' Na czele niniejszego numeru ŻYCIA zamieszczamy nieznane
listv bohatera mickiewiczowskiej „Reduty Ordona , który, uniknąwszy
śmierci przy wy buch u magazynu z amunicją, spędził resztę życia na
emigracji,’ najpierw w Wielkiej Brytanii, a później w 1 urcji i we
Wł oszech. Listy pisane do jednego z orzyjaciół w Szkocji stanowią
interesujący przyczynek do wizerunku psyc hic.~'xc&° Ordona i do prze,
żyć oficerów polskich, którzy znaleźli się na Wielkie* Emigracji.
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Z wracamy również uwagę Czytelników na ait. j\ TERLEC
KIEGO „Lato bez żniw poruszający niezwykle wymownie, z pd^nYw^
poczuciem wagi kulturalnej i społecznej zagadnienia, tak bardzo za*
niedbaną sprawę teatru na emigracji.

CENA 9 d.

BOGUSŁAW PRZERADZKI

NIEZNANE LISTY ORDON
Spojrzałem na redutę... Wały, palisady,
Działa i naszych garstka i wrogów gromady :
Wszystko jako sen znikło! Tylko czarna bryła
Ziemi niekształtnej leży". rozjemcza mogiła.

Dusze gdzie? nie wiem, lecz wiem gdzie dusza Ordona.
On będzie Patron szańców! Bo dzieło zniszczeni
W dob rej sprawie jest święte, jak dzieło tworzenia,
Bóg wyrzekł słowo stań się, Bóg i zgiń wyrzecze!
Kiedy od ludzi wiara i wolność uciecze,
Kiedy ziemię despotyzm i duma szalona
Obleje jak Moskale redutę Ordona:
Kurząc plemię zwycięzców zbrodniami zatrute,
Bóg wysadzi tę ziemię, jak on swą redutę.
(A, Mickiewicz;

Straszliwa groźba, zaw arta w ostat
nich wierszach „Reduty Ordona“, niestraciła nic ze swej siły —- przeciw
nie, nabrała szczególniejszego jesz
cze wyrazu w erze „atomowej ‘, u
której progu dzisiaj stoimy. W poe
macie Mickiewicza jedna tylko rzecz
jest nieścisła: przy wysadzaniu re
duty w powietrze komendant jej ży
cia nie stracił. Mickiewicz pisał swój
wiersz bezpośrednio po upadku pow
stania listopadowego na podstawie
relącvj uchodźców z Polski, którzy
— podobnie jak cały kraj — byli
przekonani o śmierci Ordona. Po
pewnym jednak czasie Ordon wypły
nął na emigracji i wyjawił tajemnicę
swego ocalenia, — w pół wieku zaś
później, w r. 1882, opowiedział do
kładniej te wydarzenia w artykule
p. t. „Reduta Ordona“, który ukazał
się w „Gazecie Narodowej“.
Juliusz Konstanty Ordon był nie
wątpliwie po tacią interesującą.Uro
dzony w Warszawie 16 październi
ka 1810 r„ został oficerem artylerii
w wojsku Królestwa Kongresowego
i wziął czynny udział w wypadkach
29 listopada. Odznaczony został
orderem „Virtuti Militari“. Dowód
cą wszystkich polskich sił artyle
ryjskich był gen. Józef Bem; kiedy
wojska rosyjskie podeszły pod War
szawę, on to polecił dwudziestolet
niemu porucznikowi Ordonowi obro
nę reduty nr. 54, położonej po lewej
stronie Woli, nakazując mu zara
zem wysadzić w razie potrzeby skład
amunicji w powietrze.
Gdy położenie stało się beznadziej
ne i mała reduta, oblana dokoła na
wałą nieprzyjacielską, nie mogła
się już dłużej bronić, jej młody do
wódca ściśle wypełnił rozkaz Bema.
Rozległ się stra ¿li wy huk eksplozji;Ordon stracił przytomność, odzyskał
ją jednak wkrótce potem pod wpły
wem dotkliwego bólu w poparzonej
twarzy i rękach. Wraz z resztą po
zostałych przy życiu obrońców fortu
dostał się do niewoli rosyjskiej;
zwolniony po pewnym czasie, prze
ślizgnął się do Galicji. Pragnął przy
stąpić do partyzantki, organizowa
nej przez Zaliwskiego, i w tym celu
ukrywał się czas jakiś w Zakładzie
Ossolińskich we Lwowie. Kiedy jed
nak wyprawa Zaliwskiego skończy
ła się zupełnym niepowodzeniem,
zdecydował : ię emigrowa:
Otrzymawszy paszport od a mb asadora
angielskiego w Dreźnie, udał się do
Londynu, a stamtąd do Edynburga,
Przez kilkanaście lat swego po-

„Reduta

Ordona”).

bytu w Wielkiej Brytanii Ordon — podobnie jak tylu, innych oficerów
polskich — zarabiał na życie udzie
laniem lekcji w różnych miastach i
miasteczkach szkockich; uczył głów
nie języków francuskiego i niemie
ckiego.
Pod względem politycznym był
zwolennikiem ówczesnej
prawicy
emigracyjnej, to jest obozu ks. Ada
ma Czartoryskiego. Jak wielu ofice
rów emigrantów należał też do wolnoięularstwa; wśród papierów jego,
przechowywanych w Ossolineum,
znajdował się dyplom członkowski
polskiej loży masońskiej w Lon
dynie z r. 1847.
Podczas swego pobytu w Szkocji
Ordon zaprzyjaźnił się blisko z Felicjanem Abdonem Wolskim, również
byłym oficerem wojsk powstańczych,
a później wieloletnim nauczycielem
języka francuskiego w jednej ze
Szkół średnich w Glasgow, w r. 1843

wydawcą i redaktorem czasopisma
„Rozmaitości Szkockie“. W Edyn
burgu Ordona łączyły zażyłe stosun
ki z innym pisarzem emigracyjnym,
Leonardem Niedźwieckim, entuzjastą filozofii Hoene-Wrońskiego.
„Siła fatalna“, ożywiająca Wielką
Emigrację, nie pozwoliła jednak Or
donowi strawić reszty życia na bakalarce w Szkocji. Ze sprawozdania
londyńskiego Literackiego Towarzy
stwa Przyjaciół Polski za r. 1848 do
wiadujemy się, że był on wówczas
nauczycielem w Carlisle, ale zrezy
gnował z tego stanowiska, by „otrzy
mać pozwolenie na powrót do Poz
nańskiego lub Galicji“. Nie chodziło
tu oczywiście o żadną „repatriację“:
Ordon — podobnie jak jego dawny
dowódca getn^ Bem, także zresztą
czartoryszczyk, oraz tylu innych
oficerów — postanowił udać się do
Polski, by wziąć czynny udział w
przygotowujący ca się tam ruchach
zbrojnych. Generał Bem — któremu,
później Cyprian Norwid miał poświę
cić jeden z najwspanialszych swych
poematów, — ruszył z Londynu do
Lwowa, później był vzojskov.Tym dowódcą
rewolucji
wiedeńskiej, a
stamtąd przemknął się do ogarnię
tych powstaniem Węgier. Ordon
pragnął przedrzeć się do Wielkopol
ski, ale z powodu trudności, jakie
napotkał,spóźnił się i udało mu się
dotrzeć tylko do Berlina.
Ordon zaprzyjaźnił się blisko z Felignować z kariery wojskowej, prze
konany, że prędzej czy później bębędzie mógł przysłużyć się tą drogą
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Polsce. Podążył do Włoch i wstąpił przebywa najpierw we Francji, udo armii króla sardyńskiego Karola dzielając lekcji, a p_ż iej za.iąga się
Alberta, walczącego z Austriakami. ponownie do. armii włoskiej. Jako
Odbył kampanię 1848 i 1849 roku i mężczyzna już 50-letni jest jednym
. dostał za to dwa medale. Oczekiwa z „tysiąca walecznych“ Garibaldiego
na długo sposobność wreszcie nade w wyprawie na Marsalę w r. 1860.
szła. Po wybuchu wojny krymskiej, Stiaciwszy jednak, przez swą awan
w r. 1855, ks. Adam Czartoryski wy turę turecką, najkorzystniejsze lata
dał Ordonowi polecenie, by natych awansu, nie wykracza już poza ran
miast pojechał do Londynu i w po gę kapitana. Przez pewien czas
rozumieniu z wiceprezesem tamtej pełni czynności komendanta różnych
nie widząc
szego Ogółu Emigracji Polskiej Jac forteczek włoskich,
kowskim zebrał dokoła siebie ochot wszakże dla siebie żadnej przyszło
ników spośród wojskowej emigracji ści prosi o emeryturę i otrzymuje
i udał się z nimi do oddziałów pol ją od władz włoskich w r. 1873.
Ostatnich kilkanaście lat życia spę
skich w Turcji.
Ordon posłuchał be,z wahania; dza we Florencji, utrzymując się
rzucił służbę w armii włoskiej, ru ze swej skromnej pensyjki.
szył do Anglii i wkrótce potem wy
Koresponduje w tym czasie z
jechał stamtąd do Konstantynopola kilku dawnymi przyjaciółmi, m.in.
z oddziałem złożonym ze stu emi-M ze wspomnianym wyżej F. A. Wol
grantów polskich, na okręcie, zao skim w Glasgow. Wśród papierów
patrzonym w broń, amunicję i inne Wolskiego, będących w posiadaniu
zapasy, użyczone Polakom przez Ogniska Polskiego w Londynie,
rząd angielski. W końcu czeiwca znajdują się m. in. trzy interesujące,
1855 r. oddział ten przybył do Stam nigdzie dotąd nie publikowane, libułu, a stamtąd wyru zył do Warny sty Ordona.
i Szumli, gdzie połączył się z legio
LISTY DO F. A. WOLSKIEGO
nem polskim. Legion ten przeszedł
następnie spod komendy tureckiej
W GLASGOW
pod angielską; składał się z dwóch
Pierwszy list, z r. 1882, stanowił
pułków kawalerii, dwóch piechoty i
jak wynika z jego treści — na
baterii złożonej z 8 dział, zorganizo
wiązanie koiespondencji po dłuższej
wanej i dowodzonej przez Ordona.
Bateria stała w Skutari; niestety przerwie we wzajemnych kontaktach;
pokój, zawarty przez mocarstwa za kończy się on ustępem w języku
chodnie z carem Aleksandrem II, angielskim, skierowanym dr pani
by
położył kres marzeniom o marszu Wolskiej (która przyj iszczą
ła
Szkotką)
oraz
dzieci
pp.
Wolskich:
na półnoo— ku granicom Polski.
Ordon wraca na Zachód Europy; córki Heleny i synów Felicjana i
Edwarda. Poniżej przytaczamy go
w całości, zmieniwszy tylko starą,
NA
z 9 CZERWCA pisownię na nową:
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KTO RZĄDZI KOŚCIOŁEM?
ARDZO wielu katolików na py
tanie, kto rządzi Kościołem,
odpowie bez namysłu: „Pa
pież“. Niektórzy może doda
liby jeszcze — „a wt diecezjach Bis
kupi“.
Czy jest to odpowiedź pełna, do
kładna?
Oczywiście, że nie.
Głową Kościoła jest Chrystus.
Chrystus sam, bezpośrednio rządzi
i kieruje założoną przez siebie spo
łecznością.
Nie ma w tym żadnej ..przenoś
ni“, ani „symboliki“, jak to nieraz
niektórzy inteligenci lecz nie posia
dający żadnej niemal wiedzy reli
gijnej zwykli mąwić. Jest to naj
prawdziwsza rzeczywistość, rzeczy
wistość nadprzyrodzona, a więc
..przewyższająca wszelki zmysł“.
Chrystus, jedyna Głowa Kościoła,
opiekuje się nie tylko jednostkami,
ale czuwa*również nad całością Ko
ścioła. Albo oświeca i umacnia jego
kierowników, aby byli zdolni wyko
nywać swe obowiązki, albo też w
czasach szczególnej potrzeby wzbu
dza świętych i święte, aby dawali
wzór innym i przyczyniali s:ę d
wzrostu jego mistycznego Ciała.
Gdy Kościołowi zagraża bezpo
średnie n:ebezpieczeństwo, albo
Sam ratuje swoją Oblubienicę, albo
za pośrednictwem aniołów, albo
pfzez Matkę Swoją, albo przez in
nych świeżych. To iest tak zwany
niewidzialny rząd Kościoła.
Ponadto jednak Chrystus rządzi
Swym Kościołem, Swym mistycz
nym Ciałem, także w sposób nie
widzialny,
zwykły.
Mianowicie
przez swego Zastępcę na ziemi. Za
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swego życia historycznego na zie
mi, Jezus rządził i kierował swą
małą w<:edy społecznością osobiście
w sposób widzialny. Kiedy jednak
miał opuścić świat i „zasiąść po
prawicy Ojca“, widzialny rząd całej
społeczności powierzył Piotrowi, al
bowiem nie mógł zostawić założo
nego przez siebie jako ciało spo
łeczne Kościoła, który ma prze
trwać „aż do skończenia czasów“,
bez głowy widzialnej. Nie zniczy to.
że Kościół, mistyczne Ciało Chry
stusa, posiada podwójną głowę. Al
bowiem na mocy prymatu Piotr
jest tylko zastępcą Chrystusa i dla
tego Ciało to ma tylko jedną Głowę
naczelną, mianowicie Chrystusa,
który nie przestając rządzić oso
biście Kość ołem w sposób niewi
dzialny, rządzi n m drogą widzial
ną przez swego przsds „iw-có
ziemskiego. Dlatego cd V. nieb
wstąpienia Kościół jest z.budt
y
me tylko na samym Chrystusie,
lecz także na Piotrze, jako na Jego
fundamencie widzialnym. Taka jest
autentyczna' nauka Kościoła. ktZrą pierwszy najpełniej przedstawił
Bonifacy VIII w liście apostolskim
„Unam sanctam“ do Filipa Pięk
nego i tak też bez zmiany wykła
dają ją papieże aż do Piusa XII.
Wobec tego ci wszvscv. którzy
wyobrażają sobie, że można oddzie
lić Papieża od Chrystusa i wybrać
sobie samego Chrystusa za Głowę
Kościoła bez uznania jego Zastęp
cy na ziemi, bez miłości do niego,
jako ojca, znajdują się w zasadni
czym błędz'e. Gdy bowiem usuwa
się tę widzialną Głowę, gdy roz
rywa się widzialne węzły jedności.

mistyczne Ciało Zbawiciela staje
się tak zaciemnione i. tak znie
kształcone, iż staje się już niedo
strzegalne i niemożliwe do odszu
kania dla tych, którzy szukają
zbawienia.
To wszystko, co dotyczy Kościoła
jako całości, odnosi się także do
poszczególnych społeczności chrzę
ść jańskich tak Wschodnich jak i
Łacińskich, z których powstaje i z
których się składa jeden Kościół,
katolicki. Dlatego Biskupów nale
ży uważać nie tylko za wybitniej
szych członków Kościoła Powszech
nego, z racji wyjątkowego węzła,
łączącego ich z Boską Głową całe
go Kość oła, z powodu czego są
„pierwszymi częściami członków
Pana“, lecz każdy z nich jest rów
nież, w zakres:e swojej własrej di cezji, prawdziwym pasterzem, któ
ry pasie w imieniu Chrystusa po
wierzoną sobie owczarnię i nią rzą
dzi. W pełnieniu tego urzędu nie
są oni jednak całkowicie niezależ
ni, lecz podlegają władzy Pa.pieża,
chociaż posiadają zwykłą władzę
ustawodawczą udzieloną im bezpośreunio przez Najwyższego Pa
sterza. Dlatego też jako następ
com Apostołów i z ustanowienia Bo
żego należy im się od ludu posza
nowanie”, i Biskupów jako przyo
zdobionych namaszczeniem Ducha
św. w większym stopniu niż naj
wyższych władców ziemi dotyczą
sława: „Nie tykajcie pomazańców
moich“!
(Z encykliki ,,O Kościele, mistycznym

Ciele Chrystusa”).

„9 stycznia 1882

Cabinet littéraire Vieusseux
Florence.

