
■raola Polscy

■ Misyjna w Edynburflu

T Y G O D N I K  K A T O L I C K I  
NR 26 ( 6 7 1 )  1 LIPCA 1 9 7 3  R. CENA 2 Z Ł

o  - T n  - 1 f - .



z listu św. Piotra 
Apostoła 1,5, 
6 — 11

III NIEDZIELA PO ZESŁANIU 
DUCHA SW.

Uniżajcie się tedy pod możną 
ręka Bożą, aby •was w yw yż
szył w czasie nawiedzenia, 
składając nań wszelką troskę 
waszą, bo on ma pieczę o  was. 
Bądźcie wstrzem ięźliwi i czu
w ajcie , bo wróg wasz, szatan, 
krąży jako lew ryczący szu
kając, kogo by pożarł. Opieraj
cie mu się um ocnieni w w ie
rze wiedząc, źe to samo utra
pienie spotyka braci waszych 
na świecie. A Bóg wszelkiej 
laski, który wezwał nas do 
wiecznej chwały sw oje j w 
Chrystusie Jezusie, po krót
kim utrapieniu udoskonali, u 
twierdzi i ugruntuje nas. Je
mu chwała i panowanie na 
wieki wieków. Amen.

I zbliżali się do niego celnicy 
i grzesznicy, aby go słuchać. 
A faryzeusze i uczeni szemrali 
m ów iąc: 2 e  ten też przyjm uje 
grzeszników i jada z nimi. P o 
wiedział im tedy taką przypo
wieść m ów iąc: Czy jest m ię
dzy wami kto, który m ając 
sto owiec, gdyby straci! Jed
ną z nich, czyż nie zostawi
99 na pustyni i nie pójdzie za 
ową, która zginęła, dopóki je j 
nie znajdzie? A gdy ją znaj
dzie wkłada na ram iona sw oje 
radując się. I przyszedłszy do 
domu zw ołuje przyjaciół i są
siadów m ówiąc im : Radujcie
się ze mną, bom  znalazł ow cę
m oją, która była zginęła. P o
wiadam wam, że taka będzie 
w niebiesiech radość z jednego 
grzesznika czyniącego pokutę, 
jak z M sprawiedliw ych, k tó 
rzy pokuty nie potrzebują.

Okolice Beer - Szeby

Niestrudzone miłosierdzie
W momencie radości lub smutku odczuwamy 

przyśpieszone bicie serca lub jego bolesny skurcz. 
Dlatego człowiek obrał serce jako symbol zamiesz
kiwania uczuć. Dzisiaj, kiedy spotykamy się z no
wą wersją Dobrego Pasterza, gdy spoglądamy na 
Chrystusa poszukującego zaginionej owcy, kiedy 
dzielimy jego radość znalezienia, gdy odczuwamy 
jego czułość i miłość — jakże jest nam bliska 
symbolika Serca Bożego, siedlisko miłosierdzia za
wsze otwarte dla człowieka.

To przecież Jezus wskazuje na swą dobroć, mó
wiąc: „Uczcie się ode mnie, żem jest cichy i pokor
nego serca” . To serce ciche i pokorne zostało prze
bite włócznią, aby ofiara krzyża była pełna, aby 
reszta Krwi Pańskiej zmieszanej z  wodą stała się 
środkiem do zbawienia grzeszników. Tak pisze św. 
Jan Chryzostom w Homilii 85 do Ewangelii św. 
Jana: „Znają wtajemniczeni niewyslowione arkana 
źródeł Zbawicielowych, nie bez przyczyny, nie z 
przypadku źródła ite wytrysnęły. Przez wodę je 
steśmy odrodzeni, a Krwią i Ciałem karmieni, i gdy 
drżąc przystępujesz do kielicha, to jakbyś się zbli
żał do boku Chrystusowego, aby zeń pić’". Podobnie 
pisze św. Augustyn w T. 120, do Ewangelii św. Ja
na: „czujnego słowa użył Ewangelista, nie mówi bo
wiem, że włócznia przebiła czy zraniła bok Chry
stusowy, lecz że go otworzyła; otworzyła bramę, bra
mę żywota, którą wypłynęły Sakramenty Kościoła 
Świętego” .

Oddając cześć symbolice Serca Jezusowego, ado
rujemy jego nieprzebraną miłość i miłosierdzie. Ser
ce jest zarazem symbolem życia, jest dowodem 
trwania funkcji biologicznych człowieka. Serce Bo
że jest ustawicznym przypominaniem o nowej for
mie życia — odkupionego przez miłość. Dzisiejsza 
Ewangelia mszalna w symbolu Dobrego Pasterza i za
gubionej owcy pokazuje tajemnicę miłosierdzia Bo
żego. Poszukiwanie nie jest jedynie wołaniem, za
chętą do powrotu, ale jest ustawicznym trudem 
Bożym odradzającym Kościół. W tej przypowieści 
zaakcentowana jest radość Boża z powrotu zagi
nionej owcy; z faktu, że łaska Boża nie była da
remna. „Powiadam wam, że taka będzie radość w 
niebie z jednego grzesznika pokutę czyniącego, jak 
z 99 sprawiedliwych, którzy pokuty nie potrzebu
ją” . Lk. 15,7. Przypowieść nie mówi o wartości 
sprawiedliwych, ale opowiada o drgnieniu radości,
o drgnieniu Serca Bożego z powodu nawrócenia

grzesznika. Nie oznacza to, że Bóg woli nawróconego 
grzesznika niż człowieka sprawiedliwego. Radość Bo
ża w momencie nawrócenia jest większa niż ze 
stanu człowieka sprawiedliwego, tak jak ojciec cie
szy się bardziej z faktu wzydrowienia chorego 
dziecka, niż z tego, że pozostałe dzieci są zdrowe.

Oddając cześć Wcielonemu Słowu, oddajemy cześć 
fizycznemu, cielesnemu i historycznemu Jezusowi, 
wraz z Jego Ciałem, Krwią, i Sercem. Najstarsze 
wyobrażenia Serca Jezusowego, to właśnie Jezus
— Dobry Pasterz trzymający mocno owieczkę w 
swoich rarnionach. Dobry Pasterz ustawicznie po
szukuje zabłąkanych owiec. Nie przebywał w  wy
kwintnych towarzystwach, lecz w środowisku 
grzeszników, szukając i znajdując nie potępiał ni
kogo i mówił: „Pójdźcie do Mnie wszyscy, którzy 
obciążeni jesteście". Akt miłosierdzia Jezusa odno
sił do duchowych potrzeb człowieka. Dla Marii Ma
gdaleny, cudzołożnej, niewiasty, paralityka czy ło
tra na krzyżu, to uwolnienie od brzemienia grze
chu, było najwyższą wartością. Ale Jezus odczuwrał 
litość, wzruszenie na widok każdego ludzkiego cier
pienia. Zapłakał widząc rozpacz matki grzebiącego 
syna za murami Naim, zapłakał nad grobem Łaza
rza, smucił się wizją zniszczonego Jeruzalem, tro
szczył się czym nakarmić wygłodniałe rzesze, a 
wreszcie cisnęły się do Niego gromady chorych, 
gdyż nikogo nie odtrącał od siebie. Ale płacz Je
zusa, jego troska i łzy nie były konwencjonalnym 
okazaniem współczucia, ponieważ w  każdym wy
padku było to aktywne działanie: przywracanie ży
cia, zdrowia lub innego dobra. Bo miłość i miło
sierdzie Boże są ustawicznym działaniem.

W Traktacie o Wierze, Nadziei i Miłości, św. 
Augustyn pisze: „Mamy więc łaskawego i wielkie
go Pana, który chce i może uleczyć grzechy pokutu
jących. Otóż to samo powiada i Jan: „To wam 
piszę, abyście nie grzeszyli. Ale jeśliby nawet kto 
zgrzeszył, to przecież mamy u Ojca Rzecznika, Je
zusa Chrystusa Sprawiedliwego. Jest On przebła
ganiem za grzechy nasze’’.

Mamy Jezusa i oddajemy cześć Boskiemu Sercu, 
które jest łagodne, pełne miłosierdzia, przepełnione 
łaską, poszukujące grzesznika. Przez Nie się stało 
zbawienie świata.

Ks. WIESŁAW SKOŁUCKI
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Cerkiew p. w. św. Hermana na Alasce (Am eryka Północna)

PRACE NAD REFORMĄ 
RZ YMSKOK ATOLIC - 

KIEGO 
KODEKSU PRAWA 
KANONICZNEGO

Papieska Komisja do refor
my kodeksu prawa kanonicz
nego, ustanowiona przez pa
pieża Jana X XIII w marcu 
1963 roku po zakończeniu I 
sesji Soboru prowadzi swoją 
działalność przede wszystkim 
na podstawie uchwal Soboru 
Watykańskiego II oraz odpo
wiednich dokumentów inter
pretacyjnych, dotyczących w - 
prowadzenia w  życie tych u- 
chwał. 15 grup roboczych K o
misji, które mają na zakoń- 
czenie swoich badań wypra
cować schematy kanonów, od
było w ub. roku przynajmniej 
raz w tygodniu wspólną na
radę. Poza tymi zwykłymi po
siedzeniami odbyły się nad
zwyczajne narady konsulto- 
rów nad przygotowaniem zwy
czajnych sesji niektórych grup 
roboczych lub też nad bada
niami poszczególnych zagad
nień. Ogółem odbyły się 234 
narady robocze z udziałem 120 
konsultorów, biskupów, księ
ży, zakonników i ludzi świec
kich z 31 krajów świata.

W kwietniu ub. roku przed
łożony został Konferencjom 
Episkopatów i dykasteriom 
Kurii rzymskiej schemat ka
nonów dotyczących procedury 
administracyjnej, opracowany 
w oparciu o jedną z zasad re
formy Kodeksu, zatwierdzoną 
na I zgromadzeniu Synodu 
Biskupów w 1967 r.

Ostatnio w Watykanie opu
blikowane zostały ostateczne 
wyniki konsultacji przeprowa
dzonych z biskupami całego 
świata na temat zasady i uży
teczności opracowania funda
mentalnego prawa Kościoła.

W ankiecie przeprowadzonej 
przez papieską Komisję do re
formy Kodeksu Prawa Kano
nicznego wzięło udział 1306 bi
skupów, spośród których 593 
wyraziło aprobatę, 462 głoso
wało „placet iuxta modum" (a- 
probata na pewnych warun
kach), a 251 wyraziło dezapro
batę.

Prace papieskiej Komisji 
nad przygotowaniem projektu 
fundamentalnego prawa Ko
ścioła dzielą się na dwie fazy. 
Najpierw zebrano i sklasyfiko
wano wszystkie uwagi i pro
pozycje nadesłane przez bi
skupów odnośnie pierwszego 
schematu przedłożonego jako 
podstawa robocza. Następnie 
specjalna grupa robocza, która 
w łonie Komisji zajmuje się 
prawem fundamentalnym, roz
poczęła analizę wniesionych 
przez biskupów uwag. Prace 
te trwają nadal.

SPOTKANIE 
PRZEDSTAWICIELI 

RZYMSKOKATOLIC
KICH WYDZIAŁÓW 
TEOLOGICZNYCH

W dniach 1 i 2 marca br. 
w Eichstaett (NRF) odbyło się 
spotkanie przedstawicieli
wszystkich katolickich w y
działów teologicznych z Nie
mieckiej Republiki Federalnej 
i krajów należących do nie
mieckiego obszaru językowego. 
Tematem obrad były problemy 
koordynacji kształcenia teo
logicznego. W obradach wziął 
udział sekretarz rzymskiej 
Kongregacji d/s wychowania 
katolickiego, ks. arcybp Józef 
Schroeffer.

SPOTKANIE 
PRZEŁOŻONYCH 

POLSKIEJ PROWINCJI 
PIJARÓW

W domu prowincjonalnym 
Ojców Pijarów w  Krakowie 
odbyło się 2-dniowe posiedze
nie zarządu polskiej prowincji 
oraz przełożonych poszczegól
nych placówek duszpaster
skich i formacyjnych zakonu. 
Spotkanie poświęcone było 
sprawom związanym z kapi
tułą prowincjonalną, mającą 
się rozpocząć 24 kwietnia br. 
oraz kapitułą generalną, która 
rozpocznie się w Rzymie 1 li- 
pca br.

KONGRES
EKUMENICZNY

W dniach 6— 8 kwietnia br. 
odbędzie się w Bristolu w An
glii Kongres Ekumeniczny zor
ganizowany przez miejscową 
Radę Kościoła. Weźmie w nim 
udział ok. 2 tysięcy delegatów, 
a przemówienia wygłoszą m.in. 
zwierzchnik Kościoła angli
kańskiego, arcybp Canterbury, 
dr Ramsey, prymas Kościoła 
katolickiego w Belgii, ks. kar
dynał Suenes oraz były Sekre
tarz Generalny Światowej Ra
dy Kościoła, dr Wissert’Hooft.

Będzie to największy ze 
wszystkich kongresów ekume
nicznych, jakie odbywały się 
w Anglii.

RZYMSKOKATOUCY 
W SWIECIE

Jak już donosiliśmy, w Rzy
mie ukazał się rocznik staty
styczny Kościoła katolickiego. 
Z zamieszczonych w  tej pub
likacji danych wynika, że K o
ściół katolicki, jako najwięk
sza wspólnota wyznaniowa, 
liczy ok. 659 min wiernych. 
Prawie połowa wszystkich ka
tolików, a mianowicie 49,1 
proc. żyje w  krajach rozwija
jących się. Najwięcej katoli
ków zamieszkuje Amerykę 
Łacińską (245 min), następnie 
Azję (53 min) i Afrykę (40 min) 
Dane te wykazują, że w  Ame
ryce Łacińskiej katolicy sta
nowią 82 proc. ogółu ludności, 
w  Afryce — 12 proc. i w  Azji
— 2,4 proc.

Jeden ksiądz przypada śred

nio w Afryce na 20 tys. kato
lików. Na tę samą liczbę ka
tolików w Ameryce Łacińskiej 
przypada 2,2 a w Azji — 0,2. 
Dla porównania, na 20 tys. ka
tolików w Europie przypada 
8 księży, a w Ameryce Półno
cnej — 6.2.

„KOŚCIÓŁ 
A SPOŁECZEŃSTWO”

Ks. kard. Franciszek Koenig, 
arcybp Wiednia wygłosił ostat
nio przemówienie poświęcone 
politycznej aktywności Koś
cioła. Wyrażając pogląd, że 
Kościół jest instytucją o za
sięgu światowym, działającym 
w konkretnych warunkach, 
kard. Koenig podkreślił, że 
każdą działalność publiczną, a 
więc i działalność kościoła 
podkreślić można jako polity
kę.

W tym właśnie sensie — 
mówił kard. Koenig do przed
stawicieli austriackich związ
ków zawodowych — biskup 
może także wykazywać zainte
resowanie i zaangażowanie po
lityczne. Nie może on jednak 
wiązać się z konkretną orga
nizacją czy partią polityczną, 
ponieważ jest duszpasterzem, 
którego misja obejmuje wszys
tkich katolików.

