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NIE między 18 a 25 stycznia
posiadają swe specjalne, choć
nie wszystkim może jeszcze
wiadome znaczenie. W czasie tym
Ojciec Święty poleca nam modlić
się o zjednoczenie Kościoła. Oto pa
rę myśli z tej okazji.
Zjednoczenie Kościoła to jedność
całej odkupionej ludzkości jako nad
przyrodzonego organizmu, któremu
na imię Mistyczne Ciało Chrystusa.
Słowem — jedność wszystkich we
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Aby wszyscy jedno byli»

tak i w dziele scalania Kościoła,
modlitwa jest nieodzowna. Przygo
D wielu lat jest w zwyczaju towuje ona ugory dusz ludzkich
Kościoła Katolickiego zano pod nasienie prawdy, zbliża nas sa
sić modły przed tron Naj mych do Boga.
wyższego i błagać o szczególną las
O zasięgu naszej modlitwy pou
kę zjednoczenia wszystkich w jed cza nas Ojciec św. Pius XII w En
nej owczarni pod jednym paste cyklice „ O Kościele, Mistycznym
rzem. To czyni się zwłaszcza w cza Ciele Chrystusa“:
sie t.zw. Oktawy Modłów o jed
ność w Kościele, przypadającej na
„A pragniemy też usilnie — pidnie między 18 a 25 stycznia, t.j. sze Papież — aby ta powszechna
miedzy uroczystościami kościelny modlitwa objęła żarem swej miłoś
mi dwóch największych filarów ci również tych, którzy albo nie oKościoła, świętych Apostołów Piot trzymali jeszcze dotąd światła
ra i Pawła.
prawdy ewangelicznej i nie weszli
Praktyka Oktawy Modłów pow do zacisznego schronienia owczar
stała poza obrębem Kościoła Ka ni Kościoła, albo też przez pożało
tolickiego. Początek tej praktyki wania godne złamanie wiary i jed
zawdzięcza się pastorowi episko- ności oderwali się od nas, którzy,
palianów Pawłowi Watson, zało jakkolwiek tego niegodni, repre
życielowi Zgromadzenia Przebłaga zentujemy osobę Jezusa Chrystusa
nia w Graymoor, niedaleko New na tej ziemi. I, aby to stało się,
York, które przyjęło (będąc jesz powtórzmy razem oną boską mod
cze protestanckim) regułę i habit litwę naszego Zbawiciela do Ojca
niebieskiego: „Aby wszyscy byli
św. Franciszka z Asyżu.
jedno, jako Ty, Ojcze, we mnie, a
Watson, przejęty ideą połączenia ja w Tobie, aby i oni w nas jedno
się z Rzymem, obserwując jak się 1 V1! • aby uwierzył ¿wiat, iżcś Ty
zamykają coraz częściej kościoły mnie posłał“. (Jan, XVII, 21).
protestanckie dla braku wiernych,
* * *
zgodził się na podsunięty przez
przyjaciela J. Spencera projekt i
Podobnie jednak jak Chrystus
pierwszy rzucił płodną myśl Oktawarium w swoim piśmie „The po modlitwie za swoich uczniów i
Lamp“ w r. 1907. Już w następ za tych, którzy dzięki głoszeniu
nym roku myśl została urzeczywist słowa Bożego weń uwierzą, żąda
niona i rozpoczęło się apostołowa nie swoje cementował ofiarnym
nie Oktawy Modłów przez pro aktem Kalwarii, tak też i nam nie
testanckie siostry franciszkanki i dość jest chcieć, a nawet niedość
Zgromadzenie Przebłagania z Gray jest modlić się, potrzeba także czy
nu.
moor.
(Jan. XVII, 11).

O

Bez wątpienia pierwszym owo
cem było nawrócenie samego o. P.
Watson i wielu wśród jego wier
nych i przyjaciół. Pius X przyj
mując ich do prawdziwego Kościo
ła pozwolił zatrzymać i szerzyć w
dalszym ciągu ideę Oktawy, która
w ten sposób jako jedna więcej
piękna praktyka wzbogaciła skar
biec modłów Kościoła Katolickie
go.
W r. 1927 ponad 700 biskupów
różnych obrządków i narodowości
podpisuje prośbę do Stolicy Apo
stolskiej o ogłoszenie Oktawy Mod
łów za obowiązującą w całym Koś
ciele. Idea rozszerza się coraz pow
szechniej.
Nie bez znaczenia jest fakt, że
znalazła zwolenników także wśród
niekatolików.
W 1937 r. polecili Oktawę Mod
łów wielebny starec i archimandryta prawosławnego rosyjskiego
klasztoru św. Pantelejmona na gó
rze Atos, Kirykos, metropolita Eulogijusz. i arcybiskup Serafin —
prawosławni dostojnicy rosyjscy w
Paryżu; Tychon — były arcybis
kup Berlina; metropolita Aleksan
der wraz z całym synodem w Esto
nii i inni.
Jak w każdym wielkim dziele,

Oktawa Modłów o jedność Koś
cioła jest przypomnieniem i okaz
ją do przejawienia prawdziwie
chrześcijańskiego czynu. Intensyw-

s
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ne życie wewnętrzne, podtrzymy
wane codziennym rozmyślaniem o
prawdach wiecznych i częstą Ko
munią św., sprawdzane skrupulat
nie w codziennym rachunku su
mienia — jest już czynem wielkie
go znaczenia, czynem płodnym we
wszelką nadprzyrodzoną aktyw
ność.
Tym czynem jest również popie
ranie każdym możliwym sposobem
misyj katolickich, a zwłaszcza dzia
łalności apostolskiej wśród braci
chrześcijan, o wiele bliższych nam
kulturą i wiarą, aniżeli poganie.
W ostatnim ćwierćwieczu Stoli
ca Apostolska szczególną zwraca uwagę na obrządki wschodnie. Jest
znane i niemal już stało się banal
ne powiedzenie Benedykta XV, że
prawdziwy Kościół nie jest ani ła
ciński, ani grecki — lecz katolicki.
W r. 1928 w encyklice ..Rerum
Orientalium“ papież Pius XI zwra
ca specjalną uwagę na znaczenie
głębokiego, obiektywnego studium
zagadnień wschodnich. Uważa, że
pogłębienie znajomości historii,
teologu i mu go wscnoctniej stwo
rzy pomost do lepszego wzajemne
go poznania. Należy pielęgnować
i rozwijać pragnienie pracy apo
stolskiej wśród chrześcijan, niezwiązanych z Kościołem katolic
kim, a tę akcję apostolską ułatwi
w dużej mierze bliższe poznanie
skomplikowanych zagadnień oraz
przyczyn, dla których nastąpiło za
łamanie jedności Kościoła Pow
szechnego.
Do tego wielkiego dzieła meto
dycznie przygotowują się Francuzi,
Hiszpanie, Anglicy... Procent Pola
ków jednak jest stanowczo za mały.
* # *

wszystkim w Chrystusie. A że Chry
stus to Kościół, stąd jedność ta jest
równoznaczna z pełnią Kościoła Katolickiego.
Jak wiemy, Kościół, choć od po
czątku swego istnienia zdolny był
potencjalnie ogarnąć wszystkich, w
praktyce nie wykorzystał i nie wy
korzystuje w dostatecznej mierze
tych swoich wewnętrznych możliwo
ści. Powodem tego było i jest za
równo rozdarcie wśród chrześcijan
jak i to, że Ewangelia nie dotarła
jeszcze w dostatecznej mierze do
wszystkich narodów świata. Katolickość Kościoła — jedność wszyst
kich w Chrystusie — nie jest jeszcze
w pełni wprowadzona w czyn.
Ale jakżeż możemy osiągnąć jed
ność wszystkich w Chrystusie, jeśli
Nigdy świat chrześcijański nie sami nie jesteśmy jedno z Nim?
odczuwał tak wielkiej potrzeby
Jakżeż możemy złagodzić schizmę,
jedności w wierze, w etyce, w pra jeśli tyle w nas samych ducha schiwie jak dzisiaj. W samej tylko A- zmatyckiego, wylamań spod władzy
meryce istnieje ponad 100 najróż Kościoła, dla racji które nie dotyczą
norodniejszych wyznań i sekt! Tu prawd wiary, odrywania się od jed
taj w Anglii najwyżsi dostojnicy ności, tyle nieposłuszeństwa wobec
anglikańskiego Kościoła nie mogą Ojca §w. i jego wskazań, nieinteredojść do porozumienia w tak pod sowania się jego wypowiedzeniami i
stawowej kwestii, czy Chrystus był wskazaniami na bieżącą chwilę?
Bogiem, czy tylko człowiekiem?
Jakżeż możemy usunąć herezje i
Etyka i prawo w stosunkach nawrócić n.p. anglikanów czy promiędzynarodowych często służą tyl testantów, jeśli ulegamy pewnym
ko za przykrycie zbrodni wobec formom niewiary czy to odrzucając
niektóre prawdy obiawione, czy też
jednostek lub całych narodów.
interpretując inne w dowolny sposób,
I cóż dziwnego, że komunizm
według chwilowych zachcianek czy
grozi światu, by, jak ongiś potop,
wygody? Jakżeż możemy doprowa
spaść na zdegenerowanych ludzi!
dzić Żydów do Kościoła, jeśli tak jak
Jedynie Kościół Katolicki ma oni zapieramy się Chrystusa swym
możność ostać się przed zalewem życiem codziennym, i tak jak oni odT
potopu.
Ten
Kościół,
który kładamy na dzień następny przyjęcie
wprzągł na swe usługi filozofię Go jako Mesjasza? A czyż może
grecką, wykorzystał drogi i prawo my przekonać pogan o prawdziwości
rzymskie, ochrzcił barbarzyńskie naszej wiary, gdy sami czcimy boż
ludy Germanów i Słowian, jest je ków czy to w postaci pieniądza, czy
dynie powołany do przeciwstawie ambicji osobistej, gdy na ołtarz na
nia się zalewowi bezbożnego ko leżny Bogu stawiamy różne grupy
munizmu, wykorzystując 1
i »pułcczlit luo puli!’ cziir lub wresz
to dobro, które i w nim jest. O cie samego siebie?
wiele jednak łatwiejsze będzie zada Modlitwa właśnie leczy w nas
nie Kościoła, gdy go wesprą swą schizmę, herezję, niewiarę, bałwo
energią te narody, które dzisiaj chwalstwo. Modlitwa oczyszcza na
wyznają Chrystusa, czczą jego Naj sze własne plany i pragnienia, włą
świętszą Matkę, ale pozbawione czając je w Bożą ekonomię, prze
źródeł wytryskujących ze skały Pio mienia pseudo-autonomię anarchinowej, cierpią na paraliż ducho cznego JA w posłuszne i chętne nawy i na niedokrwistość.
rzędzie w ręku Boga, niszczy nasz
ciasny i egoistyczny partykularyzm
Módlmy się przeto, ut unuin
włączając nas we wszystko obejmu
sint: „Aby jedno byli“ z nami.
jącą powszechność Kościoła. Modli
Ażeby byli jedno dla dobra na- twa o jedność Kościoła uczy nas
szego i własnego: dla dobra wspól zrozumienia istoty JEDNOŚCI, dając
nego!
nam zarazem nasz w niej udział.
Przez modlitwę łączymy się w jed
Cyryl Krywicki.
no z Chrystusem, odkrywając tym
samym nasze synowstwo Boże, i
braterstwo w Nim z całą ludzkością.
Oto w jakim zrozumieniu pójść
mamy za życzeniem Ojca Świętego
szechniona powszędy Twoja łaska- na te dni, wyszedłszy z naszych wła
wość, tak jak w Boskim Syneczku snych i czy aby nie nazbyt ciasnych
przebija się dobroć i życzliwość ku podwórek. Módlmy się wszyscy o
nam Ojca. On marnotraicnego syna powszechną Jedność:
— Za zjednoczenie
wszystkich
przyjmuje do udziału w ojczystym
dziedzictiuie. On wspiera nieczyste Chrześcijan i za spokój świata;
za odłączone Kościoły Wschodnie;
go i prowadzi go do posiadania
za Chrześcijan Anglików;
niebieskiego królestwa, błogosłaza odłączonych Chrześcijan w Euicionego królestwa sprawiedliicych.
ropie;
I jam jest z tych upadłych. Przyjza odłączonych Chrześcijan w Amij mnie więc wespół z innymi,
meryce;
albowiem i za mnie została zapła
za Katolików, którzy zobojętnieli
cona cena krwi Boskiego Jezusa; na sprawy wiary;
albowiem jestem w potrzebie i dla
za Żydów i Mahometan;
tego pragnę bardzo doznać więk
za nawrócenie pogan.
szej miary Twego miłosierdzia i
Tej
wielkiej sprawie jedności po
przez Twą łaskę być zbawiony.
święcamy w nin. numerze «ŻYCIA»
Uczyń to i przychyl się do proś artykuły na str. 1 i 6. Zwracamy uby naszej, aby powszędy, na cały wagę Czytelników na modlitwy li
okrąg ziemi zajaśniało Tzve Bóstwo turgiczne innych niż nasz obrządków
uchwalebnione razem z Ojcem zv katolickich. Rozpoczynamy od tekstu
jednej i tej samej czci, wysławiane z liturgii ormiańskiej.

MODLITWA DO DUCHA SIV.

ÓDLMY się, zanośmy mod kadzidłu nienagannych i niewin
nych obyczajów. A ponieważ Je
den z Trójcy św. ofiarą Siebie dałez i westchnień! Zanosimy je przed je, a Drugi ofiarę przyjmuje uży
Twą twórczą Istotę jaśniejącą czając nam Swego zmiłowania
chwałą, Duchu miłosierdzia pełen przez krew zadośćuczynienia i po
i litości, Duchu wieczny, zniszcze jednania Swego Pierworodnego: oniu niepodległy, który nie masz tóż i Ty bierz, o Duchu nasze pro
nazwy, Duchu, który wobec Ojca szenie. O dziej nas pięknem, uczyń
wszelkiego miłosierdzia za nami się z nas Swe mieszkanie drogocenne
wstawiasz z niewysłowionymi west i miłe przez doskonałe przygotowa
chnieniami; Duchu, który zacho nie (Twą w nas działalnością),
wujesz świętych a oczyszczach grze abyśmy stali się godni mieć cząst
szników i czynisz z nich świątynie kę z Barankiem Niebieskim i przy
żywego i życie dającego prądu wo jąć bez niebezpieczeństiua zatrace
li najwyższego Ojca! Oczyść nas nia tę mannę nowego zbawienia,
teraz z każdej brudnej czynności, której owocem jest nieśmiertel
która byłaby wstrętna Ticej Obec ność.
ności; spraw, aby oświecające pro
Niechaj więc tym ogniem zosta
mienie Twej łaski nie podlegały nie pożarty i zniweczony wszelki
stłumieniu iv nas przez ułomność ślad nędznej ludzkiej ułomności,
naszego cząstkowego poznania. Al podobnie jak stało się z prorokiem
bowiem to przynajmniej już wie przez żywy i ognisty węgiel, którym jedną jedyną wolą i mocą.
my, że Ty łączysz się z nami jedy został przez Anioła pomazany. Nie
nie dzięki modlitwom i wonnemu chaj w ten sposób zostanie upow (Z LITURGII ORMIAŃSKIEJ)
ły i przedkładajmy prośby
Mnasze
ż duszy całej, wśród

J.W.

ŻYCIE
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datę historii Polski w
Gnową
niewoli. Jest nią kongres

«zjednoczenia» dotychczas od
rębnie działających partyj —
PPR i PPS i utworzenie partii
nowej — «Polskiej Zjednoczo
nej Partii Robotniczej».
Radość przez łzy
Wydarzenie jest bez wątpie
nia historyczne. Jasno i wyraź
nie wykreśla drogi, na jakie zo
stał skierowany i jakimi będzie
pędzony naród polski. Reżym
wie doskonale i nie ukrywa
świadomości, że jego nowy wy
czyn dzieje się wbrew woli ol
brzymiej większości narodu.
Aby zatrzeć, zagłuszyć, zabić
nastroje rozpaczy zmobilizował
ogromne siły propagandy celem
stworzenia atmosfery radości i
szczęścia.
Wystarczy jednak spojrzeć na
przygnębione twarze robotni
ków wysłanych na kongres z
«meldunkami» o wykonaniu
planów prac, wystarczy przy
słuchać się lub przeczytać mo
wy, z których każda jest roz
prawą z utajonym wrogiem, po
lemiką lub napaścią, dość rzucić
okiem na płaskie wierszydła,
mające wykazać uniesienie pa
tosem chwili dziejowej, aby od
czuć, co dziś czuje cały prawie
naród polski. Wystarczy być Po
lakiem, aby rozumieć, ku czemu
Polskę ciągnie obca siła. Kores
pondent pisma «zjednoczonej»
partii «Trybuny Ludu» pisze, że
w dzień kongresu Warszawa się
bawiła, lecz «nie do upadłego»,
pono dlatego, że myślała o pra
cy nazajutrz.

