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TRZECIA NIEDZIELA 

PO OBJAWIENIU

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (12,16—21)

B racia: Nie uw ażajcie siebie samych za zbyt m ądrych. N i
kom u złem za zło nie oddaw ajcie, ale stara jc ie  się czynić 
dobrze nie tylko przed Bogiem, ale i przed wszystkim i ludźmi. 
Jeśli to  możliwe, i o ile  od w as zależy, ze wszystkim i ludźm i 
pokój zachowujcie. Nie brońcie samych siebie, najm ilsi, ale 
pozostawcie to gniewowi (Bożemu), napisane jest bowiem : 
Moja je st pom sta i ja  odpłacę — mówi Pan. Ale jeśliby n ie
przyjaciel twój łaknął nakarm  go, a jeśli ma pragnienie po
daj m u n a p ó j: tak  czyniąc, węgle ogniste zgromadzisz na 
głowę jego. Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem  zwy
ciężaj.

Ewangelia według św. Mateusza (8,1—13)

Onego czasu: Gdy Jezus zstąpił z góry, szły za Nim rzesze 
wielkie. I oto trędow aty  przyszedłszy pokłonił Mu się m ówiąc: 
Panie, jeśli chcesz możesz m ię oczyścić. A Jezus, wyciągnąwszy 
rękę, dotknął się go m ówiąc: Chcę, bądź oczyszczony. I n a 
tychm iast oczyszczony był rtrąd jego. I rzek ł m u Jezus: Bacz, 
abyś nikom u nie mówił, ale idź, ukaż się kapłanow i i ofia
ru j dar, który przykazał Mojżesz na św iadectw o im. A gdy 
wszedł do K afarnaum , przystąpił do Niego setnik, prosząc Go 
i m ówiąc: Panie, sługa mój leży w  domu paraliżem  tknięty 
i w ielce się  męczy. I rzekł m u Jezus: Ja  przyjdę i. uzdrow ię 
go. A odpow iadając setnik, rzekł: Panie, nie jestem  godzien, 
abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie 
uzdrow iony sługa mój. I ja  bowiem jestem  człowiekiem pod 
w ładzą postaw ionym , a m ającym  pod sobą żołnierzy. I jedne
m u mówię, idź, a idzie, a drugiem u przyjdź i przychodzi, a 
słudze m em u: czyń to, a czyni.. A Jezus usłyszawszy to, za
dziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim : Zapraw dę 
pow iadam  wam, nie znalazłem  tak  w ielkiej w iary  w  Izraelu. 
A pow iadam  w am , że w ielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu 
i zasiądą z A braham em , Izaakiem  i Jakubem  w1 królestw ie 
niebieskim. Synowie zaś królestw a wyrzuceni będą do ciem 
ności zew nętrznych: tam  będzie płacz i zgrzytanie zębów.' I 
rzekł Jezus setnikowi. Idź, a jakoś uwierzył, niech ci się 
stanie. I uzdrow iony jest sługa onej godziny.

S iła  ufnej wiary
Gdy Chrystus rozpoczął w ypełnianie woli Ojca niebieskiego, n a 

stały w  ziemi izraelskiej dobre czasy dla potrzebujących. Zbawiciel 
bowiem nie przeszedł obojętnie koło żadnego człowieka przyciśnię
tego jakim kolw iek nieszczęściem. Umiał dostrzec każdą niedolę. 
Pochylał się nad chorymi, aby im przyw rócić zdrowie; nad upad
łym i, by ich dźwignąć z nędzy m oralnej do lepszego życia; nad 
sm utnym i i płaczącymi, by otrzeć im łzy skuteczną pociechą. Nawet 
um arłym  przyw racał ziemski byt, żeby przedłużyć im  okres zasługi 
na życie wieczne. Przem ierzał drogi i ścieżki palestyńskie „dobrze 
czyniąc”. N aw et zwykłe potrzeby naturalne, jak  głód i pragnienie 
pobudzały Jego boską siłę do. działania. W idzieliśm y to podczas 
wesela w K anie G alilejskiej, omawianego w  poprzedniej homilii. 
O bserw ując cuda uczynione przez Chrystusa, dustrzegam y pew ną 
prawidłowość. Otóż praw ie każdą cudow ną in terw encję poprzedza 
czyjaś prośba. Im ufniejszą w iarę m iał proszący, tym  szybsze było 
działanie M esjasza spieszącego z pomocą. K iedy za biesiadnikam i 
w K anie w staw iła się sam a M atka N ajświętsza, po trafiła przyspie
szyć godzinę, k tóra w planach je j Syna była wyznaczona na później. 
Dwa kolejne przykłady w iary m ającej moc poruszenia Bożej do
broci przedstaw ia uryw ek ew angelii przeznaczony na niedzielę 
dzisiejszą. Pierw szym  bohaterem  jest człowiek trędow aty. Chociaż 
wyrzucony ze społeczności zdrowych, by nie rozszerzał straszliwej 
choroby, usłyszał o dziełach Jezusa, i  o tym , że zbliża się w  te 
strony św. wielki cudotwórca. W skazanego na pow olną śm ierć 
człowieka w stąp iła  nadzieja. Biegnie na drogę, k tó rą  podąża 
Chrystus) a gdy dostrzega Nadchodzącego, k łania się z daleka, by 
zwrócić na siebie uwagę. Spotkawszy swoim zwrokifem spojrzenie 
Zbaw iciela powiedział z n iezachw ianą w iarą i ufnością: „jeśli chcesz 
Panie możesz mnie oczyścić”. W tej krótkiej m odlitw ie zaw arł ów

nieszczęsny człowiek taką siłę w iary i taką głębię czystego serca, 
że Syn Boży nie mógł zwlekać z łaską. Jezus podchodzi do n ie
szczęśnika, dotyka go w yciągniętą dłonią i mówi: „Chcę, bądź oczy
szczony”. Co Bóg pragnie, musi się stać. N atychm iast zniknął trąd  
z ciała proszącego. Powiedziałem  przed mom entem , że to, co Bóg 
chce, stanie się. Jest jednak  jeden w yjątek. Bóg postanow ił usza
nować w olną wolę człowieka. Bez naszej zgody Bóg nie może 
uwolnić naszej duszy od trąd u  jeszcze straszliwszego niż ten, który 
toczy ciało — od grzechu. A tak  bardzo pragnie naszego oczyszcze
nia! Jakże dobitnie mówi o tym  dw uw iersz naszego Wieszcza: „Bóg 
sam może św ia t zniszczyć i .drugi wystawić, lecz bez naszej pomocy 
nie może nas zbaw ić”.

Teologowie dają  m odlitw ie trędow atego ocenę bardzo dobrą, po
nieważ zaw iera wszystkie niezbędne przym ioty potrzebne b łagalne
m u w zniesieniu serca i um ysłu ku Bogu. Jeszcze wyższą doskona
łością błyszczy prośba drugiego bohatera dzisiejszej perykopy. Zdo
będzie ona najwyższe uznanie w oczach Zbawiciela. Było to na 
jednej z ulic K afarnaum . Do Jezusa zbliżył się setnik, praw dopo
dobnie dowódca stacjonującego w tym  mieście garnizonu rzym skich 
w ojsk okupacyjnych. Nie je st jednak  w rogiem  podbitego narodu 
izraelskiego. W prost przeciwnie. Darzy ten naród w ielką sym patią 
ze w zględu na w yznaw anie prawdziwego Boga. Jeden z ew ange
listów  powiada, że setnik zbudował Izraelitom  synagogę. M usiał to 
być -człowiek o w ielkim  sercu. Oficer cesarski s ta je  przed Jezusem 
i m odlitw ę sw ą form ułu je w  krótki raport: „Panie, sługa mój leży 
paraliżem  tkn ię ty  i cierpi strasznie”. Tak w yglądała prośba setnika! 
On je st przekonany, że słynnem u cudotwórcy w ystarczy to jedno 
zdanie. Jezus w yraża chęć natychm iastow ego udania się do domu 
setnika, by uzdrow ić chorego. Teraz zam iast w ybuchu radości z ust 
se tn ika p ad a ją  słow a św iadczące o nadzw yczajnej mocy w iary żoł
nierza — poganina przybyłego z zachodu: „Panie, ja  nie jestem  go
dzien, abyś wszedł pod dach imój, powiedz tylko słowo, a sługa mój 
będzie zdrowy. Bo i ja  jestem  człowiekiem pod w ładzą i sam mam 
pod sobą żołnierzy; i m ówię tem u idź, a idzie, a  tam tem u chodź 
i przychodzi, a słudze m em u: czyń to, a czyni”. Dziś powiedziałby: 
Nie musisz się fatygować Panie. Masz siłę zdolną wykonać wszystko, 
co chcesz i  ;to  na odległość, bo rozkazujesz św iatu  tak , jak  ja  roz
kazuję żołnierzom oddanym  pod m oją komendę. Zdum iał się naw et 
sam  Zbawiciel! Z w racając się do towarzyszących m u uczniów, w y
raził publicznie pochw ałę dla postaw y setn ika: „Pow iadam  wam, 
że nie znalazłem  tak  w ielkiej w iary  w Izraelu”. Był to  zarazem  
w yrzut pod adresem  tw ardych serc swoich ziomków. K ontynuując 
skargę na krnąbrnych  rodaków, Zbawiciel pow iada: „Mówię wam, 
że wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą z Abraham em , 
Izaakiem  i Jakubem  w  K rólestw ie Niebieskim, a synowie K ró
lestw a będą wyrzuceni w  ciemności zew nętrzne, gdzie będzie płacz 
i zgrzytanie zębów”. Tw arda to wym ówka i przestroga. Żydzi czuli 
się narodem  w ybranym  i to im  wystarczyło. Nie przykładali się 
bardzo do pełn ien ia woli swego Boga. F ak t w ybrania pow inien był 
mobilizować ich do daw ania przykładu dla całego otoczenia, dla 
innych narodów  jak  należy czcić i kochać Stw órcę i Pana. Tymcza
sem naw et Apostołów m usiał Chrystus upom inać i to w ielokrotnie 
ze względu na ich jakże anem iczną w iarę: „Gdybyście mieli w iarę 
przynajm niej tak ą  jak  ziarno gorczycy, powiedzielibyście do tego 
figowca: przesadź się w  imorze — stało by się tak”. Podczas burzy 
gani w prost słabość w iary swoich uczniów: „Czemu bojaźliwi
jesteście m a ł e j  w i a r  y!”

My przychodzim y do Kościoła Chrystusowego z zachodu. Czy 
jednak  należymy do tych wielu, którzy zasiądą z patriarcham i rodu 
Izraela w K rólestw ie niebieskim ? To zależy od siły naszej w iary! 
Jeśli ufność nasza jest p rzynajm niej podobna do tej, k tórą zapre
zentował trędow aty  i setnik, mam y praw o cieszyć się, ale jeśli nie?

Podczas każdej Mszy św iętej pow tarzam y słowa setn ika: „Panie 
nie jestem  godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo 
a będzie uzdrow iona dusza m oja”. W ym aw iają to zdanie grom a
dzący się razem  z nam i w spółbracia w  wierze. W arto byłoby zrobić 
sobie rachunek sum ienia, czy choćby od czasu do czasu porównać 
siłę ufności zaw artą  w naszej m odlitw ie żarem  au to ra  wypowiedzi.

I jeszcze jedna bardzo isto tna uwaga. M odlitwa setnika płynęła 
z ust człowieka w ielkiej w iary, a zarazem  głębokiej pokory. Może 
dlatego mogła zdumieć naw et Zbawiciela. S etn ik  był świadom  swo
jej nicości w  obliczu Boga. Dwa dni tem u rozdzielone Kościoły 
chrześcijańskie zakończyły tradycyjny już Tydzień M odlitwy o Je d 
ność Chrześcijan. Czy wszyscy m odlą się o zjednoczenie z postaw ą 
setnika? A może niektórzy czują się raczej tak, ja k  faryzeusz przed 
ołtarzem , sław iący sw oją wielkość i czyny i dlatego niaf nadeszła 
jeszcze godzina zjednoczenia.

Ks. A.B.
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CHRYSTUS 
światłością ludzi

Czterdziestego dnia po uroczystości Bożego Narodzenia obchodzi 
Kościół pam iątkę Oczyszczenia M aryi Panny, znaną jako bardzo u 
nas popularne św ięto M atki Bożej Grom nicznej. Je st ono jednym  z 
najstarszych św iąt m aryjnych na Zachodzie. Pierw sze pew ne dane
o tej uroczystości znajdujem y w tzw. P eregrinatio  E theiiae, tj. 
w  opisie pielgrzym ki niew iasty  im ieniem  Eteria z Akrwitanii (po
łudniow o-zachodnia F rancja), która pod koniec IV w ieku odwiedziła 
św ięte m iejsca w  Palestynie. W święto to  — obchodzone w Jerozo
lim ie bardzo uroczyście — odbyw ała się procesja z zapalonymi 
świecami. W spom niany przez E terię  zwyczaj stanow ił praw dopo
dobnie naw iązanie do słów sta rca  Symeona, który podczas swego 
spotkania z Chrystusem, nazw ał Go „światłością, k tóra oświeci po
gan” (Łk 2,32a).

S tąd też w  opracowaniu niniejszym  — w oparciu o opis o fiaro 
w ania Dziecięcia Jezus w  św iątyni (Łk 2,22—38) — zwrócimy uw a
gę na fakt, że Chrystus jest ,;praw dziw ą światłością, która oświeca 
każdego człow ieka” (J 1,9).

Czterdziestego dnia pd narodzeniu Dziecięcia, M aryja i Józef u 
dali się w raz z Nim d'o Jerozolimy. „Droga (ich) w iodła przez dolinę 
Rephaim. Tędy szedł niegdyś A braham  ku górze M oriah, by złozyć 
ofiarę z pierw orodnego syna. Tu rozbił nam ioty  zbolały Jakub, gdy 
składał do grobu sw oją Rachelę.,. Tutaj Dawid dw ukro tn ie rozbił 
F ilistynów  i w praw iał swe hufce do szturm u na Jeruzalem , w ów 
czas jeszcze gród jebuzejski. Tędy toczyły się szybko wozy Salomo
na, gdy w tow arzystw ie lśniących od złota dw oraków  jeździł oglądać 
ogrody królew skie w  Etham... Droga w spięła się na szczyt pagórków  
otaczających równinę. Roztoczył się prześliczny, rozległy widok. 
Z przodu pasm o wzgórz judzkich, u ich stóp spokojna tafla  M artw e
go morza, na południow y zachód spiętrzone grzebiety gór m oabskich; 
z tyłu, za uroczą doliną, w idniały po raz  ostatni białe domki B et
lejem... a gdy droga w ydostała się na wzgórze zam ykające dolinę 
Hinnom, 'odsłoniło się m iasto św ięte w  całym ogromie i blasku... 
Na pierwszym  planie dźwigał się dum ny w arow ny gród Dawidowy, 
niedaw no odbudow any przez H eroda; za nim  m ajestatyczne bu 
dowle św iątyn i” (Roztworowski: O brazki z życia Zbawiciela, W arsza
w a 1947, str. 4Cj n.). Nie była to  już sław na św iątynia Salomona, 
k tóra spłonęła doszczętnie podczas oblężenia Jerozolim y przez Na- 
buchodonozora. Po powrocie z niewoli babilońskiej, Izraelici pod 
wodzą Zorobabela wznieśli na jej m iejscu now ą budowlę, nie do
rów nującą jednak  daw nej, słynnej z przepychu i bogactwa. Tutaj 
M aryja i Józef skierow ali swe kroki, by w ypełnić ciążące na nich 
obowiązki praw a.

P raw o Mojżeszowe postanaw iało bowiem, że każda n iew iasta po 
rozw iązaniu m a być uwrażana za nieczystą i' w inna żyć w odosob
nieniu przez czterdzieści dni, jeśli urodziła syna, a przez osiem
dziesiąt dni, po urodzeniu córki. Po tym  okresie m iała obowiązek 
udać się do św iątyni, by tam  poddać się obrzędowi oczyszczenia, 
„i złożyć ofiarę w edług tego, co powiedziano w zakonie Pańskim , 
parę synogarlic albo dw a gołąbki” (Łk 2,24). Ponadto ■— na p a 
m iątkę ocalenia pierw orodnych synów izraelskich podczas wyjścia 
z Egiptu — każdy pierw orodny syn był poświęcony Bogu i przez
naczony do służby ołtarza. Zw raca na to uwagę Ewangelista, gdy 
pisze: „N apisano w zakonie Pańskim , iż: Każdy pierw orodny syn 
będzie poświęcony P an u ” (Łk 2,23). Gdy jednak  do służby Bożej 
pow ołane zostało pokolenie Lewi, weszło w zwyczaj, że ojciec ro
dziny w ykupyw ał syna płacąc pięć sykli. Nie było konieczne przy
nosić pierw orodne dziecię do św iątyni, by tam  ofiarow ać je Bogu. 
Młode m atki zabierały jednak  ze sobą dziecię, by wyprosić, mu 
błogosławieństwo niebios na dalsze życie.

Do ogólnego zwyczaju dostosowali się również M aryja z Józefem. 
Bowiem „przywiedli Dziecię do Jerozolim y, aby je staw ić przed 
Panem ” (Łk 2,22b). Jeżeli ofiara sk ładająca się z dwóch synogarlic 
czy gołąbków nie była zbyt uciążliw a, to opłacenie w spom nianej 
wyżej sumy było dla nich niem ałym  problem em. Bowiem pięć 
syklów srebrem  odpowiadało kwocie, k tórą rzem ieśnik mógł za
robić w ciągu dw udziestu dni pracy. A podczas pobytu w  Betlejem  
Józef praw dobodobnie pracował. Na ten nadzw yczajny w ydatek 
mieli zapewne odłożone jakieś oszczędności.

