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Bolesław Piasecki

CZASY Ł A S K I  I GRZECHU
»ACh Wiftl.Iflpi ładzi nrin^o» S _*1___  __ .tyjemy w czasach wielkiej łaski 

I wielkiego grzechu. Spotykaliśmy 
osobiście wielu świętych i  wielu 
zbrodniarzy. Patrzyły na nas oczy 
przyjaciół Bożych, oczy, które mówią, 
że Bóg jest wśród nas i że jest bar
dzo dobry. Czuliśmy też na sobie 
lodowaty, okrutny i pusty wzrok lu
dzi, którym djabeł odebrał duszę, 
świętość i zbrodnia zeszły w dzień 
codzienny współczesnego człowieka.

Rozpowszechniła się obecnie w 
świecie negacja grzechu. Zaprzecze
nie to inaczej przedstawia się u wie
rzących, lecz występuje także w spe
cjalnej formie u wiernych. Ci którzy 
wyrzekli się Boga, bądź odrzucają 
grzech zupełnie, bądź też nie zgadza
ją  się na ujęcie grzechu jako obra
zy boskiej. Ludzie odrzucający i Bo
ga i grzech w ogóle są nieliczni. Pry
mitywny instynkt samozachowawczy 
społeczeństwa izoluje ich jako nie
normalnych od życia. Powszechny
mi są natomiast grupy i  prądy, które 
negując lśnienie Boga zostawiają po
jęcie grzechu, nazywając nim obra
zę interesów narodu, klasy czy wy
znawców danej doktryny. Interes 
narodu, czy klasy jest tu oczywiście 
rozumiany według interpretacji ta
kiej czy innej ideologii. Pojęcie 
grzechu laicyzuje się w ten sposób, 
staje się historycznie zmiennym, słu
ży doraźnemu rozumieniu celowości. 
Sama materia grzechu jest tu przed
miotem sporu między grupami czy 
jednostkami. Wynik zaś każdego 
Iudźkiego sporu jest niepewny. Stąd 
płynie omylność i  nieprzydatność na 
dłuższy dystans nawet dla doczesnych 
celów zakazów etycznych budowa
nych na takim podłożu.

Odmiennie przedstawia się zaprze
czenie grzechu u wierzących letnim 
sercem i przyćmionym umysłem. Nie 
odrzucają oni Boga, ani buntu prze
ciwko niemu. Mglistem natomiast 
staje się dla tej kategorii ludzi całe 
prawo Boże oraz ich własne sumienie. 
Cóż Jest prawdą? — powtarzają oni 
za Piłatem przy każdej okazji. Ci 
wygodni sceptycy orzekli, że życie 
współczesne jest tak skomplikowane, 
że nie sposób w nim zgrzeszyć, bo nie 
można rozróżnić dobrego od złego.
W płytkiej łatwiźnie tego stanowi
ska brzmi jednak dźwięk ostrzegaw
czy. O ile potężnej fa li doznań od
bieranych od nowoczesnego, fanta
stycznie rozwijającego się życia spo- 
łeozuego nie sharmonizujemy z opar
tym na głębi naszej wiary, ustawicz- 
n-m wyjaśnieniem świata — to sa
nn sprowokujemy pokusę zwątpienia 
o prawdzie. Wszyscy katolicy, któ
rzy spoczywają w lenistwie ducho
wym w okresie zawrotnego postępu

wiedzy i .zakfesu procesów społecz
nych idą ku zgubie oderwania wiary 
od życia. Znajomość współczesności 
jest jednym z warunków możliwości 
je j oceny. A być katolikiem, to zna
czy także umieć wszystkie zjawiska 
wartościować moralnie; dlatego też 
napewno dla katolika istnieje zasłu
ga i grzech.

*
... * *  * *
Nonsens grzechu jest uderzający.

Dysproporcja między jakkolwiek po
jętą korzyścią czy przyjemnością p ły
nącą z naszego złego postępku a utra
tą Boga jest niewymierzalną. Choć
byśmy dziej cenili sobie złu

dną wartość grzechu, to przecież pew- 
ncm jest, źe wzamian tracimy wszyst
ko. Nie może więc tu być żadnego 
rozumnego zestawiania.

Nonsens grzechu jest tak wielki, 
że jego świadomość zatruwa zadowo
lenie płynące ze złego. Grzesznicy, 
którzy .wiedzą co czynią” , którzy 
pamiętają o tym, że Bóg widzi ich 
zbuntowane postępki — ci grzesznicy 
cierpią odrazu, już w czasie samego 
procesu grzeszenia. Przeżywana wte
dy męka, szamotanie się między ule
ganiem niedobrej potrzebie a chęcią 
posiadania przyjaźni Bożej stanowi 
często zapowiedź wyzwolenia przez

Łaskę. Przeważnie jednak słabość 1 
zaślepienie umożliwiają nam zapo
mnienie o Bogu przed popełnieniem 
grzechu. Następuje wtedy znieczule
nie na ogrom nonsensu zawartego w 
obrażeniu Boga. Z ły czyn zyskuje 
doraźną atrakcyjność. Wydaje się 
nam, że grzesząc ne walczymy z Pa
nem Naszym, nie sprawiamy Mu bó
lu, tylko poprostu robimy to, co 
chcemy. Jedyną nadzieją człowieka 
w tym stanie samozakłamania i znie
czulenia na kontrast barw dobrego i 
złego jest sumienie. Ono to Łaską 
poruszono uświadamia grzesznikowi 
ogrom własnego szaleństwa.

W Ę j i ą g c & n e
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A U G U S T  K A R D .  H L O N D !

Obok nonsensu grzechu istnieje pa
radoks Łaski. Ciężki grzech jest za« 
bójstwem Boga w naszej duszy, sta
nowi odtrącenie Jego woli i miłości. 
Niepojętym jest Miłosierdzie Boskie, 
które dopuszcza do wielokrotnego 
ciężkiego grzechu popełnianego przez 
tego samego człowieka. Ileż to razy 
powtarzamy upadek, pokutę, żal w 
naszym życiu. Już po pierwszym 
ciężkim grzechu czasu nie starcza na 
zadośćuczynienie miłości Bożej do 
nas, ale z drugiej strony po ostatnim 
ciężkim grzechu w życiu , jeszcze nie, 
jest za późno, jeśliśmy tylko świa
domi, na żal i przebaczenie. Oto jest 
paradoks naszej wiary. Paradoks nie
bezpieczny dla tych. wszystkich, któ- 
rzyby chcieli w nim widzieć ułatwie
nie życia, sprowadzenie sakramentu 
pokuty do czczej formalności. Para
doks jednak życiodajny dla tych 
wszystkich, którzy w pokorze i bólu 
wyznać muszą, że, odrzucając Łaskę, 
upadali wiele razy.

*

Objawienie w La Salette dotyczy 
Łaski i  grzechu. Ludzkość jest tak 
nieposłuszna Bogu, że Matka Boska 
.ledwo powstrzymać może karzącą rę
kę” , Jedynie Łaska Boska wyprasza
na ustawicznie przez Marię wstrzy
muje klęskę gniewu Chrystusa, która 
już wisi nad nami. W La Salette 
Maria ostrzega — nie nadużywajcie 
Łaski i Mego pośrednictwa, nie po
wtarzajcie grzechów.

La Salette uświadamia nam, że ży
jemy na koszt cierpienia i miłości 
Marii do nas. Matka Boska nie prze
kazuje biernie naszych próśb i zaklęć. 
Dopiero Jej ból i  Jej prośba przyda
ne do naszego żalu i wołania nadają 
naszemu zwróceniu się do Boga zna
czenie. .W całym dramacie rozgry
wającym się między Bogiem a buntu
jącą się i pokutującą naprzemian 
ludzkością rola Najświętszej Panny 
jest jakńajbardziej aktywna i ofiar
ną.

Objawienie w,.La Salette uderza we 
współczesną epokę stojącą ua rozdro
żu tyl-u zagadnień trudnych i nieroz
wiązanych tą prostą prawdą, że za 
każdy grzech trzeba płacić cierpie
niem. La Salette odsłania tę dziwną 
prawdę, że dotychczas szaleństwa 
zbrodni ludzkich budziły większy ból 
w tym drugim ■ święcie, kościele 
Trymfującym, a w Nim przede 
wszystkim u Marii. S- ma jednak 
Najświętsza Panna ostrzega, że jeśli 
budować będziemy świat na grzechu, 
zapłacimy cierpieniem strasznym, bo 
ostatecznym, zapłacimy wszyscy naj
bliżsi sobie i  najbardziej dalecy.

Bolesław Piasecki
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Zygmunt Ja ki miale

Mater pulchrae dileciionis
W pewnym miejscu powiada Che 

sterton, że nigdy, nawe-t w okresie 
największego niedowiarstwa, nie mógł 
zrozumieć niechęci protestantów do 
Najświętszej Marii Panny. Kościół Ka
tolicki, jak i Cerkiew Prawosławna 
przedstawiają Ją jako uosobienie 
wszystkiego, co najpiękniejsze i  naj* 
lepsze, co mogło się pojawić i  rozwi
nąć w ludzkiej naturze. Liturgia rzym 
ska, naogół umiarkowana, logiczna i 
rzeczowa, traci przecież niejako zu
pełnie miarę, gdy zaczyna mówić o 
Niej. Niema tak czułego, gorącego, 
wyszukanego słowa, któregoby nie 
użyła, by wysławić, ozdobić, wywyż
szyć Królowę aniołów i ludzi. Nie
ma żadnego punktu zaczepienia, któ
ryby mógł pobudzić do wystąpienia 
przeciw Niej. To też tylko zdecydo
wany i świadomy wróg wszystkiego, 
co dobre i piękne może przeciw Jej 
kultowi protestować.

Kult ten najlepiej może określa, 
poza użytym w tytule, inny zwrot 
officium o Matce Boskiej. Diffusa est 
gratia m labiis tuis — Rozlała się 
łaska na wargach Twoich. Słowo 
„gratia nie całkowicie odpowiada 
polskiemu słowu łaska. Słowo to w 
naszej mowie ma pewien niemiły od- 
°’e1̂  — jakby poniżania kogoś niż
szego, żebrania, schylania się strony 
dającej i  biorącej. Francuski i an
gielski odpowiednik — grace —• ma 
dodatkowe, poza teologicznym, zna
czeni« lepiej uzupełniające, rozsze
rzające i  pogłębiające termin łaciń
ski. Wdzięk, czar, Urok, wszystkie te 
nieuchwytne, a zachwycające obja
wy, tworzące atmosferę, jaka towa
rzyszy stosunkom zakochanych, czy 
to matki i  dzieci, czy to młodych lu 
dzi. I tu mamy łaskę, którą daje jed
na strona, a druga bierze, ale niema 
poniżenia, tylko naturalność. Taki 
władni« wzniosły, głęboki, a zarazem 
ekstatyczny charakter ma kult ludz
kości d k  Najświętszej Marii Panny.

Wszelako wydaje mi się, że ku lt 
ten obecnie jest trochę zwyrodniały.
Z wieki stron możnaby ukazać nie
pożądane tego objawy. Ja zajmę się 
tu pobieżnie dziedziną sztuki. Jed
nym z tytułów najsłuszniej Jej na
leżnych, a rzadko wymienianych jest 
tytu ł Królowej Sztuki. Jest Królo
wą muzyki, malarstwa, poezji, rzeźby. 
Najpiękniejsze arcydzieła w tych dzie 
dżinach, stworzone zostały na Jej 
cześć, z miłości ku Niej. Jak słusznie 
powiedział Norwid, sztuka „kształtem 
jest miłości. Najświętsza Maria Pan
na zaś jest właśnie Matką pięknej 
miłości. Miłość może być licha, nis
ka, brzydka, przyziemna, ograniczo
na; taka miłość daje też liche, niskie, 
brzydkie itd. dzieła sztuki. Ale pięk
na miłość — pulchra dilectio — może 
dawać tylko piękne, wzniosłe, wielkie 
dzieła sztuki. I stąd niesłychany, u 
artystów najwyższej miary, pociąg 
do chwalenia Naszej Pani, swoją sztu
ką. Najczystszej wody poeci ubiegali

o palmę nagrody z Jej rąk. Pierw
szeństwo chyba uzyska} Jacopone da 
Todl; nic chyba do końca świata nie 
dorówna w mierze jego dziełu — 
Stałłaf IMater dolorosa. Z naszych zaś 
poetów na czoło w ybił się niewątpli
wie Norwid, swoją „Do Najświętszej 
Marii Panny, Litanią".