«Zjednoczenie»
W rzeczywistości bowiem nie
dokonało się żadne zjednocze
nie, lecz poprostu likwidacja
systemu partyjnego, rozwiąza
nie i zamknięcie działalności
Polskiej Partii Socjalistycznej,
która nawet w szacie reżymo
wej, wydała się Moskwie wro
ga. Grudzień roku 1948 oznacza
więc likwidację nawet pozorów
systemu partyjnego w Polsce.
Od tej pory będzie istniała tylko
jedna partia, dzierżąca dyktatu
rę w oparciu o Związek Sowiec
ki. Nastąpiło zatem nie zjedno
czenie dwu partyj polskich, lecz
zjednoczenie Polski z Sowieta
mi, względnie wejście na drogę
do tego zjednoczenia.
Pierwszy numer nowego or
ganu PZPR «Trybuna ludu»
manifestuje w czołowym arty
kule bez obsłonek: «Jedyną
drogą do zwycięstwa jest walka
klasowa, prowadzona w myśl
wskazań wypróbowanej i tylekroć zwycięskiej teorii marksiz
mu - leninizmu, wykutej w ogniu walk o zwycięstwo Pier
wszej Rewolucji Socjalistycznej
w ZSRR pod kierownictwem
WKP (b), partii Lenina i Stali
na».
PPS za burtą
Zanim doszło do likwidacji
PPS, sowieckie pismo «Nowoje
Wremia» głosiło: «Dążenia kół
reakcyjnych wycisnęły swe pię
tno na życiu politycznym Pol
ski, wywierając wpływ na nie
które słabe ogniwa ruchu robot
niczego.
Oddźwiękiem tych
wpływów były teorie defety
styczne prawicowego skrzydła
PPS, którego przywódcy usiło
wali przedstawić demokrację
ludową jako ustrój zakończony

„Z J E D N O C Z E N I E“
i statyczny, nie podlegający już
dalszemu rozwojowi. Stąd wy
nikały usiłowania przekształce
nia PPS w osławioną «trzecią
siłę».
«Trzecia siła», to był pol
ski instynkt samozachowawczy,
rozpaczliwa obrona przed wchło
nięciem Polski przez Sowiety.
Naród polski w walce z bolszewizmem wykorzystuje wszy
stkie możliwe szańce oporu. Ko
munistyczni przywódcy w Pol
sce przyznali, że PPS stała się
twierdzą polskiego nacjonaliz
mu.
Grabarz PPS, Józef Cyran
kiewicz, nie tylko nie znajduje
na podzwonne dla swojej partii
ani jednego ciepłego słowa, ale
wszystkie jego mowy, artykuły
i oświadczenia są gwoździami do
socjalistycznej trumny. Żale na
swą partię wylał jeszcze przed
kongresem na gościnnych ła
mach pisma PPR-u «Nowe Dro
gi». Do PPS — powiada tam —
«zaczęły się wciskać przeróżne
teorie i teoryjki formułowane
ad hoc, bądź też rodzące się na
tle starych, nie przezwyciężo
nych do końca ciągotek prawi
cowych, oportunistycznych i na
cjonalistycznych. Po pewnym
czasie bagaż ideologiczny odro
dzonej PPS wzbogacił się o nie
lada ładunek, którego ciężar co
raz bardziej mógł przytłaczać
politykę partii i groził zepchnię
ciem jej ze szlaku, którym win
na była kroczyć, jako jedna z
partii polskiej rewolucji».
rzeczą oczywistą, że
tylko generalna rozprawa zaró
wno z tymi teoriami, jak i ich
autorami, nosicielami i szerzycielami może uwolnić partię od
tego balastu»...
Mowa kongresowa Cyrankie
wicza jest pasmem obelg i wyz
wisk pod adresem całej historii
polskiego socjalizmu, jego twór
ców i przywódców. «Grupa za
łożycieli PPS była w gruncie
rzeczy przewodnikiem ideologii
burżuazyjnej». Powstanie nie
podległego państwa polskiego
po pierwszej wojnie światowej,
to był zdaniem Cyrankiewicza
«obłędny i zdradziecki akt
kontrewolucyjny, w którym uczestniczyła
partia,
nosząca
miano socjalistycznej, PPS, któ
rej ówczesne kierownictwo było
bądź świadomą agenturą piłsudczyzny, bądź świadomym eksponentem ideologii kontrrewolu
cyjnej». W czasie drugiej wojny
światowej — woła ze zgrozą Cy
rankiewicz — PPS uznawała le
galną ciągłość władz od Rydza
Śmigłego poprzez Pużaka z pod
ziemnej Rady Jedności Narodo
wej do przyszłego wybawiciela
— Andersa, czy innego wataż
ki». Ostatni okres żywota PPS
również nie ostał się oskarże
niom jej przywódcy: «Każdy
krok naprzód naszej Partii,
zbliżający do ZSRR, prawica
uważała słusznie za swoją klę
skę — prawica jednak równo
cześnie chciała swoją propa
gandą najrozmaitszego rodzaju
narzucić całej zdrowej partii
poczucie klęski, prawica chcia
ła, żeby to, co było socjalistycz
nym zwycięstwem, co było
zwycięstwem jedności działa-

nia, żeby uważane było za po
rażkę».
Skoro tak widział oblicze i ro
lę PPS jej ostatni przywódca,
trudno się dziwić powszechnej
pogardzie przywódców PPR,
towarzyszącej bezceremonialnie
likwidacji socjalistów. Mówiąc
o dziejach marksizmu w Polsce
pomijają oni wręcz pogardli
wym milczeniem PPS, a jeden
z członków politbiura warszaw
skiego, Spychalski, twierdzi, że
«nosicielem ideologii burżuazyj
nej była przede wszystkim
PPS».
Istnienie PPS było jedną z
zapór na drodze do sowietyzacji Polski. Musiało się skończyć
brutalnym, pospolitym wykopnięciem tej partii za burtę, upo
zorowanym frazesem o «zjedno
czeniu». Przedtem wyrzucono z
PPS większość członków, a do
nowych władz partyjnych do
puszczono nikłą ■'garstkę da
wnych socjalistów i to zapewne
nie na długo.

Dzierżyński i Stalin
Kongres « zjednoczeniowy »
obradował pod portretami wy
bitnych bolszewików. «Żona
F eliksa Dzierżyńskiego, która
przybyła na kongres została
szczególnie serdecznie powitana
przez delegatów i gości» — pi
sze «Trybuna ludu». Kongres
nawiązał więc do chlubnych
tradycyj bolszewizmu, do pa
mięci jednego z najpotworniej
szych zbrodniarzy, jakich wy
dała ludzkość. Ilekroć ktoś
wspomniał na Kongresie Zwią
zek Radziecki lub przywódców
bolszewickich, zrywały się hu
czne oklaski. Gdy przemawiał
przedstawiciel Sowietów, ucze
stnicy kongresu skandowali ra
dośnie: «Sta-lin, Sta-lin!» Prasa
partyjna pełna jest nazwisk,
portretów i haseł sowieckich. W
parze z tym idzie niesamowite
obniżenie smaku. Łyse lub wą
sate pyski bolszewików w du
żych rozmiarach, na tle źle od
bitych drukarską farbą czerwo
nych sztandarów budzą polito
wanie .Poezja «zjednoczeniowa»
ocieka tłuszczem grubych poch
wał.

Ojczyzna sowiecka
Istotnym celem całej tej ha
łaśliwej celebracji jest nakazane
z Moskwy przyśpieszenie sowietyzacji Polski, zbliżenie jej ustroju do sowieckiego, aby wre
szcie obalić ostatnią barierę i
wcielić republikę polską do
Związku Sowieckiego.
Statut nowej partii głosi bez
ceremonialnie: « Zjednoczona
Partia wiąże nierozerwalnie
sprawę utrwalenia niepodległo
ści Polski i jej rozwoju ku so
cjalizmowi z prowadzoną pod
przewodem Związku Radziec
kiego walką».
Bierut pisał tuż przed kon
gresem: «Przemiany w Polsce
mogły powstać tylko dzięki ze
spoleniu wewnętrznych sił re
wolucyjnych z międzynarodo
wymi siłami postępu, których
czołowym i najpotężniejszym
oddziałem jest ZSRR... Wyjaś
nienie tego najistotniejszego fa
ktu całej partii, masom pracują
cym i narodowi jest jednym z

najbardziej podstawowych za
dań Zjednoczonej Partii».
Cyrankiewicz aczkolwiek w
mowie kongresowej najpierw
bąka o jakiejś «polskiej rewo
lucji», użaliwszy się nad nacjo
nalizmem PPS i pokłoniwszy
się Związkowi Radzieckiemu za
aż «dwukrotne w ciągu lat trzy
dziestu wyzwolenie Polski z ja
rzma despotii», pośpiesza z ob
jaśnieniem, że «polska rewolu
cja wywodzi się z rosyjskiej re
wolucji i opiera się o rosyjską
rewolucję».
«Dług ludzkości
wobec Związku Radzieckiego
jest niewymierny», a obecny
stan w Polsce możliwy tylko
dzięki pomocy Sowietów.
Najbardziej napastliwym agi
tatorem sowieckim jest w reży
mie warszawskim Jakub Ber
man. Jego mowa na kongresie
czyniła wrażenie jakby wygła
szanej w kremlińskim politbiurze. «Nie ma — konkludował
Berman — demokracji ludowej
bez braterskiego oparcia o
Związek Radziecki. Wiek XX
będzie wiekiem Lenina i Stali
na!» (Jak to dobrze, że już nie
wiek XXI).
Inny wychowanek szkoły mo
skiewskiej, «generał» Marian
Spychalski nie certoli się w
ogóle z jakąś polskością. «Wy
chowanie wojska — zapewnia
— odbędzie się w oparciu o sta
linowską naukę i sztukę wojen
ną Armii Radzieckiej». «Istota
stosunku do internacjonalizmu
wyraża się w stosunku do
ZSRR, w zrozumieniu czoło
wej i przodującej roli partii,
kierującej państwem socjali
stycznym, partii wychowanej
i kierowanej przez Lenina i
Stalina». «Polski ruch rewolu
cyjny był w ciągu całego swego
istnienia związany z walką pro
letariatu rosyjskiego..., współ
działał z wielkim Leninem i
Stalinem walcząc o wyzwolenie
proletariatu polskiego». «Mó
wiąc o władzy polskich mas lu
dowych wiemy, że wiąże ją bra
terstwo z władzą radzieckich
mas ludowych».
Gdyby to była tylko frazeo
logia, mogłaby od tych wypo
wiedzi conajwyżej głowa rozbo
leć. Nie są to jednak frazesy, ale
straszliwe, cyniczne zapowiedzi
— wspólnej ojczyzny sowiec
kiej.
Nic co polskie nie jest im miłe
W zestawieniu z orgią za
chwytów nad wszystkim, co so
wieckie, żaden z przywódców
«zjednoczonej» partii nie ma
uznania do niczego absolutnie,
co jest polskie. Cyrankiewicz
mówi z nienawiścią o «zbójec
kiej wyprawie Piłsudskiego» na
Kijów. PPS potępia m.in. za to,
że «komitet PPS toczył zajadłą
kampanię antyradziecką pod
hasłem zaboru ziem ukraiń
skich i białoruskich, etnografi
cznie niepolskich». Ani słowem
jednak prowodyr bolszewicki
nie mówi o zbójeckiej wyprawie
na Warszawę, o bandyckim za
borze ziem polskich w r. 1939 i
o zrabowaniu ziem wschodnich
Polski, z całą pewnością etno
graficznie nierosyjskich.
Najbliższe cele
Po rozgromieniu PPS i usta

leniu rządów komunistycznej
monopartii polityka jej pójdzie
obecnie prostą drogą do psychi
cznego i gospodarczego przygo
towania wcielenia Polski do
Związku Sowieckiego. Długie
dzieje polskiego parlamentaryz
mu doczekały się od Cyrankie
wicza nagrobka z napisem:
«kretynizm parlamentarny». W
dziedzinie gospodarczej głów
nym punktem programu komu
nistycznego będzie oczywiście
kolektywizacja gospodarstw rol
nych i połączona z nią walka z
ludnością wiejską. Ani cienia
złudzeń nie zostawia pod tym
względem kongres, pomijając
absolutnym milczeniem sprawę
chłopską.
Naczelne hasła psychicznej
«urawniłowki» Polski z Sowie
tami są następując^:
1) «Pogłębianie uczuć inter
nacjonalizmu proletariackiego
w szeregach Zjednoczonej Par
tii, uświadamianie jej członkom
wielkiej, przodującej roli ZSRR
w walce międzynarodowej kla
sy robotniczej z imperializmem,
podżegaczami wojennymi, w
walce o postęp świata i realiza
cję ideałów marksizmu-leninizmu».
2) Dobranie się do mas bez
partyjnych. W sowieckim ustroju nie uznaj e się milczenia.
3) Rozdział Kościoła od pań
stwa, zakaz nauczania religii w
szkołach, likwidacja szkół ko
ścielnych i zakonnych, «syste
matyczna i rzeczowa akcja uświadamiająca charakter anty
demokratyczny działalności re
akcyjnej duchowieństwa» (A.
Zawadzki), propaganda bezboż
nictwa i — bodaj najważniej
sze — «niedopuszczenie do in
gerencji Kościoła w sprawy po
lityki państwowej». Jest tu sze
roka droga do interpretacji,
zwłaszcza że Kościół nie może
się wyrzec wpływu na moral
ność państwową i każdego rzą
du. Trzeba przyznać jednak, że
ostateczne wyzwanie Kościoło
wi w Polsce jeszcze nie zostało
rzucone. «Nasza partia — mó
wił na kongresie Zawadzki —
wie dobrze, że większość społe
czeństwa polskiego, to wierzący
katolicy» i że nawet «zjednoczo
na» partia «liczy w swych sze
regach wiele tysięcy ludzi wie
rzących».
4) Bolszewizacja szkoły. Za
pędy komunistów w tym kie
runku są tak humorystyczne, że
zajmiemy się nimi osobno. Szef
sektora oświatowego, St. Skrze
szewski, zapowiada: «wychowa
my młodzież polską na bojow
ników socjalizmu».
Przed walką
Wszystko to są punkty dopie
ro co naszkicowanego progra
mu. Teraz przyjdzie okres rea
lizacji. Naród polski będzie
znów musiał stoczyć cichą, he
roiczną, samotną, bezbronną
walkę.
Przedstawiciel Sowietów, Ponomarenko, witając kongres ko
munistów w Warszawie, składał
powściągliwie i trochę pogardli
wie życzenia «Polsce ludowej».
Dla niego nie jest to jeszcze
wcale Polska socjalistyczna, czy
komunistyczna. Będzie nią wte
dy, kiedy złączy się trwale ze
Związkiem Republik Sowiec
kich. To będzie dopiero pełne w
duchu radzieckim zjednoczenie.
Jan Niżański
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o teologii kolęd
Ej plączę, plączę dlatego,
że umrę dla grzechu adamowego».

Synowi Bożemu, gdyż On tyl
ko przyjął na siebie naturę ludzką
Inna znowu z kolęd zwraca na dając jej swą Boską Osobowość.
szą uwagę na Kalwarię w bardzo O tej jedności mówi kolęda, że
oryginalny sposób. Do szopki przy Chrystus
chodzi procesja rzemieślników:

wszystkie więc stworzenia mają pociesze- .
[nia,
że Boga oglądają, którego pożądają
od wieków.

ŻYCIE ŁASKI
Misja odkupienia ludzkości za
«z ludzką naturą czyni związek święty».
«Krawcy, szewcy, cyrulicy
początkowana została aktem Wcie
Kuśnierz, piekarz, powroźnicy
W kolędach mamy bardzo wy lenia. Dzięki niemu, natura ludz
cieśla z kowalem»
raźne
stwierdzenie, że to właśnie ka cudownie przez Boga stworzo
Przynoszą Dzieciątku jako dary
druga
Osoba Trójcy Świętej przy na, jeszcze cudowniej po grzechu
dzieła swych rąk. Gdy przychodzi
zostaje naprawiona. W odkupieniu
biera
na
siebie naturę ludzką.
kolej na cieślę, powroźnika i ko
możemy rozróżnić dwa aspekty:
«Niepojęte
dary
dla
nas
daje
dzisiaj
z
wala, mówią tak:
[nieba Ojciec łaskawy uwolnienie ludzkości od grzechu
Gdy się wiernie słowo Ciałem staje, mocą
«Ja zaś, cieśla, krzyżyk wyrobię Tobie,
[swojej cudownej sprawy». i przywrócenie mu życia Łaski.
Ja, powroźnik — powróz dam ci od siebie,
Tobie Jezu podaruję.
Połączenie tych dwóch aspektów
«Bóg
się
na
świat
zjawił,
Ja, kowal, gwoździ ukuję
Aby lud swój zbawić szczęśliwie,
daje nam, na przykład, następują
Na ręce i nogi.
Ludzkie ciało z nędzą w czasie
To słysząc Marya uważa sobie
Wzięło Boskie Słowo na się — o dziwie!» ca kolęda:
Mówi do Jezusa: « zda się to Tobie,
Wszystkoć się to Synu przyda
Gdy Cię Judasz. Żydom wyda
Na męki srogie»...