Trzyosobowa grupka wchodząca do św iątyni nie zwróciła niczyjej 
uwagi. W szak wiele podobnych przechodziło tam tędy. Był jednak 
ktoś kto dostrzegł, czego nie ujrzeli inni. Bowiem „był w tedy w 
Jerozolim ie człowiek, im ieniem  Symeon; człowiek ten był spraw ie
dliwy i bogobojny, i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty 
był nad  n im ” (Łk 2,25). Szłowiek ten — trzym ając się z dala od 
w ielkich polityków jerozolim skich — pełen był spraw iedliw ości i 
bojaźni Bożej. Podobnie jak  wcześniej pasterze betlejem scy oświe
ceni zostali przez anioła, tak  jem u ,,Duch Św ięty objawił, iż nie 
ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał .C hrystusa Pana" (Łk 2,26) — 
a więc obiecanego Mesjasza.

Tęsknota starca została zaspokojona. Bowiem „przyszedł... z n a 
tchnienia Ducha do św iątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię Jezus,

„ P rzy w ied li D z iec ię  do J ero z o lim y , ab y  je  s ta w ić  przed  P a n e m ” (Łk 2,22)

by wypełnić przepisy zakonu oo do niego, on wziął je na ręce swoje 
i w ielbił Boga, m ówiąc: „Teraz puszczasz sługę swego, Panie, według 
słowa swego w  pokoju, gdyż oczy moje w idziały zbaw ienie twoje, 
k tóre przygotowałeś przed obliczem w szystkich ludów: światłość, 
k tóra oświeci pogan i chw ałę ludu swego izraelskiego” (Łk 2,27—32). 
Gdyby w  pobliżu sta ł jakiś faryzeusz, nie po trafiłby  ukryć swego 
oburzenia słysząc, że Mesjasz m a dokonać zbaw ienia „wszystkich 
narodów ” oraz, że stanie się „światłością pogan”. Bo w edług pa
nujących ówcześnie przekonań, obiecany Mesjasz w inien się ukazać 
w Izraelu  i jedynie dla samego Izraela. Inne narody (tzw. gojim — 
poganie), mogły ostatecznie bvć tolerowane, ale jako .pokorni słu
dzy i uczniowie narodu żydowskiego. Zrów nać jednak  Izraelitów  
w  owocach odkupienia z innym i narodam i, to była herezja, jeśli 
nie rewolucja.

Nie mógł jednak  Svmeon powiedzieć inaczej. Tak bowiem wcześ
niej pow iedział Bóg przez usta  proroka o m ającym  przyjść M esja
szu: „Powołałem cię... pośrednikiem  przym ierza z ludem, św iatłością 
dla narodów ” (Iz 42,6) oraz: „U stanow iłem  cię św iatłością pogan, 
aby moje zbaw ienie sięgało aż do krańców  ziem i” (Iz 49,6). Tak 
pobożny starzec przeszedł ponad zazdrosnym partykularyzm em  fa 
ryzeuszów d u jaw nił uniw ersalistyczne zam ierzenia Boga. A prze
konawszy się na w łasne oczy, że Mesjasz przyszedł już na ziemię, 
nie m iał innych pragnień. Mógł w ybrać się bez obawy w podróż, 
z k tórej nie m a powrotu.

Zaledwie skończył dziękować Bogu, już duch proroczy podsunął 
m u inne, jakże tw arde i bolesne słowa. Z w racając się  bowiem do 
Maryi, powiedział: „Oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło 
i .powstało w ielu w  Izraelu, i aby był znakiem , którem u sprzeciw iać 
się będą, i aby były u jaw nione myśli w ielu iserc; także rtwoją w łasną 
duszę przeniknie miecz” (Łk 2,34—35). Ow prorok wie, że chociaż 
św iatłość M esjasza rozbłyśnie nad wszystkim i narodam i, nie rozpro
szy przecież wszystkich cieni. N aw et w  Izraelu  w ielu upadnie z po
wodu tego św iatła, bo stanie się ono znakiem  sprzeciwu; znakiem  
nieskończonej nienaw iści — i głębokiej w iary, nienaw iści bez g ra
nic — i szalonej miłości. Bo skoro owej „światłości narodów ” nie 
udało się zgasić, należało od niej odwrócić w zrok. To stanie się 
przyczyną ich upadku na sam o dno nędzy m oralnej. N astąpi up a
dek tych ludzi w  narodzie izraelskim , którzy nie będą chcieli przy
jąć św iatła p raw dy przyniesionej przez Chrystusa, i uw ierzyć Jego 
nauczaniu. Równocześnie w ielu ludzi — również z narodu  żydow
skiego — odżyje duchowo, bo podniesie się z grzechów i moralnego 
zaniedbania. Sprzeciw ianie się Jezusowi stanie się powodem głębo
kich boleści Maryi, k tóre porównane są do miecza przeszywającego 
Jej duszę. Tak to  już bowiem je s t w naturze, że nie m ożna ude
rzyć Syna, nie zraniw szy również dotkliw ie jego Matki.

Na kartach  Ewangelii w ielokrotnie jeszcze Chrystus utożsam iany 
jest ze światłością. I tak Zachariasz po narodzeniu Ja n a  Chrzcicie
la z natchnienia Bożego przepow iada: „Przez zm iłow anie Boga
naszego, ...nawiedzi nas św iatłość z wyśokości, by objawić się tym, 
którzy są w  ciemności i siedzą w  m rokach śm ierci” (Łk 1,78—79a). 
Zaś w prologu do swej ew angelii św. Jan  stw ierdza: „Praw dziw a 
św iatłość k tóra oświeca każdego człowieka, przyszła na św iat” (J 
1,9). Tą św iatłością jest „Słowo (które) ciałem się stało i zam ieszka
ło między nam i” (J l,14a).

Również sam Chrystus potw ierdza tę praw dę w sposób nie bu
dzący wątpliwości. Oświadcza bowiem: „Ja jestem  św iatłością św ia
ta ; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie 
m iał św ia tło ść1 żyw ota” (J 8,12). I rzeczywiście. Bowiem Jezus 
oświeca każdego człowieka św iatłem  praw dy objawionej i łaski 
nadprzyrodzonej. A przecież we współczesnym świecie tyle jest n ie 
szczęść i tragedii. Dlaczego? W yjaśnia to Zbawiciel, gdy mówi: 
„Światłość przyszła na św iat, lecz ludzie bardziej um iłowali ciem 
ność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, ikto źle czyni, n iena
widzi światłości i n ie  zbliża się do światłości, aby n ie  ujawniono 
jego uczynków” (J 3,19—20). Oby wszyscy ludzie chcieli z tych 
słów wyciągnąć dla siebie w łaściw ą naukę. Oby wszyscy skorzysta
li ze światłości Chrystusowej.

Ks. JAN KUCZEK
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Ł a ciń sk ie  i g r ec k ie  n a p isy  w  k a ta k u m b a ch  z III—VI w .

Jedno ze swycn pięknych opowiadań po
święcił Jan Parandowski niezwykłej posta
ci starego filologa, prof. Rodeckiego, który 
w poszukiwaniu antycznych napisów zabłą
kał się i zaginął bez wieści w rzymskich ka
takumbach św. Kaliksta. Katakumby — te 
masowe cmentarze i miejsca kultowe naj
dawniejszych chrześcijan — nadal przycią
gają wielu swą piezwyklą historią, atmo
sferą tajemniczości oraz wspaniałymi zabyt
kami wczesnochrześcijańskiej sztuki, jakimi 
są przede wszystkim ich naścienne malo
widła.

W sam ym  Rzymie zachowało się ok. 40 
zespołów katakum b, wśród których do n a j
ważniejszych zalicza się św. K aliksta, św. 
Agnieszki, św. Domitylli i św. Pryscylli. 
Niegdyś wszystkie leżały poza granicam i 
Wiecznego M iasta, bowiem na ogół religie 
starożytnych zabraniały grzebania zmarłych 
w  pobliżu żyjących i wydzielały d la  nich 
osobne „nekropole” (m iasta um arłych) poza 
m iejskim i m uram i. Tak było; i u Rzymian, 
którym  praw o X II tablic wcześnie nakazy
wało ten zwyczaj i k tórych pogańskie gro
bowce ciągnęły się wzdłuż dróg wylotowych, 
m. in. słynnej Via Appia. Tam też, w po-

W
łudniowej stronie Rzymu, odkryto najw ięcej 
chrześcijańskich podziemnych cm entarzysk. 
Podobne spotkać można w innych m iejscach 
W łoch: w Neapolu (katakum by św. Ja n u a re 
go, św. Sewera, św. Gaudiosusa)^ w  Caste- 
llam are, Chiusi, A lbanie, Bolsenie, A ntipal- 
da, na Sycylii (Katania, Syrakuzy, Messyna, 
Palerm o), na Sardynii (Cagliari), a także w 
Afryce północnej (Sousse, A leksandria, na 
Malcie, na greckiej wyspie Melos, w  Azji 
M niejszej, na B ałkanach i w  sam ej Palesty
nie (Bet-Szearim).

W pogańskim  Rzymie znane już były prócz 
bogatych indyw idualnych grobowców z czę
ścią podziem ną (składano tam  urnę. z p ro 
chami lub ozdobny sarkofag) także zbioro
we ossuaria (od „ossa” — kość) lub rodzin
ne kolum baria (od „colum ba” — gołąb, bo 
przypom inały gołębniki), gdzie u rny ustaw ia
no w  szeregach nisz w ydrążonych w  ścianie. 
W m iarę zw iększania się liczby i pow ierz
chni tych cm entarzy, poczęto budować je 
pod ziemią, w ykorzystując w  tym  celu m ię
kkie skały podłoża. Z resztą wzory budow a
nia grobowców podziemnych przejęli Rzy
m ianie od E trusków  i od Żydów', którzy 
zapewne jako pierw si zbudowali w  Rzymie 
swe katakum by jeszcze przed nastaniem  no
wej ery, a które w raz z niektórym i chrześ
cijańskim i zniszczono za cesarza H adriana 
w II w.

Później, w III i w ^początkach IV w. po 
Chr., powstało więcej tych cmentarzysk, 
które tworzyły długie i rozległe labirynty 
podziem nych korytarzy krzyżujących się ze 
sobą i zakończonych okrągłym i hypogeami 
lub czworobocznymi „cubiculam i” (kryptami) 
z ozdobną w nęką grobową (arcosolium). Ko
rytarze ryto 5—12 m pod ziem ią na głębo
kość kilku pięter (poziomów). Niektóre z 
nich nie sięgają w zrostu człowieka, inne 
m iew ają 9 m etrów  wysokości i mieszczą do 
dw unastu  rzędów grobów w ścianie. P onie
waż chodniki te pow iększano przez ich po
głębianie," najstarsze groby zna jdu ją  się 
zwykle w  najwyższych rzędach. Ciata zm ar
łych chowano w podłużnych niszach (loculi) 
w ykutych w  ścianie chodnika lub cubiculum 
i zam urowywano, nak ładając tylko płytę z 
wyrytym  napisem.

Swoista budowa tych nekropoli . spraw iła, 
że pochodzenia samej nazwy katakum b do
szukiwano się w greckim  w yrażeniu „kata- 
kombos” co znaczy „ przy w głębieniu”. Zda
je się, że określenia „coem eterium  ad Cata- 
cum bas” poczęto używać najp ierw  w  odnie
sieniu do cm entarza św. Sebastiana, jedy
nego znanego w średniowieczu, przenosząc

je potem, za przykładem  diakona Ja n a  w 
IX  w, na wszystkie inne, jak ie  pow stawały 
kolejno w I—V w. po Chr.

Społeczność żydowska i chrześcijańska, nie 
uznając obyczaju palenia zwłok, przestrze
gała zarazem  zasady, aby zm arli chowani 
byli wspólnie w poświęconym miejscu. J e d 
nym z takich miejsc, jeszcze jako diakon 
gminy rzym skiej, zarządzał jej późniejszy 
biskup (papież) św. Kalikst. Wedle dość 
pewnych obliczeń, kręte chodniki katakum b 
rzym skich mieściły do 6 m in zm arłych, a 
ich łączną długość szacuje się na tysiące 
kilom etrów . Władze m iasta wiedziały o ist
n ieniu tych cm entarzysk i prowadziły re je 
stry  zmarłych, zatem opow iadania o całko
w itej tajem niczości katakum b trzeba w ło
żyć m iędzy bajki. Z resztą w III w. liczba 
chrześcijan w Rzymie przekraczała 50 tysięcy
i trudno wyobrazić sobie, by taka rzesza 
w iernych mogła niepostrzeżenie korzystać 
z podziemi.

W każdym razie tam  w łaśnie rozw inął się 
ku lt pierwszych chrześcijańskich m ęczenni
ków, których ciała po śmierci wydawano 
gminie i wokół których odpraw iano cerem o
nie, m. in. w postaci eucharystii oraz obrzę
dów rocznicowych, tzw. „refrigeriów ”. U św. 
S ebastiana na rozwój tego kultu  w skazują 
wyraźnie ry te  na ścianach napisy z w ezwa
niam i do św. św. P io tra  i P aw ła — w ie
rzono bowiem, że tu  przeniesiono ich re 
likw ie podczas prześladow ań za cesarza W a
leriana (258 r.). N atom iast w ytworem  XIX-

wiecznej legendy jest pogląd, że katakum by 
pow stały ze starych kam ieniołom ow i że 
podziemne lab iryn ty  służyły „czczicielom 
krzyża” (crucicolae) za miejsce schronienia, 
co dało początek m itowi o „Kościele w k a
takum bach”.

W V stuleciu już w nich nie grzebano, 
lecz tylko odbywano pobożne pielgrzymki. 
Znaczne zasługi w  ich odnaw ianiu i porząd
kow aniu położył w IV w. papież Damazy. 
Zniszczone przez Gotów i Longobardów w 
późniejszych stuleciach, w średniowieczu po
padły w  zapom nienie, a ponownie zaczęto 
się nimi interesow ać dopiero w  czasach O d
rodzenia. O dkryto je przypadkowo w  1578 r. 
i Antonio Bosio zwany „Kolum bem  k ata
kum b” poświęcił na ich badanie kilkadzie
sią t la t życia, nim  w 1632 r. ogłosił swe 
dzieło „Roma sotteranea" (Rzym podziemny). 
W łaściwe badania cm entarzysk podjął G. B. 
de Rossi, k tóry W ubiegłym w ieku wydał 
pięć tomów o chrześcijańskich katakum bach 
po poszukiw aniach i w ykopaliskach prow a
dzonych pod kierunkiem  specjalnej komisji 
pontyfikalnej do spraw  kultu  męczenników.

W sztuce katakum b po raz pierwszy uw i
dacznia się ku ltu ra  chrześcijańska, ukazując 
jak  sta re form y ku ltu ry  grecko-rzym skiej 
zostały przysw ojone i przem ienione przez 
nowe siły duchowe. Wczesne prześladow ania 
Kościoła oraz późniejsze najazdy i zniszcze
nia zabytków  dokonane przez innowierców 
pozostawiły nam  niewiele przykładów  ma-
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Wnętrze rzym sk ich  k a ta k u m b

larstw a wczesnochrześcijańskiego. M alowidła 
zachow ane na ścianach katakum b m ają  tym 
w iększą w artość — i to nie tylko artystycz
ną, lecz i poznawczą, m ów ią inam bowiem
o składzie gmin i ideach pierwszych chrześ
cijan. N ajw spanialsze dekoracje odkryto w 
katakum bach św. św; P io tra  i M arcellina, 
Komodylli i na Cm entarzu Większym (Coe> 
m eterium  Maius).

W iadomo dziś, że p ierw otne chrześcijań
stwo w ogóle unikało — wzorem religii ży
dowskiej — odtw arzania w izerunków  i os
tro  potępiało ich ku lt, nie znam y więc ta 
kich przedstaw ień z pierwszych dwóch stu 
leci. D ekorowanie freskam i komór i k rypt (nig
dy zaś korytarzy) katakum bow ych zrodziło 
się w łaściw ie z pryw atnej inicjatyw y w ier
nych i w  m iarę naw racania się coraz w ięk

szej liczby ludzi zamożnych, w zrastała też 
liczba zdobionych miejsc i różnorodność 
przedstawień.

Najstarsze, stosunkowo skrom ne m alow i
dła znam y dopiero z początków III w. po 
Chr., choć do niedaw na sądzono, że są -one 
wcześniejsze. Zalicza się do nich zdobienia 
hypogeum Lucyny przy Via Appia, krypty 
F lawiuszów w katakum bach Domitylli czy 
tzw. „kaplicy greckiej” u św. Pryscylli. W 
sposobie przedstaw ienia bliskie są one zdo
bieniom  pogańskich grobów Rzymian, ale 
w yobrażają już nowe treści w symbolach 
nowej w ia ry : krzyż, A lfę i Omegę, m ono
gram y Chrystusa. Chętnie w ykorzystuje się 
też m otywy roślinno-zw ierzęce i w yobraże
nia alegoryczne takie jak  ryby, ptaki, je lon
ki, baranki, kw iaty, palmy, w inne grona, 
chleby, kotw ice czy okręty. Ryba sym boli
zuje wówczas Eucharystię, kotw ica — trw a 
łość w iary, okręt — posłannictw o Słowa, 
paw  — nieśm iertelność i wieczne trwanie. 
Symboliczne są również w izerunki rybaka, 
pasterza bądź postaci czytającego.