„Mój kochany Bracie,
„Ja nie tylko żyję, ale co ważniej
sze, że zdrów jestem, i jeszcze na kil
ka lat gotów jestem wsiąść na koń; na
nieszczęście mało do tego jest podo
bieństwa, bo pomimo nihilistów
w Rosji rewolucja jest niepodobną,
na wojnę między Niemcami i Rosją
liczyć nie można, a sami nic nie
zróbimy. — Trzeba będzie więc 1 u
gdzieś kości położyć, i im prędzej
tym lepiej. — Po' 70 latach życie
zaczyna być ciężarem, ułudy młodo
ści nikną i pozostaje biudna rzeczy
wistość. —Ja moim udaniem się do
Turcji karierę moją tu sterminowanowałem, i dlatego kiedy moi tu ko
ledzy doszli do ątopni pułkowni
ków, generałów, ja moją tu karierę
ukończyłem w 73-cim z pensją kapi
tana ze czczym stopniem majora, —
61 lat mając ¡podług regulaminu ka
pitan mu i wziąć woja retraite. Nim
mi pensję zlikwidowali miałem tylko
115 fr. miesięcznie, z czego tu żyć nie
można, otrzymałem więc pozwolenie
i miejsce na profesora angielskiego
w Colegium w Bari właśnie kiedy
byliście we Włoszech, stamtąd uda
łem się był do Arezzo,. ale po roku
otrzymawszy moją pensję porzuciłem
bakalarkę obrzydliwą i żyję teraz '•
mej, lubo małej, emerytury niepodle-

Str. 2
gle we Florencji. Polic-yli mi 30 lat
służby wojskowej i 4 kampanie i za
to mam 160 fr. miesięcznie. — Tłu
kłem się był przez kikanaście lat po
wszystkich dziurach włoskich, li ty
ranie często nie dochodziły, zerwałem
wszelkie korespondencje. — Baidzo
kontent jestem z wiadomości jakie
mi dajesz o swej familii. Felicjan
więc piękną ma jeszcze przyszłość
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ŻYCIE
w Skierniewicach jeszcze większe
prześladowania w kraju i widoczna
dążność do zmoskwiczenia Polski — i
jeżeli ten stan rzeczy potrwa jeszcze
pił wieku, to śmiało będzie można
powiedzieć finis Polonia e.—To
co mówię słyszałem od rodaków świeżo
z kraju przybyłych. — Co do nas z
30-go roku liczba olbrzymim się
zmniejsza krokiem — niedawno bie-

ra, which disappeared long since, and
never visited Florence. What do you
think of our King and the royal fa
mily; we can be proud of them. —
such kings are the best of goverments.
— Where is now Captain Felician? I would like to hear Mr. Ed
ward married. I regret having re
mained bachelor. — No friend when
old. —
„Good bye my dear friends and
believe me
ever yours
C. Ordon.“

rzadko się z nimi spotykało — moja
w tym wina, bo stałem się ociężałym,
wybrednym wskutek starości. — Cóż
Ty mówisz o polityce? Jesteśmy bli
skimi rewolucji socjalnej wyrobni
czej — rewolucja francuska 1790
była na korzyść tiers etat — teraź
niejsza będzie przez ostatnią klasę,
ale i nie na jej korzyść, ale na ogólne

zdrowia i pieniędzy pizede wszyst
kim
„Wasz przyjaciel
J. K. Ordon'-.
Z korespondencji tej wyziera go
rycz starego żołnierza - patrioty, któ
ry nie tylko nie dostrzega żadnych
widoków na wskrzeszenie Polski, ale

Uderza dobra angielszczyzna dru
giej części listu, której zresztą dzi
wić się nie można, skoro Ordon miał
czas wyuczyć się dobrze tego języka
w ciągu kilkunastu1 lat swego poby
tu w Wielkiej Brytanii. Wspomniany
przez niego Karol Szulczewski, oficer
z r. 1831, był przez przeszło 42 lata
sekretarzem Literackiego Towarzy
stwa Przyjaciół Polski w Londynie i
zmarł w tym mieście 1-8 październi
ka 1884 r. po ciężkich cierpieniach,
na chorobę pęcherza. Co do króla, o
którym w liście mowa, chodzi tu nie
wątpliwie o ówczesnego króla Włoch,
Humberta I.
Ostatni z listów, pisany w r. 1886
Zakończenie, w jeżyku angielskim, listu Ordona z dnia 9 stycznia 1832 r.
na krótko już przed śmiercią Ordo
— w „Illustrated London News“ wi dny Szulczewski, a w tych czasach na, nasycony jest większym jeszcze
działem go w komisji granicznej v mój kolega szkolny i broni Włady pesymizmem, ale zawiera inte
Turcji. Edward więc dobre interesa sław Łabęcki. — Ja jeszcze jako ta resujące
przewidywania
natury
robi, ale czy kontent ze swego poło ko się trzymam, ale czuję także sta politycznej i społecznej. Oto jego
Początek listu Ordona do F. A. Wolskiego z dn. 18 grudnia 1884 r.
żenia? olaczego się nie żeni, partyj rość, — dla kraju żadnego już z nas treść:
pewno mu brak nie było; ale może użytku i dla siebie ciężar. — Cóż
„2 kwietnia 1886
zniszczenie i powrót do barbarzyń nie jest nawet pewien, czy sami Po
że i dobrze robi — dobrze mieć fa .tam u Ciebie słychać, jak zdrowie?
Florencja.
stwa. Do ruchów socjalnych przyłą lacy przez swe nieprzemyślane wy-,
milię jak się ma majątek, inaczej
czą
się wojny — Bismark już grozi buchy nie wepchnęli kraju w gorsze
lepiej pozo_tać kawalerem. — Dla „My dear Friends,
„Kochany Bracie — Czas ucieka w
czego panna Helena nie cnce wyjść <-a „How time passes fast, we are close naszym wieku, i lada chwila można Francji, ta może go wyprzedzi. — jeszcze nieszczęście. Pisząc o położe
mąż; kobiecie co innego, dla jej to 1885 — I do not remember when pożegnać się z tym światem, co daj Rosja będzie korzystać w takim razie niu w Polsce Ordon nie zdawał sobie
szczęścia trzeba życia domowego, fa we met last. I dare say it shall be Boże jak najprędzej, bo on nie wiele (by) zagarnąć Bułgarię i pójść do oczywiście sprawy, że dojrzewa tam
milii. — żal mi bardzo, że żona cza about 20 years back. I am going old wart, b^le bez długiej choroby. — Ja Konstantynopola. Austria nie będzie już reakcja na popowstaniową depre
sami cierpi na reumatyzm, ale zresz very fast, my memory, sight and się coraz, słabszym czuję i przeczu w stanie jej się oprzeć, bo będzie sję i że na widownię życia polskiego
tą zapewne zawsze czerstwa i pięk hearing are getting very weak — wam że długo nie pociągnę — 76 to miała zanadto do czynienia w domu. zarówno w kraju jak na emigracji
na jak kiedym ją raz ostatni w Glas- rather tired of life. — Now I would już piękny wiek; to był kres życia w — Smutna widownia dla pizyszłych wkraczają nowe, prężne siły. Przy
gowie był widział. — W 1875 poje like to see you once more. Among mej familii — tu we Włoszech je generacji.—Prawda że bogacze wszę pomnieć tu warto, że właśnie w r.
chałem był do Krakowa gdziem się the happiest instances of my past stem: jeden z 30-go roku. Pisz mi dzie się bawią i zbytkują na ognisku 1887 ukazuje się Zygmunta Miłków zjechał
swoim bratem któregopi life is the time I passed among you. wkrótce i daj wiadomości o Sobie i tak jak w pierwszej rewolucji. — skiego (T .T. Jeża) „Rzecz o obroni,
nie widział od 32-go — mocno się ze I hope you are quite well after your familii. — Tu mieliśmy 'zimę długą, Gadaniny „Czasu“ o Bismarku to ą czynnej i Skarbie Narodowym“, któ
starzał — bawiłem był tam 2 mie slight indispositions. I wish you all mroźną — teraz zaczynają (się) go bez sensu w teraźniejszym stanie ra, obok artykułów warszawskiego
siące — obiady, zaproszenia etc., ale a happy New Year and many returns rąca, wiele też chorób. — Pisujmy politycznym; Niemcy potrzebują Ro „Głosu“, odegrała tak doniosłą rolę
by coś znaleźć i polepszyć sobie byt of it. You must keep much at home częściej do siebie, miesiące dla nas sji i ona się bez nich obejdzie — Ha w przełamaniu panującej apatii, —
nas żadnej nadziei...
ani myśleć — nie wiem czy się kie in this rude season. We have very są jak lata dawniej.
oraz że w tymże roku powstaje Liga
dyś zobaczymy bo trzeba siedzieć na cold weather in Florence. The town
Polska i jej Centralizacja. Odradza
„Serdeczne ukłony żonie i familii.
„Kończę, życząc Wam wszelkich się także patriotyczna lewica polska.
miejscu, o podróżach nie myśleć.
is very dull; there are no strangers Tu trzy familie polskie wyjeżdżają,
pomyślności Świąt Wielkanocnych,
Do goryczy ostatnich lat Ordona
this winter, afraid probably of cole tak że mało pozostanie, lubo i tak
przyczynić
się jeszcze musiał jego re
„My sincerest wishes to dear Mrs.
ligijny indyferentyzm. W swej oWolski, Miss Helen, Captain Felician,
statniej woli, pisanej we Florencji,
Mr. Edward. I have very often
15 stycznia 1886 r., Ordon zarządza,
thought of you all, and the. many
poleca
by
zwłoki jego spalone zostały w kre
happy moments I passed in your
Na podstawie specjalnej licen
w dużym wyborze
matorium w Terespiano, bez żadnych
hospitable house. Do remember me
cji wysyłamy póki zapas star
obrzędów religijnych. Równocześnie
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kindly — and believe me all of you
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„Your most sincere friend
nioną w Polsce
go ostatniego w życiu przyjaciela,
Obrazy
ścienne:
Ludwika Ostaszewskiego, prosi, by
J. C. Ordon.“
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dzie powiedziawszy, nie wiadomo czy
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cieszyć się czy smucić wypadało tym
Trudno dziś powiedzieć, co się z tym
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Bogusław Przeradzki
głość otrzymać.
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MELPOMENA NA WYGNANIU (I)

LATO
Niemal wszędzie na świecie mie
siące letnie stcnow.ą dla teatru
okres szczególny. W środowiskach o
wysok’ej zamożności jest to okres
wypoczynku. W środowiskach o
średniej stopie majątkowej — pró
ba wytrzymałości. W środowiskach
ubogich — czas pomoru, czas wy
mierania słabych organizmów.
Gruźlicy gasną cd podmuchu wios
ny, teatry giną śmiercią gwałtowną
w pełni lata.
To smutne „prawo“ jest przyczy
ną, że ludzie bliżej interesujący się
życiem
kulturalnym
emigracji
przeżywają alarm co do losu sceny
polskiej. Niespełna rok temu, wczes
ną jesienią, po „demobilizacji“,
przeżywała ona ciężki kryzys no
wych narodzin. Dziś na przednów
ku sezonu przeżyta go znowu. Jest
to pierwszy kryzys zwykłego, szare
go, emigranckiego istn enia. Kryzys
najtrudn ejszy i rozstrzygający o
wszystkim: o samym życiu teatru
na emigracji, o jego charakterze,
pozornie, zasięgu.
Warto, nawet irzeba. zebrać w
takiej chwili wszystkie dane, zdo
być się na wysiłek ich trzeźwej oce
ny, wyciągnąć wnioski, wysunąć
propozycje. Sprawa teatru na ob
czyźnie nie jest i nie powinna być
tylko jego własną sprawą — spra
wą tych, którzy nim żyją. Przez
ostatnie lata, przede wszys kim
przez ten ciężki rok ostatni teatr
stał się częścią emigracji, i jej in
strumentem działania, atrybutem
odróżniającym ją od innych emi
gracji politycznych polskich i nie
polskich. Dziś jest to sprawa ho
noru. Więcej: jest to sprawa zbio
rowego interesu. Sprawa po chleble
codziennym, jedna z najważniej
szych, może najważniejsza. Obok
pisma i książki, często przed nimi,
często bez nich i za nich teatr sta
nowi tę postać kulturalnego dzia
łania, w której wyraża się i urze
czywistnia nasza polska wolność i
nasza polska odrębność na obcej
ziemi. Jest główną bronią, która o
nie walczy.
Alarm o los teatru dzwoni tylko
w uszach nielicznej grupy ludzi, nie
jest słyszany przez masę wychdźtwa. Samo o tym nie wiedząc, może
ono stanąć przed faktem neodwołalnym, albo przed niekorzystnym
obrotem rzeczy. Nie wydaje się to
właściwe. Wszystko, co nas dotyczy,
jest nam wspólne. Za wszystko je
steśmy razem odpowiedzialni. O
wszystkim powinniśmy decydować
zbiorowo, a przynajmniej we wszy
stkim świadomie uczestniczyć.
Takie jest przeznaczenie tego
cyklu artykułów: uczynić ze sprawy
teatru na emigracji sprawę pu
bliczną i powszechną. Pragnie on
o niej mówić nie tylko wielkimi
słowami, których zresztą nie trzeba
się bać tam, gdzie mają rzeczywi
ście pokrycie. Pragnie też zejść do
najbardziej przyziemnych kon
kretnych szczegółów, dotnąć ran.
schorzeń, ułomności.
To zadanie można wykonać tylko
za cenę odwagi niecofającej się
przed prawdą, za cenę pełnej szcze
rości, choćby to miało być komuś
niewygodne, nieprzyjemne, nawet
bolesne. Tylko wtedy zaprzątnięcie
opinii społecznej może być celowe.
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samemu.

Trzeba zachęcać innych.
Czy pamiętasz o tym?
Czy ziednałeś nam orenumeratorów?

BEZ ŻNIW

TROCHĘ RACHUNKU SUMIENIA większy ciężar gatunkowy, być mo odpowiedzialnych za bieg życia eże, przekraczała możliwości władz
W takich przedsięwzięciach le wojskowych. Gdy latem 1946 wylą migracji. Ale w tym konkretnym
piej jest unikać obrachunków his dował on na tych wyspach, kończąc przypadku prawie równie wielka
torycznych, rekryminacji i obwi- szlak zaczęty w Bagdadzie wędrów wina obciąża samych zaintereso
nień. Lepiej jest skupić się na roz ką po obozach wojskowych — spra wanych: ludzi teatru. Mówić o ich

poznaniu aktualnej rzeczywistości.
Patrzeć ostro i odważnie przed sie
bie, nie — za siebie.
Ale bez rachunku sumienia, nie
ma żalu, bez żalu nie ma poprawy.
Dlatego i tu nie da się uniknąć kil\u dotkliwych i zawstydzających
stwierdzeń, bez których obecny
stan rzeczy byłby niezrozumiały, a
propozycje na przyszłość miałyby
może jakiś sens praktyczny, nie
miałyby sensu moralnego i spo
łecznego.
Trzeba więc stwierdzić, że 'to
groźne lato teatralne bez żniw jest
skutkiem gospodarki dzikiej, przez
nikogo nie kierowanej, całkowicie
bezplanowej. Zostawiam na boku
sprawę szerszą: czy nasza emigrac
ja jest przedsięwzięciem planowym,
czy emigracja polityczna może być
w ogóle przedsięwzięć em roz m i-;
planowanym. Napew'no nie można
zaplanować osiedlenia i zatrudnie
nia w obcym kraju, który powodu
je się swoimi potrzebami i interesa
mi. Ale napewno można kierować
pewnymi dziedzinami życia emi
gracji. które nie mają charakteru
masowego, a mają znaczenie dla
wszystkich. Napewno można plano
wać życie kulturalno-oświatowe.
Napewno można — redukując ter
min — otoczyć je świadomą i ce
lową opieką.
Tego ośrodki kierownicze emi
gracji nie zrobiły i z tej winy nikt
ich nie zwolni. Nie zrobiły tego tak
że wobec teatru, mimo że miał on
świetny zapis służby wojennej,
miał ludzi, doświadczenie, dorobek
moralny i materialny, zasługi i tra
dycje. Zarzut zaniedbania obowiąz
ku dotyczy zarówno władz wojsko
wych, jak cywilnych.
Na samym przedprożu, przejściu
z emigracji wojennej do politycz
nej rozwiązano zespół wojskowy
„Lwowska Fala“, a przecież z tym
imieniem było związane wszystko
co trzeba: niewielka, zwarta, ofiar
na grupa ludzi, dawna, krajowa
tradycja, polityczna atrakcyjńość,
wytrawne kierownictwo, pełna apa
ratura techniczna i wypróbowany
typ popularnego widowiska o war
tość ach wychowawczych. Był to
„carrier“, który mógł się stać
omnibusem, samolot bojowy, który
z dn.a na dzień mógł się zmienić w
samolot pasażerski. Bezmyślność, z
jaką dokonano tej „likwidacji“ nie
ma sobie równych. Szkody z tego
wynikłe nie dadzą się obliczyć i
nigdy powetować.
Sprawa Teatru 'Ii-go Korpusu,
imprezy przedstawlającj o w’ele

wa należała, powinna była należeć
„do kompetencji“ cywilnego ośrod
ka kierowniczego. Ale nie zdradził
on w c ągu dwu lat żadnego pomy
ślenia, żadnej inicjatywy. Nie tru
dził się nawet obietnicami. Po pros
tu: nie widział problemu, nie był
zdolny zmierzyć jego wagi. Ten trak
wyobraźni jest jeszcze bardziej
zdumiewający i żałosny.
Można powiedzieć coś na uspra
wiedliwienie i coś na pociechę.
Nie krojono emigracji na dłużej,
oczekiwano konfliktu „na wiosnę“.
Ale jest to usprawiedliwienie dość
wątpliwe, bo przez dwa lata było
dość czasu na refleksję i rewizję
tego stanowiska, jeśli ono w ogóle
dotyczy spraw kultury, która jest
czymś ciągłym, nieprzerwanym al
bo jej nie ma.
Równie wątpliwa wydaje się po
ciecha: tak samo jak teatr, zanie
dbano sprawę oświaty, literatury,
książki, plastyki. Przydaje ona
tylko ciężaru zarzutowi.
W przeciwieństwie do władz po
litycznych i wojskowych organiza
cje społeczne okazały przynaj
mniej dobrą, choć nie. zawsze ro
zumną, wolę działania, inicjatywę
często pomyloną, dyletancką, źle
skierowaną. Komitet Obywatelski
Pomocy Polakom zamiast podtrzy
mać coś co istnieje, wołał w efe
merycznej Scenie Polskiej poma
gać czemuś co miało istnieć, za
miast pomocy społecznej wołał
„kalkulację handlową“; w rezul
tacie i społeczeństwo i„handel“ źle
na tym wyszły. Stowarzyszenie
Polskich Kombatantów porwało się
bez pełnej świadomości, bez obli
czenia sił na przejęcie Teatru Ii-go
Korpusu i jeszcze szybciej się z te
go wycofało. Ale szlachetnie naiw
ny pomysł stworzenia „Teatru
Kombatanta“ miał przynajmniej
ten dobry sku sek, że w nim wyraz.ło
się zainteresowanie społeczne i po
zwoliło grupie najbardziej upar
tych przetrzymać najtrudniejszy
okres między życfem wojskowym, a
cywilnym.
TRZEBA SIĘ UDERZYĆ W PIERŚ
WŁASNĄ

Uderzanie w pierś cudzą, zwłasz
cza po szKodzie, należy do zajęć
stosunkowo łatwych, choć n e bar
dzo przyjemnych, w tym przypad
ku — bardzo nieprzyjemnych.
Zn^.cznie trudniej jest uderzyć się
w pierś własną.
Jeszcze wiele złego można by powiedząc o zaniedbaniu, bierności
i triku jakiej kolwiek wizji u ludzi

NIEŚMIERTELNE POWIEŚCI—DLA MŁODYCH I STARYCH...
ANTONINA DOMAŃSKA

1) KRYSIA BEZIMIENNA
Opowiadanie z czasów Zygmunta Augusta i Stefana Batorego
2) HISTORIA ŻÓŁTEJ CIŻEMKI
Powieść z czasów panowania Kazimierza Jagiellończyka .
.

