. p. brał udział w kampanii 
mińskiej (1919).

W listopadzie 1919, z powodu odno
wienia się ran, został odesłany do ba
onu zapasowego do Warszawy. Po u- 
przednim przeszkoleniu przydzielono 
go, w lipcu 1920 r., do Wojskowego In
stytutu Naukowo-Wydawniczego jako 
kierownika referatu historycznego.' W 
r. 1924 został awansowany na majora 
a w r. 1927 — wraz ze swym refera
tem — przeniesiony do Wojskowego 
Biura Historycznego, jako kierownik 
Samodzielnego Referatu Wojen Daw
nych.

najświetniejszy okres działalności 
naukowej Zmarłego przypada na lata 
1925-1939. Publikuje wówczas szereg 
obszernych prac, jak „Grunwald" 
(1925), „Młodość wojskowa Jana Sobie
skiego" (1929, II wyd. 1938), „Jan III 
Sobieski" (1935) i wiele pomniejszych 
rozpraw i referatów. Ostatnia z wymie
nionych prac o Janie III Sobieskim 
wyszła w czasie ostatniej wojny w prze
kładzie angielskim. Głównym przed
miotem zainteresowań i studiów O. 
Laskowskiego były dzieje wojskowości 
w Polsce w 17 i 18 wieku oraz odręb
ność staropolskiej sztuki wojennej. 
Do tego ostatniego zagadnienia wra
cał niejednokrotnie, dla podkreślenia 
jego wagi w dziejach polskiej woj
skowości i należytego wyświetlenia.

Obok prac oryginalnych opubliko
wał we wspomnianym okresie przekła
dy dzieł wybitnych dowódców i teore
tyków wojskowości, jak gen. Camon, 
marsz. Foch i marsz. Joffre.

Niemałą zasługę w rozwoju badań 
nad dziejami wojskowości w 
puiozył Zmarły jako redaktor „Prze- 

rA-SLoryo.6n„-Wojskowfcgo", wy
dawanego od roku 1929 przez Wojskowe 

o Historyczne. Na łamach tego 
pisma ukazało się dużo prac, rozpraw, 
przyczynków i materiałów źródłowych, 
opracowanycn i wydobytych z rękopi
sów przez młodsze pokolenie history
ków, dla których „Przegląd" był nie 
tylko ośrodkiem publikacji, ale równo
cześnie jakby szkołą i wzorem metodo
logicznego podejścia do zagadnień, 
związanych z dziejami wojen i wojsko
wości w Polsce. Duże znaczenie dla 
ich poznania miała, redagowana rów
nież przez Laskowskiego, „Encyklope
dia Wojskowa" z mnóstwem artyku
łów poświęconych dawnej wojskowo
ści.

Na krótko przed wybuchem wojny 
Otton Laskowski podjął, z inicjatywy 
Szefa W.B.H. pułk. (później gen.) B. 
Rakowskiego, na dużą skalę zakreślo
ną monografię o Janie III Sobieskim 
jako wodzu i w tym celu wyjechał naj
pierw na studia do Drezna, gdzie znaj
dowało się archiwum Sobieskich, przy
wożąc z tamtąd ogromną ilość mate
riału w postaci fotografii i listów 
Sobieskiego. W planie były dalsze po
szukiwania archiwalne, którym prze
szkodził wybuch drugiej wojny świato
wej.

Po ewakuacji W.B.H. z Warszawy, 
Otton Laskowski wraz z częścią perso
nelu Biura i dużą ilością akt o warto
ści historycznej znalazł się na terenie 
Rumunii. Po zabezpieczeniu akt, zimą 
1940 r. przedostał się do Francji, gdzie,

ou aiaica tegoż roku, objął stanowisko 
ozeia wojsk. .biura Historycznego, r-u 
piZyoyciu uo pizcuywai jais.*„
czas przy Oowoaztwie wojsk t-OiSKi-** 
w oZKOcji. w marcu 1940 r. został po
wołany na zastępcę t>zeia Gaoineiu 
Naczelnego w oaza. Po roku został Kie
rownikiem referatu historycznego a pó
źniej oiicerem oświatowym przy tzw. 
Komendzie Miasta Lonayn.