N ierzadko jeszcze spotyka się przem iesza
nie w yobrażeń chrześcijańskich z pogański
mi — naw et w  te} samej krypcie. Innego, 
nowego znaczenia .nabierają tem aty i pos
tacie z mitologii grecko-rzym skiej. M it o 
H eraklesie i Alkestis obrazuje scenę zm ar
tw ychw stania, m it q Erosie i Psyche sym 
bolizuje los upadłej duszy, która po w ielu 
doświadczeniach łączy się z Bożą miłością. 
Chrystus bywa w yobrażany jako słoneczne 
bóstwo Helios, zaś Orfeusz w śród zw ierząt 
ma symbolizować Dobrego Pasterza, podo
bnie jak  Hermes Krioforos (niosący barana)
— rozpowszechniony później symbol Chrys
tusowego miłosierdzia. W artość tych w ize
runków  polega na mistycznym znaczeniu 
zrozum iałym  ty lko dla w tajem niczonego w ier
nego.

Później po jaw iają się jako tem aty kom 
pozycji sceny cudów zaczerpnięte głównie 
ze Starego Testam entu. M ają one obrazować 
idee zm artw ychw stania i zbaw ienia: w skrze
szenie Łazarza, Daniela w jask in i lwów, Jo 
nasza i Noego, Zuzannę i starców, m łodzian
ków  w piecu ognistym czy Mojżeszowy cud 
wody. Z czasem zam ieniają się one w p raw 
dziwe w ątki katechetyczno-opowieściowe, 
gdzie coraz więcej scen pochodzi z Nowego 
Testam entu.

Przedstaw ienia Jezusa są początkowo b ar
dzo rzadkie. Znacznie częściej spotyka się 
scenę Zw iastowania, pokłonu trzech króli 
czy uzdrow ienia chromego. Później Chrystus 
pojaw ia się jako Dobry Pasterz wśród trzo
dy, w cudzie rozmnożenia chleba i ryb czy 
podczas godów w  K anie G alilejskiej. W y
odrębnione w izerunki Jezusa i św iętych po
jaw ia ją  się na dobre dopiero od połowy IV 
w., a n iektóre w ykazują cechy portretów . 
Najm łodsze są przedstaw ienia męczenników 
i niektórych obrzędów wiernych.

Sztuka m alarska katakum b znacznie mniej 
jednak  zajm uje się realistycznym  ujęciem  
postaci, dążąc raczej do oddania em ocjonal
nej strony podejm ownych tem atów. Szcze
gólną uw agę zw raca przeto na w yraz tw arzy, 
postawę, gesty, s tara jąc się oddać ekstazę 
relig ijną i oddalenie od spraw  ziemskich. 
Ze sztuki późnorzym skiej zapożyczono tech
n ikę szkicow ania postaci oraz w yobrażanie 
ich w znanej od bardzo daw na postaw ie 
m odlitewnej — oran ta  z podniesionym i rę 
kami. Często spotykana postać orantki m a 
symbolizować w olną i oświeconą duszę 
zm arłej, a także dziewiczy Kościół — oblu
bienicę Ducha. M onum entalność niektórych 
fresków  pozwala przypuszczać,. że wzorem 
dla nich mogły być mozaiki i malowidła 
ówczesnych kaplic i kościołów.

Poza tym  katakum by są praw dziw ą ko 
palnią wiedzy dla filologów odczytujących 
grobowe napisy: w  większości krótkie, częś
ciej jednak  greckie niż łacińskie, jeśli nie 
liczyć późniejszych inskrypcji ku czci m ę
czenników, w ykonanych już n a  polecenie pa
pieży. Najczęściej jest to tylko imię zm arłe
go, niekiedy jego w iek i jakaś inw okacja 
lub zwyczajna form uła.

Z najduje się też lam py terakotow e roz
św ietlające niegdyś mroczne korytarze, 
szczątki glinianych naczyń i piękne szkła 
złocone z wtopionym i w środku dekoracyj
nymi m edalionam i. Te tzw. „fondi d’ oro” 
z III—IV w. w yobrażają m ęczenników i 
pierwszych biskupów, lecz także sceny b i
blijne, kultowe, z życia codziennego. Warto 
wreszcie wspomnieć, że kopulaste sklepie
nia k ryp t dały w architekturze początek koś
cielnej kopulef jako chrześcijańskiem u sym
bolowi zm artw ychw stania.

KRZYSZTOF GÓRSKI

M A Ł A  E N C Y K L O P E D IA  T E O L O G IC Z N A  ^
w opracowaniu bpa M. RODEGO

S jego dzieł tu  należy w ym ienić następujące: Die Stellung der 
Konzilien, Papste und Bischófe vom  historischen und ka-  
nonistischen Standpunkte und die papstlichen Konstitutionen  
vom 18. Juli 1870. Mit den Quellenbelegen (1871), czyli Po
zycja soborów, papieży i biskupów z historycznego i praw
nego (kanonicznego) punktu  widzenia i papieskie konstytu
cje z  18 lipca 1870 roku. Ze źródłowymi załącznikam i; Das 
Unjehlbarkeitsdekret vom  18. Juli 1870 auf seine kirchliche 
Verbindlichkeit geprilft (1871), czyli Dekret o nieomylności 
z 18 lipca 1870 roku rozważony na tle jego kościelnego obo
wiązywania; Die neuen katholischen Orden und Kongrega- 
tionen  (1872), czyli Nowe katolickie zakony i kongregacje; 
Die Berechtigung des Vorgehens der A ltkatholiken vom  
Standpunkte des Kirchenrechtes.  Dred V ortrage (1873), czyli 
Uprawnienie rozwoju starokatolików z punktu  widzenia  
prawa kościelnego; Der Zólibatszwang und dessen Aufhe-  
bung gewiirdigt (1876), czyli Przymus celibatu i jego uza
sadnione zniesienie; Lehrbuch des katholischen und evan-  
gelisćhen Kirchenrechts... (1886), czyli Podręcznik katolic
kiego i  ewangelickiego prawa kościelnego; Die Geschichte 
der Quellen und Literatur des kanonischen Rechts  (1875— 
—1880; 3 tomy), czyli Dzieje źródeł i literatury prawa ka
nonicznego; Der Altkatholizismus.. .  (1887), czyli Starokatoli- 
cyzm; Franz Peter Knoodt,  Eine Lebensskizze (1389), czyli 
Franciszek Piotr Knoodt. Zarys biografii; Ignaz von Ddllin- 
ger. Lebensskizze  (1890)’ czyli Zarys biografii Ignacego von  
Dóllingera; Dr. Josef Hubert Reinkens, katholischer Bischof 
(1896), czyli Dr Józef Hubert Reinkens, biskup katolicki;  
Franz Heinrich Reusch. Eine Lebensskizze  (1906), czyli Fran
ciszek Henryk Reusch. Zarys biografii; Lebenserinnerungen  
(1908—1909; 3 tomy), czyli Wspomnienia; Die Reformation  
des 16. Jahrhundertes und die altkatholische Bewegung des 
19. Jahrhunderts (1915), czyli Reformacja szesnastego wieku  
i  starokatolicki ruch wieku dziewiętnastego.

Schulte K arol — (ur. 1871, zm. 1938) — niem iecki biskup 
rzym skokatolicki, profesor apologetyki i p raw a kościelnego 
w  sem inarium  duchownym  w Paderbornie. Był współwy- 
aaw cą czasopisma pt. Theologie und Glaube (od 1909) i jest 
autorem  m.in. takich książek: Theodor et v. Cyrus ais Apolo- 
get (1904), czyli Teodoret z Cyru jako apologeta; Der Mo- 
dernismus  (1908), czyli Modernizm.

Schwenkfeld K asper — (ur. 1490, zm. 1561) — niemiecki 
działacz kościelny i religijny, zrazu zw olennik M arcina L ut
ra, potem tw órca w łasnego w  protestantyzm ie odłam u. Swo
je poglądy wyłożył w pracy pt. Bekenntnis und Rechen-  
schaft von den H auptpunkten  des christlichen Glaubens 
(1547), czyli po polsku Wyznanie wiary i rachunek  (sumie
nia, n.) 2 (realizacji, n.) głównych punktów  chrześcijańskiej  
wiary.

Schweitzer A lbert — (ur. 1875, zm. 1965) — francuski, po
chodzenia niemieckiego, teolog protestancki, m isjonarz, le
karz, m uzyk i muzykolog, religioznawca, zasłużony działacz 
społeczny i religijny. Od 1899 r. działał głów nie w  S tras
burgu. W 1913 roku, a  więc rok po ukończeniu studiów  
medycznych, uprzednio odbył studia filozoficzne i teologicz
ne (w Strasburgu, Paryżu i Berlinie), udał się w raz z żoną, 
(Heleną Bresslau) do G abonu (w Afryce), gdzie w  m iejsco
wości Lam barene w łasnym  sum ptem  zbudow ał szpital i w 
nim oraz wokół niego jako jego fundator, szef i ojciec, roz
w ijał aż do sw ojej śm ierci pożyteczną działalność nie tylko 
medyczną, ale szeroko pojętą działalność społeczną, również 
naukową. Zaskarbił sobie u tam tejszej ludności trw ałą  
wdzięczność, a w  św iecie uznanie i głęboki szacunek. W 
uznaniu jego wielkich osiągnięć i zasług w  1951 roku zos
tał członkiem francuskiej Akademii Nauk Moralnych i Poli
tycznych, a w  1052 roku odznaczony i uhonorowany został



Rodzaje własności
Dobry Ojciec Niebieski nie 

pozostawił swoich ziemskich 
dzieci na pastw ę losu, lecz 
wyposażył je we wszystko, 
co niezbędne do życia. W 
przestrzeni kosmicznej za
w iesił olbrzym ią fabrykę 
energii — w spaniałe słońce 
ogrzewające i ośw ietlające 
Ziemię — ludzki dom. Glob 
ziemski zbudował z niezli
czonej ilości skarbów  i otulił 
go płaszczem pow ietrza um o
żliw iającym  życie. Na Jego 
rozkaz pow stała gleba, k tórą 
przykryła roślinność. Wody 
zaroiły się od ryb, a lasy n a 
pełniła zw ierzyna. Dopiero do 
tak  w spaniale przygetow anej 
siedziby w prow adził Bóg 
człowieka, by z tych dóbr 
korzystał, mnożył je, strzegł, 
odkryw ał i w przęgał w służ
bę sobie, ale zawsze dla 
większej chwały Stwórcy. Lu
dzie od zaran ia  swoich dzie
jów  czuli się trochę użytkow 
nikam i, a trochę w łaściciela
mi. Początkowo korzystali z 
gotowych rzeczy. To, co uz
bierali lub upolowali uw ażali 
za swoją osobistą własność

czy w łasność rodziny i ple
mienia, zaś obszary leśne i 
wodne stanow iły dobra niczy
je. Obszary te podzielono do
piero wówczas, gdy zaczęto 
prowadzić osiadły tryb  życia. 
Gdy ludzi przybyw ało i gdy 
trzeba było zajm ow ać tereny
o surowszym  klim acie, coraz 
więcej trudu  w kładać m usiał 
człowiek w przygotow anie dla 
siebie jedzenia, odzieży, w 
budowę domów i całych 
osiedli, w grom adzeniu zapa
sów, by podczas zimy czy 
najazdów  w roga nie umrzeć 
z głodu lub pragnienia.

Ten trud  przewidział 
Stwórca, gdy mówi do Ada
m a: „W pocie czoła praco
w ał będziesz na chleb”. Czło
w iek jako istota rozum na 
szybko doszedł do przekona
nia, że w  pojedynkę niczego 
wielkiego nie osiągnie. P ra 
ca wspólna, w ysiłek zorgani
zowany przynosi bez porów 
nania więcej pożytku. Z cza
sem nauczono się dzielić za
jęcia i tak  pow stały wyso
ko zorganizowane społecznoś
ci. Proces ten trw a. Nadal 
mnożą się specjalizacje, od
k ryw ane są i w przęgane w 
służbę ludzkości nowe ener
gie, budow ane coraz bardziej 
skom plikow ane maszyny. 
Człowiek konsekw entnie rea 
lizuje rozkaz Boga: „Czyń
sobie ziemię poddaną”. Róż
n icu ją  się też form y posia
dania różnorakich dóbr m a
terialnych. Szeroko o tych 
spraw ach trak tu je  specjalna 
gałąź nauki, zw ana ekonom ią 
od greckich słów: „ojkos —

dom i nomos — praw o”. N aj
prościej można ekonomię 
określić jako naukę o dobrym  
gospodarowaniu dobram i m a
terialnym i. Od dobrej eko
nom ii zależy bardzo wiele, 
zwłaszcza w dzisiejszym świe- 
cie.

Jednym  z podstawowych 
pojęć ekonom icznych jest po
jęcie własności. Nie będzie
my tu  rozważać spraw  gos
podarczych, ale na „w łas
ność” popatrzym y okiem w ia
ry  chrześcijańskiej.

W łasność to praw o w yłącz
nego posiadania jakiegoś do
bra m aterialnego. Podstaw ą 
takiego praw a jest ludzka n a
tu ra  i samo życie. Każdy 
człowiek przez fak t istn ienia 
m a praw o do pożywienia, 
m ieszkania, ubrania, do po
w ietrza i do słońca. W łas
nością może być każda rzecz 
i zwierzę. D aw niej sądzono, 
że również człowiek może 
stać się czyjąś własnością. 
Była naw et epoka niew olnic
tw a, w której panow ie tra k 
tow ali niewolników  jak  
przedm ioty. Poniew aż wszy
scy ludzie są stw orzeni na 
obraz Boga, czyli ze swej is
to ty  są absolutnie równi, co 
stw ierdza Pism o święte w 
słowach: „U Boga nie ma
Żyda ani Greka, nie ma męż
czyzny ani niewiasty, nie ma 
wolnego ani niew olnika” — 
tylko dzieci tego samego Oj
ca. Chrystianizm  nie akcep
tu je  i nie może akceptować 
poniżającego niewolnictwa, w 
k tórym  pan, państw o czy K o
ściół uważałby, czy trak to 

w ałby człowieka jak  żywy 
przedm iot!

W szystkie inne dobra ży
we i m artw e, trw ałe  i rucho
me mogą stanow ić własność 
w spólną lub pryw atną.

W łasność wspólna może 
być:

1) ogólnoludzka, jak : po
wietrze, słońce, oceany i mo
rza, przestrzeń kosmiczna.

2) państw owa, k tórą stano
w ią dobra ogólnonarodowe, 
tak ie jak : pewne obszary zie
mi, lasów, jezior i mórz, ko
palnie i fabryki, zapasy k a
pitału  w  złocie i innych do
brach, gdyż w ydatki każde
go k ra ju  są ogromne.

3) spółdzielcza — stanow ią
ca pośrednie ogniwo między 
w łasnością w spólną i pry
w atną. W tym  etapie posia
dania, w łasność w spólną sta 
now ią dobra trw ałe, narzę
dzia i środki produkcji, a 
uzyskany zysk jest dzielony 
między członków spółdzielni.

Przeciw ieństw em  własności 
wspólnej jest w łasność pry
w atna, w  której wszystko n a
leży do jednego człowieka lub 
jednej rodziny. Sum ienie 
chrześcijańskie nakazuje 
sprzyjać i popierać tak i sys
tem  gospodarczy, k tóry  za
pew nia możliwie najpełn ie j
sze zaspokojenie potrzeb czło
wieka, by n ik t nie cierpiał 
głodu i niedostatku.

Ks. ALEKSANDER BIELEC

M A Ł A  E N C Y K L O P E D IA  T E O L O G IC Z N A ! ’"'

pokojową nagrodą Nobla. U znany został też reprezen ta tyw 
nym hum anistą naszych czasów, hum anistą głoszącym i 
realizującym  poza treściam i podstawowych zasad hum aniz
m u pogląd i zasadę o „nieograniczonej odpowiedzialności w 
stosunku do wszystkiego, co żyje” ; określa się też ten jego 
pogląd, ale i praktykę, jako panteistyczną etykę, k tórej is
totę stanow i w łaśn ie szacunek w  stosunku do życia w  ogóle, 
czyli, jak  to  wyżej zaznaczono, „do wszystkiego, co żyje”. 
Jest też au torem  wielu dzieł z zakresu muzykologii, etyki, 
filozofii, teologii. Spośród nich tu  należy w ym ienić następu
jące: Von  -> Reimarus zu  -*■ Wrede: Eine Geschichte der 
Leben-Jesu-Forschung  (1906), czyli Od Reimarus’a do Wre- 
de’go: Historia badania życia Jezusa; Kulturphilosophie  
(1923—1924; 1 i 2 cz.), czyli Filozofia kultury; Das Christen-  
tum  und die W  eltreligionen  (1924), czyli Chrześcijaństwo i 
religie światowe; Mitteilungen aus Lambarene  (1924—1928; 
3 tomy), czyli Wiadomości z  Lambareni;  Die Weltanschau-  
ung der indischen Denker. M ystik und Ethik (1935). czyli 
Światopogląd indyjskich myślicieli.  M istyka i E tyka; Goethe. 
His Personality  and  His W ork (1949), czyli Goethe. Jego o
sobowość i jego dzieło; The Problem of Peace in  the World  
of Today  (1954), czyli Problem pokoju we współczesnym  
świecie. W j. polskim  ukazały się też Jego w spom nienia pt. 
Wśród czarnych na rów niku  (1921);* i in.

Scientyści — (ang. C hristian  S cience=w iedza chrześcijań
ska) — to nazw a członków am erykańskiego stow arzyszenia 
religijnego i wyznawcy jego poglądów, stow arzyszenia za
łożonego w  1866 roku przez M ary B aker-Eddy (Christian 
Science).