13/6

SKUTKI

Z nieszczęśliwego zbiegu tych
dwu okoliczności: braku jakiego
kolwiek zainteresowania i planu
u ntjwyższych władz kierowni
czych oraz braku społecznej samowiedzy i dyscypliny u zaintereso
wanych ludzi teatru — zaczął się
okres „laissez-faire“, okres dzikiej
gospodarki. Po roku czy dwu dał
on zatrważające wyniki:
nadmierne roz.rnożenie i rozdrobnien e zespołów teatralnych:
kosztowne a całkowicie poronio
ne inicjatywy, jak Scena Polska;
obniżenie .poziomu artystyczne
go;
dojutrkow'stwo, życ e z dnia na
dzień, po linii coraz mniejszego oporu;
groźbę zatracenia całego warto
ściowego dorobku teatralnego.
I to jest — dla większości zespo
łów na emigracji — lato bez żniw,
lato bez widoków lub z perspek
tywą groźnie zaciemnioną.
Ale to lato bez żniw nie jest la
tem bez posiewu wysokiej ceny i
jakości. O tym za tydzień.
Tymon Terlecki

ANTONI BOGUSŁAWSKI

Ł Ą T

A

Duszo ma, duszo,
,
,
łątko niespokojna,
drobinko krucha w szmaragdowym szkle,
oto ci łąka, w koniczyny strojna,
a każda tobie aromaty ¿le.
I czemuż ci to
nie zawisnąć chwilęć,
nie czerpnąć z wonnych aromatów tchu,
lecz falę muskać, patrzeć muszel w ile
i tylko wużyć się — to tam, to tu?
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EDMUND de AMICIS

3) „ S E R C E "
Książka dla chłopców, z których każdy znać ją powinien. Prze
kład M. Konopnickiej............................................................... ¡2/6
Przesyłka pocztowa 6 d.
Do nabycia w VERITAS FOUNDATION PUBLICATION CENTRE
12, Praed Mews, London, W.2.

winie jest niestety słuszniejsze, bo
jej źródła są ciągle czynne i skutki
groźne dla najbl ższej przyszłości.
Brak zasłużonej, należnej opieki z
zewnątrz jest przykry, napawa go
ryczą. Brak instynktu samozachowania. brak poczucia rzeczywisto
ści jest jeszcze gorszy. Zarzut: ..nie
dbasz o mnie choć powinieneś“ —
ciąży ciężko. Zarzut: „nie dbasz
sam o siebie, nie rozumiesz co jest
twoim obowiązkiem i interesem“—
ciąży jeszcze ciężej.
Nie można tego zarzutu uchylić.
Nie wiem w jakim stopniu Te
atr Ii-go Korpusu był we Wło
szech związkiem spoistym: złoży
ły się nań główny nurt szczęśliwie
odmrożony z łagrów rosyjskich i
mniejsze dopływy ze środkowego
Wschodu, z obozów jenieckicn. z
powstania warszawskiego, z Polski
okupowanej przez Sowiety. Ogólny
poryw zbrojnego działania, walki
i zwycięstw ramy organizacji woj
skowej. brak kłopotów material
nych — czyniły z niego organizm
mniej więcej zwarty.
To wiem, że przestał być takim
organizmem po wylądowaniu na tej
wyspie. Poszło to przede wszyst
kim fałszywego obrazu sytuacji ogólnej przyjętego od dowódców,
po wtóre z fałszywej oceny wła
snych możliwości. Członkom tego
teatru wydawało się, że lądują w
Hastings śladem Wilhelma Zdoby
wcy, a tymczasem rozbili się o tu
tejsze brzegi, jak Robnsonowie.
Nie byli zdolni długo pojąć, co Po
lacy przebywający tu od lat daw
no wiedziel : że W. Brytania nie
znajduje się pod okupacją polską
i że wojna skończyła się naszą
przegraną — haniebną dla zwy
cięzców. ale przegraną — że z wy
żyn zwyc ęzców spod Cassino i
Falaise spadliśmy tu do roli uciąż
liwych cudzoziemców.
To wszystko można jeszcze zro
zumieć i wybaczyć. Trudniej wy
baczyć błędne postawienie akcen
tu: na groteskową w tym środowi
sku i w takiej chwili „dyscyplinę
wojskową“, zamiast na poczucie
społeczne, na związek solidarności
ideowej, artystycznej i zawodowej.
Najtrudniej wybaczyć bezczynność
trwającą m:esiące i kwartały, po
nieważ ona przyniosła największe
szkody. Zamiast pracować, zamiast
bez czekan a na dekoracje i rekwi-

zyty, iść ze słowem do obozów o-,
garniętych depresją poklęskową.
cierpiących od zderzenia z obcym
i nieprzychylnym wtedy środowi
skiem — sejm kowano i układano
niezliczone memoriały, rojono ma
ksymalne rozwiązania, szukano
natchnienia nie w związku z bo
lesną, ale żywą rzeczywistością, ale w ..górnych sferach“, w najwyż
szych antyszambrach.
..Górne sfery“ nie miały nic do
powiedzenia. Kierownictwo teatru
mówiło za dużo, a nic nie robiło.
Równolegle z brak'em planu u gó
ry szedł rozkład wewnątrz samego
zespołu. Bezrobocie, niepewność
jutra, zgubienie w obcym środowi
sku, utrata poczucia własnej spo- .
łecznej przydatności robiły swoje.
Zaczęły się tarcia, kłótnie, frondy,
śmiertelne’ vendetty. Spora grupa
z reżyserem Radulskim i dekorato
rem Orłowiczem odeszła do Szko
cji, aby zastąpić niedawno ubitą
„Lwowską Falę“. Teatr Ii-go Kor
pusu przeciążony wojennym bala
stem iudzk m, oderwany od rze
czywistość', ciągle nie mogący się
odnal ść w nowych warunkach,
niekierowany — z własnej winy
przestał tyć jednością, całością or
ganiczną, właściwą i jedyną pod
stawą do ukształtowania życia te
atralnego polskiej emigracji poli
tycznej 1945 roku.

Nawodna panno
niezaspokojona,
kto tchnął ci w błonki bezustanność drgań,
ze migasz w słońcu, szklarka r oztęczona,
nadczu a ważka — ważysz złoto dian?
Z samego rana,
puch i malowanka,
natrzepotałaż się przez cały dzień.
Patrz: już daleko słonce od poranka
i rozpajęcza. się nad tobą den —------
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IEMIECKA prasa przyniosła
interesujące informacje o od
kryciu grobu św. Piotra pod
bazyliką watykańską. Prace odkryw<cze prowadzone są pod nadzorem
niemieckiego prałata Ks. Kaas, któ
ry przed dojściem do władzy hitle
ryzmu w Niemczech był jednym z
przywódców Centrum oraz posłem do
Reichstagu), a później uszedł do Rzy
mu, gdzie objął zarząd bazyliki św.
Piotra. Po śmierci Ojca św. Piusa
XI prałat Kaas otrzymał zlecenie
znalezienia pod bazyliką miejsca, od
powiedniego na grób zmarłego Pa
pieża.
Wędrując w podziemnych
przejściąch i grotach ks. Kaas opu
kiwał ściany i w pewnym miejscu
stwiedził istnienie próżni za ścianą.
Gdy wybito otwór i poszerzono go,
stwierdzono, że znajduje się tu grób
jednego z wczesnych Papieży. Nie
zwykłe to odkrycie wywołało dalsze
badania i studia, które okazały się
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SW. PIOTRA
nader owocne w swoich wynikach.
Oto pod obecną bazyliką odkryto
resztki starej bazyliki, dalej stwier
dzono istnienie cmentarzyska z cza
sów pogańskich, gdzie obok sarkofa
gów były jakby domy, zawierające
śmiertelne szczątki dawnych Rzy
mian. W środku tego cmentarzyska
znaleziono grób św. Piotra Aposto
ła, oznaczony zwykłym kamieniem, a
nie bronzem lub krzyżem ze złota,
jak to głosiła Liber Pontificalis.
Przed grobem był zbudowany ka
mienny ołtarz, dalej zaś marmurowa
statua Apostoła, która jest starsza
aniżeli istniejąca obecnie w bazylice
statua z bronzu, odnaleziono też
dawne schody, po których wierni
wieków średnich schodzili w podzie

Z

mia celem uczczenia grobu św. Pio
tra.
Prace badawcze prowadzą profe
sorowie Josi i Kirschbaum z rzym
skiego Gregorianum oraz Jezuita
Feriua. Badacze pod przysięgą zo
stali zobowiązani do utrzymania
wszystkiego w tajemnicy szczegółów
prac odkrywczych, a Ojciec św. co
dziennie ma wysłuchiwać sprawoz
dania z wyników odkryć.
Studia naukowe ostatnich dwóch
stuleci wykazały, że Apostoł Piotr
został pogrzebany po straceniu na
rzymskim wzgórzu watykańskim.
Jego piąty następca, Grek Anaklet,
który przez św. Piotra był wyświę
cony na kapłana i zasiadał na tronie
papieskim w latach 100-112 po Chry

OKAZJI

WYDANIA

stusie, zlecił wybudowanie ną. grobie
kaplicy. Przez 200 lat kaplica ta
utrzymała się w stanie nienaruszo
nym i dopiero w r. 337 została za
stąpiona przez cesarza Konstantyna
pierwszą bazyliką. W czasie prześ
ladowań chrześcijan w r. 258 szcząt
ki św. Piotra zostały przeniesione
do kościoła św. Sebastiana w kata
kumbach na Via Appia, gdzie też
były przechowywane relikwie Apo
stoła Pawła, spoczywające poprzed
nio na miejscu stracenia na Via
Ostiense. Wszystkie te dane znajdują
potwierdzenie w starożytnych doku
mentach, jak również i w ti'adycji
istniejącej po dziś dzień w Rzymie.
Dalej wiadomo jest, że Papież Syl
wester II (999-1003) zlecił g okazji

r. 1003-gc urządzenie nowego grobu
św. Piotra. W sto lat później papież
Kalikst II zbudował ołtarz. Gdy
później architekci Odrodzenia i Mi
chał Anioł usunęli starą bazylikę z
czasów Konstantyna i na zlecenie
papieży zbudowano obecną, zaginęły
wszelkie ślady grobu. Kolosalna no
wa budowla pogrzebała pod swymi
fundamentami starą kryptę z licz
nymi grobami papieży. Za dalszych
papieży następowały nowe prace bu
dowlane i w ten. sposób grób św.
Piotra był już ¡nie do odnalezienia.
Przypadkowe odkrycie prałata Kaas
i przeprowadzone roboty mają być
rewelacją „Świętego roku“ 1950.
(Dodać jeszcze należy, że według
niemieckich doniesień z Rzymu lu
dzie zabobonni przypominają prze
powiednię Nostradamusa, według
której nastąpi okres wielkich katasrtof, gdy zostanie odkryty grób
„wielkiego Rzymianina“)...

ANGIELSKIEGO

OPINIE O KSIĄŻCE GEN. ANDERSA
W OCENIE WATYKANU
,.Każdy czytelnik książki, napi
sanej przez mężnego i genialnego
Generała poLkiego — tak się za
czyna ocena pamiętników Gen. W.
Andersa, zamieszczona w „Osservatore Romano“ — musi być ude
rzony jasnością z jaką opowiedzia
ne są w niej wydarzenia tak głę
boko przeżyte, jak również poważ
ną powśc ągliwością opisów oraz
bogatym a zwięzłym udokumen
towaniem faktów.
„Generał Anders — wzięty do
niewoli przez bolszewików pod
czas tragicznej kampanii wrze
śniowej 1939 r., zwolniony później
dla zorganizowania korpusu pol
skiego, wielkiej jednostki wojsko
wej, która pod jego rozkazami bi
ła się świetnie na wielu frontach
— opisuje z przekonywującą
szczerością wolną od wszelkiej
przesady te walki często rozstrzy
gające, w których 2-gi Korpus Pol
ski brał udział, w ścisłej współ
pracy z aliantami i pod komendą
wodza wybitnego zarówno inteli
gencją jak Zapałem.
„Dość wspomnieć o bitwach pod

Monte Cassino, Ancona, Faenza,
Bologna, w których wspaniała ar
mia Generała Andersa brała udział
osiągając najwyższe uznanie szta
bów alianckich, doceniających w
pełni doniosły wkład polskiego do
świadczenia bojowego, krwi i bo
haterstwa — aby zrozumieć jak
brdzo poważnie przyczyniły się od
działy polskie do przebiegu opera
cji wojennych na froncie włoskim
w roku 1944 i 1945, w niezmiernie
trudnych okolicznościach zarówno
moralnych jak i fizycznych.
„Głęboko religijne uczucia auto
ra oraz żołnierza i ludu polskiego,
występują wielokrotnie w książce,
wspomniane są także z akcentem
wzruszenia i synowskiego oddania
audiencje, udzielone przez Ojca
świętego Gen. Andersowi w burz
liwym okresie wojny.
„Liczne mapy, fotografie i gra
ficzne wykresy wzbogacają piękną
książkę, która została już przetłu
maczona na wiele języków. („Osservatore Romano“, z dnia 5 czer
wca 1949.)

W OCENIE ANGIELSKIEJ
Chociaż dopiero parę tygodni mi
nęło od dnia ukazania się angiel
skiego wydania książki Gen. An
dersa („An Army in Exile“), moż
na już zorientować się jak zosta
ła przyjęta, oraz — dodajmy odrazu — jak wnikliwy i jedonlity od
dźwięk znalazła w opinii publicz
nej Wielkiej Brytanii.
„Jest to najlepsza książka o woj
nie, jaka została dotąd ogłoszona
przez któregokolwiek z dowódców
sojuszniczych“ — tak zaczyna swo
ją ocenę książki Sir Robert Bruce
Lockhart na łamach „The Sunday
Times“. „Napisana bez zawiści, jest
to książka, którą niewielu z Angli
ków będzie mogło czytać bez wzru
szenia“.
„Gen. Anders ,który jest przede
wszystkim żołnierzem, zmuszony
został przez niezwykłe postępowa
nie Związku Sowieckiego do coraz
większego zainteresowania się po
lityką“ — pisze Bruce Lockhart.
Dalej, po opisaniu przejść wojen
nych w roku 1939 i więzienia Gen.
Andersa w Rosji, czytamy o „niewiarogodnych trudnościach“, któ
re należało pokonać aby utworzyć
Wojsko Polskie w Rosji. Wreszcie
Bruce Lockhart w zwięzłych sło
wach podaje: „We Włoszech Po
lacy okryli się chwałą. Ich męstwo
było tembardziej godne pochwały,
gdyż w owym czasie każdy walczą
cy Polak już wiedział instynktow
nie, że Związek Sowiecki postano
wił utworzyć komunistyczną Pol
skę i że Stalin wygłaszając zwodni
cze obietnice wobec swych zachod
nich kolegów, wyprowadza ich nie
zwykle podstępnie w pole“.
Gen. Anders znał Rosję i nie do
wierzał Związkowi Sowieckiemu —w
podkreśla dalej wybitny sprawo
zdawca „The Sunday Times“.

„Kiedy jednak nadeszły chwile
ciężkiej próby, a nadchodziły one
szybko i gęsto — zachowanie Gen.
Andersa było wzorowe“.
Podawszy tło powstania war
szawskiego i zdradzieckie stano
wisko władz, sowieckich, Bruce Lo
ckhart w następujący sposób opi
suje dalszy bieg rzeczy.
„Tragedia warszawska wywołała
zaniepokojenie wśród Wojska Pol
skiego, Gen. Anders jednak utrzy
mał karność. Miały jeszcze nadejść
gorsze sprawy. W lutym 1945 roku
Wielka Trójka powzięła w Jałcie
decyzję, która w istocie rzeczy wy
dawała Polskę na półmisku Zwią
zkowi Sowieckiemu. Poraź pierw
szy Gen. Anders zawahał się.
Chciał wycofać swych żołnierzy z
linii bojowej. Kiedy jednak dowie
dział się, że nie było wojsk, któreby mogły ich zastąpić — zepewnił
marszałka Alexandra, że Polacy
spełnią swój obowiązek. Była to
szlachetna decyzja.“
„Dalszy ciąg jest jedną tragedią.
Nie było Dnia Zwycięstwa dla Po
laków, dla n;ch — którzy tyle da
li dla naszego ostatecznego zwy
cięstwa. Korpus Polski został roz
wiązany z nieprzyzwoitym pośpie
chem. Dz’siaj wolność Polski jest
zduszona przez despotyzm całkowi
cie nie-europejski i całkowicie nie
polski.“

