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Lilio andegaweńska — srebrna i błękitna!
Klęsce twej i zwycięstwu na imię jest — Litwa!
O(iarą zadławiony płomieniu,
coś popiół — w miód miłosierdzia
a piołun — w kadzidło przemienił!
...Jakże mocno ten żyje, kto sobie zamiera...
...Jakże dym całopalny prosto wzwyż się dźwiga...
Najbielsza z pereł
— Jadwiga.

OSKAR HALECKI

ŚWIATŁO, SIŁA I MOC
wszelkie ziemskie zaszczyty aureolą
świętej. Ta właśnie świętość czyni ją
nam tak dziwnie bliską mimo odle
głości stuleci, tak potrzebną jako
orędowniczkę w naszej obecnej nie
doli, gdy wszystko, co ona ukochała,
a nam kazała czcić i miłować, jest
zagrożone w podstawach.

stanowisku. To, czego dokonała jako
Królowa w bardzo młodym wieku i
w przeciągu lat stosunkowo niewielu,
jest tak niezwykłe i wyjątkowe, tak
trudne do wytłumaczenia, czysto lu
dzkimi pierwiastkami, że narzuca się
wprost interpretacja nadprzyrodzo
na, myśl o cudzie. Jest to oczywiście
tak nieuchwytne i niemożliwe do
konkretnego udowodnienia, że nie
mogłoby być użyte jako argument w
procesie beatyfikacyjnym lub kano
nizacyjnym. Ale może właśnie dlate
go tak mało znamy cudów w zwy
kłym znaczeniu, zdziałanych za przy
czyną Królowej Jadwigi — poza le
gendami mamy tylko świadectwa o
dwóch takich cudach, spisane dwa
dzieścia lat po jej śmierci —, ponie
waż do dziedziny cudów zaliczyć na
leżałoby właściwie całą jej historycz
ną spuściznę.

Potrzeba nam dziś orędownictwa
świętych bardzo różnych. W małych
stosunkowo sprawach naszych prze
żyć osobistych, które nas przygniata
ją jako jednostki, staramy się podą
żać „małą drogą“ św. Teresy od Dzie
ciątka Jezus ku Jej prostej, przy
stępnej, niemal jeszcze współczesnej
nam postaci, równie bliskiej wszy
stkim narodom i stanom. W histo
rycznym natomiast kataklizmie, w
którym cierpimy za Ojczyznę i wraz
z Ojczyzną, historycznej też potrze
ba nam patronki, przemawiającej
przed tronem Bożym za narodem,
W układzie krewskim z 14 sierpnia
którego losy kształtowała za życia. 1385 r. działacze polityczni, którzy
Nie musi to być patronka orężna, niezależnie od królowej, wówczas je
któraby broniła swej ziemi rodzinnej, szcze nieświadomej swych wiel
jak to czyniła lat temu również prze kich przeznaczeń, przygotowali zwią
szło 500 św. Joanna d‘Arc. Korony zek państwowy Polski z Litwą i Ru
Polskiej, dziś zdartej z głowy orła sią, nie omieszkali przypomnieć, że
białego, najlepiej będzie bronić ta, o nawrócenie Litwy, niezbędny przede
(Coliezione cli ri ratti dei stwrani europei)
Jeteopo de Rube is
która niegdyś nosiła ją sama -w co wstępny warunek takiego związku,
KRÓLO W A JA D WIGA
dziennej trosce o sprawiedliwy pokój, starali się oddawna najznakomitsi
a nigdy chyba nie przestała wsta władcy. Starali się zaś daremnie, mi
1948 obchodziliśmy śliwych dziś miastach, które dzięki wiać się za nią za pośrednictwem mo wiekowych już wysiłków misyj
~yy
z catą
całą r/uropą
Europą stulecie Jadwidze stały się na przeszło pół Królowej świętych, wzywanej zara nych i długiego szeregu dobrze ob
taK^Iźwanejj „Wiosny Ludów“. tysiąca lat ogniskami katolicyzmu i zem jako Królowa Korony PJskiej i myślanych projektów, które, rzecz
Królowa Pokoju.
dziwna, zawsze zawodziły w ostat
Bffio to| zupełnie uzasadnione, bo rok polskości.
•^184^1 chodzą wiódł nadzieje Polaków,
Ale rocznica 17 lipca 1399 r. po
W historycznej chwili obecnej, gdy niej chwili. Jakżeż łatwo także układ
tak samo jak wielu innych narodów, winna być czymś więcej aniżeli oko Polsce Piastów i Jagiellonów zabrak krewski mógł skończyć się podob
uwydatnił międzynarodowy charakter licznościowym obchodem tryumfów ło nilestety wielkich przywódców i nym zawodem! Sam Jagiełło, który
sprawy polskiej i jej symboliczne doczesnych chociażby obliczonych na kierowników, niech ich zastąpi miał zrealizować to wszystko, co w
znaczenie w walce o wolność. To też wieki i opartych na najsłuszniejszych wskrzeszona we wdzięcznej pamięci Krewie wskazywano jako program
zrozumiałym jest, że ta różnica wy zasadach. Nie o nich myślała wielka władczyni, która w dodatku do wszy przyszłości, mało wówczas dawał
darzeń stosunkowo bliskich i nie królowa, gdy w tym dniu odchodziła stkich ludzkich zalet i uzdolnień po gwarancji, że trudne dzieło chrystia
zmiernie aktualnych usunęła w cień w zaświaty, opromieniona w przeko siadała w najwyższym stopniu spec nizacji ostatniego w Europie pogań
trzechsetlecie smutnego zwrotu w naniu współczesnych wyższą nad jalne łaski Boże, potrzebne na jej skiego narodu przeprowadzi skutecz
naszych dziejach, związanego z wystą
pieniem Chmielnickiego, a nawet wizję Złotego Wieku, jaką winno by
ZOFIA BOHDANOWICZOWA
ło wywołać czterechsetlecie śmierci
Zygmunta Starego. Rok 1949 powi
nien jednak stanowczo skierować
myśli nasze ku dawniejszym jeszcze
czasom wielkości i pomyślności Pol Jakże cię teraz sobie wyobrazić
Włos rozpleciony niby czarna wstęga
ski i ku postaci, w której się wcieli Taką jak jesteś w Matejki obrazie...
To ponad głową się wije, to sięga
ły, lat temu 550, najpiękniejsze na Królowo, której korona misternie
Zdyszanej piersi... W oczach ogień płonie,
sze tradycje religijne i narodowe.
Rzeźbiona w ostry i bolesny gotyk
I świeci topór w zaciśniętej dłoni

KRÓLOWA

W obecnych okolicznościach rocz
nica śmierci Królowej Jadwilgi nie
będzie niestety okazją do obchodów
jubileuszowych, które mogłyby tylko
uwydatnić bolesny rozdźwięk między
świetną przeszłością a smutną teraź
niejszością. Wspomnienie tej, dzięki
której Polska niosła ku wschodowi
wiarę i kulturę katolickiego zachodu
wraz z zasadami wolności i godności
ludzkiej, przeciwstawi się aż zbyt
jaskrawo dzisiejszej tragedii Polski,
poddanej wpływom niewiary i despo
tyzmu Rosji, która jej skrwawioną
i okrojoną ziemię chciałaby użyć jako
odskocznię dla całkowitego ujarzmie
nia chrześcijańskiego zachodu. Ża
den zaś obchód ku czci wawelskiej
pani nie mógłby się odbyć ani w Wil
nie, ani we Lwowie, w tak nieszczę-

Taką surowość ma w iglicach złotych,
Ze nie koroną się zdaje — lecz cierniem
Zjeżonym twardo nad czołem... I Święta
W andegaweńskie lilie owinięta,
Co dokonawszy zleconego dzieła
Siadła na tronie cicha — i spoczęła.
Gdy patrzę teraz przez tragiczne lata,
Przez nieobjęte przestrzenie pół świata
Na tamten obraz — to widzę tron pusty;
Odblask purpury na rzeźbach się wdzięczy,
Spływa z oparcia na gryfy poręczy,
Sięga podnóżka czerwonymi usty
I tak się lśnieniem na stopniach układa,
Jak pocałunkiem na stóp twoich śladach.

A ty — daleko... Po litewskich gajach,
Po nadniemeńskich łąk zielonym chłodzie
Biegniesz jak wtedy, gdy Dymitr z Goraja
Klękając drogę ci sobą zagrodził.

JADWIGA

niej od swych wybitnych poprzedni
ków.
Co więcej, tym razem niełatwa sa
ma w sobie sprawa chrztu władcy,
dynastii i narodu została związana z
jeszcze o wiele zawilszym zagadnie
niem stworzenia zupełnie nowego
sy temu politycznego. Doświadczenie
historii wszystkich stuleci i konty
nentów dowodzi olbrzymich trudno
ści, jakie napotyka zbudowanie tego,
co się określa najogólniej mianem
federacji. To też w układzie krew
skim, ani nawet w żadnym z następ
nych aż chyba w Unii lubelskiej 1569
r., nie zdobyto się na ścisłą i jasną
formułę prawną, któraby określiła
stosunek wzajemny obu państw, tak
różnych od siebie pod względem
struktury wewnętrznej, wiary, języ
ka i całej wogóle kultury. Dopiero
później, w Horodle i Lublinie, uświa
domiono sobie, że Unia, jak ją naj
zwięźlej nazywano, wogóle nie mo
gła oprzeć się na martwych perga
minach i literze prawa, ale tylko na
duchu, który je ożywiał, a który już
w krótkie słowa krewskie, tak trud
ne do interpretowania, tchnęła w naj
bliższych zaraz latach właśnie Kró
lowa Jadwiga.
Niestety, nie znamy wszystkich
szczegółów jej akcji i nie zawsze mo
żemy sobie zdać sprawę z metod dzia
łania niepospolitej osobistości, która
między 12 a 25 zarazem ostatnim ro
kiem życia musiała zająć stanowisko
wobec najtrudniejszych zagadnień po
litycznych, a nie później jak w 18 za
częła wyciskać na nich swe swoiste pię
tno. Niedawno zwrócono uwagę na to,
że w jednym z takich wypadków, w
świetle przypadkowo zachowanych
źródeł, jej inicjatywa mogła by się
wydawać raczej niefortunna. Chodzi
o list, jaki wysłała do Witolda w r.
1398 z żądaniem płacenia jej daniny
z ziem litewskich i ruskich, które to
żądanie .uraziło Witolda i Litwinów,
i popchnęło ich do pokoju odrębnego
z Krzyżakami. *

Otóż nawet gdyby tak było, jedno
razowy błąd taktyczny nie wpływał
by na ogólną ocenę jej roli dziejowej
ani tymbardziej jej osobistej święto
ści. Ale nie mamy wcale tekstu jej
korespondencji z Witoldem, lecz tyl
Błyskawicowym, piorunowym lśnieniem,
ko tendencyjną relację krzyżacką,
I cała jesteś gniewem i płomieniem.
która — jak zwykle — wyolbrzymia
ła wszystkie rozdźwięki w rodzinie
Znów się powtarza to, co niegdyś było,
królewskiej, a po świeżym udarem
Co przecierpiane, przetrwane, przeżyte:
nieniu przez Zakon akcji pokojowej
Sercu twojemu wydzierają miłość —
Jadwigi, chciała ją zdyskredytować
Dusze w chrzcie świętym u Niemna umyte!
politycznie. Wiemy natomiast dobrze,
Lecz dzisiaj bunt twój w łzach się nie rozpłynie że po tym zagadkowym incydencie
I Pan ofiary drugiej już nie żąda;
sprawa zakończyła się najpóźniej w
Z ocalałego krzyża na równinie
roku następnym całkowitym pojedna^Chrystus z miłością na ciebie spogląda;
niem króla, królowej i Witolda i co
Nad tobą wojska anielskie jak chmury
więcej, wyjaśnieniem stosunków pol
Zakryły niebo srebrzystymi pióry,
sko-litewskich. Jakakolwiek więc by
Co podniesionym nad głową mieczem
ła taktyka Jadwigi, której nie można
Podobnie — dzwonią i lecą z odsieczą.
oceniać według zwykłej formalistycznej miary, istota jej wystąpienia, a
zwłaszcza wynik ostateczny, ukazują
A ziemia, z której wypędzają Boga,
Nagli cię szeptem upartej modlitwy.
ją nam właśnie w tej pojednawczej
roli
prawdziwie
chrześcijańskiej
Święta Jadwigo — Apostołko Litwy —
Broń nas od pogan!
władczyni, jaką uwieczniła tradycja.
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Tradycja ta — rzecz rzadka w po
mizm może jej sprostać. Trudno
zebrać w logiczną całość ten — we
dobnych wypadkach — uczciła pamięć
dług słownika autora — „coctail“
Jadwigi właściwie tak niedostatecz
sprzeczności. Czy można równocze
nie, że Polska, dla której wszystko
śnie myśleć zdrowo i mieć myśl spa
poświęciła, popełniła wobec niej cały
czoną? być ignorantem, autorem
jedynie płytkiego i barbarzyńskiego
szereg grzechów zaniedbania. Jeden
utworu filozoficznego i zarazem
z nich został słusznie wytknięty przez
twórcą filozofii o ciężarze gatunko
historyków Uniwersytetu Krakows
wym tomizmu?
kiego. Trzeba go dziś przypomnieć
Jeśli by I.M.B. napisał, że lenitymbardziej, że rocznica śmierci kró
nizm jest potężny, jako publicysty
lowej jest zarazem także rocznicą
ka nienawiści i ponury wtór do re
wolucyjnych rzezi, a tomizm jest
najznakomitszej spośród jej licznych
najbardziej powołany do opanowa
fundacji religijnych, humanitarnych
nia tego kryzysu i chaosu w świecie
i kulturalnych. Wszak jej testament
naszej cywilizacji, którego następ
i zawarty w nim zapis umożliwił
stwem są m. in. poważne wpływy
doktryn Lenina, można by się na to
wskrzeszenie i ostateczne zorganizo
zgodzić. Zestawienie jednak tego
wanie Uniwersytetu, który już 35 lat
wybuchu nienawiści i niszczycielprzedtym został założony przez Ka
stwa z wielką budową twórczej my
zimierza Wielkiego, lecz nie zdołał
śli katolickiej, która kształtowała
poprzez stulecia olbrzymią pracę
się należycie rozwinąć. I otóż jest to
cywilizacyjną narodów, wydaje mi
wysoce niesprawiedliwe, że wznowio
się co najmniej paradoksem.
ny, dzięki długim staraniom Jadwigi
Autor używa na określenie Leni
i dzięki jej bliskim stosunkom ze Sto
na wielokrotnie słowa geniusz. Nie
licą Apostolską, Uniwersytet, które
chcę się wdawać w scholastyczny
spór na temat znaczenia tego sło
mu ona wytknęła jego misję dziejo
wa, ale sądzę, że bolszewizm jest
wą, nazwano nie jej, lecz Jagiełły
Ryt. Corsi
(Storia della P olonia. Dottore Bernardo Zaydler. Volumo primo).
potężny jedynie w swojej negacji,
imieniem. Życzliwość, jaką też król
a niszczycielstwo, które jest sto
Jagiełło i PLilhelm w sporze o Jadwigę
okazywał Uniwersytetowi, który do
krotnie łatwiejsze od tworzenia, czy
(Na tym rysunku czysto fikcyjnym jedyny szczegół autentyczny, to zaznaczenie niezwykle wysokiego wzrostu Jadwigi).
zasługuje na miano geniuszu? Za
piero w rok po śmierci królowej zo
gadnienie to wiąże się istotnie ze
stał otwarty formalnie na nowo, nie
sprawą leninowskiej „żywiołowej
usprawiedliwia tej nieścisłości, a ra Jadwigą. Potwierdza to jednak wy jednak nie możemy czerpać z po pamiętniejszej rocznicy, jaką będzie nienawiści do Boga“, którą I.M.B.
czej niewdzięczności.
mownie, że w świadomości ogółu, któ wierzchownych analogii z innym bo za lat już tylko 27 obchód tysiącle uważa za niezrozumiałą w umysłowości Lenina. Otóż ze swojej
W związku z tą kwestią terminolo remu obce pozostały spory uczonych lesnym kryzysem dziejowym, lecz cia katolickiej Polski, trzeba dołożyć strony
sądzę, że jest ona właśnie
o
datę
jej
urodzin
i
o
czysto
doczesne
raczej
z
tego
niewiele
bliższego,
a
wszelkich starań, aby wówczas, w najłatwiej
gii należy podnieść rzecz jeszcze
'zrozumiała i najbar
sprawy
jej
polityki,
stoi
ona
godnie
mimo
to
niezapomnianego
okresu
uwolnionej,
da
Bóg,
Ojczyźnie,
cały
dziej oczywista w świetle jego
ważniejszą. Dużo się mówi o t. zw.
idei jagiellońskiej, nie zdobywszy się Obok tamtej Jadwigi z XIII wieku, pełnego radości i nadziei, jaki za ce- naród mógł się modlić o wstawień-? pism i całej roli dziejowej.
Bo wszakże dzieło Lenina to je
zresztą dotąd na jej definicję. Mylnie która, choć jak ona sama z obcych nę własnych cierpień stworzyła dla nietwo świętej Królowej Jadwigi
dynie znakomity sprawny system
łączy tę ideę wielu obcych a nawet i do nas przybyła stron, stała się wzo- Polski druga Jadwiga. Okres ten ża przed tym samym wawelskim ołta rozbijania społeczeństw, niszczewiera w sobie syntezę, przez nią rzem, z którego sam Chrystus odpo
Polaków, zbyt skłonnych do rewizjo- rem polskiej świętości.
V:nia tego co ¡zostało przez wieki
nizmu historycznego, z imperiali Czasy, w których żyła matka boha natchnioną, tego wszystkiego, co by? wiedział tej wybranej duszy, gdy Go stworzone: wewnętrznych wiązań
/społecznych i osobowości jduchostycznym programem wybujałego tera spod Legnicy, porównano z cza ło największe w całym millenium na prosiła o światło, siłę i moc.
wej jednostki, w której te wiąza
sami
niemniej
tragicznymi,
w
któ