Charakterystyczną cechą poezji 
maryjnej jest jej ciepło niewymowne, 
życie, urok, takie same u poetów wy
kształconych, jak i  ludowych. Poeci 
którzy pomijali Marię w swej sztuce, 
pozostawali napuszeni, zimni, twór
czość ich, choć często doskonała, for
malnie była sucha, martwa.

W muzyce nie było chyba kompo
zytora, któryby nie próbował śpiewać 
chwały Marii, Salve Regina z cho
rału gregoriańskiego, jest chyba naj
piękniejszą melodią świata. Trudno 
Wyliczać maryjne utwory muzyczne 
wielkich kompozytorów. Nawet pro
testant Bach, układał Magníficat w 
niezrównane formy polifoniczne; nie- 
ppz«6ai&i«ny zad luteranin Haendel,

który w czasie pobytu w Rzymie, na 
próby nawrócenia, poczynione przez 
zaprzyjaźnionego kardynała, odpowie
dział, że do badania prawdziwości re- 
lig ii nie czuje się uzdolniony, ale ma 
niezłomną wolę umrzeć w religii, w 
której się urodził — nawet ów 
Haendel nie ustrzegł się napisania 
muzyki do Salve Regina, Ale ci 
protestanci to byli ludzie wyjątkowo 
wielcy i  uczciwi. Stabat Mater w 
muzyce stała się formą oratorium, 
której próbowali najwybitniejsi mu
zycy, zarówno klasyczni, jak roman
tyczni (Rossini) i nowocześni (Dwo- 
rzak, Brahms, Szymanowski).

W muzyce jednak pierwszeństwo 
uzyskują chyba nieznani kompozyto
rzy ludowi swoją rzewnością, ciep
łem, prostotą, ufnością. Może tylko 
Moniuszko swymi Litaniami ostro
bramskimi łączy ducha ludowości z 
wyszukaną formą muzyki wielkiej 
Na tym polu zresztą czeka polskich 
kompozytorów wielka praca. Wyzys
kanie ludowej pieśni dla stworzenia i 
rozwoju wielkich form. Pracę tę za
czął Chopin, ale na małą skalę i ty l
ko z formami tanecznymi. To jest 
¡ednak temat na inny artykuł.

W poezji i muzyce możemy się do
szukać stopniowego upadku kultu Ma
ryi. Ale najwyraźniej widać to w ma 
larstwie. Już Madonny Rafaela i Mu
rilla oznaczają daleko idące obniżenie 
wartości artystycznych w zestawieniu 
z dziełami okresu poprzedniego. Są 
to rozanielone, pełne wdzięku i uro
ku (można powiedzieć nawet „niewy- 
słowionego", ile że malarstwo jest sa
mo dla siebie językiem, którego nie 
sposób przełożyć na literaturę) panie
neczki lub młodziutkie matrony, ja 
kie można spotkać w każdym czasie 
na ulicy, lub namalowane w muzeach 
pod innymi tytułami, Ale siły, powa
gi, majestatu, niesłychanej godności 
w połączeniu z urokiem, niewinnością 
i wszechogarniającą wiedzą, jakie ma 
my w madonnach z wcześniejszego 
okresu, próżnobyśmy u mistrzów Od
rodzenia szukali. Zaryzykowałbym 
nawet wygłoszenie poglądu, że cech 
tych niema nawet u anielskiego F-ra 
Angélica, którego madonny to bardzo 
niewinne, przeczyste, pełne prostoty, 
zachwycające dzieweczki, mogące 
służyć za doskonały prototyp dla 
Rafaela, Ale u Fra Angélica mamy 
jeszcze jedną cechę, której brak na
stępcom — świętości, która przebija 
w każdym szczególe obrazu, która jest 
jego duszą, skrytą pod barwami i w 
rysunku, ale mocno promieniującą na 
widza. Prawdziwą Matkę Boską, w 
Jej potędze, sile, wielkości, odtwo
rzoną sztuką wielką, mamy w malar
stwie bizantyjskim i  wczesnych wło
skich szkołach, które zresztą z Bizan
cjum wzięły swoje fundamenty. Jak 
muzyka i  poezja Odrodzenia, tak i 
malarstwo utraciły głębię, prawdę, 
szczerość, nabywając wzamian pozy, 
teatralności, powierzchowności, które 
komu jak komu, ale Naszej Pani naj
mniej pasują. Zabrakło artystom na
leżytego szacunku i miłości i przez to 
ich twórczość zmalała i spaczyła się.

Rzecz dziwna, jak łatwo poszło po
tem dalsze spływanie sztuki samą si- 
¡ą bezwładności. Dziś wielkiej sztu
ki niema. Artyści i  konsumenci 
sztuki zatracili smak i  byłe co uznają 
za arcydziełp. Na szczęście mamy u 
nas zabytki tamtych czasów, na któ
rych przykładzie można się naocznie 
przekonać, jakie jest dzieło naprawdę 
wielkiej sztuki. Mamy w  Polsce coś 
przeszło 200 cudownych obrazów 
Matki Boskiej, z których Częstochow
ska i Ostrobramska są najszerzej zna
ne. Wszystkie to mają z sobą wspól
ne, że malowali je  nieznani malarze, 
że są dość dawnego (z wyjątkiem Ostro 
bramskiej) pochodzenia, i że są — 
cudami sztuki. Niesposób jest zrobić 
z nich dobrej kopii. Wzruszenie, ja 
kie wywołują u oglądającego, jest 
bez porównania głębsze, silniejsze, 
niż przy innych dziełach Sztuki. Pa-

trząc na nie dopiero możemy nabrać 
przeczucia, co to jest łaska, wiel
kość, świętość,' urok, siła, natchnie
nie. Oczy i usta wyrażają tyle słody
czy, dobra, spokoju, pewności, bez
pieczeństwa. I takie arcydzieła, co 
ciekawsze, przemawiają więcej do 
ludu prostego, niż inteligencji, mimo 
tego, że lud się na sztuce „nie zna".

Doprawdy patrząc na cudowny ob
raz w  Częstochowie, aż złość i żal 
naraz wzbiera w człowieku, że ludz
ka pobożność tak go szpeci złotem, 
perłami, brylantami. Te korony, su
kienki, korale, zasłaniają tylko obraz, 
zaciemniają fałszywym blaskiem je
go piękno, odbierają mu nieprzezwy
ciężony urok, „Nigra sum sed for- 
mosa". Matka Boska jest ciemna, po
korna, uboga i  te cechy w obrazie 
podniesione są do najwyższego do
stojeństwa i  piękności. Perły, brylan
ty nie pasują, są sprzeczne z osobą 
Matki Boskiej i  z atmosferą dzieła 
sztuki. Nasuwa się wrażenie, że ofia
rodawca chce kupić sobie macierzyń
stwo Marii zlotem, zamiast własną du
szą. Ale cóż robić ? Czyjaż poboż
ność, obiektywnie rzecz biorąc przy
nosi Jej czystą chwałę ? Czyi każda 
nie jest oszpecona ludzką niedosko
nałością ? Co człowiek ma, co ceni, 
to ofiaruje. Któż jest godny chwalić 
Boga i Maryję ?

Otóż to jest Matka Boska, jak ją 
przedstawiali Jej miłośnicy w  wie
kach największego rozkwitu wiary. 
Prawdziwa. Nie taka, jak Ją dziś 
sobie wyobraża powierzchowna poboż ■ 
ność. Nie jest to tylko słodka, do- 
bra, łaskawa mateczka, która na 
wszystko pozwala, wszystko wyba
czy, której synom można grzeszyć, 
kraść, mordować (nawet własne dzie
ci), gorszyć bliźnich, obmawiać ilp,, 
można, bo Ona wybaczy i  zasłoni 
przed karą. To jest pojęcie osoby 
mdłej, bez charakteru, słabej. Ma
ryja, to mulier fortis. Kobieta moc
na, której urok i piękno dopełnione 
są powagą i majestatem, dobroć i 
łaskawość uzupełnione są siłą i  potę
gą, czystość i niewinność dojrzałością 
i mądrością. Biada grzesznikom* 
wobec takiej Matki. Ona pierwsza 
odczuwa zbrodnie świata. Ona naj
gwałtowniej, z oburzeniem pyta, co 
robimy z Krwią i Ciałem Syna, któ
rego wydala naszemu bestialstwu. 
Trzeba Ją kochać, ale trzeba Ją i 
szanować. Więcej się bać należy Jej 
i Chrystusa miłości, niż sprawiedli
wości. Miłość, oddanie się, zaufanie 
— to dopiero odpowiedzialność i  zo
bowiązanie. W sprawiedliwości zaw
sze widzę coś mechanicznego, martwe
go.

Taka jest Nasza Matka. Taką ob
jawiła się w la Salette, żeby przy
pomnieć swym dzieciom, że jest in
na, ni i  sobie wyobrażają. Płacząca,
cierpiąca, przepotężna w gromieniu 
kleru i  wiernych, grożąca najdroższy
m i karami, których drobną część 
przeżyliśmy w ciągu stu lat, jakie od 
Jej objawienia się minęły. Prawdzi
wa Boga i nas Matka, która nie chce 
i nie może osłaniać naszych niepra
wości, która żąda od nas bohaterstwa 
życia w szczerości, prawdzie, miłości 
i poświęceniu. I wyrzeczeniu się na
szego wygodnictwa, tchórzostwa, cias
nych przesądów, którymi tłumimy 
wszystko co w nas lepsze i wyższe. 
Miłośnikom Maryii nie wolno zwiekać 
z posłuszeństwem wobec nakazów 
Jej syna. „Car voici le temps des 
temps, la fin des fins” (oto nadszedł 
czas czasów i koniec końców). Jest 
rzeczą charakterystyczną, że pewne 
oznaki poprawy dają się zauważyć, 
co się odbiło i  na sztuce. Muzyki no
woczesnej nie znam, mam wrażenie 
tylko, że idzie ku lepszemu, ku za
rzuceniu czysto formalnej, gramatycz 
nie interesującej twórczości. Ale 
śpiew gregoriański, który na całym 
świecie ożył (z wyjątkiem naszego 
ograniczonego kraiku), podobnie jak 
poezja liturgiczna, wysila się, wyczer-

M aria  Stobiecka

Iflió łe rium  'Różańcowe
o źimariwycl) ivó łamu

Tajemnica L
Z m a r t w y c h w s t a n i e

I przyszły 3 Maryje na grób Chrystusowy 
płakały — któż odiwali nam kamień grobowy ?
A oto młodzieniec w  szatach jaśniejących 
(Oblicze Jego lśniało jako słońce) 
rzekł im : szukacie Mistrza 
niemasz Go tu I zmartwychwstał —-

1 tylko jednej Marii Magdalenie 
objawił Pan cudownie swoje przemienienie 
w ogrodnika ogrodów zielonych.
A gdy Mu padła do nóg ' w
rzucił dziwne : „nolli me tangere" !
(Chrystusie, jak to słowo boli !)
I znikł Ogrodnik Boży w ogrodach we mgle.

Wiem — jam z niskości, a Tyś z wysokości 
ale chcę tylko Mistrzu Twej łaski promienia 
ażebym Cię poznała — tak — jak Magdalena.
Wiem Ogrodniku Boży — Tyś wszystko we wszystkie!».
Niechże li będę najmniej szumnym liściem.
Lecz usłysz szum tych liści co modlą się codzień
0 zmartwychwstaniu w Twym ogrodzie.