Sprawozdawca „The Daily Tele
graph" (Malcolm Muggeridge)
zwrócił uwagę na styl książki Gen.
Andersa .oceniając, że autor „pisze
z żołnierską, jednak miłą prosto
tą a nie wysilając się na efekty osiąga w wyniku obraz prawdy i
szczerości.“ Podając główne zręby
wydarzeń historycznych opisanych
w „An Army in Exile", Muggerid-

ge nie powstrzymuje się od nastę jednak mówią jasno, same za sie
pującej uwagi. Nic dziwnego, że bie, pomagając do uderzającego
Gen. Anders po swoich doświad przewartościowania celów rosyj
czeniach nie był skłonny do po skich. Wyjaśniają również z jakim
dziel nia żarliwego przekonania powodzeniem udało się Z.S.S.R. oHarry Hopk ns‘a i innych, że Ro siągnąć jego cele na koszt zachod
sjanie zmienili swe przekonania nich sojuszników tak, że Rosja orazem ze swą zmianą frontu w o- ksiągnęła pozycję umożliwiającą jej
bozie walczących. Szczególnie było dominowanie nad Europą".
to słuszne, kiedy Gen. Anders prze
Inne pismo szkockie, „The Press
konał się, że stawia mu się wszel and Journal“ nap.sało, że „Gene
kiego rodzaju przeszkody admini rałowi Andersowi możnaby wyba
stracyjne i, kiedy stały się oczy czyć gdyby sam rzucał gwałtowne
wiste straszliwe luki w szeregach oskarżenia ,on jednak nie ucieka
Polaków wziętych do Rosji, do nie się do tego. Przedstawia sprawę z
woli." '
powagą i powściągliwością a jeżeli
Najmocniejszy akcent recenzji krytykuje nasz udział w rozczłon
Muggeridge‘a stanowi cytata słów kowaniu Polski, jak to 'zaznacza,
Churchilla wypowiedzianych do to z drugiej strony jest on również
Gen. Andersa w sierpniu 1944 ro gotów oddać słuszność Anglii, je
ku: „Pan będzie obecny na konfe dynemu krajowi, który zdał sobie
rencji pokojowej. Pan musi nam sprawę, że istniało moralne zobo
zaufać." „N estety — dodaje od wiązanie wobec żołnierzy', którzy
siebie Muggeridge — nie było kon walczyli tak długo ramię przy ra
ferencji pokojowej, a gdyby była, mieniu z sojusznikami i który to
Gen. Anders z pewnością nie był kraj okazał się gotów zabezpieczyć
by na niej."
przyszłość wszystkich nie ryzyku
jących powrotu do Ojczyzny.“
O rozległości zainteresowania,
„The Manchester Guardian"
również zajmuje się książką Gen. wywołanego książką Generała An
Andersa, . trafnie podkreślając w dersa świadczy również ukazywa
obszerniejszej recenzji, „nic nie nie się recenzji w lokalnych wyda
prasy
angielskiej.
mogłoby być bardziej pouczające o wnictwach
rosyjskich metodach działania, „News Review“ (Long Acre, Lon
włączając w to metody rządzenia, don, W.C.2) pisze: „W politycz
niż cała seria oburzających i de nych rozdziałach swej książki Ge
strukcyjnych przeszkód, które po nerał Anders przedstawia z pro
stawiono na drodze Generałowi stotą i powściągliwością straszliwą
wyKranemu na dowódcę wojsk pol tragedię wojenną Polaków: mor
skich. Na tym tle przeszkody wy derstwa katyńskie 4.000 oficerów,
woływane przez jego własny Rząd okropości, bitwy o Warszawę i w
wydają się bez większego znacze końęu, umowę teherańską, która w
nia. Będąc dowódcą 2 Korpusu, istocie rzeczy skończyła z Polską,
Gen Anders był z natury rzeczy jako zniepodległym narodem“.
informowany o całej walce dyplo
Wydanie francuskie książki Gen.
matycznej, która toczyła s ę po
cząwszy od roku 1943 a zakończy Andersa ukazało się jeszcze przed
ła się przejściem Polski do stanu wydaniem angielskim, wywołując
na terenie Francji wielkie zainte
satelity".
resowanie i liczne komentarze pra
Wśród poza-londyńskich recenzji sowe. Francuska opinia publiczna,
angielskich nie można pominąć te bardziej czuła od angielskiej na
go, co napisał „The Scotsman“. O- sprawy polityki międzynarodowej,
cena wypadków politycznych, któ zareagowała niemal natychmiasto
re „poprzez Teheran, Jałtę i Pocz wo. Obecnie paryskie wydanie
dam doprowadziły do ostatecznego „New York Herald Tribune“ zaję
poświęcenia Polski na rzecz Rosji ło się również angielską wersją
jako ceny zapłaconej za współpra •książki Generała Andersa, cytując
cę Rosji z‘Zachodem" — jest cał obszernie przedmowę marsz. Ale
kowicie zgodna nie tylko z polskim xandra. O Gen. Andersie „New
punktem widzenia, ale też i z usta York Herald Tribune“ pisze, że jest
loną prawdą historyczną. „The to „rycerski wódz — rycerskiego
Scotsman" powołuje się również wojska“.
na decyzję Gen. Andersa aby utrzymać 2 Korpus na linii bojowej
Najznamienniejsza ocena książ
— pomimo Jałty. „To była decy ki Gen. Andersa wyszła, jak dotąd
zja zaszczytna i heroiczna. Ale kie z pod p’óra Edwarda Crankshaw
dy przyszło do Parady Zwycięst (w „Observer‘ze“). Wybitny publi
wa w Londynie, wojsko polskie nie cysta polityczny, który nie mało
było reprezentowane — aby tylko czasu poświęc i na studiowanie na
nie wywołać konsekwencji politycz miejscu rzeczywistości rosyjskiej,
nych." „Nagrodą tylu bohaterstwa Crankshaw starał się przez długie
— miało zostać rozczarowanie i lata widzieć państwo sowieckie w
beznadziejność." „Jest to książka, najlepszym świetle i bodaj nieraz
która powinna być szeroko czyta z tego powodu krytycznie występo
na —pisze dalej „The Scitsman“. wał przeciwko polityce Rządu Pol
Jest ona zadziwiająco wolna od skiego. Dzisiaj Crankshaw recenzję
rozgoryczenia. Generał Anders o książce zaczyna od przypomnie
przedstawia sprawę bez osłonek, z nia, że Polacy z armii Gen. Ander
żołnierską bezpośredniością. Usi sa były to resztki deportowanych
łuje raczej umniejszać niż przesa do Rosji w roku 1939, którzy prze
dzać i nie próbuje tuszować błę szli cierpenia nie do zniesienia. 4
dów i rozdźwięków w łonie Rządu tysiące zwłok znaleziono w Katy
Polskiego na uchodźtwie. Fakty niu a wiele tysięcy innych ofice

rów, szeregowych i ich rodzin
zmarło w nędzy.
Polacy, którzy mieli za sobą ta
kie przejścia, pisze Crankshaw —
„walczyli za nas przeciwko Niem
com w latach 1942 do 1945. Nie
podtrzymywały ich nawet złudze
nia, że walczą za swoją Ojczyznę,
wiedząc w głębi serc, że Polska stra
cona, kiedy ich najgorsze przypu
szczenia zostały potwierdzone przez
zdradzenie przez Rosjan powstania
warszawskiego i przez umowę te
herańską — a m mo to dokonali
cudów. Zdobyli Cassmo, później uderzyli wzdłuż Włoch i ukoronowa
li swą pracę wzięć.em Ankony . I
to było dla nich wszysbko. Rząd ich
został opuszczony przez zachod
nich sojuszników a oni sami i ich
Generał nazwani zostali bestiami
faszystowskimi.“
„Generał Anders był trudnym
człowiekiem. Jego główną zbrodnią
było to, że był patriotą na sposób
polski. Niemniej aż do końca, aż
do chwili kiedy targ o Polskę został
ostatecznie zawarty i Kreml posta
wił na swoim, Generał Anders za
chowywał się z nieugiętą popraw
nością wobec sprawy sojuszniczej.
Był żołnierzem, nie politykiem.
Jego nieugięty patriotyzm dał
jemu i jego bohaterskiej groma
dzie obdartych ludzi wolę i wiarę
potrzebną do utworzenia pierwszo
rzędnego wojska i do ujęcia w kar
by ich wstrętu do Rosjan do tego
stopnia ,aby walczyć po ich stro
nie.
„Jest to książka —pisze dalej
Crankshaw — którą każdy Anglik
powinien przeczytać. Powinniśmy
znać cenę zapłaconą przez innych
za nasz własny niepewny pokój.
Można mieć swoje poglądy na to,
jakimi politykami są Polacy, jed
nak jako żołnierze w ciężkich chwi
lach są oni wspaniałością samą w
sobie. Podczas okropnej zimy roku
1941 sam oglądałem tych ludzi w
ich trudnej i bolesnej wędrówce z
wszystkich obozów koncentracyj
nych w Rosji, zmierzających aby
się oddać pod rozkazy swego no
wego Generała .który sam jeszcze
nosił ślady więzienia. W tej książ
ce jest ich pomnik" — kończy Ed
ward Crankshaw.
Nie byłby pełny obraz doraźne
go wpływu pamiętników Gen An
dersa na społeczeństwo angielskie,
gdybyśmy nie wspomnieli o listach
pisanych do autora tej książki przez
różnych Anglików, znajomych i
często nieznajomych. Listy pry
watne zawierają treść będącą na
turalnie własnością adresata. Dzię
ki jego uprzejmości widzieliśmy
jednak te listy. Pisane są orzez
młodych i starych, generałów i
studentów. Wszędzie — niezwykła
rzecz dla Anglików — znajdujemy
bezpośredniość serdecznych myśli
1 wniosków, będących jakby prze
dłużeniem wypowiedzi „An Army in
Exile". Szczególnie pozostaje w pa
mięci list pewnego generała, któ
ry pisze: „Zanim umrę, chcę do•żyć wyzolenia Waszego Kraju i
częściowego chociaż naprawienia
krzywd tak haniebnie wyrządzo
nych."
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SPRZECZNOŚCI

NM KANWIE NIEMIECKIEGO ŻYCIA
„WOLNY UNIWERSYTET BERLIN“ Chrześcijaństwo powinno tyć zmie apelowały

Uniwersytet berliński, położony
w sowieckiej strefie m asta, paai
również ofiarą komumstycznycn
zapędów propagandowych. Uczemia
stała się ogniskiem komunistycznej
agitacji, kształcącej młodzież nieniecką w duchu marksistowskim.
Aby przeciwdziałać rozpowszech
nianiu komunistycznych teoryj z
katedr uniwersyteckich utworzony
został w zachodniej części miasta
.„Freie Universität Berlin“, skupia
jący siły naukowe i młodzież akademicką, które n e chcą poddać się
ani bolszewickiej ideologii oni też
metodom jej propagowania z ka
tedr. W założeniu tego uniwersyte
tu wydatnie współdziałały władze
mocarstw zachodnich. Rektorem
uczelni jest prof. dr. Friedrich Meinecke. „Wolny Uniwersytet Beri n“
jest ostro zwalczany przez sowiec
ką administrację okup, oraz nie
miecką partię komunistyczną SED
i jej agentury wśród młodzieży
akad. Ostatnio z inspiracji władz
sowieckich prowadzone były rozmo
wy przedstawicieli studentów stref
zachodnich (Verband Deutscher
Studentenschaften) z referentami
szkół wyższych strefy sowieckiej.
Była to jedna z prób szukania mo
żliwości „dogadania“ się niemiec
kiej młodzieży poprzez granice oku
pacyjne. „Wolny Uniwesytet Ber
lin“ nie został zaproszony do roz
mów.
Studenci berlińscy, przenoszący
się na uniwersytet Humboldta w
sektorze sowieckim, muszą wypeł
niać arkusz ewidencyjny, zawiera
jący pytania o pochodzeniu rodzi
ców oraz ich zawodzie.

cione z powierzchni z emi“ i t.p. Nie
brak też wymyślań i oszczerstw pod
adresem Papieża. Sekciarze mają
możliwość, organizowania publicz
nych wystąpień, jak np. w cyrku
„Korona“ w Monachium, gdzie z
mównicy padały publiczne obelgi
pod adresem katolicyzmu, a prze
wodniczący zebrania nikogo me
dopuścił do głosu w obronie religii
katolickiej, co wywołało zrozumia
łą reakcję tłumu. Najbardziej jed
nak charakterystyczne, że niektó.re dzienniki monachijskie rozpisywały się o „mącicielach pokoju“,
mając na myśli protestujących
przec.w obelgom sekciarzy oraz

do „ludności“, „tole
rancji“ i „wolności słowa“. P.ękne
te zasady przytaczano w obronie
organizatorów antykatolickiej ma
sówki właśnie w stolicy rzekomo
arcykatolickiej Bawarń.
„NAJWIĘKSZY

POLITYK“.

Wszelkie badania opinii ■publicz
nej w formie prasowych ankiet na
suwają wątpliwości, czy ich wyniki
są zgodne z rzeczywistymi nastro
jami. Z drugiej wszakże strony wy
niki ankiet mogą być uważane za
ważne przyczynk. do cceny tend .ncyj w środowiskach, które są przed
miotem badań. Dlatego warto przy-

T
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toczyć wyniki ankity, jaką rozpi
sał pewien tygodnik w Hannóverze
(okup. bryt.> na temat: „Kogo uważa pan za największego polityka
przeszłości“? Na pytanie odpowie
działo 8500 osób, w tym 46 proc,
głosów padło na Bismarka, 9 proc,
na Churchilla, 7 proc, na Stressemanna i 6 proc. na... Hitlera. Ko
mentarze niemieckie podkreślając,
że wynik ankiety wskazuje na
tkwiącą w społeczeństwie niemiec
kim tęsknotę za „silnym mężem“.
Bismark otrzymał prawie połowę
głosów, gdyż Niemcom imponują
wyniki jego działalności politycznej
oraz osignięcia Rzeszy w okresie
rządów „żelaznego kanclerza“. To
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samo ma dotyczyć Hitlera, choć 6
proc, głosów nie wygląda imponu
jąco. Churchill i Stresemann mają
posiadać uznanie wśród Nnemców
z racji ich dążeń do ustabil zowania stosunków europejskich na za
sadach ścisłej współpracy wszyst
kich narodów. Najistotniejsze jest
jednak zdaniem „Münchner Mer
kur“, że ankieta wykazała tęsnotę
za „silnym mężem“, który myślałby i działałby za Niemców. Uczeni
obecnie demokracji. Niemcy czują
się żle, skoro brak im „Fuhrera“.
ZAPOMNIANO, CO MÓWIŁ
LIEBKNECHT.

W Lipsku istnieje „Bibliographi
sche Institut“, będący własnością
państwa, jak zresztą wszystkie te
go rodzaju instytucje w okupa
cyjnej strefie sowieckiej. Instytut
wydał nowe wydanie „Duden“, wy
dawnictwa ustalającego zasady .pi
sowni w jęz. niemieckim oraz zna
czenie obcych słów.
Prasa w strefie sowieckiej pro
wadzi gwałtowną kampanię prze
ciw redaktorom wydawnictwa, gdyż
wyjaśnia znaczenia słów obcych
podane zostały niezgodnie z poli
tycznymi pojęciami marksizmu. Ze
stawia się więc przypiski z „Duden“
z ustaleniami „Słownika wyrazów
obcych“ w opracowaniu V'ilhelma
Liebknechta, jaki ukazał się równo
cześnie. Oto przykł '.dy: Wedłig „Du
den“ pojęcie „imperializm“ oznacz i
„dążenie wielkich mocarstw do roz
szerzenia władztwa“, gdy według
Liebknechta jest to „forma pano

„MARTWE DUSZE“
nawei krupnikowego pęcaku. W’
tak zawiłej sytuacji pismo dora
Jak donoszą „Wiadomości Pol
Kościół anglikański ma wciąż dza zamiast dostarczania grys ku
kłopoty z czerwonym dziekanem wyłącznie do szpilali: „przyznać na skie“ ze Sztokholmu, z Litwy a tak
arcybiskustwa Canterbury. Z no jeden z sześć u zapasowych kupo że z okolic Wilna wywieziono wiele
wego komunikatu arcybiskupa dra nów asygnaty na mleko po kilo ludności wiejskiej a na jej miejsce
Fishera dowiadujemy się, że jest gramie grys ku m’es ęcznie na o- przysłano osadników z różnych na
on wciąż zarzucany pytaniami dla seska.“ Można się założyć, że nic rodowości sowieckich. Podobno, je
czego Dziekan nie zost ł usunięty tak skutecznie nie wpłyni na za żeli żona wywiezionego pozostała
z urzędu kościelnego z powodu opatrzenie czarnego rynku w gry- na miejscu, musi wyjść za mąż za
swych niezgodnych z powołaniem sik!
przybysza. M:ło tego! Przybysz doduchownym poglądów. Prymas an KŁOPOT OBEZWŁADNIAJĄCY staje nazwisko wywieź onego. Ta
sama procedura, jak pisze „The
glikański wyjaśnia, że dla „usunię
Ciekawe światło na przyczyny Esrten Quarterly“ stosowana jest
cia z urzędu prawo wymaga pro
cesu j skazania w cywilnym lub klęski chińskiej i zupełnej niesku od paru lat w Estonii.
kościelnym sądzie, a Dziekan nie teczności pomocy amerykańskiej
Sowiety są światem, którego po
popadł pod osk rżenie w którymś dla Chin rzuca korespondent pa jęcia nie mieszczą się w głowach
z tych sądów“. Kwalifikując pog ryskiego „Le Figaro“. Widzi on je w nam, nam najbliższym, niestety, wania monopolistycznego kapitału
lądy Dziekana jako „ni wrażliwe zupełnym braku poczucia państwo tego świata azjatyckiego sąsiadom. jako najwyższe i ostatnie stadium
na prawdziwe fakty sytuacji“, za wego u Chińczyków. Chińczyk, najkapitalizmu“; według . „Duden“
rzucając mu że posiada nadmiar sumieniejszy pracownik i najucz
KŁOPOT POCIESZAJĄCY
światopogląd materiallstyczny jest
zaufania do państw „totalitarnych ciwszy kupiec, nie ma pojęcia wła
„dążen em do życia“, a faszyzm po
i policyjnych“, i wreszcie wyraża sności państwowej, zostawszy uPrzed Francją stanęło zagadnie jęciem państwowości, gdy według
rzędnikiem,
wszystko
rozkrada.
Ni
nie, jakiego nie znała od dziesiąt LiebknecłCafaszyzm jest .panowa
NIE CZYTALI „MEIN KAMPF“? jąc ubolewanie z powodu jego wy
stąpień — prymas Kościoła angli lotnisku pod Kantonem ludzie mie ków lat. Trzeba w ciągu najbliż niem najdzikszej, najbardz’ej reak
Zeitung“ kańskiego nie wyciąga wniosków szkają w kadłubach samolotów szych sześciu lat wybudować sie cyjnej i imperialistycznej części f!Według
„Badische
(strefa franc.) w jednej z bibliotek kościelno-prawnych w stosunku do amerykarisk ch, które nigdy nie la dem tysięcy nowych lokali szkol nansjery': „Duden“ zupełnie nie
tały. Silniki, urządzenia, skrzydła, nych. Tak oświadczył minister o- uwzględnił pojęcia „walka klas“, a
publicznych stwierdzono, że „Mein Dziekana.
Mamy tu do czynienia nie tylko stery rozkradziono lub posprzeda- światy. Pismo „Esprit“ dokonało pod terminem „klasa“ nawiązuje
Kampf“ Hitlera i „Mytnus des 20
Jahrhunderts“ Rosenberga były w z nieprawdopodobnym Dziekanem, wano. W dachach kadłubów bez dalej idących obliczeń i twierdzi, że do... klas szkolnych. Skąd też obu
okresie siedmiu lat przed 1945 r. al> z nieprawdopodo ną sytuacją domni powybijali dziury i założyli w ciągu lat dziesięciu trzeba będzie rzenie mar sijtowskich talmudyswypożyczone zaledwie dwa czy też kościelno-społeczną. A może Dzie kominki. Lotnisko zamieniło się w 50.000 nowych izb szkolnych. Po raz tów.
trzy razy. Jeden z czytelników tego kan, mający zaufanie do państw miasteczko. Dwa miliardy dolarów pierwszy bowiem za życia dwóch
pisma informował, że będąc więź tot tlitarnych i poi cyjnych, jest z pomocy amerykańskiej przeszło ostatnich pokoleń Francja zaczęła NIEMIECKIE MAPY I ATLASY.
niem w latach. 1942/43 zarządzał istotnie strawniejszy dla tego Ko do kieszeni k lku ludzi z otoczenia, mieć przyrost naturalny, to znaczy,
Brytyjski zarząd wojskowy uzu
biblioteką, więzienną przez siedem ścioła, niż pozostający dotąd na a raczej z rodziny Czang Kaj Szeka. że więcej rodowitych Francuzów pełnił zarządzenia, dotyczące nie
Ci
najbogatsi
dziś
ludzie
Azji
zain