ro  utíiooQinzacji Armii r-oisKiej i oa- 
oyciu siuzoy w PKFK — rozpoczął 
twaiuy żywot emigracyjny, boryKając 
się z truunymi waruiiKami materialny- 

Które tez ujemnie oaciziaiały na 
otan je¿o zarowia. Mimo to znajaowai 
jeszcze czas i siły na pracę nauKową, 
taKą jaKa była możliwa w warunKacn 
eougracyjnycn.

w marcu 1948 objął redaKcję „Tek 
mstorycznych", pisma wydawanego 
pi zez PolsKie Tow. Historyczne w W. 
ary tanu i Kieiował nim az do zgonu. 
Ostatni, przygotowany przezeń nu
mer, znajduje się pod prasą. Po zorga
nizowaniu PolsKiego Uniwersytetu na 
Ooczyznie oojął poruczone mu wy Kła
dy Z dZlcJOW POlSKi w XVII i X viiJ 
stuleciu, wkładając w nie dużo zapału 
i pracy.

Jako historyka — trudno zaliczyć 
Zmarłego do jakiejś szkoły. Do opano
wania naukowej metody badań taK 
specjalnej gałęzi jak dzieje wojskowo
ści doszedł właściwie sam, rozczytując 
się w dziełach historyków polskicn i 
obcych. Posiadał doskonałą pamięć i 
orientował się znakomicie nie tylko w 
oatach, wydarzeniach historycznych i 
materiale źródłowym, ale i w rozległej 
literaturze przedmiotu. Oceniając jego 
wiedzę, Pólska Akademia Umiejętno
ści powołała go na członka Komisji 
Historyczno-Woj skowej.

Brał również czynny udział w pra
cach organizacyjnych i naukowych Pol
skiego Towarzystwa Historycznego 
oraz Tow. Miłośników Historii w War
szawie. Wśród kolegów, zarówno w 
W.B.H., jak i na terenie towarzystw 
historycznych, cieszył się zawsze po
pularnością, do czego, w niemałej 
mierze, przyczyniały się i jego zalety 
towarzyskie, wrodzony dar jednania 
sobie przyjaciół oraz wszechstronne 
zainteresowania naukowe, literackie i 
artystyczne. Był świetnym wykładow
cą i jeszcze lepszym narratorem w gro
nie kolegów i przyjaciół.

Trudy emigracyjnego żywota znosił 
z pogodą ducha — mimo wielokrotne
go zapadania na zdrowiu, nieraz bar
dzo ciężko. Zmarł prawie nagle i spo
czął na obcej ziemi, z dala od Kraju, o 
którego dziejach pozostawił wiele prac, 
pisanych z ich umiłowaniem oraz 
znajomością przedmiotu.

Requiem aeternam dona ei, Domine; 
et lux perpetua luceat ei.

J. JasnowskiLISTY
EPISKOPAT POLSKI

Szanowny Panie Redaktorze!
W notatce p. t. „Którzy biskupi 

obecni byli na konferencji dnia 28 
września", umieszczonej w nrze 42 ŻY
CIA z dnia 18 października 1953 zakra
dły się następujące nieścisłości:

1. J. E. ks. arcybiskup lwowski Baziak 
nie jest ordynariuszem krakowskim,

2 J. E. ks. bp Bednorz jako koadiu
tor katowicki nie jest sufraganem,

3. J. E. ks. bp. Swirski, ordynariusz 
diecezji podlaskiej jest tym samym, co 
biskup ordynariusz siedlecki,

4 Na konferencji był nieobecny nie 
tylko bp ordynariusz lubelski ks. Kał
wa, ale również i jego sufragan ks. bp 
Wilczyński,

5. J. E. ks. bp. Sonik jest biskupem 
sufraganem kieleckim.

Z poważaniem
A. W. Gac

Ks. arcybiskup Baziak istotnie nie 
jest ordynariuszem krakowskim, lecz 
wikariuszem kapitulnym archidiecezji.