szej
historii.
A
skoro
słusznie
zaczy

nacjonalizmu polskiego. W rzeczy
Oskar Haleeki nia miały dobrowolne, moralne owistości było całkiem inaczej, co do rych nam żyć wypadło. Pokrzepienia namy się przygotowywać do tej najparcie, aby na to miejsce postawić
jedynie przymus zewnętrzny. Jest
brze zrozumieli istotni przedstawi
to system, który na podstawie ra
ciele integralnego nacjonalizmu, zaw
cjonalistycznej koncepcji mate
sze krytycznie usposobieni wobec idei Echa artykułu 0. prof. Bocheńskiego
DYSKUSJE rializmu, odrzucając wiarę i mi
jagiellońskiej. Niesłuszną też jest
łość bliźniego, zespół uczuć twór
czych, operuje tylko jednym uironiczna uwaga bardzo wybitnego ZDZISŁAW STAHL
czuciem ludzkim i na nim wszy
skądinąd historyka polskiego, że „Ja
stko opiera: na nienawiści, wszel
giellonowie o niej nie wiedzieli“. Ale
kich stopni, odcieni i rodzajów.
chociaż Jagiełło i jego potomkowie z
Jest to w gruncie rzeczy pseudoreligia nienawiści jednostek i spo
innego małżeństwa znakomicie się
łeczeństw niższych do wyższych,
przyczynili do realizacji tej idei, by
opartych o cywilizację stuleci,
ła ona właściwie ideą Jadwigi, którą
pseudo-religia*), ufundowana histo
ona dopiero stopniowo uświadamiała
rycznie na starym imperialiźmie
mężowi, a jako spuściznę nie krwi,
STOTNA
myśl artykułu I. M. trudną i rzadką, nawet gdy chodzi wrażenie nietyle obiektywizmu au Moskwy i uzupełniona znakomicie
Bocheńskiego, dominikanina i o myślicieli abstrakcyjnych i kie tora, co jego nastroju entuzjastycz opracowanym systemem rozbijalecz ducha przekazała jego nastę
profesora
na uniwersytecie rowanych w przekonaniu własnym nego z jednej, a — potępionego jania społeczeństw od wewnątrz,
pcom.
katolickim we Fryburgu, to .nie jedynie drogowskazem czystego ro przez niego samego — typowego i metodą rozpalania wszystkich is
Grzechem zaniedbania było wresz wątpliwie wezwanie do walki bez zumu i logiki. Najczęściej przerzu dosłownego „potępienia w czam kier nienawiści i dążeń rozkłado
wych, tlejąfcych z natury rflęczy
cie to, że starania o kanonizację kró kompromisowej, wytrwałej i sku camy się z subiektywizmu w su buł“, mianowicie całej filozofii za wewnątrz
społeczności ludzkiej i
tecznej,
prowadzącej
do
zwycięstwa
chodniej
z
drugiej
strony.
Trudno
biektywizm
i
albo
jesteśmy
skłonni
lowej, raz po raz rozpoczynane, nig nad bolszewizmem, nazwanym spostrzegać źdźbło w oku przeciw się oprzeć wrażeniu, że to właśnie mobilizowania ich następnie prze
dy nie zostały doprowadzone do koń przez autora „lawiną, która sunie nika, nie zauważając belki we wła „obiektywne uznanie“ dla zalet ciw siłom twórczym.
... od wschodu“ i grozi zniszczeniem snym, albo — jak to ostatnio na zwycięskiego Lenina, uległo takiej
Ale co umie bolszewizm na gru
ca.
naszemu światu. To, co nasze i co zbyt często obserwujemy na polu ewolucji i rozerwało ramy zimnej, zach zniszczeń stawiać? Jedynie
Słusznie zauważono, że w czasach jest przedmiotem 'ataku, określa walki ideowej po naszej stronie ba intelektualnej przedmiotowości, gdy maszynę terroru i niewolnictwa,
największego znaczenia i wpływu autor jako „typ cywilizacji nie rykady — zaczynamy objawiać śle równocześnie,często trafne i wnikli_ system, który jest cofnięciem się
najbardziej
prymitywnych
Polski zawiniła tu dynastia, która skończenie więcej warty niż to, co potę, gdy chodzi o kłody w oku po we stwierdzenie słabości filozofii za do
ofiaruje Rosja“. Ta myśl prze tężnego wroga, wykazując nato chodniej, zaprowadziło wybitnego form państwowych. Lenin zapo
sprawę kanonizacji św. Kazimierza, nam
wodnia autora jest, oczywiście, miast wzrok znakomity przy odkry pisarza i duchownego do skrajności wiadał, że po zwycięstwie jego pro
zresztą ze wszech miar zasłużonej, słuszna i ze swojej strony również waniu słabości środowiska wła w kierunku przeciwnym.
gramu, państwo jako organizacja
Tak samo nie wydaje się, aby to przymusu stanie się wogóle zby
bardziej sobie wzięła do serca i prze nie wierzę w skuteczność walki, snego.
Myślę, że I.M.B. również nie wszystko, co czytamy w artykule teczne, a w rzeczywistości jego do
prowadziła stosunkowo szybko. Ale gdy ją prowadzą „zwolennicy kom
promisów, intelektualnych coctai- ustrzegł się przed tą skłonnością i I.M.B. na temat Lenina, jako filozo gmatyka nienawiści dała wyniki
jeszcze więcej zawinił wielki dziejo- lów,
myślowe linoskoczki, miękkie
wyzbył się bardzo skrzęt fa, było obiektywne, a także jasne wręcz odwrotne. Walczył z cara
pis następnego zaraz pokolenia, Jan charaktery i płytkie umysły“, jak wprawdzie
nie wszelkich uczuć niechętnych do i konsekwentne. Co więcej, po prze tem, jako z „więzieniem ludów“,
Długosz, który wcale się nie odzna soczyście pisze Ojciec Bocheński, Lenina, ale miejsce po tych emo czytaniu tych olśniewających uwag, ale to co stworzył jest najoczywi
czał stronniczością wobec Jagiello oceniając tak stylem leninowskim cjach nie pozostało próżnią, lecz czytelnik jest oszołomiony i musi stszym dowodem klęski jego „ge
i chyba zbyt ryczałtowo przedsta zapełniło się uznaniem o tempera dopiero z wysiłkiem porządkować, niuszu“.
nów, ale wobec Jadwigi popełnił wię wicieli
Wszystko to, jak sądzę, jest naj
świata zachodniego. Nie turze uczuciowej, wcale wysokiei. co mu z wielką pewnością siebie,
cej niż grzech zaniedbania, gdy w mniej sądzę, że metoda walki, za W
jego artykule znać wyraźnie podano do wierzenia. Jakto? Lenin: ściślej związane z postawą „nienacharakterystycznym, niestety, dla lecana i ujawniona w tymże arty skutki tego procesu, ujawnione z 1) nie tylko nie jest filozofem, ale ści do Boga“, która przeto —
wielu rodaków zamiłowaniu do plo kule przez autora musi budzić jednej strony w entuzjastycznej jest ignorantem; 2) jest zdrowo i wbrew tezie I.M.B. — wydaje mi
wątpliwość.
charakterystyce zalet Lenina a z odważnie myślącym człowiekiem i się najzupełniej zrozumiała i natu
tek, tak bałamutnie i z oczywistymi niejedną
Wbrew swemu frapującemu ty drugiej w druzgocącym, ryczałto zarazem 3) nienawiść do Boga mu ralna u Lenina. Dlatego też nie
sprzecznościami przedstawił stosunek tułowi omawiany artykuł mówi wym potępieniu filozofów zachod „zaćmiewa zdrowy sąd i paczy naj mogę się zgodzić również z okre
trafniejsze myśli“; 4) jego „mag śleniem twórcy bolszewizmu, jako
Jadwigi do Wilhelma austryjackiego, przede wszystkim o Leninie, a bar nich.
opus“ filozoficzne jest tylko ..Zdrowo myślącego człowieka“.
że stał się źródłem najbardziej dzo mało o filozofii św. Tomasza
I tak, zestawiając to wszystko, co num
barbarzyńskim
pamfletem, ale ró Czy, w płaszczyźnie tomizmu, nie
z
Akwinu.
W
gruncie
rzeczy
jest
to
krzywdzących dla królowej nieporo szkic o wielkości Lenina na tle nę napisał autor o Leninie, dowiaduje wnocześnie 5) ta
— nie istniejąca nawiść do Boga może się łączyć
zumień, które długo, choć najnie- dzy całej filozofii zachodniej z wy my się, że jest to człowiek olbrzy poza „doskonałymi intuicjami“ — ze zdrową myślą? Czy ateistycz
miej
miary,
niezłomny,
o
doskona

słuszniej, uważano za przeszkodę do łączeniem tomizmu: o wielkości, łej intuicji, większy od Cezara i ge filozofia ma być tak potężna, że z na myśl Lenina może dać Ro
której zrozumienie i uznanie win niusz, geniusz czynu w imię myśli. całej filozofii zachodniej jedynie to- sji „zadatek zdrowej filozofii', któjej kanonizacji.
no, według autora, ułatwić z jed
tonie tychże superlatywów I.M.B.
Wobec tego wszystkiego tym bar nej strony walkę z leninizmem a W
zaleca
lekturę dzieł Lenina jako
dziej zasługuje na uznanie, a nawet z drueiej utorować drogę zwycię najpotrzebniejszą i oawst najbar
FILOZOFIA BOLSZEWICKA
stwu
filozofii
tomistycznej.
dziej zbawienną.
robi wrażenie czegoś naprawdę cu
Przewidując widać zdziwienie
Wszystkim naszym Czytelnikom, którzy pragną — na tle dyskudownego, wzruszający kult, jakim czytelnika z powodu wyrazów naj
Po takim wizerunku Lenina, do
syj, wywołanych artykułem o Leninie i tomiźmie — pogłębić swą
naród polski przez pięć i pół wieków wyższego uznania, którymi hojnie wiadujemy się z kolei, że „Europej
znajomość filozofii bolszewickiej, gorąco polecamy znakomite dzieł
ko p.t. FILOZOFIA BOLSZEWICKA (autor Józef Michę). Jest to jak
nie przestawał otaczać Jadwigi. Ta darzy przywódcę obozu wrogiego 4 czycy i Amerykanie, sami przeżarci
pozytywizmem,
filozofią
gardzący
I.M.B. wyjaśnia w
dotąd — najlepsze w literaturze polskiej (i nie tylko polskiej)
istna ,,vox ¡populi“ czasem doprowa zwalczanego,
przypisku, że „potępienie w czam ... sprowadzają ... geniusz Lenina do
przedstawienie podstawowych tez filozofii bolszewickiej, analiza źró
dzała nawet do błędnego mniemania, buł to rzecz niechrześcijańska, nie- swojej małej prowincjonalnej, cia
deł systemu oraz ocena. Bardzo cenny jest dołączony do książki
jakoby królowa już została wyniesio. tomistyczna i po prostu nieinteli snej tępej miary“. A poza tym są to słownik najważniejszych terminów filozoficznych, który nie tylko
ułatwia czytanie tej książki, ale i innych, operujących terminami
na na ołtarze, przyczym oczywiście gentna“. Otóż, chyląc czoła przed jedynie — jak cytowałem już wyżej
„myślowe linoskoczki, miękkie
filozoficznymi. Słowniczek ten będzie bardzo przydatny w czasie
■mieszano ją z żoną Henryka Broda tą zasadą, należy jednak zauważyć, —
że w praktyce osiągnięcie obiekty charaktery i płytkie umysły“. Mu
czytania w ŻYCIU „ABC tomizmu“. Cena książki (stron 94) specjal
tego, istotnie już oddawna świętą wizmu doskonałego jest rzeczą szę stwierdzić, że czytelnik odnosi
nie obniżona wraz z przesyłką tylko 1/6 sh, —

LENIN JAKO PATRON WALKI
Z LENINIZMEM?
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re to twierdzenie „podpisuje obu
rącz“ Ojciec I.M. Bocheński?
Zasadniczym i końcowym wnio
skiem artykułu I.M.B. jest, że w na
szej walce „wzorem dla nas musi
być obecnie nie Churchill, nie
Blum, nie żaden z naszych polity
ków, ale Lenin: Lenin myśliciel i
niezłomny bojownik fałszywej idei,
Lenin, geniusz czynu, który potrafił
czyn swój oprzeć na myśli“ Można
napewno zgodzić się, że ani Chur
chill ani Blum nie powinni być nam
wzorami w walce przeciw bolszewizmowi, ale Lenin? Jesteśmy, nie po
raz pierwszy, zdumieni przy czyta
niu tego frapującego artykułu:
Lenin miałby patronować naszej
walce z leninizmem? Paradoks jest,
istotnie oryginalny, ale jest to.
jakby ktoś w średniowieczu wzywał
chrześcijan na wyprawę krzyżową
pod znakiem Mahometa, albo sta
wiał za wzór Lucyfera, który
wprawdzie — jak Lenin — żywio
łowo nienawidzi Boga, ale jest nie
złomnym i genialnym bojownikiem
swojej fałszywej idei.
Paradoksalny pomysł I.M.B. nic
może być oczywiście przyjęty dla
przyczyn wielu, z których najważ
niejsze krótko przedstawię. Racjo
nalista i profesor logistyki I.M.B.
zdaje mi się, nie docenia psycho
logicznej strony wzorów i symbo
lów, zwłaszcza kiedy stają się nirm
ludzie żywi. Myślę, że w praktyce
Lenin otrzymawszy od I.M.B. do odegranla rolę takiego „wzoru“,
przysporzył by więcej wyznawców
sobie samemu, albo owym — tak
słusznie potępionym przez autora —
oportunistom i linoskoczkom my
ślowym, niż niezłomnych bojowni
ków tomizmowi.
Czyż możną
kazać s:ę wzorować na człowieku z
powodu jego tylko niektórych cech
skoro inne w nim samym mają być
zwalczane? Czyż nie mamy słusz
nej skłonności do brania ludzkie]
indywidualności jako całości? Czyż
niektórzy, przekonani przez I.M.B.
że Lenin jest tak wielkim i wzoro
wym geniuszem, nie będą skłonni
do przyjęcia również jego nienawi
ści do Boga i za tym całej fałszywej
idei, albo co najmniej do stania sie
owymi załamanymi wewnętrznie i
zagubionymi, oportunistaml? Wre
szcie, czy nie lepiej byłoby po pro
stu uczynić patronem wojującego
tomizmu samego św. Tomasza z Akwinu. albo inną wielką postać ja
kich nie brak światu chrześcijań
skiemu? Byłoby to mniej oryginal
ne i frapujące, ale za to słuszne
zdrowe a nie chorobliwe.
Druga przyczyna, która każę od
rzucić myśl I.M.B., leży w innej
dziedzinie. Chrześcijaństwo nie mo
że przyjąć metod walki, używanych
Drzez Lenina, nawet aby zwalczać
jego dzieło, a do przyjęcia tych me
tod sprowadzałaby się w praktyce
idea obrania Lenina jako wzoru
według omawianej recepty. Metody
walki są związane najściślej z ce
lami i całym duchem, który tę wal
kę ożywia. Były już zresztą czynio
ne próby tego typu i skończyły się
klęską. Nasz świat musi wyprowa
dzać metody bojowania ze swego
własnego ducha.
Wreszcie trzecia i najważniejsza.
Lenin zaimponował Ojcu I.M. Bo
cheńskiemu najbardziej tym. że
..potrafił czyn swój oprzeć na my
śli“. Otóż naprawdę oparł go prze
de wszystkim na „żywiołowej niena
wiści do Boga“, czy też na braku
wiary i przez to na całym zespole
niższych. nienawistnych uczuć du
szy ludzkiej, z którymi myśl jegc
pozostaje w najściślejszym związku
Albowiem myśl — czego zdaje się
niedoceniać I.M.B. — nie jest jedy
nym i w odosobnieniu rozwijają
cym się czynnikiem duszy ludzkiej
i nie jest jedynym oparciem dzia
łania ludzkiego, ani jedynym wa
runkiem rozwoju, klęski czy zwycię
stwa wielkich ruchów historycz
nych.
Nie trzeba, oczywiście wyjaśniać
O.Bocheńskiemu — bo wie to lepiej
ode mnie — ani czytelnikom „ży
cia“, które są te inne czynniki.
Zdzisław Stahl
*) Na ten temat: W. Kania, Bolszewizm i religia, Rzym 1944, i na
stępnie wiele innych wydań.