swym
stanow
sku
kościelnym
an

rodzi się niż umiera, że ten rzekomo mieckich map, m.in. następujący
miesięcy i w tym okresie ani razu
nikt nie zwrócił się o wypożyczenie glikański biskup Birminghamu nie westowali te pieniądze z powrotem przeżyty naród zaczyna wracać do mi wskazaniami: a) granice Nie
w
Stanach
Zjednoczonych
tak,
że
normalnego zdrowia.
hitlerowskiej biblii. „Badische Zei- mający zaufania do Chrystusa
miec mają być podane jak z r. 1937,
Regeneracja Francji zadaje raz b) granice stref okupacyjnych ma
tung“ komentuje te szczegóły dość Pana i odmawiający Mu bóstwa? Ameryka na tym właściwie nic nie
jeszcze kłam deterministycznemu ją być podane zgodnie z ustalenia
osobliwie, gdyż pisze, że jest to do W tym wypadku aktualny b skup straciła.
Korespondent przytacza opowia poglądowi, że narody są organizma
wód, „jak mało ludzie chcieli mieć również „nie popadł pod oskarże
mi mocarstw alianckich, c) północ- .
z tym coś wspólnego“, gdy tymcza nie" ani w sądzie cywilnym ani w danie pewnego Szweda o jego pod mi, które się starzeją a potem mu ną część Prus Wscodnich należy
róży
koleją
z
Hankieu
do
Kantonu.
sądzie
kości
Inym.
szą umierać. W rzeczywistości pod
sem trzeba przypomnieć, że „Mein
W pewnym miejscu pociąg stanął, względem rasowym wszyscy ludzie opatrywać napisem „pod zarządem
Kampf“ ukazała się w kilku nakła
sowieckim“. Południową część Prus
bo
tor
był
zerwany.
Pasażerowie
„SZLACHETNY
“
LORD
są jednakowo starzy a byt narodu Wschodnich,
dach w łącznej ilości przeszło dwa
teren leżący na
wysiedli,
rozebrali
tor
z
tyłu
za
po

jest
przede
wszystkim
zjaw
:
skiem
miliony egzemplarzy i była rozda
O niezwykłym nieraz poziomie
wschód od ilnii Odra-Nissa oraz na
wana jako upominek każdej parze dyskusji w Izbie Lordów daje poję ciągiem, ułożyli w brakującym kultury duchowej nie fizycznej. zachód od ujścia Odry, łącznie ze
nowożeńców. Dalej zaś każdy par- cie wystąpienie przed paru dniam’ miejscu z przodu, poczym pociąg Narody się demoralizują i tracą Szczecinem, należy oznaczyć jako
tyjnik hitlerowski posiadał obo w tym „dostojnym“ gronie nieja pojechał. Dalej skończył się węgiel ochotę do życia, ale się nie starze „pod polskim zarządem“.
wiązkowo książkę Hitlera w swoim kiego lorda Amwella. Arcybickup na jakiejś Stacji. Na dworcu też ją. I zawsze mogą się odrodzić.
Sprawa została więc uregulowa
domu i napewno traktował ją jako Yorku wygłasza przemówienie, w węgla nie było. W miaście był skład,
Inna rzecz, że hymny pochwalne na zgodnie z niemieckimi życzenia
ale
właściciel
nie
chciał
dostarczyć
drogowskaz życiowy. Nie jest też którym wysuwa żądanie umiędzy
na cześć ducha francuskiego i od mi.
słuszny pogląd, jakoby wczesne narodowienia Jerozolimy i Miejsc kolei, ponieważ nie ufał w jej solid rodzenia moralnego tego narodu,
Były bowiem wciąż narzekania
poznanie „Mein Kampf“ przez na Świętych. W dyskusji zabiera głos ność finansową a może także dla jakie pieją niektórzy Polacy zarów i skargi, że zarządzenia mocarstw
ród niemiecki mogło zapobiec rea lard Amwell. Opowiada, jak w tego, że węg;el był kradziony z ko no na emigracji jak i w kraju, są okupacyjnych ustalają sposób wy
lizacji polityki hitlerowskiej, gdyż związku z misją natury wojskowej lei i obawiał się, że mu odmówią nieco naiwne. Dają one wyraz pol konania niemieckich map i atla
właśnie naród niemiecki był śle W Palestynie sięgnął „dó historu ‘ wobec tego zapłaty. Pasażerowie skiemu niepraktycznemu i niefra sów tak, jakby istniejący stan rze
pym wykonawcą wskazań „wo i doszedł do przekonania, że spra urządzili składkę, nabyli u kupca sobliwemu idealizmowi. W rzeczy czy odnośnie wschodniej granicy
dza“ i doskonale zdawał sobie spra wa istnienia tam Miejsc Świętych ten węgiel, pociąg mógł jechać.
wistości główną przyczyną wzrostu
Amerykanie spodziewali się, że urodzin we Francji jest prawodaw Niemiec miał być już obowiązujący,
wę z jego celów politycznych. Prze nasuwa najpoważniejsze wątpli
gdy tymczasem Niemcy wciąż pod
cie i cytowane tu pismo przyznaje, wości. Zdając sobie sprawę, że wie Chiny staną się demokracją. Ale stwo fiskalne. Francuzi, przerażeni kreślają jego tymczasowość. Były
że szczególną podatność na „naro- lu mahometan i chrześcijan uważa jak można wprowadzić urządzenia wyludnianiem się kraju, skoncen też krytyki, że niemieckie zakłady
dowosocjalistycznego bakcyla“ oka J rozolimę jako miejsce „bardzo demokratyczne w kraju, w którym trowali wysiłki skabu na zapobieże kartograficzne wypuszczają mapy
zały środowiska wykształcone. Wi rzy w legendę przywiązaną do te- nie ma i nigdy nie było żadnych niu depopulacji. Dzisiaj we Fran np. bez wschodnich obszarów b.
dzimy więc, że na zasadzie ułam święte“, on lord Amwell „nie_wie- ksiąg ludności ani metryk ani spi cji opłaca się mieć dzieci, żeby Rzeszy, czy nawet bez pojęcia
sów ani dowodów osobistych, w nie tylko korzystać z ulg i przywi
kowych statystyk bibliotecznych miasta“.
„Niemcy“ (Geographischer Welta
również usiłuje się fabrykować le
Wmieszał s5ę do dyskusji Lord którym nie wiadomo nawet czy jest lejów ale pobierać tzw. allocation tlas furden Schulgebrauch“, wyko
gendę, że Niemcy nic nie w’edzieli, Strabolgi oświadczając, że Miejsce cz erysta czy pięćset miFonów mie familiale. Nie zaprzecza to w niczym nany w Offenburg nie zawierał na
o co właściwie chodzi Hitlerowi.
Święte stało się Świętymi przez u- szkańców?
możliwościom odrodzenia duchowe karcie Europy pojęcia „Niemcy“).
TRIEST GŁOSUJE
czucia tych, którzy uważają je ja
go, ale o nim nie świadczy w spo Niemieccy wysiedleńcy ze Wschodu
W wolnym terytorium Triestu od sób decydujący. Świadczy o rozsąd protestowały znowu z racji podania ■
ko Święte. ^,Czy szlachetny Lord,
ORDYNARNA PROPAGANDA
nie mógł by m:eć trochę szacunku były się wybory municypalne, które ku i praktyczności. Świadczy o tym, nazw miejscowości na wschód od
SEKCIARZY.
dla ich uczuć? Ale „szlachetny“ miały w dużej mierze charakter że unikanie potomstwa jest częściej linii Odra-Nissa w brzmieniu nie
Lord brnął dalej w swy?h wywo plebiscytu za powrotem miasta do wyrazem troski o jego przyszły los, mieckim oraz w przemianowaniu
„świadkowie Jehowy“ rozwijają dach.
Włoch lub przeciw. Partie włoskie niż egoizmu i wygodnictwa.
polskim. Bawarskie min. oświaty
w Niemczech szczególnie ożywioną
zebrały blisko dwie trzecie głosów.
wyjaśniło więc organizacji wysied
GRYSIK
propagandę, korzystając z poważNajciekawsze jest, że nikt prawie
PIERWSZY KLASZTOR
leńców, że „według obowiązujących
nej pomocy zagranicznej, Można
Krajowy tygodnik „Życie Gospo nie głosował na komunistów „tiw strefie amer. przepisów nazwy
TRAPISTEK
W
U.
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spotkać ich prawie wszędzie, jak darcze“ jest pełen zdrowego sądu. towskich“. Uzyskali oni zaledwie
miejscowości na wschód od linii
rozdają ulotki i „uczone“ pisma. I Któż by chciał zaprzeczyć takiemu drobne ilości głosów. Głosy prze
We Wrentham, w stanie Massachusetts, Odra-Nissa muszą być podawane
dziwne tylko, że nikt nie kroczy w twierdzeniu oficjalnego gospodar ciwne Włochom zebrali na swej li w Ameryce Północnej, położony został dwujęzycznie“. Obecnie jednak
te propagandowe machinacje, sko czego organu warszawskiego reży ście komuniści „kominformowcy“. kamień węgielny pod budowę pierwsze ukazało się nowe wydanie atlasu z
ro w rozpowszechnianych broszu mu: „Trudno oseskowi ofiarować Dowodzi to jak zagraniczne partie go w Ameryce klasztoru żeńskiego tra- Offenburga i zawiera poprawki,
rach można wyczytać określenia zrazy z kaszą gryczaną, bo gdy komunistyczne zależne są całkowi pistek. W klasztorze tym jest w tel które zadawalają narazie Niemców.
jak za dobrych czasów Alfreda Ro przechodzi on w pewnym okresie z cie od Moskwy. Tito jest Słoweńcem chwili 20 zakonnic. Przybyły one wszyst Wynika z tąd, że przepisy cytowa
senberga. Oto co można wyczytać: mleka na grysik ,brak grysiku na i Słoweńcy mieszkają w okolicy kie z opactwa Waterford z Irlandii, choć ne w odniesieniu do strefy brytyjs
„Najpilniejszm uczniem Pana jest rynku jest dotkliwy.“ Poza grysi Triestu. A jednak nie głosowali na 10 spośród nich jest rodowitymi Ame kiej mają moc obowiązującą rów
ten, kto zabija najwięcej duchow kiem dla amatorów niczego nie „państwową“ partię jugosłowiańs rykankami. Męskie klasztory trapistów, nież w strefie amer. Prasa niemiec
nych“, „Kościół katolicki jest mat brak. Jest i krajana w kostki kasz ką. OZNA ma krótkie ramię, nie — zakonu o najbardziej surowej regule, ka podkreśla, że zarządzenia władz
ką wielkiej k..., kościoły prote ka krakowska, i jaglana „i perłowa, sięga nim przez granicę. MWD ma nakazującej m. in. zupełne milczenie, — okupacyjnych .mają wagę „aktów
stanckie są córkami wielkiej k ...“, i gryczana, i jęczmienna. Nie brak dużo dłuższe ramiona.
w Ameryce już istnieją.
politycznych“.
NIEPRAWDOPODOBNY DZIEKAN
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ZE ŚWIATA KATOLICKIEGO
Komunistyczna walka z kościołem
w Czechach
Walka z kościołem w Czechosłowacji
w ostatnich tygodniach wybitnie przy
brała na natężeniu. Arcybiskup praski,
ks. Beran, ogłosił dn. 29 kwietnia list
do całego duchowieństwa czeskiego z za
wiadomieniem, że ostatnia konferencja
czeskiego episkopatu musiała zostać
przerwana, gdyż stwierdzono, że w sali
Konferencji ukryty jest mikrofon podsłu
chowy. W tymże samym liście ks. Be
ran stwierdza, że w Słowacjii na Mora
wach wszystkie szkoły Katolickie, nie
wyłączając seminariów duchownych, są
nieczynne, młodzież Katolicka jest przy
musowo wcielona do organizacyj komu
nistycznych, czasopisma Katolickie zam
knięto, a druk książek katolickich żaka
zany.

Ks. arcybiskup Beran zagroził klątwąministrowi komunikacji, p. Petrowi, o ile
nie zaprzestanie on działalności antyreligijnej.
Czeskie ministerstwo oświaty zaczęło
wydawać — i bezpłatnie rozsyłać wszyst
kim księżom — komunistyczną ,,Gazetę
Duchowieństwa Katolickiego”, wzywają
ca księży do „pozytywnej postawy” wo
bec komunizmu i obiecującąim, że jeśli
będą „posłuszni”, to otrzymają „zwięk
szone pobory” i będą mogli „bez oba
wy wykonywać swe obowiązki duszpas
terskie”. Ks. arcybiskup Beran zapro
testował u ministra [oświecenia przeciw
ko nadaniu komunistycznej gazecie takie
go tytułu.

Najstarsza Katedra w Nowym
Świecie

LESTONNAC

Najstarszą katedrą Katolicką zachod
niej pokuli jest katedra w mieście San
to Domingo, w republice tejże nazwy,
na wyspie Hajti w Ameryce środkowej.
Jako instytucja, istnieje ona równo 450
lat — w obecnym, gotyckim kształcie za
częto są budować o kilkanaście lat póź
niej, w roku 1514, czyli w 8 lat po wstą
pieniu w Polsce na tron Zygmunta Sta
rego, a o 5 lat wcześniej, niż kaplicę
Zygmuntowską na Wawelu, Czcigodny
ten zabytek średniowiecza w Ameryce,—
rok 1514 na tak zapadłej na owe czasy
prowincji, jaką były zamorskie posiadłoś
ci Hiszpanii, niewątpliwie jeszcze nale
żał do średniowiecza, co gotycki styl
tej katedry potwierdza,—mieścił w swych
murach przez długie wieki prochy Krysztofa Kolumba, — zgodnie z przez niego
samego wyrażonym życzeniem. Miasto
Santo Domingo jest najstarszym miastem
w Ameryce: założono je w roku 1496,
w 4 lata po odkryciu Ameryki przez
Krzysztofa Kolumba i w 4 lata po przyję
tej przez podręczniki szkolne dacie skoń
czenia się średniowiecza.
W uroczystym nabożeństwie, odpra
wionym w święta Wielkiejnocy z okazji
rocznicy założenia katedry wzięli udział
pielgrzymi z 40 krajów amerykańskich
i pozaamerykańskich. Wielką mszę pontyfikalną celebrował miejscowy arcybis
kup, ks. Piltini, w obecności Prezydenta
Rzeczypospolitej, p. Trujillo.
Przy tej sposobności, udostępniono
dla publiczności skarbiec katedralny, za
wierający skarby wartości 5 milionów
dolarów.
Diabeł nie lubi Irlandczyków

Trzej irlandzcy Redemptoryści, misjo
narze, pracujący w zapadłym zakątku
Ameryki wśród Indian, dokonywali egzorcyzmów nad Indianinem, opętanym
przez diabła. Człowiek ten nie znał in
nego języka prócz swego ojczystego na
rzecza, gdy jednak księża zagadali do
niego po francusku, odpowiedział płyn
ną, wyśmienitą francuszczyzną. Tak.sa
mo płynnie odpowiadał po angielsku,
po łacinie i po grecku, gdy zwracano
się do niego w tych językach. To sza
tan przemawiał jego ustami.
Jeden z księży zwrócił się do niego
w języku gallickim (celtycko-irlandzkim),
wzywając diabła, by opuścił ciało opę
tanego. Odpowiedź zabraniała po an
gielsku: „Nie chcę waszych Irlandczyków
znać".
W sceptycznym dziewiętnastym stu
leciu „poważne" czasopismo nie odwa
żyłoby się wydrukować takiej „bajki"
i „o wypędzaniu diabła" i o diable
przemawiającym ustami człowieka. Ale
my się nie wahamy wiadomości takiej
podać w kronice wydarzeń (za „The
Redemptorist Record" i „Kroniką Sera
ficką"), bo zarówno istnienie diabła, jak
skuteczność egzorcyzmów. uważamy nie
za bajkę, lecz za fakty, Nie pierwszy
raz również spotykamy się z wiadomo
ścią, że szatan, przemawiający ustami
opętanego, mówi różnymi językami.
A więc diabeł nie lubi Irlandczyków.
Może Irlandczycy, jeden z najwierniej
katolickich narodów w świecie, mają
przed sobą jakąś szczególniejszą, niemiłą
szatanowi misję do spełnienia w dzie
jach? ‘
(Ciekawa rzecz, jakby szatan zareago
wał, gdyby się do niego zwrócono—po
polsku? Jak nas, ze swego punktu wi
dzenia, ocenia?.. Dopisek kronikarza).