Ks. biskup Bednorz jest jako koadiu
tor równocześnie sufraganem katowic
kim. Ks biskup Sonik jest ordynariu
szem, a nie sufraganem kieleckim.

Oprócz biskupa sufragana lubelskie
go nieobecnych na konferencji było 
jeszcze kilku innych sufraganów. Poda
liśmy wiadomości o nieobecności tych 
tylko, którzy na pewno są pozbawieni 
wolności.

Tak się złożyło, że wszystkie prawie 
filmy pokazane ostatnio w ramach roz
działu oiganizacji Ranka i Warnerów 
mają charakter mniej lub więcej awan
turniczy. Mamy więc na ekranach sfil
mowaną powieść R. L. Stevensona The 
Master of Ballantrea, znane opowiada
nie jawajskie Józefa Conrada Laugh
ing Anne, dalej film kostiumowo- 
awanturniczy Disney‘a z czasów Hen
ryka VIII p.t. The Sword and the Rose 
i trzy filmy współczesne: detektywisty
czną „Tajną czwórkę“ (The Secret 
Four) oraz egzotyczne historie z Oce
anii (Return to Paradise) i z Afryki 
(White Witch Doctor).

The Master of Ballantrea jest fil
mem amerykańskim wytwórni braci 
Warner, ale nakręcony został w Szko
cji przy pomocy sił brytyjskich, co a- 
wanturniczej, pełnej piratów, pojedyn
ków, pościgów i potyczek historii Ste
vensona wyszło tylko na dobre. Scena
riusz napisał Herb Meadow, reżysero
wał William Keighley, a rolę tytułową 
z właściwą sobie werwą i talentem za
grał Errol Flynn — bożyszcze młodzie
ży i dzieci od lat siedmiu do stu. Dzie
ło Stevensona przełożono na język fil
mowy z należytym pietyzmem trafnie 
obsadzając role takimi aktorami jak 
Roger Livesey, Anthony Steel i bardzo 
dobra Beatrice Campbell. W sumie 
stworzono ciekawy film artystyczno- 
rozrywkowy. Gdy ogląda się te bajecz
nie kolorowe, zacięte boje pomiędzy 
Szkotami i Anglikami, budzi się reflek
sja, że jednak charakter narodowy nie 
jest rzeczą niezmienną. Kto by pomy
ślał, że potomkowie tych zabijaków, 
warchołów, piratów i awanturników 
będą grzecznie stać w każdym ogonku 
do kina, zapijać się herbatą i zajadać 
dżemami? Treści filmu nie podaję, by 
nie psuć zabawy amatorom tych daw
niejszych Szkotów i „Angolów“.

Adaptacja conradowskiej „Roześmia
nej Anny“ wypadła słabiej. Wprawdzie 
scenarzystce Pameli Bower i reżysero
wi Herbertowi Wilcoxowi udało się 
przenieść na taśmę filmową sporo au
tentycznej atmosfery utworu naszego 
wielkiego rodaka, ale niefortunny do
bór aktorów (w rolach głównych Wen- 
del Corey, Margaret Lockwood, For
rest Tucker i Ronald Shiner) bardzo 
osłabił artystyczną wymowę filmu. Za 
kiepski pomysł trzeba uznać włożenie 
w usta Shinera szeregu kwestii mó
wionych londyńskim cockney'em, któ
rego Conrad w utworach swych nigdy 
nie używał. Zaletą tego filmu jest nie
zła fotografia kolorowa, która chwila
mi daje złudzenie głębi. Jej to głównie 
Laughing Anne zawdzięcza swój ja
wa j ski nastrój, do którego wzmocnie
nia przyczynia się miejscami muzyka 
Anthony Collinsa. Z nienajlepszego 
zespołu aktorskiego najlepszy, ale nie 
conradowski jest R. Shiner. Szkoda, że 
reżyser nie uniknął niektórych dłu- 
żyzn. Styl Conrada wymaga — przy
najmniej miejscami — zwolnienia, a 
nawet zatrzymania akcji, ale żeby doko
nać tego w filmie w sposób artystycz
ny, trzeba być tak wielkim filmowcem, 
jak wielkim Conrad był pisarzem. 
Laughing Anne to produkt anglo-ame- 
lykanski, wytwórni Republic Pictures.