TOMASZ DOBROWOLSKI

TOMIZM MUSI IŚĆ W MASY
Szanowny Panie Redaktorze!

droga naszkiZY istotnie
cowana przez Ojca Bocheńartykule
skiego w jego
.,Lenin, czyli o znaczeniu tomizmu“ — jest „niepotrzebnie daleka
i karkołomna“, jak to uważa prof.
Żółtowski? Jeśli tak jest, to szkoda,
że prof. Żółtowski nie podzielił się
nami swoją bliższą i bezpieczniejszą.

C

Tylko, że droga prof. Żółtowskiego
nie wydaje się wieść w tym samym
kierunku, na który wskazuje O.Bocheński, t.j. do dokonania przebudo
wy istniejących systemów społecz
nych. Przebudowy — jak pisze O.
Bocheński, radykalnej, rewolucyj
nej, w imię jasnej, głęboko przemy
ślanej, konsekwentnej filozofii.

na jasnym, zdecydowanym świato
poglądzie chrześcijańskim — to
może dojdziemy do wniosku, że
bolszewizm nie jest sam chorobą,
zagrażającą śmiertelnie ludzkości,
a tylko jednym iz tej choroby obja
wów.
I że źródło choroby tkwi głęboko
w nas samych.
Prof. Żółtowski zarzuca O. Bocheńskiemu „jakąś rażącą pokorę
czy fatalistyczną uległość“ w obliczu tego potwornego zjawiska, jakim jest bolszewizm. Takie postawienie kwestii jest sprzeczne z rze
czywistością i polega na zupełnym
niezrozumieniu ducha artykułu O.
Bocheński uważa, że siłę bolszewizmu czy też leniizmu stanowi jego
oparcie się na konsekwentnej i bezkompromisowej, chociaż błędnej filozofii. Jeśli prof. Żółtowski z tym
stanowiskiem się nie zgadza, to sam
nie wyjaśnia jednak z czego bolsze
wizm tę siłę czerpie. Wzamian wy
suwa ogólnikowy i niczym nie po
party zarzut „jakiejś pokory i fatalistycznej uległości“.

Nie wiem, czy prof. Żółtowski
dostrzega kanieczność takiej przebudowy. W jego liście to zagadnie
nie jest pominięte kompletnym milczenem. Zalecane przez prof. Żół
towskiego przeczytanie „De Civitate
Dei“ św. Augustyna ,czy też Ciesz
kowskiego „Ojcze nasz“ — wydaje
mi się o ile niewątpliwie nie „kar
kołomną“, o tyle również niewątpli
wie, nie najkrótszą drogą do prze W. A. ZBYSZEWSKI
budowy radykalnej i rewolucyjnej.
Prof. Żółtowski pisze, że w bolszewiźmie nie to jest groźne, iż wo
juje on naciąganym, wykrętnym i
przestarzałym materializmem, na
tomiast jest on groźny „wyzwaniem
rzuconym wszystkiemu, co dotąd
było człowiekowi święte i bezwzględ
ną przemocą, która to wyzwanie
popiera“. Takie postawienie kwestii
nie wskazuje nam jednak źródła tej
siły, która sprawia, że bolszewizm
Stał się tak bliską i konkretną groź
bą dla ludzkości. Czy nie przyczy
niłoby się do lepszego zrozumienia
groźby bolszewizmu,
jeśli byśmy
przyjęli, iż siła jej polega nie tylko
na tym, że bolszewizm jest wyzwa
niem rzuconym wszystkiemu, co
dotąd było człowiekowi święte, ale
że jest on równocześnie wyzwaniem
rzuconym naszej własnej słabości,
kompromisOwości i niekonsekwen
cji.

A jeśli zgodzimy się na to, że pow
stanie i rozrost bolszewizmu zostały
umożliwione przez nasze własne
błędy, jeśli zastanowimy się nad fak
tem, że dwadzieścia wieków cywili
zacji chrześcjańskiej nie dało nam
dotąd ani jednego państwa, opartego
*

*

artykulik wywołał— nie
spodziewanie — pewne zainte
resowanie Czytelnikóu ŻYCIA
i nadejdą, być może, jeszcze inne
wypowiedzi na ten sam temat.
Sądzę więc, że celowym będzie od
powiedzieć jazem na końcu — to
jest, o ile potrafię’. — bo jestem czło
wiekiem nieśmiałym i łatwo mnie
zahukać.
I. M. BOCHEŃSKI O.P.

TVy IiEiDiEŃSKA
galeria obrazów
W iest’
i madryckie Prado,
rodzinną kolekcją Habsburgów.
Największa dynastia europejska obok
innych zasług doceniała, w przeciwsta
wieństwie do przyziemnych angielskeh Hanowerów, wielkość i piękno
sztuki i w ciągu 5 wieków zebrała
prawie tyleż skarbów co papieże. 0becnie, obawiając się nie bez kozery
bolszewików (którzy np. w Dreźnie
już skradli Madonnę Sykstyńską Ra
faela), rząd wiedeński co najcen
niejsze kejnoty swych muzeów wy
słał na Zachód, pod pozorami objaz
dowych wystaw, tak by nie wpadły
w chciwe moskiewskie łapy. Oglą
dałem tę kolekcję w Wiedniu przed
laty, w Paryżu przed rokiem, teraz
po raz trzeci w Londynie (w Tatę
Gallery) i gdybym mógł nie wahał
bym się zachodzić tam codzień, by
się nacieszyć i nasycić dziełami sztu
ki słusznie słynnymi na świat cały.
Omówienie skarbów niemalarskich
— wspaniałych arrasów, iluminowa
nych manuskryptów, kryształów,
bronzów, kap kościelnych i t d. —
wymagałoby oddzielnego artykułu.
Są one lekcją poglądową nie tylko
estetyki, ale i historii. Obrazują uniwersalny charakter
monarchii
habsburskiej i jej silne związki z
Francją (poprzez Burgundię), z Ni
derlandami (to samo dziedzictwo),
wreszcie z Włochami. Wśród tych
arcydzieł prawie nie ma okazów
sztuki snycerskiej niemieckiej, złot
ników norymberskich, majstrów wie
deńskich. Skarby wiedeńskie są wzo
rem kolekcji paneuropejskiej, w
której Niemcy są tylko we właściwej
proporcji, to znaczy skromnie repre
zentowani.
Ważniejsze jest malarstwo. Z wie
lu tysięcy obrazów przechowanych
pieczołowicie w Burgu, w wiedeń
skim Belwederze, a wreszcie w
brzydkich czerwonych
gmachach
muzealnych (tak podobnych do Vic
toria and Albert Muzeum) na Rim
gach przybyło tylko około 200 płócien
(nawet w Paryżu było ich więcej, bo
250), ale za to bez wyjątku arcy
dzieł.
Reprezentowane są w niej

STANISLAW ORYZIEWICZ

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

Stron 211

Nie dość jest czytać ŻYCIE
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Trzeba zachęcać innych.
Czy pamiętasz o tym?
Czy ziednałeś nam nrenumeratorów?

Zamówienia wraz z należnością + 6 d. porto ’kierować do:

samemu.

Str. 3

ŻYCIE

Nakładem Instytutu Literackiego w Paryżu
VERITAS FOUNDATION PUBLICATION CENTRE
12, Praed Mews, London, W.2.

Zrozumienie źródła siły przeciwnika, zdanie sobie sprawy z jego
pozytywnych osiągnięć może być
stanowiskiem niepopularnym. Nie
tylko jednak nie jest wyrazem słabości czy uległości, ale stanowi zasadniczy punkt wyjścia do planu
przeciwruderzenia.
Tym bardziej w tym konkretnym
wypadku, gdy bolszewizm, będąc
wprawdzie obecnie najbliższą i naj
konkretniejszą groźbą dla ludzkości,
•jest jednak tylko jednym z przeja
wów’ tego zła, które polega na tym,
że idei Chrystusowej,
poznanej
2 000 lat temu, nie potrafiliśmy
przetłumaczyć na język codzienne
go użytku, nie umieliśmy oprzeć na
niej naszego życa społecznego —
nie próbowaliśmy, jako zbiorowość
wybudować w oparciu o nią pełnego
i konsekwentnego poglądu na świat.
I tu leży głębsze i poważniejsze
niebezpieczeństwo, niż bolszewizm.
Nie przesądzam kwestii, czy zwy
cięstwo nad bolszewizmem nie może
być osiągnięte samą siłą fizyczną.
Ale to będzie zduszenie jedynie

I clascjuez

głównie dwa wieki wielkości i potęgi
Habsburgów — renesans XVI i barok
XVII — z pominięciem wczesnego
Quatrocento, kiedy to Habsburgo
wie byli ubogimi Raubritterami
~
wobec Medyceuszów i XVIII wieku,
kiedy już chylili się do upadku. Po
dobnież zakres szkół zbiega się pra
wie z obszarami, na których Habs
burgowie rozszerzyli swe trony: An
glia nie jest reprezentowana wcale,
Francja mało — fundament stano
wią Włochy z Wenecją na czele, Ni
derlandy, Hiszpania. Ale te właśnie
szkoły dotychczas stanowią trzon
całego klasycznego malarstwa.
Obrazy te były przeznaczone do
ozdoby ścian cesarskich komnat —
stąd monumentalność jako cecha na
czelna całej galerii. Mało tu płócien
małych, o charakterze jakby intym
nym — dominują wielkie, już zdaleka przykuwające uwagę.
Od
pierwszej chwili odnosimy wrażenie
pompy, przepychu, wydaje się, że
wchodzimy na salę balową. Z tego
punktu widzenia paryski Petit Pa
lais był lepiej dostosowany do tej

jednego objawu choroby, nie choroby
samej.
I tu wracamy do zagadnienia to
mizmu, jedynego, pełnego i kom
pletnego systemu filozoficznego,
który za punkt wyjścia bierze Je
dyną prawdę.
Tylko, że nie wystarczy poznanie
tomizmu przez nieliczną grupkę
intelektualistów, nie wystarczy na
wet przejęcie się jego duchem przez
przywódców, działaczy społecznych
politycznych. Tomizm musi iść w
masy, musi stać się systemem my
ślenia mas.
Gdy raz wyjdziemy z założenia
że niemożliwe jest dokonanie pełnej
i konsekwentnej przebudowy spo
łecznej bez jasnej i konkretnej filo
zofii, to nie możemy pominąć faktu,
że ta przebudowa jest niemożliwa
również bez udziału świadomych i
aktywnych społeczeństw.
Z filozofią, a z tomizmem w
szczególności, musimy iść w masy.
A jak to robić w praktyce, jak
realizować upowszechnienie filozofii, tego na dobrą sprawę możemy
się uczyć u bolszewików.
Łączę wyrazy głębokiego szacunku.
Tomasz Dobrowolski

Infantka Małgorzata Teresa
wystawy: tutaj np. obrazy wczesnoflamandzkie i niemieckie giną pra
wie w malutkej i dość ciemnej salce.
A są wśród nich rzeczy przepiękne:
rozkoszny „Adam i Ewa“ Van Goes‘a
który błyszczy zielenią jak emalia,
dwa obrazy Rogiera Van Der Wey
den, niezrównanie delikatnego, wre
szcie Ukrzyżowanie Cranacha, <■ nie
prawdopodobne, wręcz ohydne w
swej brutalności, ale jednak wstrzą
sające. Ale tylko znawcy zatrzymują
ęię tam dłużej: zwyki laicy powinni
przede wszystkim oglądać to, co sta
nowi chlubę tej kolekcji, t.j. Ma
donnę Lorenza Lotto, cztery Rembrandty, pięć Velasquezow i wreszcie
Tycjany.
Madonnę Lorenza Lotto uważam
za najpiękniejszy obraz wiedeński i
jeden z najcudowniejszych całego
świata. To nie jest Madonna floren
cka, stylizowana, .nieziemska, omal
mistyczna: nie, to przepiękna postać
ziemska, młoda i prześliczna Matka,
ale piękniejszych rysów nikt nie
stworzył, a gra kolorów — tak nie
prawdopodobnie bogatych — jiiebie-
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Towarzystwo Przyjaciół Teatru
skiej, szaty Matki Boskiej, zielonej prawie rysunek, ale to nie jest obraz, lepszy od Poussin'a a może nawet dopiero — mając świeżo w oczach
klasyczne malarstwo, jakby wiecznie Polskiego powstało w Londynie jesieśw. Katarzyny, czerwonej świętego, ggia są jakby wyblakłe i w ogóle ten Rubensa.
Rubensy wiedeńskie są gorsze od nadęte i .uroczyste — można zrozu
liliowej anioła i zielonych gajów w mistrz całkowicie pogański, tak wynią ub. r. jest jej odpowiednikiem,
głębi obrazu — jest symfonią tak za którym był przepadł. Dwa Corre- tych, które normalnie się ogląda w mieć konieczność rewolucji, której
doskonałą, że nie pamiętam obrazu, raźny prawzór dla dekoracyjnej szko wielkich muzeach, z wyjątkim może dokonali Francuzi w drugiej połowie nieskończenie skromniejszym, ale o
który by temu dorównywał. A przy- ły 18-go wieku, mało mi odpowiada. jego autoportretu. Są na ogół nie XIX w., musiała przyjść reakcja na ileż bardziej potrzebnym. Nie otrzy
teni idealna kompozycja: anioł po Z mniejszych malarzy włoskich, nie znośnie przeładowane, męczące dla tę koturnowość,jakby zdjęcie maski, mało ono od ośrodków dyspozycji ani
chylony nad Madonną, klęczący mal wyłącznie weneckich bardzo cie oka. Van Dyk, obficie reprezentowa moment intymności. W portrecie, w grosza — bo pieniędzy już, jeszcze
święci tworzący bajeczną równowa kawym jest Bassano, zwłaszcza jego ny, jest piekielnie nudny — jak za grupie, wolę tysiąkrotnie szkoły kla
gę, wreszcie Dzieciątko, centralny hołd Trzech Króli. Gdy igo oglądamy, wsze. Jest jeden Vermeer — najle syczne, ale pejzażu impresjoniści lub wogóle nie ma na taki cel, jak
zdajemy sobie sprawę. ile od niego pszy jaki widziałem. Takoż świetny prześcignęli bezwzględnie starych teatr walczący o polskość emigrcji
motyw obrazu.
W tym obrazie jest radość, poezja, (a również Tintoretta) zapożyczył pejzaż Ruysdaela; ten malarz holen mistrzów. Nawet obrazeczki prawie politycznej. Zebrane dotąd fundusze
spokój i piękno. Stanowi on szczyto El Greco; mistrz toledański był derski i 'Claude Lorrain — to są je nieznanegoBoudin'a z Deauville ma są znikome, nie stanowią nawet kro
wy okres renesansu — jeszcze w mniej oryginalny niż się to ogólnie dyni pejzażyści klasyczni, których ją o tyle więcej prawdy i świeżości, pli wobec, przysłowiowego morza
naprawdę -.podziwiam
(pomijając niż morskie kompozycje Cuyp'a i
nim znajdziemy dziecinną prawie przyjmuje.
Galeria wiedeńska jest również bo oczywiście tła pejzażowe w kompo Van der Welde! A Cézanne, a Utri potrzeb.
wiarę malarzy XV wieku, jeszcze się
uchronił od wyraźnie pogańskiego gata w malarstwo włoskie XVII w., zycjach malarzy włoskich i, zwła llo, a zwłaszcza i przede wszystkim
Ten Stan rzeczy musi ulec zmianie
natchnienia późniejszego Odrodze które się w muzeach nie-włoskich szcza, flamandzkich); krajobrazy Pisarro, a Manet, a Sisley! I również Inaczej społeczeństwo utraciło by
Rubensa
np.
czy
Gainsborougha
są
w
szkicu
—
Toulouse
Lautrec,
Derzadko
spotyka;
nie
często
mamy
nia, które np. dla mnie czyni obrazy
rain itd. Malarstwo się nie skończy prawo stwiania żądań, możność
religijne Weroneza tak bezdusznymi; okazję oglądania Carravaggia, Ca- nie do zniesienia.
I wreszcie ostatnia uwaga: ilekroć ło! Wenerując wielkich mistrzów wpływania na istotne sprawy. Do
nie ma w nich też śladu tego prze rraecioli itd. Może z tej całej szkoły wychodzę
z wiedeńskiej wystawy „d'autrefois“ możemy ufać, że ta
ładowania barokowego, które tak najbardziej mi się spodobał „Pielnich należy np. zapewnienie skupis
psuje późniejsze płótna religijne (a grzmi w Emaus „nieznanego neapo- wpadam do dwóch sal samej Tatę najwyższa sztuka nie jest tylko kom mniejszym, niezdolnym opła
Gallery.
gdzie
można
oglądać
fran