Tajemnic» II,
W n i e b o w s t ą p i e n i e

Idziesz za mną pielgrzymie W tej drodze do Emaus 
słyszysz jak^ bluźnię ; Boga niema I
1 nagle muszę się zatrzymać
żeby wyszeptać Twoje łanię : \
Pan mój i  Bóg mój I 
Ty odchodzisz w  niebo —
Teraz nie wątpię, nie pytam dlaczego 
kiedy odchodzę w trudne życie —-
Bo wiem, że zejdzie ku mnie Twój duch — Pocieszyciel,
Jak niewierny Tomasz 
włożyłam rękę w Twoją ranę 
lecz teraz wiem, że zmartwychwstanę 
że z Tobą wrócę do domu.

Tajemnic» III.
Z e s ł a n i e  D u c h a  św.

I zstąpił na nich lotem ptaka 
Duch św. w darach siedimioraki 
otulił łaską jak aksamit 
Uciszył serca łzy —
„Synaczikowie, nie smućcie się — 
jestem z wami 
po wszystkie dni 
aż do skończenia świata".

Tajemnica IV.
W n i e b o w z i ę c i e  N a j ś w .  P a n n y

Najświętsza Panna Maria na aniołów rękach 
zasnęła cicho — uśmiechnięta 
i nie wie, że za życia — będzie wniebowzięta

Zdrowaś Maria I
Tajemnica V. *

U k o r o n o w a n i e  N a j ś w i ę t s z e j  P a n n y  
w n i e b i e .

Już Cherubiny i  moce i trony
Służą Jej — Sam Bóg z nieba zdjął gwiezdne korony 
żeby niemi ustroić swoją służebnicę.
Planety, słońca i  księżyce , .
upadły pod Jej nogi — jak zwyczajne kw ia ty ...
Przez którą stało się zbawienie światów —

Zdrowaś Maria !

puje swoje możliwości w chwaleniu 
Maryii.

Jeszcze o jednym. Nasza Pani jest 
żywym wzorem dla kobiet. Otóż 
rola kobiety jest bardziej pierwotna, 
podstawowa, niż mężczyzny. Jest ona 
bliższa natury i jak ona ma cechy 
bardziej bierne. Nie atakuje, ale się 
opiera, nie unika, ale znosi, nie rozu
muje, ale Wyczuwa, nie wdziera się, 
ale promieniuje, jest nie silna, ale 
mocna, co ma znaczenie bardziej 
bierne. Słowem — cierpi i kocha, 
gdy mężczyzna walczy i działa. 
Gdzie kobieta, tam dom, ciepło, od
poczynek, który daje siłę. Te właśnie 
cechy w najdoskonalszym, najwyż
szym stopniu posiada Najświętsza 
Maria Panna. Tym wszystkim przy
ciąga, zwycięża, utrzymuje.

W tym znajdujemy wyjaśnienie 
kultu dla kobiety, jaki powstał do
piero w chrześcijaństwie i powstanie 
jakby jej nowego gatunku. Te wspa
niałe, cierpiące i kochające, Wznio
słe, czyste postaci, jak św. Katarzyna 
Sieneńska, św. Joanna d‘Arc, jak

tyle innych w naszej historii oraz mi
liony cichych, pracowitych matek, 
wychowujących bohaterów pracy i 
nauki, wszystkie one kształtowały 
się na wzór Maryi. Mamy też wyjaś
nienie rycerstwa, tej nowej dla po
gaństwa, a już zaginionej rasy mę
żów nieustraszonych, obrońców uciś
nionych, czystych w mowie i obycza
ju, zarazem poetów poszukujących i 
razem tworzących na świecie piękno 
i zaprowadzających dobro; porywa
jący apostołowie, jak św. Bernard z 
Ceairvaux, cisi młodzieńcy, jak św. 
Kazimierz i św. Stanisław Kostka, 
wszyscy wyrośli z miłości do Maryi.
1 dziś oddanie świata i Polski Naj
czystszemu Sercu Maryii pozwala 
nam ufać, że będzie Ona prawdziwiej 
poznana i szerzej czczona, co wskrze
si rasę maryjną, walczących mężów i 
kochające, cierpiące niewiasty, 
rugując ze świata rasę mężczyzn 
tchórzliwych i lekkich i kobiet po
wierzchownych, gminnych i przewrot
nych.

Z. Jakimi ak.
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P a w e ł  C l a u d e l
x Akademii Franc.

a w ie n ie  w la S a le t t e
Moje drogie dziecko, otwierając 

dziś rano grubą Biblię znalazłem w 
niej starą pocztówkę, którą wysła
łeś do mnie z La Salette. Przypom
niało m i to, naszą dawną pielgrzym 
kę, ten kraj w  żałobie, te głębokie 
aleje wyżłobione w  czarnej skale, 
to powietrze mroźne i przenikające, 
przygniatające biedne domki z ma
łym i oknami.

La Mure-Corps jest to kraj dwóch 
małych pastuszków Maksima i Me
lanii. I  oto teraz widzę to samo 
miejsce, gdzie ukazała się im Naj
świętsza Panna. Było to wielkie 
pustkowie alpejskie, gdzie zbiegły 
się góry w  dramatycznych kształ
tach jak grupa świętych kobiet u 
podnóża krzyża. Jakże czystą i świe 
żą jest tamtejsza woda, oraz źródło, 
które kiedyś wyschło, a od owego 
pamiętnego popołudnia 19 września 
1846 r. nie przestało bić ani na 
chwilę.

Czyż Najświętsza Panna nie mia
ła racji, kiedy zapowiadała klęskę 
wielkiego głodu. Spójrz tylko doko
ła. Ta klęska jest blisko nas. Gdy
byśmy patrzyli wzrokiem duchowym 
widzielibyśmy wokół nas duSze spro
wadzone do ubóstwa szkieletów, ja 
kie oglądamy na fotografiach z In 
dii, gdy się nieudadzą żniwa. Niech 
tylko biednemu księdzu uda się za
siać jego małe pole zaraz przyjdą 
zwierzęta, które pożrą wszystko, a 
pierwsze doświadczenie prześlado
wań wystarczą, aby zamarł wszelki 
ślad ziarna.

Oto kara na wielkich ludzi, na 
tych wszystkich, którzy mogąc zu
żywać swoje zdolności zaniedbują 
zdobycia sobie niezbędnego pożywię 
nia zaabsorbowani całkowicie w 
kontemplacji i przeżuwaniu swojej 
własnej osoby. A jeśli chodzi o małe 
dzieci, które są niezdolne do samo
dzielnego kierowania sobą, jeśli cho 
dzi o tych, których Pismo św. okre
śla jako „Jumenta“ (Homines et 
Jumenta salvabis, Dominc), którzy 
całe swoje życie są przeznaczeni do 
tego, żeby być wspieranymi i kiero
wanymi, to Najświętsza Panna, mó
w i o nich, że zadrżą w brutalnym i 
niesprawiedliwym ucisku. Cóż to 
jest zadrżeć? to jest nasza podat
ność do ruchu, który nie ma okre
ślonego przeznaczenia, który się 
charakteryzuje pragnieniem i oba
wą w  każdym kierunku. Zamiast 
rozsądnego i  życiodajnego działania 
jest tylko próżne poruszenie, brak 
wiary, trwoga, która przenika cale 
nasze jestestwo.

Otóż od ukazania się Najświętszej 
Panny w  La Salette wiemy dobrze, 
co trzeba rozumieć przez „konwulsje 
społeczeństwa". Ileż to dzieci do
tkniętych tą konwulsyjną chorobą 
umiera na rękach osób je trzymają
cych. Czyż nowoczesne dancingi nie 
są naśladowaniem tych konwulsyj? 
czyż ludzie nie umierają w  gruncie 
rzeczy przed siódmym rokiem życia, 
to znaczy przed dojściem do rozumu.

Najświętsza Panna jednocześnie 
mówi nam, że jeśli niewierzący na
wrócą się, kamienie i  skały staną 
się zbożem. Czy to nie jest odpo
wiedź na wezwanie kusiciela, który 
pokazując Panu Naszemu Palestynę 
z faryzeuszami wśród kamieni na
k ła d a ł Go, aby zamienił je w  chleb.

Czyśmy nie doświadczyli histo
rycznie, że nawrócenie pogan prze
mienia serca z kamienia w  serca bi
jące. Czy nie widzieliśmy, jak wte
dy ze wszystkich stron wyrastają te 
piękne kościoły, naczynia ożyw
czych sakramentów, które tak samo 
jak Betleem zasługują na miano do

mu Chleba. Kościół katolicki dzięki 
Łasce Boskiej nie przestał łączyć 
treści z pożywieniem. W ten-to spo
sób św. Augustyn odbudował po
trzaskane kolumny myśli Platona, 
podobnie jak św. Tomasz na ruinach 
Arystotelesa wystawił niezachwiany 
gmach swoich sylogizmów.

A któż może wiedzieć, czy jutro 
owa istota materii, którą współczes
na wiedza rozpoznała nie posłuży 
jako tworzywo do wzniesienia no
wego ołtarza? Ale nade wszystko

złudzenie życia, ale gdy się je weź
mie w  rękę są lekkie, a we wnę
trzu całkowicie puste i zepsute.

Czyż może być lepszy symbol dla 
tylu głów bez mózgu, które nas ota 
czają, a które choć są bez mózgu 
mają twardość kamienia.

Wino też się popsuje. Tu już naj
łatwiej stwierdzić. Proroctwo speł
niło się co do joty. Ileż to chorób 
panuje od dnia La Salette. Wy
starczy wymienić tylko syfilis w to
warzystwie innych wypadków we-

i w naszym żołądku czymś odżyw
czym, przyjemnym i upajającym. 
Nietrudno stąd zrozumieć, jak w  tej 
dziedzinie łatwo przekroczyć miarę 
i  ile chorób duszy i  ciała jest kon
sekwencją naszego wewnętrznego 
upodobania do łakomstwa, rozpusty 
i pychy. W ten sposób ożywcze w i
no staje się piekielną trucizną. 
Spójrzmy, co się dzieje z duszami 
chrześcijańskiemi .Te delikatne owo 
ce przeznaczone do przemiany w ra 
ju  w nektar nieśmiertelności są

Stówa objawienia I f la tk i  'Boókiej
w la  Saleite

Jeżeli Mój lud nie zechce Mi być posłuszny, nie będę zdolna dłużej utrzymać Ręki 
Mego Syna. Ciężką jest Ona i groźną; ledwo Ją utrzymać mogę.

Od jakżeż już dawna cierpię przez was ! Chcąc, aby Mój Syn was nie opuścił, muszę 
Go bez przerwy za wami prosić. Wy bowiem sami nic dla siebie zdziałać nie możecie. Choć
byście się nie wiem jak modlili, nie wiem co czynili, nie wynagrodzicie Mi troski, jaką was 
otoczyłam.

Dałam wam sześć dni do pracy, sobie zaś zachowałam siódmy, Ale nikt nie chce Mi 
go ofiarować ! I to sprawia, że tak bardzo ciąży Ręka Mego Syna.

Ci, którzy pracują, nie umieją mówić, nie mieszając w swe słowa Imienia Mego Syna. 
To jest druga przyczyna, która czyni Jego Ramię tak ciężkim !

Jeśli zaraza zniszczy wasze zbiory — sprawi to tylko wasza wina.
Widzieliście jak w roku zeszłym zgniły wam kartofle. Ale wam nie przyszło nawet do 

głowy domyślić się dlaczego to się stało. Jeszcze widząc je popsute, klęliście i obrażaliście 
słowami Imię Mego Syna, Zaraza będzie je dalej niszczyła. Na Boże Narodzenie nie będzie
cie ich mieli wcale.

Jeśli macie ziarno, nie zasiewajcie go.
To, co zasiejecie — bydło zeżre; to, co zbierzecie — rozsypie się w młocce w pyl. 

Nadchodzi wielki głód. Lecz zanim on nadejdzie dzieci poniżej siedmiu lat dostaną drgawek 
i umierać będą w ramionach ludzi, którzy je trzymać będą; inne czynić będą pokutę, głodując. 
Orzechy się popsują, czereśnie zgniją.