Stwierdzając, że Kościół jest 
instytucją uniwersalną, Arcy
biskup Wiednia zwrócił uwagę, 
że Kościół czuje się odpowie
dzialny za wszystkich ludzi, w 
tym także i za tych którzy 
formalnie doń nie należą. Kard. 
Koenig dodał, że jakkolwiek 
w szczegółowych problemach 
politycznych Kościół nie daje 
rozwiązań, to jednak Kościół 
nie może milczeć wtedy, gdy 
chodzi o podstawowe problemy 
życia ludzkiego. Takim właś
nie jest problem dobra czło
wieka.

NOWY REKTOR 
INSTYTUTU 

SŁOWACKIEGO 
W RZYMIE

Ks. prałat Dominik Hruścu- 
sky, współpracownik Radia 
Watykańskiego, mianowany 
został rektorem Słowackiego 
Instytutu św. św. Cyryla i Me
todego w  Rzymie. Objął on to 
stanowisko po ks. Stefanie 
Nahalce, założycielu Instytutu, 
który był jego rektorem przez 
12 lat.

NOWE WYDANIE 
PISMA SW.
NA LITWIE

Instytut wydawniczy w Wil
nie opublikował nowe wydanie 
Pisma św. Jak informuje agen
cja TASS, litewskie wydanie 
Nowego Testamentu będzie do
stępne w  sprzedaży również i 
za granicą. Na Litwie są 3 min 
katolików.
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W Bonn zakończone zastały  tc 
czen ocu  br. rokowania NRF-CSRS 
w spra w ie tj kładu o norm alizacji 
stosunków  m iędzy obu państwami. 
Osiągnięte porozum ienie jest re
zultatem  2-letnich  rozm ów  pro- 
tcadzonych w T>radze i Bonn. 
Główną przyczyną  przewlekania  
tych rozm ów  były  trudności zwią
zane ze  znalezieniem  tak iej fo r 
m uły n iew ażności haniebnego u - 
kladu m onachijskiego z 2S w rze
śnia 1S3U r.f która byłaby do przy
jęcia  dlfl obu stron. Ta kon trow er
syjna sprawa została pom yśln ie  
rozwiązana.

W Stoczni im. Kom uny Paryskiej 
w Gdyni zwodowano drugi, polski 
55-tysięcinjk, m s  „Politechnika 
Szczecińska”  (na zdj.) M asowiec 
ten, podobnie jak jego poprzednik, 
przeznaczony jest dla Polskiej Że
glugi Morskiej.

25 maja br. odbyła się pod prze
wodnictwem  premiera Piotra Ja
roszewicza narada z udziałem 
ministrów i kierow ników  urzę
dów centralnych. P rzedm io
tem obrad była ocena dotychcza
sowej realizacji planu 5-letniego 
oraz wstępne propozycje założeń 
tego planu na lata 1971—IS. Stwier
dzono, że dotychczasowa realiza
cja uchwal VI Zjazdu partii oraz 
planu 5-Letniego przebiega pom y
ślnie. Dowodzą tego wyniki go 
spodarcze osiągnięte w latach 
1871—1972 oraz prognozy w yko
nania zadań NPG w roku bie
żącym, Podkreślano takie, że w 
latach 1974—1315 możliwe jest zw ię
kszenie zadań we wszystkich dzie
dzinach gospodarowania.

W roz-poczętych  31 stycznia br . 
konsultacjach 19 państw, \p W ied
niu, m ajqcych na celu ustalenie 
składu uczestntkdic, m iejsca i 
porządku dziennego przyszłej kon
feren cji w sprawie red ukcji sil 
zbrojn ych  i zbrojeń  w środ kow ej 
Europie osiągnięto znaczne p ostę
py. Przyczyn iło  się do tego prze
łamanie długotrw ałego impasu 
spow odow anego różnicą zdań, do
tyczącą ustalenia składu uczestn i
ków  ew entualnego porozum ienia. 
Obserwatorzy polityczni tr Wiedniu 
oczekują , że konsu ltacje 19 państw  
mogą w krótce zakoń czyć się, a 
zasadnicze rokowania rozpoczną  
się tce ujrześniu lub październiku  
br.

23 m aja br. odbyło się posiedzenie 
Biura Politycznego KC PZPR, na 
którym  om ów iono sprawy udziału 
Polski w pracach RWPG. P od 
kreślono, że Polska nadal wnosić 
będzie istotny wkład w realizację 
kom pleksow ego programu socja 
listycznej integracji krajów
RWPG, co odpowiada żywotnym  
interesom spoleczno-gospodarcze- 
go naszego kraju.
Biuro Polityczne zapoznało się ze 
sprawozdaniem prezesa Rady Mi
nistrów PRL Piotra Jaroszewicza 
z przebiegu wizyty w Republice 
Tureckiej i zaaprobowało je j re 
zultaty oraz wnioski z niej w y 
nikające.

•
W dniach 29 ma ja -1 czerwca br. 

obradowała w Warszawie V kon
ferencja m inistrów kultury krajów  
socjalistycznych. W spotkaniu po
święconym  problem om  rozszerze
nia i pogłębienia w spółpracy kul
turalnej m iędzy krajami socja li
stycznym i wzięli udział szefow ie 
resortów kultury Bułgarii, Cze
skiej Republiki Socjalistycznej, 
Kuby, M ongolii, NRD, Polski, Ru
munii, Węgier 1 ZSRR. Polska de
legacja zgłosiła kilka propozycji 
przyjętych z zainteresowaniem i 
pełna a krep tac ja~

•
Pracow nicy Instytutu Doskonale
nia Kadr K ierowniczych Adm ini
stracji Państwowej oraz szeregu 
biur Urzędu Rady M inistrów prze
prowadzili w kilku w ybranych 
resortach 1 prezydiach rad naro
dow ych kontrolę korespondencji 
i innych czynności związanych z 
działalnością tych jednostek, a bę
dących w pewnej mierze w ykład
nia ich stylu i form  pracy. Stwier
dzono, że w niektórych urzędach, 
instytucjach i innych jednostkach 
administracji państwowej, m imo 
pewnej poprawy, występuje nadal 
niedobre zjaw isko nadmiaru k o
respondencji, rozbudowanie spra
wozdaw czości, kum ulacja decyzji 
na w yższych szczeblach.
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WMUROWANO
KAMIEŃ

WĘGIELNY
POD

CENTRUM
ZDROWIA

DZIECKA
„Centrum Zdrowia Dziecka'’ przywracać będzie nie tylko zdro

wie, ale i radość z odzyskanego zdrowia, radość tak bardzo po
trzebną do twórczej pracy dla szczęścia jednostek i ogółu. Szczęścia 
coraz pełniejszego, coraz bardziej prawdziwie ludzkiego. Pięknie 
być człowiekiem w pięknym wspólnym spokojnym Domu, jakim 
może być i być powinna nasza cala planeta, nasza Ziemia” . Tak 
pisała Ewa Szelburg-Zarembina w  swym liście do redakcji „Życia 
Warszawy” z okazji wmurowania 3 czerwca w  Międzylesiu pod 
Warszawą kamienia węgielnego pod budowę pomnika-szpitala, 
symbolu wiecznej pamięci i bolesnego hołdu poległym i zamordo
wanym dzieciom polskim i dzieciom innych narodów — bezbron
nym ofiarom okrucieństw II wojny światowej i hitlerowskiego 
ludobójstwa. Czcimy ich pamięć, oddając żyjącym to wszystko, cze
go nie stało tamtym: nasze serca, naszą miłość, troskliwą opiekę 
i dbałość o zdrowie i szczęśliwe życie w socjalistycznej Ojczyźnie. 
Tej sprawne służyć będzie Centrum Zdrowia Dziecka. Tak właśnie 
głosi fragment aktu erekcyjnego, wmurowanego w  fundamenty 
szpitala-pomnika.

Uroczystość w Międzylesiu zgromadziła tysiące ludzi, którym 
bliska jest sprawa budowy tego pięknego obiektu. Przybyli repre
zentanci wszystkich zawodów i środowisk społecznych, górnicy, 
hutnicy, którzy jako pierwsi czynem odpowiedzieli na apel budowy 
centrum. Są kombatanci i synowie pułku, b. więźniowie obozów 
koncentracyjnych, liczni rodacy z zagranicy i młodzież, licznie re
prezentowana przez Związek Harcerstwa Polskiego, którzy spra
wują patronat nad budową szpitala. Przybyły również dzieci z Nie
mieckiej Republiki Federalnej, które czynnie uczestniczą w swym 
kraju w zbiórce pieniędzy na budowę pomnika dzieciom — zamor
dowanym przez oprawców hitlerowskich.

Zgromadzonych powitał przewodniczący Rady Ochrony Pomni
ków Walki i Męczeństwa — minister Janusz Wieczorek. „Przycho
dzimy tutaj razem: młodzi i starzy — powiedział on — aby oddać 
hołd i uczcić pamięć poległych, zmarłych i zamordowanych chłop
ców i dziewcząt, którym faszyzm zabrał dzieciństwo i młodość, któ
rym odebrał życie” .

Wznosimy Centrum Zdrowia Dziecka ze środków społecznych — 
powiedział w swym obszernym przemówieniu przewodniczący Ra
dy Państwa Henryk Jabłoński — nie dlatego, że państwo nie stać na 
jego wybudowanie. Niejeden już wszak szpital dziecięcy wybudo
waliśmy i wybudujemy w przyszłości. Pomnik-szpital budujemy ze 
środków społecznych, taka bowiem jest potrzeba serc wszystkich 
Polaków, którym droga jest pamięć dziecięcego bohaterstwa i któ
rzy tej pamięci pragną dać konkretny, trwały wyraz.

Niezwyczajny to pomnik. Pamięć poległych i zamordowanych ma 
służyć żywym. Wznosimy pomnik — budowę życia.

Nasi Czytelnicy w kraju i za granicą również biorą czynny udział 
w tej humanitarnej budowie. Do Redakcji dalej napływają listy 
z prośbą o wskazanie adresu, na który można wpłacać datki. O d na
szych rodaków za granicą wpłynęła na konto centrum suma ponad 
300 lys. dolarów, w tym od wiernych Kościoła Narodowego w Sta
nach Zjednoczonych Ameryki i Kanady około 3800 doi.

Ostatnio znany działacz polonijny i przemysłowiec Edward Piszek 
z Chicago podjął się rozprzedaży 400 tysięcy plakietek na rzecz 
Centrum Zdrowia Dziecka. Pani Barbara Piasecka-Johnson z USA 
wpłaciła 3 tys. dolarów na konto centrum i zobowiązała się prze
kazywać taką sumę co rok do zakończenia budowy.

Dary dla centrum zapowiedziały władze UNICEF i Międzynaro
dowego Czerwonego Krzyża. Pisarka zachodnio-niemiecka, pani 
Jage Kaufmann, wpłaciła na centrum cały dochód z rozprzedaży 
swej książki, w czym pomagają jej dzieci szkolne.

Zaprośmy również wszystkich naszych Czytelników do tej pięk
nej i szlachetnej akcji. A oto konto na które prosimy przesyłać 
swoje datki: PKO Warszawa I Odz. Konto nr 1-9-122. 222 Pomnik — 
Szpital Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.•  W TELEGRAFICZNYM #

Na przełom ie maja i czerw ca br. 
u) stolicy Islandii — R eykjaviku  
spotkali się prezydent USA 
— Richard N iion  i prezyden t  
Francji — G oerges Pampidou. 
Omówili oni szeroki wachlarz 
problem ów  m iędzynarodow ych o 
raz najw ażniejsze  spratny doty
czące  stosunków dwustronnych. 
Rozm ow y  koncentrou;aly się na 
zagadnieniach w alutow ych, han
dlow ych  I problem ach p olitycz
nych, istn iejących  m iędzy Stanami 
Z jednoczonym i a Europą zacho
dnią. Mimo w ysiłków  obu stron  
nie osiągnięto porozum ienia w  
w zasadniczych spratcach.

•
W G enew ie zakoń czyły  się obrady 
VI sesji specjalnego komitetu ONZ 
w sprawie ustalenia definicji 
agresji. K om itet ten przygotow ał 
w stępny p ro jek t dokum entu, te 
którym  zawarta ogó!nq d efin icję  
agresji, w yliczono akty określane  
jako agresyw ne, ustalone prawne 
7uistępstu70 agresji oraz sform uło
wana tezy  o prawie narodów do 
sam ostanowienia i o legalnym  
użyciu siły w stosunkach m iędzy
narodow ych. A gresję  — podkreila  
się tr dokum encie, określić można 
jako zastosowanie  siły zbrojn ej 
przez jed n o pcństioo przeciw ko  
suw erenności, integralności tery 
torialnej łub niezależności poli
tycznej drugiego państioa.

Jugosławia — rezerwat Plitwirkie 
jeziora.

4



W  roku bieżącym obcho
dzona jest 250 rocznica 
powstania niezależnego 
od Rzymu Kościoła 
Utrechtu, nazywanego 

przez dłuższy czas „Kościołem 
Jansenistów” , a występującego o
becnie pod nazwą Kościoła Staro
katolickiego Holandii (holend.: de 
Oud-Katholicke Kerk). Kościół 
ten ma więc już swoją bogatą hi
storię i tradycję. Przez wierne za
trzymanie wiary i przepisów Za
chodniego Kościoła Katolickiego 
stał się ośrodkiem innych wspól
not starokatolickich.

Należy wyjaśnić, że Kościół ten 
nigdy nie przyjął charakterysty
cznej dla jansenizmu nauki o  ła
sce. Podkreślano to wyraźnie na 
pierwszym Kongresie Starokato
lików, który odbył się w Mona
chium w  1871 roku.

Jeśli można mówić o związku 
Kościoła Utrechtu z jansenizmem, 
to z  pewnością nie w  sensie dog
matycznym, lecz bardziej polity- 
czno-kościelnym. Kościół ten sta
wał w  obronie prześladowanych 
jansenistów, dzielił z  nimi pogląd 
odnośnie dyscypliny kościelnej o 
raz sprawowania sakramentów 
św.

Kościół Utrechtu historią swą 
sięga czasów św. Willibrorda 
(+736), anglosaskiego mnicha i a
postoła Fryzji, który w 695 roku 
został pierwszym arcybiskupem 
utrechckim. Biskupi utrechccy już 
w średniowieczu wyróżniali się 
daleko idącą niezależnością od 
Rzymu. Popierali oni rozpowsze
chnianie holenderskich przekła
dów Pisma św. oraz otaczali opie
ką miejscowe tradycje kościelne. 
Wybór biskupów należał do kapi
tuł utrechckich, których prawa — 
w tym zakresie — zostały w  1145 
roku potwierdzone przez cesarza 
Konrada III oraz w 1146 roku — 
przez papieża Eugeniusza III. W 
XVI wieku Kościół Utrechtu był 
prześladowany zarówno przez 
władze państwowe, jak i przez 
ludność protestancką. W związku 
z powstaniem narodowym, jakie 
wybuchło w  Holandii w  1566 ro
ku, przeciwko panowaniu Hiszpa
nów, rzymskokatolicy holender
scy byli posądzani o  brak patrio
tyzmu. Jak wiadomo Hiszpania 
wówczas była główną ostoją 
rzymskokatolicyzmu. Zbuntowani 
Holendrzy przyjęli kalwinizm, 
który stanie się później religią 
panującą. Kościół Rzymskokatoli
cki skupia nieznaczną większość 
ludności i przekształca się w w y
znanie misyjne. Zostają za
kazane nabożeństwa rzymskoka
tolickie. Dodatkowo sytuację u
trudniła także Kuria Rzymska, 
która przysłała do Holandii mi
sjonarzy jezuickich. (U. Kury: Die 
altkatholische Kirche, ihre Ges- 
chichte, ihre Lehre, ihr Anliegen, 
Stuttgart 1966, Evangelisches 
Verlagswerk, s. 35 n.).