litańskiego
malarza:
jest
już
wyraź

skarbem
przeszłości.
z resztą również i mitologiczne)
W. A. Zbyszewski cić imprez teatralnych dostępu do
Rubensa i jego uczniów czy rywali. nie barokowy, ale koloryt jest ciepły, cuskich impresjonistów. Wówczas
tego dobra, jakim jest żywe słowo
Madonna Lorenza Lotto ma jeszcze
przestrzenność i prostotę wielkiej epolskie. Jeżeli trzeba dołożyć w ta
TYMON
TERLECKI
MELPOMENA
NA
WYLNAN/U*
poki, ma wyrafinowanie wielkiej
kich i innych wypadkach, musi być
kultury bez jednak późniejszego maz czego dołożyć.
nieryzmu bardziej zepsutego i cyni
L
.
H
cznego pokolenia.
Musi się wzmóc ofiarność społecz
Następna uczta duchowa •— to
na. Musi też, co jest nie mniej wa
oglądanie Velasquezôw. Tylko te w
otychczasowe rozważania szenie Polskich Kombatantów — nym a nawet sprawa repertuaru. żne, skupić się w jednym ręku pomoc
Prado mogą z nimi rywalizować’
zgromadziły dostateczny, jak wtedy, kiedy sprawa była prostsza ZASP udziela zespołom stworzonym udzielana teatrowi przez rozmaite
ani Louvre ani National Gallery nie
mają nic z tej klasy. W tych pięciu
myślę, materiał dla poparcia kil i łatwiejsza.
przez swoich członków t.zw. konwen organizacje na własną rękę i według
portretach infantek i infanta zaklął ku twierdzeń. Nie ulega wątpliwości, Dzisiaj da się ona uchwycić i roz cji to znaczy prawa wykonywania własnego widzimisię. Ostatecznie To
wielki mistrz jakby całą tragedię dy że teatr jest nam potrzebny, więcej: wiązać tylko przez współdziałanie
pracy teatralnej. Tym samym pono warzystwo Przyjaciół Teatru ma od
nastii,która od 40 lat po jego śmierci
miała wymrzeć na nieszczęsnym de konieczny. Nie ulega wątpliwości, obu stron zainteresowanych: teatru, si on odpowiedzialność za charakter Fundusz Społecznego Żołnierza a
generacie, Karolu II. Są to z pew że teatr na emigracji sam uzasadnił który patrzebuje społeczeństwa i tej pracy i ma w ręku narzędzie san nawet od Obywatelskiego Komitetu
nością najrozkoszniejsze portrety możliwość i rację swego bytu, doko społeczeństwa, które potrzebuje te kcji. Jeśli będzie widział konieczność Pomocy więcej danych do roztrzygdziecinne świata i pozostanie tajem nał więcej, niż teoretycznie rzecz atru. Uporządkowanie wytworzonego
jej użycia w interesie ogólnym, na- nięcia luib choćby zaopiniowania, ko
nicą jak Velasquez potrafił jedno
biorąc,
wolno
by
nań
nakładać
i
stanu
rzeczy
należy
do
organizacji
pewno stanie za nim cała opinia pu mu należy udzielić wsparcia, dla kocześnie oddać i surowy formalizm
ono jest pilniejsze, przez kogo przy
strojów i etykiety dworskiej, i świe należołoby od niego oczekiwać. Nie zawodowej ludzi teatru, pomoc i o- bliczna.
żość, ufność dziecinnych twarzy ulega na koniec wątpliwości, że do pieka jest obowiązkiem organizacji
niesie rzeczywistą korzyść zbiorową.
Ostatni
walny
Zjazd
ZASP-u
po

czek.Czytelnicy znajdą (str.3) zdjęcie konało się to w sposób samorzutny
spłecznej. Tylko jednoczesne i zgod wziął uchwałę, postanawiającą zwo
Jeśliby się pomoc skupiło w jed
portretu infantki Małgorzaty, póź
niejszej cesarzowej austriackiej, żo i bezplańowy, siłą rozmachu i samo ne współdziałanie tych dwóch sił łanie konferencji wszystkich kierow nym rozporządzeniu, m?żna by jej
ny Leopolda, tego, któremu Sobieski zaparciem kilkunastu czy kilkudzie może usunąć, przynajmniej ograni ników zespołów. Winno się ono od użyć naprawdę celowo: otoczyć opie
przybył na odsiecz pod Wiedniem, sięciu ludzi, że ten bieg rzeczy wy czyć to co jest złe, podtrzymać to,
być jak najprędzej i dać początek ką teatry artystycznie znaczące i
ale już wówczas Małgorzata nie żyła, czerpuje odruchowy rozpęd, prowa
co dobre.
porozumieniu i współdziałaniu, z społecznie ważne. Uniknęlibyśmy wte
zmarła bezdzietnie w wieku lat 25.
Czy nad tą buzią śliczną i niewinną dzi na mielizny, grozi wykolejeniem
Poza obrębem tego wysiłku pozo którego żaden zespół nie wyniesie dy tak bolesnego marnotrawstwa, jak
nie u.nosi się jakby fatum, przeczucie i zaprzepaszczeniem rzeczywistej i staną jednostki samolubne, aspołecz szkody, a całość sprawy teatru na pieniądze wyłożone na Scenę Polską
śmierci za młodu, rozczarowań i za cennej wartości społecznej.
Londynie.
Zaprzestalibyśmy
ne, opętane komercjalnym monoide- emigracji wyniesie korzyść. Prze w
wodów?
Te trzy stwierdzenia nakazują izmem. Jeśli będą przeszkadzały, cież te rozdrobnione grupy mają fantazyjnej filantropii, zaczęlibyś
Z kolei Rembrandty: trzy auto zajęcie stanowiska. Określony w
my uprawiać rozumną opiekę. Nale
portrety i portret syna, Tytusa, nich stan rzeczy wymaga konkret należy je postawić przed sądem o- sześć czy pięć miniaturowych apa ży się ona „Świadkowi" sztuce ży^
czytającego. Nie znam piękniejszych. nego i — szybkiego działania. Mo pinii publicznej. Wtedy szkoda przez ratów administracyjnych, wydają
Ani autoportret w Luwrze, ani tam
nie wyrządzana zredukuje się do cze dwa (!) pisma reklamowe, wchodzą wej, wyrażającej nasz sprzeciw mo
tejszy św. Mateusz nie dorównują żna było nie mieć żadnego poglądu goś, czego nie będzie warto dostrze sobie w drogę, zieją duchem zażar ralny przeciw zbrodni katyńskiej,
tym arcydziełom, wymalowanym w gdy rzecz istniała jako możliwo ić,
nie należy się rozmaitym gałgankom,
ostatnich latach życia wielkiego ar życzenie lub objetnica,gdy były do gać i o czym nie będzie warto mówić. tej konkurencji, która jest niepo fatałaszkom i śmieciom, zabrudza
trzebna i na sześć, siedem sposobów
tysty, gdy był już bankrutem, a
gorycz zatruwała mu starość. Zno- załatwienia ważniejsze sprawy, któ
SAMORZĄD ZAWODOWY
przymierzają sztuki do swoich kil jącym naszą scenę.
wuż trudno wybrać z tej czwórki rych zresztą także nie złatwiono.
kuosobowych zespolików, co jest
najlepszy, ale osobiście skłaniałbym Nie można nie mieć żadnego po
Przed wielu, wielu laty znakomity często równoznaczne z wtłaczaniem
ATMOSFERA TEATRALNA
się do popiersia; te oczy są nieza glądu teraz, gdy rzecz sama narzu
pomniane — jaki przebija w nich ciła się jako potrzeba i konieczność. krytyk teatralny Władysław Bogu tych sztuk w prokrustowe łoże, z
sławski w książce „Siły i środki na przykróceniem ich o głowę, nogi i
strach przed śmiercią, przed obłę
Zdaniem Towarzystwa Przyjaciół
dem, przed nędzą. Ile bólu i tragedii
szej sceny" (1879) oskarżał artys resztę.
Teatru
Polskiego nie jest tylko po
w tych starczych ustach! Tylko
KTO?
tów o odpowiedzialność za zło panu
Można i trzeba znaleźć sporoby moc materialna, która nigdy nie bę
Rembrandt i Leonardo byli malarza
Przeświadczenie, że należy w spra jące w teatrze warszawskim. Wszy oszczędzania energii, polepszenia or- dzie dość duża, choć może być roz
mi duszy, nie form cielesnych — i
słusznie umieszczamy obu na szczy wie teatru na emigracji coś przed stko dobre jest i dziś dziełem, wszy ganizacj pracy, lepszego użytkowa dzielona i użyta w sposób bardziej
cie hierarchii malarskiej.
sięwziąć, jest dość powszechne, jeśli stko ułomne winą ludzi teatru. ~ą nia ludzi, wzajemnej pomocy, a zo niż dotąd celowy. Jego zadaniem jest
Tycjan, taki majestatyczny, ży termin „powszechny“ uzna się ¿a wśród nich objawy heroizmu i tępe stawić sporo miejsca na indywidua w równej — jeżeli nie większej je
wotny, bogaty, nadawał się wyjątko niezbyt przesadny i patetyczny n- go samoluibstwa, szlachetne ambicje alne wyżycie się takich czy innych szcze — mierze pomoc moralna, wła
wo na malarza Habsburgów. Poza określenie ciągle jeszcze niewielkiej i skłoność do chodzenia po drodze
ambicji, na twórcze współzawodni śnie pomoc przyjaźni, zrozumienia,
Wenecją i Prado nigdzie nie ma tak
pięknych Tycjanów jak właśnie w grupy ludzkiej, którą ta sprawa ob najmniejszego oporu. „Od nich za ctwo, zdrową i celową inicjatywę.
zainteresowania. Jego zadaniem jest
leży w znacznej części, ażeby —
Wiedniu. Począwszy od jego bardzo chodzi.
Jeśliby ludzie teatru w istnieją stworzenie atmosfery teatralnej, te
wczesnej „Madonny z czereśniami“,
Oczywiście nie ma powrotu do według słów Bogusławskiego — to
tak surowej, tak wyraźnie skopiowa stanu z 1945 czy 1946 r. Wtedy mo przesilenie zakończyło się pomyślnie cym stanie rzeczy nie wykazali atralnego pola magnetycznego.
Towarzystwo podjęło pierwsze pró
choćby minimalnej dyscypliny zbiór
nej prawie z Belliniego, aż do „Nim
fy i pastuszka“, którą namalował żna było las zasiać, teraz w lesie sa- i stało się początkiem odrodzenia... rowej należałoby wątpić w siłę nur by z tego zakresu w Londynie pu
Artyści teatru muszą wykazać
jiuiż jako prawie ślepy stuletni sta mosiewnym, dzikim, przerośniętym
tu ideowego, który ich zatrzymał na bliczny sąd nad „Świadkiem". Jak
rzec, kolekcja wiedeńska daje nam należy zrobić jaki taki porządek. instynkt społeczny, bo teatr jest ze
niemal całą skalę jego olbrzymiego Wtedy można było wyjść z rozum swej istoty, z ustroju i przeznacze emigracji, w ich poczucie powołania dotąd zaniedbano rzeczy kapitalnej:
artystycznego, w ich dojrzałość spo organizacji „kół terenowych", wiąza
i jakże różnorodnego talentu. Prze
pych materii, koloryt, chiaroscuro nego planu, narzucić go rzeczywi nia sztuką społeczną. Muszą dać łeczną i po prostu — w ich zdrowy nia grup przyjaciół i opiekunów,
portretów, klasycyzm, pogańska stości. Teraz trzeba plan przymie świadectwo zmysłu rzeczywistości,
tworzenia małych kręgów magne
zmysłowość i rzeźbiarskie piękno rzać do rzeczywistości już istnieją bo teatr, jak bodaj żadna inna sztu rozsądek.
tycznych
w owym legendarnym „te
jego kompozycyj mitologicznych, cej i nie dającej się zmienić do sa ka, jest przywiązany do ziemi, jest
renie". A tam są one potrzebne naj
OPIEKA SPOŁECZEŃSTWA
wreszcie jakby impresjonizm jego
obciążony serwitutami materialnymi.
bardziej — doraźnie, konkretnie,
ostatnich obrazów — Tycjan jakby mego gruntu.
Są oni skupieni w organizacji za
próbował wszystkich rodzajów w
Po katastrofie Sceny Polskiej p.
Ale cały ten wysiłek — a wierzy ciągle.
każdym celując. Możnaby go może Marek Święcicki (./Teatr bezdom wodowej, w Związku Artystów Scen my, że będzie on w najlepszej woli
Zdarza się bowiem nie jeden raz5
nazwać prymusem malarstwa. Może ny^', „Dzienik Polski" z 16 grudnia Polskich za granicą, podtrzymującym
podjęty
—
nie
da
pełnego
wyniku
iż
teatr jest oszukiwany przez przed
to nie geniusz — jedyny w swoim 1947) proponował, aby to zadanie
wielkie tradycje syndykatu o tej na bez opieki społecznej. Nawet spo siębiorczą a nieuczciwą jednostkę.
rodzaju jak Rembrandt cz,y Da Vinci wzięło
na siebie Towarzystwo Przy zwie w Polsce niepodległej. W obrę
— ale to fantastyczny talent, to
łeczeństwa tak długo i uparcie wier Zdarza się, że organizacje lokalne,
bajeczny pędzel, to fenomenalny jaciół Teatru Polskiego, żeby „zajęło bie swego związku mogą wykazać ne zasadom klasycznego liberalizmu, zarządy domów społecznych dyktują
artysta, to mistrz nad mistrze. się doborem repertuaru, poziomem zdolność samorządu, umiejętność ujak angielskie, w czasie ostatniej przyjeżdżającym zespołom warunki
Może z jego wiedeńskich portretów zespołów teatralnych i ich stroną
najlepszy jest portret papieża Pa Organizacyjną". Należy wątpić czy zgodnienia partykularnych intere wojny zrozumiały, że teatr jest in zbyt komercjalne i egoistyczne. Zda
sów, pdporządkowania ambicji i stytucją społeczną, że po to aby żyć, rza się na koniec, że zespół, który od
wła III Farnese, mało pochlebny, ibo
śladu w nim nie ma tego uduchowie Towarzystwo jest do tego powołane, animozji osobistych interesowi zbio musi mieć widzów, opiekunów i przy tygodni jest w nieprzerwanej, cygań
nia i dobroci, których w podobiznie czy jest zdolne dokonać czegoś, cze rowemu.
jaciół. Wyraziło się to w powołaniu skiej wędrówce od jednego miejsca
Ojca św. należałoby się spodziewać: go nie zrobiły: jedno i drugie mini
<— to książę Renesansu, w którego sterstwo z niemałym jeszcze apara ZASP może i powinien uporządko przez państwo t. zw. GEMA (The do drugiego — przyjeżdża nie witany
wyrazie twarzy dominują chytrość, tem, Zjednoczenie organizacji spo wać sprawę dopływu nowych sił dla Council for the Encouragement of i nieżegnany przez nikogo odjeżdża,
przewrotność.
potrzeb doraźnych (przez instytucje Musie and the Arts). Po wojnie że brak mu elementarnej pomocy i
Przy Tycjanie blednie Tintoretto, łecznych w W. Brytanii, Stawarzy- opiekunów upoważnionych do przy przeistoczyła się ona w instytucję
odrobiny ciepła w nagrodę za ciężki
choć ten wielki manierzysta jest dzi
siaj niesłychanie popularny, bardziej *) Por. poprzednie artykuły: ,,Lato gotowania debiutantów) i na dłuższy stałą pod nazwą The Arts Council trud.
chyba wychwalany niż jego starszy bez żniw“ w nr. 26/105, „Zasiane dystans (przez organizację skromne of Great Britain, która opiera się
Ale Towarzystwo Przyjaciół, gdy
rywal. Portrety Tintoretta jednak nie ziarna w nr. 27/106, „Ruń i perz“ w go studium teatralnego). W jego za na specjalnej Royal Charter i roz by liczyło dziesięciokrotnie, stokrot
dociągają do tych, które pozostawił
Tycjan. Jego „Zuzanna między star nr. 28/107 ŻYCIA. Niniejszy arty kresie leży możliwość czuwania nad porządza 300 — 400 tysiącami fun nie więcej członków, niż ich liczy w
minimalnym poziomem artystycz tów rocznie.
cami“ . ma ciekawy modernistyczny kuł stanowi zamknięcie cyklu.
Dokończenia na stron ie 8

„Im sroższe ciernie, gfogi...
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VERITAS ROZPOCZYNA AKCJĘ ODCZYTOWĄ
NOWA INICJATYWA NASZEGO OŚRODKA WYDAWNICZEGO I KOLPORTAŻOWEGO
Poczynając od połowy lipca nasz
Ośrodek wydawniczy i kolportażowy
rozpoczyna działanie nie tylko sło
wem drukowanym, lecz także słowem
żywym. Dołączamy się w ten sposób
do innych instytucji i organizacji
polskich, które akcję odczytową od
dawna już prowadziły i prowadzą.
Nasza akcja odczytowa ma odpowia
dać szczególnemu charakterowi na
szej działalności wydawniczej, ma ją
uzupełniać i ożywiać .przez bezpo
średni kontakt z czytelnikiem, przez
docieranie często tam, gdzie pismo
i książka jeszcze nie docierają lub
nie są dostatecznie znane.