To wszystko powtórzcie Memu ludowi.
(Objawienie uzupełnia ł.zw> wielki sekret Melanii, wyjawiony przez pasterkę, dopiero 
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moja dziecino, prośmy, abyśmy nie 
nosili skamieniałego serca w na
szych piersiach i  żeby nasi bracia 
znajdowali w  nim odżywczy pokarm 
zamiast bezwładnego głazu lub na
rzędzia mordu. Lub najprościej 
prośmy, aby nasze serce nie było 
jednym z tych zeschniętych orze
chów, o których trochę dalej mówi 
Najświętsza Dziewica. Aby nie były 
jak te owoce twarsze, hermetycznie 
zamknięte, które zewnętrznie dają

nerycznych, które się tak rozpow
szechniły podczas X IX  wieku. Wi
nogrono tak wewnętrznie skompliko 
wane jest przeznaczone dó prze
miany w cukier i alkohol. .Cukier, 
który pieści język i alkohol, który 
rozgrzewa, podnieca i  elektryzuje 
nasz duchowy stan. Można więc po
wiedzieć, że wino jest płynnym po
żywieniem, przeznaczonym dla na
szego upodobania, przez które coś 
Zewnątrz staje się w naszych ustach

zdolne tylko do wzajemnego zaraża
nia się zepsuciem.

Najważniejszą jest jednak przyczy 
na tych wszystkich nieszczęść, które 
mają spaść na ludzkość i Francję.

Najświętsza Panna nie wymienia 
nawet tych ciężkich grzechów roz
pusty i pijaństwa, które w  oczach 
protestantów stanowią największe 
przestępstwa, ponieważ szkodzą bez 
pośrednio bożkowi egoizmu. N aj
świętsza Parma oskarża jedynie ludz

kość o obrazy wyrządzone bezpo
średnio Panu Bogu, czy to w for
mie bluźnierstw, czy też przez lek
ceważenie modlitwy, Mszy św. i nie 
dzielnego odpoczynku. Wagi tych 
zniewag często staramy się niedoce
niać pod pretekstem, że dzieją się 
bez naszej woli. Tymniemniej tak 
samo, jak bojażń Boża jest począt
kiem mądrości, tak samo wzgardze
nie Boga bierne czy czynne jest 
źródłem wszystkich socjalnych nie
szczęść.

Nakoniec jest jeszcze jedna rzecz 
do zanotowania być może, że naj
ważniejsza: Matka Boska płacze! Ca 
prawda łzy są ze światła, coprawda 
łzy spadają aż do wysokości jej ko
lan, ale tym, niemniej są łzami. T ten 
okrzyk, który wydaje, „jak już. dłu
go 'Ja cierpię za was!“ Jakto więc 
i w  niebie się cierpi? Matka Boska 
mówi, że powstrzymuje grożące ra
mię Swego Syna. Jakto więc On nie 
jest wszystko wiedzący i wszechpo
tężny? Wszystko to są rzeczy, które 
teologii będzie trudno wyjaśnić, ale 
które serce rozumie odrazu.

Przyczyna tych trudności leży w 
sposobie wyobrażania przez teorte 
klasyczne naszych pasji i  namiętno
ści. Widziano w nich tylko braki i 
niedokładności. Zgoda — namiętno
ści są przeważnie niedoskonale w 
owocach i godne potępienia w mo- 
tytwach. Tymniemniej ukazują one 
wyższość natury w działaniu nad 
naturą w możliwości. Istnienie prze 
jawia się doskonalej w stanie pasji 
niż w  stanie bezwładu i  spoczynku. 
Ból jest też doskonałością. Aby ła t
wiej zrozumieć o czym mówię, pro
szę pomyśleć o muzyce symfonicz- ■ 
nej, gdzie najbardziej rozdzierający 
ból łączy się z niepokalanym pięk
nem. Dlatego też przy niedoskona
łości naszej inteligencji być może 
osiągnęlibyśmy lepsze zrozumienie 
stanu świętych, czy nawet samego 
Pana Boga, wyrażając je w  dziedzi
nie ludzkich pasji, a nie w języku 
metafizycznej abstrakcji.

Wszystko, to jednak mówię z wąt 
pliwością, bez ambicji rozstrzygania, 
i  mój Boże, jeśli moja niewiedza 
wprowadziła mnie na grunt niepew 
ny, wycofuję się, wycofuję się, wy
cofuję się, wycofuję się.

Ks. Józef W arszawski T. J.
(O jciec Paweł)

N a  dzień  M a t k i  Boskiej
„Królowo, Pani słoneczna, 
po smokach stąpasz

bezpieczna,
w odmętach, w gwiazd

zawierusze,
Niepokalana, Ty wieczna".

(Wyspiański — „Legion")

Niepokalana !
Bym był z bluźnierców najwięk

szym — stanąćbym musiał oślepły w 
zaklęciu tego wyrazu — choćby jak 
Lucyper, gdy poraziła go światłość 
wzywana.

Niepokalana i
Czaru tego uwzuioślającej mocy 

nie wymknie się nikt z żyjących. 
Imię samo blask niesie i blask snuje 
po nocach duszy. A postać tej, raz 
jeden dziejom ludzkości zjawionej 
Dziewicy i Matki ? Brak wyrazu by 
ją wyrazić.

Białej bieli przenajświętszy cud. 
Jasnych blasków niewymowne tchnie 
nie. Jakgdyby wszystka promienność, 
którą szafowały rozrzutnie anioły i 
gwiazdy, ześrodkowała się i  zwarła 
jaśniejącym olśnień cudem w  tym 
nieziemskim jawie i zeń zalękło — 
drżąca, jakgdyby na skrzydeł dłoni

niesiona, w potokach świetlanych 
wszystko ogarniającej aureoli — po
częła spływać przecicho, kojnie tulą
ca ku płaczącym dolinom naszej do
li człowieczej — naszej dziejowej 
nocy.

O niedostępny ludzkiej stopie 
szczycie pozagwiezdnych śnieżeń. O 
umiłowanie i ukochanie Najświętsze
go z Świętych — Jehowy — grozą 
nocy się przyedziewającego,

W mieniącym się nieogarnieniu 
rosnących w bezdna gwiezdnych 
nieb rozlśńiewań srebrno . mgławi
cowych poświat, w trójkolnie śnią
cym omgleniu łączących się przeci
cho odblasków miesiąca — idzie ku 
nam wołanie odniebne, wołanie znie
walające słodyczą bezgwałtownej 
przemocy, wołanie wołające imie
niem wszystkiego co czyste, co bia
łe, co z aniołami porównane, woła
nie jakgdyby rozgłośnie szumiących 
skrzydeł wieczności, wzywających 
przemożnie w swych ramion sny 
przeczyste.

Niepokalana — Wieczna ł
Czyż nie jest tak jakgdyby biały 

sen się snuł po naszych snach od 
tej postaci — bezgłośnym szczęścia

okrzykiem i białym dosytem ?
Biały sen I —
Sen bez krwi, sen bez nawoływań 

chutnych, sen bez tego, co poniża tak 
niemęsko. Sen ku mocy. Sen wład- 
nących ciałem przekrólewsko ma
rzeń. Sen jakim go śnią od wieków 
aniołów światy.

Niepokalana I
Cóż równie wielkiego mogło się 

rozwielmożnić tak władczo w piersi 
Polaka nad postać tej Niebianki 
Królewskiej ?

„Od tych mi imion wara" — woła 
Konrad mickiewiczowski w „Dzia
dach“  — bluźniercom Najświętszej 
Panienki. „Ziść i  nam, spuść i  nam“ 
— rozbrzmiewa przez całe tysiącle
cie naszych dziejów bohaterski 
śpiew pancernych piersi zwycięskich. 
„Panno Święta co Jasnej bronisz 
Częstochowy" — wołają codziennie 
tysiące, tysięcy.

Niepokalana — Wieczna!
O biały mój śnie 1
Biały śnie mej duszy, mych mło

docianych lat tęsknoty. Gdzieżeś ty 
uleciała. Gdzież zapodziały się nie- 
dotykanych stóp twych stąpania 
snujące się marzeniem ożywczym a

sycącym po domowisku mej rozgo- 
rzaloj wyobraźni.

Biały śnie mej nieskalaności, śnie 
czystości mojej, której strzęp ostatni 
nie chce za nic i  nikomu oddać, nie 
chce dać wyrwać sobie, choćby i 
pohańbiony był odmętem tego, co 
kala plamą westalkę.

W modlitewnym opamiętaniu wzy
wam kształty Twe ną nowo przed 
me terane żydean oczy. Stań się zja
wą w mych snach. Stań się kształ
tem w nieopanowanej jeszcze krwi 
przelewach. Stań się wcieleniem w 
walczącym z sobą pożądaniem.

Bądź tą postadą, której dotykając 
się nie zaznam co tc skalanie, którą 
miłując, nie wiem co upodlenie, któ
re j służąc urastam w męskość i 
siłę.

•  *  *

Człowiek urasta wraz z biegunami, 
ku którym się pode. Im wyższy jest 
przeoiwibiegun, n*l którego działanie 
się nastawia, koi wyższego stopnia 
polamość rodzi Się w  duszy, tym 
większa fala uczuć łłofoytwa się z 
je j Potencjału, tym większa doskona
łość, która iau się dostaje w  udzia
le,
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Cały sekret osobistego rozwoju, 
własnej, wielkiej osobowości w jed
nostce, polega na doborze przeciw- 
bieguoów, to jest postaci i  osobni
ków, których wpływ dotyka, jakby 
zapładmiającym prądem osobistego 
„ja “, powodując w nim większe lub 
mniejsze napięcie, większe lub mniej
sze obudzenie własnej jaźni, względ
nie większą lub niniejszą świadomość 
kary własnej karykatury jaźniowej, 
większy lub mniejszy niesmak, albo 
rozdźwięk spoczywającego na osiąg
niętych laurach lub uwiądach jedno
stkowego „ja".

Prźeeiwbiegun ten. — rzecz oczy
wista — musi być reałem, inaczej 
napięcie idzie w  próżnię, musi być 
rzeczywistością jakąś, rzeczywistą 
postacią — choćby naocznie niewi
dzialną, Na tym właśnie polega ta
jemnica powodzenia, względnie nie

powodzenia t.zw, wielkich marzycie
li. Józef Egipski był marzycielem. 
„Idzie marzyciel" — mówili do sie
bie jego bracia, uradziwszy uprzed
nio, aby go zgładzić. Ale biegun je
go marzeń był reałem, nie marzeniem 
płonnem, I dlatego wyszedł wielki. 
Marzycielem był i starosta liwski 
Tadeusz Grabianka, „Król Nowego 
Izraela“ . Lecz marzenia jego były 
płonne, biegun jego był bezreałem, 
I dlatego skończył fiaskiem.

Biada własnego „ja", jeżeli bieg
nie ku biegunowi, który jest li ty l
ko „rajską dziedziną ułudy", Ale 
stokroć więcej biada własnemu ,,ja", 
jeżeli biegnie ku biegunowi;' który 
przedstawia destrukcyjną siłę zła,'

„Świętym na ziemi, kto umiał, za
wrzeć przyjaźń ze świętymi". I od
wrotnie. A już najgorzej, jeżeli 
prźeeiwbiegun, ku któremu się nie

sie własne ,,ja “ , okazuje się uoso
bionym złem, działającym z zaświa
ta. Jeżeli jego biegunem staje się 
dęrnon i  świat demonizipu. Od ta
kich napięć rodzi się piekło w du
szy. „Ja" — Baphomet, „ ja " — 
Mefisto, „ja " — Lucyper czy Massy- 
nisa: trudno o większe napięcie de
strukcyjne, o większe piekło opęta
nia.

Przejrzę w dniu Niepokalanej ga
lerię swych przeciwbiegunów ?. Pr?e- 
ciwbiegunów - „nie z tego świata". 
Wiodących napięciami swymi aż w 
zaświaty.

Czyj wpływ na moje „ja “ był do
tychczas W poszczególnych okresach 
mego życia najsilniejszy ? Jakiej 
wolty muszę dokonać by osobowość 
moja doszła do zenitu swych możli
wości? Jakiego bieguna się imać ?