Scientyzm — (łac. sc ien tia= w iedza, nauka, mądrość) — to 
termin, m ający kilka znaczeń, w  św ietle jednak teologicz- 

«

nego kontekstu oznacza błędny pogląd, iż przy pomocy 
nauki, z k tórej robi się bożyszcze, można wytłum aczyć 
wszelkie zagadnienia życia i zjaw iska rzeczywistości, a te, 
których nie można jeszcze ak tualn ie poznać i ich w yjaśnić, 
będzie można tego dokonać w przyszłości w  m iarę dalszego 
rozw oju i nowych jego osiągnięć. Teologia natom iast, zwłasz
cza chrześcijańska, katolicka, uważa, iż odnośnie do poz
nania w ielu  zagadnień życia i zjaw isk  rzeczywistości, o
czywiście szczególnie nadprzyrodzonej, która dla w ierzą
cych jest też przecież rzeczywistością, potrzebna jest -»■ 
w i a r a ,  uw arunkow ana -*■ Laską Bożą.

Schoneus Andrzej z Głogowa — (ur. 1552, zm. 1612) — po
chodzenia niem ieckiego polski p raw nik  i teolog, ks. rzym 
skokatolicki, profesor i k ilkak ro tny  rek to r Akadem ii K ra
kowskiej. Jest autorem  m.in. pracy pt. Quaestio de angelis... 
(1602), czyli O aniołach.

Scotus — — Eriugena Jan  Szkot.

Scotus — -* Duns Scotus Jan.

Scranton — to m iasto położone w  USA, w  północno-w schod
niej części stanu  Pensylwania, liczące w raz z okolicznymi 
osiedlam i ok. 300 000 mieszkańców, w ażny ośrodek zagłębia 
węglowego i kilku gałęzi przem ysłu USA w  ogóle, w  szcze
gólności m etalurgii, zawdzięczającej swój rozwój, w  kon
sekw encji i sam ej miejscowości, braciom  S c r a n t o n ,  od 
których nazw iska w  1851 roku miejscowość tę  nazw ano 
S c r a n t o n ,  a k tóra p raw a m iejskie uzyskała już w  1856 
roku. Do rozw oju tego m iasta  i s tanu  przyczynili się też 
w  dużej m ierze P o l a c y ,  którzy stanow ili tu  i stanow ią



GŁOS TEOLOGÓW 
„CONCILIUM”

Teolodzy międzynarodowego 
miesięcznika „Concilium ” ze
brani w  Nimeugue w H olan
dii opublikowali deklarację, 
biorąc w  obronę tzw. teologie 
wyzwolenia i przeciw staw ia
jącą się kierow anym  ostatnio 
na n ia  atakom  ze strony za
chowawczych środowisk w 
Kościele. Dla teologów „Con
cilium 7' ruch teologii wyzwo
lenia jest „Dla celów Kościoła 
znakiem  nadziei”. „D eklaruje
my nasza pełna solidarność z 
ruchem  teologii w yzw olenia ’ 
stw ierdzają autorzy „Conci
lium ”.

200 LAT METODYZMU

Przed 200 laty w Baltim ore 
(USA) powołany został do ży
cia Kościół metodystyczny. Z 
tej okazji 450 przedstaw icieli

Europy W schodniej i Zachod
n ie j spotkało się n iedaw no w 
H oilabrun k. W iednia, aby 
pod hasłem  „Służyć Bogu przez 
całe życie” zająć się teologicz
nymi przede w szystkim  pod
staw am i w yznaw anej wiary. 
Jako praktyczne konsekw en
cje w ynikające z tej w iary 
wym ieniono m.in. zaangażo
w anie Kościoła przeciw  za
nieczyszczeniu naturalnego śro
dowiska i na rzecz u trzym ania 
pokoju. Stwierdzono, że założy
ciel Kościoła. John Wesley an 
gażował się przede wszystkim 
na rzecz ubogich i zaniedba
nych pod względem społecz
nym. Uczestnicy spotkania w y
razili życzenia, aby także dzi
siaj metodyści angażowali się 
w iarygodnie rw sprawy społecz
ne.

100 LAT 
KOŚCIOŁA 

EWANGELICKIEGO 
W KOREI

Podczas gdy Kościół Rzym
skokatolicki święcił '200-letie 
swej działalności w Korei. 
Kościół Ewangelicki obchodzi 
w  tym  k ra ju  100-lecie swego 
istnienia. W 1970 r. liczba e
wangelików w  Korei Płd. w y
nosiła 3 min, podwoiła się w 
ciągu następnego 10-lecia i na 
początku 1983 r. przekroczyła 
7.6 min. Ogólna liczba ludnoś
ci chrześcijańskiej jest już nie
wiele m niejsza od liczby w y
znawców najsilniejszej religii 
w Korei Płd. tj. buddyzm u. 
W 1983 r. było w tym  k ra ju  
praw ie 26.000 chrześcijańskich, 
7.253 buddyjskich i tylko 231 
konfucjańskich świątyń.

PROTEST PRZECIW 
HOROSKOPOM 

W RFN

Kościoły ewangelickie w Ba- 
denii-W urttem bergii zgłosiły 
form alny protest wobec pocz
ty RFN, k tó ra  zam ierza w pro
wadzić telefoniczna „służbę 
horoskopową”. Dla działaczy 
kościelnych astrologiczne po
radnie, które „popierają zabo
bon” nie można pogodzić z 
chrześcijańskimi wartościami.

APEL O POKÓJ

We F rancji 35 osobistości 
św iata chrześcijańskiego w y
stosowało apel o działanie na 
rzecz pokoju i rozbrojenia. 
Wśród sygnatariuszy apelu f i
guru ją także znane osobi
stości we Francji jak : F ran- 
cois Bellec, Roby Bois. C hri
stian Delorme, M onioue Hen-

EKUMENIZM W KANADZIE

Przywódcy 12 Kościołów i 
ugrpowań religijnych w K a
nadzie opublikowali spraw o
zdanie na tem at sytuacji eku
menicznej w tym  kraju . W 
dokum encie stwierdzono, że 
różne Kościoły i w spólnoty re 
ligijne osiągnęły aktualnie po
ziom kontaktów  ekum enicz
nych bez precedensu w histo
rii Kanady. Dokument został 
podpisany m.in. przez przewo
dniczącego rzym skokatolickie
go Episkopatu kanadyjskiego, 
przewodniczącego K anadyj
skiej Rady Kościołów i p ry 
m asa Kościoła anglikańskiego 
w Kanadzie.

WIZYTA 
LIBAŃSKICH 

MUZUŁMANÓW 
W POLSCE

Na zaproszenie M uzułm ań
skiego Związku Religijnego w 
Polsce, przybyła do naszego 
k ra ju  10-osobowa delegacja 
m uzułm ańska z Libanu, pod 
kierow nictw em  wielkiego muf- 
tiego Republiki Libańskiej Ha- 
sana Chalida.

W dniu 6 października br. 
delegację m uzułm anów  libań
skich przyjął kierow nik Urzę
du do Spraw  Wyznań, m in i
ster Adam  Łopatka.

WZLOTY I UPADKI 
RUCHU 

EKUMENICZNEGO

W stosunkach między W aty
kanem  a Światową Radą Koś
ciołów w  Genewie nastąpił w 
latach sześćdziesiątych decydu
jący przełom w  w yniku II 
Soboru W atykańskiego (1962— 
—1965). B. zastępca sekretarza 
generam ego ŚRK K onrad Rai- 
ser określił sytuacje ekum e
niczna następująco: ..Na ogól
noświatowym  szczeblu insty
tucji, praw ie nie m ożna 
twierdzić, że posuwam y się n a
przód — jednakże byłoby rów 
nież niespraw iedliw e powie
dzieć. że cofamy się do ty łu ”. 
K. Raiser przestrzegł przed 
tym, aby z instytucjonalnych 
lub oficjalnych stosunków czy
nić w łasny probierz klim atu 
ekumenicznego. Ludzie zbyt 
często uw ażają dzisiejsze sto
sunki między Kościołem 
Rzymskokatolickim a innym i 
Kościołami chrześcijańskim i 
za całkiem oczywiste. Zale
dwie jeszcze 25 la t tem u by
łyby one nie do pomyślenia. 
Droga do jedności będzie jed 
nak dłuższa niż to  przew idy
wano przed 10 laty. Z tej dro
gi nie m a odwrotu, gdyż n ie 
zależy ona jedynie od ludz
kich planów i inicjatyw , lecz 
jest zaświadczeniem  tego, co 
Bóg dokonuje przez Ducha 
św„ aby zebrać znów razem 
Swój lud,

ODROCZENIE 
KONGRESU 
NA TEMAT 

DOKUPJENTÓW 
Z LIMY

Prof. G. G assm ann z G ene
wy oświadczył, że w tzw. do
kum entach z Limy nie do 
przyjęcia dla praw osławnych 
jest przedstaw ienie sakram en
tów i niew yjaśniona pozycja 
urzędu biskupiego. Planow any 
według tych dokum entów 
wspólny ogólnoświatowy kon
gres ekum eniczny nt. nowych 
form  życia kościelnego odbę
dzie się praw dopodobnie do
piero w  r. 1988. Dokum enty 
te, om aw iające Chrzest, Eu
charystię i urząd, uw ażane 
są przez w ielu praw osław 
nych za zbyt protestanckie, a 
przez wielu protestantów jako 
zbyt daleko Idące koncesje 
na rzecz prawosławia,

KOŚCIELNY OŚRODEK 
„W EKUMENICZNYM 

SĄSIEDZTWIE”

W NUrnberg-Thon (RFN) 
położono kam ień węgielny 
pod budowę ośrodka kościel
nego „w ekum enicznym są 
siedztw ie”. Kościół Rzymsko
katolicki zbuduje na tym  te 
renie salę parafialną, pom iesz
czenia dla młodzieży, biuro, 
m ieszkanie dla księdza i w 
późniejszym term in ie św iąty
nię na 200 miejsc. Kościół E- 
w'engelicki pragnie uzupełnić 
ten  ośrodek przez budowę 
w łasnej sali parafia lnej, 
m ieszkania dla gospodarza do
m u oraz przedszkola. W oby
dw u parafiach modlono się o 
błogosławieństwo Boże dla 
wspólnego projektu,
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Koneserom pięknych głosów..

Rozmowa,

z RYSZARDEM 
TARASEWICZEM
godnym 
następcą 
legendarnego 
Jana Kiepury

Pana Ryszarda Tarasewicza znają chyba 
wszyscy koneserzy pięknych głosów. Arty
sta ten dal się poznać publiczności war
szawskiej (i nie tylko) z wielu wspaniale 
zagranych — i zaśpiewanych — ról w  Ope
retce Warszawskiej. Jako odtwórca roli księ
cia Sou-Czonga w  „Krainie uśmiechu” Le- 
hara przeszedł niemal do legendy polskiego 
teatru operetkowego. Milo nam jest gościć 
dzisiaj Pana Ryszarda w  siedzibie Instytutu 
Wydawniczego im. Andrzeja Frycza Mo
drzewskiego, czyli w  naszej Redakcji.

— Ile to już lat minęło, Panie Ryszardzie, 
od debiutu na scenie Operetki Warszaw
skiej?

— Przede w szystkim  pragnę powiedzieć, 
że czuję się ogrom nie zaszczycony — i n ie
co zażenowany — porów naniem  m ojej 
skrom nej osoby do legendarnego Jan a  K ie
pury. Myślę, że jest to porów nanie troszkę 
„na w yrost”. Jan  K iepura byl śpiew akiem  
w ielkim , w spaniałym , śpiew ał — można to 
tak  nazw ać — w prost dem onicznie. Ja  zaś 
jestem  tylko Ryszardem  Tarasewiczem .

P yta P ani o mój debiut. Otóż było to już 
30 la t tem u. D ebiutowałem  w  W arszawie 
w  roku  1954, śpiew ając w  operetce Schu
berta  „Domek trzech dziew cząt”. Operetka 
m ieściła się wówczas przy ul. Puław skiej. 
N adal jednak uczyłem  się — ukończyłem 
Ś rednią Szkołę Muzyczną, a następnie W ar
szaw ską A kadem ię M uzyczną ■— w klasie 
śpiewu prof. K azim ierza Czekotowskiego. 
Zanim  uzyskałem  ty tu ł m agistra sztuki, zdą
żyłem w ystąpić w  Teatrze „K om edia”, w 
sztuce pt. „Obywatel w alc”. Jako student I 
roku W arszawskiej A kadem ii M uzycznej za
grałem  też głów ną rolę — całkiem  przez 
przypadek, bo zachorow ał w ykonaw ca głów
nej roli — w „Sonetach K rym skich” (rola 
Mickiewicza) w ystaw ianych na scenie F il
harm onii W arszawskiej. T raf chćiał, że sły
szała m nie w tedy słynna (nie żyjąca już) 
prof. Ada Sari i dyrek tor T eatru  Wielkiego. 
Po owych „Sonetach” zaangażowano m nie 
do T eatru  Wielkiego, gdzie kreow ałem  pos
tać  M istrza Cerem onii w  operze Ryszarda 

'S trau ssa  „K aw aler srebrnej róży”, a także 
występowałem w  „Opowieściach Hoffmana” 
Offenbacha.

— Dlaczego nie został Pan w Operze?

— Pokochałem  operetkę. W łaśnie w ope
retce mogłem czuć się najlepiej. Być może 
jest to kw estia tem peram entu  czy też pew 
nych predyspozycji aktorskich. W róciłem 
więc do O peretki i do piosenki estradow ej, 
w której również św ietnie się czuję. Śpiew a
łem więc księcia w  „P taszniku z T yrolu” 
Zellera, porucznika A ndrzeja w  „Pannie 
w odnej” Law iny-Swiętochowskiego. O dtw a
rzałem  rolę barona w  „Baronie cygańskim ” 
S traussa i K am ila w „Wesołej w dów ce’" Le- 
hara, i w iele innych. W spom niała Pani o 
roli księcia Sou-Czonga w  „K rainie uśm ie
chu”. Otóż ro la ta  jest tym  dla ak to ra  ope
retkowego, czym rola H am leta dla aktora 
dram atycznego.

— Mial Pan zostać oficerem. Jak mi w ia
domo, wstąpił Pan nawet do Szkoły Ofi
cerskiej w  Toruniu. Czy to prawda?

— Tak, to praw da. Los chciał, że w łaśnie 
w  Szkole Oficerskiej w  Toruniu zauważono, 
że lubię śpiewać. Przydzielono więc m nie do 
zespołu amatorskiego, a ówczesny komen

dant Szkoły, gen. Laszko, zainteresow ał się 
moim śpiewem. W tedy w łaśnie skierow a
no m nie do Średniej Szkoły Muzycznej w 
Toruniu. Po ukończeniu tej szkoły śpiew a
łem  dw a la ta  w  Zespole P ieśni i Tańca 
W ojska Polskiego w  Bydgoszczy. S tam tąd 
przeniosłem  się do W arszawy — na studia 
adeptów  O peretki W arszawskiej, rozpoczy
nając jednocześnie — jak  już w spom nia
łem  — studia w  W arszawskiej Wyższej ' 
Szkole Muzycznej.

— W prasie nie tylko polskiej, ale i za
granicznej — bo śpiewał Pan niemal po ca
łym świecie— ukazały się bardzo pochlebne 
recenzje na temat Pana występów. Słynny 
krytyk muzyczny Robert Slierman („The 
New York Times”) określił Pana, jako „ar
tystę obdarzonego niezwykle pięknym gło
sem, o wyjątkowo cieplej barwie i szla
chetnym brzmieniu”. Krytykom amerykań
skim podobał się również swobodny, pełen 
elegancji sposób zachowania się Pana na 
estradzie.

— Podczas swoich występów w USA od
niosłem wiele sukcesów, zwłaszcza na reci-
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alu w now ojorskiej Carneggie Hall i w Ka- 
ladzłe. W łaśnie w  Carneggie Hall, gdzie 
wystąpiłem z indyw idualnym  koncertem  
irzed kilkom a laty, zaprezentow ałem  pu- 
iliczności arie operetkowe w  języku pol- 
kim  i angielskim, a także 4 piosenki — w 
ęzyku niem ieckim , angielskim , rosyjskim  i 
iolskim, m.in. z „I..ove story” oraz słynny 
rzebój Jana K iepury  „Brunetki, b londyn
i”. W tymże Nowym Jorku  powierzono mi 
tanowisko dyrektora artystycznego Polskie-
o T eatru  Muzycznego. S tała siedziba Tea- 
ru — zwanego Teatrem  Chopina — m ies
iła się na now ojorskim  Brooklynie.

— Byl Pan jedynym śpiewakiem — obok 
ana Kiepury, który wystąpił z pełnym re- 
italem w  Carneggie Hall — czyli w ccn- 
rum amerykańskiej kultury?

— Tak, przed la ty  śpiew ał tu  słynny Jan  
liepura. W hołdzie tem u w ybitnem u artyś- 
ie nagrałem  na swej drugiej płycie — dru- 
im longpley’u, zatytułow anym  „Tobie śpie- 
/am  tę  p ieśń-’, pięć piosenek z repertua ru  
Chłopca z Sosnowca”. Są to  m.in. takie 
nane przeboje, jak  „Brunetki, b londynki”, 
N inon”, które przypom inam  młodszemu i 
tarszem u pokoleniu.