POLSKIE SŁOWO DRUKOWANE

Jest nas w W. Brytanii około 150
tysięcy osób dorosłych, z tego 85
proc, stanowią mężczyźni. Jak na tę
ilość posiadamy aż za wiele czaso
pism. Przeciętnie liczy się po 4 do
5 osób na jeden egzemplarz czyli e
gzemplarz na rodzinę. Do liczby
rodzin przybywa jednak liczba mężczyzn samotnych, którzy, jeżeli na
bywają pismo, zachowują je tylko
dla siebie. Dzięki temu oraz tej oko
liczności, że wiele osób stale czyta po
parę lub nawet kilka pism, rozchodzi
się ich znacznie więcej, niż wypada
łoby z liczby ludzi czytających. Ale
poza nimi jest jeszcze wiele Polaków,
którzy własnych pism nie czytają i
do nich właśnie trzeba dotrzeć sło
wem drukowanym m.in. przez słowo
żywe. Ponieważ polskie pisma mają
małe nakłady, ceny ich są znacznie
wyższe, niż ceny prasy angielskiej.
Wszystkie prawie pisma polskie wal.
czą z trudościami materialnymi.
A jednak czasopisma polskie ist
nieją i mimo trudności nie giną; za
wdzięczamy to naszym przekonanym
czytelnikom.
Powiedzmy sobie
wprost że ci, którzy już zrozumieli
konieczność posiadania tutaj pol
skiego pisma i polskiej książki, umieją je cenić, że chętnie dają cięż
ko zapracowany grosz na książkę i
gazetę. Po paczkach do Polski, to
chyba pierwsza pozycja w budżecie
wielu) może najuboższych wśród nas.
Wszystkie administracje polskich
pism mogłyby zgodnie stwierdzić, że
ci najskromniejsi przyjaciele są
zarazem najsumienniejszymi płatni
kami, szczerze dzielącymi kłopoty
i koleje polskich wydawnictw.
A jest tak dlatego, że polskie sło
wo drukowane pozostaje dla wielu
jedynym łącznikiem między nimi a
tym co polskie, co swoje i bliskie.
To obok listów z kraju najżywsza
więź z Polską, to coś, co pobudza umysł, zagrzewa serce i wypełnia
wyobraźnię, co skłania do wytrwania
i wysiłku społecznego. Kto miał
sposobność czytać listy pełne słów
wdzięczności, kierowane do redakcyj, ten w pełni zrozumie, ile szczere
go entuzjazmu dla wszelkiej rzetel
nej akcji społecznej kry je w sobie po
tylu zawodach, rozczarowaniach i
rezygnacjach polska dusza.
STYCZNOŚĆ BEZPOŚREDNIA

Ale samo słowo drukowane nie
wystarczy, bo ludzie są spragnieni
styczności bezpośredniej z ludźmi
piszącymi i z tymi, którzy mają im
coś do powiedzenia. Chodzi tutaj o
bezpośredni kontakt człowieka z
człowiekiem, Polaka z Polakiem, o
wymianę myśli, o posłuchanie, a nie
tylko ze sceny, żywego, polskiego
słowa. Słowa, którym się wyraża do
bre i jasne myśli, myśli krzepiące i
pozwalające wierzyć i pracować.

Przychodzi do naszego Ośrodka
wiele osób, nie tylko, aby zapłacić
prenumeratę, kupić książkę, przy
nieść materiał do gazety czy zamó
wić coś w drukarni. Przychodzą też,
aby porozmawiać. Dla nich musi się
znaleźć czas, którego zawsze za ma
ło. Pragną bowiem podzielić się swy
mi kłopotami i wątpliwościami, któ
re im nasuwa praca w ich środowis
kach, chcą nam okazać zrozumienie
i wyrazić wdzięczność za wydawanie
naszych pism;
przychodzą aby
znaleźć zachętę do dalszej pracy w
jakimś może odległym zakątku, aby
sie poczuć w gromadzie, w której
ludzie różnymi drogami zmierzają
ku tym samym celom.
A my?
My dowiadujemy się od naszych
miłych gości bardzo wiele. Poznajemy ich środowisko, warunki życia i
pracy, kłopoty, potrzeby i zaintere
sowania; otwieramy sobie jakby je
szcze jedno okno na świat naszych
czytelników. To pozwala nam ulep
szać pracę redakcyjną, znajdować
coraz więcej punktów stycznych z
tymi, dla których wyda jemy pisma
i do których idziemy z dobrą książ
ką.

CHARAKTER PRZEMIAN
W świetle tych rozmów i naszych
doświadczeń, zebranych na podstawie różnych okolicznościowych spot
kań, możemy dziś stwierdzić, że
zachodzące wciąż zmiany w naszym

społeczeństwie mają coraz więcej
społeczny charakter. Okres urządza
nia się już jest na ukończeniu, zaró
wno dla tych, co wyszli z wojska
jak i dla tych, którzy tu przybyli
jako robotnicy z kontynentu. Gdy
spadła z głowy najpilniejsza troska
o chleb codzienny, ludzie zaczęli
więcej myśleć o sprawach ogólnych,
mieć troski bardziej istotne dla nas
jako zbiorowości polskiej^ Niejeden
i niejedna otrząsnęli się już z chwi
lowej apatii, wywołanej zmianami
losu, i zaczynają zastanawiać się nad
tym, jaką to my stanowimy zbioro
wość i czy dorastamy do celów, które
przed nami stoją. Przy dobrym na
wet zarobku, przy powodzeniu w
osobistych planach rozumieją wszy
scy,że tęsknotę za krajem możemy
zaspokoić tylko spełnieniem tutaj
naszych obowiązków wobec Ojczyz
ny, że nikt z nas nie może być tutaj
w pełni szczęśliwy, gdy nie ma
szczęścia w Ojczyźnie.
Nastąpiły też zmiany w samym
podejściu do inicjatywy społecznej.

Dziś nie ma już dawniej tak pow
szechnego oglądania się na jakąś gó
rę czy centralę, inicjatywy wychodzą
z dołu, z tereniut, który sam się urzą
dza społecznie organizuje własnymi
środkami według własnych potrzeb.
Jest to zrozumiałe i zdrowe wy
maga jednak właściwej koordynacji
wysiłków i inicjatyw, aby ich nie
rozbijać i sił społecznych nie marno
wać.

PODSTAWA POROZUMIENIA
Ponad wszystko jednak wybija się
wołanie o wspólną podstawę porozu
mienia wszystkich Polaków na emi
gracji. Chodzi tu nie o jakiś kompro
misowy punkt widzenia, który dałby
się narzucić wszystkim, chodzi o coś
na czym można by oprzeć harmo
nijną współpracę wszystkich form
praktycznego działania. Ludzie są
dziś spragnieni prawdy i na niej tyl
ko pragną oprzeć swoje zapatrywa
nia i swe działania. Zdaje się nam,
że tą podstawą porozumienia powi
nien się stać światopogląd katolicki,
oparty o wieczną, zwycięską Praw
dę, i zgodny z zasadami katolickimi
.polski styl życia jednostkowego i
zbiorowego. W katolicyźmie bowiem
mogą się pomieścić wszyscy, a więc
i ci, których różnią poglądy na prak^
tyczne rozwiązanie wielu spraw
aktualnych.

SŁUŻYĆ PRAWDZIE!
Dziś, w okresie zaciętej walki z
Prawdą najwyższą, gdy coraz bez
czelniej i bezceremonialniej panoszy
się kłamstwo, uniemożliwiając iporo^
zumienie i wysławiając życie, trzeba
głosić i przypominać prawdę. Temu
zadaniu ma służyć wolna prasa na
całym świecie. Szczególnym zaś jest
to obowiązkiem .prasy katolickiej,
bo na tym polega jej apostolskie za
danie. Tworząc nasz Ośrodek wy
dawniczy i kolportażowy, wydając

PRELEGENCI - TEMATY - ORGANIZACJA
w
UDZIAŁ
zgłosili:

katolickie tygodniki i szerząc dobre
polskie książki, postawiliśmy sobie
jako zadanie służenie Prawdzie
przez Szerzenie katolickiego świato
poglądu i umacnianie w nim, przez
głoszenie i przypominanie zasad mo
ralności chrześcijańskiej, .przez ocenę
z punktu widzenia tych zasad prze
jawów naszego życia polskiego na
wychodźstwie, przez tworzenie czuj
nej opinii katolickiej, przez uczciwą
informację.
Dla nas katolików polskich dobra
moralnie i z talentem napisana
książka oraz żywo i umiejętnie reda
gowana katolicka gazeta są gwarantkami naszej jedności moralnej,
bez której nie będzie naprawdę
harmonijnego i zgodnego współdzia
łania na żadnym polu.
O CO NAM CHODZI?

Aby naszą pracę udoskonalić, aby
działanie słowem drukowanym po
szerzyć i ożywić, aby wielu ludziom
którzy w naszych tygodnikach piszą
ułatwić bezpośrednią styczność z
czytelnikami, którzy nas o nią często
proszą, postanowiliśmy rozpocząć
nasza akcja wydawnicza, będziemy
oparta na tych samych zasadach, co
nasza akcja wydawnicza, będziemy
się w niej starali o dobór tematów
aktualnych, a szczególnie związa
nych z naszym odcinkiem pracy.
Pragniemy nasz zasiąg poszerzyć,
dotrzeć z naszymi pismami i odczy
tami do tych, do których często nikt
dotychczas nie dotarł i którzy «ię
na to skarżą. Na terenie tej Wyspy
jest około 600 skupisk i ihosteli, w
których są Polacy. Jeżeli się czują
zapomniani i opuszczeni, jest tak i
dlatego, że nie zawsze się o nich
wie. Naszej akcji muszą więc środo
wiska polskie wyjść naprzeciw

podejmowanej przez nas akcji odczytowej dotychczas

Jan Bielatowicz, Janusz Czaharski, Wojciech Dłużews ki, Stanisław Gro~
cholski, Władysł aw Jelonek, Józef Kisielewski, Anatol Krakowiecki, Jan No
wacki, Michał Pawlikowski, Jan Szułdrzyński, Jan Tokarski, Władysław Zych.

Wśród zgłoszonych tematów zanotowaliśmy następujące:
Współczesne prądy umysłowe — Walka o duszę polską, na emigracji —
Aktualność katolicyzmu — Polska twórczość literacka na emigracji — Obecna
literatura w Polsce
Zagadnienie polskich Ziem Zachodnich — Znaczenie i
rola prasy — Człowiek nowoczesny — Nasze zadania na emigracji — Pius XII
a Polska — Wpływ prasy na opinię publiczną — Położenie i zadania społecz
ności polskiej w W. Brytanii — Rola prasy i książki katolickiej.

W następnych- numerach naszych tygodników podamy dalsze nazwi
ska prelegentów i zgłoszone tematy. Obecnie pragniemy dodać parę wska
zówek organizacyjnych:
Każdy ośrodek czy też grupa polska, która pragnie, by do niej przy
jechał ktoś z wykładem, zechce napisać do VERITAS FOUNDATION
PUBLICATION CENTRE (12, Praed Mews, London W.2.) conajmniej
3 — 4 tygodnie przed terminem wykładu, podając jaki temat sobie wy
biera, czy też prosi imiennie o któregoś z prelegentów. W zaproszeniu
należy zaznaczyć: gdzie i kiedy wykład miałby się odbyć (w dzień powsze
dni czy też w sobotę lub niedzielę), o której godzinie, w jakiej sali i jaką
ilość obecnych organizatorzy przewidują. Bardzo wskazane jest również
podanie najlepszego [połączenia kolejowego lub autobusowego z Londynu
(dworzec, czasy odjazdów, cena biletu itp.) oraz pod jakim adresem i do
kogo prelegent ma się zgłosić po przybyciu na miejsce.
Zapraszający ponoszą koszty przejazdu, wyżywienia i ewentualnego
noclegu prelegenta oraz składają na nasz fundusz wydawniczy jednego funta.
Koszty te można w całości lub częściowo pokryć z dobrowolnych datków,
składanych Jprzez słuchaczy po wykładzie. Jeżeli leżące blisko siebie śro
dowiska wczas porozumieją się ze sobą, mogą sprowadzić prelegenta na
wspólny koszt, z tym, że wygłosi on swe odczyty w obu środowiskach.
Nie należy zapominać, że ilość słuchaczy będzie w wielkiej mierze zależała
od tego, czy wykład będzie na czas ogłoszony i czy poprzedzi go umie
jętna propaganda.

NASZA AKCJA

Akcję naszą zaczynamy narazie
w skromnych ramach. Szereg osób
dobrej woli, przeważnie współpracu
jących z naszym Ośrodkiem, zgło
siło gotowość wyjeżdżania co jakiś
czas do skupisk polskich z odczytami
na zgłoszone przez siebie tematy.
Odczyty będą dyskusyjne i każdy obecny będzie mógł zabierać głos w
dyskusji, prosić o wyjaśnienia itd.
Po każdym wykładzie można urzą
dzić zebranie towarzyskie, na któ
rym prelegent będzie miał sposo
bność porozmawiania ze wszystkimi
obecnymi, którzy pragną poruszyć
sprawy nieobjęte tematem odczytu.
Kilka środowisk już dawniej zgło
siło swe prośby o przyjazdy do nich
z odczytami, niektóre już zostały
odwiedzone a w szeregu innych wy
kłady takie odbędą się w najbliż
szym czasie. W niektórych miejsco
wościach przy okazji pobytu nasze
go prelegenta urządzono dzień pra
sy i książki katolickiej. O tych wszy
stkich imprezach będziemy .podawali
wzmianki, dzieląc się spostrzeżenia
mi i doświadczeniami z naszymi Czy
telnikami.
Osobno podajemy pierwszą listę
prelegentów i wykaz tematów przez
nich zgłoszonych, oraz parę szcze
gółów organizacyjnych. Poddając
naszą inicjatywę pod rozwagę dzia*łączom społecznym | przodownikom
we wszystkich .polskich skupiskach,
prosimy o uwagi i opinie, które po
zwolą nam naszą akcję jak najlepiej
zorganizować i w pełni wykorzystać
dobrą wolę i umiejętności naszych
prelegentów.
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ZAPISKI
LONDYŃSKIE
Brytyjskie wydarzenia kulturalne
ostatniego okresu

MIĘDZYNARODOWE BIURO
FILMU KATOLICKIEGO
iW dniach od 16 do 21 lipca odby
wają się w Londynie w biurach New
man International Centre (3, Port
man Sq., W 1) obrady Rady Głównej
Międzynarodowego Biura Filmu Ka
tolickiego — International Catholic
Film Office. Głównym tematem ob
rad jest zagadnienie kuturalnego i
ekonomicznego stosunku do (przemy
słu filmowego. Innym tematem dy
skusji będzie Filmowe Apostolstwo
Modlitwy.
W dniu 17 b.m. dla delegatów zo
stanie odprawiona Msza św. w ko
ściele św. Jakuba (Spanish Place)
o godz. 10.30. Delegaci obejrzą na
specjalnych seansach: francuski film
,/Le sorcier du ciel“, 15.7. w Insty
tucie Francuskim, (Qeensberry Pla
ce, SW 7); 18.7. w Hammer Thea
tre „Joannę d‘Arc“; 19.7. w Tatler
Theatre „Crucifers to Walsingham"
oraz niemiecki film „Ad Dei hono
rem“; 20.7. —,¿Scott of the Antarc
tic“.

NAJLEPSZE KSIĄŻKI
BRYTYJSKIE

„Unesco“ postanowiło skompleto
wać listę stu najlepszyoh książek
świata, zarówno z dziedziny literatu
ry pięknej, jak filozofii, nauk huma
nistycznych i nauk ścisłych; lista ma
następnie słuiżyć jako podstawa do
dokonywania przekładów. Państwa,
reprezentowane w „Unesco“, mają
przedłożyć swe listy narodowe, z
których następnie „Unesco“ dokona
wyboru. Lista brytyjska została już
ogłoszona przez Ministerstwo Wy
chowania'; przygotował ją Komitet,
w którego skład wchodzili prof. C.M.
Bowra. prof. B. Willey, John Hamp
den, V. S. Pritchett i dr. John Cawern. Lista obejmuje dzieła 23 pi
sarzy — po koniec XIX stulecia.
Znajdują się na niej: Chaucera
„Canterbury Tales“, Malory'ego
„Morte d‘ Arthur“, wszystkie dzieła
Szekspira, dzieła (poetyckie Miltona,
essaye Bacona (wydanie z r. 1625).
Bunyana „The Pilgrim's Progress"
(1678), Pope'a „Essay on Man",
Swifta „Gulliver's Travels", Defoe'a
.»Robinson Crusoe", Boswella „The
Life of Samuel Johnson", Gibbona
„Decline and Fall of the Roman Em
pire", poezje wybrane Roberta Burn
sa, Blake'a „Song of Innocence and
Experience" (1794), wszystkie utwo
ry Keatsa, Jane Austen .,Pride and
Prejudice", poezje wybrane Shelleya,
Walter Scotta „The Heart of Mid
lothian", Emily Bronte „Wuthering
Heights", Wordswortha .,The Prelu
de" i poezje wybrane, Dickensa „Da
vid Copperfield", Darwina „The Ori
gin of Species", Johna Stuarta Milla
,,0n Liberty", oraz George Eliot
„Middlemarch".
Uderza brak na liście Byrona, któ
ry wogóle zawsze bardziej ceniony
(był na kontynencie Europy niż w
Anglii.
Osobne listy obejmują utwory w ję
zyku walijskim (w tym stare legen
dy i pieśni ludowe), oraz w języku
„gaelic". używanym w szkockich
Highlandaoh.
Komitet brytyjski, dokonywujący
wyboru, ma przygotować listę ksią
żek angielskich, wydanych po r. 1900,
do rozważenia przez ten wydział
„Unecso", który zajmuje się dziełami
współczesnymi.
FESTIVAL WSPÓŁCZESNEJ
MUZYKI BRYTYJSKIEJ
W Cheltenham skończył się właśnie
piąty doroczny festival współczesnej

muzyki brytyjskiej. Obejmował on
zarówno dzieła wybitnych kompozy
torów
zagranicznych,
wykonane
przez Brytyjczyków, jak utwory
kompozytorów brytyjskich. Zdaniem
Gh. Stuarta, krytyka muzycznego
„Observera", festival wykazał, iż
rok ubiegły nie był szczególnie (płod
ny, jeśli chodzi o kompozytorów bry
tyjskich. Za najwybitniejszą nowość
Stuart uważa smfonię nr. 4 młodego
30-letniego kompozytora Richaroa
Arnella.