W ikłor Poucej

M / I R f / 1 f
Jezus Chrystus w swoim królestwie 

jest najwyższym przejawem łączności 
Boga z ludźmi. Przynosi objawienie, 
na którym ustalony jest dogmat 
chrześcijański. W tym samym króle
stwie władczynią jest Maria; Ona po
siada klucze godności macierzyńskiej. 
W Jej godności macierzyńskiej zacho
wane są owe tajemnice niewieście, 
które powierzył Jej Bóg jako wyłącz
ną dziedzinę. Nawet sam Jezus Chry
stus nie narusza tego azylu. Wkra
cza tam tylko na prośbę lub za zgodą 
Swej Matki.

Ludzi dziwi jeszcze ciągle tak usta
nowiony porządek. Jezus Chrystus da
je im oałą prawdę, którą mogą przy
jąć tylko w sposób zgodny z ich rozu
mem. Ale Matka jednak uprzystępnia 
im tę prawdę i łagodzi spory pomię
dzy niemi w myśl postępowania, któ
re jest Jej właściwe i  nie tylko nisz
czy wszelkie herezje, jak to wyraźnie 
uznał kościół, ale zlewa na wzburzone 
umysły Swego Ducha pokoju, dzięki 
któremu każde poddanie się prawdzie 
jest pełne jasności. Tak rozprasza 
Ona zgorszenie i  staje na granicy nie- 
możliwoscŁ

Nie można ustalić do jakiego stopnia 
pośrednictwu Marii może wpływać na 
to, co rozum ludzki pojmuje jako 
słuszne i  dobre, w porządku tego 
świata. Trzeba by było chyba obec
ności Marii abyśmy mogli pojąć do
gmat ewangelii w sposób, jeśli można 
tak powiedzieć naturalny. Ona jest 
Gwiazdą Trzech Króli, która nie mo
że zbłądzić w poszukiwaniu prawdzi
wego Boga. Kult Jej jest związany 
z całkowitym poznaniem. Maria jest 
doskonałym początkiem, ideą czystej 
wiary, nie dającej się pojąć przez na
szą naukę rozumową. Przyroda, w 
istocie ukazuje obserwatorowi jedynie 
niedoskonałe twory, będące w drodze 
lub usiłujące wyrwania się ze swego 
niedoskonałego stanu. Z tego dążenia 
do doskonałości powstała w tym 
grzesznym świecie idea postępu, 
świat wierzy w to, że może kroczyć 
samodzielnie ku szczęściu. Prawda 
jednak jest inna, bowiem doskona
łość, o której świat marzy, nie zna
jąc jej, jest w rzeczywistości dosko
nałością początku. Wszystko zaczy
na się przez Boga i  poza Nim może 
tylko chylić się do upadku.

Jedynie pełnym poznaniem istoty 
Boga jest to, które ma On w sobie. 
Słowo Początku, które Bóg pojmuje 
w niebie, stało się na tym ułomnym 
świecie, gdzie my żyjemy Emmanue- 
lem, Bogiem z nami. Świat w pierw
szej koncepcji bardziej był pojęty -a- 
ko ten, który jest z Bogiem i żyje 
w łasce.

Na początku Ziemia była niepoka
laną, zaślubioną Bogu; Maria nie jest 
niczym innym jajc Ziemią obcującą z 
Bogiem; jednocześnie dziewicą, mał
żonką i matką.

Stworzony Świat był więc, jak 
wskazuje jego nazwa „mundus”  na
przód doskonałym i niepokalanym,

nie wskutek swej zasługi, lecz jako 
pochodzący od Boga, odbijający Jego 
obraz przez jego Słowo, „Słowo“  to 
można porównać z jutrzenką okolo
ną promieniami jasnego słońca spra
wiedliwości, które wzeszło za po
średnictwem Marii. Dopiero potem 
zjawił się Nieczysty, który jest wy
razem nie objawienia Boga lecz sie
bie samego stanowi samozaprzeczenie 
stworzenia.

Grzech i  jego konieczne uzupełnie
nie Piekło są zatem drugorzędne i nie
istniejące w strefie niepokalanej.

Pismo Św. i kościół uniosły zasło
nę z tej boskiej Mądrości Natury. 
Pismo Św. i kościół pokazują nam 
całkowicie czysty Świat poprzedzają
cy czas, cud poczęty w ładzie „zanim 
była ziemia, zanim Otchłanie” . Nie
pokalana jest przedtem i objńwia 
obecność Boga. To co stało się odtąd 
i gdzie nie ma Boga ńie dowodzi nic 
przeciw Początkowi. Oczy prowadzone 
przez Wiarę i utkwione W prawdzie, 
która kieruje wszystkim widzą ty l
ko rąj.
-W  miarę jak czas upływa,, wydaję 

się nam coraz to bardziej niemożliwe, 
aby włączyć pjekło w całkowity układ 
świata. Piekło, odkąd istnieje, jeśli 
się nad tym zastanowić, jest równie 
niezrozumiałe jak grzech. Dzisiaj 
jednak dogmat piekła gorszy przede 
wszystkim niezależny rozum, W tym 
samym stopniu w jakim grzech zdaje 
się zdobywać prawo obywatelstwa 
wśród nas. Dokładnie od momentu 
kiedy ustaliło się przekonanie o eman- 
cypowanym rozumie. Każda jedno
stka staje się zdolna wyrokować o 
bezwzględnym porządku świata we
dług swTego mniemania a nie według 
jedynej zasady prawdy.

Dziś już nie tylko religie ludzkiego 
pochodzenia głoszą obowiązek zba
wienia każdej duszy przez Boga. Na
wet w kościele Jezusowym, między 
wiernymi rodzą się próby podważenia 
zasady sprawiedliwości bożej. Ludzie 
nie rozumieją, jak' człowiek zawszę 
ograniczony w swojej perfidii i mały 
nawet w swych największych błędach, 
niezdolny do buntu bez upoważnienia 
z góry, obdarzony właściwościami z 
samej zasady dobrymi i  świętymi, mb- 
że popaść w wyniku swych grzechów 
w rzeczywistość wiecznej utraty 
wszelkiego szczęścia, utraty powięk
szonej przez męki tysiąckroć okrut
niejsze od wszystkich ziemskich ogni. 
Dysproporcja wydaje się nie do 
przyjęcia dla rozumu ludzkiego jeśli 
nie jest on wdrożony do karności 
wiary bez dowodów. I Bóg dopusz
czając do tego stanu rzeczy ma być 
jeszcze błogosławiony i uważany za 
najlepszą i najmądrzejszą z istot. 
Oto jest doświadczenie, które trudno 
pogodzić z dobrocią naszych serc. 
Wydaje się nam, że w ich małej skali 
potrafilibyśmy lepiej decydować o 
sprawiedliwym i niesprawiedliwym, o 
dobrym i złym. A czyż Bóg aby od
kupić grzech i jego skutki i zatrium
fować nad pieliłem jakby się sam w

nie nie rzuc ił.godząc się cierpieć mę
kę i śmierć. Odkupienie tak drogo 
opłacone, które dla potępionych jest 
bezskuteczne staje się faktem, który 
hardziej dziwi a iż wzrusza nas,' któ
ry  zajmujemy postawę arbitrów in
telektualnych.

Nie widzi sję już świętokradztwa w 
rozpatrywaniu raz jeszcze sprawy po
tępionych, których Ojciec Miłosier
dzia wyłączył bez odwołania spod 
swej litości. Jezus Chrystus na krzy
żu nie pokonał piekła w sposób zada- 
waiający wszystkich. Myśl, wiernego 
chrześcijanina u stóp uwielbianego 
przezeń krzyża, zmaga się z nierozwią- 
zalnym. w śmiertelnem niepokoju o 
utrzymanię się wiary, którą chciałby 
mieć uległą, i całkowitą. Trudności 
jakie,tu przedstawiamy nie są wyna
lezione' dla zabawy. Rozwikłane raz 
w sposób dialektyczny, zajmują nas 
ciągle. One to wyciskały łzy z oczu 
świętych.
: •• r. ? ~ ■ •••: '$.':■&& ' g

Męka wierzącej duszy jest jeszcze
bardziej przenikająca bólem niż 
sprzeciwy wyemancypowanych umy
słów. Męka ta nie znajduje ukojenia 
w ortodoksalnej teologii Odkupienia i 
palęży oczywiście założyć, że brak 
nam dostatecznego światła. Rozum 
musi zagasnąć aby mogła zatriumfo
wać Sprawiedliwość j Dobroć., Czyż
by Gwiazdą Prawdy wiecznie błysz
cząca, była zbyt odległą aAy dotarły 
do nas je j promienie? Nie, to my w 
naszym zawinionym oddaleniu — wy
cofaliśmy się z wieczności. Nie poj
mujemy już Mąrii. jako naszego 
ziemskiego Początku.

To przecież Ona. Matka Miłosier
dzia, przez litość przybyła do nas.

Nje wolno oddzielać od siebie roz
maitych widocznych pośrednictw Naj
świętszej Marii Panny, jakie w prze
ciągu wieku następowały po sobie w 
centralnym okręgu chrześcijaństwa. 
Pośrednictwa te .podlegały jednemu 
planowi i  stanowiły najważniejszą 
bazą wychowania cii r &e ści j  a ń Si ki e g o 
przez, kościół, i jego Ducha. Wszyst
ko stało się rzeczywiście, j.ąkgdyby 
Matka chciała; wnieść w tajemnicę 
Wcielenia dopełnienie światła,, które 
potrzebne jest naszym czasom aby 
osiągnąć spokój ducha. Maria postę
puje tak; jak Jej Syn. Tak jak Je- 
pus Chrystus, .postanowił , współeier- 
pieć 7. „błędem ludzkim”  (Heb. 5, 2) 
taję Mąria; staje się , „przyczyną zba
wienia” , przychodząc płakać nad na
szymi nieszczęściami (Ibid 9). To 
nie znaczy że ułatwia On ą naszą wia
rę, uwalniając ją  od któregoś z do
gmatów. Piekło jest i będzie dogma
tem wiary. . Wręcz. przeciwnie, Ona 
nam je pokazuje j każe nad nim pła
kać, tłumacząc jego głębie. Lecz kie- 
dy Miłosierdzie płacze łzy Jego 
niszczą, zło, którego dotkną. Łzy 
Marii, przenikając brzemię grzechu, 
zmiękczają serće grzeszników i dla te
go 'są. przyjemne Sercu Bożemu.

Płakaliśmy nad naszymi krzywda
mi. Ona płakała nad złem. Zgor-

Z jaką postacią zawiązać napięcie
przyjaźni ?

» « •

Pan mię posiadł na początku dróg 
swoich, pierwej m iii co uczynił od 
początku. Od wieku jestem ustano
wiona i z dawien dawna, pierwej 
niźli się ziemia stała. Jeszcze nie 
było przepaści, a jam już poczęta 
była; ani jeszcze źródła wód były 
wytrysnęły, ani jeszcze góry ciężką 
wielkością były stanęły, przed pa
górkami jam się rodziła, jeszcze był 
ziemi nie uczynił, ani rzek, ani za
wias okręgu ziemi. Gdy gotował 
niebiosa, tamefn ja była, gdy według 
pewnego prawa kołem otoczył prze
paści, gdy niebiosa utwierdzał w 
górze i ważył źródła wód, gdy Za
kładał morzu granicę jego i ustawę

dawał wodom, aby nie przestępowa- 
ły  granic swoich, kiedy zawieszał fun 
damenty ziemi, Z nim byłam, wszyst 
ko urządzając, i rozkoszowałam Się 
na każdy dzień, igrając przed nim 
na każdy czas, igrająca na okręgu 
ziemi, a rozkoszą moją być z synami 
człowieczymi, — Teraz tędy, sync 
wie, słuchajcie mię ; błogosławieni, 
którzy strzegą dróg moich ! Słuchaj
cie napomnienia i bądźcie mądrymi, 
a nieodrzucajcie go. Błogosławiony 
człowiek, który mnie słucha i który 
czuwa u drzwi moich na każdy 
dzień, i pilnuje u podwojów drzw 
moich. Kto mnie znajdzie, znajdzie 
żywot i wyczerpcie zbawienie od 
Pana.....