— Mam w swym posiadaniu Pana long- 
iley’e „Twoim jest serce me” oraz „Tobie 
piewam tę pieśń”. Jak poinformowała swe-
o czasu ..Stolica” — honorarium z pierw- 
zej płyty („Twoim jest serce me”) przeka- 
ał Pan na konto ocJbudowy Zamku Kró- 
jwskiego w Warszawie.

— Pragnąłem  i ja  dołożyć sw oją „cegiel- 
:ę” do odbudowy Zam ku Królewskiego w 
Warszawie. Podczas swych występów w 
TSA i K anadzie stara łem  się zainspirow ać 
rodowisko polonijne do tego, by i ono 
irzyczyniło się do pow rotu tego historycz- 
ego obiektu na P lac Zamkowy. W US \  
n.in. daliśm y koncert, z którego dochód 
irzeznaczony był w łaśnie na odbudowę 
;amku Królewskiego w  W arszawie. Zresztą 
ochody z w ielu innych koncertów  (także

moich indyw idualnych) przeznaczaliśm y 
la społeczne cele, m.in. na Fundusz Bu- 
lowy Pom nika Czynu Polaków, na budowę 
izpitala-Pom nika Centrum  Zdrow ia M atki 
’olki, i inne. . Oprócz wspom nianych przez 
5an ią  dwóch p ły t („Twoim jest serce m e” 

„Tobie śpiew am  tę p ieśń”) nagrałem  jesz- 
:ze dwie. W ubiegłym  roku w  w itrynach 
klepowych m ożna było zobaczyć (i kupić) 
ongpley „Ryszard Tarasew icz wśród

g w iazd '. Gwiazdami, których blask mnie 
otaczał, były: W anda Polańska, Agnieszka 
Kossakowska, Ewa Ignatow icz i Leokadia 
Rym kiewicz-Ładysz. W tej chwili przygo
tow uję swój p iąty z kolei longpley, który 
nosić będzie nazwę „Twe cudne oczy".

— Ma pan w swym dorobku kilka tysięcy 
koncertów na estradach Polski i całej nie
mal Europy, a także pięć wielkich tourneć 
po USA i Kanadzie. Wrodzona muzykalność 
i nienaganna technika wokalna sprawiają, 
że Pan (a mówi się o Panu, że „ma złoto 
w gardle”) absolutnie swobodnie panuje nad 
różnorodnym repertuarem. Nie wszyscy jed
nak wiedzą, że jest Pan nie tylko wyko
nawcą pięknych piosenek, ale i autorem 
slow, a więc i po trosze — poetą.

— Proszę Pani. M imo że pociąga m nie 
operetka, a zwłaszcza jej przepiękne melo
die, śpiew am  także piosenki. Rzeczywiście, 
próbow ałem  swych sił jako autor tekstów  
piosenek, jako ten  poeta-am ator. Napisałem  
słowa do 10 piosenek, m.in. „Ty jedna zo
stań  ze m ną” (muzyka A ndrzej Seroczyński), 
„W rócisz do W arszaw y” (z m uzyką tegoż 
kompozytora). Przypom nę tu  — jeśli Pani 
pozwoli — refren  tej o s ta tn ie j:

„Do tego miasta, co młodsze niż młodość, 
coś każe wracać z najdalszych stron, 
do dwojga oczu — zielonych jak Wisła, 
do bliskich rąk”.

— Bardzo piękne słowa. ,
Najsurowszy, bodajże, polski krytyk Jerzy

Waldorff podkreślał wielokrotnie w swych 
recenzjach talent wokalny Pana. Dlaczego 
więc nie możemy podziwiać Pana na scenie 
Operetki Warszawskiej? Świetnie pamięta
my wspaniały „duet herbaciany” z „Krainy 
uśmiechu” z Pana udziałem. Czyżby już te 
czasy nie miały wrócić?

— Pani R edaktor in teresuje się sztuką 
i m uzyką — to napraw dę godne pochwały. 
Ale czy rzeczywiście wszyscy in te resu ją  się 
tymi dziedzinam i ku ltu ry  i znają się na 
n ich? Proszę mi pokazać np. dyrektora es tra 
dy, k tóry  jest fachow cem  z prawdziwego 
zdarzenia w tej branży. Jeśli są  tacy, to jest 
ich niew ielu Albo dyrektor jest z w ykształ
cenia leśnikiem, albo pracow ał przedtem  
np. w  spółdzielni m ieszkaniowej, albo jesz
cze gdzie indziej. D yrektorzy — czy to sce
ny muzycznej, czy teatru , czy też film u — 
muszą i powinni być zw iązani profesjonal
nie z estradą. Trudno, żeby urzędnik decy
dował nr>. o balecie.,. -

„Rola k s ię c ia  S ou -C zon ga  w  „K ra in ie  u śm ie c h u ” 
iest ty m  d la  a k tora  o p e re tk o w eg o , c zy m  rola  
Sarnięta d la  a k tora  d r a m a ty czn eg o ” . N a  zdj. R y 
szard T arasew icz  ja k o  k sią żę  Sou -C zon g

To zd jęc ie  p r e ze n to w a liśm y  ju ż  w  „ S z k ic u  o s to 
łe czn ej O p eretce” . J e s t  to  „ d u et h e r b a c ia n y ” z 
„K ra in y  u śm ie c h u ” . W sp an ia łą  p artn erk ą  B . Ta
ra se w ic za  b y ła  W anda P o la ń sk a

— A więc — zdaniem Pana — jak powi
nien być wybierany, przykładowo, dyrektor 
Teatru Muzycznego?

— D yrektor T eatru  Muzycznego powinien 
być w ybierany drogą konkursu!!!

— A kto do tego rodzaju konkursu powi
nien stawać?

— Proszę Pani. Przed pół rokiem , w Poz
naniu, w ybrano w łaśnie drogą konkursu dy
rek tora T eatru  Muzycznego, bo każdy dy
rek to r pow inien — co w ydaje się być sp ra 
w ą zupełnie oczywistą — spełniać podsta
wowe w arunki, w ym agania kw alifikacyjne 
(wykształcenie itd.), a jeśli jest to dyrektor 
T eatru  Muzycznego — musi znać się na m u
zyce. Nawet Sejm  to zatw ierdził. Ale są 
jeszcze, niestety, tacy niesubordynow ani 
urzędnicy — nie będę tu  w ym ieniał naz
wisk, lecz dla przykładu podam  niektóre 
inicjały, jak  np. M.S., E.K., J.B., którzy 
decydują o ku lturze w W arszawie. Jeśli tale 
dalej będzie, mimo w yraźnych ustaw  sej
mowych, to może w  przyszłości w ybuchnąć 
nieprzeciętna afera (była już taka, dość 
g łośna.w  ZPR-ach).

— Gdyby Panu zaproponowano jutro sta
nowisko np. dyrektora Teatru Narodowego
— czy Pan by je przyjął?

— No cóż, w cale się nie wstydzę tego, że 
nie znam  się na sztuce dram atycznej (w 
ścisłym tego słowa znaczeniu). Nie śm iał
bym naw et pomyśleć o stanow isku d y rek 
tora T eatru  Narodowego. Chociaż... może 
1 kw ietn ia zdecydowałbym  się na objęcie 
tego stanow iska (?)

— Jest Pan również organizatorem życia 
artystycznego. Proszę nam powiedzieć, jako 
doświadczony artysta, co zrobić, żeby w 
kulturze polskiej było lepiej?

— Proszę Pani. Przede wszystkim  muszą 
decydować — jak  to już pow iedziałem  — 
specjaliści w  spraw ie kultury, a nie urzęd
nicy . powołani przez organa państwowe, 
którzy w cale nie zajm ują się sztuką i k u l
tu rą ; w ręcz przeciw nie — oni tę ku ltu rę 
niszczą. M enażerem, czy też tzw. decyden
tem  w  kulturze w inien być ten, kto posiada 
odpowiednie w ykształcenie w tym  kierunku, 
a więc — jak  to się mówi — odpowiedni 
człowiek na odpow iednim  stanow isku; czło
wiek, który podejm uje decyzje w pełni 
kom petentne.

cd. na str. 13

„W esoła w d ó w k a ” Ł eb ara — u rzek ający  du et 
i  H ann ą D o b row olsk ą



Z cyklu: historyczne wędrówki włoskie

Ilekroć wspom inam  Sardynię, w myślach 
moich po jaw iają się dw ie kobiety, żyjące w 
różnych epokach historycznych, k tóre roz
sław iły ją  na świat. O jednej wiedziałam 
dość dużo, zanim znalazłam  się na tej cie
kaw ej, nieprzystępnej wyspie, istn ienia zaś 
drugiej nie przeczuwałam , ale poznawszy jej 
dzieje, przypadające na niespokojny dla 
Sardynii XIV wiek, zrozum iałam  doniosłość 
stworzonego przez nią dzieła i stąd w ielką 
popularność.

O Sardynii m iałam  powierzchowne pojęcie 
dzięki powieściom pisarki pochodzącej z tej 
wyspy, G racji Deleddy, laureatk i nagrody 
Nobla. Sardynia to wyspa m ało znana ■— 
pełna tajem nic i sprzeczności: dzikie, nie
dostępne góry, w których rządzi natura . S ta
da owiec i srebrzyste oliwki, stożkowate 
budowle kam ienne z epoki wczesnohisto- 
rycznej, korkowe dęby o nagich, b runat- 
nch pniach, stojące na rozsłonecznionych po
lach. Sardyńczycy uchodzą za ludzi nieprzy
stępnych, zam kniętych w  sobie. W yspa prze
chodziła różne panow ania, zdobywcy zmie-

Sardyńska
niali się, Sardyńczycy m usieli się godzić z 
kolejnym i w ładcam i. Terytorium  wyspy w 
ciągu stuleci padało ofiarą ciągłych podbo
jów. W starożytności podbita przez K arta
ginę, potem  przeszła pod panow anie rzym 
skie, a następnie W andalów. N ękana ciągły
mi najazdam i A rabów  znosiła w ładanie Bi
zancjum , później sta ła się a reną  n ieustan
nych w alk  między G enuą a Pizą. Wyspa 
znajdow ała się pod panow aniem  hiszpań
skim, austriackim  i aż do wyzwolenia Włoch 
pozostawała pod rządam i dynastii sabaudz
kiej, po czym weszła w  skład królestw a 
włoskiego. Ta burzliwa, k rw aw a historia 
spowodowała, że Sardyńczycy — ludność o 
skom plikowanej m ieszaninie cech i nalecia
łości — sta li się nieufni, surowi, ponurzy 
i zacięci.

G racja Deledda była pierw szą p isarką 
ściśle zw iązaną z Sardynią, która odtworzy
ła  autentyczny obraz wyspy i życia jej 
mieszkańców. P isarka patrzyła na rodzinny 
k ra j oczami patrio tk i i estetki, i w fabułę 
sych utw orów  w prow adziła przyrodę jako 
siłę i .potęgę ksz tałtu jącą człowieka i w pły
w ającą na losy ludzkie.

Do Cagliari, stolicy Sardynii, przyjechałam  
wczesnym wieczorem, kiedy nad miastem  
powoli zapadał zmrok, a słońce rzucając 
purpurow e smugi kryło się za morzem. W 
ich blasku budowle wyglądały jakby osnu
te jakąś m giełką melancholii. Nie zdążyłam 
zwiedzić am fiteatru  rzymskiego, ale w stąp i
łam  do barokowego kościoła św. M ichała i 
obejrzałam  resztki domu poety Tegelliusa, 
z atrium  wyłożonym mozaikam i i ozdobio
nym kolum nam i. P rzy kolacji przewodnik 
dużo. 'opowiadał o Cagliari, o katedrze z 
unikalną, rokokową fasadą, po czym zmie
nił tem at i zaczął wychw alać specyfikę 
kuchni sardyńskiej. Z potoku słów zrozu
miałam , że najsm aczniejsze jest wino 
V ernaccia w  regionie O ristano, a najśw iet
n iejszą delicją jest sebada, również w  O ri
stano. Wówczas pierw szy raz usłyszałam  o 
Oristano i zapytałam , w której części S ar
dynii leży to miasto. Ten m om ent okazał 
się przełom owy w moim zainteresow aniu 
wyspą. To, co usłyszałam  o O ristano. a prze
de wszystkim  o Eleonorze z rodu, sędziów 
A rborea sprawiło, że nazaju trz  rano północ
no-zachodnia część wyspy stała się etapem 
mojej sardyńskiej wędrówki.

O ristano leży nad brzegiem  rzeki Tirso, 
jest to niew ielkie, jakby trochę senne m ia

steczko. Szczególnie zainteresow ały mnie fo r
tyfikacje średniowiecznego pałacu sędziów 
A rborea i pom nik giudichessy Eleonory na 
placu katedralnym . K atedra, okazały budy
nek siedem nastowieczny, posiadający parę 
obrazów sardyńskiego m istrza M arghinotti, 
z zew nątrz niczym specjalnym  się nie w y
różnia. Za to na placu em anuje dostojność 
i m ajesta t postaci z pom nika. Eleonora du
mnie spogląda na miasto, k tórem u zostawiła 
cenny i niezwykły dar — ujednolicone p ra 
wa, co przy zróżnicowanych, odrębnych p ra 
wach jurysdykcyjnych i zwyczajach miało 
w ielkie znaczenie dla przyszłości sardyńskie
go narodu..

Za miastem , nad jeziorem  M are Pontis, 
do dziś widoczne są ru iny  cytadel^ w  której 
w końcu XIV w ieku Eleonora ogłosiła Car- 
ta de Logu. W prow incjonalnym , 24-tysię- 
cznym O ristano, patrząc na sta tuę  Eleonory, 
próbow ałam  um iejscowić j ą  w skom pliko
wanej h istorii wyspy i poznać zasługi, dzię
ki k tórym  trwa,1 w  pam ięci ludności. Pom i
mo, żer minęło ponad pięćset la t od jej śm ier
ci, w spom nienie Eleonory jest w  mieście na
dal żywe.  Może to w łaśnie jedna z sardyń- 
skich cech, ten szacunek dla pam iątek p rze
szłości. Pozostała w sercach oristańczyków 
i ten najw iększy dowód miłości — pam ięć
— czyni ją  nieśm iertelną.

Ród Eleonory był jednym  z czterech sę
dziowskich rodów ustanow ionych na Sardynii 
w czasie panow ania Pizy. Pizańczycy, opa
now ując w  XI w ieku wyspę, zatw ierdzili 
cztery dystrykty sędziowskie: Cagliari, Tor
res, G allura i Arborea, adm inistrow ane przez 
sędziów. Jeden z sędziów A rborea, Barisorie, 
przyjął tytuł króla, w spaniałom yślnie ofia
row any m u przez cesarza Fryderyka B ar- 
barossę. Chociaż sędziowie A rborea nie uży
w ali tego tytułu, insygnia w ładzy królew 
skiej pieczołowicie przechowywali w ksią
żęcym skarbcu.

Eleonora, córka sędziego M ariano IV 
Arborea, poślubiła B rancateone Doria, h ra 
biego de Monteleone, de M arm illa di Anglo- 
na. Po śmierci M ariano IV w ładzę w  1370 
roku odziedziczył jego syn, Hugo IV b ra t 
Eleonory, który przejął po ojcu nie tylko 
panowanie, lecz również projekty, am bicje 
i nienawiść do Aragończyków, którym  p a 
pież Bonifacy V III dał Sardynię jako lenno. 
Alfons IV aragoński podbił całą Sardynię 
z w yjątkiem  dystryktu A rborea. Hugo dążył 
do zachowanie niezawisłości i n ie  przebie
ra jąc  w środkach naraził się swoirr podda
nym, w ynikiem  czego było pow stanie w 
O ristano w  dniu 3 m arca 1382 roku, p rze
mienione w  k rw aw ą m asakrę, k tórej ofiarą 
padł Hugo i jego jedyna córka, m łodziutka 
Benedetta. Po tym dram atycznym  w ydarze
niu nastąpiło  rozprężenie, proklam owano re 
publikę, zniszczono insygnia władzy królew 
skiej i splądrow ano książęcy pałac. Wówczas, 
w zenicie anarchii, pojaw iła się Eleonora, 
siostra zam ordowanego i u ję ła  ster rządów  
w swe silne ręce.

Dzięki Eleonorze prow incja A rborea u ra 
tow ała sw ą niepodległość, odparła zakusy 
Aragończyków i osiągnęła pod jej panow a
niem szczyt pomyślności. Eleonora była n ie
w ątpliw ie niepospolitą niewiastą, in teligen
tną, odw ażną i rozsądną. W tragicznym  dla 
swej rodziny i ojczyzny momencie czując, 
że na niej spoczywa odpowiedzialność za 
zachowanie godności rodu, stanęła dzielnie 
na wysokości zadania. Zebrała garstkę przy
jaciół swej fam ilii, skupiła sojuszników 
bra ta  i weszła do buntującego się jeszcze 
wciąż O ristano. M ajestatyczny pochód córki 
powszechnie szanowanego M ariano IV, w 
żałobnym stroju, opanowanej, otworzyło jej 
w krótce wszystkie serca. Bez w ysiłku p rze
jęła władzę. N iepokoje odezwały się jeszcze 
raz, słabym  echem, ale tw arde je  stłumiła.

cd. na str. 4

prawo dawczyń i
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Dzieje cywilizacji (48)

, lokalizacja  geogra-
data, okres  ficzna, polityczna

1385 Polska

fakty ,  w ydarzen ia

Unia w  K rew ie: w ielki książę li
tew ski Jagiełło  w zam ian za uzyska
nie ręki Jadw igi i tronu polskiego 
zobowiązuje się przyjąć chrzest w 
obrządku łacińskim , naw rócić L it
wę na chrześcijaństw o i przyłączyć 
do Polski ziemie L itw y i Rusi.