Drzeworyt Ł. Cranacha

Rodzina św. w drodze do Egiptu
Boże Narodzenie jest u Pola
ków rozśpiewanym świętem. „Bóg
się melodia staje, kiedy w
ludzkie wchodzi kraje“, mówi jed
na ze starych kolęd.
O kolędach pisano u nas wiele,
omawiając wartości literackie, mu
zyczne, czy też wreszcie charakte
ryzując je z punktu widzenia hi
storycznego. W artykule niniej
szym chciałbym podejść do kolęd
z rzadko kiedy omawianej strony,
Chciałbym mianowicie przedstawić
ich wartość teologiczną.

Lex cantandi to forma lex oran
di. W Kościele przeżywamy obec
nie okres Bożego Narodzenia —
misterium Wcielenia Słowa. Po
staram się zilustrować jak prawdy
dogmatyczne tego okresu rozwi
nięte są w kolędach, pieśniach po
pularnych na Boże Narodzenie.
JEDNOŚĆ MISTERIUM ODKU
PIENIA
W życiu codziennym jesteśmy
przyzwyczajeni brać pod uwagę
tylko luźne fakty, które tu czy tam
przebijają się na powierzchnię wy
darzeń. Zatrzymując się na tych po
szczególnych elementach, nie uj
mujemy życia jako całości. W wy
niku takiej postawy często zapo
minamy, że wszystkie misteria
Chrystusowe od Wcielenia aż do
Wniebowstąpienia tworzą jedną
wielką całość, że te poszczególne
misteria są tylko fazami jednego
„opus redemptionis“ (dzieła Od
kupienia), dokonanego przez Chry
stusa.
Kościół natomiast w swych ofic
jalnych modlitwach zawsze parnie
ta o całości. Pomimo, że w po
szczególne święta obchodzi specjal
nie pewne fazy Odkupienia, jak na
przykład Boże Narodzenie, czy
Zmartwychwstanie, jednak ciąg
le całość ma na względzie i do ca
łości ustawicznie nawiązuje.
Święcąc obecnie z Kościołem okres Bożego Narodzenia, czujemy
niejako, że to dopiero początek owego „consecratio mundi“, zapo
czątkowanego przez Wcielenie.
Wcielenie Słowa, pierwszy akt dra
matu Odkupienia, wymaga dal
szych. Stąd też w modlitwach
mszalnych i brewiarzowych aluzje
i nawiązywania do innych miste
riów, a w szczególności do Kal
warii, do śmierci Pańskiej, którą
Chrystus wysłużył nasze zbawienie.
Jakby echem za liturgią powta
rzają kolędnicy:

LEX CANTANDI
Znane jest w kościele powiedze
nie „lex orandi est lex credendi"
— prawo modlitwy jest prawem
wiary. Możemy to powiedzenie tłu
maczyć w następujący sposób: Dog
maty wiary, to wszystko co stano
wi przedmiot naszej religii, zawar
te są w tekstach oficjalnej modlit
wy Kościoła. Lub inaczej — to, w
co chrześcijanin wierzy, zamyka
w swych modlitwach. O słuszności
takiego powiedzenia łatwo się
przekonać czytając mszał lub bre
wiarz. Modlitwy, które tam znaj
dujemy, mogą być uznane za for
muły teologiczne poruszające i
wykładające różne prawdy wiary.
Wydaje mi się, że powiedzenie
„lex orandi est lex credendi“ da
łoby się uzupełnić i rozszerzyć
przez ukucie nowego określenia.
„Lex credendi“ jest również „lex
cantandi“: Wiara zawarta w pieśni
religijnej. Prawo „wierzone“ jest
prawem „wyśpiewywanym‘ ‘.
Jak wiemy powstawanie pieśni
religijnych, bez względu na czas i
miejsce szło dwoma hurtami. Z
jednej strony misjonarze, głosząc
„dobrą nowinę“ napotykali na nie
znajomość łaciny. Szerzyli więc
wiarę w języku miejscowym, na
język ten przekładając przeróżne
modlitwy, hymny i pieśni Kościo
ła. Pieśni te pomagają nawróco
nym poznać i ukochać nowego Pa «Zbawiciel z niebios przybywa
wtóry Adam idzie świat za grzech pierna. Prócz tego powstają hymny i
[wszego
krwapieśni ludowe w języku rodzin obmyć na Golgocie, pośród chrztu[wego»...
nym, w których autorzy zaczynają
Ten sam motyw przedstawiony
cy żyć życiem Kościoła czyli życiem
jest czasem w formie rozmowy z
Chrystusa, chcą wyśpiewać swe no
Dzieciątkiem:
we credo. Boga, którego poznali z
«Czemuż tedy plączesz, czyli żal ci tego
pieśni, w pieśni chcą zamknąć.
żeś się narodził dla człeka grzesznego?

Cel Wcielenia wymaga, by natu
ra przyjęta przez Syna była ludzką
BOSKIE WCIELENIE SŁOWA naturą. O tym wyraźnie mówi na
Boskim Wcieleniem Słowa za stępujący cytat:
czynamy według katechizmu ta «Bóg prawdziwy człowiekiem się staje
jemnicę, której mocą Syn Boży i w ludzkiej naturze ludziom się oddaje».
stał się człowiekiem. Wierzymy, że
W końcu mamy stwierdzenia o
Jezus pozostając prawdziwym Bo
dużej precyzji teologicznej, że dwie
giem zaczął być także prawdziwym
natury są zjednoczone, bez jakiego
człowiekiem. W Chrystusie są dwie
kolwiek pomieszania i że zostają
natury, Boska i ludzka, ale tylko one różne, choć zjednoczone w
jedna Osoba, Osoba Syna Bożego.
jednej Osobie Słowa.
Tę jedność dwóch natur w Bogu
Osobie nazywamy z greckiego unią «Dwie natury nieskończenie różne w by[cie, różne w cenie
hypostatyczną. W unii tej możemy w jednej złączone osobie, dziś są umiesz[czone w żłobie».
rozróżnić dwa aspekty:Aspekt ak «Któż to słyszał takie dziwy,
tyś człowiek
[i Bóg prawdziwy
tywny, to jest Boską czynność, któ
Ty łączysz w Boskiej osobie dwie natury
rej mocą Bóg stwarza ludzką na
[różne sobie»...
turę i łączy się z Boską Osobą. Ta
czynność jest wspólną dla ca SPOŁECZNY ASPEKT WCIE
LENIA
łej Trójcy św. W tym znaczeniu
Wcielenie jest wspólne dla wszy
Przez wszystko obejmującą moc
stkich Trzech Boskich Osób. Praw jedności Boskiej i ludzkiej natury
dę tę wyrażają kolędy w prymi w Boskiej Osobie Słowa, cała ludz
tywny a ujmujący sposób, mówiąc kość została powołana do udziału
o naradach Trzech Osób Trójcy w życiu Chrystusa. Ten społeczny
św., które razem w „pojednej“ charakter Wcielenia jest uwypuk
Trójności
podejmują
decyzję lany w kolędach w rozmaity spo
Wcielenia.
sób. Czasem jest to wprost „ilościo
we“ ujęcie:
«Radziła Trójca Święta na niebie

Jakby człowieka przyjąć do siebie...
Pan Bóg w Trójcy świętej radził
By świat zbawił, grzechy zgładził
Przez wcielenie Syna swego
Sprawą Ducha Najświętszego»...

«Przez swe narodzenie
przynosisz wszystkim zbawienie»...
«Tyś stąpił na świat dlatego,
abyś grzesznika każdego
Zbawił na świecie»...

Unia hypostatyczna może być
również ujęta pasywnie: Boska
Inne znowu kolędy wyrażając
Osobowość udziela się przyjętej na społeczny aspekt Wcielenia pod
siebie naturze ludzkiej. W tym kreślają jego organiczny charakter.
znaczeniu Wcielenie właściwe jest W tym celu używają one porówna
nia Chrystus- Adam. Cała ludz
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii
kość upadła przez grzech pierwsze
JÓZEF ŻYWINA
go człowieka Adama, głowę biolo
gicznego organizmu. Chrystus —
drugi Adam, głowa nadprzyrodzo
nego organizmu odkupionej ludz
kości, przywrócił porządek utra
Nie wiem, jakżeś tu przyszła,
sama, czy z leśnym zapachem,
cony przez pierwszego Adama:

DO KOLĘDY

wierzbowa moja kolędo
— jak mocny kojący napój
złocisz się znów pod powałą
izby naszej.

Z izdebki tej oto słyszę,
jak skrzypisz dalekim śniegiem
wśród nocnej gwiaździstej ciszy
na tamtym brzegu.
Nie wiem z czego mi jesteś,
z łąki czy z szumu olszyn,
lecz wiem, żeś mi dawna i bliska,
z pożółkłych wyjęta kantyczek
jak dom mój — i niepowrotna
chwila dzieciństwa.

Słyszę dziś głos twego serca
— kolędnik dalekich krajów
i wiem, że masz dobre serce,
jak dzieci je mają.
Kołujemy więc razem w śniegu
i przebiegamy po drogach,
by każdy weselić szczegół
uśmiechem Boga.
Skrzypcową i organkową
przybieżaj chwilą zimową
i pukaj do serc naszych dzieci
najserdeczniejszą mową.

«Inny nikt, tylko Ty sam
Nas pożałować
nie mógł zachować;
co Adam
przez grzech utracił
ten dług zapłacił
Chrystus Pan.
Przez pierwszego Adama
śmierć i potępienie
przez drugiego Adama
życie i zbawienie».

Solidarność ludzi w Chrystusie
z innymi stworzeniami, z aniołami,
z tymi co odeszli, z ożywioną i
martwą przyrodą znajduje także
swe miejsce w kolędach. W ten
sposób całość stworzenia jest ujęta
harmonijną syntezą różnych bytów
zdążających do jedności z Bogiem,
przez jedność ze Synem.
«Obchodząc Jezusa dziś narodzenie
cieszy się nawzajem wszystko stworzenie,
niebieskie i ziemskie dziś się weseli
na ziemi lud wszystek, w niebie Anieli»...
«Gdy się Jezus rodzi, radość nam przy
chodzi
wszyscy Go witają, chwałę Mu oddają
jako Panu.
I anielskie pienie,
Prości pastuszkowie
wół i osieł
święci trzej Królowie z narodami swymi
Matka ukochana, nad wszystkich wybrana

i

«Narodził się nam Zbawiciel zdawna po[żądany,
Który skruszy moc czartowską i piekła
[kajdany
On nam w tym żywocie da łaski obfite
A po śmierci w chwale swojej szczęście
[nieprzeżyte»...

Niektóre kolędy wyłącznie pod
kreślają uwolnienie ludzkości od
grzechu. Ilustracją tego może być
następujący cytat, mówiący, że
Chrystus:
«Odjął nas doskonale
Czartu srogiemu,
piekłu strasznemu».

Inne natomiast kolędy zajmują
się kwestią życia, tego życia, które
Chrystus przyniósł, abyśmy go
mieli obficie. To życie, to właśnie
dar Łaski uświęcającej, którą stra
ciliśmy przez grzech pierworodny,
a która zostaje nam obecnie przy
wrócona przez Nowonarodzonego:
«Ej w pustej stajence
Bóg się rodzi, nie zawodzi
Łaski dawca, życia sprawca
na świat przychodzi.

«Przyszedł na ten świat po to jedynie,
By ludzie z więzienia mieli wybawienie;
Synów czartowskich by zmienił na
[Boskich
Przez łaskę, którą w zupełności przyniósł».

Być dzieckiem Boga znaczy
być uczestnikiem Jego natury.
Pisarze pierwszych wieków chrze
ścijaństwa nie wahali się powie
dzieć, że jesteśmy ubóstwieni, a ko
lędy śpiewają:
«Aby człowiek Bogiem był nazwany, jego
[postać Bóstwo przybrało
By nie brząkał niewoli kajdany, Słowo
[Ojca ciałem się stało»...
...«Bóg stał się ubogim, by człowiek był
[Bogiem»...
«Gdy Syn Boski ludzką wziął na się naturę
Bóg człowiekiem, a człek Bogiem stał
[się»..,

Len ostatni cytat znowu przypo
mina powiedzenie św. Augustyna,
czytane w lekcji na wigilię Trzech
Króli: „Bóg stał się człowiekiem,
aby człowiek stał się Bogiem“.
*

#

#

Oby ta próba zwrócenia uwagi
na teologiczne wartości kolęd nie
chybiła celu. Gdy idąc za dotych
czasową tradycją nacieszymy się po
ezją kolęd i nasłuchamy się melodyj; gdy W pamięci przesuną się
wszystkie wspomnienia, do jakich
nawykliśmy tęsknić wyobraźnią w
okresie Bożego Narodzenia: —
wtedy pomyślmy choć przez chwi
lę o „myśli" kolęd. Postarajmy się
zgłębić ten „śpiewny katechizm“,
poznać lepiej, a wtedy łatwiej bę
dzie nam ukochać Tego, którego
nasze kolędy opiewają.
Zajarzą się nam jaśniej świeczki
choinki; gwiazdy wystąpią wyraź
niej na wieczornym niebie; śpiewy
nasze zleją się z anielskimi chóra
mi i dołączą do pastuszych hoł
dów: w misterium, odprawianym
w Kościele myśl wzniesie się ponad
czas i przestrzeń, przeżywając w
pełni „nowe Boże Narodzenie“.
Hej kolęda, kolęda...
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1.
KOŁO roku 1860 został
przyjęty do jednej z niż
szych klas Phillips Exeter Aca
demy dwudziestoletni uczeń
nazwiskiem Jeremiasz Curtin.
Rodzice jego, emigranci z Irlan
dii, osiedleni w Milwaukee, nie
mogli mu dać innego wykształ
cenia prócz miejscowej szkółki
powszechnej. Po-jej ukończeniu
wałęsał się kilka lat, nie wie
dząc czego się jąć i co z sobą po
cząć. Nurtująca w nim chęć do
dalszej nauki powiodła go szczę
śliwie do szkoły średniej, w
wieku kiedy normalnie młodzież
udaje się na wyższe studia. Cur
tin, dostawszy się do szkoły, ry
chło pokazał lwi pazur: w kil
kanaście miesięcy opanował
przepisany programem mate
riał, zdał celująco egzamin
wstępny na Uniwersytet w Har
vard i ukończył go z odznacze
niem w roku 1863, ze stopniem
Bachelor of Arts.
Jeszcze jako uczeń Exeter
Academy odkrył w sobie niepo
spolite zdolności filologiczne,
poduczywszy się w ciągu kilku
miesięcy łaciny i greki, któ
rych wymagano przy egzaminie
wstępnym do Harvard. Fakt ten
rozbudził w nim zamiłowanie
do nauki języków obcych, któ
re stało się treścią całego jego
życia. Kończąc uniwersytet, mó
wił już i pisał biegle: po francu
sku, niemiecku, hiszpańsku,
portugalsku, włosku, rumuńsku,
holendersku, fińsku, duńsku i
islandzku. Ponadto poduczył się
nieźle hebrajskiego, sanskrytu,
perskiego i gockiego.
Po opuszczeniu Harvard za
brał się do rosyjskiego. W
tym właśnie czasie zawinęła
do portu nowojorskiego flotyla rosyjska pod dowództwem
admirała Lissowskiego dla zło
żenia wizyty flocie amery
kańskiej. Zaciekawiony tym
Curtin udał się do New York,
zawarł znajomość z oficerami
marynarki rosyjskiej i tak bar
dzo im się spodobał, że zabrali

go z sobą na okręt i przywieźli
do Petersburga (1864).
Znalazłszy się nad Newą,
Curtin zgłosił się do ambasady
amerykańskiej, gdzie go zatrud
niono jako tłumacza w wydziale
depesz obcojęzycznych. Awan
sował jednak bardzo szybko,
dochodząc w niedługim czasie
do stanowiska sekretarza gene
ralnego. Pobyt w Rosji dał mu
doskonałą okazję do nauczenia
się nowej serii języków obcych.
Opanował jeszcze polski i cze
ski, a następnie ukraiński,
białoruski, litewski, łotewski,
estoński, szwedzki, norweski i
turecki. W r. 1868 opuścił zasz
czytne stanowisko w ambasa
dzie i udał się w podróż po Ro
sji (pono jako stypendysta rzą
du carskiego) celem badania
wierzeń, języka i obyczajów jej
licznych, niesłowiańskich ludów.
Zwiedził Rosję wszerz i
wzdłuż: od Obi aż po Amu-Darię i od morza Azowskiego aż
po Bajkał. W r. 1873 wrócił na
pewien czas do Europy, wziął udział w uroczystości ku czci Hu
sa w Pradze i wygłosił do jej uczestników mowę tak poprawną
czeszczyzną, jakby ją znał od
kołyski. Po opuszczeniu Pragi
zwiedził Bałkany, opanował serbo - chorwacki, albański, wę
gierski i bułgarski, a wreszcie
udał się na Krym i Kaukaz, by
dalej studiować języki, obycza
je i wierzenia tamtejszych lu
dów. W r. 1877 wrócił do Ame
ryki z zamiarem uporządkowa
nia swoich spostrzeżeń i napisa
nia kilku dzieł poświęcnoych
etnologii ludów wschodnio - eu
ropejskich.
Z tej rozległej dziedziny wie
dzy o kulturze duchowej i cywi
lizacji człowieka Curtin wybrał
dwa specjalne zagadnienia: mit
o stworzeniu świata oraz t.zw.
opowieści heroiczne, w których
główną rolę odgrywa człowiekbohater, pokonujący nadludzkie
przeszkody i dokonujący nie
zwykłych czynów w fantasty
cznych zazwyczaj okoliczno
ściach. Wśród narodów współ-

czesnych w autorstwie tego ro
dzaju klechd celują Irlandczycy
i w ogóle ludy celtyckie, obda
rzone niezwykle bujną fantazją.
Curtin miał więc we krwi zmysł
i zamiłowanie do tych baśni,
wiążących się z reguły z jakąś
odległą, bohaterską przeszło
ścią.
W roku 1883 Wydział Etnolo
gii Instytutu Smitshona w Wa
szyngtonie powierzył mu bada
nie języka i wierzeń czerwonoskórych Indian. To całkiem no
we zagadnienie nie oderwało go
jednak od nabytych zamiłowań
do słowiańszczyzny; przebywa
jąc w Waszyngtonie, czytywał
stale rosyjskie i polskie gazety,
ciekaw wszystkiego co dzieje się
w jej przeogromnym świecie.
Pod koniec lat osiemdziesią
tych ubiegłego stulecia Curtina
zainteresowało nagle ożywienie
wokół osoby jakiegoś Henryka
Sienkiewicza, którego powieści
poczytywano za największe ar
cydzieła wszystkich czasów. Na
wet Rosjanie tłumaczyli i czyta
li powszechnie Sienkiewicza, za
rzucając Tołstoja i Dostojew
skiego. Curtin nie miał specjal
nych zamiłowań do literatury,
ale ten nagły rozgłos nieznanego
mu przed tym polskiego autora
zainteresował go do tego stop
nia, iż polecił sobie sprowadzić
jego wydane dotychczas utwo
ry. Latem 1888, gdy pewnego
ranka jak zwykle przyszedł do
Instytutu Smithsona, doręczono
mu przesyłkę: trzynaście tomów
powieści Sienkiewicza. Pierwszą
czynnością Curtina było poli
czenie liczby stron: było ich coś
ponad 4.000! Bez jakiegokolwiek
zamiaru i bez specjalnego zain
teresowania zabrał z sobą do do
mu pierwszy tom «Ogniem i