Historykom specjalizującym się w 
dziejacn Anglii nie mógłbym dora- 
uzac oglądania najnowszego, brytyj
skiego filmu fabularnego Walta Dis
neya p.t. Róża i miecz. Scenariusz te
go filmu (napisany przez L. E. Watki- 
na) odbiega bardzo od prawdziwego 
oorazu ludzi i epoki Henryka VIII: 
wydarzenia historyczne poprzestawia
no, charaktery postaci historycznych 
pozmieniano tak dalece, że w rezulta
cie widz otrzymał nie wycinek histo
rii Anglii, lecz bajkę kostiumową. W 
tej fikcyjnej historii, libertyn, rozpust
nik i dworski intrygant Charles Bran
don (Richard Todd) zmienił się w 
szlachetnego i bohaterskiego zalotni
ka, a następnie męża tryskającej zdro
wiem Marii Tudor (urocza kreacja 
Glynis Johns), która — jak wiadomo 
z podręczników — naprawdę była cho
rowitą, stale kwękającą księżniczką. 
Taka, niestety, jest generalna recepta 
większości producentów na filmy „hi
storyczne": pokazywać postaci rzeczy
wiste nie takimi, jakimi były, lecz ta 
kimi jakimi chce je widzieć amator 
romantycznych snów na jawie, czyli 
każdy, kto zapłaci za bilet do kina 
Tego typu formułę zastosowano ostat
nio talćże w dwóch innych filmach a- 
merykańskich, wypuszczonych na o- 
kres koronacyjny, mianowicie w Young 
Bess (o romansie księżniczki Elżbiety 
z lordem Tomaszem Seymour) i The 
Private Lives of Elisabeth and Essex.

Jeśli jednak na ostatni film Disney'a 
spojrzymy nie oczami pedanta-bistory- 
ka, musimy przyznać, że jako dzieło ar
tystyczne film The Sword and Rose nic 
nie stracił na „poprawkach historycz
nych“. Choć może nie tak świetny jak 
Wyspa Skarbów, którą Disney otwo
rzył swoją serię aktorskich filmów fa
bularnych, nie ustępuje on napewno 
Robin Hoodowi. Zarówno Richard 
Todd, jak Glynis Johns znakomicie 
wywiązali się z ról tytułowych (bo on 
reprezentuje miecz, a  ona różę Tudo- 
rów), a król Henryk VIII w interpre
tacji Jamesa Robertsona Justice‘a wy

padł bardzo interesująco, choć history
cznie równie niściśle, jak w filmie 
Young Bess, gdzie grał go wielki 
Laughton. Rolę księcia Buckingham 
bardzo dobrze zagrał Micheal Gough, 
a w rolach dalszoplanowych wystąpili 
m. in. Jane Barret, R. Crutchley i pa
ru Francuzów m. in. Jean Mercure i 
Gerard Oury. Reżyserował Kenn An- 
naKin. Każdemu miłośnikowi barw
nych awantur „kostiumowych“ radzę 
obejrzeć pełen werwy, dobrze skompo
nowany, świetnie grany i pięknie foto
grafowany film Disney‘a, zwłaszcza, że 
jako dodatek towarzyszy mu jedno z 
arcydzieł dokumentarnych tego wybit
nego artysty: kolorowy film 30-minuto- 
wy o ptakach wodnych (Water Birds). 
Za tę średnio-metrażówkę — pokazu
jąca przy akompaniamencie doskonałej 
muzyki niebywałe, choć najzupełniej 
autentyczne awantury i przygody fla
mingów, pingwinów, łabędzi, kaczek 
itd. — Walt Disney otrzymał w r. 1952 
nagrodę Academy. To samo wyróżnie
nie w latach 1948, 50 i 51 spotkało po
przednie filmy disneyowskie z serii 
przyrodniczej: Wyspę fok, Dolinę bo
brów i Pół akra natury.