1385 Niemcy

ok. 1385 Europa

1386—1434 Polska

Założenie uniw ersytetu  
bergu.

w  Heidel-

po 1386—1466 Włochy

po 1386—1440 Holandia

1387—1455 Włochy

1387

1389

1391

1393

1397

Włochy

W zm agają się wysiłki zm ierzające 
do reform y Kościoła. Uczeni, teolo
gowie, profesorow ie uniw ersytetu  
paryskiego działa ją  na rzecz usunię
cia schizmy.

W ładysław  Jagiełło  królem  polskim 
na mocy ugody w  K rew ie. P rzepro
w adził chrzest Litwy, reaktyw ow ał 
A kadem ię K rakow ską, rozbił w oj
ska krzyżackie pod G runw aldem . 
W alczył o zapew nienie dziedzictwa 
tronu dla swych -synów w ydając 
szereg przyw ilejów  szlacheckich.

Donatello. Rzeźbiarz włoski, w ybit
ny przedstaw iciel renesansu. Rzeźbił 
posągi i reliefy o tem atyce re lig ij
nej i mitologicznej.

Je an  V an Eyck. M alarz n iderlendz- 
ki. Zerw ał ze średniow ieczem  w 
m alarstw ie, udoskonalił technikę 
olejną, w yw arł duży w pływ  na roz
wój m alarstw a nowożytnego.

F ran  Angelico (wł. Guido di Piętro). 
M alarz włoski przełom u gotyku i 
renesansu; m alow ał obrazy i freski 
religijne.

Początek budowy katedry  w  M edio
lanie.

Europa poł.-w sch.Państwo serbskie upada po klęsce 
poniesionej od Turków  w  bitw ie na 
Kosowym Polu.

Włochy Założenie un iw ersytetu  w  Ferrarze.

Europa poł.-w sch.B ułgaria pod jarzm em  su łtana Ba- 
jazeta. W ęgry w  niebezpieczeństwie.

Polska

1399

ok. 1400

1400

Polska

F rancja

Początki tajnego Związku (Towa
rzystwa) Jaszczurczego, zaw iązane
go przez rycerzy ziemi chełm ińskiej 
w  celu obrony  przed gw ałtam i 
krzyżackim i, podstaw a późniejsze
go Związku Pruskiego.

Zgon Jadwigi, krolowej Polski.

B racia van L im burg p racu ją  jako 
m alarze m in ia tu r na dworze Ja n a  
księcia B erry (Godzinki księcia du 
Berry).

U niw ersytet w  K rakow ie otrzym uje 
w ydział teologiczny.

Dźwięki, słowa, zdania:

mowa ludzka
Od wielu, w ielu tysięcy la t coś najzwyklejszego, codzien

nego, przynależnego człowiekowi, coś, co odróżnia go od 
reszty ożywionego św iata zw ierząt i roślin. Ale jak  się to 
zaczęło? J a k  ludzie — jacykolw*ek w tedy byli — nauczyli 
się mówić, sami, bez naśladow ania innych, co dziś je s t u 
działem  każdego m alucha na świecie?

Istoty przedludzkie — dwunożne m ałpy stepowe — nie 
um iały mówić, oczywiście, ale m iały mózg znacznie lepiej 
rozw inięty od mózgu swoich przodków, m ałp leśnych, a ta k 
że od mózgów współczesnych m ałp  człekoształtnych. W pły
nęło na to w iele czynników: w ędrowny tryb życia w  stepie, 
a taikże — a może przede wszystkim  — liczne czynnośęi rąk, 
zwolnionych, dzięki w yprostow anej postaw ie, od podpierania 
ciała podczas chodzenia. Mózgi tych isto t poddaw ane więc 
były działaniu  znacznie większej ilości bodźców niż u in 
nych zwierząt, a to z kolei powodowało stały, choć bardzo 
pow olny ich rozwój. Żyły grom adnie, a ich bardzo rozw inię
ty instynkt naśladow czy um ożliw iał — choć w  bardzo ogra
niczonym stopniu  — w ykorzystyw anie doświadczeń innych 
osobników. Wreszcie, po setkach tysięcy lat, około m iliona 
la t temu, z dwunożnych m ałp stepowych rozw inął się p ra 
człowiek, zwany m ałpoludem  w yprostow anym  (Pithecantro- 
pus erectus).

Praczłow iek potrafił w yrabiać najprostsze narzędzia, umiał 
posług:w ać się ogniem (choć jeszcze nie um iał go rozpalić) 
i niew ątpliw ie posiadał już zaczątki czysto ludzkiego sposo
bu porozum iew ania się — mowy.

Mowa to zespoły dźwięków, w ykrzykników  lub wyrazów, 
m ających określone znaczenie, ton i treść, dzięki którym  lu 
dzie mogą przekazyw ać sobie w łasne doświadczenia życio
we. W prawdzie i zw ierzęta w ydają pew ne dźwięki, ale ich 
zakres je s t niezwykle ograniczony i sygnalizują one tylko 
pew ne stany em ocjonalne, nie będąc, w  przeciw ieństw ie do 
słów mowy ludzkiej, ich świadomym oznaczeniem.

Pow staw anie mowy ludzkiej poprzedzone więc było roz
wojem  mózgu, ale także zm ianam i spowodowanymi w ypros
tow aną postaw ą ciała (przesunięcie k rtan i ku przodowi, 
przejście głowy w  pozycję w yprostow aną), co umożliwiło 
w ydaw anie bardziej różnorodnych niż u zw ierząt dźwięków. 
Te pierw sze dźw ięki-słow a w ydaw ane przez praludzi to 
praw dopodobnie słabo zróżnicowane dźwięki gardłowe, no
sowe i mlaszczące, rodzaj ^vykrzykników-wezwań dotyczą
cych nielicznych pojęć ży d a  codziennego. S tanow iły one już 
jednak  pew ne uogólnienia, np. pojęcia oznaczające w szyst
ko, co było związane z polowaniem , jedzeniem , ogniem, a 
nie określające żadnego konkretnego polowania, jedzenia 
czy ogniska. Ludzie bowiem mówiąc — m yślą za pomocą 
pojęć-uogólnień, które są  treśc ią  słów. Je st to wyłącznie 
ludzka właściwość, niedostępna dla zrwierząt, bow iem  dla 
człowieka isto tna jest treść słów, a nie ich brzm ienie. Tak 
więc tylko dla człowieka obojętne jest np. czy ktoś zawoła 
„Pożar!” czy „Pali się!”, bowiem  treść pojęciow a tych róż
nych dźwięków je st tak a  sama.

Rozwój mowy ludzkiej był n.ezw ykle powolny i trw ał 
bardzo długo. Setki tysięcy la t minęło, zanim  prym ityw ne 
w ezw ania-w ykrzykniki przekształciły się w mowie ludzi 
pierw otnych, pochodzących od praludzi i żyjących ok. 200 
tys. la t temu, w  wieloznaczące niepowiązane słow a-zdania, 
a później w liczne złożone słow a i zdania.

W raz z rozwojem  mowy rozw ijało się myślenie, k tóre wy
chodząc z zasadniczych pojęć różnicowało się stopniowo 
coraz bardziej, aż objęło pierw sze pojęcia o zjaw iskach 
przyrody. Z czasem, 'kilkadziesiąt tysięcy la t tem u, pow sta
ła  już zapewne artykułow ana mowa, o silnie zróżnicow a
nych według brzm ienia i sposobu w ym aw iania dźwiękach, 
a zakres m yślenia znacznie się rozszerzył; zjaw iło się też 
w iązanie pojęć.

Dzięki m owie człowiek zdobył wyłącznie ludzki sposób 
poznaw ania otaczającego św iata. To m ow a uczyniła nas n a 
praw dę ludźmi. Mowa je st zarazem  w ytw orem  społeczeńst
wa i w arunkiem  koniecznym jego istnienia. O kazuje się bo
wiem, że ,gdy w okresie wczesnego rozw oju mózgu dziecka 
zabraknie bodźców w  postaci słów, w ypow iadanych przez 
jego otoczenie — to w takim  w ypadku mózg dziecka n ie  mo
że .się praw idłow o rozw inąć i w późniejszym  naw et okresie 
życia n ie  je s t już zdolny do pełnego rozwoju.

Ale mowa, porozum iew anie się — to jeszcze nie języki. O 
pow staniu i zróżnicow aniu języków — następnym  razem.

W arna: g ro b o w iec  k ró la  W ład ysław a  III, zw a n eg o  W arn eń czyk iem , 
k tó ry  tu  zg in ą ł w  b itw ie  z T urkam i w  1444 r.

11



To wszystko  niebo rządzi, a planety jego 
Bo im moc ta nadana od Pana samego.
...wzdyć przed się planety moc mają, 
gdyż owi praktykarze czasy powiadają,
O niemocach, o śmierci, o pewnych przygodach, 
O kłopotach, o walkach i o prędkich szkodach.

MIKOŁAJ BEJ

Wpisani w lutowo-marcowe gwiazdy

-  RYBY
Ryby podążają za Wodnikiem. Nic 

dziwnego, bo też woda jest ich kró
lestwem. Przebywają w nim od 21 
lutego do 20 marca, czyli dokładnie 
tyle, ile trwało zbliżanie się końca 
pory deszczowej w  starożytnej 
Chaldei. Dzisiaj mało kto zastana
wia się nad tym faktem, bo też i 
czasy wydają się zbyt odległe. Co 
innego, gdy chodzi o horoskopy sta
wiane przez starożytnych mędrców. 
Może więc warto oddać im głos...

Astrologowie greccy twierdzili, że 
znakiem Ryb rządzi planeta Jowisz. 
Współczesna astrologia wprowadza 
tu  małą korektę, panem wszystkich 
Ryb czyniąc NEPTUNA. Jego to 
wpływ sprawia, że osoby urodzone 
za jego panowania przejawiają wie
le cech pozytywnych, takich jak 
wrażliwość, intuicja, delikatność, 
subtelność, czułość, altruizm, po
święcenie a także (uwaga!) medial- 
ność i mistycyzm.

Aby obraz Ryb był pełniejszy wy
pada tu  dodać jeszcze cechy nega
tywne, których każda Ryba bez 
względu na płeć powinna się wy
strzegać. Bo też od najmłodszych lat 
Rybom grozi: niezdecydowanie,
gnuśność, znerwicowanie, fatalizm, 
uleganie nałogom, brak poczucia rze
czywistości, a także... lenistwo.

Nie oznacza to oczywiście, że 
wszystkie z wymienionych tu  cech 
negatywnych dotyczą wszystkich 
Ryb. Niemniej są one na tyle groź
ne, że wczesne ich eliminowanie mo
że przynieść w przyszłości każdej 
Rybie nieoczekiwane korzyści.

Warto też, aby Ryby wiedziały, 
że od wieków prawie wszyscy mi
strzowie gwiezdnej wiedzy podkre
ślali sprzeczność cech charakteru, 
jaka miała cechować ludzi urodzo
nych pod tym znakiem. Mieli oni 
być zatem zrównoważeni i jedno
cześnie skłonni do nagłych wybu
chów gniewu, skromni i przesadnie 
ambitni, szukający towarzystwa in
nych, a zarazem zachowujący rezer
wę w stosunku do otoczenia. „Moż
na znać ich długie lata i nie poznać

do końca” — wyrokowano od wie
ków.

„Czyny ich rzadko dla drugich 
zrozumiałe, a i oni sami nie wiedzą 
dlaczego taką, a nie inną obrali dro
gę” — pisał Domenico Mario Nova- 
ra. Inni dodawali do tego własne 
spostrzeżenia, podkreślając gościn
ność i hojność urodzonych pod zna
kiem Ryb.

Wszyscy natomiast byli zgodni co 
do tego, że „można ich znać długie 
lata i nie poznać do końca”. Wiele 
horoskopów stawianych ludziom 
spod tego znaku zdawało się to po
twierdzać. Bo też jak pisał Tycho de 
Brahe: „Wiedza tajemna i magiczne 
praktyki mają dla nich nieodparty 
urok. A dar wieszczenia przyszłości 
przynoszą z sobą na świat”.

Rybom, podlegającym władzy 
Neptuna daje to ponadto szerokie i 
dogłębne zrozumienie innych ludzi, 
a także romantyczność i uczucio
wość, wrażliwość i medialność.

Wrażliwości zawdzięczają Ryby 
swe uzdolnienia artystyczne, zwłasz
cza w zakresie muzyki i śpiewu. Bę
dąc w tej sztuce uczniami pojętnymi 
zupełnie nie wykażą zdolności w 
sprawach handlowych, toteż wszel
kie profesje z nimi związane nie 
wróżą praktycznie nic dobrego.

O wiele korzystniejsze są dla Ryb 
podróże, nawet te odległe, i wszel
kie zawody z nimi związane, takie, 
które wymagają przenoszenia się z 
miejsca na miejsce.

Najkorzystniej, jeśli Ryby wybio
rą  się w taką podróż w czwartek, 
czwartego dnia miesiąca, gdyż licz
bą dla nich szczęśliwą jest właśnie 
— 4.

Do twarzy najkorzystniej będzie 
im w błękicie i ciemnym fiolecie, 
na którym wspaniałym blaskiem 
mienić się mogą na zmianę — ame
tysty i perły.

Jeśli zaś chcą podjąć ważne w 
swym życiu decyzje, najlepiej, gdy 
uczucia swoje i sympatię skierują 
w stronę: Raka, i Skorpiona, ą tak
że Bvka i Koziorożca.

Gwiazdy radzą im natomiast za
chować ostrożność wobec Wagi j 
Lwa, szczególnie, że jako niezwykle 
wrażliwe, Ryby, mają skłonność do 
zmienności uczuć i zamykania się w 
świecie własnych przeżyć.

Starożytni lekarze znali również 
„słabe punkty” Ryb. Osobom uro
dzonym pod tym  znakiem zalecali 
więc dbałość o stopy, które na sku
tek choroby krążenia są u Ryb 
szczególnie narażone. Schorzeniu te
mu miał skutecznie przeciwdziałać 
kasztan, który przygotowywano w 
postaci wywaru.

Ponadto jako szczególnie wrażliwe, 
Ryby mogą mieć skłonność do popa
dania w stany depresyjne i zapada
nia na choroby psychiczne, co może 
wynikać z tak charakterystycznej 
dla Ryb ucieczki od świata material
nego i izolacji od wszelkich realnych 
struktur.

Urodzeni pod znakiem RYB:

22.11.1810 r. — Fryderyk Chopin, 
kompozytor polski,
22.11.1840 r. — August Bebel, dzia
łacz niemieckiego i międzynarodo
wego ruchu robotniczego,
2.111.1900 r. —Kurt Weill, kompo
zytor niemiecki,
6.III.1475 r. — Michelangelo Buo- 
narrotti, malarz włoski, architekt 
doby Renesansu,
7.III.1875 r. — Maurice Ravel, kom
pozytor francuski,
19.111.1900 r. — Frederic Jean Jo- 
liot-Curie, fizyk francuski, 
20.111.1890 r. — Beniamino Crigli, 
włoski śpiewak operowy.

Tak więc muzyka zaczyna, a śpiew 
kończy krótkie „abc” tajemniczych 
Ryb. Niczego nie sugerując po
zostawiamy jednak prawdę o Ry
bach samym... RYBOM.

fElDo)



Re \zmowa
z RYSZARDEM 
TARASEWICZEM
godnym 
następcą 
legendarnego 
Jana Kiepury
dokończenie ze str. 8—9

— A co Pan sądzi na temat współczesnych 
piosenkarzy?

— Może zacznijm y od tych przedw ojen
nych. Myślę, że gdyby przedw ojenni, sław ni 
piosenkarze byli teraz między nam i, a więc 
żyli w czasach nam  współczesnych, nie wy
trzym aliby konku iencji ze współczesną 
estradą. Uważam, że dzisiaj m am y o wiele 
w spanialszych, u talentow anych piosenkarzy 
i pieśniarzy niż przed wojną.

— Pana zdanie na temat seniora naszych 
polskich piosenkarzy — mam tu na myśli 
Pana Mieczysława Fogga...

— Moje zdanie? Proszę Pani — niech pu
bliczność czy słuchacze sam i oceniają wy
konawców.

— Proszę Pana. Krytycy sceniczni za
mieszczają w  prasie w iele diametralnie 
różnych recenzji dotyczących tego samego 
przedstawienia. Czy uważa Pan, że jest to 
dobre czy zle?

— Wybaczy Pani, że będę tu  dość ostry 
w swojej wypowiedzi. Otóż myślę, że p raw 
dziwy k ry tyk  sceniczny (muzyczny) pow i
n ien  — choć trochę — odróżniać nutę od 
półnuty, jeśli chce na ten tem at pisać. Ale 
cóż — są tacy, co piszą bardzo dużo, zaj
m ując się rozm aitym i dziedzinam i sztuki — 
chcą być uniw ersalni. Piszą więc na tem at 
baletu, d ram atu  itd., a także o operetce. 
A tak  napraw dę, to nie znają się na niczym. 
I co z tego wychodzi?! Mogę tylko nad tym 
ubolewać! Niechaj piszą ci, co m ają w spól
ny m ianow nik ze sz tuką i muzyką.

— Kogo Pan uważa za wzór polskiego 
tenora — wzór, który by można naślado
wać?

— W łaściwie nie powinno się nikogo n a
śladować, zaś wzór w inno się brać z takich 
tenorów, jak  Bogdan Paprocki — doskonały 
głos, św ietna dykcja (można zrozumieć wszy
stko, co on śpiewa). Życzyłbym sobie w 
przyszłości (będąc w jego wieku) śpiewać 
tak, jak  on.