W niedzielę dn. 15 maja w ba
zylice św. Piotra w Rzymie Ojciec
św. ogłosił kanonizację błogosła
wionej Janiny de Lestonac, Fran
cuz i. założycielki Stowarzyszenia
Córek Marii Panny. Uroczystość
była transmitowana przez radio,
przyczem — co jest innowacją w
rytuale — również i radiosłucha
cze zostali wezwani na świadków
nrzez Papieża nieomylnych słów
Kościoła.
św. Janina urodziła się w Borde
aux 393 lat temu i miała matkę
nrotenstantkę. Zmarła w wieku
81. przyczem w czasie od 17 do
41 roku życia była mężatką. Do
piero w 10 lat po owdowieniu, —
gdy miała 51 lat, — założyła swo
ją kongregację. Kongregacja ta
ta miała w chwili' jej śmierci 30
domów we Francji, a obecnie jest
szeroko rozkrz^wiona w Europie
Afryce i Ameryce.
W uroczystości kanonizacyjnej
w Rzymie wzięło osobiście udział
45 rodzonych potomków świętej,
noszących nazwiska Beauregard,
Bodard. Montferrand i de Pointae.
Król Rudahigava odwiedza Belgię

Przybył do Belgii z urzędową wizytą
król Mutara Rudahigava, władca kraju
Ruanda w Kongo belgijskim. Jest on
gorliwym katolikiem i sławiony jest
przez swych poddanych jako prawdziwy
ojciec kraju
Przyjął on wiarę katolicką dopiero
6 lat temu, ale jego katolicyzm jest
szczery. Przed przyjęciem chrztu roz
wiązał on harem, jaki zgodnie z odwieczną
tradycją swego rodu posiadał. Ma on
teraz tylko jedną żonę, katoliczkę. Nie
stety, nie mają oni dzieci, królestwo
Ruanda nie ma więc następcy.
Pierwsi misjonarze przybyli do Ruan
da niewiele więcej, niż 50 lat temu.
Dziś jednak, oprócz misjomarzy, działa
w królestwie Ruanda 81 księży miejsco
wych.
Powrócił po śnr.erć

Ks. Antoni Ma, proboszcz w Pingtu,
w zajętej od kilku lat przez komunistów
prowincji Szantung, w Chinach, ukrywał
się przed komunistami od sierpnia 1947
r., gdy Pingtu zostało zajęte przez ko
munistów a jego koledzy, księża Józef
Teng i Jakób Chang zamordowani.
W roku bieżącym ks. Ma przybył
potajemnie do swej parafii w okresie
wielkanocnym, by umożliwić parafianom
odbycie spowiedzi wielkanocnej. Został
ujęty właśnie w chwili, gdy słuchał spo
wiedzi i rozstrzelany.
KatoFcy zwalczają ustawę
o prostytucji

Rząd Perona w Argentynie wprowa
dził w życie ustawę, legalizującą prosty
tucję. Ustawa ta motywowana jest tym,
że rzekomo łatwiej jest zwalczać ujemne
skutki prostytucji dla zdrowia publicz
nego, gdyż jest ona instytucją legalną,
Kardynał Copello, arcybiskup Buenos
Aires, złożył wizytę prezydentowi Pero
nowi i oświadczy; mu, że Koścłół jest
ustawie bezwzględnie przeciwny. Akcją
sprzeciwu kieruje Akcja Katolicka W
dniu wejścia w życie ustawy Peron
otrzymał 30 000 depesz protestujących.
Prezydentem Łotwy
Biskup Rancan

przedniego prezydenta i wyniku piasto
wania urzędu wicemarszałka sejmu —
administrator katolickiej archidiecezji
ryskiej, J. E. ks. biskup Rankan.
Przebywa on na wygnaniu w Bawarii
i wtych dniach obchodził tam jubileusz
swej konsekracji na biskupa. Ks. Rankan
pochodzi z Inflant polskich i wychowa
ny jest w polskiej kulturze. Oczywiście
mówi świetnie po polsku. Urodził się
w r. 1886, święcenia kapłańskie otrzy
mał w Petersburgu w roku 1911 i wy
święcony został na biskupa ryskiego w
roku 1924.

HA MARGINESIE DZIEŁA TOYNBEE’GO

WSPÓŁCZEŚNI ARIANIE

A. J. Toynbee zdobył sobie sła
wę jednego z najwybitniejszych
myślicieli zachodu. Fundamentem
tej sławy w szerszej opini jest, zro
biony głównie pod kątem potrzeo
„pabliku“ amerykańskiego, jedno
tomowy skrót jego sześciotomowego „Studium Historii“. Amery
kanie lubią mieć w jednej książce
autorytatywnie
podaną
całość
wiedzy o jakimś przedmiocie. Daje
im to przeświadczenie, że sprawę
poznali a oszczędza zbytniego wysił
Kogo wychowało seminarium
ki Toynbee‘go po obu stronach
australijski?
ku intelektualnego. Powodzenie książAtlantyku polega na tym, że odpo
Kolegium Św. Patryka w Manly, w wiada ona umysłowości anglosas
stanie Nowej Południowej Walii w Au kiej, wykształconej na różnokiestralii, będące zakładem kształcenia ka runkowym i niedogmaitycznym
tolickiego duchowieństwa obchodziło w protestantyżmie. Toynbee zrywa z
dniach 27 kwietnia — 2 maja uroczysto materializmem, przenosi zagadnie
ści diamentowego jubileuszu swojego ist nia społeczne w świat praw psy
nienia.
chologicznych, uznaje, że u pod
878 słnchaczy tego kolegium zostało staw każdej cywilizacji leży system
już wyświęconych na księży. Z pośród religijny, uważa chrześcijaństwo za
nich 19 otrzymało święcenia biskupie najwyższy z tych systemów, wyra
(15 biskupów, 3 arcybiskupów i prymas ża nadzieję, że cywilizację zachodAustralii, kardynał Gilroy).
nio-chrześeijańską da się urato
Z pośród pierwszych 100 słucnaczy, 34 wać.
jeszcze żyje.
?oynbee jest niewątpliwie svm
patykiem chrześcijaństwa ale czv
Potępień e „dyskryminacji”
jjst chrześcijaninem? Czy«elnik
Murzynów
jednotomowego skrutu nie dowie
się o tym. Autora, jako typowego
Odbyty w Chicago, ogólnoamerykański Anglika zagadnienie prawdy mało
kongres», federacji studentów uniwersyte interesuje. Chrześcijaństwo ocenia
tów katolickich powziął uchwałę, potępia bardzo dodatnio z punktu widzenia
jącą rasowe ograniczenia towarzyskie, pragmatycznego, ale czy opiera się
społeczne, prawne i t.d., stosowane wo ono na prawdzie? Co o tym sądzi
bec murzynów.
sam pisarz? Czytelnikowi raz wy
daj e się tak a raz inaczej. Pewną
• Konkurs na opisy wybryków sowieckich. odpowiedź znaleźć można dopiero
w przypisach do dzieła sześciotoAmerykańskie czasopismo katolickie „Ca- mowego.
tholic Digest" (adres europejski: 16 South
Dwa z tych przypisów, jakoby
Frederick Street, Dublin, Irlandia) dru osobnych rozprawek, są tu najbar
kuje krótki artykuł młodej dziewczyny, dziej znamienne. Jeden z nich, o
Węgierki, jak uniknęła w roku 1945 w rozmiarach prawie osobnej książki,
Budapeszcie, wraz z 42 koleżankami, stanowi tzw. wyższą krytykę teks
zgwałcenia przez żołnierzy sowieckich. tów Ewangelii. Autor zestawia kil
Pismo ogłasza, że ofiarowuje 25 dola kanaście różnych mitów z dziejów
rów za każdy nadesłany artykulik o po historycznych bohaterów starożyt
dobnych przeżyciach, o ile redakcja uzna ności greckiej i rzymskiej i wybie
go za nadający się do druku.
ra ośmdziesiąt kilka podobieństw
między nimi a fragmentami Ewan
gelii, układa z tego tablice, porów
nywa ze Starym Testamentem i
wreszcie dochodzi do wniosku, na
podstawie czysto werbalnych lub
sytuacyjnych podobieństw, że dzie
, O. Marian Piroiyński, redemptorysta: je Chrystusa, jak je opowiada
ŹRÓDŁO ŻYCIA. Nakład Księgarni Ewangelia, są częściowo m tyczne,
„Postęp”, Wrocław 1946. Stron 214. że objawienie następowało sto
Cena 3/6.
pniowo, nie tylko przez Stary Tes
O. Marian Piro vński, KSZTAŁCENIE tament ale także prziez (radycje
CHARAKTERU. Wydanie II. Wrocław greckie, że Bóg może równie dobrze
objawić się przez Wahrheit (praw
1949. Stron 146. Cena 3/dę) jak i Dichtung (poezję). Inte
O. M,arian Pirożyńki : O. BERNARD
lektualiści
angielscy bardzo są po
ŁUBIEŃSKI. Nakład OO. Redemptory dobni do Piłata:
to jest praw
stów, Wrocław 1949. Stron 288. Cena 15/- da?” zapytują z„Cóż
mądrą miną. I
O. Jacek ki^oroniecki OP. : KRÓLEW równie jak Piłat nie czekają od
SKIE KAPŁAŃSTWO. Studium o po powiedzi.
wołaniu i wychowaniu kapłana katolic
To są wątpliwości Toynbee‘go,
kiego. Wydanie III. Nakład „Homo dość
określające kierunek
Dei”, Wrocław 1947. Stron 158. Cena 4/- jego wyraźnie
myślenia. Poza wątpliwościa
Ks. A Jam Ludwik Szafraris ki: KAP mi ma on jednak i określone sym
ŁAN A PROBLEM POWOŁANIA. Wy patie które pozwalają znaleźć dla
danie OO Redemptorystów, Wrocław niego bardziej określone miejsce.
1948. Stron 014. Cena 1/6.
Tym sympatiom poświęcona jest
Daniel Rops: ŚWIAT BEZ DUbZY. rozprawka o Paullcjaniźmie.
Nakład księgarni „Homo Dei", Wrocław
Idąc za przestarzałym pisarzem
1948. Stron 182. Cena 4/6.
protestanckim Conybeare, Toynbee
Jedrzej Giertych: PÓŁ WIEKU POLI przyjmuje, że w pierwotnym chrze
TYKI POLSKIEJ. Uwaęi o polityce ścijaństwie jeśli nie przeważał, to
Dmowskiego i polityce polskiej lat 919— eonajmniej równał przyjętą póź
39 i 939—47. Zachodnie Niemcy 1947. niej naukę tzw. adopcjonizm, czyli
wiara, że Jezus urodził się człowie
Stron 270. Cena 12/IPacła u> Gruhiński: MIĘDZY MŁO kiem tylko, a został adoptowany
TEM A SIERPEM. Nakład Stowarzy przez Boga i otrzymał atrybuty bo
szenia Pisarzy Polskich, Londyn 1948. skie z chwilą chrztu w Jordanie.
Prawdziwą wiarę określa natoStron 365. Cena 2/6.
miastToynbee mianem koncepcjoDr Stanisław Skrzypek: UKRAIŃSKI
Z owego adopcjonizmu wy
PROGRAM PAŃSTWOWY NA TLE nizmu.
zarówno herezię arianizRZECZYWISTOŚCI. Nakład Związku prowadza
jak nestorianizm. ikonokla?Ziem Południowo-Wschodnich RP. Lon mu,
dyn 948. Stron 196. Mapa zasięgu te tów. i paul‘cjanAV7 w*nr
rytorialnego aspiracji Ukraińców. Ce

Książki na składzie

na 6/Zygmunt kPojciechowski: PAŃSTWO
POLSKIE W WIEKACH ŚREDNICH.
Dzieje ustroju. Wydanie II. Księgarnia
Akademicka, Poznań 1948. Stron 403.
Cena 8/6.
Stanisław kZąsylew ski: W SREBRNYM
□WORKU Z MODRZEWIA. Wydanie
„Rybitwa", bez miejsca i daty. Stron
68. Ilustrowana wielobarwna obwol uta.
Cena 0/6.
Wszystkie wymienione książki są do
nabycia w Katolickim Ośrodku Wydawni

czym VERITAS, 12, Praed Mews, London,
Prezydentem Rzeczypospolitej fcotew- W.2. Oprócz kwoty za k isążkę należskjej jest obenie — wobec śmierci po- dołączyć 6 d na porto.y

się od Pawła z Samosaty, którzy
przetrwali przez szereg wieków w
Armenii a w awunaotym wieku po
przez Bałkany dotarli nauką swoją,
do Europy i od nicn wziął s^ę rucn
herezj i katarskich, naj bardziej
znany pod postacią Albigensow
francuskich. Toynbee, wytykając,
pewne skrajności Conybeare'a, ma.
jedna wyraźną sympatię dla tra
dycji kacerskich i broni zarówno
paulicjan jak i katarów przed za
rzutem manicheizmu czyli wiary w
równorzędność czynników zła i
dobra w świecie i w to, że materia,
jest złem sama w sobie. Uważa, że,
wbrew zarzutom katolików, byli
oni tylko „adopcjonistami”. Twier
dzi ponadto, że Ewangelia wedle
św. Marka jest „adopcjonistyczna“,.
co zostało dawno obalone przez fa
chową krytykę katolicką.
Toynbee nie zajmuje się dalszy
mi losami „adopcjonizmu“. Były
one jednak ciekawe. Prąd zaprze
czający boskości Jezusa odżył w
czasie reformacji (czy też wyszedł
z ukrycia, w którym pozostawał od
czasu klęski kacerstwa). Rozwinął
się i trwał dłuższy czas w dwócn
krajach, bardzo nas obchodzących.
W Polsce pod postacią socynianizmu czyli ariaństwa aż do końca
XVII-go wieku, a w Anglii do dziśdnia w postaci tzw. unitarianizmu,.
przeszczepionego także na grunt
amerykański. Unitarianami np. są
Chambelainowie. Zarówno minister
i bojownik imperializmu brytyj
skiego Józef, jak minister spraw
zagranicznych z czisćw Locarna
Austen i premier z Monachium i z
chwili wybuchu drugiej wojny
światowej Neville, należeli do tej
sekty. Zwolenników unitarianizmu
nie brak w kościele anglikańskim
ani wśród wyższych warstw społe
czeństwa
amerykańskiego. Ba,
jestem przekonany, że gdyby poskrobać wielu dygnitarzy kościel
nych anglikańskich z obu stron
ktlantyku i bardzo wielu wyznav
łów oficjalnego kościoła państwo
yego tu a kościoła episkopalnegi
za wodą, okazałoby się, że poglądy
ich są bardzo zbliżone do arianiz
tłu. czyli mówiąc językiem pseudi
aaukowym do „adopcjonizmu“. C
tyle łatwiej jest przecież przyjąć,
że Jezus był człowiekiem o nad
przyrodzonych cechach niż że był
Bogiem.
Tylko że w arianizmie n:e ma
miejsca na Odkup enie. I trzeba po
wiedzieć, że w naukowej teorii his
torii ludzkości Toynbee‘go także
nie ma miejsca na Odkupienie.
Chrystus jest w niej tylko naj
doskonalszym bohaterem i refor
matorem, którego dzieło jest ściśle
związane z określoną cywilizacją.
Czytelnik tego dzieła nie może
oprzeć się wrażen u, że dla autora
jednoznacznym jest przetrwanie
cywilizacji zachodnio-chrześcijańskiej z przetrwaniem chrześcijań
stwa. życzymy sobie gorąco, żeby
Anglia i Ameryka wyszły zwycięsko
z opresji naszej en^ki i trwłv
najdłużej, ale wiemy, że Kościół
Chrystusowy nie upadnie nawet,
jeżeli te państwa znikną z po
wierzchni z’emi.
Dan4el-Rops uważa, że ar'an’zm
był najpoważniejszą ze wszystkich
herezii. I istotnie dziś. gdv jesteśmy
świadkami przeżycia się zborów
protestanckich i zupeł^e^o zwie
trzenia tych wątpFwości i błędów'
na których się różne jego odnogi
oparły, starszy od protestantyzmu
o tysiąc dwieście lat arianizm od
zywa się. w form'e naiczęściei pod
skórnej. w nas^vch czasach i od
działywa na rozkładający się pro
testantyzm
zwłaszcza
krajów
anglosaskich.
W'\jc;ech Wasiutyński.