Wśród serii przygód i awantur, będą
cych tematem ostatnio wypuszczonych 
w Londynie filmów, nie zabrakło oczy
wiście „kryminalniaka“. Gatunek ten 
wcale nieźle reprezentuje film nowej 
wytwórni amerykańskiej (bodajże 
spółdzielczej) Associated Players & 
Producers pt. The Secret Four, wyre
żyserowany przez Phil Karlsona, we
dług scenariusza G. Bruca i Harry Es- 
sexa (w rolach głównych Jchn Payne, 
Collen Gray, N. Brand i Jack Elam). 
Nie jest to, rzecz i asna, pełnowarto
ściowe dzieło sztuki, ani film etycznie 
na tyle zdrowy, by można go polecać 
młodzieży. Tym niemniej ta detektyw- 
na historia obrabowania banku przez 
czteroosobową, zakonspirowaną bandę 
gangsterów zrobiona jest bardzo zręcz
nie i niebanalnie. Mimo, że od początku 
widz zna wszystkich uczestników prze
stępstwa, scenarzyści potrafili tak 
zręcznie pokierować akcją, że zainte
resowanie widowni nie słabnie ani na 
chwilę. Dobry scenariusz wsparty jest 
dobrą fotografią (niektóre zdjęcia po
zostają w pamięci niby przeżycia ja
kiegoś szczególnego piękna wielko
miejskiego krajobrazu) i pierwszorzęd
ną grą aktorów. Dorosłemu widzowi 
„Tajna czwórka“ moralnie nie zaszko
dzi, a da mu półtorej godziny w miarę 
inteligentnej rozrywki.

O ile Tajna czwórka stoi na dobrym 
scenariuszu, o tyle w kolorowym Re
turn to Paradise stary lew aktorski 
Gáry Cooper skutecznie podpiera 
bzdurny scenariusz i czyni prawdopo
dobnymi, a przynajmniej znośnymi 
najbardziej nieprawdopodobne przygo
dy białego awanturnika, szukającego 
schronienia na jednej z wysepek, za
gubionych w tropikalnych rejonach 
Oceanu Spokojnego. Autentyczna lud- 
ncść wyspy Materava — terroryzowana 
w filmie przez purytańskiego pseudo- 
apostoła (Robert Hayes) — dostarczy
ła realizatorom filmu wspaniałego ma
teriału w postaci tańców i charakte
rystycznych scen z życia codziennego. 
Reżyserowi Mark Robsonowi udało się 
przy pomocy świetnej fotografii barw
nej wydobyć egzotykę tego raju ziem
skiego, za jaki uchodzą wyspy na Po
łudniowym Pacyfiku, a ponieważ Gary 
Cooper zawsze godny jest obejrzenia —• 
bez trudu przymknąłem oko na harce 
az dwóch scenarzystów i napawałem 
się słońcem, morzem, uśmiechami bez
troskich ludzi i szumem oceanu, schwy
conym na taśmę dźwiękową jakby na 
pokrzepienie mieszkańców naszego 
miasta.

Na krótką tylko wzmiankę zasługu
je ostatnia awantura: mało przekony
wująca wycieczka aktora Roberta Mi- 
tchum i aktorki Susan Hayward do 
buszu afrykańskiego, gdzie oboje pró
bują prowadzić malutki szpitalik dla 
Murzynów (White Witch Doctor). 
Chłodny, zawsze przytomny, lecz jakby 
nieobecny pan Mitchum niczym nie 
zdradza ludzkich pasji i uczuć, co re
cenzenci angielscy nazywają , strong 
and silent performance". Pannie Hay
ward udało się stworzyć dość przeko
nywującą sylwetkę białej samaiytanki, 
ratującej życie syna miejscowego ka
cyka murzyńskiego. Ale wszystkie te 
zabiegi nie uratowałyby filmu, gdyby 
nie odżywcza doza kolorowych zdjęć 
dokumentarnych, które reżyser Henry 
Hathaway włączył do swego dzieła. W 
tych sekwencjach jest prawdziwa A- 
fryka i dla nich warto film obejrzeć 
— gdy pod ręką nie będzie lepszego. 
Wytwórnia: 20-th Century Fox.