— Pozwoli Pan, że spytam jeszcze o tzw. 
gwiazdę tenorów polskich.

— A może ja  teraz spytam  P an ią  R edak
tor — czy idzie Pani o gwiazdę „lansow a
ną” przez kogoś, czy też o praw dziw ą gwiaz
dę? Bo zdarza się, niestety, że w  Telewizji 
„lansuje się” kogoś lub „robi się” z kogoś 
idola — nie wiadom o dlaczego i po co? 
Praw dziw ym i gwiazdam i są ci artyści, k tó 
rzy śp iew ają bardzo dobrze, śp iew ają d łu
go, naw et ponad 30 lat. W ymienię tu  jesz
cze raz Bogdana Paprockiego, a także takie 
nazwiska, jak : A ndrzej Hiolski, Bernard
Ładysz, z którym i m iałem  w ielki zaszczyt 
i przyjem ność występować w Telewizji 
jeszcze jako student).

— Co Pan sądzi o polskich festiwalach?
— Nasze festiw ale — powiedzmy to sobie 

szczerze — są, niestety, nieuczciwe i n ie
spraw iedliw e.

— Dlaczego?
— Pani R edaktor (specjalistka w dziedzi

nie muzyki) nie pow inna m nie na ten tem at 
pytać. Pozwoli w ięc Pani, że ja  spytam : co 
P ani sądzi o pierw szej nagrodzie w Sopocie?

— A widzi Pani!
— Może zmienimy temat, Pan pozwoli?
— Proszę bardzo.
— Panie Ryszardzie. Oglądamy Pana — 

od czasu do czasu — w Telewizji. Co Pan 
sądzi o programach telewizyjnych?

— Proszę Pani. W Telewizji w ystępuje 
w łaśnie — w spom niane już przeze m nie — 
„lansow anie” pewnych ludzi, „lansowanie 
na siłę” (że nie wspom nę już o tak  łub ia
nym  niegdyś Telew izyjnym  Koncercie Ży
czeń). I to pow inno się zmienić. Przecież u 
nas, w  Polsce, jest państw ow a Telewizja, 
a nie pryw atna. Podejrzew am , że kierow nic
two Telewizji nie ma po prostu czasu, aby 
w to wkroczyć. Czy P an ią  nie męczy np. 
słuchanie po 5 razy dziennie tego samego 
piosenkarza, np. w  rad iu? Czy czasem nie 
stw orzyliśm y sobie w  Polsce pryw atnej Te
lewizji, tak  ja k  to ma miejsce np. w USA? 
Telewidz jest niejako zmuszony oglądać to, 
co mu się serw uje w  program ie telew izyj
nym, a nie to, co napraw dę chciałby zoba
czyć na m ałym  ekranie. Ale jest jednak  róż
nica między nam i a te lew izją  zachodnią. 
Na Zachodzie za tego rodzaju  „lansow anie” 
pseudo-gw iazd trzeba płacić! Czasami więc
— oglądając program  telew izyjny — tak  so
bie myślę, że jestem  chyba w Ameryce 
(gdzie jest te lew izyjna m afia). A przecież 
u nas nie m a m afii. W prost przeciw nie, nie 
powinno być m iejsca na coś podobnego! Jdk 
więc się to dzieje?

— A może przypomina Pan sobie — ze 
swej bogatej „muzycznej” przeszłości — ja
kąś przygodę związaną z odtwarzaniem po
staci operetkowej?

— Owszem, coś takiego było. Sam a przy
goda zw iązana była z operetką Jan a  
S traussa „Baron cygański”, w której kreo
w ałem  głów ną rolę. Otóż pojechałem  wów
czas ze swym akom paniatorem  do S zklar
skiej Poręby. Było już dość późno, po godz. 
9 wieczorem. W ysiadam y z au tokaru  — a 
tu  podchodzi do nas grupa najpraw dziw 
szych Cyganów. Okazało się, że rozpoznali 
we mnie swego cygańskiego barona B arin- 
kay’a. I tak  długo nas nie puszczali, dopóki

nie zaśpiew ałem  im  straussow skich arii, przy 
akom paniam encie akordeonu (mieli bowiem 
ten instrum ent przy sobie). Mój nieoczeki
w any w ystęp trw ał blisko godzinę.

— Pan — artysta obdarzony tak pięknym, 
ciepłym głosem — w typie „lirico spinto”
— piastuje obecnie stanowisko dyrektora 
i kierownika artystycznego Warszawskiego 
Zespołu Imprez Artystycznych. Czy nie żal 
Panu sceny operetkowej?

— Jestem  zarówno człowiekiem estrady, 
jak  i operetki. O rganizujem y w iele im prez 
artystycznych o bardzo szerokiej tem atyce 
i różnorodnych form ach na terenie całej 
Polski. W skład Zespołu wchodzą ulubieńcy 
polskiej publiczności — artyści znani z ra 
dia i telew izji. Zespół Im prez Artystycznych 
występować także może z okazji św ią t oko
licznościowych, dla środow isk społeczno-za
wodowych, zakładów pracy i instytucji. Mo
żemy np. przygotować im prezę na - indyw i
dualne życzenie — z okazji jubileuszu za
kładu pracy czy festynu. Zakres naszej dzia
łalności jest w ięc bardzo szeroki. W pro
gram ach swych m am y także fragm enty  ope
retek. Tak Więc — jak  P ani w idzi — nie 
„uciekłem ” zupełnie od operetki.

— Czy można powiedzieć, posługując się 
tytułem Pana płyty: „Twoim jest serce me”, 
że serce Pana należy do operetki?

— Jeśli nie do operetki, to na pewno do 
pięknej, urzekająco pięknej muzyki w spa
niałych klasyków operetkowych. To mogę 
potwierdzić.

— Któregoś roku występował Pan w Te
lewizji z okazji Międzynarodowego Dnia Ko
biet razem ze swą córką — Kingą, w pro
gramie „Kinga i Ryszard Tarasewiczowie”. 
Przypominam sobie, że córka prowadziła 
wówczas program i akompaniowała Panu. 
Czyżby więc poszła w  ślady Taty?

— Praw dopodobnie K inga odziedziczyła po 
m nie zainteresow ania, a może i ta len t —. 
czas okaże! W każdym  razie, kiedy m iała 
7 la t po raz pierwszy w ystąpiła w telew i
zyjnej audycji poświęconej Adolfinie Zima- 
jer, g rając i śpiew ając rolę m łodziutkiej 
Z im ajerki. Obecnie K inga jest studentką 
muzykologii.

— Życzymy więc Panu i Córce wielu  
światowych sukcesów artystycznych, a także 
powodzenia w  życiu osobistym. Serdecznie 
dziękujemy — w imieniu naszych Czytel
ników — za rozmowę.

— Ja  również dziękuję, przekazując tą  
drogą najserdeczniejsze pozdrow ienia wszy
stkim  Czytelnikom  „Rodziny” i Redakcji.

Rozmawiała: MAŁGORZATA KĄPIŃSKA

B a r b a r a  N iem an — s łynn a ś w iato w a  sop ra n is tka  
u ś m ie c h u ”  z R y sz a rd e m  T arasew icz em

śpiew ała  także wT ,,K ra in ie
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Rozmowy 
z Czytelnikami

Rozwojem w spółpracy ekum e
nicznej między Kościołami 
chrześcijańskim i in te resu ją  się 
również świeccy wyznawcy. Nic 
więc dziwnego, że corocznie 
o trzym ujem y w  tej m aterii w ie
le listów  od naszych Czytelni
ków. W większości tchną one 
życzliwością i m iłością chrześci
jańską oraz zredagow ane są w 
rzeczowej i ku ltu ra lnej formie. 
Zaliczyć do nich m ożna również 
list, w  którym  p. Ewelina M. z 
Zielonej Góry pisze, co nastę
puje:

„Jestem rzymskokatoliczką. I 
jak wielu ludzi wierzących do
strzegam potrzebę zjednoczenia 
wszystkich chrześcijan. Toteż 
często proszę Boga, by urzeczy
wistniło się pragnienie Chrystu
sa, wyrażone w słowach Jego 
modlitwy arcykapłańskiej: „Aby 
wszyscy byli jedno” (J 17, 21). 
Tak w iele nas już łączy. Wszak
— według nauki św. Pawła — 
„jeden (jest) Pan, jedna wiara, 
jeden chrzest, jeden Bóg i Oj
ciec wszystkich” (Ef 4, 5—6),
bez względu na przynależność 
wyznaniową.

Dziełu zjednoczenia służy na 
pewno Powszechny Tydzień Mo
dlitwy o Jedność Chrześcijan,

organizowany w  naszym kraju 
corocznie przez Polską Radę 
Ekumeniczną. Nie w iele jednak 
wiem  o tej organizacji między
kościelnej. Dlatego proszę Dusz
pasterza o odpowiedź na nastę
pujące pytania: Kiedy powstała 
Polska Rada Ekumeniczna? Czy 
wszystkie Kościoły chrześcijań
skie w naszym kraju do niej na
leżą? Dlaczego termin Powszech
nego Tygodnia Modlitwy wyzna
czony został tak niefortunnie — 
w zimie, kiedy nie wszyscy mo
gą uczestniczyć w  jego obcho
dach? Czy do tej pory Kościoły 
chrześcijańskie w  Polsce osiąg
nęły już porozumienie w nie
których sprawach? Jakie stano
wisko wobec ruchu ekumenicz
nego zajmuje Kościół Polskoka- 
tolicki?... Byłabym wdzięczna aa 
odpowiedź na łamach Waszego 
tygodnika”.

Szanow na Pani Ewelino! Za 
początek działalności Polskiej 
Rady Ekum enicznej (w skócie: 
PRE) uw aża się spotkania kon
spiracyjne, odbyw ające się w 
W arszawie już od 1940 r. Ucze
stniczyli w  niej przedstaw iciele 
następujących Kościołów: ew an
gelicko-augsburskiego, ew ange
licko-reform ow anego, metodys- 
dowego oraz chrześcijan ew an
gelicznych. Tymczasową Radę 
Ekum eniczną utworzono dopiero 
w r. 1942, zaś na wiosnę 1944 r. 
członkowie jej podpisali tzw. 
W yznanie W iary Polskich Chrze
ścijan. Jednak  oficjalną działal
ność organizacja ta  rozpoczęła 
dopiero w  listopadzie 1946 r.,
kiedy przyjęto  s ta tu t i w ybrano 
władze zwierzchnie.

Do PRE należą obecnie Koś
cioły: Ewangelicko-Augsburski,
Ewangelicko-Reform owany, Me- 
todystyczny, Polskokatolicki, 
S tarokatolicki M ariaw itów , P ra 
wosławny, C hrześcijan B aptys
tów oraz Zjednoczony Kościół 
Ewangeliczny. Od m aja  1973 r. 
członkiem stowarzyszonym  Rady 
jest także Polski Oddział B ry

tyjskiego i Zagranicznego Tow a
rzystw a Biblijnego, zajm ujący 
się b ib lijną  działalnością w y
dawniczą. Taki sam  status po
siada Społeczne Towarzystwo 
Polskich Katolików, będące or
ganizacją św ieckich wyznawców 
Kościoła Polskokatolickiego.

Ja k  z powyższego w ynika, nie 
wszystkie Kościoły chrześcijań
skie działające w  naszym  kraju  
należą do PRE. Nie zgłosił sw e
go przystąpienia do tej organi
zacji Kościół A dw entystów  Dnia 
Siódmego. Jest on bowiem  prze
ciwny ekum enizm ow i insty tucjo
nalnem u, postuluje zaś zjedno
czenie chrześcijan w Chrystusie 
i Ewangelii. Członkiem PRE nie 
jest do te j pory, mimo iż ucze
stniczy corocznie w  obchodach 
Tygodnia M odlitw  oraz organi
zuje u siebie nabożeństw a eku
m eniczne z tej okazji, również 
Kościół Rzymskokatolicki. Nie 
jest mi jednak  wiadom e, co go 
pow strzym uje od zgłoszenia sw e
go członkostwa.

T erm in organizow ania Pow 
szechnego Tygodnia M odlitw  o 
Jedność Chrześcijan, p rzypadają
cy m iędzy 18 a 25 stycznia, rze
czywiście nie jest najbardziej 
odpowiedni. N iesprzyjające w a
runk i atm osferyczne nie pozw a
la ją  często uczestniczyć wielu 
starszym  wyznawcom  w organi
zowanych z tej okazji nabożeń
stwach. Taki jednak  term in us
talony został przez Św iatow ą 
Radę Kościołów, gdyż m odły te 
m ają  zasięg ogólnoświatowy. 
T erm in ten ustalony został 
praw dopodobnie dlatego, że 25 
stycznia przypada uroczystość 
naw rócenia św. Paw ła, który 
stał się apostołem  niem al wszy
stkich ówczesnych narodów.

Osiągnięcia na drodze do zjed
noczenia Kościołów są zauw a
żalne naw et na teren ie naszego 
kraju . Doszło bow iem  do usta
now ienia pełnej interkom unii 
(możliwości aktywnego uczestni
czenia w  litu rg ii i w życiu sa 
kram entalnym  duchownych i

świeckich wyznawców drugie] 
społeczności wyznaniowej) m ię
dzy Kościołem Polskokatolickim  
a S tarokatolickim  Kościołem
M ariaw itów  oraz Kościołem
Ew angelicko-A ugsburskim  a Ko
ściołem Ew angelicko-Reform o
wanym. Trw a dialog polskoka- 
tolicko-praw osław ny. Po II So
borze W atykańskim  PRE rozpo
częła dialog z Kościołem Rzym
skokatolickim . Jego owocem jest 
w zajem ne uznanie ważności sa 
kram entu  C hrztu św., bez wzglę
du na to czy udziela go du 
chowny rzym skokatolicki czy też 
duchow ny innego Kościoła. P o
nadto  duchow ni z Kościołów 
chrześcijańskich zrzeszonych w 
PRE służą Słowem Bożym w 
i odw rotnie, co nie tak  dawno 
było jeszcze niemożliwe. Jednak  
do pełnego zjednoczenia droga 
jeszcze daleka.

Kościół Polskokatolicki od po
czątku swego istn ien ia przyjął 
o tw artą  postaw ę ekum eniczną. 
Dał tem u w yraz w uchw ale na 
I Synodzie Ogólnopolskim w 
W arszawie (27—29 czerwca 1923) 
oraz na następnych synodach. 
Daje tem u rów nież w yraz obo
w iązujące obecnie praw o nasze
go Kościoła, w  którym  czyta
my: „U znając pożytek duchowy, 
jak i płynie z łączenia, się posz
czególnych społeczności kościel
nych w  jedną rodzinę chrześci
jańską, Kościół Polskokatolicki 
popiera idee ekum eniczne, czyn
nie angażując się po stronie ru 
chu ekumenicznego... Zasadą 
jest, że Kościół Polskokatolicki 
w spółpracuje z wszystkim i wyz
naniam i chrześcijańskim i, sku
pionymi w  Światow ej Radzie 
Kościołów, poniew aż sam  jest 
członkiem Polskiej Rady Ekum e
nicznej i Światow ej Rady Koś
ciołów” (Podstawowe Praw o 
Kościoła, część I, § 7).

Łączę dla Pani i wszystkich 
Czytelników pozdrowienia w 
Panu.

DUSZPASTERZ

Sardyńska prawodawczym
cd. ze str. U

W ykorzystując swe zdolności organizacyjne 
w prow adziła porządek w prowincji. Cały 
swój w ysiłek skierow ała na zapewnienie 
ludności spokojnego życia w sprawiedliwości. 
Dobroć, ciepło kobiecego serca, troska o pod
danych — wszystko to zjednywało jej Arbo- 
rejczyków.

Po zapew nieniu dziedzictwa swem u s ta r
szemu synowi, Fryderykow i, który potem 
zmarł, Eleonora zajęła się uregulow aniem  
praw . Energicznie przystąpiła do ich upo
rządkow ania k ieru jąc się nie chęcią zyska
nia aplauzu współczesnych i pam ięci potom 
nych, lecz względam i dobra ogółu. Praca 
■nad kodyfikacją zajęła księżnej k ilka lat. 
W łaściw ie ta  młoda niew iasta od 1382 roku 
nie m iała  życia osobistego. Mąż jej został 
w icekrólem  hiszpańskim  i godził się ,na re 
alizację zaszczytnych am bicji swej małżonki 
w zam ian za’ wspólne życie, pozbawione 
sławy. Arborejczycy otaczali ją  serdeczno
ścią i to rekom pensow ało pustkę osobistego 
życia sam odzielnej władczyni. W 'Eleonorze 
skupiły, się niem al wszystkie cechy sardyn- 
skie — am bicja, silna więź rodowa, poczu
cie rodzinnej solidarności, bezkom prom iso- 
wość, w ielki patriotyzm . Opuściła dom, m ę
ża, dzieci, zdobyła władzę i autorytet, lecz

nie wiadomo czy nie m iotały nią rozterki 
i żal za utraconym  szczęściem żony i m atki? 
A może m ając ciągle na uwadze honor sw e
go rodu nie rozczulała się nad osobistymi 
porażkam i? Może zrozum iała, że w życiu 
należy w ybierać i poszła drogą wytyczoną 
przez cel szlachetny i wzniosły — ratow a
nie ojczyzny?