STANISLAW GRYZIEWICZ

ŚRODKI POLITYKI GOSPODARCZEJ
Pierwsze w polskiej literaturze naukowej dzieło ekononjiczne dające czytelni
kowi pogląd na wopółczesną technikę polityki gospodarczej, napisane przez wybit
nego znawcę przedmiotu.
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WĄTKI MUZYCZNE
r

PRZED ZAKOŃCZENIEM SUBSKRYPCJI

SIR ALFREDZIE, ZBUDŹ SIĘ I — ŚNIJ
NA „KSIĄŻKĘ O KOŁYMIE“
W dniu 15 czerwca „Książka o domiliśmy naszych Czytelników
Academy, której jest prezesem,
Zgadzam się, że istnieją rzeczy,
Kołymie“ została oddana do druku. został przesunięty do dnia 2 lipMunnings na zebraniu Royal które, aby właśnie podtrzymać kultu zależna od czasów — a więc spokoj
P ARĘ
Przedpłaty subskrypcyjne na ca 1949 włącznie. Przesunięcie do
nych, niespokojnych; — od miejsca
tygodni temu Sir‘Alfred

rę, należy nie tylko nie tolerować, ale
— a więc krajów gorących i zimnych
poprostu zwalczać: są rzeczy złe,
— no i od osobowości jej twórców.
szkodliwe.
Przyczyni temperament twórczy też
Nim przeglądnę sztukę w tym
jest zależny w dużym stopniu od cza
świetle, ipragnę wtrącić słowo o kry
su i miejsca. Czysty rezultat jest ?•
tykach: krytycy są to ludzie o usta ki, że jakieśmy czasy sobie stworzyli,
lonych poglądach i stąd nie są skłon taką będziemy mieli sztukę. I tu ra<.
ni czy to do ich zmiany czy do uzu jeszcze przypomnę, że sztuka, ażeby
pełnienia w nowych dziedzinach. Tu
istnieć, musi mieć twórców i admini
ehciałbym przypomnieć o ludziach, stratorów.
którzy wprowadzali nowe prądy i by
To, że mamy takie czasy jakie ma
li za to przez krytyków — jak mię
dzy innymi Beethoven — po prostu my — ani lepsze ani gorsze od po
wygwizdywani. Chciałbym usłyszeć przednich, ale inne — nie jest winą
A więc iprzede wszystkim: dlaczego dziś kogoś wygwizdującego Beetho- ani Milhaud, ani Benny Goodman‘a,
ani Cole Portera, ani Picasa. Jeżeli
tak znikoma ilość osób odpowiada na vena.
człowiek regularnie obrywa lanie,
„Niemoralność“ Sinatry.
te krytyki? Przypuszczam, że dlate
albo stanie się dzikim, albo bardzo
go, iż odpowiedzieć na nie trudno.
Na szczęście ludzie, a szczególnie łagodnym. I to dziś mamy: Schdniberg
Ostatecznie jakie są agumenty tej owo potężne ciało: wykształceni sno
starej szkoły? Ograniczają się one bi, pamiętają tego rodzaju wypadki, i Walton; Praeger i Kern; Chirico i
■do wyrażeń jak „głupie“, „bez sensu“, i dlatego zachowują się stosunkowo Reneault.
„niezrozumiałe“, i do stwierdzeń, że z rezerwą wobec Strawińskiego ec
Każda akcja wywołuje reakcję:
tak Sir Alfred jak i Winston Churchill consortes. Krytykują styl, metodę, człowiek, który za często spotyka się
z przyjemnością kopnęliby Pikasa, ale nie śmią rzucić się na nich z fur- z twardymi faktami życia, śni. A
ale to jest w wypadku gdyby go spot rią, nie nazywają ich szkodliwymi, śnienie jest komponowaniem.
kali. Zbijanie takich argumentów y- (Mówię ogólnie). Natomiast ci ob
łoby oczywiście naśmiewaniem się z rońcy dawności, drą pasy z muzyki
Sir Alfred i Donald Duck.
logiki.
tanecznej. I tu muszę stanąć w obro
Picasso, Matisse, Clhagal — to od
Krytyka nowoczesnej muzyki jest nie słabszych. Z góry określam swoje bicie snów. Ich dzieła to czyste dzie
jeszcze bardziej mglista: przede osobiste stanowisko w sprawie mu ła imaginacji, i z imaginacją trzeba
wszystkim nadal nie wiem, czy ci ob zyki lekkiej: nie lubię jazzu, ale iie do nich podchodzić. Chirico „nawró
rońcy dawności sprzeciwiają s;ę przeszkadza mi to w podziwianiu cił“ się do tego świata marzeń, a był
Strawińskiemu,, Benny Goodman, czy rytmu: natomiast lubię posłuchać największym marzycielem. Jego „na
Irvin Berlinowi. Więc nie tylko nie walców, rumb, i tej kategorii muzyki wrócenie“ mnie nie przekonywa,
wiem, dlaczego się nie podoba, ale tanecznej.
tymbardziej że „nowy“ Chirico naTeraz więc zapytuje z czystym su malaował przeszło czterysta auto
nawet nie wiem jaki rodzaj nowo
czesnej muzyki się nie ipodoba. Dla mieniem: gdzie w tej muzyce leży portretów, co samo przez się rzuca
tego też kontrargumentów wprowa zarzucana jej niemoralność, zło? Tu podejrzenia co do powodów nawró
dzać nie można. Sprawę trzeba omó z powodu niewyraźnie stawianych za cenia.
rzutów nie potrafię odpowiedzieć, bo
wić ogólnie.
Dla Sir Alfreda drzewo Picassa nie
sam nie widzę ani jej zła ani niemojest drzewem. Dla mnie Donald Duck
ralności
(znowu
mówię
ogólnie;
wy

Sprawa gustów.
jątki istnieją) i nie wiem gdzie ci nie jest kaczką, a jednak go lubię i
Disneyowski świat bajki jest dla
Zgadzam się, że gusta są różne. krytycy je znajdują.
mnie
najlepszym filmem. Możliwe ze
W
każdym
razie
muzyka
taneczna
Nawet dzielenie ludzi na klasy o po
mam
dziecinny
umysł, ale ja nie chcę
nie
ma
pretensji
do
tego,
aby
być
dobnych gustach nie może być do
kładne. Pan Iksiński może' uważać że monumentalna i wielka, jaką potrafi być dorosłym, jeżeli mnie mają ba
Bach jest niebem, ale w tym niebie być muzyka koncertowa: jest łatwa, wić wojna, racjonowanie, i niepowo
znajdzie drugie miejsce dla jakiegoś szybko wchodzi do ucha i szybko wy dzenie konferencji międzynarodo
innego kompozytora, będzie 'tolero chodzi robiąc miejsce na nową me wych.
wał jeszcze innego, aż tak po całej lodię. Nie ma w niej złego, ludziom
Takie, uważam, są fakty, na któ
kolejce dojdzie do kogoś, kto dla nie się podoba, pomaga do tańca. To re trzeba otworzyć oczy. Trzeba na
go będzie szczytem ohydy. Nie przy mnie wystarcza: przyznaje jej prawo uczyć się tolerancji szukać dobrych
puszczam, żeby istnieli ludzie obda bytu.
stron nawet w — nowoczesnej sztuce.
Powód sztuki.
A Sir Alfredowi radziłbym aby na
rzający sympatią jednego i tylko je
dynego kompozytora ilub jeden styl,
Sztuka jest wyłodowaniem ludz uczył się śnić...
a nienawidzili wszystkich innych. I kich uczuć, dlatego jak i one, jest
Andrzej Hierowski
właśnie ta kolejność faworytów na
daje gustom indywidualności. Jeżeli
ja mam sipecjalną urazę do jakiegaś
kompozytora czy też grupy kompo
W SPRAWIE BŁĘDÓW KOREKTORSKICH
zytorów, napewno są inni słuchacze,
którym się oni podobają. To proste;
W ostatnich kilku tygodniach nego rozdziału został wypuszczony
bo kompozytorzy też chcą żyć, a oez Drukarnia „Veritas Foundation po słowie „swój“ opuszczono daw
poparcia ze strony słuchaczy cięż ko Centre“, która drukuje ŻYCIE i GA ny“. Wiersz 19 zamiast „autentycz
ZETĘ NIEDZIELNĄ została prze ny“ ma być „autentycznym“. Wiersz
by im było tego dokonać.
organizowana i nieco powiększona. 28: zamiast „bo miał“ powinno być
Stało to w związku z koniecznością „bo umiał“. Wiersz 7: zamiast „tadostosowania warsztatu technicz mista“ ma być „tomista“. Wiersz 34
Sprawa tolerancji.

zaatakował nowoczesną muzykę. I w
tym kraju ech0 mu odpowiedziało:
setki listów posypały się do niego i
<do redakcyj pism. „Huzia na moder
nistów“ stało się powszechnym ha
słem. Okazuje się, że to bardziej za
raźliwe niżby można przypuszczać:
.ostatnio czytam w „Sunday Dispatch ‘
wzdychanie o Munningsa w muzyce,
który był i tu sypnął gromami. I to
mnie prowokuje. Dlatego ehciałbym
rozważyć problem nowoczesnej sztuki nie tylko z puntu widzenia muzyki.

nego do zwiększonych potrzeb wy
dawniczych.
Reorganizacja
tą
wszakże na krótki czas zakłóciła
normalny tok pracy redakcyjnej i
drukarnianej. Ucierpiała na tym
przede wszystkim korekta, która w
trzech ostatnich numerach była
szczególnie upstrzona błędami.
Obecnie okres ten jest zakończo
ny. Poczynając od numeru następ
nego korekta w ŻYCIU powinna
uledz zasadniczej poprawie i na
stępnie z każdym dalszym nume
rem usprawniać się coraz bardziej.
Za błędy korekcyjne w ostatnich
kilku numerach przepraszamy go
rąco zarówno Autorów, jak i Czy
telników. Aby zaś poprawić pozo
stałe błędy, prostujemy niniejszym
najważniejsze chociaż by z nich w
tekście ostatnich numerów:
Numer z dn. 12 czerwca (24/103):

Artykuł O. prof. I. M. Bocheńskie
go p.t. „Ojciec Jacek Woroniecki“
(str. 1 i 2): Szpalta 2, wiersz 6 —
zamiast „charakter“ ma być „cha
rakteru“. Przed początkiem następ-

konane zostało przede wszystkim
ze względu na zgłoszenia napływa
jące z odległych polskich środo
wisk, do których wiadomość o sub
skrypcji doszła z opóźnieniem
W dniu 15 czerwca maszynopis
„Książki o Kołymie“ został wręczo
Do soboty, dnia 18 czerwca wpły ny Dyrektorowi Drukarni ..Veritas
nęło 393 zgłoszeń subskrypcyjnych. Foundation Publikation Centre“, p.
Termin subskrypcji, jak zawia- Z. Kotkowskiemu do siadania.
28 maja 1949
od Ignacego Balińskiego
Croft House,
Sudbury,
Suffolk.
Szanowny Panie Krakowiecki,
Przesyłam pod adresem „Ventasu“ sumkę 6 sh. 6d. z prośbą o do
starczenie mi według zapowiedzi
książki Jego „Ks.ążka o Kołymie”.
Choć aż z powodu podeszłego
wieku niemal już ze strachem
biorę do ręki opisy mąk piekielnych
tylu tysięcy naszych rodaków i in
nych ofiar Hitlera i Stalina, jednak
znając trochę styl Pański^ uwa
żam za swój obowiązek zapoznać
się z torturami mrozu, które prze
kroczyły swymi okrucieństwami
cierpienia dawniejszych sybiraków,
a słyszałem ich wiele od tych co
zdołali powrócić do kraju po pow
staniu 1863 roku. Przyznaję że to
byli, pomimo różnicy wieku, naj
milsi moich lat studenckich 'towa
rzysze.
życząc więc Panu i całej naszej
polskiej sprawie najprędszego wyj
ścia Pańskiej książki,

pozostaję z poważaniem
Ignacy Baliński

ZAPISKI

Szanowny Panie Redaktorze!

Z prawdziwym zadowoleniem dowiedzałem się, że „Książka o Koły
mie“ ukaże się nakładem „Veritas“
przy pomocy społecznej subskryp
cji. Proszę o wpisanie mnie na listę
prenumeratorów.
Z przejmującą książką Anatola
Krakowieckiego zapoznałem się
przed wieloma miesiącami. Jestem
przekonany, że każdy kto pragnie
poznać najbardziej tajemne „wnę
trze“ Rosji, powinien książkę tę
czytać.
Uważam myśl subskrypcyjnego
wydania książek polskich na ob
czyźnie za bardzo trafną. Ta droga
winna zapewnić ratunek ks ążce
polskiej i jednocześnie wzmóc czy
telnictwo. Dodam, że metoda ta
jest szeroko stosowana w Stanach
Zjednoczonych.
Wyrażam nadzieję, że subskryp
cja znajdzie pełne powodzenie i że
społeczeństwo emigracyjne nie za
wiedzie.
Łączę wyrazy mojego prawdzi
wego poważnania.
Ignacy Nurkiewicz

Wiceprezes Kongresu
Polonii Amerykańskiej

LONDYŃSKIE

ANGIELSKIE WYDARZENIA KUL w dni powszednie od godz. 9.30 - 7r
TURALNE OSTATNIEGO OKRESU w niedzielę od 2 - 6. Wstęp 1 s. 6 d’
Pod tym nagłówkiem wprowadza Poza wystawą zbiorów Pinakoteki
my w „Życiu“ nowy dział informa Monachijskiej w National Gallery (o
cyjny, pragnąc dać Czytelnikom, za której w „Życiu“ już pisaliśmy), na
mieszkałym w Wielkiej Brytanii, szczególną uwagę zasługuje wystawa
możność orientowania się w przeja najcenniejszych zabytków sztuki ze
wach życia kulturalnego tego kraju zbiorów wiedeńskich. Wystawa ta,
i zapewnić im najważniejsze wskazó zorganizowana przez Arts Conncil’
wki praktyczne z tego zakresu. odbywa się w Tatę Gallery. Otwar
„Notatnik Londyński“ informować ta jest do 7 sierpnia, w dni powsze
będzie krótko o wystawach i innych dnie od 10-6 (we wtorki i czwartki
imprezach kulturalnych, teatrze, ra od 10 - 8), w niedzielę od 2 - 6. Wstęn
diu i ruchu wydawniczym; uwzględ 1 s. 6 d., dzieci 9 d.
W dwóch prywatnych galeriach
niać będzie oczywiście tylko wyda
obrazów: Lefevre Galleries (131, New
rzenia ważniejsze.
Bond Street) i Tooth‘s (31, Bruton
Street, W.l.) wystawione są obecnie
WYSTAWY OBRAZÓW
obrazy XIX stulecia, głównie impre
W LONDYNIE
sjonistów francuskich.
W Royal Academy na Piccadilly
W Fine Art Society (148, New
odbywa się obecnie doroczna letnia Bond Street) odbywa się wystawa
wystawa obrazów. Zwiedzać ją można wczesnych akwarel angielskich. Ot
warta w dni powszednie od 9.30-5.30,
„świata“ ma być „światła“. Drob w soboty 9.30 - 1.
niejsze literowe błędy pomijamy.
SPÓR O TELEWIZJĘ
O. I. M. Bocheński prosi o zazna
W prasie angielskiej toczy się
czenie, że nie jest autorem podty
tułów, które znalazły się w jego ar obecnie dyskusja, czy telewizja, która
tykule p.t. „Ojciec Jacek Woro znajduje coraz większe rozpowszech
nienie w Wielkiej Brytanii, ma być
niecki“.
Na tej samej stronie 2, w NOTAT iprzedsiębiorstwem samodzielnym, czy
NIKU w notatce p.t. „Jeszcze o Bal też ma zostać na stałe złączona z
zaku“, szpalta druga: Po wierszu 3, B.B.C. Świeżo ogłoszono, że S.J. Lood końca tej notatki wypuszczono thinère będzie kierował transmisjami
zarówno telewizyjnymi jak dźwięko
i 35: zamiast „narodowego“ ma być następujący wiersz: śmierci części wymi, a Val Giełgud (brat znakomi
„narodowe“. Szpalta 4: Wiersz 19 i nas samych, nas; dalej tak jak dru tego aktora pochodzenia polskiego,
20: zamiast „habitus libertalis“ ma kowano. (których równowagę itd.) Johna Giełguda) ma ponownie objąć
Szpalta 5. W Lekcji na uroczy
być „habitus libertatis“. Wiersz 24:
dramatu telewizyjnego
zaimek „jego“ ma być wydrukowa stość Bożego Ciała wiersz 4 od dołu kierownictwo
i dźwiękowego.
ny drukiem tłustym. Wiersz 31: za zamiast „tego i z kielicha pije nie Niektórzy z krytylków stanowczo
miast „zwirzę“ ma być „zwierzę“. godnie“, ma być: tego i z kielicha wypowiadają się za oddzieleniem te
Szpalta 5. Po skończeniu rozdziału, pije. Kto bowiem pożywa i pije nie lewizji od B.B.C.
to znaczy powierszu 6 brak podty godnie, — dalej jak wydrukowano.
Strona 5. W notatce redakcyjnej
WYSTAWA BALZAKOWSKA
tułu: TRZY GŁÓWNE DZIEŁA:
W LONDYNIE
ETYKA. Wiersz 11: zaimek (je przed artykułem „Z głosów o Felik
go“ ma być wydrukowany drukiem sie Konecznym“ wiersz 7 i 8: za
W Instytucie Francuskim przy
tłustym. Wiersz 15: zamiast „tomi- miast „w dodatku termin ten jest Queensberry Place (niedaleko rogu
cznej“ ma być tomistycznej. Wiersz używany bez definicji, odpowiada Exhibition Road i Cromwell Road),
21: zamiast „Kaznistyce“ ma być jąc wymogom naukowym“ ma być: odbywała się — z okazji 150-tej
„kazuistyce“. Wiersz 46: zamiast w dodatku termn ten jest używany rocznicy urodzin wielMego pisarza
„nowego“ ma być „nowoczesnego“. bez definicji odpowiadającej wy francuskiego — wystawa balzakowWiersz 32: zamiast „Wiwickiego" mogom poprawności naukowej.
ska. Zorganizował ją p. Miron GrinStrona 7. Szpalta 2, wiersz 20 od dea, redaktor międzynarodowego cza
ma być „Witwickiego. Szpalta 2.
Wiersz 6: zamiast „dominiującym“ dołu: opuszczono cudzysłowy przy sopisma literackiego „Adam“.
ma być „dominującym“. Wiersz 7: zwrocie „krwawego łotra Stalina“.
Wystawę otworzył przemówieniem
Po słowie „polski“ wypuszczono na
Numer z dn. 19 czerwca (25/104): p. Raymond Mortimer. Obejmuje ona
stępujące zdanie: Nie religia, jak by
„Notatnik“ Strona 2, szpalta 4. rzadkie wydania książkowe dzieł
ktoś mógł się domyślać, ale właśnie
W Notatce „co oznaczają ustępst Balzaka, oraz portrety i podobizny
język polski, bez którego itd. jak wa sowieckie“ opuszczonych zosta zarówno jego, jak osób z życiem je
jest w tekście. Szpalta 4. Wiersz 24: ło kilka wierszy. W numerze na go związanych i t.d.
zamiast „porzeytkiem“ ma być „po stępnym cała notatka powtórzona
Wystawa zamknięta została 16
rządkiem“. Wiersz 39: zamiast zostanie raz jeszcze.
czerwca.