SIENKIEWICZ

Mieczem» i zaczął czytać. Już
od pierwszych rozdziałów atmo
sfera i akcja powieści oraz po
stać bohatera tak dalece go po
chłonęły, że prawie jednym
tchem przeczytał całą powieść,
a następnie „Potop“ i „Pana
Wołodyjowskiego “. Wynikiem tej
lektury była decyzja przekładu
„Trylogii“ na język angielski“.

2.
Rzadko się zdarza, by pomię
dzy tłumaczem a dziełem było
tyle kongenialnych zbieżności,
co pomiędzy Sienkiewiczowską
«Trylogią» a Curtinem. To, cze
go ten Irlandczyk, rozmiłowany
w bohaterskich opowieściach,
klechdach i mitach szukał po
stepach Mongolii, wśród Buriatów, w górach Kaukazu,
wśród Indian w Ameryce, Guatemali i Meksyku oraz w cha
tach rybaków i wieśniaków ir
landzkich — bohaterów na mia
rę nadludzką i baśniowego wątka, na którego tle rozgrywały się
jego losy: — znalazł to wszystko
zebrane w jedną artystyczną ca
łość na kartach powieści pol
skiego autora. Jak sam wyznał
później, co najbardziej przyku
ło go do «Trylogii», to jej iście
celtycka wizyjność bohaterskiej
przeszłości i bohaterskich po
staci, kreślona w panoramicz
nych rozmiarach, na tle baśnio
wej prawie akcji.
Curtin, dzięki fenomenalnej
znajomości języków, miał bez
pośredni dostęp do wszystkich
kultur i literatur świata — do
żadnej jednak nie sięgnął z my
ślą przyswojenia jej światu an
glosaskiemu. Jedyny wyjątek
zrobił dla literatury rosyjskiej,
tłumacząc jedną powieść Toł
stoja («Książę Srebrny») i jedną

STANISŁAW GRYZIEWICZ

Postulat letniości ekonomicznej Europy
OSTULAT jedności ekonomicz
nej Europy jest dziś i staje się
coraz bardziej aktualny. Aktu
alność ta wynika głównie ze znacze
nia, jakie opinia Stanów Zjednoczo
nych przywiązuje do tego postulatu.
A Stany Zjednoczone odgrywają dziś
decydującą rolę w życiu politycznym
i ekonomicznym świata.

P

Postulat jedności ekonomicznej ja
kiegoś obszaru może wynikać z dwo
jakiego rodzaju motywów: motywów
ściśle ekonomicznych — podniesienia
wydajności danego obszaru oraz mo
tywów cywilizacyjnych — chęci oparcia życia na danym obszarze na
określonym porządku moralnym, za
sadniczej cesze określonego typu cy
wilizacji.
Jeśli mówimy wyłącznie o wydaj
ności ekonomicznej jako motywie
jednoczenia ekonomicznego danego
obszaru, to wcale z tego nie musi
wynikać, że konsekwencją realizacji
tego postulatu będzie stabilizacja sto
sunków na danym obszarze, powiedz
my — pokój społeczny i polityczny.
Trzeba bowiem przyjąć materialistyczny, a więc tym samym niereal
ny, punkt widzenia, aby wnioskować,
że konsekwencją podniesienia wy
dajności ekonomicznej i co dalej idzie
dobrobytu musi być stabilizacja i po
kój. Nie będzie stabilizacji i pokoju
o ile nie nastąpi ogarnięcie danego
obszaru, który jednoczy się ekono
micznie, wspólną cywilizacją i to cy
wilizacją pokojową. Inaczej jeszcze
mówiąc, jednoczenie ekonomiczne nie

jest skuteczne z punktu widzenia
stabilizacji i pokoju, o ile dany jed
noczony obszar nie oprze swego ży
cia na wspólnym pokojowym porząd
ku moralnym.
Można nawet w ogóle mieć wąt
pliwości, czy da się osiągnąć pod
niesienie wydajności ekonomicznej
danego obszaru, jeśli zadanie to nie
będzie częścią składową określonego
programu cywilizacyjnego. Osobiście
jestem przekonany, że jeśli postulat
podniesienia wydajności nie jest czę
ścią składową określonego programu
cywilizacyjnego, sam przez się może
być tylko w bardzo słabym zakresie
zrealizowany. Co więcej, w takim wy
padku wyniki podniesienia wydaj
ności ekonomicznej osiągnie się na
podstawie różnorodności politycznej
i polityczno - gospodarczej.
Granice obszaru

W niniejszym artykule mam za
miar zająć się wyłącznie — w miarę
możności — motywami ekonomiczny
mi problemu jednoczenia gospodar
czego obszaru. Jednak z przekonania,
któremu dałem wyraz, wynika, że nie
będę mógł całkowicie wyłączyć ze
swego toku rozumowania przesłanek
cywilizacyjnych.
Podstawowym zagadnieniem, gdy
mowa o sprawie jednoczenia ekono
micznego, jest zagadnienie obszaru,
jaki zamierzamy jednoczyć.
Otóż powstaje pytanie, czy mogą
istnieć jakieś argumenty ściśle eko
nomiczne, które mogłyby przemawiać
za tym, że dany obszar « z natury

Zagoskina («Opowieści Trzech
Stuleci»). Wybór ten świadczy
również do jakiego rodzaju utworów miał on upodobanie.
Okoliczności, w jakich Curtin
dokonał przekładu Sienkiewicza
na język angielski, stanowią
specjalną kartę w jego epopei
życiowej. Pod koniec 1888 In
stytut Smithsona wysłał go dla
badania w terenie języka i wie
rzeń czerwonoskórych Indian,
zamieszkałych nad rzekami Sw.
Trójcy oraz Kalmath i w Hope
Valley. Udając się na tę wypra
wę Curtin zabrał z sobą
«Ogniem i Mieczem». W dzień
włóczył się po nędznych wigwa
mach indiańskich, a nocą, przy
świecy czy kaganku tłumaczył
rozdział po rozdziale «Ogniem i
mieczem». Latem 1889 udał się
w dolinę rzeki Salomona i tam.
przebywając stale wśród Indian,
dokończył swej pracy.
Pierwszy wydawca, do które
go Curtin zrwócił się z propo
zycją druku przekładu — od
mówił w obawie, iż temat tak
odległy może nie zainteresować
angielskiego czytelnika. Dopie
ro firma «Little, Brown and Co»
w Nowym Yorku podjęła się
nakładu.
W maju 1890 «With Fire and
Sword» pojawiło się na półkach
księgarskich Ameryki i zostało
przyjęte entuzjastycznie, zaró
wno przez prasę jak i przez czy
tającą publiczność. Należało
śpieszyć z przekładem nastę
pnych tomów «Trylogii». «The
Deluge» był gotów do druku w
styczniu 1891. W parę miesięcy
później Curtin wyjechał do Ir
landii na studia etnologiczne i
tam też dokonał przekładu «Pan
Michael». Druk tej powieści
przeciągnął się do grudnia 1893.
swojej », bez żadnych wątpliwością
powinien być scalony, inny zaś nie.
Moim zdaniem, zasadniczych argu
mentów tego rodzaju nie ma Sprawa
t.zw. komplementarności ekonomicz
nej poszczególnych obszarów jest
bardzo względna i nie da się jej bez
naciągania uzasadnić. Temat ten od
kładam jednak na później, w szcze
gólności, w jakich granicach twier
dzenie o komplementarności możebyć usprawiedliwione.
Uniwersalizm odpowiedzi cywiliza
cyjnej

Obecnie pragnąłbym zająć się
twierdzeniem, że, o ile przyjmujemy,
iż postulat jedności ekonomicznej
może być tylko częścią składową
programu cywilizacyjnego, to wów
czas dyskusja na temat granic obsza
ru, który zamierzamy jednoczyć, sta
je się nieuzasadniona. Program cy
wilizacyjny, zmierzający do oparcia
stosunków na określonym porządku
moralnym, nie może mieć wymiaru
geograficznego.
Dla uzasadnienia tego twierdzenia
byłyby niezmiernie pociągające przy
kłady historyczne, ale wolę odwołać
się do bieżącej rzeczywistości.
Pomimo całej potworności prak
tycznego wyrazu systemu komuni
stycznego i potworności samej dok
tryny komunistycznej, której budo
wa jest ponadto w gruncie rzeczy
bardzo tandetna — komunizm stano
wi dla mas, musimy to stwierdzić,
szczególnie pociągający mit. Można
powiedzieć, że dzieje się rzecz para
doksalna i nieoczekiwana. Masy wyczytują w doktrynie komunistycznej
to, czego w niej nie ma. Mit komu
nistyczny w masach jest przeważnie
sprzeczny z autentyczną, bezduszną
doktryną komunistyczną. Mit komu
nistyczny wśród mas a autentyczna
doktryna komunistyczna są to rzeczy
różne.
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JEREMIASZ

Ze Skrzetuskim na czele, z
«małym rycerzem» na szarym
końcu, «Trylogia» wkroczyła
triumfalnie na rynki księgar
skie świata anglosaskiego. Trze
ba przyznać, że Curtin wykonał
swoje zadanie z dużym nakła
dem entuzjazmu i staranności,
zaopatrując każdą część «Trylo
gii» w obszerny wstęp history
czny. Przy «Ogniem i mieczem»
wstęp ten rozrósł się do krótkie
go wykładu całych dziejów Pol
ski, zapomnianej politycznie w
ówczesnym świecie. Jedynym
mankamentem tego wydania
jest wytłoczenie orła polskiego
na okładkach poszczególnych
tomów «Trylogii» w kolorze . ..
czerwonym, z czapką Monomacha nad tarczą!
Przekład «Ogniem i mieczem»
zadedykował Curtin swemu ko
ledze z czasów szkolnych oraz
towarzyszowi wielu podróży,
historykowi i etnologowi Joh
nowi Fiske, z którym łączyła go
prócz przyjaźni, wspólność za
interesowań w zakresie mitów,
a przekład «Potopu» redaktoro
wi nowojorskiego dziennika
«The Sun», C.A. Dana.
W wiele lat później patrząc z
perspektywy czasu na swój
przekład
«Trylogii», Curtin
mógł pisać z dumą, że dobrze
ocenił gust amerykańskiej pu
bliczności. Poczytność Sienkie
wicza w Stanach była istotnie
bardzo wielka. Od chwili uka
zania się « With Fire and
Sword », przez długi szereg lat
Curtin otrzymywał co roku set
ki listów od osób ze wszystkich
stanów Ameryki, których auto
rzy dziękowali za przekład
Sienkiewicza na język angielski.
Te listy oraz niezłe dochody,
osiągane ze sprzedaży «TryloUrok mitu komunistycznego jest
dlatego tak duży, że masy łączą z
nim zaspokojenie swoich — często
prymitywnych i naiwnych postula
tów moralnych. Doktryna komuni
styczna natomiast postulatów tych
w tej ich treści i w tej ich barwie
psychologicznej nie tylko nie stawia,
ale nawet nie widzi. To sprzęgnię
cie jest, moim zdaniem, jednym z
głównych powodów powodzenia ko
munizmu tam, gdzie jeszcze nie za
panował system komunistyczny.
Nie wchodzę w to, czym są uspra
wiedliwione te postulaty moralne
mas. W każdym razie odpowiedzią
na ruch komunistyczny nie może być
tylko program dobrobytu. Musi na
stąpić wyjaśnienie i sprostowanie
postulatów moralnych mas, musi na
stąpić zadośćuczynienie postulatom
słusznym.
Istnieje więc zagadnienie rozerwa
nia współpracy pomiędzy postulata
mi moralnymi mas a mitem komu
nistycznym. Tylko cywilizacja praw
dziwie chrześcijańska może spełnić
to zadanie.
To jest strona merytoryczna pro
blemu. Z jego zakresu wynika na
tomiast fakt, że mamy do czynienia
ze sprawą o zasięgu uniwersalnym,
której nie da się zlokalizować. Jeśli
świat zdobędzie się na chrześcijań
ską odpowiedź na dzisiejszy kryzys,
będzie to równocześie odpowiedź uni
wersalna. Jeśli nie zdobędzie się na
odpowiedź chrześcijańską, to zawio
dą również kuracje lokalne.
Geneza motywu ekonomicznego

Po tych uwagach ogólnych pra
gnąłbym już bardziej trzymać się
gruntu ściśle ekonomicznego
Dobrze jest przypomnieć, że geneza
postulatu jedności ekonomicznej, bez
aspektów cywilizacyjnych tego postu
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O