(lekcja na dzień Niepokalanego 
Poczęcia N.M-P.)

(Ks. Przypowieści S, 22 — 55).

szenie z istnienia piekła nie polega 
na tym, że człowiek cierpi. Jest to 
wrzód śmiertelny, otwarty na boku 
Boskośći. Maria płacze nad bólem 
Boga, którego nie potrafimy już roz
różnić w naszym własnym cierpieniu. 
Odkrywa go nam i każe nad nim pła
kać.

W La Salette „Celle qui pleure” 
wylewa te same łzy, które wylewała 
pod krzyżem, łzy które odkrywają zło 
grzechu i które są za nieg® odkupie
niem tak jak tego żądał Chrystus od 
świętych niewiast przy ósmej stacji 
Drogi Krzyżowej.

Tam IV górze, w wieczności,,natych
miast poczęta w niepokalanym sercu 
Boga widziała, daleko, na ziemi, 
grzech grożący i piekło jego nieod
łączny skutek. Oną to, przez litość 
kobiety, Matki, pociągała ku sobie 
owych grzeszników i gdy jej najczy
stsze Serce napełniało się płomienia'-' 
h i i  iefiiLmęki z tego'1 żaru; który stał 
śft' Miłbsierdziefńp poczęło" się Serce;:;

Dramat ten, który musj zostać roz
wiązany przez najbardziej jaśniejące 
zwycięstwo toczy się i rozświetla 
jeszcze więcej w Fatimie tym razem, 
tajemnica Matki powierzona jej ma
łym ¡powiernikom wydaje się prze
znaczona aby rozszerzyć się powoli w 
całym kościele. Tak więc wiemy 
dziś co przede wszystkim zajmuje du
szę Marii, a jest tyrm samo Piekło, 
które ukazało się dzieciom w świetle 
Boga.

■ A światło to wychodziło z rąk 
M arii!

Czyż ta najskrytsza tajemnica nie 
powinna była być ukryta dla naszych 
stwardniałych serc? Lecz czy tak jak 
dzieci z Fatimy nie mamy piekła na 
ziemi, przed nami, koło nas; piekła 
takiego jakim  może ono być? W za
powiedzianym okresie ziemia ogar
nięta była najazdem a Bóg pobity 
przez wroga ludzkości — a jedno
cześnie- czy nie odczuliśmy - w czasie

Jezusa, ratujące: dusze od piekła. Ta
ki jest obraz, który zdaje się wyła
niać z następstwa zjawiska. Było na
pisane, że piekło, w które ludzie nie 
ehcą już wierzyć pewnego dnia uka
że się widoczne. Kilka lat przed u- 
kazanicm się w La Salette, stygma- 
ty.czka Katarzyna Emmerich złożyła 
na ten temat oświadczenie przedsta
wione przez Ciement Brentano w na
stępujących słowach:

„Pośrodku piekła była przeraźliwa 
otchłań. Lucyfer został strącony tam 
(po śmierci Zbawcy) i skuty łańcu
chami. Gęsty dym otaczał go ze 
wszystkich stron. Los jego był usta
lony przez prawo, które ̂ sam Bóg po
stanowił. Widziałam, że pięćdzie
siąt czy sześćdziesiąt lat, jeśli się nie 
mylę, przed rokiem 2000, Lucyfer 
miał na czas jakiś wyjść z otchłani. 
Widziałam więcej innych dat o któ
rych zapomniałam. Inne demony 
także miały zośtać wypuszczone na 
wolność na mniej lub więcej oddalony 
okres, aby kusiły ludzi i  służyły za 
narzędzie boskiej sprawiedliwości. 
Wielu z tych demonów musi wyjść z 
otchłani w obecnym okresie, inne w 
krótkim czasie.”

Czasy te nadeszły. Maria w niebie 
pierwsza przeczuła nadejście piekiel
nego kataklizmu zapowiadanego przez 
jasnowidzącą. Przybiega. Nie wy
starcza jej. ż® płacze w La Salette 
nad raną zagrażającą ziemi. Prze
nosi także lekarstwo przeciw złu. To 
znaczy, że ziemia wkrótce odbije 
Prawdę Początku. Zarówno jak w 
swym ziemskim pochodzeniu, Naj
świętsza Maria Panna poczęta w 
śmiertelnym łonie urzeczywistniła 
wieczyste Poczęcie w Bogu, w dosko
nałej czystości ludzkiej i przez ten 
cud „przyniosła radość całemu grzesz
nemu światu, tak i w Lourdes Maria 
dając się poznać Niepokalaną, za
początkowuje nasze wyzwolenie. Na 
jedno je j skinienie chorzy podnoszą 
się uleczeni. Z głębi piekła Sratan 
uznał silę zwyciężonym.

przejścia Marii (O Mątko Boska z 
Boułogne. Opiekunko — podróż
niczko!) wewnętrznego zapewnienia, 
że niedługo będziemy wyzwoleni.

W tym czasie, przechodzą podmu
chy niedowiarstwa, nienawiści, zupeł
nej dezintegracji — prawdziwych mo
torów tej wojny demonów. Jeśli nie 
widzieliśmy piekła, czego dowodzi 
proces norymebrski i  tysiące jego 
świadectw. Ale" proces ten dostatecz
nie daje do zrozumienia, że wojna ta 
należała do tych których nie są zdol
ne zakończyć bronie materialne. Wróg 
mniej składał się z krwi i ciała niż 
ożywiony był mocą ducha. Nasz Oj
ciec Święty Papież zrozumiał myśl 
Marii. Na Jej żądanie poświęcił 
świat Niepokalanemu Sercu i  wszędzie 
na świecie wierzące serca zostały 
tym pocieszone. Bowiem tam gdzie 
to Serce najczystsze zostanie ¡przyję
te ' na ziemi i uznane jako początek 
wszystkiego, odrodzi się spustoszona 
ziemia, kwitnąca jak Eden gdzie nie 
istniało piekło. Czyż nie to jest przy
rzeczonym zwycięstwem? Ale nako- 
niee ,—. ¡pówi , Maria — moje Niepc- 
kaląne Serce zatriumfuje.

Cokolwiek dotychczas piekło osią
gnęło to tylko przez kłamstwo. Baz 
zdradzone przez siebie ujawniwszy 
sję ginie przez swe kłamstwo. Naj
świętsza Maria Panna miażdży Węża 
W jego zjadliwości.

Nowa błyszcząca epoka rozpoczyna 
się w naszych nieszczęściach. Ściga
na wiara, bliska pokonania, otwiera 
swe skrzydła i szybuje nad otchłanią, 
ponad demonami. W godzinie, którą 
przeżywamy z łąski Boga nowa świa
tłość przepowiedziana przez błogo
sławionego Grignion de Monfort obja
wiła się światu: To Ona „Piękna jak 
księżyc, czysta jak słońce” . Maria 
Niepokalana, która wschodzi na ho
ryzoncie wiary.

** *
Ma konkluzji sprowadźmy tę nau

kę do prostej prawdy.
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Ktokolwiek bluźni w związku z pie
kłem zaipomin.a o Marii, a ktokolwiek 
Uznaje Ją i  czci jako Matkę ma od
tąd schronienie przed zgorszeniem 
piekielnym.

Bowiem blużnić w związku z pie
kłem to znaczy sprzeciwiać się Bogu 
odpychając przez niewiarę Matczyną 
Dobroć emanującą z Jej Serca od po
czątku, <

A uznanie Matki i uczczenie Jej to 
uznanie samego siebie i  zachowanie 
sie według wiecznego biegu niewypo
wiedzianej Dobroci.

I  ktokolwiek tak postępuję ten jest

Janem Poprzednikiem ochrzczonym 
przez Ducha Brata Jezusowego pod 
Krzyżem? wodą i  krwią Miłosierdzia. 

I  to jest światłość Boża pozdawana
pękami Marii, wskazującej swemu

słudze, ie piekło wieczyste istnieje, 
leez nie istnieje więcej dla jego braci 
ani dla niego.

V V '  Wiktor Pęącel

akub M arita in

LIST DO LUDWIKA CHAIGNE
Drogi Panie I

Prosił mnie Pan abym uzupełnił 
swą wypowiedzią zbiór świadectw 
które zbiera Pan w związku z setną 
rocznicą objawienia w Ła Salette. 
Prawdę mówią«, chodzi tu może 
mniej o świadectwa jak o podziękę i 
sądzę, że to, co najbardziej warto 
powiedzieć, a co odnosi się do naj
głębszego wnętrza duszy — dotyczy 
bardziej publiczności Aniołów, dla 
których „jesteśmy stworzeni na w i
dowisko", niż pobożnych czytelników. 
Jeśli ponadto ktoś interesuje ,się 
tym co chrześniacy Leona Bioy myślą 
o La Salette i jaką rolę odegrała La 
Salette w wydarzeniach jeh życia i 
licznych ich przyjaciół, odnajdzie to 
opisane znacznie lepiej, niż potrafił
bym ja to uczynić, w dwóch tomach 
wspomnień, napisanych przez Ra- 
issę Maritain, w  latach naszego wy
gnania — w hołdzie dla wielkiego 
odrodzenia duchowego jakie doko
nało się,między dwiema wojnami w 
spotwarzanej Francji, To co chciał
bym napisać Panu dzisiaj, to krótkie 
studium na temat niektórych aspek
tów wydarzenia tak obciążonego ta
jemnicą, jak wydarzenie z dnia 19 
września 1846, oraz na temat misji 
dwojga świadków. Wobec ,braku 
czasu, muszę się ograniczyć do prze
słania panu kilku niewydanych 
stronic, pisanych jeszcze w okresie, 
gdy chciałem zebrać nieco doku
mentów na temat cudownej i boles
nej historii i której prorocza treść 
nie jest do dziś wyczerpana.

•  *  *

Ponadto objawienia, ©oraz to 
częstsze od czasów św. Ge trudy, 
kiedy to Pan Nasz dał się widzieć 
świętym duszom, cały ogarnięty smut 
kiem i z Raną Swego Serca broczącą 
Krwią, czyż nie ukazuje nam jak 
łzy Najśw, Panny w La Salette, że 
można mówić o bólu mogącym ist
nieć . potencjalnie w Jezusie i w 
Maryji ? Ból istniejący W Nieh, ból 
rzeczywisty, istniejący w ciągu wie
ków, W Kościele, którego Głową jest 
Chrystus a Najśw. Maryja Szyją, W 
swym tyciu ziemskim dusza Pana Na
szego korzystała z błogosławionej wi 
zji, a mimo to, w  wyniku cudow
nego przeciwstawienia się skutkom 
tej wizji, Chrystus pozostawał przed
miotem cierpienia, Obecnie, nie mo
że On już cierpieć rzeczywiście, po
nieważ uboczne skutki błogosławio
nej wizji przestały istnieć, Matka 
Jego również nie może już napraw
dę cierpieć, Ale czy przyczyny, wy
wołujące cierpienie przestały już dzia 
łąć? Czyż każda zatracającą się du
sza nie jest strzępem wyrwanym z 
żywego Ciała Chrystusa? A  wszyscy 
trędowaci, którymi jesteśmy, czyż 
nie jesteśmy dziećmi, naprawdę dzi.eć 
mi Niepokalanej? Aeh ! jeżeli wizja 
Boga i stan szczęścia uwalniają Ich 
od cierpienia dla niczego, to prze - 
cięż dla ludzi muszą wycierpieć ca
ły  ocean bólu. Serce Jezusa ocieka
jące Krwią, Oczy Marii ociekające 
łzami — oto obraz cierpienia takie
go jakie by cierpieli, gdyby mogli 
jeszcze cierpieć.

Wreszcie nie zapominajmy, że gdy

by Maryją mogła cierpieć, pełna 
współczucia, opłakiwała by każdego 
z nas i każdą z naszych win, podob
nie jak Jezus, który w Swej Męce 
krwawił za każdego z nas i za każ
dą ? naszych win.