Choć prawie wszystkie ze scharakte
ryzowanych tu filmów posiadają ele
menty artystyczne, żadnego nie odwa
żyłbym się nazwać dziełem sztuki fil
mowej w pełnym tego słowa znaczeniu. 
Każdemu z nich brak podszewki — 
owego wymykającego się definicjom 
podtekstu, przemawiającego do naszej 
wrażliwości nie tyle obrazem, dźwię
kiem, czy słowem, ile szczególną mie
szaniną wszystkich składników języka 
filmowego, zespolonych wiązadłem sty
lu, rozpiętym na siatce bezbłędnej 
kompozycji, żaden z omówionych tu

filmów nie jest w stanie przenieść wi
dza w nową, artystyczną rzeczywistość, 
żaden nie pozostawia po sobie owego 
zamyś-enia, jakie jest plonem obcowa- 
ii*-. - p.awuziwą sztuką.

Vv>jątKuwj sunie odczułem te praw
dy. goy — bez zamiaru napisania re
cenzji ooejrżałem i przeżyłem wzno
wiony w jednym z Uiassiców film 
szwedzKi pt. Przetańczyła caie lato 
(Hon Dansade en Sommor, tytuł an- 
gieiSKi One Suma*er of Happiness). Pło
nieniem tego dzieła (nagrodzonego w 
roku ubiegłym w Cannes za najlepszy 
scenariusz i fotografię) jest konflikt 
dwóćn światów: beztroskiej, spragnio
nej szczęścia młodości i purytariskiej 
bigoterii, reprezentowanej w filmie 
przez talmudycznego, ograniczonego i 
nieludzk ego pastora luterańskiego, 
który wszędzie węszy grzech i walczy 
z każdym przejawem radości życia, nie 
wyłączając najniewinniejszych imprez 
teatru amatorskiego wiejskiego koła 
młodzieży. Na tym tle przedstawiono 
pełną poezji miłość studenta (FolKe 
oundąuiśt) i wiejskiej dziewczyny (Ul- 
la Jacooson), prześladowanej przez pu- 
rytansKie otoczenie. Niektóre sceny mi
łosne odbiegają od przyjętych angio- 
sasKich konwencji i dlatego film otrzy
mał cechę „A“ (tylko dla dorosłych).

W Przetańczyła całe lato bez trudu 
n.ozna wykryć wielkie dziedzictwo dra
maturgii Ibsena, szacunek dla długo
letniej tradycji bogatego filmu nieme
go ojczyzny Grety Garbo, opanowanie 
zdooyczy artystycznych Eisensteina i 
Pudowkina, a w kreacjach aktorskich 
znakomitej Ulii Jacobson, Folke Sund- 
ąuista i innych aktorów — znać pracę 
paru pokoleń słynnych pegagogów 
sztOKhoimskiej Akademii Teatralnej.

Siłą tego pięknego filmu jest bogac
two, wielowymiarowość i harmonijność 
stylistyczna. Nie mamy tu do czynie
nia z krańcowym realizmem (choć nie 
brak sekwencji niemal brutalnych), 
czy jakimkolwiek innym „izmem". Se
kwencje typowo realistyczne przepla
tają się z umiejętnie wplecionymi o- 
brazami symbolicznymi. Ale nawet 
symbolizm jest tu wieloznaczny jak 
życie samo. Oto jedna z postaci, zapa
dająca w pamięć sylwetka wiejskiego 
przygłupka, snuje się w fikcyjnym 
świecie filmu niby klasyczna Ananke. 
Byłoby jednak błędem zamknąć tego 
półidiotę w klatce tej jednej formułki. 
Gdy patrzy się na niego z innego pun
ktu widzenia, wydaje się uosobieniem 
ciasnego fanatyzmu, a może ciemnych 
sił, drzemiących na dnie każdej duszy, 
skażonej grzechem pierworodnym.