pierścieniu

Hukał puszczyk w dąbrowie, czekałem, co mi powie,

dziei, że zaciekawi ona czytel
zadudniły młyny na rzekach.
nika jako utwór, którym autor
Miałem na ręku pierścień — i stało się nieszczęście:
już mi pierścień leśną drogą ucieka.
«Trylogii» rozpoczął swoją ka
rierę pisarską.
Pod cyprysem, pod cedrem na rozstaje wybiegłem
Zapowiedziane tłumaczenie
za pierścionkiem, co w mrok się toczy.
«Krzyżaków» nie powiodło się
Alem w lesie wnet ogłuchł i spróchniały złotogłów
na oślepłe opadł mi oczy.
Curtinowi. Uprzedzili go konku
renci: de Soisson w Anglii, a w
Dzwonią potoki srebrne — jakże przez pieśń ich przebrnę,
Ameryce: S.A. Binion, B. Dahl i
jeśli sam ze srebra mam struny?
Szukałeś urody świata, teraz proch jego z ust zmiataj,
jeszcze jakiś bezimienny tłu
śpiewaku nierozumny!
macz. Tak więc w jednym tylko
1900 roku ukazało się aż 5 od
Cóż ci z tego zostanie? Jeno niedoczekanie
na żadne z wyczekiwań.
dzielnych tłumaczeń «Krzyża
Biegłeś za cieniem cienia, a cień twój z oddalenia
ków». Był to zresztą kulmina
mierzchnącą dłonią kiwa.
cyjny punkt sławy Sienkiewi
A zgubiony pierścionek toczy się w tamtą stronę,
cza na dwóch kontynentach «On
gdzie srebrna dźwięczy muzyka.
the Field of Glory» wydany
Nie zbawią rady żadne, po szyję w noc tę wpadłeś,
przez Curtina w r. 1906 został
to
sam się z nocy dźwigaj.
już przyjęty bez entuzjazmu.
Chichocą
leśne wiedźmy. Maryjo, Józefie, świeć mi!
Rozgłos uprzednich powieści
Zbłąkanego na drogę wywiedź!
historycznych oraz nowel w
Wschód krwawą łuną ociekł, we krwi płoną paprocie,
przekładzie Curtina w Ameryce
kapie smoła żagwiąca na igliwie.
Północnej był ogromny: świad
W ognistej bór stoi chwale, hukają nocni kowale,
czą o tym nie tylko głosy kryty
w szyderczej przywołują mnie nucie:
ki w prasie codziennej, ale je
— Z pierścienia, coś go stracił, wyrobimy ci, bracie,
szcze więcej zawrotne nakłady
na twą trumnę srebrne okucie...
i wznawiane wydania. Był to
rzeczywisty sukces jakiego ani
W kilka minut później wszedł Scott, mimo wielkich zdolności
przed tym ani po tym nie osią
gnął żaden z polskich autorów. do jadalni elegancki pan, zasiadł narracyjnych, ma zbyt wiele
przy stoliku i zaczął z zaintere sztuczności w swych powie
sowaniem przeglądać... angiel ściach, szczególnie w tych, któ
3.
Nie na tym jednak koniec skie tłumaczenie «Quo Vadis», re są osnute na tle wieków śre
epopei! Latem 1897 roku wybrał wydane niedawno w Ameryce. dnich. Rycerskość jego postaci
się Curtin w podróż po Europie. Czynność tę przerwał mu Cur jest w cakowitej sprzeczności
Pierwszym etapem była Szwaj tin, który podszedł doń i przed z rzeczywistością historyczną.
caria, gdzie zatrzymał się w stawił się w najczystszej pol- Thackerey jest utalentowanym
miejscowości Ragatz, w hotelu szczyżnie. Mógł to zresztą zrobić pisarzem, ale za bardzo tkwi w
«Quellenhoff». Nie znał tu ni w 20 innych językach europej swoim środowisku. Du Maurier
kogo i był jedynym Ameryka skich, ale przez szacunek dla jest wielkim artystą, a jego
ninem. To też właściciel hotelu Sienkiewicza oraz przez skro «Tribly» piękną powieścią, ale
postanowił go specjalnie wyróż mność wybrał polski. Spotkanie artyzm jego traci na sile, przez
nić i wprowadzając do jadalni to, mimo, iż wygląda jak epizod nadmierne stosowanie moty
oświadczył, iż daje mu stolik z bajki, jest najzupełniej auten wów fantastycznych. Jedna jest
obok «najzaszczytniejszego go tyczne. Dało ono Curtinowi spo dziedzina, w której literatura
ścia, jaki przebywa w Quellen sobność do przeprowadzenia ro angielska ma ogromne luki —
hoff», sławnego powieściopisa- dzaju wywiadu z Sienkiewi to bajkopisarstwo. Na tym polu
rza polskiego Henryka Sienkie czem, którego treść oddajemy Rosjanie prześcignęli całą lite
poniżej w dosłownym tłumacze raturę europejską. Ich Kryłow
wicza.
niu, jako że wnosi ona kilka jest największym bajkopisa
charakterystycznych rysów do rzem literatury nowożytnej.
latu — powinna być związana ze narodowym podziale pracy. Mianowi biografii naszego pisarza: «Sien
Po kilkudniowym pobycie
szkołą liberalną.
cie, kraje te mogą wcale nie osiągnąć
kiewicz w następujący sposób Curtin musiał opuścić Ragatz.
tego
maksimum
wyzyskania
swoich
Chodzi o to, że, jeśli będą istnia
jakie przewiduje schemat przystępuje do pisania nowej Na pożegnanie Sienkiewicz za
ły warunki swobody cyrkulacji mię zasobów,
powieści: najpierw obmyśla prosił go do siebie, do Zakopa
dzynarodowej dóbr i usług, rąk ro teoretyczny.
Gdy mowa dziś o łączeniu ekono plan, opracowuje go dokładnie nego. Curtin skorzystał z zapro
boczych i kapitałów, to wówczas na
stąpi najlepszy podział pracy między micznym obszarów, to w istocie i w szczegółach na piśmie, a na szenia i w parę tygodni później
narodowej — każdy kraj będzie wy swej chodzi o to samo, o co chodziło
twarzał to, do czego jest najbardziej autorom szkoły liberalnej. Przez łą stępnie, przyswoiwszy go sobie, zjawił się tam w willi Sienkie
powołany, najwydatniej wyzyska czenie osiąga się warunki lepszego nosi się z nim przez pewien czas, wiczów, gdzie go przyjęto bar
swoje zasoby wytwórcze, osiągnie podziału pracy, lepszego wyzyska by odfermentował i ustał się dzo gościnnie, oprowadzono po
maksimum dochodu społecznego, ja nia zasobów i większego podniesie całkowicie. Po tych wstępnych
Zakopanym i okolicy. Na odjezkie w danych warunkach może być nia dobrobytu. Jeśli dany połączony
osiągnięte. Aby takie warunki mo obszar jest również połączony poli przygotowaniach wyznacza so dnym dał mi Sienkiewicz swoją
gły się praktycznie wytworzyć, po tycznie, to możliwości najkorzystniej bie z góry określony czas do na fotografię z dedykacją i krótki
winny być zniesione cła, a tym bar szego podziału pracy są posunięte pisania, dzieli go na tygodniowe życiorys, w którym zaznaczył,
dziej zakazy przywozu, ograniczenia znacznie bardziej naprzód, aniżeli w
migracyjne, oraz ograniczenia mię wypadku zwykłego zniesienia ogra okresy i każdego tygodnia reali że pochodzi z Litwy i że jego
niczeń swobody krążenia dóbr i u- zuje systematycznie określoną przodkowie musieli się wynieść
dzynarodowego ruchu kapitałów.
sług, rąk roboczych i kapitałów na część planu powieści — i tak aż do Polski na skutek prześlado
Nie znaczy to bynajmniej, by kla danym obszarze. Jednolitość politycz do końca. Pisząc — nigdy nie
wań rządu rosyjskiego.
sycy byli tego zdania, że zniesienie na usuwa część przeszkód, które ist
Prócz Curtina — pół tuzina
wszelkich ograniczeń stworzy ideal nieją nadal w wypadku istnienia na poprawia tego, co napisał i nie
ne warunki przesuwalności dóbr i u- wet najpełniejszej swobody formal przepisuje swego rękopisu. Ten, innych tłumaczów trudziło się
sług, pracy ludzkiej i kapitałów, nej dla obrotów gospodarczych. Im który oddaje do drukarni, jest nad powieściami Sienkiewicza.
prowadzące do idealnej repartycji perializm dziewiętnastowieczny czer
czynników produkcji i idealnego po pał bardzo wiele natchnienia z tych jedynym, jaki wychodzi spod Curtin jednak jest najściślej
działu pracy międzynarodowej. Kla niewinnych tez o zaletach międzyna jego pióra. Przy pisaniu nie ko związany z dziełami autora
sycy uznali np. fakt istnienia prze rodowego podziału pracy.
rzysta z niczyjej technicznej po «Quo Vadis» i najwięcej przy
szkód w postaci barier językowych,
Od czasu postawienia przez klasy mocy; sam sobie również wy czynił się do ich rozpowszech
które utrudniają swobodę migracji ków problemu najlepszego wyzyska
czynnika pracy, nawet przy braku nia zasobów wytwórczych przez naj szukuje i przygotowuje potrze nienia.
istnienia jakichkolwiek ograniczeń korzystniejszy podział pracy nastą bny materiał literacki».
W ciągu swego długiego i
formalnych. Tym niemniej, zdając piła bardzo poważna zmiana danych
Druga część wywiadu do pracowitego żywota nauczył się
sobie sprawę z istnienia przeszkód tego problemu. Ponadto, ludzkość zo tyczyła literatury angielskiej.
gruntownie około siedemdzie
naturalnych, klasycy uważali, że stała bardzo poważnie wzbogacona
zniesienie utrudnień formalnych zbli doświadczeniem, które pozwala są Z powieściopisarzy Sienkiewicz sięciu języków i napisał kilka
ża nas do najlepszego międzynarodo dzić, co nas praktycznie zbliża do najwyżej stawiał Dickensa, a z naście dzieł z dziedziny etnolo
wego podziału pracy, do najlepszego najlepszego podziału pracy, a co zbli jego powieści «Dawida Copper- gii, ale za największe swoje owyzyskania zasobów gospodarstwa ża tylko pozornie, nie posiadając tej
fielda». Podziwiał Dickensow- siągnięcie życiowe uważał prze
światowego.
wartości praktycznej, o jakiej mogło ską umiejętność tworzenia po
kład powieści naszego powieZwolennicy protekcjonizmu, wyni by świadczyć ogólne rozumowanie
staci ludzkich, a zwłaszcza po ściopisarza i z dumą pisał na
kającego z oceny interesów narodo teoretyczne.
Współczesne dane problemu najle staci niezwykłych. Z dawniej kartach tytułowych własnych
wych, bez brania pod uwagę intere
su świata jako całości, twierdzili, że pszego wyzyskania zasobów wytwór szych autorów — Szekspir jest prac, przy swym nazwisku:
istnienie przeszkód naturalnych już czych, o których była mowa, prag jak dotychczas nieprześcignio- „translator of the works of Henryk
wystarczy, aby przy swobodzie for nąłbym rozpatrzeć w następnych
ny w swej zdolności wnikania Sienkiewicz“...
malnej niektóre kraje źle wyszły na punktach.
tego rodzaju samorzutnym między
w głąb natury ludzkiej. Walter
Dokończenie nastąpi
Józef Jasnowski.

gii» zachęciły Curtina do dal
szych tłumaczeń. W r. 1893 wy
dał zbiór nowel Sienkiewicza
p.t. «Yanko the Musician», obejmujący prócz tytułowej no
weli «Latarnika», «Z pamiętni
ków poznańskiego nauczyciela»,
«Komedię pomyłek», i «Bartka
zwycięzcę». Książkę zdobi kilka
ilustracji E. H. Garnetta.
Przekładu «Rodziny Poła
nieckich» którą wydał w roku
1895 p.t. «Children of the Soil»,
dokonał Curtin w podróży na
szlaku: Dublin, Londyn, Edyn
burg, Fort William, Rzym, Nea
pol, Florencja, Carskoje Sioło,
Nowe Hebrydy i Warren (Ver
mont, U.S.A.). Dedykował go
gubernatorowi Massachusetts,
F.F. Greenhalge. Przekład «Quo
Vadis» dokonany był w okolicz
nościach nie mniej romantycz
nych, niż «Ogniem i mieczem».
Rozpoczął go Curtin w Guada
lajara, w Meksyku a zakończył,
w czerwcu 1896, w Iłom, w
Guatemali.
Zadedykował go
swemu przyjacielowi z San
Francisco, Augustowi Comte,
oraz zaopatrzył dość banalnym
wstępem, świadczącym o poś
piechu i małej znajomości dzie
jów rzymskich.
Po «Quo Vadis» przyszła ko
lej na tłumaczenie reszty nowel
Sienkiewicza, które ukazały się
w roku 1897 w zbiorze «Hania»
oraz w roku 1898 w zbiorze
«Sielanka and other Stories».
We wstępie do tego ostatniego
zbioru zapowiada Curtin prze
kład powieści «Krzyżacy», któ
rą właśnie Sienkiewicz pisze.
Nim «Krzyżacy» zostali .zakoń
czeni — Curtin wydał jeszcze w
r. 1898 pierwocinę talentu sien
kiewiczowskiego — powieść
«Na marne» («In vain»), w na

O unitach metropolii lwow
skiej i Kusi Zakarpackiej
Sowiety postanowiły zlikwi
Styczeń 1949
dować unitów rumuńskich. Jak
16. n. — II po Trzech Królach,
wszędzie, tak i w Rumunii użyto
— Marcelego
wypróbowanego sposobu,, skłonie
17. p. — Antoniego opata
18. w. — Katedry św. Piotra
nia“ ich siłą do „powrotu“ na ło
— Pawła i Pryski
no kierowanej z Moskwy cerkwi
19. ś. — Henryka ces., Kanuta
prawosławnej. Początkowo próbo
20. c. — Fabiana i Sebastiana
wano katolikom w Rumunii wy
21. pt. — f Agnieszki, Jarosławy
22. s. — Anastazego, Wincentego
kazać, że ich przywiązanie do Rzy
mu nie da się pogodzić z zasadami
CZAS PO TRZECH KRÓLACH
„Republiki Ludowej“. Już w mar
Jest to okres dalszego rozważania Ta
jemnicy Wcielenia.
Boskość Chrystusa cu 1947 r. nastąpiły pierwsze aresz
zaczyna się potwierdzać, ale teraz już On
sam mówi i działa. Ewangelie w tym towania wśród księży unickich.
czasie, ukazują nam kolejno cudy, czy W miesiąc później biskupi unic
nione przez Zbawiciela, lub też podają
przypowieści,
zawierające
zasadnicze cy zostali wezwani do Bukaresztu,
prawdy Jego nauki. Wszystko wskazuje
na to, że mówić i działać, jak mówił i gdzie władze zażądały od nich od
działał Chrystus Pan, mógł tylko Czło dania wszystkich szkół wyznanio
wiek «władzę mający»: Bóg. To też w tym
czasie powinniśmy szczególnie mocno wych w zarząd państwa. Po odmo
uświadomić sobie Boską naturę Jezusa.
wie biskupów rozpoczęto akcję,
Historycznie biorąc, rozważamy okres
życia publicznego Zbawiciela spędzony w która miała obniżyć w oczach ca
rodzinnej Galilei. Najpierw więc był w
Kanie na godach weselnych, potem udał łej ludności autorytet władz Koś
się do synagogi w Nazarecie, gdzie gło cioła unickiego w Rumunii.
sząc Swą wzniosłą naukę wywołał zdu
Niebawem do walki z Kościo
mienie obecnych. W Galilei też uzdrowił
trędowatego. Najczęściej przebywał w łem unickim wystąpiła cerkiew
Kafarnaum, o dzień drogi od Nazaretu —
po przez pagórki Zabulonu. Po kazaniu prawosławna rumuńska, (prawo
na górze, na północny zachód od leżącej
nad jeziorem Genezaret Tyberiady (jezio sławie jest religią panującą w Ru
ro to nazywano też jeziorem Tyberiad?- munii), na której czele stoi uleg
kim), Jezus przyszedł do Kafarnaum i tu
uzdrowił sługę setnika rzymskiego. Z ło ły Moskwie patriarcha Justynian
dzi rybackiej na jeziorze Genezaret wy
głosił przypowieść o siewcy. Na tym też Marina. Ten osobliwy dostojnik
jeziorze uciszył burzę, okazując Aposto prawosławny nazwał kler unijny
łom swą Boską moc nad żywiołami.
Pod względem liturgicznym czas ten „agentami reakcji i imperializmu“
zaczyna się na drugi dzień po dniu okta i wraz z obelgami połączył „mod
wy Trzech Króli i jeśli chodzi o cykl
świąt, — trwa op aż do niedzieli Siedem- litwę do Boga o jeden, zjednoczo
dziesiątnicy, a jeśli chodzi o cykl świę
tych, — do dnia Oczyszczenia N.M.P. ny kościół rumuński“. Wkrótce
(Matki Boskiej Gromnicznej) t.j. do 2 lu potem rząd rumuński wypowie
tego. Podobnie jak w czasie po Zielo
nych Świętach — zielony kolor szat litur dział jednostronnie (podobnie jak
gicznych symbolizuje nadzieję.
Od niedzieli Siedemdziesiątnicy zaczyna to uczynił w Polsce rząd jał
się nowa część roku Kościelnego, związa tański) konkordat ze Stolicą Ana z tajemnicą i dziełem Odkupienia. Po
zagarnął
katolickie
nieważ święto Wielkanocy jest ruchome, postolską,
gdyż jest zależne od pierwszej pełni księ szkoły
wyznaniowe,
zmniejszył
życa po wiosennym przesileniu i wypada
zawsze w pierwszą niedzielę po tej pełni, ilość diecezyj, a wreszcie położył
okres więc po Trzech Królach może mieć
więcej lub mniej niedziel. Nie może ich rękę na całej własności Kościoła w
jednak być więcej niż 6, oraz mniej niż kraju.
jedna. Gdy Wielkanoc wypada wcześniej,
Dnia 1 października b.r. urzą
wówczas po Trzech Królach przypada
mniej niedziel. Ale wtedy i Zielone Świę
dzono
w Cluj „zjazd“ duchownych
ta są wcześniej i, mamy po nich więcej
niedziel do końca roku kościelnego. Nie katolickich, którzy w liczbie 38 po
dziele pozostałe po Trzech Królach wcho
dzą tedy między niedzielę 23-ą i 24-ą po stanowili „wrócić na łono jedynej
Zielonych Świętach przy końcu roku ko cerkwi prawosławnej“. Tę „uchwa
ścielnego.
łę“ rząd uznał za „wolę całego
DRUGA NIEDZIELA PO TRZECH
Kościoła unickiego w Rumunii“.
KRÓLACH
W dniu 7 października ukazał
Myśl przewodnia liturgii niedzielnej.
«Wszystka ziemia niech pada na twarz się wspólny list pasterski unickich
przed Tobą, Boże, a niechaj śpiewa pieśń
chwały imieniowi Twemu, o Najwyższy» biskupów rumuńskich, podpisany
— głosi Introit na początku dzisiejszej
mszy św. Uroczystość dzisiejsza ma nam przez Księży Biskupów: Frentziu,
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bowiem objawić w całej pełni Boską
chwałę i panowanie Jezusa, który się poto
narodził, by nas zbawić. N. Maria Panna,
pełna miłości, o której mówi nam dzi
siejsza Lekcja, wyprasza u Jezusa Jego
pierwszy cud. Potęga tej prośby Matki
Najświętszej jest tak wielka, że Chrystus
Pan jak by przyśpiesza ową «godzinę»,
w której ma «objawić chwałę Swoją».
Modlitwa mszalna (oracja) dzisiejsza
zwraca się do Boga z prośbą o pokój
chrześcijański: «WSZECHMOGĄCY, wie
czny Boże, który niebem i ziemią rzą
dzisz, wysłuchaj łaskawie modły ludu
Twego i racz dni nasze pokojem Twoim
obdarzyć. Przez Pana Naszego»...
LEKCJA z listu św. Pawła do Rzymian,
(12, 6 -16). Apostoł wzywa w niej wier
nych, by mając dary według łaski uży
czonej każdemu człowiekowi różne,
używali ich celowo i w prostocie, jak ich
Bóg każdemu udzielił. Szczególny nacisk
kładzie św. Paweł na znaczenie i prakty
kowanie miłości wzajemnej, opartej na
miłości samego Boga:
«Miłość wasza niechaj będzie bez obłu
dy. Znienawidźcie zło, a przylgnijcie do
dobra. Miłością braterską się nawzajem
miłując, w okazywaniu czci jedni drugich
uprzedzając. W gorliwości — nie słabną
cy, duchem płomienni, Panu służący, ra
dujący się w nadziei, w ucisku wytrwali,
w modlitwie gorliwi».
EWANGELIA według św. Jana (2, 1 - 12)
przynosi nam opis pierwszego cudu P.
Jezusa w Kanie w Galilei, gdzie zapro
szony wraz ze Swą Matką na wesele mło
dej pary zamienił wodę w wino. Cud ten
spełnia na prośbę Swej Matki, która się
z synem dzieli spostrzeżeniem, że młodo
żeńcy są w kłopocie, gdyż im wina za
brakło dla gości. «Czyni początek cudów»,
jak określa to Ewangelista, ale zarazem
głęboki i szlachetnie po ludzku daje do
wód swej miłości dla Matki. Uczestnicząc
zaś w uroczystościach weselnych młodej
pary, pragnie je swą obecnością uświęcić
i nowożeńców uczcić. Pierwszym cudem
«objawił chwałę Swoją» i przekonał
swych pierwszych uczniów.