*  *  *

„Dla istoty stworzonej, dla istoty 
zdolnej cierpieć, istnieje jedna praw
dziwa doskonałość ! to udział życia 
i ducha, tp więllkośę człowieka... Po
nieważ mieści ona_ w samym swym 
wyobrażeniu niedoskonałość, cierpie
nie nie może być przypisane Istocie 
nieprzeniknionej'1. Ale pod posfa- 
eią, której nie można określić żad
ną ludzką nazwą, czyż nie znajduje 
się w Niej wszystko co z tajemniczej 
doskonałości zawiera się w  cierpie
niu stworzenia ? '

„Te niewyrażalne pożogi i Świat
ła, ten rodzaj chwały cierpienia oto, 
być może, to, czemu odpowiadają na 
ziemi ciemienia niewinnych, łzy dzie
ci, pewien nadmiar upokorzenia i 
nędzy z którymi serce nie może się 
zgodzić bez zgorszenia, 8 które »koro 
przeminie kształt tego zagadkowego 
świata — pojawią się na szczycie 
Szczęścia". Raiesa Maritain).

Nie chcę kończyć tego listu, nie 
oddawszy hołdu wierności dwojga 
pastuzzków z La Salette: Melanii i 
Maksymine, * których każde, stosow
nie do swych uzdolnień i szczególne
go powołania, aż do końca głosiło swe 
świadectwo w biednym i pełnym upo 
korzeń ich życiu, w życiu opuszczo
nym i pogardzanym przez świat, 
zniesławianym i prześladowanym,

do którego przeznaczyła ich Jaska, 
iż zostali wybrani, aby widzieć 
Najśw, Pannę płaczącą nad swoim lu
dem, Uprzedzona o niezwykłych 
darach, wezwana do głęboko ścis
łego stosunku z Bogiem, pożerana 
pragnieniem ujrzenia wreszcie nowe
go ząkonn religijnego, którego re
guła zostałaby jej powierzona, ,,dzl- 
ttą" Melania musiała dźwigać najeięż 
sze brzemię nięprzyjaźni ludzkiej i 
doświadczyć prawdy, że „reguła 
Boskiej Miłości nie zna miłosierdzia1’. 
W Południowej Italii, gdzie opieko
wali się nią, Mgr. Zola, biskup 
Leccc i Mgr. Geehini, biskup Alta- 
mury, pamięć jej jest pełna powa
żania. Na trzy miesiące grzęd' 
śmiercią w Altamura, opuściła 
goszczącą ją rodzinę i przenio
sła się do dzielnicy najbardziej 
oddalonej od miasta; tam mogła 
łatwiej ukryć się przed spojrzenia
mi ludzi. Rano 15 grudnia 1904, bi
skup zaniepokojony tym, że nie 
była jak Codziennie w kościele, na
kazał ją szukać. Znaleziono ją mar
twą, leżącą w ubraniu na ziemi, na 
której zwykła była sypiać, Na dwa 
lata przedtem przepowiedziała sobie 
właśnie taką śmierć. »Kanonik Hanni
bal di Franeia, dyrektor instytutu re
ligijnego w Messynie, dokąd spro
wadził ją w 1897 r, na rok do pomo
cy w zorganizowaniu przytułku, tak 
powiedział w swej mowie pogrzebo
wej do sióstr i sierot Instytutu : 
„Oh córki moje w Jezusie Chrystu
sie, jakież to szczęście dla was ! Me
lania, dziewczyna wybrana przez

Najśw, Pannę, istota stateczna, szła* 
chętna i uprzejma, była wyshewąw- 
ezynią i  w pewnym sensie fundator
ką waszego biednego Instytutu.,,.. 
Była gołębicą najczystszą, małym 
nowo ochrzczonym dzieckiem, lecz 
jednocześnie bogatą w przezorność i 
W rozptrapneść. Godzien uwagi był 
ożywiający ją dueh umartwienia i po
kuty, gen jej nigdy nic przekraczał 
trzech godzin, sypiała zawsze na go
łej ziemi, jak mogłyście to stwierdzić 
siostry moje... A oóż powiemy o 
umartwieniu dziewiczego jej ciała ? 
Cóż oznacza ta biełi&na pokryta na 
ramionach świętą krwią, co odkry
łyście w. jej ubraniu wziętym do pra
nia? Cóż oznacza ten stół najeżony 
gwoździami w kształt krzyża, wy
wołujący dreszcz, a który zachowu
jemy wrez ze śladami krwi. A jedno 
eżeśniei spokojna, cicha, łagodna, po
grążona w cnocie i  cierpieniu, wy
dawała się nic nie odczuwać od ze
wnątrz; miła i delikatna w swym po
stępowaniu i w mówieniu, Jak 
gdyby ¡¡harmonizowały się w niej 
wszelkie kontrasty, była skupiona i 
towarzyska, pokorna i upominająca, 
uprzejma i powściągliwa, silna i 
uległa... Jadła mało, zaledwie parę 
kęsów,,, Zanim tu przyjechała do nas 
pościła całymi tygodniami, nie uży
wając nieraz nawet wody do picia, 
W okresach trzydniowych. Mówiła 
bowiem: „Tyle jęst wielkich prag
nień na świeęię",

Jakub Maritain
Ambasador Republiki Francuskie) 

przy Watykanie
Ale Ona płakała na górze La Salet 

te. Mówiła, że nie może lego znieść 
dłużej, że zmuszona jest puścić Rę
kę Swego Syna. „Jesit tak potężna i 
ciężka, że nie mogę dłużej je j uitrzy- . 
mać. Od jak dawna cierpię za was ! 
Choćbyście się nie wiem jak modlili, 
nigdy nie zdołacie wynagrodzić Mi 
trudu, który ponoszę dla was". Czy 
można płakać, cierpieć i  trudzić się 
w raju?

Łatwo jest powiedzieć, że są to 
sposoby wyrażania się, które nie są 
rzadkością w Piśmie świętym, gdzie 
powiedziano, Że Bóg żałuje, gniewa 
się itd.... Bóg wobec grzechów zasłu
gujących na potop, tknięty był bó
lem do głębi Swego Serca. Uważaj
my jednak, aby nie umniejszyć praw, 
dy przez nasze komentarze, i  nie 
zmienić języka Bożego w retorycz
ne figury czy hiperbole. Jeśli Mat
ka Boska zapłakała, jeśli przemówi
ła słowami* jakie wypowiedziała, to 
znaczy, ie  w  systemie znaków, któ
re ludzie potrafią słyszeć, nie in
nego nie potrafiło lepiej wyrazić nie 
wymownej rzeczywistości tego co 
dzieje się w  Niebie. To nie przez 
nadmiar, ale Przez braki grzeszą 
owe terminy wysłowienia, które 
określają pewną niedoskonałość i 
)aki* ból, niedający się pogodzić z 
pojęciem szczęścia. Lecz wszystko 
co zawiera się w dziele stworzenia 
ą wiec wszystko CO obejmuje byt 
i  dobro, niezależnie czy chodzi o 
siłę nurtu strumienia, czy o lekkość 
ptaków cży o ogrom oceanu *— 
wiszy&tko to jest w Bogu w formie 
zdolnej do działania i  najwyższej: i 
jeśli w» łzach jest coś pięknego, do
brego, to także wszystko co jest we 
łzach z bytu i z żyeja, lecz niezdolne ® 
do bólu i wszelkiej niedoskonałości | 
— jest w tej formie — właśnie, w jj 
Bogu, i w tych, którzy uczestniczą w i 
Bogu. Łaty Królowej Niebios dale- S 
kie są jeszcze nieskończenie od tego j 
co by nam mogło uzmysłowić wstręt - 
jaki Bóg i Jego Matka żywią dla j 
grzechu oraz ich doskonałe m iło -1 
sierdzie wobec nędzy grzeszników, 1

B. M . M orineau S. M , M .

Grignon de Moniort i la Salette
Dzikie ustronie, gdzie ukazało się 

promienne zjawisko przynoszące 
nadzieję : oto La Salette, Człowiek 
o twarzy surowej i zamkniętej głoszą 
cy światu posłannictwo niewyczer
panej ufności: oto Grignion de
Monfort.

Myśląc o nim, nie sposób jest 
nie zwracać spojrzenia ku Pani z 
La Sałette.

Jest on bowiem sztandarem, któ
ry mówi o służbie Maryji, który 
głosi nieskończoną ufność wobec 
Tej, nazwanej przez siebie Królo
wą, Matką, i Panią. Podpisywał się 
zawsze : „Grignion de Monfort, nie
godny sługa Jezusa w Maryji",

Rozejrzyjmy się za podobieństwa
mi, które świadczą o przedziwnej 
zależności między życiem i doktry
ną wielkiego misjonarza a objawie
niem w La Salette,

To zdanie, które rozbrzmiewa z La 
Salette : „Grzech jest tym, eo taić 
bardzo obciąża Ramię Mego Syna", 
było także zdaniem kierującym ży
ciem apostoła,

Istnieje tajemnica grzechu, wiążą

ca się z tajemnicą Jezusa, Lecz my 
nie potrafimy jej wyjaśnić.

Syn Boży, schodzący między ludzi, 
schodzący pomiędzy grzeszników i 
pozwalający się wydać za nich na 
śmierć — cóż to za tajemnicą i jaki 
niewyczerpany przedmiot do rozmy
ślań I Patrząc na zbielałą Twarz 
Ukrzyżowanego, każdy z nas może 
powiedzieć: zostałem ujrzany,
przejrzany aż do głębi umarłymi 
Oczyma Jezusa, Głzech zatopił 
szczęście Jezusa, to szczęście, któ
re i Jemu było dane; zamiast ra
dości, wybrał śmierć.

I oto grzech —- niby budząca odra
zę choroba —- zniszczył porządek 
świata, zepsuł jego piękność i ra
dość,

Dziewica zstępująca z nieba by o 
tym powiedzieć ludziom — mówiąc 
to, płacze.

Nie, nie próbujmy 'tuta j wyjaśnić 
tajemnicy objawień i sprawy, jak to 
być może, że Maryja płacze w La 
Salette i pełna jest bólu w Lourdes, 
To jednak wiemy, że przyczyną 
płaczu i bólu są grzechy i grzeszni

cy, Dlatego m ówi: „Grzech jest 
tym, co tak bardzo obciąża Ramię 
Mego Syna".
A teraz popatrzmy na Grigmopa de 

Monfort. Jego żywy umysł cieszył 
się, rozwiązując zawiłe, problemy 
ducha: niewątpliwie dlatego jego mi
strzowie z Saint Sulpice kazali mu 
zostać w Paryżu, budując na jego 
bogatej inteligencji wielkie nadzieje. 
Jego dusza skłonna do kontempla
cji lubowała się w życiu samotnym 
i- cichym, sam na sam z Bogiem. 
Lecz wiedział, ie  są grzesznicy i 
jest grzech; odszedł od pokoju i ci
szy samotny, by walczyć z grze- - 
chem i spieszyć z pomocą grzeszni
kom.

Pojął, że grzech jest brzemieniem, 
który miażdży świat.

Wyruszywszy na walkę ze złem, 
tak, jak o tym napisał do swej sio
stry, odkrył, ie  jest coraz groźniej
sze. Wezwał pomocy. Jego pełna 
płaczu modlitwa, zdaniem H, Bre- 
monda, jest jednym z najpiękniej
szych wezwań, posłanych przez 
człowieka Bogu, „Na pomoc ! Niech

wszyscy dobrzy księża... przyłączą 
się do na*.„ vis unita fit  fortior, aby 
uderzyć wspólnie na wrogów Boga". 
Walczy -be* odpoczynku, aż wreszcie 
pada wyczerpany, mając 43 lata za
ledwie, w czasie .pracy wyczerpa
ny trudem nad siły; zwalczania zła 
i grzechu.