Przyczyną powstania niezależ
nego od Rzymu Kościoła Utrech
tu było oskarżenie — ze strony 
jezuitów — arcybiskupa Piotra 
Codde (+1710) o sprzyjanie jan
senizmowi. Celem wyjaśnienia 
sprawy arcybiskup Piotr Codde

został wezwany do Rzymu, a na
stępnie decyzją papieską w 1702 r. 
odwołany z urzędu. Na jego miej
sce powołano apostolskiego wika
riusza ks. Teodora de Cock, co je
szcze bardziej utrwaliło oderwa
nie się od Rzymu macierzystej 
diecezji utrechckiej. Część diece
zji opowiedziała się za Arcybisku-

Cornelius Steenoven — pierwszy ar
cybiskup niezależnego od Rzym u Koś
cioła Utrechtu.

I **

pią Kapitułą Utrechcką (staroka- 
tolicy), inni zaś — za Rzymem. 
Arcybiskupia Kapituła Utrechcką, 
na podstawie przysługującego jej 
prawa, w  dniu 27 kwietnia 1723 
roku wybrała na stanowisko ar
cybiskupa Utrechtu Comeliusa 
Steenoven’a (+1725) i o w ybo
rze powiadomiła papieża. Gdy 
jednak nie doczekano się zatwier
dzenia wyboru przez papieża, Ko
ściół Utrechcki zaapelował do so
boru powszechnego. W związku z 
tym, iż nie było widoku na zw o
łanie wspomnianego soboru, na
stąpił rozłam pomiędzy Kościo
łem Utrechtu a Rzymem.

Comelius Steenoven sakrę bi
skupią otrzymał w dniu 15 paź
dziernika 1724 r. z  rąk francuskie
go biskupa misyjnego — Domini- 
que Marii Varlet’a (+1724). przy 
poparciu znacznej części świata 
katolickiego. W ten sposób Ko
ściół Utrechcki obronił swoje 
prawa, zwłaszcza, prawo wyboru 
własnego arcybiskupa, zachowu
jąc u siebie — wraz z die
cezjami: w Haarlem i Dewen- 
ter — tzw. następstwo apo
stolskie. Kościół Utrechtu uważa 
się za prawowiernego spadkobier
cę 6tarego Kościoła krajowego, 
sięgającego czasów św. Willibror
da.

Kościół Utrechcki po rozłamie 
z Rzymem stworzył samodzielną 
Organizację kościelną. Dla za
pewnienia nowych kadr w  Ko

ściele, zorganizowano w 1742 ro 
ku w  Amersfoort własne Arcybi
skupie Seminarium Duchowne. 
Zostały obsadzone także stare — 
od końca XVI wieku wakujące — 
siedziby biskupie w Haarlemie 
(1742) oraz w  Deventer (1758). 
(Zob. V. Conzemius: Katholizis- 
mus ohne Rom. Die altkatholische 
Kirchen-Gemeinschaft, Ziirich- 
-Einsiedeln-Koln 1969. Benziger 
Verlag, s. 45— 55). Należy tu 
wspomnieć, że w  związku z  pow
staniem w ostatnim czasie na U
niwersytecie w  Utrechcie Ekume
nicznego Wydziału Teologicznego, 
alumni wymienionego Semina
rium wyrazili chęć odbywania 
studiów na tym Wydziale. Doma
gali się oni zrównania w pra
wach ze studentami uczelni świe
ckich. Tak więc praktycznie Se
minarium w Amersfoort uległo 
likwidacji. Łączyły się z  tym nie
wątpliwie także trudności kadro
we i wzrost kosztów utrzymania. 
Niektórzy profesorowie byłego 
Arcybiskupiego Seminarium Du
chownego zostali dopuszczeni do 
prowadzenia zajęć na Ekumenicz
nym Wydziale Teologicznym w 
Utrechcie.

Kiedy nad przeciwnikami uch
wał I Soboru Watykańskiego za
wisła klątwa, gdyż stanęli oni na 
stanowisku, że przez ogłoszenie 
nowych dogmatów powstał nieja
ko nowy Kościół, nie mający wie
le wspólnego z niepodzielonym

A rcybiskup Utrechtu Marinus Kok — 
przewodniczący M iędzynarodowej 
K onferencji Biskupów Starokatolic
kich.

Kościołem pierwszego tysiąclecia 
i doszło do zerwania z  Rzymem 
oraz zorganizowania — w posz
czególnych krajach — nienależ
nych wspólnot kościelnych: w
Niemczech (1874), w  Szwajcarii 
(1875) oraz w Austrii C1877), Ko
ściół Utrechtu okazał im pomoc 
kościelną. Biskupi Kościoła Utre
chtu udzielili sakry biskupiej naj
pierw pierwszemu starokatoli
ckiemu biskupowi Niemiec, a póź
niej innym kandydatom wybra

nym przez synody poszczególnych 
Kościołów krajowych.

W dniach 23—25 września 1889 
roku między biskupami Ho
landii, Niemiec i Szwajcarii 
doszło do zawarcia tzw. Kon
wencji Utrechckiej, do której 
jeszcze w tymże roku przystąpił 
administrator Kościoła w  Austrii. 
W czasie późniejszym do Kon
wencji przystąpiły: Kościoły Cze
chosłowacji, Chorwacji, Polski 
Narodowy Kościół Katolicki w 
USA oraz Kościół Polskokatolicki 
w Polsce. Kościoły te tworzą tzw. 
Unię Utrechcką. Jest ona wolnym 
związkiem samodzielnych staro
katolickich narodowych Kościo
łów, wyznających te same zasa
dy wiary, ustroju i służby Bożej. 
Nie ma więc władzy jurysdykcyj
nej nad Kościołami członkowski
mi.

Aktualnie Arcybiskupem U
trechtu jest Marinus Kok, będą
cy jednocześnie — zgodnie z U
mową Utrechcką (znowelizowaną 
w 1952 roku) — przewodniczącym 
Międzynarodowej Konferencji Bi
skupów Starokatolickich. Organi
zacja ta jest najwyższym orga
nem starokatolickiej wspólnoty 
kościelnej.

Starokatolicki Kościół Holandii 
posiada 2 diecezje, 4 biskupów, 35 
księży, 34 parafii i filie, 12000 
wiernych. (Dane zostały zaczerp
nięte z: Kirchlisches Jahrbuch
fur die Alt-Katholiken in Deuts-

chland 1973, Bonn 1973, Yerlag des 
Bistums, s. 51—70). Organem pra
sowym Kościoła jest „De Oud- 
-Katholick” .

Zakończmy nasze uwagi infor
macją, że w dniu 10 kwietnia 1973 
roku biskupi Starokatolickiego 
Kościoła Holandii wydali list pa
sterski, poświęcony 250-tej rocz
nicy powstania niezależnego od 
Rzymu Kościoła Utrechtu. W li
ście tym biskupi nawiązują do 
początków założenia Kościoła U
trechtu i czasów powstania nieza
leżnego od R2ymu Kościoła Sta
rokatolickiego w  Holandii, a na
stępnie przechodzą do aktualnej 
sytuacji tego Kościoła.

W listopadzie 1966 roku w  U
trechcie rozpoczęto ekumeniczny 
dialog między byłym arcybisku
pem Utrechtu A. Rinklem i rzym
skokatolickim kardynałem B. A l- 
frinkiem. Do wspomnianego dia
logu strona rzymskokatolicka 
przystąpiła dopiero po otrzyma
niu w marcu 1966 roku pisemnej 
zgody przewodniczącego waty
kańskiego Sekretariatu do Spraw 
Jedności Chrześcijan. Z  doku
mentu tego m.in. wynika, że do
tychczasowy zarzut herezji janse
nizmu — kierowany pod adresem 
Kościoła Utrechtu — przestał ist
nieć.

ks. W. WYSOCZAŃSKI

250-lecie n iezależnego
od R zym u  

Kościoła Utrechtu
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1 I i p c a 1598 roku 
sejm Rzeczypospoli
tej Szlacheckiej, pod 
naciskiem rzymsko
katolickiego ducho
wieństwa, podjął u
stawę o wygnaniu z

Polski Arian. W 
związku więc z 

t r z e c h s e t n ą  
s i e d e m d z i e 

s i ą t ą  p i ą t ą  r o 
c z n i c ą  n a s i l e 
n i a  k o n t r r e f o r 

m a c j i  „słów kilko
ro” o tych, co stanęli 
w czołówce religij
nych przemian XVI w. 
i wprost nazwali się 
— „Braćmi Polski
mi”.

W latach pięćdziesiątych XVI 
stulecia, w coraz szerzej zatacz- 
jącym na polskich ziemiach kręgu 
Kalwińskim Kościele, poczęły się 
wyraźnie zaznaczać dwa nurty. 
Jeden z nich reprezentowało 
stronnictwo egzekucyjne — szla
checkie, a drugie ministrowie ple- 
bejskiego pochodzenia. Ci ostatni 
występowali energicznie przeciw 
opanowywaniu zborów przez 
szlachtę; należy pamiętać, iż w 
Rzymskokatolickim Kościele u
rzędy i prałatury posiadła bez 
reszty szlachta i magnateria. Po
wyższym więc żądaniem wystę
powano tym samym przeciw upo
śledzeniu mieszczan i chłopów. 
Zresztą, ogólnie rzecz biorąc, ten 
radykalny ruch Kalwińskiego Ko
ścioła domagał się nie tylko reli
gijnych, ale w  pryzmacie Wiary
— Biblii i społecznych reform.

W wirze publicystycznej i syno
dalnej walki doszło w 1563 roku 
do oficjalnego rozłamu w polskim 
Kościele Kałwina. Z ram jego 
organizacji wydzieliło się w ów 
czas lewe skrzydło, przybierając 
nazwę ZBORU MNIEJSZEGO, 
czyli BRACI POLSKICH, albo 
jeszcze inaczej: ARIAN.

Najwybitniejszymi p r z e d s t a 
w i c i e l a m i  nowego Kościoła 
byli między innymi: Szymon Bud
ny, Marcin Czechowic, Marcin 
Krowicki, Jan Niemojewski, 
Piotr z Goniąza, Grzegorz Paweł, 
Paweł z Wizny. Do nich przyłą
czyli się też, przebywający w Pol

sce, obcokrajowcy: Blandrata
— nadworny lekarz królowej 
Bony, Socynowie: Faust i Leliusz 
(niektórzy z Braci Polskich naz
wali się wprost: Socynianami), 
Stankar, Wolzogen i inni.

W d z i e d z i n i e  r e l i g i j n e j  
Bracia Polscy wychylali się poza 
ramy wiążące chrześcijan. Nego
wali bowiem, jako nie dający się 
pogodzić z rozumem, dogmat o 
Trójcy św. — stąd Antytrynitarze, 
oraz odmówili Chrystusowi bó
stwa, bijąc nawet medal, jako 
znak rozpoznawczy, z napisem 
CHRYSTUS CZŁOWIEK — na
wiązali do działającego w IV w. 
w Aleksandrii Ariusza — stąd 
Arianie, a niektórzy zwalczali na
wet wiarę w nieśmiertelność du
szy. Warto też dodać, że występo
wali przeciwko chrzczeniu niemo
wląt (np. problem ten rozpatry
wano i na II Soborze Watykań
skim), ponawiano chrzest przez 
zanurzenie w naturalnym bapty- 
sterium — stąd wzgardliwa naz
wa: Ponurkowie, Ponurzeńcy.

Pośród p r o b l e m ó w  m o 
r a  1 n o-s p o l e c z n y c h  głosili 
WOLNOŚĆ, przy czym radykal
niejszy kierunek — wybitnie ple- 
bejski zabiegał o faktyczne uwol
nienie chłopów z feudalnych 
ciężarów. „Wiernemu nie godzi 
się mieć poddanych — głosili — 
gdyż Bóg z jednej krwi uczynił 
wszystek rodzaj człowieczy... 
tedyśmy wszyscy sobie braćmi, a 
przeto jakże może brat nad bra

tem panować? „Wielu też spośród 
nich, jak: Jan Niemojewski, czy 
Jan Przypkowski, zwolnili chło
pów z poddaństwa i pańszczyzny, 
propagując powszechną pracę
fizyczną i wspólnotę dóbr, a rów
nolegle z tym przystąpili do pro
pagowania na szeroką skalę o
światy — m. in. przełożono „na 
język pospólstwa”  Biblię.

Polscy Arianie — Bracia Polscy 
głosili też hasło POWSZECHNE
GO BRATERSTWA ludów, po
tępiali niesprawiedliwą wojnę, 
przelew krwi uważając za jeden 
z najcięższych grzechów. A lewe 
ich skrzydło protestowało przeciw 
wszelkiej wojnie, toteż na znak 
protestu zwolennicy tego kierun
ku nosili u pasa, zamiast żelaz
nych, drewniane szable — zwano 
ich znów pogardliwie Kosturow- 
cami; synod w Lublinie (1598 r.) 
zezwolił wszystkim Braciom Pol
skim na noszenie żelaznych sza
bel i na udział w sprawiedliwych 
wojnach.

W 1569 roku w R a k o w i e
— w Sandomierskim założono 
wzorcową gminę ariańską (ze 
słynną Akademią), gdzie osiedliły 
się najaktywniejsze elementy z 
Kieleckiego, Kujaw, Lubelskiego, 
Sądeckiego, Wielkopolski i Ukra
iny. Niebawem społeczność ta za
częła „zaborczo”  emanować na 
zewnątrz, stając się niebezpieczną 
dla starego świecko — kościelne
go ustroju. Trzeba ją  było zatem 
zwalczać również i poniżaniem, i

ośmieszaniem. Stąd o gminie w 
Rakowie pisano z przekąsem, iż 
to: „chłopi, straganiarze, wrze- 
cieniarze, kapuściarze i innsze 
drożdże narodu ludzkiego...”

Działalność Braci Polskich 
przypadła jednak w wyjątkowo 
niesprzyjających warunkach. A 
takowani byli ze strony rzym
skokatolickiego duchowieństwa z 
fanatycznym biskupem warmiń
skim Hozjuszem na czele i 
sprytnym papieskim nuncjuszem 
Commendonim, i równocześnie, 
choć z innych powodów i w innej 
formie, przez samych protestan
tów (w 1570 roku wyłączono 
Arian z Ugody Sandomierskiej). 
Stąd w r. 1564 Zygmunt August 
wydał dwa edykty parczowskie, 
skierowane „Przeciw Arianom 
cudzoziemcom” i „Przeciw niż
szym stanom”... Posypały się za
rządzenia, ustawy i represje. O
statecznie Bracia Polscy, jeśli nie 
zdradzili swego Kościoła, musieli 
opuścić ojczysty kraj... Większość 
z nich znalazła schronienie w 
Niderlandach, na które już u
przednio wywierali silny wpływ. 
Tutaj też wydali olbrzymi, źród
łowy zbiór, obrazujący dzieje pol
skiego Arianizmu, pt. BIBLIO
TEKA BRACI POLSKICH. Po
przez to dzieło wywarli oni po
ważny wpływ na najbardziej po
stępowych myślicieli Zachodu, 
między innymi na Barucha Spi
nozę i Johana Locke’a.