KALENDARZYK LITURGICZNY
16. I. — Sw. MARCELI I był papieżem,
który już przy końcu okresu prześlado
wań chrześcijan dał swe życie za wiarę
w r. 309, dając zarazem świadectwo Bó
stwu Chrystusa 1 swej miłości dla Zba
wiciela, którego zastępował na ziemi.
17. I. — Sw. ANTONI, opat, w wieku
młodzieńczym usunął się na pustynię w
Egipcie, aby tam wsłuchiwać się w głos
samego Boga. Za jego przykładem poszli
inni i wówczas św. Antoni ułożył dla nich
regułę, którą, jak twierdził, otrzymał od
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Boga w modlitwie. Był on pionierem pier
wszych eremów, podobnie jak św. Paweł
Pustelnik. Zwykł mawiać, że «powścią
gliwość jest cnotą cnót»». Zmarł w r. 356,
dożywszy 105-u lat.
18. I. — STOLICY SW. PIOTRA W RZY
MIE. Wspomnienie to uświadamia nam,
że Rzym stolica biskupia św. Piotra, w
której następca Zbawiciela zginął śmier
cią męczeńską, jest naszą stolicą ducho
wą.
Każdy Namiestnik Chrystusa jest
bowiem następcą Księcia Apostołów, a na
Piotrowej opoce papiestwa Zbawiciel zbu
dował Swój Kościół. — W dniu dzisiej
szym zaczyna się początek tygodnia mo
dłów o Unię Kościołów i Tydzień kończy
się w święto nawrócenia św. Pawła (21
stycznia).
Tego samego dnia Kościół czci pamięć
św. PRYSKI, trzynastoletniej Rzymianki
umęczonej na śmierć za to, iż nie chciała
oddać czci bożkom pogańskim (I w.).
19. I. — Sw. MARIUSZ I MARTA byli
małżeństwem chrześcijańskim, które wraz
z synami swymi Audifaxem i Abachusem
poświęcili się opiece nad chrześcijanami,
uwięzionymi za wyznawanie swej wiary.
W końcu wszyscy czworo ponieśli śmierć
męczeńską w służbie Bogu i bliźnim.
Tego samego dnia Kościoł czci również
pamięć św. KANUTA króla Danii (1080 1086), gorliwego apostoła wiary chrześci
jańskiej w tym kraju. Według starych
kronik został on zabity przez wrogów
swej wiary u stóp ołtarza w chwili żarli
wej modlitwy. Wnet jego grób zasłynął
cudami, a Kanut został wyniesiony na oł
tarze.
20. I. — Sw. FABIAN i SEBASTIAN
dwaj wielcy męczennicy rzymscy za wia
rę. Jakkolwiek zginęli każdy w innym
czasie i w innych warunkach, stara mar
tyrologia łączy zawsze ich imiona, gdyż
obaj dali świadectwo miłości dla Chrystu
sa, która w nich działała. Zginęli: Sw. Fa
bian za Decjusza w r. 250, a Sebastian za
Dioklecjana w r. 284.
21. I. — Sw. Agnieszka, trzynastoletnia
męczennica za wiarę skazana na śmierć
przez ćwiartowanie, zachęcała swego kata
słowami: «Spiesz się i uderz bez obawy,
bo oblubienica czyni krzywdę Oblubień
cowi, każąc Mu czekać tak długo». Zgi
nęła w r. 304.
22. I. — Sw.Sw. WINCENTY diakon z
Saragossy i ANASTAZY, mnich z Persji,
zmarli tego samego dnia, lecz jeden w r.
304 a drugi w r. 628. Obu jednak pocho
wano w Rzymie i cały świat chrześcijań
ski przejął ich kult dzięki temu, że nad
ich grobami wzniesiono dwa znane ko
ścioły.

Dramat
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ord. diec. Oradea; dra A. Russu,
ord. diec. Maramuresz; dra I. Hussu, ord. diec. Cluj - Gerla; I. Balanu, ord. diec. Lugoj i Administralora Apost. I. Suciu.
List ten, pełen godności i siły,
jest odważnym protestem przeciw
zarządzeniom administracji, po
wziętym przeciw Kościołowi unic
kiemu w Rumunii i jawnie sprze
cznym nawet z niedawno wyda
nymi prawami nowej republiki
oraz jej nową konstytucją. Biskupi
rumuńscy wymieniają w liście na
stępujące fakty:
Organy administracyjne oraz
władze bezpieczeństwa przeprowa
dziły na wiosnę i w lecie 1948 r.
ankietę wśród kleru unickiego, aby
zbadać jego poglądy na sprawę
unii z Cerkwią prawosławną. Rów
nocześnie te same władze próbo
wały wstawić do rad parafialnych
członków uznanych partyj poli
tycznych i w ten sposób odebrać
księżom wpływ na zarząd mająt
kiem kościelnym. Dalej rozpoczę
to w całej Transylwanii rozgłaszać
apel patriarchy i tamtejszego bis
kupa prawosławnego, wzywający
do „zjednoczenia się w Cerkwi
prawosławnej“ i zawierający nawet
groźby pod adresem wyższego du
chowieństwa unickiego. Biskupom
unickim nie pozwolono na ten apel odpowiedzieć ani nawet opu
blikować listu pasterskiego. W tym
czasie też przerwano wizytację ka
noniczną Ks. Biskupa Suciu.
Dalej list wspominał, że konfinowano w pałacu biskupa diecezji
Cluj Ks. I. Hossu, trzymając go
pod specjalną strażą, a wszystkich
próbujących go odwiedzić (około
30 osób) aresztowano. Biskup Su
ciu został ponois a«e aresztowany w
czasie poświęcania kościoła w Copacel w dniu 27 września i przez
dwa dni trzymany w piwnicy. Nad
to aresztowano szereg księży, nara
żając ich na cierpienia i poniżenia,
grożąc im śmiercią, a wypuszczono
ich pod warunkiem, że nie będąopowiadać o szczegółach tego, co
ich spotkało. Biskupi z oburze
niem podkreślili to gwałcenie
praw Kościoła, przeciwne przepi-

som obowiązującej obecnie kon
stytucji republiki rumuńskiej.
Stwierdził, że rząd te wykro
czenia nie tylko tolerował, ale
nawet im patronował. Wezwa
li premiera, by wkroczył w
te nadużycia, by zechciał się z hie
rarchią osobiście zetknąć i pozwo
lił duchowieństwu wrócić do
jego misji.
Biskupi oświadczyli uroczyście,
że Kościół unijny katolicki w Ru
munii nigdy nie popełnił niczego,
co byłoby przeciwne interesom na
rodu, kraju i porządku polityczne
go. W imieniu własnym, ducho
wieństwa i wiernych katolickich,
biskupi oświadczyli na koniec:
„jesteśmy zdecydowani stanowczo
pozostać pasterzami wiernych i sy
nami Kościoła Chrystusowego, po
zostającymi w jedności katolickiej
według porządku ustalonego przez
samego Boga, który stworzył
wszechświat, a nas obarczył na
szym posłannictwem. W pełni jes
teśmy przekonani, że w tym Ko
ściele, któremu służymy na śmierć
i życie, oddajemy największe usłu
gi narodowi i krajowi, jak to zaw
sze po dziś dzień czyniliśmy“.
Ten pełen dramatycznej wymo
wy list pasterski biskupów unic
kich w Rumunii zamieściło wycho
dzące we Francji pismo emigran
tów rumuńskich „LA NAT1ON
ROUMAINE“ z dnia 15 listopada
b.r. W tym samym numerze znaj
dujemy artykuł ks. I. Dragana „O
Kościele, który powrócił do czasów
męczeńskich“ z notatką redakcyj
ną, w której redakcja, jak się moż
na domyślać, złożona z niekatoli
ków, wyraża swój głęboki podziw
dla hierarchii duchownej unickiej
swego kraju za to, że „utrzyma
ła tak wysoko godność swego apo
stolskiego posłannictwa i okazała
taką wielkość ducha w prześlado
waniu“.
Ks. Dragan opisuje entuzjazm
prasy rządowej, która donosi o
„zapale, z jakim półtoramilionowa rzesza unitów rumuńskich
wbrew stanowisku swoich bisku
pów ze swymi kapłanami na czele
powróciła na łono Cerkwi prawo

Modlitwy
OFICJALNA MODLITWA
KOŚCIOŁA

ANTYFONA: Aby wszyscy by(Jan7.21)
li jedno, jako
Ty Ojcze we mnie, a ja iv Tobie,
aby i oni w nas jedno byli, aby uwierzył świat, żeś Ty mnie posłał
V. Tyś jest Piotr — Opoka
R. A na tej Opoce zbuduję Ko
ściół mój.
M ó d l my s i ę: Panie Jezu
Chryste, któryś rzeki Apostołom
Swoim: Pokój zostawuję wam, po
kój mój daję wam: nie patrz na
grzechy moje, lecz na wiarę Koś
cioła Swego i racz Go według woli
Swojej obdarzyć pokojem i zjedno
czyć, o Boże, który żyjesz i królu
jesz przez wszystkie wieki zcieków
Amen.
(Odpust zupełny (pod zwykłymi warun
kami) za odmówienie powyższej modlitwy
raz dziennie w ciągu oktawy w intencji:
zgody wśród przywódców Chrześcijań
stwa, wykorzenienia herezji, nawrócenia
grzeszników i podwyższenia św. Matki
Kościoła).

INWOKACJE:

o

sławnej“. Ale mało kto wie, jak
wielka tragedia kryje się za tym
komunikatem, jakie ponure mroki
prześladowania uderzyły w nie
szczęśliwą Transylwanię. Kościół
unicki w Rumunii był jeszcze jedy
ną i to potężną siłą, która się mog
ła przeciwstawić ostatecznemu opanowaniu Rumunii przez wpły
wy sowieckie. Początkowo rząd po
sługiwał się w swej akcji serwilistycznymi elementami, zarówno u
prawosławnych, jak i, niestety,
wśród unitów. Gdy akcja pozosta
ła bez skutku, rząd użył własnych
argumentów, bardziej „przekony
wujących“ i w ciągu kilku miesię
cy osiągnął to, co w ciągu półtora
roku nic udało się Cerkwi prawo
sławnej. Zaaresztowano szereg księ
ży i wypuszczono ich dopiero wte
dy, gdy torturowaniem fizycznym
lub psychicznym udało się wymu
sić na nich złożenie podpisu na
deklaracji „powrotu do prawosła
wia“. We wsiach i miastach spę
dzano katolików do gmin i tam
pod przymusem wyłudzano podpi
sy.
W Oradea Marę aresztowano
trzech kanoników unickich i za
stosowano wobec nich takie środ
ki, jak świecenie w oczy silnymi
lampami, dręczenie prądem elek
trycznym, przypalanie ogniem rąk
i mieszanie do jedzenia środków
pozbawiających świadomości. Je
den z kanoników po wypuszczeniu
z więzienia powiedział publicznie
z ambony, że po odzyskaniu przy
tomności pokazano mu jego pod
pis, położony na deklaracji i stwier
dzający, że przystępuje do pra
wosławia, podczas gdy on sam nie
mógł sobie przypomnieć, by kie
dykolwiek taki podpis składał. Po
wyjściu z więzienia udał się on do
Cluj, gdzie się odbywał zjazd, i
żądał wycofania swego podpisu,
ale na zjazd nie został dopuszczo
nyAutor zaznacza, że po zjeździć w
Cluj dygnitarze prawosławni przy
jęli z widocznym zadowoleniem
dobra materialne skonfiskowane
Kościołowi unijnemu i ofiarowane
DOKOŃCZENIE

obok

jedność

czarni i one potrzeba, abym przy
wiódł i słuchać będą głosu mego“
— o przebaczenie Twoje prosimy
Panie.
Za naszą nieszczęsną skłonność,
by widzieć raczej źdźbło w oku na
szych braci chrześćjan nie - katoli
ków niż ich szczerą i oddaną wiarę
i dobrą wolę — o przebaczenie
Twoje, prosimy, Panie.
Za przeciwstawianie się im, pły
nące niejednokrotnie ze złośliwości
i ciasnoty ducha, za naszą nieprzystępność i surowe osądy — o prze
baczenie Twoje, prosimy, Panie.
Za zły przykład naszego postę
powania, który opóźnia, zmniejsza
i niszczy skutki łaski w duszach ich
— o przebaczenie Twoje, prosimy,
Panie.
'Za zaniedbanie czystej, gorącej i
braterskiej modlitwy za nich — o
przebaczenie Twoje, prosimy, Pa
nie.
MODLITWA KARDYNAŁA
NEWMANA

ANIE Jezu Chryste, któryś
w przeddzień swej męki mod
Za to, iżeśmy niedość wagi przy
lił się do końca za uczniów,
kładali do słów, które wypłynęły z
T w ego serca Boskiego: „I drugie aby mogli być wszyscy jedno jako
owce mam, które nie są z tej ow Ty jesteś w Ojcu a Ojciec w To

bie: spojrzyj miłościwie na prze
różne podziały pomiędzy tymi,
którzy wyznają Twą wiarę i ulecz
rany, jakie pycha człowieka i prze
biegłość szatana twemu ludowi za
dały.
Znieś mury dzielące chrześcjan
od siebie. Spójrz litościwie na du
sze, które przyszły na świat w ob
rębie owych podziałów, stworzo
nych nie przez Ciebie, ale przez
człowieka.
Uwolnij więźniów kultów nie
posiadających pełni Twych praw
i przywiedź ich wszystkich do jed
nej wspólnoty, którąś Ty sam za
łożył, do jednego, świętego, kato
lickiego i apostolskiego Kościoła.
Naucz wszystkich ludzi, że sto
lica Piotrowa, święty kościół rzym
ski, jest fundamentem, środkiem i
i narzędziem jedności. Otwórz ich
serca na dawno zapomnianą praw
dę, że Ojciec święty, Papież jest
Twoim zastępcą i przedstawicielem
i że słuchając Go w sprawach wiary,
słuchają Ciebie, że jak jedyną
jest wspólnota świętych w niebie,
tak również jedną być winna spo
łeczność wyznająca i chwaląca Cie
bie na ziemi.
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Za licznie nadesłane