Eleonora zastała p raw a nie uporządkowane, 
których śladów  szukała w czasach gockich
i longobardzkich, w zwyczajach saraceńskich
i ustaw odaw stw ie norm andzkim . Geneza p raw  
sardyńskich sięgała też do przepisów  repu 
blik  włoskich i królestw a francuskiego. Był 
to am algam at p raw  i zwyczajów, u tru d n ia 
jący w yrokow anie i wym ierzanie spraw ied li
wości. Już ojciec Eleonory próbował naszki
cować kodeks sardyński, pochłonęły go 
jednak  zm agania z A ragonią i ograniczył 
swe legislacyjne zapędy do rozporządzeń re 
gulam inowych w iejskich policji. Rewolucja 
w O ristano uw ydatniła potrzebę reform y 
praw , co stw ierdzła Eleonora we w stępie 
do kodeksu. Kodeks — zwany C arta de Logu
— ogłoszono w  1395 r. C arta de Logu była 
ustaw odaw stw em  uniw ersalnym  i obejm ow a
ła całość praw : cywilnych, krym inalnych, 
handlowych, rodzinnych, adm inistracyjnych
i w iejskich. Składała się z 10 części dzie
lących się na 198 rozporządzeń: za najw aż

niejsze przew inienia uznano zbrodnię p rze
ciw m ajestatow i i zdradę państw a. Kodeks 
opracowywano k ilka la t i zaw ierał on w 
sobie żmudne, pracow ite dni Eleonory.

Łatwo sobie wyobrazić radość i entuzjazm  
mieszkańców A rborea, gdy Eleonora w uro
czystość przekazania kodeksu, przy akom pa
niam encie bicia dzwonów ,w cytadeli Ca- 
bras, nad brzegiem jeziora M are Pontis 
mówiła wzruszonym  głosem:

— „My Eleonora, z łaski Boskiej giu- 
dichessa Arborea, h rabina Goceano i wice- 
hrab ina de Basso, pragnąc, by moi w ierni 
poddani żyli w pokoju i zgodzie, w do
brym  bycie... ustanaw iam y k artę  p raw  ku 
pamięci naszego wielkiego i m ądrego ojca 
M ariano IV...”
Dzisiaj z cytadeli w Cabras zostały ruiny, 

za to im ię Eleonory jest żywe, dzięki n ie
zwykłemu, jak  na kobiece możliwości chw a
lebnie sfinalizow anem u zadaniu.

O statnie lata panow ania Eleonory upłynęły 
pod znakiem  ciągłej walki z Aragonią. Giu- 
dichessa sta ra ła  się o zachowanie niezaw is
łości swej ziemi. W prawdzie Aragończycy 
opanowali całą Sardynię, ale nie odnieśli 
zwycięstwa nad tą  niew iastą. Eleonora 
zm arła w 1404 roku błogosławiona przez 
cały naród, a w  1421 roku Alfons V, ikról 
aragoński, w prow adził obowiązek stosowania 
jej kodeksu na całej wyspie. Czyż mogła 
spodziewać się większego sukcesu i to ze 
strony przedstaw iciela wrogiej sobie dy
nastii 9
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kurcgalop, ku  przerażeniu służby, k tó ra  w  duchu już poleciła opiece 
Doskiej osobę n iefortunnego gościa.

Drzwi otworzyły się z rozm achem , a przez nie jak  strzał arm aty  
luknęio  grom kie:

— Czego?!
To n ieuprzejm e pow itanie bynajm niej nie speszyło Nikodema. 

Przeciwnie, uczuł się nagle pewniejszy siebie, gdyż ton  i w ygląd tej 
lam y  przypom niał m u jego w łasną sferę.

— Ja  do pani Przełęskiej.
— Czego, pytam ?
— Mam interes. Proszę pan i powiedzieć, że że przyszedł kolega jej 

>i ostrz eńca.
— Jakiego siostrzeńca?
— H rabiego Ponim irskiego — odparł wyniośle Dyzma.
Efekt jednak  był niespodziewany. Rozczochrana dam a wyprężyła 

przed siebie ręce, jakby  broniła się przed napastnikiem , i zaw ołała 
ioniosle:

— Nie płacę! Nie płacę ani grosza za mego siostrzeńca! Nie trzeba 
m u było pożyczać!

— Co? — zdziw ił się Dyzma.
Ł:. — Niech się pan  zw raca do jego szwagierka! J a  nie dam  ani gro

sza, ani grosza! To oburzające, wszyscy do mnie, to  istna napaść!...
Dyzma m iał dość. K rew  m u nabiegła do twarzy.
— Czego się pani w ydziera, do s tu  diabłów! — ryknął z całej siły.
Pani Przełęska um ilkła, jakby rażona piorunem , oczy jej rozsze

rzyły się, skurczyła się w  sobie i z przerażeniem  spojrzała na in tru 
za.

— Nikt tu  od pani pieniędzy nie chce, a jeżeli czego chce, to  w łaś
nie oddać!

— Co?
— Pow iadam : oddać.
— Kto? — zapytała z rosnącym  zdziwieniem.
— A jak  pani myśli, kto? Szach perski? S ułtan  turecki?... Siostrze

niec pani, a mój przyjaciel.
Pani P rzełęska chwyciła oburącz głowę.
— Ach, n iech pan  wybaczy, m am  dziś szaloną m igrenę i służba 

doprow adziła m nie do pasji, niech pan daruje!... Bardzo p rzepra
szam. Pan pozwoli.

Dyzma w szedł za n ią  do bocznego pokoiku, gdzie połowa mebli 
leżała na ziemi, a w  środku sta ła  szczotka do fro terow ania posa
dzek. Postaw iła mu krzesło przy oknie i sama, znów przepraszając 
za swój stró j, wyszła, by zniknąć na dobre pół godziny.

„Co za cholera — m yślał Dyzma — wskoczyła na mnie jak szpic
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na garbatego. Diabli m nie tu  przynieśli. Widać ciotka niem niejsza 
w aria tka od siostrzeńca. Niby w ielka dam a, a wygląda jak  kuch
ta...”

Długo nie mógł się uspokoić, gdy jednak  to  nastąpiło, zaczął żało
wać, że od razu  tej babie powiedział o zam iarze Ponim irskiego od
dania diugów.

„Ma tam tego za w aria ta, gotowa i m nie wziąć za takiegoż”.
W reszcie zjaw iła się. Teraz ubrana była w piękny purpurow y szlaf

rok, m ia ła  uczesane włosy, a  na je j m ięsistym  nosie i w ystających 
policzkach bielała gruba w arstw a pudru, jeszcze m ocniej podkreślo
na jaskraw ym  karm inem  warg.

— Bardzo pana przepraszam , bardzo — zaczęła z m iejsca — jes
tem  dopraw dy przem ęczona nerwowo. Jestem  Przełęska...

W yciągnęła ku niem u długą, szczupłą rękę, k tó rą  Nikodem ucało
wał, w ym ieniając sw oje nazwisko.

Zaczęła go wypytywać, przy  czym pytania tak  szybko następow ały 
po sobie, że m im o dobrej woli nie m ógł na żadne z nich odpow ie
dzieć. W yciągnął zatem  list Ponim irskiego i podał jej w  milczeniu.

Wzięła list*w palce i zaw ołała:
— Mój Boże, zapom niałam  lorgnon, F raniu, F raniu! Antoni! F ra 

n iu  — w ołała rozdzierającym  głosem.
Rozległ się przyśpieszony tupo t i po chwili pokojów ka przyniosła 

szkła opraw ne w  złoto. Pani Przełęska zaczęła czytać list, w  trakcie 
czego dostała w ypieków  i k ilkakro tn ie przeryw ała sobie, dla coraz 
wylewniejszego przepraszania Dyzmy.

L ist spraw ił na niej silne w rażenie. P rzejrzała  go pow tórnie i oś
wiadczyła, że spraw a jest niezm iernie ważna, nie dlatego, że Żorżyk 
ma oddać jej dług, ale w  ogóle.

W ypytywała szeroko Nikodema o stan  rzeczy w  Koborowie, o 
nastrój „tej nieszczęsnej N inetki”, o stan  m ajątkow y „tego złodzie
ja  K unika”, zakończyła zaś pytaniem , co o w szystkim  sądzi szanow 
ny pan.

Szanowny pan nic nie sądził i odpowiedzą} półgębkiem :
— Bo ja  w iem ? Trzeba byłoby pogadać z adwokatem .
— M ądra myśl, m ądra myśl — podchw yciła pani P rzełęska z ak

centem  uznania — ale  w ie p an  co, najlepiej byłoby przedtem  n a ra 
dzić się z panem  Krzepickim. Zna pan pana Krzepiekiego?

— Nie, nie znam. A k to  to?
— O, to  bardzo zdolny człowiek i s ta ry  nasz znajomy, chociaż 

młody wiekiem. Proszę pana, pan stanął w  hotelu?
— Tak.
— Czy nie odmówi pan, gdy go zaproszę na ju tro  na obiad? Bę

dzie w łaśnie pan Krzepicki i omówimy całą spraw ę. Dobrze?
cdrr

POZIOMO: 1) karaw aniarz, 5) solenizar.tka z 23 listopada, 10) 
najlepsze rezu ltaty  w  jakichś konkurencjach, 11) rodzaj kazania, 
12) córka M ahom eta, 13) obchodzi im ieniny 14 m aja, 15) dow cip
niś, 16) część lokalu, 19) wojsko ta tarsk ie , 21) taniec regionalny, 

|25) żołnierz przyboczny oficera, 26) sposób, 28) o&rzędowe pieczywo 
na Rusi i U krainie, 29) odwrotność analizy, 30) zbiór map, 31) fe
tysz, talizm an.

PIONOWO: 1) w ystaw ała z arki Noego. 2) w  kolanie, 3) przy
rząd do m ierzenia ciśnienia atmosferycznego, 4) kw iat albo słodycz, 
6) zam iast kom ina w chacie, 7) twórca kukiełek, 8) dyktator w 
pow staniu listopadowym , 9) państw o kościelne, 14) poręka, 17) ażu- 
row a tkan ina, 18) gazon, klomb, 20) autor powieści „Kubuś fata lista
i jego pan ”, 22) prenum erator, 23) koneser, 24) oszczędnościowy 
podpis, 27) nabożeństwo.

R ozw iązania prosim y nadsyłać w ciągu 10 dni od daty ukazania 
się num eru pod adresem  redakcji z dopiskiem  na kopercie lub 
pocztówce: „Krzyżówka nr 4”. Do rozlosowania:

n a g ro d y  k s ią żk o w e

ROZW IĄZANIE KRZYŻÓW KI NR 50

POZIOM O: ta tern ik , a d ep t, a m n ezja , arb iter , w iadro , strze lb a , szta ch eta , 
k aro , lip a , artrety zm , sy n a g o g a , s terta , w rze n ie , A k s in ia , srok a , k arab ela .

PIONOW O: tra tw a , ty n k a r z , rezerw a t, Iw a n , D ob rze, p ę te lk a , p arty tu ra , 
arm ator, ch o rą g iew , P lu sk w a , s ta ty sta , p in czer , zaran ie , o g o n ek , parafa , 
gaża.

Za p ra w id ło w e  r o zw ią za n ie  k rz y żó w k i n r  45 n ag ro d y  w y lo so w a li:  Ju lita  
B u rg o ń sk a  z W arszaw y  i C zesław  R om an ów  ze  S łu p sk a .

N agrod y  p r ześ le m y  pocztą .
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Tadeusz Dołęga-Mosłowicz

^iikoiUmtu
DYZMY

— Pan, panie Nikodemie, zdaje się, jest w spólnikiem  czy sąsiadem  
tego Kunickiego?

— I jedno, i drugie — odparł Dyzma — a  ponadto  jestem  p leni
potentem  jego żony.

— Ach tak ?  Co pan m ówi? Tej, tej h rab iank i' P on im irsk ie j? To 
taka przystojna blondynka, praw da?

— Tak.
— Słyszałem coś, że ona tam  n ie bardzo z tym  Kunickim.
— Bardzo n ie bardzo — roześm iał się Dyzma.
— Między nam i mówiąc, n ie  dziwię się, bo to  przećis piernik i 

podobno nieciekaw a figura. P an  to  pew nie lepiej w ie ode mnie.
— Ba, a le  cóż robić?
— Rozumiem, rozum iem  — potw ierdził pułkow nik — interesy są 

interesam i. Nie pogniewa się pan, panie Nikodemie, że przy panu  bę
dę się ubierał?

— Proszę bardzo.
Weszli do pokoju i pułkow nik w padł n a  pomysł, by gościa po

częstować coctailem  własnego pomysłu. Tymczasem ordynsns przy
niósł m undur i po pół godzinę W areda był gotów.

Wyszli do sam ochodu i pułkow nik z zachw ytem  oglądał każdy 
szczegół. M usiał znać się dobrze na m otorach, bo wszczął z szoferem 
rozmowę, w  której raz po raz padały niezrozum iałe dla Nikodema 
słowa z term inologii technicznej.

— W spaniały, w spaniały — pow tarzał W areda z zachwytem, sado
wiąc się obok Dyzmy. — M usiał pan  grubo beknąć za ten  wózek. 
Jakieś, osiem tysiączków  dolarów, co?

Auto ruszyło i korzystając z w arko tu  m otoru, który zagłuszał sło
wa, Nikodem odparł:

— He, he, z ogonkiem.
W drodze umówili się. że spo tkają się w ieczorem  na kolacji w  

„Oazie".

— Tam  najlepiej, bo spotkam y wielu znajomych. Zna pan Ulanie- 
kiego?

Dyzma nie znał, lecz w  obawie, że może to być jakaś osobistość 
znakom ita, zapewnił, że zna tylko ze słyszenia.

Po odw iezieniu pułkow nika do sz tabu Nikodem wrócił do hotelu
i kazał szoferowi przyjechać n a  dziesiątą wieczorem.

Sam wszedł do kaw iarni, a znalazłszy z trudem  sto lik  i zam ów iw 
szy herbatę z ciastkam i, zaczął zastanaw iać się, co zrobić z czasem 
lecz nic m u na myśl nie przychodziło. W W arszawie nie znał nikogo 
a przynajm niej nikogo takiego, kogo by dziś, zajm ując wysoką po
zycję adm inistra tora , spotkać pragnął. Na w spom nienie Barcików aż 
w strząsnął się w ew nętrznie. Ich zadym iona izba była d lań  takim  sa 
m ym  sym bolem  ponurej rzeczywistości, do k tórej trzeba będzie w ró
cić, jak  i w spom nienie brudnej, zakapanej a tram entem  tak  zwanej 
„salki” urzędu pocztowego w  Łyskowie. W iedział, że w krótce skoń
czy się jego piękna przygoda, lecz wolał o tym  nie myśleć.

Bezczynność jednak  wciąż zw racała m yśl ku przykrej rzeczywis
tości i by m yśl tę  odegnać, Dyzma poszedł na górę do swego pokoju. 
Tu przypom niał się m u list Ponim irskiego. W yjął lis t i przeczytał 
ponownie.

— Ee tam ! — m achnął ręką. — Pójdę, co m i zrobią?
Pani Józefina Przełęska dnia tego w sta ła  z łóżka lewą nogą. Ak

sjom at ten  został stw ierdzony w  kuchni jednogłośnie o godzinie dzie
siątej, a o jedenastej w  całym m ieszkaniu zapanow ał tak i rejw ach
i hałas, jakby tu  nie o jedną lew ą nogę chodziło, lecz przynajm niej 
o  dwie.

O godzinie dw unastej szanow ne m ieszkanie pani prezesowej Prze- 
łęskiej przedstaw iało już sm utny obraz chaosu i paniki, w  której 
czcigodne antyki w ypraw iały dzikie harce, przenoszą? się z miejsca 
na miejsce, aż w śród n ieustającej aw an tu ry  legły w  prochu zadzie
ra jąc  do góry stylow o rachityczne nogi. W śród popłochu służby pani 
domu cw ałow ała po m ieszkaniu, niczym W alkiria n a  bojowisku. Wy
przedzał ją  donośny w erbel soczystych przekleństw , za nią jak  
skrzydła burnusu fruw ały  nad  rum ow iskam i poły szlafroka.

W salonie w arczał odkurzacz, na podw órzu rozlegały się salwy 
trzepanych dywanów, okna to  otw ierały się, bo w  tym  zaduchu nie 
można przecież wytrzym ać, to  zam ykały się z trzaskiem  — gdyż te 
przeciągi mogą głowę urwać. _

Na dobitek n ieustannie dzwonił telefon, w  tubę którego spadał za 
to  grad słów  siekących jak  bicze.

W takiej to  w łaśnie chwili w  przedpokoju- rozległ się dzwoneK. 
Tego już było nad to  i pani Józefina osobiście skierow ała tam  swój
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W iersze na dobranoc

ZIM O W Y SW1T

Już słońce barwi nieba brzeg, 
już  w  czerwień biel obleka. 
Strwożony zając zwolnił bieg, 
przystanął, czujnie czeka.

Gdzie nikły, czarny ziemi ślad 
nad śniegu siew wystaje, 
gawronów zespól w  zagon siadł... 
Zwierz przebiegł lasu skrajem.

A  wiatr przepędza śnieżny pył, 
jak  piaski pustyń  lotne, 
wzbijając w  górę z całych sił 
roziskrza go stokrotnie.

Ubrany w  biel u  sosen bram, 
jak postać jesteś z  mitu...
To wszystko możesz przeżyć sam, 
lecz, gdy nie prześpisz świtu.

MICHAŁ STRUMA

LIST

Biało dokoła, szczelnie skryta  ziemia,
Lu ty  z zimą zgodnie ciągną sanie w  biegu..
A  zziębnięte ptaki prosząc pożywienia,
Piszą drobnym śladem pod tw y m  oknem

w  śniegu.
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