To tylko jeden przykład. Czegokol
wiek dotkniemy się w tym filmie, co
kolwiek spróbujemy uchwycić anali
tyczną myślą — zawsze stykamy się z 
bryłowatością i zagęszczeniem wizji. 
Choć nie brak w dziele śladów ekspre- 
sjonizmu, nie jest to film ekspresjoni- 
styczny. Choć mamy tu wyraźny wy
dźwięk satyryczny, a nawet demaska
torski — nie sposób dopatrzeć się w 
fakturze dzieła jakichkolwiek tanich 
chwytów pedagogicznych. Choć nad 
całością unosi się wyraźnie piętno tra- 
gizmur film nie pozostawia nastroju 
rozpaczy: me niszczy tajemniczego 
ziarnka nadziei, że można jednak ina
czej, że kochając bliźniego człowiek 
zdoła — choćby częściowo — opano
wać swój los.

Film szwedzki kończy się tragicznie 
— śmiercią głównej bohaterki. I tu na
suwa się refleksja jak wielką krzywdę 
sztuce filmowej wyrządza amerykań
ska konwencja h a p p y  e n d u .  
Gdy przemyśleć sprawę do końca, kon
wencja ta nie jest niczym innym, 
jak propagandowym wykrzywieniem 
wolności twórczej artysty. Bo za tą 
konwencją kryje się propaganda opty
mizmu za wszelką cenę, narzucanie ka
żdemu ślepej wiary w życie, w każdą 
formę życia, słowem ubóstwianie życia 
doczesnego. Tego typu optymizm jest 
kłamstwem, prowadzącym do straszli
wego zubożenia sztuki.

St. Pał.

K R O N I K A
ZEBRANIE PROTESTACYJNE 

W ALBERT HALL
Z Domu Arcybiskupa Westminsteru 

otrzymujemy następującą wiadomość: 
W toku są przygotowania do urzą

dzenia zebrania manifestacyjnego w 
Royal Albert Hall w związku z aresz
towaniem Kardynała Wyszyńskiego i 
prześladowaniami Kościoła w Polsce. 
Zebranie odbędzie się w czwartek, dnia 
3 grudnia b. r. Dokładny program po
dany będzie do wiadomości publicznej 
w przyszłym tygodniu. Na razie biletów 
nabywać nie można.

Jest wysoce prawdopodobne, iż w 
zebraniu protestacyjnym udział wezmą 
oprócz Hierarchii Kościoła rzymsko - 
katolickiego w W. Brytanii i katolików 
angielskich również przedstawiciele 
innych wyznań chrześcijańskich.

PRYMAS POLSKI W MOSKWIE?
Oficjalno pismo diecezji berlińskiej 

„Petrus Blatt" podaje wiadomość z 
Warszawy jakoby Prymas Polski Kar
dynał Wyszyński znajdował się w jed
nym z więzień moskiewskich. Jest fak
tem, że wi Polsce nikt nie wie o obec
nym miejscu pobytu Kardynała.

ARESZTOWANIE BISKUPÓW
BARANIAKA I BIERNACKIEGO
Równocześnie z Kardynałem Wy

szyńskim aresztowani zostali biskupi 
gnieźnieńscy: Stefan Baraniak i Łu
cjan Biernacki. Los obydwu jest nie
znany.

Z Polski dochodzą coraz dramatycz- 
niejsze wiadomości o losie biskupów, 
ale reżym w obawie przed społeczeń
stwem i opinią wolnego świata pokry
wa swoje zbrodnie zupełnym milcze
niem.

Nadchodzą również tragiczne wiado
mości o masowych aresztowaniach 
wTśród niższego kleru.

Ks J. Krzyszkowski

POLSKA MISJA 
W AFRYCE

Tekst str. 60.
23 ilustracje  — m apka. 
Cena 3/6, z przesyłką 4 /- 
Veritas F.P. Centre, 12, 
Praed Mews, London, W.2

OTWARCIE 
GIMNAZJUM 

O.O. MARIANÓW
Dowiadujemy się, że w dniu 7 paź

dziernika doszło ostatecznie do nabycia 
przez zgromadzenie księży marianów 
lezyaeneji Fawley Court w pobliżu 
Henley on Thames, przeznaczonej na 
katolicki polski ośrodek gimnazjalny 
z piogramem angielskim dia chłopców 
emigracji naszej w W. Brytanii.