Ifs a long way... to Glasgow
yV7YPRÓBOWANY przyjaciel Po** laków, przewodniczący Szkocko-Polskiego Towarzystwa Mr. John
J. Campbell wyzwał znanego teore
tyka socjalizmu i wybitnego przed
stawiciela lewicy Labour Party, prof.
Harolda Lasky na publiczną dysku
sję w Glasgow na temat « Hiszpania
i Palestyna ». Wyzwanie to nastą
piło w postaci listu do redakcji ty
godnika partyjnego labourzystów p n.
THE FORWARD, w którym prof.
Lasky umieścił recenzję z książki
znanej działaczki i pisarki katolickiej
Barbary Ward p. t. « The West at
Bay».
Prof. Lasky w liście do Mr. Campbella odpowiedział, że nie może przy
być do Glasgow z powodu odległości
i swych profesorskich obowiązków,
Ponadto radzi p. Campbelowi, by
przeczytał sobie książkę T. J. Ha
miltona o reżymie gen. Franco, któ
ry Lasky nazywa « brutalnym i obrzydliwym », wyrażając powątpie
wanie, by poważny katolik mógł bro
nić takiej formy rządzenia.
Mr. Campbell zgodził się przybyć
do Londynu na debatę w terminie i
na miejsce wskazane przez prof La
sky. Wyraził jednak zdziwienie, że

szanowny profesor, który miał tyle
życzenia świąteczne
czasu na podróże aż do Ameryki, uważa Glasgow za zbyt odległy, aby
i noworoczne
mógł tu przybyć. A tymczasem Mr.
Campbell zacytował ustęp z listu
serdecznie dziękują
podpisanego w lipcu 1947 przez 48
hiszpańskich biskupów.
Redakcja ŻYCIA
Biskupi wskazują na te międzyna
i
rodowe siły, które dążą do hegemo
nii nad światem i które biorą udział
MERITAS
w rozstrzygającej walce przeciw
Chrystusowi. One to wprost pomogły
Fouudai ou Publication
do wymordowania w Hiszpanii wię
Centre
cej, niż 300 tysięcy ludzie świeckich.
Dlatego też Mr. Campbell podtrzy
muje swoje wezwanie. Prosi prof. Z POLSKI
Lasky, jako bojownika prawdy, aby
obaj — właśnie w duchu prawdy ODBUDOWA KOSCIOŁOW STOLICY
postarali się wyjaśnić brytyjskiej puzakończenia sezonu budowlane
bliczności, czym jest to, co wielu u- go,Mimo
roboty w Katedrze Świętojańskiej nie
waża ,za «gigantyczną konspirację, zostały przerwane.
skierowaną przeciw chrześcijaństwu». Obecnie buduje się mury dzwonnicy

im przez „rząd ludowy“. Wprowa Kardynała Griffina do Narodu
dziwszy sie do świątyń unickich
Polskiego
odprawili w nich uroczyste nabo
DNIU, w którym się łączymy
żeństwa.
z Wami, aby uroczyście obcho
Niewątpliwie tę akcję przeciw
dzić święto Narodzenia nasze
Kościołowi katolickiemu ułatwił go Boskiego Zbawcy, z prawdziwą
szereg jednostek słabych lub nie radością przesyłam Wam w imieniu
godnych spośród duchowieństwa katolików Anglii i Walii nasze naj
życzenia.
unijnego, które poszły na pasek serdeczniejsze
Mam ciągle w pamięci zeszłorocz
obietnic rządowych i prawosław ną szczęśliwą wizytę, jaką złożyłem
nych i stworzyły jądro ruchu, roz Waszemu krajowi, a która dała mi
sadzającego jedność Kościoła unij poznać Wasze dwie wybitne chara
nego. Owych 38 uczestników „zjaz kterystyczne cechy, mianowicie od
danie i wierność Wierze katolickiej
du duchownego“ w Cluj to byli i gorącą miłość jaką macie dla wa
ludzie najmniej odpowiedzialni szego kraju. Jednym słowem, wier
spośród tych, jakich Kościół ten ność Bogu i Ojczyźnie.
Tegoroczne Boże Narodzenie będzie
posiadał. Wśród nich znajdowali
wszystkich tych, którzy kochają
bliższym czasie rozpocznie się budowę
« Pierwsza runda przegrana »
się tacy wtórni prawosławni, jak dla
sklepienia nad kaplicą Ubiczowania. Scia- ’
i naśladują Chrystusa, wyzwaniem
nę frontową Katedry doprowadzono już
przewodniczący zjazdu Belascu, dla sił pogańskiego materializmu,
do gzymsu.
który kiedyś z prawosławia prze tak jak przyjście Pana Jezusa na
PIERWSZA RUNDA PRZEGRANA
KOSClOŁ SW. SW. PIOTRA I PAWŁA
szedł do Kościoła unickiego i jak świat było podobnym wyzwaniem w
/CHRZEŚCIJANIE
przegrali 5 grudnia nastąpiło uroczyste poświę
Jego czasach. Dzieciątko Jezus ob
sekretarz „synodu“ Brumboiu, czło jawia
^pierwszą
rundę
w
walce
du

cenie i oddanie do użytku kościoła św;
nam bardzo jasno Bożą niechowej o południowo-wschodnią A- Piotra i Pawła, parafii św. Barbary na
wiek, który się leczył na poważne kończoną miłość dla nas. Jest to se
«Koszykach».
zję » — powiedział niedawno po swej Poświęcenia dokonał J.E. Ks. Biskup
schorzenie umysłowe. Niektórzy ria kontrastów. Przyszło z pokorą
pięciomiesięcznej podróży na Daleki Zygmunt Choromański.
„delegaci“ sami opowiadali, że zo dziecka, aby przeciwstawić się py
Wschód Bob Rambusch, sekretarz Kościół św. św. Piotra i Pawła był po
człowieka. Przyszło z bezsilnością
stali ze swych domów zabrani przez sze
dziecka, aby wykazać marność ma święta i we Mszy świętej. Pamięta amerykańskiej protestanckiej organi Powstaniu aż do fundamentów przez
policję, przewiezieni do Cluj, tam terialnej siły i potęgi. Przyszło w my o Waszym gorącym nabożeń zacji Young Christian Students. Nie Niemców zniszczony i został w ciągu
trzech lat w połowie odbudowany. W ro
trzymani pod strażą w hotelu i wo prostocie dziecka, ażeby przezwycię stwie do Tej, która dała światu Dzie stety w młodych państwach połud ku przyszłym przystąpi się do prac bu
Boże, do wielkiej Bogarodzi niowo-wschodniej Azji chrześcijań dowlanych przy drugiej połowie kościoła.
żeni na obrady. Jeden z takich „de żyć obłudę człowieka. Przyszło w ciątko
biedzie, aby nałożyć cenę prawdzi cy, którą z dumą nazywacie Królo stwo zostało utożsamione z dawny
koSciOł akademicki
legatów“ doznał ciężkiego wstrzą wą
na dobrobyt, bogactwo i władzę. wą Polski. Życzymy Wam pokoju, mi znienawidzonymi potęgami kolo
z najpiękniejszych zabytków sta
su nerwowego. Setki widzów, któ Przede wszystkim chciał nam Pan jaki Dziecina Boża przyniosła wszy nialnymi, które z imienia były chrze rejJeden
akademicki kościół św.
stkim ludziom dobrej woli i modli ścijańskie, ale niemiłosiernie wyko AnnyWarszawy,
rzy obserwowali urządzoną po sy Jezus wskazać drogę do Nieba.
przy Krakowskim Przedmieściu,
rzystywały
pod
względem
gospodar

my
się,
aby
moc
i
potęga
Boża
była
znajduje
się
w
stadium
intensywnej od
Taka jest lekcja, jakiej możemy
nodzie w Cluj, uroczystą procesję
się nauczyć z Jego przyjścia na z Wami i aby pomogła Wam prze czym te tereny. Natomiast komuniści budowy.
Świątynia
położona
jest
przy arterii
do Cerkwi św. Spirydioria w Bu świat. Druga nauka, to poznanie zwyciężyć wszelkie trudności w Wa pozyskali sobie uznanie tych narodów,
W — Z i w związku z tym planuje się
szych wielkich wysiłkach i w Wa bo wzięli ich przedstawicieli do sie zakończenie robót w terminie oddania do
kareszcie w dniu 3. października prawdziwego życia rodzinnego.
trasy W — Z., tj. w lipcu przy
My wiemy, jak to po klęskach wo szym ogromnym dziele odbudowy u- bie, wykształcili i znowu posłali do użytku
ub.r., mogli u obecnych w procesji
ich krajów, aby tam szerzyli zasady szłego roku.
kochanej Ojczyzny.
jennych
odbudowujecie
na
nowo
Wa

„nawróconych“ obserwować ich
Konstrukcję stalową dachu zamówiono
Jak mówi liturgia dzisiejszej Mszy komunistyczne. Chrześcijanie powin już
sze życie rodzinne. Wiemy również,
w hucie. Po jej nadejściu do Warsza
tragiczny wyraz twarzy.
jak Wam bardzo zależy na tym, aby świętej: « Dziś poznacie, że Pan ni czynić podobnie i dlatego Bob wy, dokona się zdjęcia prowizorycznego
dachu. Roboty będą bardzo trudne, po
Rząd wobec opornych księży u- Wasze dzieci poznały i pokochały Je przyjdzie i wybawi nas: a jutro uj Rambusch ma zamiar starać się o nieważ
są już mocno nadwątlone.
chwałę Jego ».
stypendia dla tubylczych studentów Przyszłymury
dach pokryty będzie blachą mie
nickich oraz służby kościelnej u- zusa, aby Mu służyły i pozostały wier rzycie
misyjnych.
Łaski
Dzieciątka
Bożego
niech
bę

dzianą.
Waszym wielkim tradycjom naro
żył metod wymuszenia materialne ne.
Przedstawiciel protestanckiej mło Obecnie wykańcza się dzwonnicę (na
dowym. Z Wami dziś jesteśmy i łą dzie z Wami wszystkimi.
kierownictwa trasy W — Z). Na
dzieży misyjnej nie wspomniał o tym, koszt
go i księżom unickim, jak wiado czymy się w obchodzie wielkiego
wiosnę roku przyszłego przystąpi się do
że Kościół katolicki już dawno spos wykonania
mo żonatym i posiadającym liczne
schodów między MariensztadNIE ZALEGAJ
trzegł niebezpieczeństwo płynące z tem a Krakowskim Przedmieściem.
rodziny, odmówił środków utrzy
kościół akademicki powróci
stóp policjantów do więzienia. W Z PRENUMERATĄ łoczenia spraw misyjnych z inte jużPopularny
w przyszłym roku do dawnego stanu.
mania i zagroził natychmiastowym
resami kolonialnymi i dlatego kato Prace
więzieniu trzymano go dwie doby
prowadzone są z funduszów Rady
licka hierarchia kolorowa jest dziś Prymasowskiej Odbudowy Kościołów
wyrzuceniem z posiadanych miesz
Polskie obiady, kolacje. Pączki
już dość liczna.
Warszawy.
kań. To samo groziło wszystkim w zimnej celi bez jedzenia i picia,
a w końcu po jakimś czasie znów KAWIARNIA I RESTAURACJA
zajętym przy kościołach świeckim.
z zawiązanymi oczyma odwieziono
NAJWIĘKSZA NA EMIGRACJI
HOTEL
Natomiast apostaci natychmiast odo mieszkania. Tragiczny był los
trzymali pensje rządowe, jakie o77, Lancaster Gate, London W. 2.
D W9 V
38, Knightsbridge
Księgarnia
wielu, na których wymuszono zgo
Polska
IV 1B * O
London S.W.l.
Tel.: AMB 4706
trzymują popi prawosławni. Nie
dę na odstępstwo. Wielu z nich Dancingi towarzyskie. Sala na
Wielki wybór książek i czasopism.
które ambitne jednostki z kleru
wśród objawów skruchy przywo zebrania. Nadscenka literackoKatalogi wysyłamy na żądanie. Zamówienia pocztowe wykonujemy natychmiast.
unickiego starano się zjednać,
artystyczna.
dzącej na pamięć pierwsze wieki
obiecując im godności biskupie
chrześcijaństwa powróciło na ło
prawosławne wzamian za pozyska
no swego Kościala, jak na przy
nie innych odstępców. Tak więc
na ubranie męskie
kład profesor Yultuar, który
fałszując podpisy lub wymuszając
łącznie z kosztami ubezpieczonej przesyłki do Polski, Niemiec lub inn. krajów.
Parker
lub
Waterman
....
30
sh.
po powrocie z więzienia na
Próbki wysyłamy bezpłatnie.
je torturami, nękając ludzi moral
Gat. Eksport «54» ... 15 sh.
klęczkach odbył drogę z mieszka Nylony,
Cenniki na materiały, koce, obuwie,
nie i materialnie, gwałcąc nawet
120, LONG ACRE,
TURNER, ROCHĆ & Co. Ltd.
nia do katedry, aby tam w obec art. kolonialne i inne paczki bezpłatnie
LONDON, W.C.2.
przez siebie narzucone prawa re
publiki ludowej, rząd komunistycz ności biskupa odwołać swą decy HASKOBA LTD.
zję i oświadczyć publicznie o swym
ny zdołał w ciągu niewielu tygod
powrocie do Kościoła. Takie zja 29, REDCLIFFE Sq., LONDON S.W.10. HIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH^
ni, od 27 września do 29 paździer
wiska wzmocniły wielu „letnich“,
nika 1948 zniszczyć rumuński Ko
a cała akcja prześladowania przy
ściół unicki, istniejący w tym kra
Już ostatnie egzemplarze
ju od 250 łat i cieszący się stałym czyniła się w wielkiej mierze do
oczyszczenia Kościoła unijnego z
K U p U J.... KSIĄŻKI.... I....C ZASOPISMA
rozkwitem. W dniu 29 październi
elementów niezdecydowanych i
ka aresztowano bowiem dwu ostat
w ODDZIALE
niepewnych. W pełnych dotych
nich znajdujących się jeszcze na
Katolickiego Ośrodka Wydawniczego VERITAS
czas, rozbrzmiewających śpiewem w wydaniu ratyzbońskim Fryderyka
134, Acomb Street, Moss Side, Manchester 14
wolności biskupów unijnych ks.
Pusteta
wiernych
cerkwiach
unickich
oraz:
ks. Hussu i Aftenie za odmowę
w luksusowej oprawie skórko
po przejęciu ich przez prawosła
32, Fawcett Street, Manchester 4 (kiosk przed koś
przejścia na prawosławie.
wej
wie
zapanowały pustka i cisza.
ciołem polskim)
w kartonowym futerale
Od listopada Kościół unicki
Klasztory unickie rozpędzono
tylko
TAM DO NABYCIA: «ŻYCIE», « TYGODNIK POWSZECHNY » i in.
w Rumunii zeszedł do katakumb,
oraz książki treści religijnej, powieści, słowniki, ka£ 6.12.6
z tą różnicą, że gdy wiernym z przy pomocy zbrojnej policji.
kalendarzyki na rok 1949, podręczniki zawodowe, opierwszych wieków chrześcijań Aby wypędzić mnichów w Bixad Zabówienia wraz z należnością +
brazkowe książeczki dla dzieci. Nadto: obrazki świę
przesyłka polecona 1/3 kierować do:
stwa dawano możność umierać za musiano zmobilizować poważne
te, kartki świąteczne i widokówki z Polski. Katalo
VERITAS FOUNDATION
gi na żądanie.
wiarę publicznie, dzisiejsi męczen posiłki policyjne, a zakonnice w
PUBLICATION
CENTRE
nicy giną samotnie w zamkniętych Blaj bostały usunięte po zaciętej
12, Praed Mews — London, W. 2.
katowniach policyjnych. Ducho walce.
Kościół
unijny
w
Rumunii
cier
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wieństwo, które w 80% odmówiło
przyjęcia prawosławia, znalazło się pi i modli się za prześladowanych
albo w więzieniach albo się ukry wiernych, za uwięzionych bisku
wa, sprawując w tajemnicy ofiarę pów i księży, za tych, których zła
mszy św. i udzielając Sakramentów mały tortury. W tajnych świąty
wiernym. Wszyscy biskupi w licz niach odbywają się na klęczkach
bie 6-ciu i wyżsi duchowni znaleź pokutne procesje do ołtarzy.
„Okres obecny jest dniem Wiel
li się w więzieniach. Jak ich tam
kiego
Piątku Kościoła unickie
traktują, można się domyśleć ze
sposobu, w jaki aresztowano bis go narodu rumuńskiego“. Ale | WYGODNY FORMAT
— MNÓSTWO NIEZBĘDNYCH INFORMACJI — OBSZERNY TERMINARZ
|
kupa Suciu, którego policja ze wszyscy biskupi, kapłani i wierni,
związanymi rękami i zawiązanymi wiedzą, że swym męczeństwem da | W trwałej oprawie kartonowej, wraz z przesyłką tylko 3/6 |
oczami rzuciła na podłogę samo li świadectwo Bogu na swej ziemi.
W reksynie 4/9, w skórce 5/6 'z przesyłką)
chodu i przewiozła tak leżącego u
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ŻYCIE

ROK
W związku z nadchodzącą
setną rocznicą zgonu Fryderyka
Chopina, twórczością jego i ży
ciem interesuje się niezmiernie
żywo cały świat. Oto pobieżny
wykaz nowych książek o Chopi
nie, jakie w kilku językach ukazały się w ciągu ostatnich lat:
W Anglii wydano w serii
«The Master Musicians» biogra
fię pióra A. Hedleya p.t. «Cho
pin». Francuska literatura cho
pinowska wzbogaciła się o szkic
biograficzny J. Stehmana oraz
o książkę P. Leclerque'a p.t.
«Chopin i jego epoka». Wzno
wiono również studium E. Poirée.
Wydawnictwo «Culture Eu
ropéenne» w Szwajcarii wypu
ściło trzeci kolejny tom z cyklu
«Etudes sur Chopin» Ludwika
Bronarskiego n.t. «Chopin w
Italii».
We Włoszech ukazało się 10
wydanie (przełożonej na język
polski przez F. Bocca - Radom
ską) książki N. Salvaneschiego
«Il tormento di Chopin» («Żal
szopenowski»). Ukazał się także
zbiór listów wielkiego muzyka
p.t. «Fr. Chopin - lettere inti
me» (74 listów).
W Czechosłowacji wydano
szkic biograficzny autorstwa
S. Hipmana «Fryderyk Cho
pin», powieść biograficzną R.
Loucky'ego p.t. «Chopin poeta
tonów» i pierwszy przekład na
język czeski pracy Liszta o Cho
pinie.
Obszerną monografię chopi
nowską opracował w Rosji so
wieckiej J.A. Kremlew, a popu
larny życiorys L.A. Mazel.
Nie brak też prac poświęco
nych wielkiemu Polakowi na
drugiej półkuli. W Kanadzie po

Nr 3/82

CHOP I
francusku, w USA po angielsku
ukazała się książka A. Gronowicza «Chopin». W Brazylii wy
szła obszerna praca w języku
portugalskim dra P. da Cuhna
p.t. «O monumento musical de
Chopin». Książka ta zawiera
m.in. portugalski przekład M.
Aranjo słynnego wiersza Nor
wida «Fortepian Chopina». W
Argentynie wyszła drukiem
sztuka teatralna Vidala i Smuclira «Chopin su música y sus
amores», która odniosła olbrzy
mi sukces na scenie, grana w
Buenos Aires 200 razy w ciągu
jednego sezonu.