Ks. ANTONI PIETRZYK



22 sierpnia br. minie 25 lat od chwili, gdy 
przedstawiciele około 150 Kościołów prawo
sławnych, starokatolickich, anglikańskich i 
protestanckich powołali na Zgromadzeniu 
Ogólnym w Amsterdamie do życia Świato
wą Radę Kościołów. Akt ten poprzedzony byl 
kilkudziesięcioletnimi dążeniami ekumenicz
nymi wielu czołowych przedstawicieli Kościo
łów na całym świecie.

Do prekursorów ruchu ekumenicznego za
licza się na ogół Alians Ewangelicki, założo
ny w 1846 r. w  Londynie oraz Thomasa Chal- 
mersa. Światową Organizację Chrześcijań
skich Związków Młodych Mężczyzn (1855). 
Światową Organizację Chrześcijańskich 
Związków Młodych Kobiet (1893), Światowy 
Związek Studentów Chrześcijańskich (1895), 
oraz takie światowe związki wyznaniowe 
jak: Wspólnota Kościołów Anglikańskich
(1867), Światowy Alians Reformowany (1875), 
Światowa Rada Metodystów (1881), Unia U- 
trechcka Kościołów Starokatolickich (1889) 
Międzynarodowa Rada Kongregacjonalna 
(1891) i Światowy Związek Baptystów (1905), 
a także towarzystwa biblijne i misyjne.

Za przełomową datę w historii współczes
nego ruchu ekumenicznego uważa się pow
szechnie rok 1910, gdy iw Edynburgu zebrała 
się I Światowa Konferencja Misyjna. Na

ścijańskich. Ruchem misyjnym kierował on 
potem przez ponad 30 lat. Inny czołowy przed
stawiciel tej Konferencji, J. H. Oldham, przez 
blisko ćwierć wieku był sekretarzem stałego 
organu powołanego w Edynburgu, a w  poło-' 
wie lat trzydziestych objął kluczowe stanowi
sko w innym nurcie ruchu ekumenicznego, 
zwanym „Praktycznym Chrześcijaństwem”. 
Biskup Charles H. Brent z Protestanckiego 
Kościoła Episkopalnego w Stanach Zjedno
czonych, zapoczątkował bezpośrednio po jej 
zakończeniu Ruch do Spraw Wiary i Ustro
ju Kościelnego. Spośród przedstawicieli mło
dzieży najwybitniejszą postacią ekumeniczną 
miał się okazać William Tempie, późniejszy 
arcybiskup anglikański Canterbury.

Konferencja Edynburska podjęła szereg 
istotnych decyzji. Powołany przez nią Komi
tet Kontynuacji Pracy był pierwszym w hi
storii stałym organem ekumenicznym. Utwo
rzenie tego Komitetu stworzyło właściwy pro
totyp dla późniejszej formy organizacyjnej 
ruchu ekumenicznego. Założona w 1921 r. 
Międzynarodowa Rady Rada Misyjna, której 
dziejom i działalności poświęcimy jeszcze 
osobny artykuł, była pierwszą zorganizowaną 
grupą o ekumenicznym charakterze i świato
wym zasięgu. Obok „Wiary i Ustroju Ko
ścielnego” i „Praktycznego Chrześcijaństwa” 
uznawana jęst ona powszechnie za jeden z 
trzech głównych nurtów ruchu ekumeniczne
go.

Kościołów. Podkreślano na nich potrzebę ry
chłego przekazywania autochtonom odpowie
dzialności za kierowanie Kościołami.

Z inicjatywy Komitetu Kontynuacji Pracy 
w 1912 r. zaczął wychodzić w  języku angiel
skim „Międzynarodowy Przegląd Misyjny” , 
który -w 'zakresie problematyki misyjnej stal 
się najważniejszym ponadwyznaniowym kwar
talnikiem międzynarodowym. Czasopismo to 
ukazuje się bez przerwy do chwili obecnej, 
z tym, że jego obecnym wydawcą jest komisja 
do Spraw Misji Światowej i Ewangelizacji 
Światowej Rady Kościołów.

Wpomnieliśmy, iż w  Edynburgu wykluczo
no oficjalnie z porządku obrad problematy
kę dogmatyczną, aczkolwiek w  dyskusjach tu 
i ówdzie się ona wyłaniała. Biskup Brent 
właśnie na tej Konferencji doszedł do wnio
sku, iż nie umieszczając na porządku obrad 
zagadnień teologicznych pominięto pewne pod
stawowe dla chrześcijan problemy. Uważał, 
iż istniejące rozłamy można usunąć tylko wte
dy, gdy zbada się dokładnie ich przyczyny. 
Stanowisko swoje wyłożył jeszcze w  tym sa
mym roku przed Konwentem Protestanckie
go Kościoła Episkopalnego w  USA. Konwent 
udzielił mu poparcia i mógł od razu przystę
pować do organizowania Ruchu do Spraw 
Wiary i Ustroju Kościelnego.

Z H I S T O R I I  R U C H U  FKtlłf/ilCZ/iEGO /!>

KONFERENCJA MISYJNA 
W EDYNBURGU (1910)

pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, iż 
znaczenie tej konferencji jest przecenione 
Nie zaproszono na nią bowiem ani prawosław
nych, ani starokatolików, ani też rzymskoka- 
tolików. Ale od zgromadzeń misyjnych w X IX  
stuleciu różniła się ona tym, iż poza róż
nymi wyznaniami protestanckimi wzięli w 
niej także udział przedstawiciele wszystkich 
kierunków w anglikanizmie, m. in. iteż tzw. 
anglokatolicy, starający się eksponować ele
ment katolickości w  ramach Kościoła Pow
szechnego. Pod tym względem był to więc 
poważny postęp.

Konferencja w Edynburgu nie była zgro
madzeniem kościelnym, lecz towarzystw mi
syjnych. Ponieważ jednak wiele towarzystw 
utrzymywało ścisłą łączność z różnymi Ko
ściołami chrześcijańskimi przeto przynajmniej 
pośrednio mogła ona przemawiać w  imieniu 
Kościołów.

Konferencja Edynburska miała liczne sła
be strony. Przeważająca część delegatów w y
wodziła się z  krajów anglosaskich. Niedosta
tecznie były reprezentowane Kościoły euro
pejskie, a przedstawicieli Kościołów tzw. 
Trzeciego Świata było tylko kilkunastu. Jed
nakże niektórzy z nich, jak B.S. Azariah. 
późniejszy pierwszy autochtoniczny biskup 
anglikański w Indiach, biskup Y. Honda z 
Japonii Czy Cheng-Chingy-yi z Chin, mieli 
stać się w późniejszym okresie wybitnymi 
działaczami ruchu ekumenicznego.

Z porządku obrad wykluczono zagadnienia 
dogmatyczne, wychodzące z założenia, iż dy
skusja nad nimi może spowodować zbyt wiel
kie kontrowersje. Naczelnym celem Konferen
cji miała być koordynacja współpracy prak
tycznej różnych towarzystw misyjnych, Ale 
mimo to zastrzeżenia, w  dyskusjach niejed
nokrotnie poruszano zagadnienie jedności. Po
za tym odzywały się liczne głosy, domagają
ce się wciągnięcia do współpracy także pra
wosławnych i rzymskokatolików.

Konferencja Edynburska była pierwszym 
istotnym doświadczeniem dla przyszłych czo
łowych działaczy ruchu ekumenicznego. Prze
wodniczył jej John R. Mott, jeden z założy
cieli Światowego Związku Studentów Chrze-

Bezpośrednio po Konferencji Edynburskiej 
nastąpił wzrost współpracy na płaszczyźnie 
międzynarodowej. Komitet Kontynuacji Pra
cy przystąpił energicznie do działania. W je 
go skład wchodzili przedstawiciele wielu wy
znań chrześcijańskich i krajów, w tym także 
kilku z Trzeciego Świata. Było to dowodem 
nowej perspektywy uzyskanej w  Edynburgu.

W krajach misyjnych zaczęto organizować 
wiele konferencji regionalnych i narodowych, 
na które zapraszano nie tylko misjonarzy, 
lecz także autochtonicznych przedstawicieli

Co się tyczy samego ruchu misyjnego, to 
przeszedł on ciężkie chwile w okresie I w oj
ny światowej. Wrogość, jaką okazywały sobie 
obie strony walczące nie pozostała bez wpły
wu na towarzystwa misyjne. Animozje mię
dzy misjonarzami różnych krajów istniały 
jeszcze przez pewien czas po zakończeniu 
działań wojennych. Sytuacja zaczęła się po
woli zmieniać dopiero od 1920 r.

PAWEŁ GŁOWACKI
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dojadą całkowite zakończenie budowy
n mianom 
;eczna jego

:t dwórcj 
wielu la 
iczcna zc

p o d m ij 
i Central

Centrum Zachodnie, (ogłoszonego w 1970 r.) które

wg projektu znanego arch. Marconiego,
ze s z tw S n y c h  
jntymetrowa virterowy.

Usytuowan:

gdys warszaw
iO wspomnień Będzie to budynel 

płaskim dachem z 1<

Nareszcie! Nareszcie buduje się w stolicy dworzec 
nowoczesny. Zaprojektowano dworzec przelotowy, 
przez który będą przechodzić pociągi ze wszystkich 
kierunków — będzie więc można stąd odjechać w kie
runku na wschód, zachód, północ lub południe — zaś 
przejeżdżający pasażerowie wygodnie i szybko 
do każdej z 
osiedli 
Dworca 
przystankami 
ronami
dziane jest także bezpośrednie połączenie peronów po
ciągów dalekobieżnych z przystankami metra pod uli
cą Marszałkowską przy pomocy ruchomego chodnika 
biegnącego tunelem w ‘ ~

waniami Al. 
chlewskiego 
gdzie stał 
skiej skłania

W roku 1845 otworzono w Warszawie linię Kolei 
Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Dworzec, zbudo
wany w 1844 r. 
zlokalizowany 
kowskiej, 
ną. Budynek 
od strony ul. 
dworzec
wania ulicy Marszałkowskiej z Al. Jerozolimskimi. Ob
szary te leżały wówczas na uboczu Warszawy. Dopie
ro po wielu latach, wraz z rozwojem miasta, centrum 
jego przesunęło się na południe i na zachód, aby osta
tecznie znaleźć się w  obecnym miejscu. Tak więc War
szawa otrzyma usytuowany w  centrum, niemal w tym 
samym punkcie dawny Dworzec Główny — nowocze
sny, przelotowy Dworzec Centralny dla ruchu daleko
bieżnego.

Powróćmy jeszcze na chwilę do historii. W latach trzy
dziestych ogłoszono konkurs na nowy Dworzec Głów
ny, który miał zastąpić stary dworzec wiedeński. Zwy
ciężył projekt architekta Czesława Przybylskiego. Nowy, 
wielki budynek, zrealizowany według jego projektu 
usytuowany był w  Al. Jerozolimskich naprzeciw ul. 
Poznańskiej. Uległ on zniszczeniu tuż przed wojną, w 
czasie pożaru. Podczas okupacji uruchomiono go czę
ściowo, ostatecznie został on zburzony w czasie Pow
stania. Po wojnie zastąpił go prowizoryczny Dworzec 
Główny przy ul. Towarowej.

W roku 1946 postanowiono wybudować nowy dwo
rzec. Ogłoszono więc konkurs architektoniczny, w któ
rym pierwszą nagrodę otrzymał projekt autorów: inż. 
arch. Arseniusza Romanowicza i inż. arch. Piotra Szy
maniaka. Tutaj zaczyna się nowa, ponad 25-letnia hi
storia projektowania Dworca Centralnego. A więc po
nad ćwierć wieku czekała Stolica na swój prezentacyj
ny dworzec, a przez te wszystkie lata w  centrum mia
sta można było oglądać prowizoryczne, brzydkie bu

dynki przystanku Warszawa Centralna. Pilniejsze po
trzeby miasta ciągle usuwały na plan dalszy realizację 
dworca. Obecnie budowa postępuje naprzód w szyb
kim tempie i w końcu 1975 r. przewidziane jest czę
ściowe uruchomienie Dworca, w końcu 1976 r. —

je
na

obejmuje teren Dworca. A  więc: ujednolicono bryłę 
budynku oraz dodano pomosty dla pieszych ponad Al. 
Jerozolimskimi i ul. Chmielną, łącząc w  ten sposób

część północną z częścią po-

będzie wyglądał Warszawski

na planie prostokąta przykryty 
dachem z lekko ściętymi narożnikami. Dach 

będzie opierał się na 14 parach podpór żelbetowych,
stalowe, z dwoma

woczesnej architektury. Słupy żelbetowe we wnętrzu 
będą miały specjalnie opracowaną fakturę rurowego 
betonu.

Budynek ten stanowić będzie naziemną część Dwor
ca, a więc główny hall klasowy (z którego prowadzi zej
ście na perony), oraz antresolę, gdzie znajdą pomiesz
czenie biura obsługi podróżnych i część gastronomicz
na. Z  poziomu antresoli, na wysokości około 6 metrów 
zostaną poprowadzone po 2 kładki ponad jezdniami Al. 
Jerozolimskich i ul. Chmielnej.

Nad ziemią znajdą się więc dwa górne poziomy. 
Dworca, a dwa jeszcze stanowić będą część podziemną.

Z głównej hali dworcowej schodzimy na poziom ga
lerii, z których z kolei prowadzą zejścia na poziom naj
niższy, gdzie znajdować się będą 4 perony dla pocią
gów' dalekobieżnych (długości 400 m każdy). Cała część 
podziemna będzie oparta na konstrukcji żelbetowej, 
zaś w części nadziemnej zaprojektowano konstrukcję 
stalową (z wyjątkiem słupów żelbetowych). Różnica 
poziomów hali głównej i peronów wynosić ma 4,8 m. 
Wewnątrz Dworca znajdą się więc 4 poziomy: perony, 
galerie, hall główny i antresola.

Wykop kolejowy przykryty zostanie płytą żelbeto
wą do ul. Żelaznej. Na peronach ma się znajdować 800 
wózków bagażowych dla przyjeżdżających — którzy 
wraz ze swym bagażem umieszczonym na wózku mo
gą wjechać ruchomą pochylnią na poziom główny.

Wózki wyposażone będą w hamulce, które pasażer 
włączy w czasie wjazdu pochylnią na górę. Stąd wy
godne wyjście prowadzi na główny parking od ul. Zło
tej. Można też będzie przejść przez specjalne tunele na 
dworzec podmiejski Śródmieście lub WKD, ewentual
nie do podziemnego ronda pod skrzyżowaniem Al. Je
rozolimskich i Marchlewskiego, skąd wyjścia prowa
dzą do wszystkich przystanków tramwajowych i na 
chodniki ulic.