Fawies Court nabyto w 60 procen
tach za pożyczkę udzieloną przez Tem
perance Building Society, po wielu 
żmudnych i uciążliwych zabiegach. 
Sprawę uratowało ostatecznie wysoce 
szlachetne poparcie rzecznika Mini
stry of Education Mr. Todhuntera i e- 
nergia dra Czajki, współwłaściciela 
Humprey‘s Agency.

Na czele zakładu stanie ks. dr F. 
Frankowski, marianin, jako rektor. Dy
rektorem gimnazjum będzie prof. J. 
Więckowski, kierownikiem wychowaw
czym ojciec J. Jarzębowski.

Niezbędne remonty i urządzenie za
kładu przy skromnych jego fundu
szach są w toku.

Zgłoszenia kandydatów do gimna
zjum można już składać pod adresem: 
Marian Fathers Convent, Fawley 
Court, nr. Henley-on-Thames, Oxford
shire.

OSTATNIA KSIĄŻKĄ 
MARITAINA

(Dokończenie ze str. 2)

sxiej, komej zawartość ideowa jednał 
nie była zdolną zagrzać człowieka, na 
tchnąć go wiarą i ueterminacją walk
0 ideały i wartości, Które jeszcze uzna 
wała i wyznawała w sposób czczy i bez 
Krwisty.

Kryzys Len pogłębiły dwa ruchy re 
wolucyjne — marksistowski i rasisto 
wski. Marksizm szczególnie zdecydo 
wanie wyznawał zasaaę, że człowiel 
zawdzięczać może swe zbawienie sa
memu sobie. Ten kierunek oczywiścit 
oddaia człowieka od Boga, a nawei 
zwraca go wprost przeciwko Bogu 
Zmusza on uo porzucenia osobowości 
prowadzi do organizowania człowiek! 
kolektywnego w jedno ciało, któregc 
naczelnym przeznaczeniem jest zyska 
nie panowania nad materią i nad hi
storią ludzką. W tym systemie człowiel« 
przestaje być stworzeniem i obrażeń 
Boga, osobistością posiadającą wolni 
wolę i oopowieazialną za swe przezna 
czenie wiekuiste, istotą obdarzoną pra 
wami i przeznaczoną do zdobycia wol 
ilości i do samo-wypełnienia się, głów- 
nie w oparciu na miłości i szczodrości 
Cz.owiek w systemie tym (marksisto
wskim) staje się tylko cząsteczką ca
łości ekonomicznej i przemysłowej 
żyje tylko świadomością tej całości 
Jakkolwiek system ten charakteryzu 
je się racjonalistycznym optymizmem 
często wywołuje reakcję w przeciwnyrr 
kierunku — przeciwko racjonalizmow
1 humanizmowi. Oderwawszy się oc 
Boga w imię ludzkiej samowystarczal 
ności, człowiek zatracił ślad swoje; 
duszy; próbując odnaleźć siebie znaj 
duje tylko maski i śmierć. Człowiek 
poddaje się albo rozpaczy albo bez 
sensownej, irracjonalnej pasji niszczę 
nia, jak w nazizmie.

Jedyną drogą odrodzenia jest dla 
ludzkości powrót do prawdziwegc 
chrześcijaństwa, które w nowej postać 
będzie różniło się od chrześcijaństwa 
średniowiecznego, ponieważ akcent te 
raz spoczywać będzie na akcji czynni
ka świeckiego, z większą niż dotąd 
uwagą poświęconą masom. M aritaino
wi przyświeca idea „chrześcijańsko 
personalistycznej demokracji“. Sprawj 
Boga i sprawy tego świata nie toczyły
by się, jak dotąd, na dwóch różnych 
torach, ale zlewałyby się w jednym 
strumieniu akcji ludzkiej. Postępowe 
integracja ludzkości byłaby jednocze
śnie równoznaczną z emancypacją 
spod niewoli i nędzy ludzkiei i spod krę
pujących więzów materialnych. Ludzie 
w tym nowym okresie cywilizacji 
chrześcijańskiej miłowaliby głęboko i 
heroicznie prawdę, wolność i brater
stwo. M. Ch.
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