*

*

*

W ramach polskiego progra
mu obchodu roku chopinow
skiego, wystąpią zagranicą w
koncertach chopinowskich Hen
ryk Sztompka w Paryżu (w ro
cznicę koncertu z 26 kwietnia

1835 i 1841), Stanisław Szpinalski (w Londynie — 15 maja w
rocznicę koncertu z 1848 r.),
oraz St. Szpinalski i Zbigniew
Drzewiecki (w Wiedniu — w
rocznicę koncertu z 11 lipca
1849 r.). Przewidziana jest po
nadto wymiana po dwu piani
stów i dyrygentów ze strony
polskiej i francuskiej.
Zorganizowaną w Warszawie
wystawę pamiątek po Chopinie,
której otwarcie nastąpi z koń
cem lutego 1949 r. odwiedzi ko
lejno Paryż, Strasburg i Lon
dyn.
Państwowe Zakł. Fonografi
czne wydadzą album płyt gra
mofonowych z utworami Chopi
na, podzielony na utwory łatwe,
trudniejsze i najtrudniejsze.
Miasto Chorzów na Górnym
Śląsku postawi w ciągu najbliż
szego roku pomnik ku czci Fry
deryka Chopina.

MUZEUM NARODOWE
OPERA SZYMANOWSKIEGO
NA SYCYLII
W CYFRACH
Na otwarcie Międzynarodowego W ciągu roku ubiegłego warszawskie
Festiwalu Muzyki Współczesnej, Muzeum Narodowe uzyskało 1452 obiekty,
który odbędzie się w kwietniu 1949 w tym 1215 drogą rewindykacji, a 237 dro
zakupów.
roku w Palermo na Sycylii, wysta gąWe
wspomnianym okresie odrestauro
wiona będzie opera Karola Szyma wano 102 obrazy i 88 obiektów sztuki
nowskiego « Król Roger », której a- zdobniczej.
malarstwa polskiego liczy obec
kcja toczy się w XVIII wieku w tej nieGaleria
377 obrazów, a otwarta w maju 1947 r.
właśnie historycznej miejscowości.
galeria malarstwa współczesnego — 202
Operą dyrygować będzie Mieczy obrazy. Stała wystawa sztuki gotyckiej
sław Mierzejewski, reżyserię obejmie obejmuje 128 pozycji.
Leon Schiller, projekty dekoracji i
kostiumów opracuje A. Pronaszko.
Ogólne kierownictwo artystyczne o- ILOŚĆ SZKÓŁ W POLSCE
bejmie Jarosław Iwaszkiewicz.
Ogłoszono oficjalną statystykę szkolną
W wykonaniu opery, która wysta za ubiegły rok, z której wynika, że w ro
ku 1947/48 było w Polsce 21,777 szkół pow
wiona będzie trzykrotnie w liczącym szechnych.
do nich 3.354.000
2.500 miejsc teatrze w Palermo, we dzieci. 4.673 Uczęszczało
przedszkola opiekowały się
zmą udział soliści i chór chłopięcy 200.000 dzieci. W tym samym okresie było
Rzymskiego Radia oraz orkiestra 789 ogólno - kształcących szkół średnich
(225.000 uczniów) i 3.419 zawodowych szkół
miejscowego teatru operowego.
i kursów (390.000 uczniów). W 40 szkołach
Partytura opery, która stanowiła wyższych kształciło się 83.000 akademi
własność wydawnictwa Universal ków. W porównaniu z okresem przedwo
liczba dzieci w szkołach pow
Edition we Wiedniu, została już jennym
jest mniejsza o 1 milion 600
przekazana Polsce. Nad przekładem szechnych
tysięcy dzieci, liczba zaś studentów w
libretta pracuje Ludwik Cini.
szkołach średnich mniejsza o 10.000.

KOMEDIA W.

n

DISPLACED

Nowa premiera Teatru Dramatycz
nego, która odbyła się w Londynie,
wykazała dobitnie, jak słuszną drogą
idzie teatr, dając coraz to nowe ory
ginalne sztuki, które zdobywają go
rący poklask widowni, oraz jak rze
telny jest wysiłek artystów, pracu
jących w warunkach wyjątkowo
ciężkich. Przysłowiowa « burza okiasków » grzmiała od pierwszej
sceny a szczyt swój osiągnęła na za
kończenie, gdy wywołano autora i
reżysera i gdy przemówił dr Zyg
munt Nowakowski.
Jaka jest treść tej sztuki? Kto jej
głównym bohaterem, owym « displaced person »? Otóż tą bezdomną osobą jest piękno, wypędzone z
ponurych obozów polskiej ludności
cywilnej w Anglii, jest miłość,
która nie może rozkwitnąć w «becz
kach śmiechu », jest serce, które
nie ma odwagi przemówić głośno,
zdławione bezdusznym trybem zme
chanizowanego biurokratycznego ży
cia obozowego, — jest wreszcie uosooień.e piękna duszy, idealnej mi
łości i gorącego, wszechogarniające
go serca — Marek Wężyk.
Ten nadmiar doskonałości Wężyka,
ta jego niemal anielskość sprawia,
że ludzie rozkwitają pod jego wpły
wem a wszystkie najzawilsze spra
wy kończą się jak najszczęśliwiej. A
jednocześnie Wężyk zaczyna nieco
niepokoić widza swoją nadzwyczaj
ną doskonałością: kim on właściwie
jest? Przez dwa akty Wężyk wydaje się bliskim krewnym ordynata
Mihorowskiego i innych bohaterów
Mniszkówny i dopiero w akcie trze
cim okazuje się, iż jest to kuzyn
Przełęckiego z « Przepióreczki »...
Ale rodowód literacki Wężyka nie
jest istotny, gdyż wartość komedii
polega nie na koncepcji dramatycz
nej, lecz na wspaniałej galerii ty
pów i na ogólnym « nastroju ». Bu-

czasopiśmiennictwa emigracyjnego
«POLSKA WALCZĄCA»

Dotychczasowa redakcja «Pol
ski Walczącej» ustąpiła. Stowa
rzyszenie Polskich Kombatan
tów, jako wydawca pisma, roz
pisało konkurs na stanowisko
nowego redaktora. Ponieważ
redakcja ma być jednoosobowa,
należy się liczyć raczej ze zmia
ną dotychczasowego charakteru
«Polski Walczącej» (kulturalnoy.
społecznego) na biuletyn orga
nizacyjny SPK.
«Polska Walcząca» pod redak
cją dra Tymona Terleckiego to
warzyszyła żołnierzowi polskie
mu na obczyźnie od czasów for
mowania się Armii Polskiej we
Francji aż do dnia dzisiejszego.
Pismo to było jedną z naszych
najmocniejszych pozycji kultu
ralnych poza Krajem. Mnóstwo
utworów, które się po raz pier
wszy pojawiły na łamach «Pol
ski Walczącej», przeszło do hi
storii literatury polskiej. Szcze
gólnie wysiłek polskiego żołnie
rza w drugiej wojnie światowej
znalazł najpiękniejsze świadec
two na kartkach «Polski Wal
czącej ».
«Wiadomości» borykają się z
poważnymi trudnościami. Pisa
rze polscy zabiegają usilnie o utrzymanie tego jedynego pisma
literackiego na obczyźnie.
Różne pisma fachowe, biule
tyny itp. gasną jedne po dru
gich. Trzeba stwierdzić, że w

Anglii istnieje przesadnie duża
ilość czasopism polskich, które
nie mają poważnych widoków
przetrwania, a rozplanowane są
w sposób i w rozmiarach pism,
wychodzących w normalnych
czasach we własnym państwie.
CZY «WIADOMOŚCI» UPADNĄ?

Los « Wiadomości » londyńskich
od blisko roku jest poważnie zagro
żony. Ostatni numer tygodnika (51/2)
przynosi dramatyczny artykuł .reda
ktora p.t. « Jak rząd brytyjski zam
knął « Wiadomości Polskie » w ro
ku 1944», kończący się następującym
zdaniem: « Wiadomości Literackie »
zmiótł najazd niemiecki, « Wiado
mości Polskie » usunęła inspiracja
rosyjska, jest rzeczą ciekawą, czy
«Wiadomości » upadną wskutek obojętności polskiej? ». W artykule
tym nie żałują « Wiadomości » su
rowych uwag b. brytyjskiemu mini
strowi propagandy, p. Brackenowi,
porównując go z żandarmami i cen
zorami carskimi.
Emigracyjne « Wiadomości » bar
dzo istotnie i poważnie różnią się
od przedwojennych « Wiadomości
Literackich », choć redaktorem jed
nych i drugich był Mieczysław Grydzewski. Przed wojną, a także i w
okresie wojennym (aż do czasu Jał
ty) trudno by było zalecić katolikom
przyjazny stosunek do « Wiadomo
ści », a i dziś jeszcze bez entuzjazmu
czytuje się na łamach tego pisma
pewne artykuły i pewnych autorów.
Mimo to strata « Wiadomości »
emigracyjnych byłaby ciężkim cio
sem dla kultury polskiej. Można bo
wiem mieć wątpliwości co do wie
lu dróg pisma — z wyjątkiem jed
nej i generalnej: nieustępliwej dro
gi ku niepodległości i co się z tym

łączy, ciągłości polskiej kultury. Na
tej właśnie jedynej, lecz twardej i
szerokiej podstawie łączą « Wiado
mości» wszystkich najwybitniejszych
pisarzy na emigracji. « Wiadomości »
są pismem ideowym emigracji. Upa
dek pisma byłby dowodem zwiotcze
nia ideowego uchodźctwa, jego obojętności wobec zasadniczych spraw
polskich i tryumfem reżymu komu
nistycznego w Kraju, któremu ten
fort niezależnej polskiej myśli jest
solą w oku. Raczej by należało zli
kwidować niejedno pismo, niejeden
urząd, aby utrzymać «Wiadomości».
Aby nie było nieporozumień, po
wtarzamy: nie jesteśmy entuzjasta
mi przeszłości « Wiadomości », które
nie jedną szkodę uczyniły w niepo
dległej Polsce. Nie podzielamy wszy
stkich obecnych wypowiedzi tego ty
godnika. Ale jesteśmy świadomi, że
w nieubłaganej walce o podstawowe
idee polskiej kultury « Wiadomo
ści » są dziś po naszej stronie.

BUDZYŃSKIEGO

propagandowym, operującym sztancami. Jest zbyt wiele zagadnień w
życiu polskim drażliwych i wstydli
wych, których się nie wyjaśnia ani
rozwiązuje, pokrywając je natomiast
wyświechtanym frazesem. Naszą naj
wyższą ambicją jest wyciąganie tych
spraw na światło dzienne i publicz
ne, swobodne dyskutowanie. Jest to
w naszym zrozumieniu obowiązek
tak względem Kraju, jak i emigra
cji ».

O ile nie znajdujemy nic na obro
nę reportażu Janty i druku tego re
portażu, o tyle też nie znajdujemy
nic na obronę konfiskaty jako me
tody. Trzeba jednakże przyznać, że
niezatrzymanie nru 13 « Kultury »
z komentarzem na temat konfiska
ty dowodzi, że pełna wolność prasy
polskiej na emigracji będzie zacho
wana. Wolność ta jest bowiem pro
bierzem całej wolności, o którą wal
czymy.

KONFISKATA « KULTURY »

KUPUJĄC — POWOŁUJ SIĘ

Pisaliśmy już w «Życiu» o nie tyle
podłym co nędznym reportażu Ale
ksandra Janty na temat jego pobytu
w Kraju na łamach paryskiej «Kul
tury». Redaktor « Kultury », Jerzy
Giedroyć, wychodzi z założenia, że
dyskusja nie wadzi i że każdy prze
ciwnik ma zawsze nieco racji. Jantę
zresztą uważa Giedroyć « za dobre
go i uczciwego reportera ». Zdaniem
naszym reportaż Janty, zwłaszcza
w obecnej chwili, nie był wyborem
trafnym i potrzebnym. Zwłaszcza ha
niebny jest jego frazes o « wyzwo
leniu » Polski przez sowiecką armię.
Kolportaż 12 nru « Kultury » z
jantańską Jałtą został zatrzymany
przez gen. Andersa jako wydawcę
miesięcznika. Redakcja « Kultury»
w nrze 13 skomentowała to postą
pienie oraz głosy prasy dość nie
dwuznacznie: « Nie jesteśmy pismem

NA OGŁOSZENIA W « ŻYCIU »
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dzyński jest mistrzem karykatury
dydaktycznej. Jego bohaterowie są
postaciami doskonale zarysowanymi,
dobrze nam znanymi, a jednocześnie
sprawiającymi miłe niespodzianki.
Tak jak w « Spotkaniu », w nowej
komedii Budzyńskiego nie ma rów
nież ludzi skrajnie złych, bo nawet
najmniej sympatyczni w końcu wy
kazują dobre serce Budzyński słusz
nie uważa, iż człowiek ma w sob e
silniejsze pierwiastki dobra, niż zła
i że najgorszy człowiek może się wy
prostować duchowo, byle by stwo
rzyć mu odpowiednie warunki.
Założenie komedii jest proste: do
obozu rodzin polskich, rządzonego
« wzorowo », bo z nadskakiwańem
Anglikom i doskonale zorganizowa
ną, ale bezduszną administracją,
przybywa młody, energiczny czło
wiek i swoją postawą wywołuje
zbawienną rewolucję. Rozsadzając
poezją i serdecznym stosunkiem do
ludzi sztywne ramy codziennego ży
cia, rozbija otoczenie na dwie gru
py — swoich wrogów i zwolenni
ków — wytwarza ferment, który
mógłby się skończyć źle (kobiety sta
ją się jego entuzjastkami, a Ewa
przecież jest mężatką..), ale wszyst
ko się kończy przykładnie.
Barbara Reńska z właściwą jej
subtelnością odtworzyła przeżycia
Ewy, zbudzonej do spóźnionej miło
ści. Janina Sempolińska, niezawodna
w rolach charakterystycznych, wy
woływała śmiech, jako Dyderowa
Ada Iwanowska nie miała wielkiej
trudności z rolą lekarki Pajor. Maria
Ossowska dała szczery i ujmujący
obraz miłego podlotka Hani. Adam
Bożyński z miejsca zdobył sobie
wrogów we wszystkich widzach, ja
ko antypatyczny mecenas Hetko-Dosiewicz, płaski karierowicz i intry
gant, co należy poczytywać za wiel
ki sukces artystyczny. Artur Butscher był przekonywującym Ada
mem, wzorowym kwatermistrzem,
eks-urzędnikiem skarbowym, pozor
nie oschłym, ale jakże ciepłym czło
wiekiem. Feliks Karpowicz stworzył
doskonałą postać poczciwego, trochę
komicznego, lecz głębokiego księdza
kapelana. Józef Bzowski, świetny
jako Tworzydło, dawny wójt spod
Białowieży, niekonsekwentnie, no bo
i całkiem niepotrzebnie mazurzył.
Wacław Krajewski, ów Displaced
Person, Marek Wężyk, niezwykle
szczęśliwie wybrnął z trudnej roli
człowieka bez skazy.
We wszystkim odczuwało się de
likatną, ale zdecydowaną rękę reży
sera dra Leopolda Pobóg-Kielanowskiego, z którym należałoby się tyl
ko posprzeczać na temat mazurzenia
podlaskiego wójta i z racji ciągłego
ukazywania się dra Pajor w fartu
chu lekarskim, nawet na zebraniu
rady obozowej. Dekoracje Jana Smosarskiego zasługują na specjalne
wyróżnienie.
Walerian Charkiewicz
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