SZEKSPIR POD GOŁYM NIEBEM

ZOFIA HOLÜB-PACEWICZOWA

MIĘDZYNARODOWY HONORES GEOGRAFICZNY W LIZBONIE
Podajemy sprawozdanie wybit
nej uczonej polskiej, jedynej na
kongresie geograficznym obecnej
reprezentantki nauki polskiej. Dr
Zofia Hołub-Pacewiczowa, specja
listka badań antropogeograficznych była do czasu zajęcia Fran.ji prztz iNiemcow asystentką prof.
E. de Mortonne na Sorbonie, a obecnie wykłada w Polish Universi
ty College w Londynie. Dzięki niej
emigracja polityczna mogła zastą
pić gnębioną w Kraju naukę, tak
wybicn.e zawsze mającą miejsce na
terenie międzynarodowym.

W Regent's Parku w Londynie od
bywa się obecnie codziennie (z wy
jątkiem
niedziel)
przedstawienie
dwóch utworów scenicznych Szeks
pira:
„Komedii pomyłek" oraz
„Dwóch panów z Werony" w reżyse
rii — jak i lat poprzednich — Ro
»
*
berta Atkinsa. Początek przedsta
W pierwszych dniach maja za
wień o 7.30 wiecz.; w środy, czwar
tki i soboty o 2.30. W razie deszczu kończył się wycieczką na Maderę
przedstawienia odbywają się w ¡pawi Międ*zynarodowy Kongres Geogra
ficzny w Lizbonie, zorganizowany
lonie krytym.
przez Międzynarodową Unię Geo
NOWA KSIĄŻKA KOESTLERA graficzną, po przeszło 10-letniej
przerwie spowodowanej przez woj
Arthur Koestler, autor pierwszej nę. Unia ta, w skład której wcho
powieści o procesach typu sowieckie dzi szereg krajów świata, ma już
go („D arkness at Noo n"), za sobą poważną tradycję. Był to
ogłosił nową książkę p.t. „Insight 16-ty z kolei światowy kongres ge
and Outlook" (Londyn, Mac ografów i choć może — z powodu
millan, cena 25 s.). Jest to zbiór powojennych warunków — nie do
essayów filozoficzno-naukowych, po równywał świetnością obu po
święconych szczególnie źródłom życia przednim (w Amsterdamie w 1938
psychicznego człowieka. Zdaniem r., w Warszawie w 1934), poziom
Koestlera wszystkie istoty organicz jego był wysoki i rezultaty powin
ne posiadają dwie podstawowe ce ny być owocne.
chy: dążności do samoutwierdzenia
Pomimo rozlicznych trudności,
się (self-asserting tendencies) i dąż z jakimi zjazdy naukowe .po wojnie
ności do wyjścia poza własne ramy muszą walczyć i mimo przedegza
(self-transcending tendencies). W minacyjnej pory roku, kongres
człowieku pierwsze z tych tendencji zgromadził kilkuset uczestników z
obejmują agresywność, rywalizację, 34 (na 57 zaproszonych) krajów
zazdrość itd., do drugich należy mi świata. Najliczniejsi byli kongre
łość i troska o innych, kontemplacja siści europejscy, zwłaszcza: z Por
mistyczna, twórczość estetyczna i tugalii ok. 140, z Francji ok. 100,
naukowa, dyscyplina społeczna itd. ze Szwajcarii 46, z Wielkiej Bryta
Siedliskiem „self-assertive tenden nii i Włoch po 40, z Belgii 30, z
cies" ma być część „sympatyczna" Hiszpanii 24. Ale i udział krajów
centralnego układu nerwowego; sie poza europejskich był znaczny,
dliskiem ., self-transcending tenden przede wszystkim Brazylii — po
cies" prawdopodobnie nerwy para nad 70 osób, i Stanów Zjednoczo
sympatyczne.
nych A.P.— ok. 50 osób i instytucyj
Niektórzy krytycy uważają za naj geograficznych. Do Międzynarodo
lepsze te części książki, któr© zaj wej Unii Geograficznej przystąpi
mują się fizjologią i biologią istot ły obecnie Chiny, Indie, Turcja i
ludzkich. W tym zakesie Koestler Węgry, a do komitetu wykonaw
wspiera się na najnowszych wyni czego Unii weszły na nowo: Portu
kach badań naukowych.
galia, Brazylia, Szwajcaria, Indie i

SZTUKA PRZEDNORMAŃSKA
W ANGLII
T. D. Koendrick, kustorz działu
starożytności brytyjskich i średnio
wiecznych w British Museum, wydał
dużą ilustrowaną książkę o późnej
sztuce anglo-saksońskiej i sztuce
wikingów w Anglii („L a t e S axon and V ¡king Ar t",
Londyn, Methuen, cena 32 s. 6 d.).
Kendrick przeciwstawia się poglą
dom. jakoby poziom sztuki u Anglosasów w okresie, poprzedzającym
najazd normański, był niski. Naj
bardziej wartościowym zabytkiem z
tego okresu jest pięknie iluminowany
rękopis winchesterski (Winchester
Illumination) z X weku. Zdaniem
autora jest to pierwsza rzecz na
prawdę angielska (choć inspiracje
kontynentalne są w niej widoczne)
w sztuce angielskiej.
Najeźdźcy duńscy (ok. r. 1 000 po
Chr.) wprowadzili do Anglii sztukę
wikingów; najwspanialszym jej oka
zem jest kamień grobowy, znaleziony
koło katedry św. Pawła w Londynie
i wystawiony zwykle w Guidhall
Museum. Kendrick zajmuje się rów
nież ciekawymi rzeźbami w kamie
niu, jake znaleźć możno w różnych
częściach kraju.
AUTOBIOGRAFIA O. SITWELLA
P. t. „Laughter in the
Next R o o m" (Macmillan, 18 s.)
ukazał się ostatni tom w cyklu auto
biograficznym sir Osberta Sitwella,
opisujący okres między dwiema woj
nami światowymi.

Kanada obok innych krajów. Pre
zesem Unii wybrano prof, J. B.
Cressey z U.S.A. w miejsce wielo
letniego prezesa prof. E. de Martonne z Sorbony, znanego jako
jednego z największych geografów
świata, któremu przyznano doży
wotnią prezesurę honorową. Na
sekretarza Unii wybrano prof. G.
H. Kimble z Kanady. Wynik ten
jest wyrazem zacieśnienia się sto
sunków naukowych krajów euro
pejskich i poza europejskich. Zna
miennym jest, że po raz pierwszy
kierownictwo M. U. G. przeszło w
ręce Amerykanów. Postanowiono
też przyszły kongres, w 1952, urzą
dzić w U.S.A.
Z za żebznej kurtyny nie przy
był nikt, mimo kilku zgłoszeń z
Polski i Czechosłowacji. Z trzech
geografów zgłoszonych z Polski nie
przybył nawet światowej ¡(ławy
Nestor geografów polskich, profe
sor Eugeniusz Romer, dotychcza
sowy wiceprezes Unii, oczekiwany
lo ostatniej chwili. Z Polaków
Wygłosiłam
Hvłam tylko ja.
dwa referaty, w sekcji antropoge
ograficznej i pedagogicznej, jeden
ilustrowany opracowaną przezemnie mapą Wysp Brytyjskich.
Brałem udział w sformułowaniu
rezolucyj sekcji pedagogicznej, oraz w dyskusjach i w terenie pod
czas wyc’eczek naukowych. Moje
referaty zaszczycił swą obecnością
Minister G. Potworowski, nrz^d
wojną ambasador RP. w L^zbon;e.
Z racji udziału polskiego naukow
ca w Kongresie, państwo Potworowscy wydali przyjęcie na którym
były też osoby ze świata dyploma

JAN DŁUGOSZ
Kanonik Krakowski

ŻYCIE
ŚWIĘTEGO STANISŁAWA
Biskupa Krakowskiego

Bogato ilustrowane wyda
nie firmy Mildner i Syno
wie, Londyn 1944
do nabycia
w VERITAS FOUNDATION
PUBLICATION CENTRE,
12, Praed Mews, London, W.2.

Cena egz. 8/-, plus 6 d na
przesyłkę pocztową.
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Wielki wybór książek i czasopism.
Katalogi wysyłamy na żądanie. Zamówienia pocztowe wykonujemy natychmiast

tycznego Lizbony i liczna miejsco
wa Polonia.
Komnet organizacyjny, zwłaszcza
w osobie niezwykle czynnego sekre
tarza, prof. O. Ribeiry, czołowego
geografa portugalskiego, dołożył
wszelk.ch starań by urozmaicić
program kongresu. Obok rozlicz
nych ińlprez należy wspomnieć o
wystawie kartograficznej, w której
wzięło udz.ał kilka krajów, a wy
różniły się prace kartograficzne
U.S.A. Na uwagę zasługują nowe
atlasy niektórych krajów, przede
wszystkim wspaniale opracowany,
bardzo obszerny atlas Włoch, za
wierający liczne mapy szczegółowe
i zdjęcia lotnicze. Szereg map
przedstawia tereny poddane na
wielką skalę melioracjom, przed i
po ich dokonaniu. Widać z nich
ogrom osiągnięć w zagospodarowa
niu niedawnych bagien i innych
nieużytków.
Prace sekcyj i komisyj odbywały
się w pięknym, nowoczsnym gma
chu politechniki, położonej w no
wszej dzielnicy rozlegle rozbudo
wującej się Lizbony. W referatach
komisyj, które w przerwie między
kongresami zajmują się opracowa
niem pewnych wspólnych proble
mów, przedstawiono wyniki prac.
W pracach tych komisyj w zakre
sie antropogeografii punkt ciężko
ści przeniósł się na problemy geo
grafii rolniczej. Z pośród sekcyj
najczynniejsze były: geografii fi
zycznej, antropogeografii i karto
grafii. W tej ostatniej zajmowano
się wiele nowymi metodami, przed
stawieniem nowych map, sprawą
unifikacji znaków kartograficz
nych. W sekcji geografii fizycznej
znaczna część referatów zajmowa
ła się wpływem czynników klima
tycznych na rzeźbę terenu, a w
sekcji antropogeograficznej zmia
nami krajobrazu pod wpływem
człowieka.
Bardzo ciekawe i aktualne były
referaty o nowszych przeobraże
niach krajobrazu na skutek nawod
nienia, przeprowadzenia kolei lub
dokonania reformy rolnej, szcze
gólnie w Hiszpanii i Portugalii. I
tak, jałowy niegdyś obszar delty
rzeki Ebro stał się szczególnie w
nowszych czasach jednym wielkim
polem ryżowym dzięki wielkim pra
com irrygacyjnym. W Nawarze i w
Aragonii w miejsce pasterstwa i
uprawy oliwek panuje dziś dzięki
nawodnieniu intensywna uprawa
buraków cukrowych, lnu, bawełny
i alf alty. W prowincji Walencji na
skutek reformy rolnej kwitną dziś
sady i winnice w miejsce nieużyt
ków i lasów. Portugalia też jest w
dobie doniosłych przemian rolni
czych, o czym można było przeko
nać się podczas sześciu wielodnio
wych wycieczek kongresowych po
całej Portugalii.
W ciągu ostatniego stulecia pod
wpływem dużego przyrostu ludno
ści wiele nieużytków stopniowo za
lesia się tam sosną, cennym pro
duktem na eksport dla przemysłu
lub zamienia na role. Regularne
plantacje drzew oliwkowych są
dziełem zaledwie kilku ostatnich
dziesiątków lat. W obszarach, ob
fitujących w wodę, lub nawadnia
nych zipomocą studzien pompują
cych wodę gruntową albo rzeczną,
uprawia się intensywny płodozmian
w gospodarstwach ogrodniczych
(horta). Wieś się uprzemysławia
dzięki użytkowaniu siły wodnej.
Nowe drogi-koleje i szosy-przyczyniają się znacznie do podniesienia
poziomu rolnictwa i wymiany pro
duktów między wsią i miastem. Ale
dopiero wielkie tamy rzeczne bu
dowane obecnie w dorzeczu rz. Tej o
i Douro mają spowodować rewolu
cyjne zmiany. Na dziesiątkach hek
tarów, które poddane tędą tej irrygacji na wielką skalę, zastąpi się
dotychczasową trój połówkę, w któ
rej przez jeden rok pole ugoruje,
systematycznym
płodozmianem.
Pójdzie za tym zniesienie paster
stwa owczego na ugorach, a cała
ludność wsi gromadzkiej zostanie
upełnorolniona i przesiedlona na

TOWAR ZAWSZE DOBRY A CENY NISKIE
przez
Firmę

oddzielne farmy ze skomasowany
mi i ogrodzonymi gruntami. Re
forma rolna, w Portugalii, w kra
ju przeważnie dość suchym, wiąże
się ściśle ze sprawą nawadniania,
na dużą skalę.
Do ważnych zadań kongresu na
leżała sprawa ożywienia działal
ności puDńKacyjnej. luzie tu m.
inn. o intensywną współpracę kra
jów należących do Unii w zbiera
niu materiałów i redagowaniu bibliografij geograficznych między
narodowych i krajowych oraz o wy
mianę publikacyj między różnymi
krajami. Najpełniejszą bibliografięprzedstawiła, jak i dawnej, Fran
cja. Pod względem ogólnego dorob
ku licznymi publikacjami wykaza
ły się na kongresie również Szwaj
caria. Włochy, Belgia. Niezliczoną
ilość broszur i map dostarczyła.
Brazylia, gdzie geografia rozwija
się szybko i planowo na wszystkich,
stopniach nauczania.
W całości kongres ten przyczy
nił się wydatnie do ożywienia daw
nych kontaktów między geografa
mi całego globu i nawiązania no
wych, do ustalenia warunków i.
metod dalszej współpracy między
narodowej. Emulacja na gruncie
międzynarodowym powinna też.
przyczynić się do wzmożenia dzia
łalności naukowej zarówno w pra
cach indywidualnych jak i zbioro
wych. Poza tym kongres umożliwił
bliższe poznanie tak ciekawego
kraju jakim jest Portugalia, gdzie
w części środkowej, będącej jakby
zbiornikiem w budowie geologicz
nej całego kraju, spotkasz, obok
bujnie owocujących drzew cytry
nowych, pomarańczowych i oliw
kowych — jabłonie, grusze i czerechy, obok wiecznie zielonego dębu
lub dębu korkowego — nasz dąbpółnocny, lipy i platany, winnice
wśród grządek kapusty,
upra
wę żyta, kartofli i fasoli obok ku
kurydzy, a w pobliżu pola ryżoweKrzyżowanie się wpływów śród
ziemnomorskich,
atlantyckich i
kontynentalnych przejawia się
również w formach gospodarki rol
nej, w osadnictwie, jak i w całej
kulturze.
Jedną z rzadkich osobliwości wsi
gromadzkiej w dorzeczu środkowe
go Tej o jest zgrupowanie, jakby w
oddzielne osiedle wszystkich zabu
dowań gospodarskich (obór, chle
wów itp.) poza obrębem czysto
bielonych domów mieszkalnych.
W tych zaś dym, uchodzący wprost
przez dach bez komina — jak w
naszej kurnej chacie — z otwarte
go paleniska „czarnej" izby poło
żonej na piętrze nie brudzi pięknej
świetlicy i sypialni znajdujących
się na parterze. Dzięki tym urzą
dzeniom wieś robi wrażenie nie
zwykle schludnej.
Kongresiści zetknęli się też z;
dzielną ludnością portugalską,,
spadkobierczynią wielkich tradycyj
żeglarskich. Ludność ta, zwłaszcza
w swych dolnych warstwach, od
znacza się wielką żywotnością i
nadzwyczajną pracowitością. Miejmy nadzieję, że troska o nią ze stro
ny sfer rządzących w skład któ
rych wchodzą wybitni intelektua
liści, doprowadzi do reform spo
łecznych w duchu prawdziwej de
mokracji.
Zofia Pacewiczowa.