Mniejsze przejścia będą też umieszczone pod ulicą 
Emilii Plater i pod skrzyżowaniem Al. Jerozolimskich 
z ul. Emilii Plater.

Głównym projektantem obiektu jest inż. arch. Arse- 
niusz Romanowicz, zaś biurem prowadzącym — Cen
tralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Kole
jowego z którym współpracuje około 20 innych biur 
projektowych.

Centralnym wykonawcą jest PPRK-7, a podwyko
nawcami PPRK-15, które wykonuje roboty palowe oraz

wykonało m.in. takie obiekty, jak: przystanek Ochóta, 
Śródmieście, Powiśle, dworzec WKD i Wschodni).

Z zapytaniem o stan zaawansowania robót oraz o 
prace przewidziane na najbliższą przyszłość zwracam 
się do kierownika Budowy Dworca Centtalnego — 
Włodzimierza Zdziarskiego.

— Przez cały okres realizacji Dworca nie można 
wstrzymać istniejącego ruchu pociągów — przy tym 
założeniu musiało być wprowadzane fazowanie budo
wy. W pierwszej fazie przewiduje się wykonanie poło
wy pokrycia istniejącego wykopu oraz wykonanie 2 
peronów w stanie surowym wrraz z układem (torowym 
i przystosowanie ich do obsługi podróżnych w termi
nie do końca 1973 roku. Wówczas ten fragment Dwor
ca przejmie obecnie funkcje prowizorycznego dworca 
Centralnego. W połowie 1974 roku rozpocznie się wzno
szenie głównej hali dworcowej. Aktualnie kończy' się 
roboty palowe pod fundamenty. Z ogólnej ilości 2400 
sztuk pali dla pierwszej fazy budowy wykonano już 
około 2 000. Poza tym wykonano w około 70 proc. robo
ty fundamentowe pod przekopem oraz rozpoczęto beto
nowanie pierwszych fragmentów płyty wzdłuż Al. Je
rozolimskich — na istniejącym tunelu podmiejskim. 
Rozpoczęto także prace przy stemplowaniu pod przy
krycie części środkowej. Są .to roboty prowadzone na 
południe od istniejących torów. Poza tym. na części 
północnej, od strony ulicy Chmielnej wykonano około 
80 m.b. murów oporowych z ogólnej ilości 200 m.b.
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Tekst i zdjęcia: 
LUCYNA SOBOLEWSKA

Wykonuje się także betonowanie stóp fundamentowych 
pod północną część Dworca Centralnego. Dotrzymanie 
terminów będzie wymagało z pewnością dużego wysił
ku ze strony wykonawców — jako że czasu jest mało 
a budowla jest duża i trudna. Prowadzimy prace zgod
nie z harmonogramem. Pracujemy na 2 pełnę zmiany. 
Obecnie zatrudniamy około 600 osób a docelowo prze
widuje się zwiększenie tej liczby do 1000 pracowników.

Na budowie zastosowany jest sprawny system łą
czności. Poza telefonem są w' użyciu radiotelefony, a 
pomiędzy Dyrekcją Przedsiębiorstwa i Zarządem Bu
dowy istnieje „gorąca linia’".

Na zakończenie rozmowy proszę o kilka liczb.
Kubatura całego Dworca wynosi ok. 400 000 m sześć., 

w tym hala górna — 80 000 m sześć. Przejścia i pasaże 
łącznie z peronami — ok. 20 000 m kw.

W związku z rozbudowy Centrum Zachodniego — 
występuje konieczność modernizacji węzła komunika
cyjnego. W pierwszym etapie, tj. do 1976 r. przebudo
wany zostanie układ komunikacyjny przy Dworcu. Bę
dzie zbudowana estakada od ul. Nowogrodzkiej do Zło- 

zjazdami. Przebudowie ulegnie układ ulic 
Dworzec, a wszystkie dojazdy do niego

________ robót towarzyszących należy wykonanie
r> nego pod skrzyżowanie Alei Jerozolim

skich z ul. Marchlewskiego oraz system przejść po
dziemnych dla pieszych.

Tymczasem trzeba będzie poczekać jeszcze ponad 2 
lata na chwilę, gdy nastąpi uroczyste otwarcie nowego 
Dworca Centralnego.
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JESZCZE O BALZAKU
Zainteresowanie wielkim pisa

rzem francuskim Honoriuszem 
Balzakiem, spotęgowane telewi
zyjnym serialem „Wielka miłość 
pana Balzaka” w  reżyserii W oj
ciecha Solarza, nadal nie słabnie. 
Dlatego też proponujemy naszym 
Czytelnikom dodatkowe informa
cje o  tym pisarzu.

Honoriusz Balzak urodził się 
w 1799 roku w Tours. Od wcze
snych lat rodzice pragnęli uczynić 
zeń prawnika, stąd też praca 
przyszłego pisarza w kancelarii 
adwokackiej, by zgodnie z  plana
mi rodziców, zostać notariuszem. 
Jednakże zamiłowanie młodego 
Balzaka do pióra sprawiło, że u- 
zyskał od rodziców pozwolenie 
na kilkuletnią zwłokę w podjęciu 
pracy notariusza, aby mógł wy
próbować swych sił literackich. 
Młody Balzak zabrał się do pra
cy pałen zapału, licząc oprócz za
szczytów na szybkie osiągnięcie 
dobrobytu. Zycie - jego potoczyło 
się jednak inaczej. Zamiłowanie 
do zbytku sprawiło, że szybko 
popadł w  długi i nieustannie nę
kany był przez wierzycieli i dłuż
ników. By się utrzymać i spłacić 
stale rosnące długi rozpoczął w 
1828 roku pisanie wielotomowej 
„Komedii ludzkiej” , narzucając 
sobie niezwykle wyczerpujący 
tryb życia: czternaście godzin
pracy na dobę, podtrzymując się 
ogromnymi ilościami kawy.

Zwykle kładł się spać około go
dziny osiemnastej, wstawał o  pół
nocy i do południa następnego 
dnia nieprzerwanie pisał. Prze
pracowany organizm wkrótce od
mawia posłuszeństwa. Tak było 
na przestrzeni przeszło dwudzie
stu lat.

Umiera w roku 1850-tym tym 
samym, w którym wreszcie urze
czywistnił swoje marzenie i po
ślubił polską arystokratkę — hra
binę Hańską.

Niespożyta energia, silny i od
porny organizm, ogromna życio
wa aktywność pomogły mu w za
ciekłej walce z losem.

Największe dzieło życia Balza
ka „Komedia ludzka” to jak pisze 
francuski historyk literatury G. 
Lanson: ...„to zbiorowy ogromny 
fresk społeczeństwa francuskiego 
pod koniec Pierwszego Cesarstwa, 
za Restauracji i Monarchii Lip
cowej. (...) Balzak jest potężnym i 
wiernym odtwórcą pewnego okre
su i pewnej części społeczeństwa 
francuskiego. Przedstawia bur- 
żuazję, której nienawidził, jak 
przystało legitymiście, tę burżua- 
zję pracowitą, intrygancką, słu
żalczą i egoistyczną, która pożą
dała pieniędzy i władzy, zdobywa
ła fortuny w handlu i przemyśle, 
aby zaczynając od drugiego po
kolenia wy dźwignąć się ponad 
swoją sferę za pomocą tytułów i 
stanowisk” .

„Komedia ludzka” składa się z 
dwudziestu czterech wielkich po
wieści oraz z wielu nowel. Bal
zak podzielił „Komedię ludzką” 
na cykle: sceny z  życia prywatne
go, z  życia prowincji, z życia pa
ryskiego, politycznego, wojskowe
go, wiejskiego i studia filozoficz
ne. Przedstawił w nich różne śro
dowiska i różne zawody. W wielu 
częściach spotykamy te same oso-, 
by, lub ze sobą spokrewnione, 
dzięki czemu pogłębia się u Czy
telnika wrażenie, że ma przed so
bą obraz rzeczywisty społeczeń
stwa. Balzak nawiązuje w swojej 
twórczości poniekąd do tradycji 
klasycznej —  interesuje go prze

de wszystkim człowiek i wszyst
kie przejawy, wszystkie odmiany, 
tajemnice, sukcesy i upadki lu
dzkiego życia. Pierwszorzędny cel 
Balzaka to przedstawienie czło
wieka epoki, stosunków społecz
nych i natury ludzkiej uwikłanej 
w  problemy społeczeństwa.

Główne powieści „Komedii lu
dzkiej” to: „Eugenia Grandet” , 
„Poszukiwanie absolutu” , „Ojciec 
Goriot” , „Stracone złudzenia” , 
„Historia wielkości i upadku Ce
zara Birotteau” , „Kuzynka Biet- 
ka” , „Kuzynek Pous” — napisane 
w latach 1832—1847.

Zatrzymajmy się chwilę przy 
kilku z wymienionych pozycji.

„Eugenia Grandet” (1833)
To najsłynniejsza powieść Bal

zaka. Na tle prowincjonalnego 
miasteczka Saumur autor przed
stawia starego Grandeta, skąpca i 
jego córkę Eugenię, poświęcającą 
się dla ojca. Ojciec Grandet — 
sknera i lichwiarz zgromadził o- 
gromny majątek. Sprawia to, że 
Eugenia ma możliwość wyboru 
wielu bogatych kandydatów na 
małżonka. Jednakże najchętniej 
wyszłaby ona za swego kuzyna 
Karola, który jest zupełnie zruj
nowany. Stary Grandet widząc to, 
kładzie kres miłości młodych i 
wysyła Karola do Indii, który 
przed wyjazdem obiecuje Euge
nii, że powróci zdobywszy .mają
tek i poślubi ją. Eugenia przed 
wyjazdem daje Karolowi swoje 
kosztowności. Stary Grandet do
wiaduje się o tym i karze ją tak 
surowo, że matka jej umiera z 
rozpaczy i żalu. Wtedy to stary 
skąpiec wykorzystuje stan córki

po utracie matki, że udaje mu się 
zdobyć rezygnację Eugenii ze 
spadku po matce. Wkrótce jednak 
i on umiera. Pozostaje Eugenia — 
dziedziczka siedemnastu milio
nów, nadal wierna swej miłości 
do Karola, który już dawno o  niej 
zapomniał i pewnego dnia odsyła 
Eugenii pożyczone przed wyjaz
dem do Indii złoto, donosząc jed
nocześnie o planowanym małżeń
stwie z  inną posażną panną. 
Zbolała i zrezygnowana Eugenia 
starzeje się, wypełniając swoje 
życie dobroczynnością.

„Ojciec Goriot” (1834—1835)

W powieści tej splatają się dwa 
tematy: ojcowska miłość grani
cząca z obłędem i postępująca de
moralizacja młodego człowieka 
spowodowana chęcią użycia życia 
z jednej strony, a.widzeniem nie
sprawiedliwości społecznej z dru
giej. „W nędznym pensjonacie pa
ni Vauquer mieszka szereg osób, 
między innymi młody i ambitny 
student Eugeniusz de Rastignac 
oraz mężczyzna lat czterdziestu, 
dziarski i tajemniczy Vautrin, i o j
ciec Goriot, starzec, który jest 
przedmiotem ogólnych żartów. 
Goriot nie zwraca uwagi na oto
czenie, wciąż pochłonięty myślą o 
swoich dwóch córkach, hrabinie 
Anastazji de Restaut i baronowej 
Delfinie de Nucingen. Rastignac 
spotyka je w wielkim świecie i 
stwierdza, że kryją w duszach tyl

ko frywolność i egoizm, jak całe 
środowisko spragnione jedynie u- 
ciech i sukcesów salonowych. Mi
mo to ubiega się o względy Delfi
ny w nadziei, że tym pierwszym 
podbojem utoruje sobie drogę w 
świecie. Vautrin doradza mu spo
soby szybsze i skuteczniejsze: 
„Kariery — powiada — nie moż
na zrobić będąc zwyczajnym, ucz
ciwym człowiekiem” . I cynicznie 
proponuje zbrodniczy plan, które
go wykonania sam by się podjął 
i dzięki któremu Rastignac zosta
nie milionerem. „Trzeba sobie po
walać ręce, jeśli się chce wzboga
cić; w tym cała moralność naszej 
epoki” . Ale Vautrin zostaje are
sztowany i przyznaje się, że jest 
słynnym Jakubem Collin, którego 
zwą Ołży-śmierć, przywódcą ga
lerników. Po aresztowaniu Vaut- 
rina Rastignac czuje się zwolnio
ny z podejrzanych machinacji, w 
które tamten go wciągał. Jed
nakże cyniczne słowa galernika 
popchnęły go już trochę dalej na 
drodze zepsucia. Tymczasem o j
ciec Goriot pomaga córkom we 
wszystkich ich szaleństwach, 
pragnie bowiem, żeby się czuły 
szczęśliwe, rezygnuje nawet ze 
swojej ostatniej renty, dzięki cze
mu może im w tajemnicy dawać 
pieniądze, których one wciąż po
trzebują. Ale kiedy umiera w  o- 
puszczeniu i nędzy, żadna z  nich 
nie jest obecna przy jego agonii. 
Konający starzec na próżno mówi 
do nich, wzywa je i błogosławi. 
Zostaje pochowany na koszt Ra- 
stingnaka i jego przyjaciół na 
cmentarzu Pere-Lachaise. Wta
jemniczenie Rastingnaka w życie 
jest już dokonane. Rodzina wyda
je mu się wielkim oszustwem, 
bunt podjęty przez Vautrina — 
rzeczą niemożliwą; decyduje się 
na walkę, która stanowi prawo 
wielkiego świata. I patrząc na Pa
ryż z wysokości Pere-Lachaise 
rzuca dumne wyzwanie: „Teraz 
się spróbujemy!” (G. Lanson).

Historycy literatury i krytycy 
literaccy uważają Honoriusza 
Balzaka za niedoścignionego mi
strza w przedstawianiu postaci 
powszechnych, typowych dla da
nego środowiska i epoki. Nadanie 
tym postaciom znamion prawdy i 
antycznego życia jest najwięk
szym osiągnięciem geniusza pisa
rza. Uważa się Balzaka za ojca 
współczesnej powieści realistycz
nej — bowiem mimo tego, iż w 
jego twórczości znajdujemy pasję, 
gwałtowność, rozmach i zdobni
ctwo typowe dla romantyzmu, 
jest on przede wszystkim pisa
rzem realistą i twórczością swoją 
dokonał ostatecznego rozłamu 
między romantyzmem a realiz
mem.