REDAKCJA DO CZYTELNIKÓW

A więc gusta są różne. Chwała Bo
gu! Jednostajność myśli spowodowa
łaby ciasnotę umysłu ludzkiego, nie
mówiąc już o straszliwej nudzie jaka
owładnęłaby tym światem. Ale nie
szczęście zaczyna się dopiero , kiedy
tak jak teraz dzięki Munningsowi —
wybucha wojna kontrowersyjna. Po
glądy już ustalone, całą siłą atakują
pogląy nowe. Co gorzej, próbują je
zniszczyć. I tu leży całe nieszczęście:
w nietolerancji. Walczy się o wolność
i tolerancję w polityce, i to nazywa
my walką o kulturę. Dlaczego więc
nie tolerancja nowych ścieżek w sztu
ce mą się również nazywać walką o
zachowanie kultury? Pamiętajmy, że
tolerancja jest jedna z największych
cnót, bo z niej wypływają inne, jak
poszukiwanie za prawdą, i tego osta
teczny rezultat — miłość.

„Książkę o Kołymie“ wpływają w
dalszym ciągu. W okresie poprze
dzającym dzień 15 czerwca (pier
wotną datę zamknięcia subskryp
cji), oraz przez kilka dni po niej
napływ zgłoszeń os ągnął liczbę
kilkudziesięciu dziennie.

«
4

Str. 8

Nr 26/105

ŻYCIE

STARE KLISZE

LISTY DO REDAKCJI

NOWE CZASY

DWARD Stettmius, który był
W pamiętnikach Byrnesa, o któ „dobrze urodzonym“ w pojęciu
Szanowny Panie Redaktorze,
używaniu tego określenia na płasz
najsłabszym sekretarztiu
rych wspomniałem znajdujtmy za XVII wieku lub na zapotrzebowa
nu w rządach Roosevelta a bawne przyznanie się jego, że od niu kadzideł przez duchownych?
Po przeczytaniu polemiki p. S. So- czyźnie partii politycznych.
W moim zrozumieniu, podobne jest sprawował te funkcje w okresie Wyszyńskiego nauczył się w Jałcie Dodać do tego trzeba że niema pe
pickiego . („Życie“ z dnia 5 czerwca również
stanowisko
„Życia
“
.w
tych
b.r.) w sprawie katolików niemie sprawach i dobrze byłoby, aby nie konferencji Jałtańskiej, tkwił’ w dolewać wody do wódki. Byrnes sie ruk do perfumowania a w zakła
zasłużonym zapomnieniu. Przypo dział przy stole obok Wyszyńskiego dach kąpielowych nikt się dzisiaj
ckich muszę wprost „popełnić“" ten
mina się obecnie pamięci ogłasza na obiedzie wydanym przez Stalina nie smaruje wonnymi olejkami. A
list. Wszak sam autor przewidywał, porozumienia zostały wyświetlone.
Z poważaniem
jąc w amerykańskim cyguun.Ku na cześć Roosevelta i Churchilla. jednak obroty przemysłu perfu
że odezwie się paru krzykaczy...“
„Look“ artykuł o sprawach z Jałtą Bankiet trwał cztery godziny i meryjnego we Francji wynoszą
A.
M.
Stankiewicz
Jestem studentem politechniki i na
związanych. Wysuwa tezę, że trud wzniesiono w tym czasie 45 toastów rocznie obecnie około 20 miliardów
polityce jeszcze się nie znam. Nasze
ności dzisiejsze n.e wynikają z Wyszyński przezornie już przy zu franków a waga perfum i kosme
środowisko, choć pracą przeciążone i
DZIEŁO KONECZNEGO charakteru zobowiązań powziętych pie dolał wody do wódki.
tyków wywożonych za granicę
ospałe trochę, rozmawiało kilka razy
wówczas przez Prezydenta Rooseprzekracza 3500 ton.
Opowiadając
o
tern
Byrnes,
by
Szanowny
Panie
Redaktorze!
na podobne tematy i w świetle tych
veita, ale są skutkiem nie dotrzy
sens tego manewru amery
Jak w tej statystyce’ wygląda wy
rozmów jednego pewien jestem: nie
Ze zdziwieniem przeczytałem komen mania zobowiązań przez Rosję. Je lepiej
czytelnikom wyjaśnić pi- wóz do Wielkiej Brytanii? Ręka
znosi szowinizmu. Nie znoszę go ra tarz od Redakcji, w jaki zaoparzone zo żeli dawny sekretarz Stanu i tak kańskim
zem ze swoim środowiskiem. Bo jest stało moje sprawozdanie o artykule w bliski współpracownik Roosevelta sze: „Ponieważ wódka jest koloru Sir Stafford Crippsa jest widoczna,
nielogiczny, niechrześcijański, zakła dominikańskiej „La Vie Intellectuelle” w próbuje Jałtańskiej polityki Stanów wody widząc to powiedziałem so W 1938 roku Anglia sprowadź ła z
bie, że jeśli on to może zrobić, to Francji 515 ton perfum i kosmety
many.
Paryżu o Feliksie Konecznym.
Zjednoczonych dzisiaj bronić to dlaczego nie miałbym pujść w jego ków, w 1948 roku tylko 49 ton. Jak
Redakcja
stwierdza,
że
tezy
KoneczneJeśli będzie trzeba — myślę, że
jest to dobry znak, bo widać z tego, ślady? W zamieszaniu wywoływa widać z tych cyfr dozwolona kanwszyscy moi koledzy i ja napewno, go posiadają już tylko warto ść historycz ze coraz szersze koła polityczne nym wstawaniem wszystkich przy sumeja wynosi zaledwie 10 procent
pójdziemy bić się o granicę Polski na ną i nie odpowiadają obecnemu stanowi amerykańskie są zgodne z jej po wznoszeniu toastów dolewałem so przedwojennej.
Odrze i Nisie. Ale jednocześnie pi- badań. Byłoby więc bardzo ciekawe się stępem. Podkreślając, że ustępstwa bie wody do kieliszka. Nie powiem,
Z zaciekawieniem szukamy cyfr,
szę ten list, jako wyraz radości, że dowiedzieć, przez którego uczonego i poczynione Rosji przez Roosevelta by trunek był podniecającym, ale
po wielu tak różnych wypowiedziach kiedy zostały obalone. Najwidoczniej „nie stanowiły nic poważnego, Ste- dzięki temu byłem pewien, że będę które by mogły wykazać, jak się
w sprawie polsko-niemieckiej, prze jestem nie dostatecznie poinformowany ttinius mówi też o warunkach taj przynajmniej wiedział co się do przedstawia obecnie wywóz tych
przedmiotów zbytku do ubogich,
czytałem po raz pierwszy wypowiedź — ale jak dotychczas o żadnej grun nej umowy między Stalinem a końca obiadu dziać będzie”.
zbombardowanych i uciemięż nych
'tak zupełnie, wprost naukowo obiek townej krytyce tez Konecznego nie sły Rooseveltem. Niema dla niego „nic
Pan Acheson zaprosiwszy w Pa Niemiec? Przed wojną Francja
tywną. Jeśli ma się odezwać „chór . szałem. Nawiasowo, byłbym ciekaw się poważnego“ w odstąpieniu Stali ryżu
p. Wyszyńskiego na obiad i wywoziła do III Rzeszy — 101 ton
Kleonów“ niech mi będzie wolno po dowiedzieć, czy obalone są również te nowi wysp Kurylskich położonych częstując
go św.etnym winem też rocznie, w 1948 roku wywiozła 82
łożyć tutaj swój skromny, stu- zy, zawarte w jego obszernym dziele w najbardziej newralgicznym jak był niezmiernie
ciekaw na czem tony jedynie do zachodnich Nie
p
t.
„Cywilizaeja
bizantyjska
”
,
napisa

denckj podpis pod zestawieniem niesię okazuje punkcie świata obok
retuszowanych faktów, które przed nym w czasie okupacji niemieckiej i Alaski i cieśniny Beringa łączącej się ten obiad skończy? Ponieważ miec. Wynika z tego, że konsumeja
we Francji powiedzenie — „dolał przekroczyła normy przedwojenne.
stawiają prawdę taką, jaką ona jest, jeszcze nie wydrukowanym? — Ze smut Pacyfik z oceanem Lodowatym. wody
do wina“ oznacza gotowość Cóż się na to złożyć mogło? Pisząc
a nie taką, jaką chcielibyśmy ją wi kiem stwierdzam, że jestem w takim ra Tembardziej nie potrafi zrozumieć,
w targach na drogę ustę stylem „du Parfumeur Français“
dzieć. Pod jednym tylko wyrażeniem zie spóźniony podwójnie: nie czytałem że koncesje zrobione wówczis Rosji wejścia
pstw można w danym wypadku moglibyśmy powiedzieć, że perfu
p. Sopickiego nie mogę się podpisać. bowiem- nietylko owej krytyki, ale i sa kosztem Chin, musiały w skutkach zauważyć
mąż sta my w Niemczech w epoce obecnej:
Jest ono drugim powodem mego li mego dzieła.
otworzyć drogę Moskwie do połu nu musiałże amerykański
cznie
śledzić
czy gość „uprzyjemniają życie tym, którzy
Redakcja
twierdzi,
że
Koneczny
nie
stu.’ Autor bowieih, pisząc o polity
dniowo-wschodniej Azji.
wody do wina nie doleje.
tam się nie urodzili, ułatwiają frakach zachodnio-niemieckich zazna- daje definicji pojęcia cywilizacja. Prze
Byrnes, który objął sekretariat
P. Wyszyński stare wina ceni i ternizację i są przemycane do krai
* czył: „Dwaj z nich, Adenauer i Ar? cież definicja jest nawet w moim arty Stanu po Stettiniusie, chc.al rów
■a się nie tylko na nich ale rów leżących po za żelazną kurtyną“.
nold, to katolicy, trzeci Schumacher kule! „Cywilizacja jest budową życia nież w swych „Pam ętnikach ‘ Roszbiorowego". Rozgraniczenie między po sevelta w tej sprawie wybielić. Czy nież na umysłowości swoich za
— socjaldemokrata“.
*
cywilizacja i kultura jest u Ko niąc to jednak, błąd Prezydenta chodnich partnerów. Karav'ka z
Szczegół. Myślę nawet, że w zda jęciami
necznego umowne; można by tych sa jeszcze bardziej uwypukla, gdyż wodą obstalowana przez Achesona
Ze strony Centre ces Intellects ’s
niu przytoczonym zestawienie: kato mych' terminów używać w znaczeniu
pozostała nie tkrręta.
Catholiques, sekretarz general
licy — socjaldemokrata, jest zupeł odwrotnym, gdyby się umówiono ina pisze: „Jeżeli się chce wydać rze
W trzech stolicach dyplomaci ny, Andre Aumônier wezwał inte
telny sąd o tern, czy było rozumnie nieusprawiedliwione. A jednak
nem wziąść na siebie podobne zo napróżno łamali sobie głowy: Do ligencję kaftolcką do grupowania
szczegół ten dotyczy sprawy wielkiej czej.
Nie poruszam dalszych przeciwko Kosię przy Centre, jako centrum po
i ważnej. Kilkakrotnie czytałem w necznemu zarzutów, zawartych w no bowiązania, to należy pamiętać o leje czy me doleje?
szukiwań, a na terenie między
które skłoniły
*
prasie polskiej rozróżnienia: endek, tatce redakcyjnej, gdyż — proszę mi wy okolicznościach,
narodowym bierze udział w .pra
socjalista, katolik etc. Nie wiem ko baczyć szczerość — robią one wrażenie, Prezydenta Roosevelta do ich pod
MAŁEJ książeczce z XVII w’e- cach Mouvem nt ’ International
mu zależy na spychaniu katolicyzmu jakby je napisał ktoś, kto Konecznego pisania. „Otóż zdań em Byrnesa
chodziło o" zapewnienie sobie po W ku „Le Parfumeur Francais“ des Intellectuels Catholiques. '
do rzędu partii politycznej. Wiem,
czytał.
mocy Stalina w walce z Japonią.
czytamy, że perfumy, wonne
Z okazji Tygodnia przyjechało
że nie powinno na tym zależeć kato nieRzecz
prosta, każdemu wolno być Cenę zapłacono, nic wzamian nie- zioła i olejki uprzyjemniają życie do Paryża sporo cudzoziemców.
likom. Wszystkie partie powinny przeciwnikiem
tez Konecznego i tezy te
być katolickie i na tym szerokim pod publicznie zwalczać. Wydaje mi się jed otrzymawszy. Z wyjątkiem p. Ste- dobrze urodzonym, potrzebne są Reprezentowane były Belgia, Anłożu winny szukać szczegółowych nak, że nie jest rzeczą wskazaną, by criniusa amerykanie na ogół woli duchownym, perukarzom i zakła gl’a, Szwajcaria. Hiszpania, Mek
rozwiązań. Na terenie Niemiec two jednostronne stanowisko zajmowała w o tym incydencie nie mówić i nie dom kąpielowym“. Ktoby dzisiaj syk i Polska. Ponadto była też
pisać. Zanadto dobrze wiedzą, iż chciał opierać przemysł perfume 30-o osobowa delegacja niemiec
rzenie partii katolickiej mogło być
sprawach Redakcja jako taka. dali się nabrać.
ryjny na uprzyjemnianiu życia ka.
•
różnie tłumaczone. ‘ Coraz częstsze takich
Stanowisko Redakcji musi być wyraźnie
przenoszenie podobnych pojęć na te określone
w sprawach niespornych, ta
ren Polski wprowadza szkodliwy kich, jak wiara i moralność katolicka,
chaos, bo pojęcia te są źle rozumia fiozofia tomistyczna, dobro Polski. Ale
ne.
x
we wszystkim innym, sądzę,, mogłaby
ARGENTYNA,
Kongres filozo- bierze również udział 250 uczonych
— Greta Garbo grać będzie role
Niedawno kardynał Griffijn zachę obowiązywać zasada: in dubiis libertas.
główne w dwóch nowych filmach, któ
cał katolików angielskich do tego,
Korzystam ze sposobności, by wyło fów, obradujący w Mendoza, przyjął zagranicznych.
*
re mają być nakręcone jeszcz^ w r.b.:
aby brali czynny udział w życiu poli wić najbardziej irytujący z dość licznych m. in. wniosek delegacji niemieckiej
UNESCO wezwało 16 czołowych wig. Balzaka „Duchesse de Langeais“
tycznym Anglii. Warto przypomnieć, w artykule błędów zecerskich: „najcie w sprawie rozszerzenia stosunków
że katolicy są w obu partiach rzą kawszych cytatów”. Oczywiście, napisa kulturalnych między obu narodami. kompozytorów świata do napisania i Noel Coworda „Point Valaine“.
Przewiduje się wykłady niemieckich specjalnego utworu ku czci Chopina.
dzących życiem tego kraju: tak w łem nie „cytatów”, lecz „cytat”.
— Jako najlepszą sztukę sceniczną
partii konserwatywnej jak i w socja
Germanizmu, polegającego na prze profesorów filozofii na uniwersyte Utwory te'ZO;.taaią wykonane w set Brodway'u sezonu 1948-49 krytycy
listycznej Partii Pracy, obydwiema rabianiu cytaty na rodzaj męski, nigdy tach argentyńskich, oraz wymianę ną rocznicę śmierci ¡Chopina w Pary nowojorscy wybrali „Death of a Sa
żu rb. Równocześnie UNESCO wy lesman“ Artura Millera. Jako naj
studentów.
drogami z jednakowym błogosła nie używam.
*
znaczyło kilka stypendiów dla mło lepszy utwór zagraniczny — „Szalo
wieństwem idą ku rechrystianizacji
Łączę
wyrazy
poważania
HOLANDIA. 45 obrazów, malowa dych, szczególnie uzdolnionych mu ną z Chaillot“ Jana Giraudoux.
życia swego Narodu. Dążą do jedne
Jędrzej Giertych nych przez księżnę Wilhelminę, b. zyków polskich celem umożliwienia
go celu...
*
królowę Holandii, można było oglą im studiów zagranicznych.
Jako katolik (w znaczeniu nie po Londyn dn. 13 czerwca 1949
dać na wystawie w Apeldoorn.
ROK 1949 ¡będzie rokiem festiwa
*
litycznym ! ) protestuję przeciwko 16, Belmont Rd., N. 15
*
USA. 15 IV. zmarł w Hollywood, lów filmowych: Bruksela, Praga, Lo
carno, Wenecja, Cannes i prawdopo
POLSKA. Od 1 do 8 maja odby przeżywszy 64 lata, weteran filmowy dobnie Biarritz.
Wallace
Beery.
W
r.
1912
Beery
wy

wał się w Polsce tzw. „Tydzień oś
*
stępował w cyrku jako poskramiacz
wiaty, książki i nauki.
Następnie w ciągu 37 lat karie ZSSR. Rząd Sowiecki zjakończył u— Jak' podają „Wiadomości sta słoni.
tystyczne“, ilość kin • objazdowych, ry filmowej grał w ponad 50 filmach. dzielanie wolnych od podatku „na
— Bette Davies osiągnęło pewnego gród istalinowekich“. Ogółem wyda
zainteresowanie nimi i frekwencja
stale wzrasta. W roku ubiegłym od rodzaju rekord: od 18 lat pracuje w no 22 miliony rubli i 111 odznaczeń.
amerykańskich studiach filmowych i
— Dramatyk Konstanty Simonow
continens
wiedziło je 8,5 miliona osób.
nakręca obecnie swój 56-ty film.
autor
anty-amerykańskiej sztuki
*
— Gloria Swanson, gwiazda filmu scenicznej „Sprawa rosyjska“ otrzy
PORTUGALIA. W Lizbonie roz niemego, wraca na ekran po 20-letniej mał po raz szósty „Nagrodę Stali
począł się 16. międzynarodowy Kon przerwie.
na“.
A SSMO D. N. PIO PAPA XI PRO POLONIA APPROBATO,
gres historyków sztuki, w którym
obok 150 uczonych portugalskich
quae Clero saepius usui sunt necessaria.
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