THE PROBLEM
0F EASTERN GALIZIA
Książka o problemach
wschodniej Galicji
w języku angielskim
Cena 6/—

POLSKA A LITWA
Władysław Wielhorski
Stosunki wzajemne
w biegu dziejów
Cena 8/6
Zamówienia należy kierować:
Veritas Found. Publ. Centre
12, Praed Mews, London W.2.
Na koszty opakowania i prze
syłki dolicza się do każdej
przesyłki 6 d.
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WŚRÓD KSIĄŻEK 0 KULTURZE

NOTATNIK
BOGACI 1 UBODZY

W Katedrze „Notre Damę“ prze
mawiał
niedawno
z
ambony
jezuita ks. Riccardo Lombardi.
Ksiądz ten zwany „włoskim Ks.
Sheen“, wsławił się swymi kazania
mi, które we Włoszech .przyciągają
tysięczne tłumy. Wylądował on na
lotnisku „Le Bourget“ w towarzy
stwie kilku Kawalerów Maltańskich,
przywożąc do Francji wykonaną z
cedrowego drzewa kopię Matki Bo
skiej z Loretto. Jest to dar dla Wło
skiej Misji Katolickiej, której powie
rzona została opieka duchowa nad
dwoma milionami emigrantów Wło
skich we Francji.
Po uroczystym wręczeniu Statu w
Katedrze Paryskiej przedstawicie
lom Włoskiej Misji, została ona prze
wieziona do kościoła Saint-Sulpice,
gdzie pozostanie na stałe. Przez trzy
dni z rzędu świetny kaznodzieja wy
głaszał w tym kościele płomienne
kazania, w których wzywał wiernych
do oporu przeciw ideom wrogim Ko
ściołowi szerzeniem miłości bliźnie
go. „Potępieni będą bogaci, mówił
młody jezuita, jeśli nie potrafią
wzniecać w sobie woli miłości i dzie
lić mienia z ubogimi, potępieni będą
ubodzy, jeśli nie potrafią wzniecić w
sobie woli miłości, która uśm erzy w
ich sercach nienawiść i wstrzyma ich
od stosowania gwałtu“.
LUDZIE

TYPU

C.

Brytyjski Minister Oświaty p.
Tomlińson rozważał w Izbie Gmin
sprawę poziomu nauk na uniwer
sytetach w związku z powiększa
jącą się wciąż ilością słuchaczy.
„Zadaję sobie zawsze pytanie—mó
wił Minister — czy w zamian za
wydane pieniądze otrzymujemy
ekwiwalent pod względem warto
ści tego, co wytwarzamy? Pan Tomlinson ma swoją pod tym wzglę
dem teoryjkę. Chce produkować
ludzi o trzech zasadniczych ce
chach. Nazywa to systemem trzech
liter C. Na pierwszym miejscu sta
wia — kompetencję (competence).
Chodzi mu o wychowanie kompe
tentnego narodu choćby nawet z
punktu widzenia materialnego.
Drugą cechą ma być — ciekawość
(curiosity). Trzecią — sumienność
(conscience). Minister zadaje py
tanie „A dlaczego nie charakter
<character)“? Wyjaśniając, uzasad
nia to w sposób nie bardzo przeko
nywujący tym, że sumienność wy
pływa właśnie z charakteru.
Słuchając tych wywodów Earl
Winterton wtrącił: „Przed 40-tu
laty postawilibyśmy wśród trzech
liter C na pierwszym miejscu —
chrześcijaństwo (christianity)!“
Przydałoby się to i teraz.
WIELKA LOŻA NIEMIEC

W protestanckim historycznym Ko
ściele św. Pawła we Frankfurcie 19
czerwca odbyła się uroczysta inau
guracja Zjednoczonej Wielkiej Loży
Wolnomularskiej Niemiec. Kieruje
cna 145 lożami w Zachodnich Niem
czech.
Jeśli na tym ma polegać reeduka
cja Niemiec...
ROZUM PO SZKODZIE

Strajk w dokach londyńskich
uniemożliwiał wyładowanie 100 sta
tków kanadyjskich. Czy my Pola
cy, którzy dobrze znamy metody
penetracji komunistycznej mogli
byśmy na chwilę mieć wątpliwoś
ci, że taki strajk jest dziełem agend kominformu? Po szeregu
dni trzech posłów do parlamentu
dochodzi do tegoż przekonania i
mówi strajkującym: „Jesteście igraszką w rękach komunistów“, a
jednocześnie zwraca się do wojsko
wego wywiadu, by przeprowadził
badania dla odkrycia „organizacji,
która ma na celu rozstrój życia
gospodarczego tego kraju“. Roz
strój metodycznie przeprowadzany
jest nie od wczoraj i dawno warto
było podobną organizację unie
szkodliwić, ale Anglia i St. Zjedno
czone wolą kosztem miliardów na
własnej skórze drogą eksperymen
talną zapoznawać się z tym. czym
jest w rzeczywistości zimna wojna.

W przyswojeniu sobie tego tema
tu zarejestrować możemy już pew
ne postępy. Posłuchajmy np. wy
bitnego Anglika. Widać, że prze
szedł on już kurs klasy wstępnej:
„Jestem pewien — powiada — że
gdyby mężczyznom i kobietom,
które zbudowały nasz ruch (Labour Party) zakomunikowane zosta
ły prawdziwe fakty o dzisiejsz
Rosji, to by powiedzieli: — to nie
jest socjalistyczne społeczeństwo.
Tam nie ma wolności. To jest kla
syczny typ policyjnego państwa,
takiego samego jakim była Rosja
za czasów Carów. Są tam podziały
klasowe .nawet rażące. Nie ma tam
wolności mowy, sumienia czy oso
by“. Tak mówił w Manchester w
dniu 6 lipca 1949r. na wielkim meetingu brytyjski premier Attlee.
Tych ,ktćrzy są sprężyną strajku
nazywa „hipokrytami, będącymi
narzędziem obcej dyktatury“. Po
dobne wykłady jako spóźnione już
nie wystarczają.
GŁODÓWKA PRZYMUSOWA

Przed kilku dniami z Pragi przy
szła wiadomość, że arcybiskup Beran rozpoczął głodówkę na znak
orotestu przeciwko prześladowa
niom Kościoła przez komunistów w
Czechosłowacji. Niezmiernie ciek”
we światło rzuca na tę snrawę list
ogłoszony w jednym z dzienników
rzymskich.
List ten pochodzi od księdza
czeskiego z Pragi i wysłany został
potajemnie. Ksiądz ów potwierdza
wiadomoć o głodówce arcybiskupa,
ale wyjaśnia, że nie jest to demon
stracja lecz konieczność. Komu
niści usunęli cały dawny personel
z pałacu arcybiskupa i obsadzili
pałac wyłącznie swoimi ludźmi.
Jak autor listu podkreśla, również
kucharz jest agentem komunisty
cznym. Arcybiskup został ostrzeżo
ny o grożącym mu niebezpieczeń
stwie śmierci... naturalnej w tam
tych stronach świata.
Niesposób tu oprzeć się myśli c
analogii z pewnymi niewyświetlonymi okolicznościami śmierci ś.p.
ks .kardynała Prymasa Hlonda.

Przynosi ono uderzające i bardzo
nieprzyjemne dla Ameryki porów
nanie rozwoju produkcji w zachod
niej i wschodniej Europie. W po
równaniu z rokiem poprzednim
produkcja w Polsce wzrosła o 32
punkty, w Bułgarii o 31, w Finlan
dii o 18, w Czechosłowacji o 15.
Tymczasem produkcja w W. Bry
tanii wzrosła o 12 punktów, we
Francji o 14, we Włoszech o 4, w
Belgii o 7, w Norwegii o 10.
W Jałcie wydawało się Anglosasom. że oddają Rosji mniej intere
sującą, uboższą i zacofaną część
Europy. W rzeczywistości oddali tę
połowę Europy, która ma przed
sobą przyszłość i większe możliwoś
ci. Bardziej prężna ludnościowo,
nie przesycona kapitałami. Europa
Środkowo-Wschodnia ma możność,
co wykazała już w okresie między
wojnami, szybkiego rozwoju prze
mysłowego. Europa zachodnia bez
wschodniej musi uschnąć, środko
wo-wschodnia może, rozwinąwszy
przemysł, obejść się bez zachodniej,
gdyby tylko nie była eksploatowana
przez Sowiety. Wedle tej samej
statystyki obroty między państwa
mi środkowo-wschodniej Europy
wzrosły w porównaniu z rokiem
1938 do 288 procent, gdy obroty
między państwami zachodniej Eu
ropy spadły do 72 procent.
Oczywiście wszystkie statystyki
z sowieckiej części świata należy
brać ostrożnie. Nawet jednak odli
czając dużą część na propagandę
pozostaje niewątpliwy fakt żywot
ności gospodarczej Europy środko
wo-wschodniej.
JUŻ SĄ NOWI KANDYDACI

Jak twierdzi znany publicysta
amerykański, Alsop, w Stanach
Zjednoczonych już się zarysowuje
współzawodnictwo między ewentu
alnymi kandydatami na Prezyden
ta w roku 1952. Jednym z nich jest
obecny minister wojny („sekretarz
dla obrony“) Johnson, drugim mi
nister spraw zagranicznych („se
kretarz stanu“) Acheson. W chwi
li obecnej muszą oni współpraco
wać jak najbliżej i dotąd działają
zgodnie. Chodzi o to, czy potrafią
PO DYMITROWIE
utrzymać się w tej roli przez na
Jerzy Dymitrow były sekretarz stępnych parę lat.
generalny Kom;nternu i były dyk
NIEZWYKŁA AUTOOPERACJA
tator Bułgarii zmarł na kuracji w
Pewien niemiecki lekarz z Ham
Rosji . Był to jeden z najbardziej
zagorzałych ale i najkłopotliwszych burga, Herr, dokonał niedawno
dla Kremla, jako człowiek o spo niezwykłej operacji na samym so
rym ciężarze gatunkowym, niero- bie. Wycięcie własnego wyrostka
robaczkowego zajęło mu około 4
syjskich komunistów.
Z tego gatunku pozostali jeszcze godzin czasu, a po zaszyciu rany
bodaj tylko Tito i Thorez we Fran dr Herr powrócił do zajęć codzien
cji, reszta to już tylko agenci poli nych. Operacja odbyła się w po
cyjni i agitatorzy partyjni. O Tho- zycji leżącej i bez pomocy lustra,
rezie słyszeliśmy ostatnio, że Wy w towarzystwie asystenta i siostry,
szyński w czasie zjazdu paryskiego którzy podawali dr Herrowi na
dawał Francuzom do zrozumienia, rzędzia. Po operacji pacjent nie
że za pewne poparcie polityki so odczuwał żadnych dolegliwości i o
wieckiej na terenie międzynarodo własnych siłach opuścił salę ope
wym, parzuci partię komunistycz racyjną.
Należy zaznaczyć, że nie był to
ną we Francji i Thoreza. O Ticie
donosi prasa francuska, że porzu pierwszy wypadek tego rodzaju.
cenie przez Sowiety popierania żą W roku 1912 dr Betram Alden z
dań jugosłowiańskich w stosunku San Francisko próbował wyciąć
do Austrii jest zapowiedz;ą zasad własny wyrostek robaczkowy, nie
niczej rozprawy z buntowniczym udało mu się jednak doprowadzić
marszałkiem i że rozprawa ta na operacji do końca i zmuszony był
stąpi jeszcze tego lata. Brygady skorzystać z pomocy innych chi
„komitadżich“ już się podobno gru rurgów. Inny lekarz, dr Robert
pują w sąsiednich państwach.
Meals z Hollywood, próbował do
konać tego samego wyczynu, ale
CZĘŚĆ EUROPY Z PRZYSZŁOŚ również mu się nie udało, gdyż
wyrostek jego znajdował się w
CIĄ
nienormalnym położeniu. Udana
Ukazało się wydawnictwo staty operacja dr Teodora Herra odbyła
styczne Narodów Zjednoczonych się w szpitalu w Hamdorf, w
„1948 World Economic Report“. Niemczech.
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Oddasz tym usługę sprawie polskiej.

Do nabycia w VERITAS FOUNDATION PUBLICATION CENTRE
12, Praed Mews, London, W.2.

ADANIA zjawisk kultury i jel prawne utożsamiamy ze społeczeń
stwem. Benedict sądzi, że znacznie
wiecej potrafi nam wyjaśnić nau
kańskich w bardzo szerokim za ka. jeśli, odrzuciwszy dualizm
kresie, uzyskują niezwykle cieka społeczeństwa i jednostki, stanie
we wyniki i znajdują żywe zainte- na stanowisku wzajemnego uzu
rrs">w’nie w soołeczeństwie W. pełniania się jednostki i społeczeń
Brytanii i Stanów Zjednoczonych stwa.
Miarą tak zakresu studiów jak i
Nauka o kulturze rozwijała sie
zainteresowań jest tak ilość pu przed
wojną szczególnie żywo w
blikacji jak i ilość wydań poszcze Niemczech.
Różnice między anglo
gólnych publikacji.
saską a niemiecką nauką o kultu
W dzisijszym omówieniu chcę rze są bardzo duże. Główna z róż
zwrócić uwagę na dwa przedruki, nic — byłaby następująca: Niem
a mianowicie: J. A. Toynbee: A cy poszli śladami Windelbanda,
study of history*) i R. Benedict: Diltheya. Rickerta i w pracach
Pai.erns of culture.*)
Simmla, Troeltscha, Webera czy
Interesuje nas pytanie, czym Sprangera stworzyli platońskowyróżniają się te książki, co no heglowską metodologię i metafi
zykę kultury. Uczeni anglosascy
wego wnoszą?
Praca Toynbee'go ' jest śmiała trzymają się faktów, ziemi zaj
próbą systematyki zjawisk pow mują się konkretnymi zjawiskami
stania, rozwoju, upadku i rozpadu kultury, unikają efektownych lecz
kultur. Omawiając te zjawiska w trudnych do sprawdzenia konstru
ich różnych rozwiązaniach, Toyn kcji, hołdując pragmatyzmowi.
bee czerpie przykłady z różnych
Jan Weps ęć
kultur w sumie z wszystkich do
tychczas wyodrębnionych przez
naukę 26 kultur świata.
Bardzo ważną rolę w systemie CHCIAŁBYŚ POJECHAĆ
naukowym Toynbee'go odgrywa
jego pogląd ,że czynnikami kon Do RZYMU
stytutywnymi dla kultury nie jest NA ROK ŚWIATY
ani środowisko materialne ani bio
logiczne czynniki rasy ale ducho
Może nie uda Ci się pojechać z
wa postawa człowieka w stosunku
do środowiska, czyli sposób rea
pielgrzymką, kup więc sobie pięk
gowania na dany zespół warun
ną, obficie ilustrowana książkę
ków. Kulturę tworzy więc człowiek
niezdeterminowany środowiskiem
G. MORCINKA
materialnym i czynnikami rasy.
Ten pogląd Toynbee'go przy
pomina wywody C. Dawsona i Jo
se Ortega y Gasset. Wzory kultu
ralne nie są tworem całego spo
łeczeństwa lecz twórczych niewiel- a wczujesz się w nastrój Wiecznego
kicn z so ił w
creative minori
Miasta: Stron 147 i 41 ilustracyj.
ties). Dzięki oddziaływaniu owych
Cena tylko 1/6 z przesyłką
twórczych zespołów wytworzone
przez nie wzory są przyjmowane „VERITAS”, 12 Praed Mews, London W2.
przez całe społeczeństwo.
Rozwój kultury jest ciągłym
szeregiem pozytywnych odpowie
dzi, reakcji (response) na wyzwa
Z
ŻYCIA
nie warunków (challenge). Dyna
mizm rozwijający się kultury po
lega na tym, że odpowiedź na
KULTURALNEGO EMIGRACJI
pewną podnietę staje się w przy
szłości podnietą, wyzwaniem dla
W 6-tą ROCZNICĘ ŚMIERCI
następnej odpowiedzi.
Załamanie się kultury następuje WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO
na skutek zaniku siły twórczej w
Dnia 4-ego lipca jako w 6-ą rocz
twórczej mniejszości społecznej, nicę
tragicznej śmierci ś. p. gen.
zaniku spoistości społecznej i pew Władysława Sikorskiego zostało od
nego rodzaju buntu społeczeńst prawione nabożeństwo żałobne w ko
wa przeciw twórczej mniejszości. ściele polskim na Devonia Rd. Mszę
Rozpad jest ostatnią fazą życia św. celebrował infułat ks. Michalski
kultury. Cechuje się standaryza w asyście ks prałata Staniszewskie
cją i mechanizacją przejawów go. Na nabożeństwie obecni byli
kulturalnych.
przedstawiciele władz z premierem
Innych zagadnień dotyczy ksią Tomaszewskim i gen. Wł. Andersem
żka R. Benedict: Patterns of Cul na czele, przedstawiciele organizacji
ture Tematem jej są trzy kultu społecznych i przyjaciele zmarłego.
ry pierwotne: ludów Meksyku Symboliczny czarny katafalk okryty
(tzw. Pueblo), ludów na wyspie był flagą państwową; na zakończe
Dobu (w pobliżu Nowej Gwinei) nie nabożeństwa rozległy się tony
i ludów na północno-zachodnim marsza żałobnego Szopena.
wybrzeżu Ameryki. Równie jak sy
Tego samego dnia wieczorem od
stematyczna analiza tych kultur była
się akademia ku czci ś.p. gen.
ciekawe są i uwagi ogólne o kul Wł. Sikorskiego
w Instytucie Histo
turze. Autorka odrzuca czynniki rycznym im. Generała
Sikorskiego,
biologiczne w tłumaczeniu powsta 20, Princes Gate. Na akademii
prze
nia odrębnych kultur. W wyjaśnie mawiali: amb. J. Lipski, amb. E.Ra
niu tego zjawiska należy posługi czyński iprof. St. Stroński, omawia
wać się jedynie czynnikami kul jąc znaczenie polityczne trzech po
turalnymi. Po drugie kultury dróży ś.p. Generała do St. Zjedno
trzeba traktować jako struktural czonych
oraz Wiston Chudhill.
ne całości, W konsekwencji tego
wzory i formy danej kultury trze
ba ujmować funkcjonalnie i w
MANIFESTACJA
łączności z całością kultury. Po POLSKO-SZKOCK1EJ PRZYJAŹNI
zajęciu takiego stanowiska znacz
nie trudniej jest tłumaczyć zja
Manifestacją Polsko — szkockiej
wisko braku integracji kultury. przyjaźni był wieczór zorganizowa
Autorka uważa, że występuje ono ny przez; iScottish-Polish Society w
na peryferiach obszarów kultu dniu 22 czerwca br. w „Białym Or
ralnych, zas węwnątrz obszarów le“. Na program wieczorni złożyły
powstaje stosunkowo rzadko.
się: prelekcja prof. Adama Żółtow
Na jedno jeszcze spostrzeżenie skiego p.n. „The shape of Europę“
autorki chcę zwrócić uwagę. Jest oraz w części artystycznej recital
to zaprzeczenie przez nią słuszno fortepianowy p. Bronisława Huttenści popularnego przekonania o ist Czapskiego. Zebraniu przewodniczył
nieniu konfliktu między społe znany paleontolog brytyjski dr A.
czeństwem a jednostką. Na dua Tindell Hopwood, który udzielił gło
lizm ten wiek XIX kładł silny na su prelegentowi. Tematem rozważań
cisk. Pojęcie tego konfliktu tkwi prof. A. Żótowskiego by kształt geo
jeszcze w sposobie myślenia sza graficzny Europy i wynikające stąd
rego człowieka w. XX. Pogląd ten konsekwencje dla jej dziejów i kul
utrzymuje się zdaniem autorki tury.
dlatego, że istniejące ograniczenia
Po przerwie kompozytor p. Bro
nisław Hutten-Czapski, uczeń Gła♦) J. A. Toynbee: A STUDY OF zunowa i Vitol‘a. odegrał cały szereg
HISTORY, vols I-VI, The Oxford własnych utwarów m.in. część sona
Press, 1948 i streszczenie tego ty A-dur, kołysankę-balladę oraz 2
dz ela orzez D. C. S »mmervell p.t. etiudy (F-moll i Es-moll). Zarówno
J. A. Toynbee: A STUDY OF HI oryginalne
kompozycje polskiego
STORY, The Oxford Press, 1948
kompozytora jak i ich wykonanie
**) R. Benedict: PATTERNS OF pełne finezji znalazły duże uznanie
CULTURE, Routledge, 1948.
u brytyjskich gości.
historii, prowadzone przez uB czonych
brytyjskich i amery
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i"! ODZLNA 7 rano, dochodzimy
^do Chartres. Przed nami na wy
sokim wzgórzu wznosi się katedra,
lekko i delikatnie rysuje się na tle
nieba, jeszcze nie dotknięta promie
niami dopiero budzącego się słońca.
W milczeniu maszeruje długi, 7 ty
sięczny wąż ludzi. Gdy zejść na
brzeg drogi i spojrzeć w tył, za sie
bie ... po krańce horyzontu idą lu
dzie w piątkach-ekipach, lekko po
chyleni pod ciężarem plecaków, za
patrzeni w zbliżający się cel wę
drówki.
Katedra na wyniosłym wzgórzu
potężnieje w miarę podchodzenia. Ob
chodzimy ją wokoło, obserwując jak
znika chwilami za zieloną ścianą
drzew lub stromymi dachami starych
kamieniczek. I wreszcie jest. Rozetą
przeogromną zachodniej fasady, pę
kami strzelistych rzeźb w tympano
nie wejściowym pozdrawia nadcho-»
dzących pielgrzymów, zaprasza w
barwiste mroki wnętrz ku Bogu,
Który jest z nami tak blisko przez
te trzy dni.
Pielgrzymka do Chartres stanowi
poważne przeżycie w rocznym pro
gramie studentów francuskich*). Za
inicjowana w roku 1911 przez Char
les Péguy, skupia obecnie rok rocznie
kilka tysięcy studentek i studentów
z Paryża i całej Francji, z zagranicy
nawet. Wyruszają dwiema drogami:
„Péguy“ i ,,Rambouillet“.
Idąc
przez trzy dni bocznymi szosami,
dochodzą do jednego miejsca doce
lowego, jakim jest Chartres, modląc
się i dyskutując na obrany temat.
Przed samym Chartres dwie drogi
łączą się i już całość pielgrzymki
podąża do stóp katedry.
Nie wiem czy na wszystkich
uczestnikach zrobiło to takie wra
żenie, ale nam do złudzenia przypo
minał ten pochód ludzi na polnych
szosach i drogach inny, tak jeszcze
niedawny pochód ludzi: ewakuacja
Oświęcimia, wyjście z Warszawy i
tyle, tyle innych. Prawie każdy z
nas miał taką swoją drogę... To po
dobieństwo nie jest zresztą przypad
kowe, lecz celowe, taką bowiem była
przewodnia idea pielgrzymek, aby
tym samym sposobem zadośćuczynić
Bogu za okropności ostatniej wojny.
Każdego roku komitet obiera inny
temat do przedyskutowania w czasie
pielgrzymki. Technicznie odbywa się
to w poszczególnych „ekipach“ —
po pięć osób — w czasie drogi, po
czym wnioski przedstawia się pod-