HELENA DYMSKA
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PRZEZ MORZA I OCEANY
Byt trzecim, który dokonał tak wielkiego 

wyczynu, jakim jest do dnia dzisiejszego, od
bycie samotnego rejsu dookoła kuli ziemskiej 
na małej łodzi żaglowej. Przed nim dokonało 
tego tylko dwóch ludzi: 51-letni Joshua Slo- 
cum, który na jachcie „Spray’- wyruszył 24.IV. 
1895 z  Bostonu i 47-letni Harry Pidgeon, któ
ry w  25 lat później wypłynął w  tym samym 
celu na łodzi o nazwie „Islander” . Każdy z 
nich wyruszając w morze miał przed sobą 
odmienny cel; Pidgeon uważał, że tego rodza
ju wyprawa <— ito jedyna droga do „zobaT 
czenia kilku najciekawszych miejsc na świe- 
cie”, Slocum natomiast był kapitanem żeglu
gi wielkiej (a jest to najwyższy stopień w  hie
rarchii żeglarskiej) i przez wiele lat dowo
dził wspaniałymi żaglowcami, a „gdy niepo
wodzenia i schyłek epoki żagla wyrzuciły go 
na ląd (...) nie mógł pogodzić się z prozaicz
ną rzeczywistością” .

Alain Gerbault nie był marynarzem. W y
ruszając z Cannes w  samotny rejs w kierun
ku kontynentu amerykańskiego na swoim 
jachcie „Firecrest” posiadał zapas składają
cy się z 300 1 wody, 40 kg solonej wołowiny, 
30 kg sucharów, :15 kg masła, 24 słojów kon
fitur, 30 kg kartofli — i doświadczenie żeg
larza amatora. Daleko mu było do brodatych 
wilków morskich, znających zwyczaje mórz 
i kaprysy oceanów. W chwili wyruszenia z 
Francji miał zaledwie 30 la l Jakie były przy
czyny, dla których postanowił opłynąć do
okoła naszą planetę? „(...) Gerbault nie byl 
marynarzem, ale w przeciwieństwie do swych 
wielkich poprzedników — intelektualistą, 
oczarowanym morzem. Nie wybrał drogi trud
nej, nie spieszył się, nie dokonywał cudów 
nawigacji. Był typem yachtsmana-gentlema- 
na spoglądającego na świat z pewną wynio
słością, wożącego na jachcie wszystkie swo
je trofea tenisowe, żeglującego z przerwami na 
pisanie książek, ale trzeba pamiętać, że był 
trzecim człowiekiem, który zdobył się na od
wagę i trud opłynięcia naszej planety” . 
Gerbault pisał w  książce „Sam przez Atlan
tyk” : „Podróż do Ameryki przedsięwziąłem 
jedynie dla własnej przyjemności i po to, 
aby samemu sobie dowieść, że mogę jej do
konać” . Gerbault znał uczucie znużenia cy
wilizacją, znał także komfort odbierający 
człowiekowi fizyczną sprawność, gwar wiel
kich miast i tłum, którego codzienna obec
ność sprawia, iż czasem widok człowieka sta
je się wręcz nieznośny. Oderwanie się od cy
wilizacji, podjęcie próby życia „poza nawia
sem społeczeństwa” — to był jego cel.

Wyruszył w kwietniu 1923 r., aby po 101 
dniach samotnej żeglugi przez Atlantyk, 15 
września rzucić kotwicę na dno East River. 
Tak więc w  Nowym Jorku Gerbault zakoń
czył pierwszy etap rejsu. Postój trwał rok. 
Wi t ym czasie napisał swoją pierwszą książ
kę „Sam przez Atlantyk” .

Podróż przyniosła mu ogromną sławę. 
Mnóstwo osób, oczarowanych jego sukcesem 
proponowało mu swe towarzystwo podczas 
dalszych etapów rejsu. Pisali poszukiwacze 
przygód, romantycznie nastrojone młode pan
ny, marzyciele i pełni tęsknoty za mo
rzem starzy marynarze. Oto jeden z listów:

„Jestem starym wilkiem morskim, rodem 
z Norwegii, mam pięćdziesiąt lat, ale jestem 
żwawy jak młody chłopak. Umiem dwie rze
czy: prowadzić żaglowiec i gotować. Czy przy
dam się panu na co? _

Tym prośbom najtrudniej było odmówić. 
Lecz jednak — 1.XI.1924 „Firecrest” z jedno
osobową załogą na pokładzie opuścił Nowy 
Jork i skierował się ku Bermudom. 26 maja 
dotarł na wyspę Bora-Bora, która szczegól
nie go oczarowała i na której — zgodnie z 
jego wolą — złożono później zwłoki wielkie
go żeglarza. Stąd też rozpoczęła się już „dro
ga powrotna” , a 26 maja 1929 r. po przeszło 
sześcioletniej samotnej żegludze ślad za rufą 
zamknął pętlę okołoziemskiej drogi...

Po powrocie do Francji Gerbault został 
uznany za bohatera narodowego. Podziwiano 
go, chwalono, nagradzano. Zaczął wówczas 
stronić od ludzi i nużącego go rozgłosu. Mi
mo, iż życie jego wypełnione byłcr- te

raz podróżami — Londyn, Madryt, Pra
ga, siedem podróży do Maroka, Nowy 
rzach i oceanach świata Alain Gerbault od- 
Jork, Barcelona — myślał o nowej wy
prawie. Miesiące spędzone na lądzie wydają 
mu się bardziej puste niż jeden tydzień na 
atolu. Bo przecież daty i nazwy portów czy 
wysp — nie zawierają w sobie istotnego sen
su „wielkiej włóczęgi” Gerbaulta. Każdego 
dnia podczas swej okołoziemskiej podróży 
przeżywał niesłychane sensacje — spotkanie 
z ptakiem, rybą, wiatrem, pobyty na nie za
trutych cywilizacją wyspach południowych 
archipelagów, wśród ludzi tak życzliwych, ja 
kimi mogą być itylko ich mieszkańcy...

„Firecrest” w chwili wyruszenia w rejs z 
Cannes nie byl już jachtem pierwszp' mło

dości, a po zakonczeniu rejsu — nie naaa- 
wał się już do żeglugi. Gerbault postanowił 
wybudować sobie nową łódź. Nie zapomniał 
jednak o starym przyjacielu. Chciał nawet 
statek swój zniszczyć, a niektóre części — 
zużyć przy budowie nowego, lecz były one 
zupełnie innych wymiarów. Pierwszą jego 
myślą było jednak „oddanie „Firecresta” mo
rzu — zdaniem Gerbaulta jedyny właściwy 
koniec dla statku zbyt starego. Po tylu la
tach przyjaźni i wspólnej samotności na m o
rzach i oceanach świata Alain Gerbault od
czuwał żal na samą myśl, iż ktoś inny bę
dzie na jego statku żeglował” . Wreszcie za 
symboliczną opłatą ofiarował jacht szkole 
morskiej w  Brest. W lipcu 1931 r. „Firecrest” 
zatonął. „Napełniło to Gerbaulta wielkim 
zdumieniem i żalem” .

W 1932 r. na jachcie noszącym jego imię 
i nazwisko (to wcale nie zarozumiałość, lecz 
tylko chęć ściślejszego zjednoczenia się z ło
dzią) wyruszył, w stronę ukochanych archipe
lagów. Relacje w  dzienniku pokładowym no
szą specyficzny, od dawna zresztą pojawiają
cy się ton niechęci do cywilizacji. Kult na
tury i samotności przybiera niepokojące roz
miary. Żeglarz krąży pomiędzy wyspami od
wiedzając ukochane miejsca i stroniąc od lu
dzi. Upływają lata.

Wybucha II wojna światowa. Gerbault 
zwrócił się do władz holenderskich o pozwo
lenie zawijania do portów indonezyjskich, by 
w ten — jedynie możliwy sposób — dotrzeć 
do którejś z francuskich posiadłości zamor
skich. Otrzymawszy odpowiedź odmowną po
stanawia mimo to wypłynąć. Wychodząc z por
tu zawadza o rafę koralową i uszkadza kil. 
Od tego momentu zmienia się całkowicie. No
cami krąży po plaży, nie odpowiada na py
tania. Widząc tę depresję wielkiego żeglarza 
kapitan portu udziela mu pomocy i wkrótce 
jacht może wyruszyć. Jacht, ale nie czło
wiek... 11.XII.1941 r. Alain Gerbault umiera. 
Jego ostatnie słowa brzmiały: „To moja ostat
nia podróż” . Jego łódź zarekwirowana przez 
japońską komendanturę została zatopiona 
wraz z innymi japońskimi statkami.

AGNIESZKA TYMIŃSKA

Antoni Pieper jest kaszubskim 
rybakiem, synem, rybaka, od lal 
mieszka w Jastarni. Wiersze pisze 
z potrzeby serca. Jest członkiem 
Stowarzyszenia Twórców Ludo
wych. Publikował swoje wiersze i 
legendy w zbiorach „Antologia 
Współczesnej Poezji Ludowej”, 
„Pogłosy ziemi” „Modra strona”.

Mój

los
rybaka

Nie zbudowałem sobie domu z bursztynu 
roztopionych na patelni słońca żywic 
z pałacu Juraty, który się rozpłynął 
w  pianie morskiej wiek swój przetrwawszy

sędziwy.
Nie poszedłem śladem Odysa-żeglarza 
szukać tworzywa szczęścia z  koralowych

raf,
w  komnatach z  boginami się przekomarzać 
i pląsać z  postaciami nierealnych zjaw... 
Mnie przypływ morza na brzeg świtem

wyrzucił,
na wydmuchaną wiatrem helską mierzeję 
do checzy rybaka w  granatowej nocy 
i z nim splótł liną dalsze życia koleje.
Trzy Mojry uprzędły dla mnie

przeznaczenie
z  kwiatów i głogów, włożyły na ramiona, 
i posadziły mnie w  środku tego ogona, 
jak latorośl na wystające kamienie.
Stoję więc masztem i żaglami powiewam, 
łowiąc w płachtę jego rozjuszone burze, 
wystawiam czoło wiatrom, jak nagie

drzewo,
szamocę się z nim, jak chorągiew na

sznurze.
W noce ciemne i gwiezdne brzegami

przemykam
wsłuchując się w  oddech uśpionego morza, 
stopami bosymi chodzę po kamykach 
i stąpam po glonach wyrzuconych, łozach. 
Pochłaniam z  powietrzem zmieszaną

niebieskość,
która przesiąkła moje oczy,
zdobi mieszkanie, jak piękna arabeska,
ciągle przede mną i nade mną się toczy.

ANTONI PIEPER

Śpiewaj 
mi...
Śpiewaj mi rozkołysana falo 
pieśń przepłynionych tysiącleci 
zakrytych w  głębiach twych ciemnych dalą 
na oczach wyciąganych sieci.
Niech sonda z kutra mego usłyszy 
dzieje minionych,, dawnych epok, 
odbije je  we mnie, jak na kliszy, 
bym poznał je, nie wierząc ślepo...
Niech mi się stawią żywi przed oczy 
dawni żeglarze i okrętnicy 
silni, o  legendarnej rąk mocy, 
których głos morza nie zakrzyczał...
Niech wstąpię na chwilę do pałacu 
Królowej Bałtyku —  Juraty, 
którego dach dno morskie wyzłaca 
gdzie szafirem błyszczą komnaty...
Niech w twojej pieśni ujrzę Neptuna 
czeszącego grzywy twoich fal, 
w  zachodzie słońca krwawych łunach 
trzymającego żakowy pal.

ANTONI PIEPER

n



Sr<W1niir*r ir \lnm hi<v

POLACY Nowa architektura w Afryre W schodniej

Typowa chata m ieszkańców A fryki W schodniej — okolice Bagam oyo.

W AFRYCE
WSCHODNIEJ

Afryka Wschodnia leży na południowym 
skraju wielkich cywilizacji śródziemno
morskich i hinduskich. Dogodne warunki 
klimatyczne, zwłaszcza wiatry monsunowe 
sprawiły, że kontakty tego regionu ze świa
tem zewnętrznym nie afrykańskim sięga
ją czasów zamierzchłych, ok. VII w p.n.c 
Wybrzeża Afryki Wschodniej penetrowane 
były wcześnie przez kupców i podróżni
ków' greckich, fenickich, żydowskich, hin
duskich, chińskich, którzy poszukiwali W' 
tym regionie złota, kadzidła i kości sło
niowej. Sprawiło to, że region wschodnio- 
afrykański stał się wcześnie aktywnym o
środkiem handlowym. Narodziny islamu 
spowodowały falę napływu muzułmań
skiej ludności arabskiej do Afryki Wschod
niej. Przyczyniło się to do rozwoju kul
tury o wiele wspanialszej w porównaniu 
z aktualnie rozwijającą się cywilizacją 
bantu w Afryce Środkowej.

Systematyczne poznanie Alryki Wschod
niej rozpoczyna się w  1844 roku, kiedy 
to trzej niemieccy misjonarze działający w 
ramach brytyjskiego Church Missionary 
Society założyli stację misyjną Rabai koło 
Mombasy. Są to zasłużeni już badacze 
J.L. Kropf, J. Rebmann, J. Erhardt. Stacja 
ta stała się dla nich bazą dla wielu wy
praw, których wynikiem było odkrycie 
największych szczytów Afryki: Kiliman
dżaro i Kenii oraz ośrodkiem zbierania 
różnych wiadomości o  tym regionie.

Rejon wielkich jezior wschodnioafrykań- 
skich badali znakomici podróżnicy brytyj
scy J.H. Speke i R.F. Burton. Znalezienie 
źródeł Nilu było zasadniczym powodem or
ganizowanych tu wypraw'. W 1857 r. To
warzystwo Geograficzne w Londynie zor
ganizowało wyprawę, w skład której wcho

dzili Speke i Burton. Wyprawa ta przemie
rzyła szlak z Zanzibaru przez Bagamoyo 
i Taborę do jez. Tanganika, czyniąc po 
drodze wiele obserwacji etnograficznych. 
Podczas tej wyprawy (1856— 1858) dotarli 
do jeziora Ukerewe, które nazwali na cześć 
królowej brytyjskiej jez. Wiktorii a także 
odkryli źródła Nilu. Podczas następnej wy
prawy (1860) Speke wraz ze Szkotem 
J. Grantem penetrowali tereny Ugandy, a 
następnie Nilem przepłynęli do Kairu. W 
latach 1864—1880 tacy badacze jak Baker, 
Fischer, Thompson, Teleky i Stanley pe
netrowali kraje leżące między Kilimandża
ro, Elgon i jeziorem Rudolfa. Region Afry
ki Wschodniej badał również Lmngstone, 
który w 1866 r. odbył podróż od wybrzeża 
do jeziora Niasa, a następnie do Mueru, 
Benuguela a zakończył w Udżidżi nad jezio
rem Tanganika. Spotkał tam Stanleya, któ
ry wyruszył na poszukiwanie rzekomo za
ginionego Livingstone’a.

W eksploracji terenów Afryki Wschod
niej nie brakowało również Polaków. W 
wyprawie zorganizowanej w 1863—84 r. 
przez brata wicekróla Egiptu Halima wziął 
udział Ignacy Żagiell, przyrodnik i lekarz 
Saida Paszy. Wyprawa ich zwiedziła tereny 
Nubii, Etiopii a następnie tereny króle
stwa Buganda.