*) Charles Péguy na wiadomość o
chorobie syna wybrał się koleją w
r. 1911 do Chartres do Matki Bos
kiej w Podziemiu fNotr Dame -de
-Sous-Terre), w rok później odbywa
8wą pierwszą pielgrzymkę pieszą.
W nawiązaniu do tej pielgrzymki
młodzież francuska akademicka roz
poczęła przed kilku laty swoje, zna
ne już dzisiaj w całym świecie co
roczne pielgrzymki do Chartres.

czas postoju w ramach ,,chapitre‘u“
następnej liczebnie jednostki. Kilka
naście chapitrów tworzy „route“.
'Dwie lub trzy „route“ tworzą „branche“, których dwie „Peguy“ i ^Ram
bouillet“ stanowią całość pielgrzym
ki. Ogólnie temat omawiany jest raz
jeszcze w samym Chartres podczas
t. zw. „chapitre genérale“. Jest to
podsumowanie całej
trzydniowej
pracy łącznie z przygotowaniem kil
kumiesięcznym przed pielgrzymką i
sformułowanie wytycznych dla dal
szej pracy.
Tegorocznym tematem było „La
charité“ — miłosierdzie. Przechodząc
w trakcie drogi od polskiego „chapi
tru“ do rozmaitych francuskich
grup, zorientowaliśmy się trochę w
systemie ich pracy: Temat rozpraco
wany wcześniej został podany prze
wodniczącym ekip, którzy rozpoczy
nali dyskusję i zwracali uwagę na
jej poziom i przebieg. Oto kilka szki
cowo rzuconych myśli, dyskutowa
nych w czasie marszu:
...Bóg jest Miłością. Wiara »V
Boga zakłada wiarę w miłość.
Miłość w Bogu uzewnętrznia się
w momencie stworzenia człowie
ka następnie w dziele odkupie
nia. Wiara w Boga prowadzi
człowieka do ostatecznego jego
celu — zjednoczenia z Bogiem.
Niemożność tego zjednoczenia:
Istoty skończonej z Nieskoń
czoną zostaje umożliwiona dzię
ki Łasce Uświęcającej — środ
kowi, danemu człowiekowi jako
jeszcze jeden przejaw miłości
Bożej ku nam. Współpraca czło
wieka z Łaską Uświęcającą
jest koniecznością. Nasz udział
w dziele miłości: „przyjaźń z
Bogiem“ i miłość bliźniego.
Chapitry francuskie opierają swą
dyskusję o solidną znajomość litera
tury katolickiej. Silne związanie dy
skusji z rzeczywistością przejawia
się w licznych przykładach czerpa
nych z życia.
W jednej z grup francuskich tra
fiłem na niezmiernie ciekawą dysku
sję o miłosierdziu względem bliźnie
go. Padały takie
(słuszne zresztą
i znane) zdania: „ On n‘a pas de
droit de juger les autres“, ,,le peché
est un manque d'amour“.*) Ale rów
nież uwydatniał się w różnych przy
kładach przysłowiowy szowinizm
francuski oraz słabe zrozumienie
zagadnień kolonialnych: Z tą równo
ścią człowieka białego i czarnego
ciągle jeszcze nie jest w porządku,
jakkolwiek wielu kolorowych widziało
się w czasie pielgrzymki, a niezapo
mnianym zupełnie widokiem była
Msza św., do której służyło 2 mu
rzynów.
Wrażeń, jak zdjęć migawkawych,
przesunęła się cała taśma. Trudno
je wszystkie utrwalić w krótkim spra
wozdaniu. Można je tylko w taki
właśnie migawkowy sposób przesu
nąć raz jeszcze przed oczyma wspo
mnieniem: Msza św. na ogromnej po
lanie, odprawiana jednacześnie przy
głównym ołtarzu polowym i przy
dwudziestu kilku stolikach, ustawio
nych wkoło. Chapitry ustawione pro
mieniście, za każdym stolikiem...
Mocne, tak niesłychanie właściwe
francuskiemu „esprit“ słowa kaza
nia... na prawo „chapitre“ chorych,
najpiękniejszy chyba wyraz owej
„Charité“. Wiozą ich na wózkach i
niosą na noszach koledzy, którzy ofiarowali się w ten sposób spędzić
swoją pielgrzymkę. Księża pochylają
się nad wózkami, rozdając Komunię
Świętą, potem rozchodzą się po ca
łym polu wśród klęczących 7 tysięcy.
Wieczorami śpiewaliśmy kompletę

W

CHARTRES...

po łacinie. Dziwnie wyglądało to obo
zowisko pod gołym niebem, opalo
wym od zachodzącego słońca lub wy
złoconym gwiazdami. Jakże daleko
odbiegał od nas szary, londyński, po
wszedni dzień, choć istniał stale w
naszych modlitwach...
Noclegi na słomie w stodole z całą
scenerią teatralnego oświetlenia la
tarkami, ostatnim „Salve Regina“
śpiewanym przed ciszą i z takimi
nieodłącznymi atrybutami stodoły
jak myszy i nietoperze...
O świcie na dyszlach dwukołowego
wozu, tak pospolitego we Francji, na
desce przykrytej obrusem ksiądz od
prawia Mszę św. W tej stodole, wo
bec słomy, wozu i wsi, w tym prymi
tywie, przypominającym żywo sta
jenkę betlejemską, może jak nigdy
dotąd równie blisko odczuwa się ży
wą obecność Boga pod postaciami
Uhleba i Wina. W Chartres, na
schodach południowego przedsionka
katedry studenci szkoły dramatycz
nej odegrali misterium — stacje mę
ki Pańskiej. 5 osób, minimum zmia
ny w stroju, ale gra i kompozycja
sceniczna bez zarzutu, trzymająca
widza bez przerwy w napięciu i nie
wykłym nastroju. U stóp katedry
plac wypełniony po brzegi pielgrzy-

Dochodzimy

mie pielgrzymkowym. Polski chapi
tre po raz pierwszy w tym roku zo
stał zorganizowany jako osobna gru
pa
(w poprzednich pielgrzymkach
Polacy brali udział, lecz w chapitrach
francuskich). Można powiedzieć, że
właściwie odprawialiśmy swoją własr
ną pielgrzymkę: program dyskusji,
modlitwy, pieśni, różaniec, odmawia
liśmy po polsku, a na postojach roz
brzmiewał „Czerwony pas“ i „Jak
dobrze nam“ jednocześnie z francus
kimi melodiami innych grup. Wydaje
mi się nawet, że wywołaliśmy nieja
kie zainteresowanie w drodze, śpie
wając sporo pieśni maryjnych—„Ser
deczna Matko“ „Błękitnie rozwińmy
sztandary“ czy „Chwalcie łąki uma
jone“, gdy prawie jedyną melodią,

„Im

sroższe

jaką śpiewali Francuzi, było „Zdro
waś Mario“ — „Je Vous salue“ —
zresztą bardzo ładne.
Na zakończenie obcięlibyśmy
kreślić doskonałą organizację
grzymki niezwykle sprawnie
prowadzoną przez francuskich
cerzy.

pod
piel
prze
har

W ramach zaś całej pielgrzymki i
organizację polskiego chapitre‘u.
Niech to będzie jednocześnie podzię
kowaniem „anglików“, jak nas tam
nazywano dla „francuzów“. Za wy
soki poziom duchowy, za wspaniałą
organizację chapitru, za pomoc i ser
deczne ustosunkowanie się do nas
X. dr. Warczakowi, „wodzowi“ kol.
Ryszardowi M., kol. Stanisławowi S.,
kol. Halinie B. i wszystkim pozosta
łym — Bóg zapłać!
DELEGACJA Z ANGLII

ciernie

b

głogi...’’

Dokończenie ze sir. 4- ej

tej chwili, gdyby miało dziesiątki i
setki „kół terenowych“ — nie jest
i nie mogłoby być jedynym czynni
kiem, tworzącm atmosferę teatralną.
Tworzą ją także sami ludzie teatru
swoją postawą, swoim stosunkiem do
zagadnień. Olbrzymią rolę odgrywa
tu prasa codzienna.

Sądzę, że mimo ciężkich warunków
pracy i mimo pełnego doceniania wa
gi teatru — nie wolno żądać od kry
tyki, aby przestawała być sobą. Sen
tymentalny szantaż, domagający się
chwalenia wszystkiego w imię dema
gogicznych haseł: „ni© szkodzić“,
„nie dawać żeru prasie komunistycz
nej“ — wydaje się grubą pomyłką.
Konflikt, który powstał między gru
pą aktorów a jednym z recenzentów
jest czymś godnym pożałowania. Je
śli walczymy o wolność słowa, przy
znajmy ją także i od zaraz krytyce:
gdy nie jest wolna, przestaje być so
bą i mieć jakikolwiek sens.
Żądajmy natomiast od krytyki,
wszystkich pism emigracyjnych, ży
czliwości, czynnego wsparcia, głęb
szego poglądu na sprawę teatru. Je
śli prasa będzie piętnowała łatwizny
repertuarowe, przedstawienia bez re
żysera lub na pół amatorskie w ob
sadzie i jednocześnie będzie wszyst
kimi sposobami budziła zaintereso
wanie teatrem — odda mu najlepszą
przysługę, przyczyni się d,o wytwo
rzenia atmosfery, w której zaczną
zanikać chwasty, a rozkwitać kwiaty,
mnożyć się twórcze wartości, cenne
artystycznie i społecznie.

„Niemądry, kto u śród drogi
Z przestrachu traci męstwo;

Im sroższe ciernie, głogi,
1 ym milsze jest zwycięstwo“.

,,TEATR, KTÓREGO
PRZEZNACZENIEM...... “
Prawie mimo woli wróciło echo da
lekiej, wielkiej przeszłości, wróciły
słowa i melodia, które brzmiały w
przeddzień insurekcji kościuszkows
kiej i powstania listopadowego i tyle
razy potem, które leciały ze sceny na
tysiączne widownie, jak iskry poża
ru, przenikały w serca jak głos taje
mniczego porozumienia, promienio
wały, jak zachęta i podtrzymanie w
uporze.
Poświęcono tu tyle uwagi i troski
sprawie teatru w przeświadczeniu, że
chodzi o rzecz istotną, o wartość
sprawdzoną dawno i na nowo. Nie
cofnięto się tutaj przed najbardziej
przykrą prawdą i nie zawahano się
przed najbardziej stanowczymi żąda
niami w głębokiej wierze, że według
nieśmiertelnych słów
Stanisława
Wyspiańskiego chodzi o sprawę niebłahą, o
TEATR,
KTÓREGO PRZEZNACZENIEM,
JAK DAWNIEJ TAK I TERAZ,
BYŁO I JEST
SŁUŻYĆ
i
NIEJAKO ZA ZWIERCIADŁO
NATURZE,
POKAZYWAĆ
CNOCIE WŁASNE JEJ RYSY,
ZŁOŚCI ŻYWY JEJ OBRAZ
A
ŚWIATU I DUCHOWI WIEKU
POSTAĆ ICH I PIĘTNO.

mami i mieszkańcami Chartres.
Wszystkie okna wychodzące na plac,
otwarte, stanowią loże, część nawet
widzów uplasowała się na wyższych
partiach przedsionka, wśród gotyc
kich rzeźb, na tle średniowiecznych
witraży.
>W „Krakowiakach i Góralach“ Woj'
Siedząc na końcu, na asfalcie pla ciecha Bogusławskiego ktoś śpiewa
cu, patrzę w okno ambitu, gdzie błę naiwną, ale jakże prawdziwą strofę:
Tymon Terlecki
kitem wykwita St. Marie de la Belle
Verrière, najsłynniejszy z tak słyn
Uwaga MANCHESTER!!!
nych witraży Chartres (XII wiek).
Prócz niej patronuje nam z podzie
DOM KOMBATANTA 188a Shrewsbury Str. — Broks’ Bar.
mnej krypty Notre Dame-Sous-Te
16 lipca (sobota) godz. 18.00 „ZABAWA TANECZNA”. Urządza
rre. Ku Jej czci z 7 tysięcy piersi bije
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