Następna wyprawa z udziałem Polaka, 
znanego etnologa Jana Czekanowskiego. 
zorganizowana została w roku 1907. W y
prawa ta trwała 2 lata j jej trasa wynosi
ła ok. 7000 km. Pierwsze 6 miesięcy po
święcono na penetrację terenów Ugandy i 
Rwanady pomiędzy jeziorami Wiktorii i 
Kiwu. Przedmiotem badań były zwłaszcza 
stosunki społeczne tych wysoko zorganizo
wanych królestw afrykańskich. Następny

etap wyprawy (JzekanowsKiego to tereny 
leżące wokół jeziora Edwarda. Góry Ru- 
wenzori a następnie południowa część mię
dzyrzecza Nil—Kongo oraz Sudan. Wyni
kiem badań Czekanowskiego były ogromne 
zbiory muzealne z  tych terenów oraz 5-to- 
mowe dzieło ,,Forschungenim Nil — Kon
go — Zwischengebiet” .

W latach 1909— 1910 badania w Afryce 
Wschodniej prowadził zoolog Antoni Ja
kubowski. Zorganizował on własnym kosz
tem wyprawę z  Dar-es-Salaam do jeziora 
Rukua i Niasa. Po drodze przeprowadził 
badania gór Rubeho, doliny rzek Ruaha
i Kiwira, wulkanu Rungwe. Drugą wypra
wę, która miała miejsce tuż po zakończeniu 
pierwszej, Jakubowski odbył na trasie 
Tonga — Kilimandżaro — Mombasa. Warto 
zaznaczyć, że Jakubowski zdobył najwyż
szy szczyt Kilimandżaro-Kibo. Wyprawa 
Jakubowskiego przyniosła poważne ■zdoby
cze naukowe, zwłaszcza w zakresie pozna
nia świata zwierzęcego Afryki, a szczegól
nie fauny jeziora Niasa i Rukua. Swą po
dróż do Afryki Wschodniej Jakubowski 
opisał w książce „W krainach słońca” .

Latem 1929 r. odbyli długą podróż przez 
ląd afrykański Jerzy Loth i Walery Goe
tel. Zwiedzali krainę wielkich jezior. Dąr- 
-es-Sallam, Zanzibar, Nairobi, Entebee. 
Obserwracje poczynione w  tej wyprawie po
służyły J. Lothowi do opracowania hasła 
„Afryka” w wielkiej Geografii Pow'szech- 
nej, wydanej przed wojną.

W okresie międzywojennym podróż z Ka
iru do Kapsztadu przez tereny Afryki 
Wschodniej odbył Kazimierz Nowak. Wy
prawa ta przyniosła wiele reportaży i ma
teriałów fotograficznych, a także znaną 
książkę „Przez Czarny Ląd” .

CZESŁAW SMUGA
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POZIOMO* i) utwór m uzyczny IŁ Scfattmina, 4) miasto, w kl<5rym znajduje 
się grobow iec Kopernika 7) obozow isko S) przeciwnik 10) rzeka we Wło
szech 13) szczegółow y zapis utworu m uzycznego lfi) ląd zatopiony w Oceanie 
Atlantyckim  18) niegodziwość 2fl) przyprawa kuchenna 23) negatywna od- 
rywka w "kartach 21) aparat do nasycania cieczy gazem 25) odlewnia 25) sla- 
±y do wysiewania bakterii na pożyw kę 31) roślina Warzywna 34) czerWO
ny najczyściej w lecie 3fi] nauka w rolnictw ie 40) fa low anie, wahanie, 
drganie 43) tytuł muzułmańskich dostojników  państowych 44) zwiększa, w il
gotność 45) ciasto 4C) koszyk 4S) przenośnia, sym boliczne lub obrazow e w y 
rażenie pojęć.

PIONOWO: 1) złudzenie 2) do zapisywania lekcji 3) uczony 4) drzwi 5) w ę
gierskie morze fi) pochód, orszak teneczny 8) scntencja , zdanie form ułu ją
ce krótko myśl ogólną S) zajm uje się w yrobem  ozdób, naczyń ze złota, sre
bra itd. 13) przewrót polityczny, zamach stanu Jdf^nakrycie g łow y 15) pa
ciorek 18) likier km inkow y 19) podpora 21) jutrzenka 22) utw ór liryczny
0 nastroju smutnym Jfl więzienie w Warszawie w okresie Okupacji 26) lody 
z kremem  i ow ocam i 28) uciekła, mi przepióreczka w... 3fl) środek dezynfe
kujący 32] rozbójnik  morski 33) mieszaniec 35) leży  nad nią Rabka 37) ra
dziecki tancerz na lodzie 38) stolica Kenii 38) choroba centralnego układu 
nerwowego polegająca na niezdolności do poprawnego pisania w yrazów
1 liter- 4fl) boczne skrzydło budynku 41) zapalenia korzonków  nerw ow ych, 
postrzał 42) kukiełka w teatrze lalkowym .

Rozwiązania należy nadsyłać w terminie Ifl-dtijowym, od daty ukazania si? 
numeru pod adresem redakcji z  dopiskiem  na kopercie lub pocztów ce: 
„K rzyżów ka nr Do rozlosow ania: nagrody książkowe.

Z N O T A T N I K A  F I LATELI STYtA H T O B L lW IE % < \ l /%  M fEJO ŁO  ^ Ż A R T O B L I W I E

CH ,' RAKTERYSTYK A LU
DZI URODZONYCH MIĘDZY
2 A  8 LIPCA ZNAK ZODIA
KU: RAK.

Są to na ogół ludzie pracowici, 
silnie przywiązani do rodziny. 
Posiadają dużo Biły moralnej. 
Wszystkie te cechy potęgują 
się z wiekiem. Mają duże po
czucie wtasnej indywidualno
ści. ale Kzęsto zbyt mało siły 
by -swojf; ambicje realizować.
O ile uila im się przezwycię
żyć s\vo'ą bierność, nadmierną 
zmienność nastrojów — mogą 
po 30 roku życia osiągnąć bar
dao ;riełe.
Wśród ludzi urodzonych w 
tym czasie zdarzają się osoby 
niezwykle wytrzymałe i zacię
te, twarde i nieustępliwe, nie 
zwracające uwagi na innych, 
skłonne nawet do okrucień
stwa. Takie osoby muszą opa
nować sw oje skłonności, bo w

przeciwnym razie grozić im 
•będą przez cale życie niebez
pieczeństwa.
Lubią zajmować się kolekcjo
nerstwem, zwłaszcza przed
miotów starych i pamiątek ro
dzinnych. Powiedzie im się w 
zawodach związanych ze sztu
ką użytkową, a zwłaszcza w 
złotnictwie, jubilerstwie. Mogą 
też być dobrymi ekonomistami 
matematykami. - 
W łagodnym, harmonijnym o
toczeniu stają się przyjaźni i 
łubiani. Pomyślny dzień — so
bota. Kamień półszlachetny — 
turkus. Najlepsze małżeństwo 
poprzez połączenie z Wagą.

„Czyste czy stemplowane” ? 
takie pytanie słyszy się często 
ze strony filatelistów począt
kujących, którzy zbieranie 
znaczków traktują bardzo po
ważnie. Odpowiadam: nie ma 
reguły! Po prostu młody fila
telista musi podjąć decyzję czy 
będzie zbierać znaczki czyste 
czy też stemplowane — zwane 
inaczej kasowanymi.

Dawniej filatelistyka zajmo
wała się tylko znaczkami, któ

re zostały użyte jako opłata 
listu. Okres po pierwszej w oj
nie światowej przyniósł roz
powszechnienie kolekcjoner
stwa znaczków czystych. Dziś 
znaczki czyste są bardziej po
szukiwane oraz droższe.

Młodym filatelistom mogę 
doradzić, aby w  przypadku 
stawiania „pierwszych kro
ków'” w  filatelistyce — zaczęli 
zbierać znaczki stemplowane 
łatwiejsze do zdobycia i tańsze. 
Bardzo złym zjawiskiem, 
szczególnie u młodych filate
listów, jest umieszczanie w 
zbiorze znaczków czystych 
obok stemplowanych. Przypo
minam raz jeszcze: NIGDY 
RAZEM!

X

Na zdjęciu bloczek pocztowy 
przedstawiający słynny obraz 
Leonardo da Vinci Madonnę 
Piettę znajdujący się w  Mu
zeum Narodowym w  Związku 
Radzieckim, wydany w  roku 
1970.

PIOTR WIECZOREK

B t t  tió iu

1 znowu te przeklęte konserwy.

Ja i mój mąż zawsze chodzim 
swoimi drogami

1 13



(D o k o ń c 
Przez całą prehistorię i okres 

historyczny człowiek i społeczeń
stwa, przez niego stwarzane zmu
szone były do adaptacji w coraz 
to innych warunkach. Obecnie, 
gdy człowiek potrafi tak głęboko 
i szybko zmieniać dla swoich po
trzeb środowisko fizyczne, w któ
rym przebywa, istnieje tendencja 
by sądzić, że mechanizmy biolo
giczne ustroju człowieka, od któ
rych przede wszystkim zależała 
jego adaptacja, obecnie nie mają 
już takiego wyraźnego znaczenia. 
Uważa się dość powszechnie, że 
człowiek może stracić niektóre 
właściwości fizyczne i umysłowe, 
które dawniej miały zasadnicze 
znaczenie dla jego możliwości 
przeżycia, gdyż dziś potrafi stwo
rzyć sam środowisko, w którym 
te cechy nie będą już potrzebne.

Faktem jest, że człowiek z kra
jów cywiliząwanych, potrafi Ił

ować wiele bodźców środo- 
.skowych, których jeszcze parę 

dziesiątków lat temu nie umiał

z e n i e )  
uniknąć. Klimatyzacja pozwala 
mu pracować na Biegunie Pół
nocnym równie sprawnie jak na 
równiku. Umiejętność konserwo
wania i przechowywania żyw
ności pozwala mu na dowolną 
dietę w każdym punkcie kuli 
ziemskiej i o każdej porze roku. 
Może dowolnie regulować na
świetlenie i nasłonecznienie. Te
oretycznie może swoje otoczenie 
prawie całkowicie uwolnić od za
razków. Może się oddzielić od ha
łasu dzięki odpowiedniej izolacji 
pomieszczeń, równocześnie może 
otrzymać pożądany stopień bodź
ców słuchowych np. włączając ra
dio i słuchając koncertu. Swoje 
reakcje biologiczne i psychiczne 
może regulować odpowiednimi le
kami. Reasumując — współcze
sny człowiek może prawie do
wolnie tworzyć swoje środowisko, 
komponować własną istotę i na
silenie bodźców działających na 
niego ze świata zewnętrznego.

Skoro więc człowiek potrafi u

niknąć wielu nieuchronnych daw
niej stressów i przeciwności, wy
dawałoby się, że jego biologiczne 
zdolności adaptacji stały się bez
użyteczne, lub staną się takimi 
w najbliższym czasie. Tymczasem 
okazuje się, że unikanie stressów 
i przeciwności samo w sobie mo
że, jeśli zostanie posunięte za da
leko, stanowić nowe zagrożenie 
dla zdrowia człowieka. I umysł 
i ciało bowiem są nastawione na 
reagowanie na bodźce i wiele tra
cą ze swych wartości zasadni
czych, w środowisku tak wygod
nym, że umożliwiałoby życie bez 
wysiłku.
Przyjąć trzeba, że ta sama wiedza, 

f^tóra umożliwia zmiany środo
wiska w celu maksymalnego z- 
mniejszenia wysiłków, osiągnięcia 
wygody i unikania stressów, mo
że tak dalece przekształcić śro
dowisko naturalne i tryb życia 
człowieka, że stanie się nowym 
zagrożeniem dla zdrowia ludz
kości. Dlatego nieodzownym w a
runkiem pomyślności biologicznej 
gatunku ludzkiego jest zdolność 
do a d a p t a c j i  d o  n i e  d a 
j ą c y c h  s i ę  p r z e w i d z i e ć  
z a g r o ż e ń ,  j a k i e  p r z y 
n i e s i e  p r z y s z ł o ś ć .  Są to 
problemy bardzo trudne, ludzkość 
nie ma doświadczeń w tym 
względzie. Powstała nawet nowa 
gałąź wiedzy — f u t u r o l o g i a .  
która zajmuje się między innymi 
przewidywaniami na przyszłość i 
dociekaniem jak ułoży się w przy
szłości stosunek: człowiek i śro
dowisko naturalne. Już teraz pa
trząc w przyszłość trzeba plano
wać w każdej dziedzinie życia. 
Problemy zdrowotne są związane 
z przemianami technicznymi i 
społecznymi różnymi dla różnych

rejonów i różnych społeczności. 
Takie więc planowanie to nie 
tylko .rozważania teoretyczne, ale 
również praktyczne przewidywa
nie koniecznych zmian. Na przy
kład: wszędzie tam, gdzie powsta
ją zakłady przemysłowe i duże 
ośrodki miejskie nieuniknione 
jest zanieczyszczenie środowiska, 
trzeba tak planować rozmieszcze
nie przemysłu i ruch samocho
dowy, by nie powtarzać w  nowo
tworzonych miastach okropnych 
warunków, jakie panują obecnie 
w większości ośrodków przemy
słowych. Odprowadzanie ścieków 
również wymaga nowego po
dejścia. Żywienie to jeszcze jedna 
dziedzina do ulepszenia i zmian 
w przyszłości.

Żadne społeczeństwo nie jest 
w stanie samo rozwiązać równo
cześnie wszelkich spraw zagra
żających zdrowiu — tych odzie
dziczonych z przeszłości i tych 
stworzonych przez współczesność, 
lecz sprawy te mogą być rozwią
zane wspólnym wysiłkiem całej 
ludzkości naszej ziemi.

Jeśli więc wykluczyć kataklizm 
wojny atomowej, to można przj - 
jąć za pewnik, że ludzkość przy
stosuje się do nowych warunków 
życia, które niesie przyszłość i 
wspólnym wysiłkiem będzie zdol
na przezwyciężyć trudności i stre- 
ssy.

LEKARZ

Cykl „Cywilizacja a nasze zdro
wie” opracowano na podstawie 
książki Renć Dubos ..Człowiek, 
środowisko, adaptacja” wyd. 
PZWL, W-wa 1970, do której od
syłam Czytelników, których ten 
temat zainteresował.

TADEUSZ DDŁĘGA-MOSTONICZ

P r o c e s o r  W i l c z u r

Wstał i zaczął chodzić po pokoju. Były inne 
sposoby. Sposoby mrówczej, a raczej kreciej 
pracy podrywania, żmudnego podkopywania 
tej wiary, przy pomocy wykorzystywania tych 
słabości, które pozostały Wilczurowi z okresu 
jego amnezji. Lecz Dobraniecki brzydził się 
takimi środkami walki. Wiedział, że Wilczur 
zachował ze swojej praktyki znachorskiej 
szczególniejsze zamiłowanie do różnych zioł
i maści wątpliwej wartości, wiedział jednak 
również, że owe prymitywne środki nie mo
gą wyrządzić szkody chorym i nie pochwalał 
postępowania Niny, która wyzyskiwała każdą 
sposobność, by wyśmiewać się z tego znachor- 
stwa, i używać wszystkich swoich uroków, 
by zarazić własną ironią różnych młodych i 
bywających w ich domu lekarzy.

Uprawiana przez nią w ten sposób agitac
ja przeciw Wilczurowi, dawała jednak pewne 
rezultaty. Po szpitalach i klinikach zaczęły 
krążyć liczne anegdoty, w których, gdy do 
niego docierały, Dobraniecki poznawał złośli
wy dowcip swojej żony. Najmłodszy narybek 
lekarski z właściwą swemu wiekowi niechę
cią do wszystkiego, co nie tchnie nowocze
snością, chętnie podchwytywał te ironiczne 
nuty, by przez umniejszenie prestiżu uznane
go mistrza podnieść własny. Zdarzało się 
też czasem, że tacy właśnie kategorycznie od
radzali swym pacjentom wzywania na kon
sylia Wilczura, lecz były to wypadki rzadkie. 

Przed paru tygodniami w kilku dziennikach

warszawskich ukazały się wzmianki i felieto
niki, wykorzystujące materiał anegdotyczny. 
Nie podawano tam wprawdzie nazwiska Wil
czura, ale i tak wszyscy łatwo mogli się do
myślić o kogo chodzi. O autorstwo tych rze
czy Dobraniecki również, i nie bez słusz
ności, posądzał Ninę.

W domu kilku dziennikarzy, którzy przedtem 
u nich nie bywali. Nagłe zainteresowanie się 
Niny ludźmi z prasy nie mogło ujść uwagi 
Dobranieckiego.

Nie tylko niesmak wzbudzała w nim cała ta 
akcja Niny. Wzbudzała w nim również i smut
ne przeświadczenie o bezsilności tych pół
środków w walce o byt.

— Zniszcz go — powiedziała — jeżeli zale
ży ci na mnie.

Dobraniecki przygryzł wargi i zatrzymał się 
przy oknie. Przez nagie gałęzie jesiennych 
drzew przeświecały gęste, białe światła la
tarń, coraz jaskrawsze w  gęstniejącym mroku. 
Dalekie miasto mruczało jednostajnym szu
mem. W pobliżu na mokrym asfalcie zaświer- 
gotały pneumatyki i przed drzwiami pałacy
ku zatrzymał się samochód.

Pierwsi goście. Należało się przebrać.

ROZDZIAŁ II
Profesor Wilczur umilkł na chwilę. Jego 

oczy zwolna przesunęły się przez wypełnioną 
po brzegi aulę. Panowała zupełna cisza. Czul

w tym audytorium, że każde jego słowo trafia 
wprost do serc, że każde serce odpowiada mu 
żywym oddźwiękiem.

Bo powołanie lekarza — zabrzmiał znów 
jego głos — jest itworem tej największej i naj
szlachetniejszej miłości, miłości bliźniego, ja
ką Bóg zasiał w  naszych oschłych sercach. 
Powołanie lekarza to wiara w  braterstwo, to 
szczytne świadectwo wspólnoty ludzkiej. I gdy 
pójdziecie w świat, by swe posłannictwo peł
nić, pamiętajcie przede wszystkim o jednym.
— kochajcie.

Stał jeszcze chwilę nieruchomy i milczący, 
później uśmiechnął się, lekko skinął głową i 
swoim ciężkim, sprężystym krokiem wyszedł 
z auli.

Ileż to razy, ile setek razy po skończonym 
wykładzie przemierzał ten szeroki korytarz, 
goniony głośną falą wrzawy, która wybuchnę- 
ła w auli po jego wryjściu. Ale dziś nie był to 
zwykły wykład i nie o zwykłych rzeczach mó
wił profesor Wilczur swoim słuchaczom. 1 
sam nie był w  zwykłym nastroju.

W ciągu ostatnich tygodni docierały do nie
go coraz dlań dziwniejsze i coraz boleśniejsze 
wiadomości. Pierwotnie zaskoczyły go tak 
dalece, że nie mógł się w nich zaorienitować. 
Wydały mu się czymś przypadkowym, nie
zrozumiałym, wręcz absurdalnym. Nie dlatego, 
że dotyczyły jego osoby: gdyby podobnie uw
łaszczające rzeczy opowiadano o profesorze 
Dobranieckim, o doktorze Rancewiczu, Bier
nackim czy bodaj o młodym Kolskim, wstrzą
snęłoby to Wilczurem równie silnie.

Do dziś dnia nie chciał i nie mógł uwie
rzyć, by ta kampania oszczerstw przeciw nie
mu była akcją zorganizowaną i wychodziła 
z jednego źródła. Nie wierzył, gdyż nie miał 
przecież wrogów. Nikomu zła nie życzył, niko
mu krzywdy nie wyrządzał. Przez całe swoje 
życie wierny był tym wskazaniom, którymi 
zakończy! d^jsiejszy wykład.



^0.zmowy z czytelnikami
Czytelnik Z. K. z Gdańska zapy
tuje w swoim liście, jaki jest sto
sunek Kościoła Połskokatołickie- 
go do eutanazji? Czy eutanazja 
jest dopuszczalna?

Problemem eutanazji zajmuje 
się zarówno teologia i prawo ko
ścielne jak i prawo świeckie. Sło
wo „eutanazja” pochodzi z gre
ckiego „euthanasia” i oznacza ła
godną śmierć. Definicja eutanazji 
brzmi następująco: jest to zga
szenie życia z  litości. Chodzi o 
to, czy można w specyficznych 
okolicznościach, za zgodą, a na
wet na prośbę ciężko chorego 
człowieka, przyspieszyć jego 
śmierć dostępnymi środkami me
dycznymi?

Towarzystwa eutanatyczne np. 
w  Anglii- USA i innych krajach 
zachodnich, wypowiadają się za 
eutanazją, tłumacząc to względa
mi humanitarnymi. Jednakże, jak 
dotąd, ani teologia, ani prawo 
świeckie, ani też lekarska etyką 
nie zezwalają na stosowanie euta
nazji. Poruszony przez Pana pro
blem jest aktualnie dyskutowa
ny na łamach „Prawo i Życie” ,

Pani Stanisława Kasprzak z Ino
wrocławia, zarzuca Kościołom, że 
za mało czasu i sił poświęcają 
walce z nałogiem pijaństwa.

Postawiony zarzut uważamy za 
niesłuszny. Na temat pijaństwa 
wiele zostało już napisane na ła
mach prasy kościelnej i świeckiej 
Problem ten jest omawiany w 
nauczaniu z  ambony i w naucza
niu katechetycznym. Kościół zaw
sze walczył z  nałogiem pijaństwa. 
Pijaństwo to jeden z grzechów

głównych. Alkohol użyty w nad
miernej ilości szkodzi przede 
wszystkim zdrowiu. Stałe nad
używanie. trunków jest też przy
czyną różnych schorzeń psychicz
nych, sercowych itp. Nałogowe 
pijaństwo przyczynia się też do 
zubożenia materialnego, degene
racji potomstwa oraz prowadzi 
nieuchronnie do szkodnictwa spo
łecznego w najszerszym tego sło
wa znaczeniu. Jest sprawą bez
sporną, iż pijaństwo jest groźną 
plagą społeczną: jego szkodli
wych następstw w życiu indywi
dualnym, rodzinnym i społecznym 
nie trzeba udowadniać.

Kościoły zawsze potępiały nad
używanie alkoholu w myśl słów 
św. Pawła: „A  powiadam wam, 
nie łudźcie się; ani rozpustnicy... 
ani opoje... nie posiądą Królestwa 
Bożego” (1 Kor. 6, 9—10). W na
szym kraju wydano wiele dekre
tów, które mają za cel ogranicza
nie nadużywania alkoholu. Głów
ny Społeczny Komitet Przeciw
alkoholowy redaguje miesięcznik 
„Trzeźwość i Zdrowie” , który w 
całości poświęcony jest walce z 
alkoholizmem. Mogę zapewnić, że 
na łamach naszego Tygodnika <ło 
problemu pijaństwa niejednokrot
n e  jeszcze powrócimy.

Pan mgr Witold Jabłonowski z 
Sanoka i Pani Halina Gołębiow
ska, poruszyli zagadnienie mał
żeństwa w Starym Testamencie, 
prosząc o wyjaśnienie jak wyglą
dało zawarcie małżeństwa u Ży
dów oraz czy Prawo Mojżeszowe 
dopuszczało rozwody.

Pismo Święte Starego Testa
mentu przekazuje nam, że ustrój 
rodziny od samego początku był 
patriarchalny, tzn. w ręku ojca 
spoczywała nieograniczona wła
dza nad całą rodziną. Początkowo 
małżeństwo było monogamiczne
— związek małżeński między jed
nym mężczyzną i jedną kobietą 
(zob. Rodz. 2, 21— 25). Poligamię, 
czyli wielożeństwo — związek 
małżeński jednego mężczyzny z 
więcej niż jedną kobietą jako 
pierwszy wprowadził kainita La- 
mech (zob. Rodz. 4,19). Mojżesz nie 
zlikwidował poligamii. Jego Pra
wo dopuszczało także rozwiązanie 
małżeństwa przez rozwód w w y
padku cudzołóstwa żony. Każdy, 
kto korzystał z  prawa rozwodu, 
musiał wystawić tzw. list rozwo
dowy i osobiście doręczyć go roz
wiedzionej (żonie). Bez tej for
malności rozwód nie był ważny.

Zwyczajem narodów wschod
nich było, że przyszłą żonę dla 
syna wybierał ojciec. Jakkolwiek 
ojciec wybierał żonę dla syna, nie 
wykluczał jednak tym samym zu
pełnie woli swego syna. Pismo 
Św. podaje wypadki, w  których 
sym wywierał wpływ na wybór 
żony dla siebie, lub też wyboru 
takiego dokonywał sam (np. Ezaw, 
Jakub, Mojżesz, Samson itp.).

Prawomocny początek związku 
małżeńskiego stanowiły już zarę
czyny, a nie zaślubiny, które po
legały na przeprowadzeniu oblu
bienicy do domu oblubieńca. Przy 
zaręczynach oblubienica wchodzi
ła do nowej rodziny praez formal- ‘ 
ny układ — uroczysty akt, przy 
którym obydwaj ojcow ie w  obec

ności świadków układali się o 
tzw. mohar. Aktu tego dokony
wano początkowo na słowo, a w 
późniejszych wiekach na piśmie. 
Prócz moharu przy akcie zarę
czyn określano też i podarunki, 
jakie narzeczony z reguły dawał 
narzeczonej. Przez akt zaręczyn, 
narzeczeni uważani byli już za 
prawych małżonków, dlatego, je
żeli narzeczony odstępował od za
miaru przeprowadzenia narzeczo
nej do swego domu. musiał jej 
dać list rozwodowy, tak jak mąż 
żonie.

U Izraelitów małżeństwa za
wierano bardzo wcześnie: męż
czyźni w 18 roku życia, kobiety 
w 14 lub nawet 12 roku życia. 
Uroczystości weselnych nie urzą
dzano zaraz po zaręczynach, ale 
najczęściej po upływie kilku mie
sięcy. Gody weselne obchodzono 
uroczyście i  publicznie. Oblubie
nica ubierała się jak najozdob- 
niej, głowę przystrajała welonem
i wieńcem, który był symbolem 
władzy męża nad żoną (a nie dzie
wictwa). W towarzystwie dziewic 
oczekiwała w  domu rodzicielskim 
przybycia oblubieńca, który uro
czyście ubrany, z  -wieńcem kwia
tów na głowie, w otoczeniu druż
bów, poprzedzany muzyką i śpie
wem. a w późniejszych czasach 
także lampionami, sprowadza! 
pannę młodą do swego domu i tu 
odbywała się uczta weselna. Uro
czystości trwały nieraz cały ty
dzień, a nawet i dłużej. Ostatnim 
aktem ceremonii weselnych było 
wprowadzenie oblubienicy do po
koju oblubieńca. Czy uroczystości 
weselne połączone były z jaki
miś ceremoniami religijnymi — 
nie wiadomo.

Pozdrawiamy 
Ks. T. W.

— To niemożliwe — powtarzał sobie idąc 
jasnym korytarzem.

Dopiero przed drzwiami dziekanatu spoj
rzał na zegarek. Była jedenasta. W pierw
szym pokoju, ku swemu zdumieniu zobaczył 
kilku nieznanych sobie panów. Wstali, gdy 
wszedł a sekretarz objaśnił:

— Właśnie to panowie z prasy. Chcieli pro
sić pana profesora o wywiad.

Wilczur uśmiechnął się:
— Jeszcze panom mało? Sądziłem, że po 

trzech latach już wreszcie zdołaliście nasycić 
ciekawość waszych czytelników. Znudzicie ich 
moją osobą i moimi przeżyciami.

— Nie. panie profesorze — odezwał się je 
den z dziennikarzy.

— Tym razem chodzi nam o pańskiego no
wego pacjenta.

— O pacjenta? O którego pacjenta?
— O Leona Donata.
Wilczur rozłożył ręce:
— Cóż ja panom o tym mogę powiedzieć. 

To nic poważnego. O ile wiem z relacji mo
ich mediolańskich kolegów, operacja będzie 
łatwa i nie grozi żadnymi, nawet błahymi na
stępstwami.

— Jednak, panie profesorze, to jest operacja 
gardła, gardła, które daje kilka milionów zło
tych rocznie. No i popularność. Donata. Pan 
profesor rozumie, że ta operacja jest zdarze
niem najbardziej interesującym dziś nie tylko 
Warszawę, lecz i całą Europę, ba, cały świat. 
Cokolwiek by pan profesor nam o niej zech
ciał powiedzieć, będzie zawsze sensacją.

— No, dobrze — zgodził się Wilczur — 
Muszę jednak już jechać do lecznicy i po gro
dze służę wam wszystkimi informacjami.

Na dole czekała wielka czarna limuzyna 
profesora. Zajęli w  niej miejsca i podczas gdy 
auto sunęło zatłoczonymi ulicami, dziennikarze 
skrzętnie zapisywali w  notesach wywody Wil
czura.

(d.c.n.) (3)
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SAMSON ROZDZIERA LWA
„Samson zstąpił do Timny i uj
rzał tam kobietę wywodzącą się 
z córek filistyńskich. Wróciwszy 
oznajmił swemu ojcu i matce 
mówiąc: W Timnie ujrzałem 
wśród córek filistyńskich pew
ną kobietę. Weźcie mi ją za żo
nę. Rzekł mu jego ojciec i mat
ka: Czyż nie ma kobiety pomię
dzy córkami twoich braci i w 
całym twoim narodzie, żeś po

szedł szukać żony wśród nie- 
obrzezanych Filistyńczyków. 
Samson odpowiedział: Weźcie 
mi tę, gdyż spodobała się moim 
oczom. ...Udał się tedy Samson 
wraz z ojcem swoim i matką do 
Timny, a gdy się zbliżał do win
nic Timny, oto młody lew rycząc 
stanął naprzeciw niego. Wów
czas duch Boży opanował go, 
tak że go rozdarł, jak się roz

dziera koźlę, chociaż nie miał 
nic w ręku... Następnie jego oj
ciec poszedł do owej kobiety 
i sprawiono Samsonowi wesele, 
które trwało siedem dni, bo taki 
mieli zwyczaj młodzieńcy. Po
nieważ jednak obawiano się go 
wybrano trzydziestu towarzy
szy, którzy przy nim byli.” (Księ
ga Sędziów, 14,1—11).