Lecz cóż ? Zło było zawszę, i  
grzech był zawsze na święcie. Po» 
cóż więc Najświętsza Panna zja
wiła się owego wrześniowego dnia 
1846 roku, by mówić do dwojga dzie 
ei i kazali jm, by Jej słowa zanieśli 
ludowi ?

Są godziny zwrotne w życiu ludz
kości, są słowa, które jednym błys
kiem oświetlają głębię ludzkich 
spraw,

Jej lud ? Jest ich troję ; Pani wy 
sokicj postaci i dwoje niewinnych, 
którzy rozumieją tylko' gwarę swej 
rodzinnej wioski.

Jej lud? To słowy wywołuje 
ideę Królestwa — ideę, która 
Wstrząsnęła Grignionem de Mont- 
fort. On także mówił o Królestwie, 
o Królestwie Jezusa Chrystusa; jego 
arcydzieło będzie nosiło ty tu ł: 
„Przygotowanie na przyjścia Króle
stwa Jezusa Chrystusa“ . Książka o 
której mówimy; „Traktat o praw
dziwej czci dla1 Najświętszej Pan
ny".

Są godziny zwrotne w życiu świa
ta.

Zwróćmy Uwagę na to, że ani* 
Dziewka t  La Salette, gdy mówi o: 
„swoim ludzie", ani Grignion de
Monfort, gdy pisze swe „Przygoto
wanie", nie występują w roli rewo
lucjonistów, pragnących zburzyć
istniejące farmy,. Skutecznie zmie
rzają do swego celu.

(Dokończenie na str. 12)

i lz y  /Jlaj<Siviçté‘zej 'Panny
Łzy Najświętszej Panny każą nam 

modlić się na progu tej samej tajem
nicy, co Izy- Zbawiciela: bezsilności 
Boya wobec swego stworzenia. Ta sa
ma tajemnica miłości nieskończonej, 
a mimo to bezbronnej. Mamy wolnoii 
odmówienia, mamy wolność powiedze
nia nie, ale kio ma te wolność? Nie 
jest to przectei tłum ogromny „katów, 
którzy nie wiedza, eo czynią". Oni nie 
znali te] niewyobrażalnej miłości, Sm

mogli wiec je j odmówić. Jezus i Naj
świętsza Panna płacze nad tymi, któ
rzy Ich znali i którzy Ich nie przyję
li. Płacze nad wiernymi księżmi i lai
kami, Jeśli można tak powiedzieć nad 
wiernymi i niewierzącymi. Nad nami, 
którzyśmy widzieli cuda, nie te z Kap- 
hamaum i Bethsaidy, ale cuda działa
nia łaski w nas, która iyte rasy dała 
nam możność poznać podczas naszych 
biednych porozbijanych tyć, jak bar

dzo Pan Bóg jest dobry. Mimo to ile- 
śmy razy odrzucili światło. W La Sa- 
lette Maria płacze nad tymi, którzy 
wiedzą, co czynią. Płacze nad boga
tym młodzieńcem, który oddala się 
smutny, ponieważ posiada wielki ma
jątek.

Właściwością miłości jest to, że wie 
kiedy jest zdradzona, to nie wrogo
wie, ale przyjaciele zdradzają.

Franciszek Mauriac



S ir. 6 y D Z IŚ 1 JUt ą  Q*
Wiek 19 jest wiekiem, którego 

właściwą treść dopiero dziś —  
z perspektywy czterdziestu kilku 
lat 20 stulecia zrozumieć można. 
Każdy wiek ma swoje własne, 
utajone dla ludzi w  nim żyjących 
ońiieze, oblicze określające jego 
rolę w paśmie historii ludzkości. 
Nie bez istotnej racji dla dziejów 
świata był np. fakt, że wiek X IV  
był wiekiem franciszkanizmu — 
gdyby nie to bowiem sto lat 
trwające przygotowanie, -wstrzą
sy, laki przyniosła ekspansja Eu- 
;opy w  wieku X V  i X V I, dopro
wadziłaby ją do takiej -wewnętrz
nej słabości, iż nie była by zdol
na przeciwstawić się nowemu 
naporowi Islamu. Każdy wiek 
wykonuje swą wolę na scenie 
świata, każdy naród ma swoją 
epokę i swoją godzinę, gdy od je 
go postawy zależy los ludzkości. 
Postawka Francji w dobie wojny 
stuletniej uratowały Europę 
przed późniejszą reformacją, 
kontrreformacją w ¡Polsce, ocali
ła świat przed imperialistycz
nym wylaniem się bizantyiisko- 
iuterskiej fali z niemieckiego k o -1 
tła. Pozornie od tego czasu na
brzmiewa wciąż na nowo kon
flikt polsko - niemiecki. W  rzeczy 
w.stości jest to jednak konflikt 
o wiele głębszy niż walka dwóch 
narodów: jego treścią będzie sze 
reg prób narzucania Europie bi- 
zantynizmu i protestantyzmu — 
prób, których następstwem jest 
odbijanie — pozycja za pozycją— 
zdobytych początkowo przez kr  
teranizm stanowisk.

W iek !9 dla. pbwlerzchowiieio 
SSttetza jest wiekiem zwycię*3w
małe r ia li s t yczn ego pozytyw izmu, 
taniego racjonalizmu, utylitaryz- 
rnu, kosmopolityzmu, doktryner
stwa, zadufanego w sobie autro- 
poceutryzmu, maszynizmu prawa 
dzącego do bałwochwalstwa. Mó
wi Hełlo, że trzy są etapy błędu: 
na pierwszym człowiek ¡przeciw
stawia Prawdzie —  nieprawdę, 
na drugim stawia problem, ale 
rezygnuje z próby rozwiązania 
go, na trzecim wydaje tylko nie
artykułowane, niezrozumiałe o- 
kirzyki...

W iek 19 był okresem pierwsze 
go etapu. Okres między dwoma 
wielkimi wojnami —  to etap dru
gi, Zdaje się, że dziś dobiega swe 
go końca. Świat stoi w obliczu 
etapu trzeciego.

W  świeeie istnieją jednak siły, 
które przeciwstawiają się prawu 
potęgowania się błędu. Kataklizm 
wiszący nad głowami współczes
nych, będąc koniecznym następ
stwem potoku błędów i grzechów 
narastających od stuleci, — jest 
od pewnego czasu stale harnowa 
tiy i powstrzymywany. Trzeba 
być ślepcem, aby tego nie zoba
czyć ¡dzisiaj. Trzeba było być 
bardzo wielkim krótkowidzem, a- 
by tego nie widzieć pod koniec 
19 stulecia.

M r »  ^

A przecież współcześni Bloy 
nie widzieli — czy też nie chciei: 
zobaczyć — błyskawicy nad gó
rą la Salette.

19 września 1846 r. (w tym sa
mym roku, w  którym się urodził 
Bloy) w  górach Delfinatuna pid. 
wschód od Grenoble dwojgu dzie 
ci ukazuje się Matka Boża. Wizja 
ta nie ma sobie podobnej wśród 
objawień się Mary# przed tą datą. 
Matka Boża bowiem ukazuje się 
dzieciom płacząca i cierpiąca. 
Skarży się: „Nie mogę już dłużej 
utrzymać Ramienia mego Syna,

* które wisi, pełne gniewu nad 
światem. Chcąc, aby mój Syn 
wa«s nie opuścił, muszę Go nie
ustannie prosić o miłosierdzie dla 
was...“ »

*) Fragment z książki o Leonie
bloy.

Eteieci słuchają, początkowo 
prawie nie rozumiejąc oo do nich 
mówi cudowne Zjawisko; Ma^ka 
Boża mówi bowiem „po miejsku“. 
Fotem zaczyna mówić chłopską 
gwarą, i od tej chwili ¡pojmują 
wszystko. Maryja wypomina im 
dwa wielkie grzechy ludzkości: 
bezczeszczenie niedzieli j  bluźnier 
stwa. Zapowiada kary: głód i woj 
ny. Wreszcie mówi rzeczy tajem
nicze, których nie pozwala zdra
dzić nikomu, przynajmniej- do 
czasu.

Dziś — z perspektywy Fatimy, 
Pontmaim i Beauraing — rozumie 
my lepiej przeogromne, znaczenie 
objawienia w la Salette. Zrozu
miemy, jeśli chcemy zrozumieć. 
Zestawmy ze sobą wszystko co 
się wówczas — w tym szalonym 
wieku 19 dokonało — a ogarnie 
nas zdumienie. W- 1842 odnajdują 
się, zagubione od , stulecia pisma 
maryjne Bł. Grignone de Mon* 
fort, zawierające tezę o poświęcę 
niu ostatnich czasów życia łudź 
kości Maryji, oraz zasady kultu 
i szczególnej czci Matki Bożej ja 
ko pośredniczki wszystkich łask. 
Zaraz potem Maksymin -Birand i 
Melania Calvat są świadkami 
objawienia w la Salette.

Dojrzewa tymczasem dogmat 
Niepokalanego Poczęcia, ogłoszo 
ny przez Piusa IX  w  1854. W  
4 lata zaledwie później — na ska 
le Massabielle — Bernardeeie Sou 
bi-rous ukazuje się Matka Boża, 
by jej powiedzieć ,,Je stiis rimma 
suPe Concęption“. Cudowna wo
da pirenejskifcgo źródła sprowa
dza do Lourdes miliony tych, któ 
rzy chcą chodzić, słyszeć, wi
dzieć. Tysiące wracają uleczone 
na duchu i na ciele, miliony .wra
cają pogodzone ze swą chorobą, 
zrozumiawszy jej sens. Jednostki 
— jak Zola — odchodzą bardziej 
jeszcze ślepe i głuche, niż były 
zanim tam przyszły, by się wresz 
cie mogła powtarzać prawda słów 
Ewangelii, iż „patrząc, nie widzą, 
słuchając nie słyszą ani rozumie
ją“.

Wśród tych wszystkich zja
wisk fenomen la Salette jest jed
nak najoczywistszy. Prawda, że 
Lourdes zwycięża popularnością 
Łatwiej sobie zdobywa zwolenni
ków, szybciej szerzy swą sławę.
W  Lourdes bowiem Maryja jest 
Maryją uśmiechniętą i łaskawą. 
Daje, ponfa«a, ratuje, wspiera, le
czy, nawraca. W  la Salette nato
miast — płacze i groizi. Nie łaska
wość — ale żal, nie słodycz — 
ale ból, nie uśmiechy — ale łzy 
dominują w  la Salette. Do Lour
des przychodzą ludzie chcący 
ujrzeć łaskawą Matkę. Trzeba 
mieć natomiast odwagę, by iść 
do la Salette. Trzeba mieć wia
rę — bo tam wiara drży i do
świadcza się w ogniu trwogi, trze 
ba mieć miłość — bo tam Miłość 
demaskuje próżne serca, trzeba 
mieć łzy — bo tam nie można nie 
płakać razem z Płaczącą. — Ta
ką jest góra la Salette i taki jest 
jej straszliwy charakter.

Dla człowieka jednak, jakim 
był Bloy właśnie tajemnicza, prze 
rażająca, łzawa i groźna Prawda 
la Salette była najbardziej pocią
gająca. „Inni — pisze — widzą 
Maryję w chwale, ja Ją widzę 
otoczoną pogardą. Nie potrafię 
ujrzeć bolejącej -Matki Chrystusa 
w słodkim blasku Lourdes. Nie 
posiadam tej umiejętności. Nie po 
ciąga mnie Niepokalane Poczęcie 
w koronie kwiatów, w  bieli i błę
kicie, wśród słodkiej muzyka i w  o 
ni,, jestem zbyt grzeszny, zbyt 
daleki od niewinności, zanadto bli 
ski kozłów, zanadto spragniony 
przebaczenia. Szukam Niepokala
nego Poczęcia w  cierniowej koro 
nie, Pani z la Salette, Niepokala
nego Poczęcia ze sry-gimatami; 
bladego i krwawego, ornjszczone-

Jqn Dobroczyński

L A  S A L E T T E
go, straszliwego, we łzach i w  
kajdanach, w  ciemnej szacie 
„Królowej narodów“ '—  lecz ża
łosnej jak wdowa i od wszystkich 
opuszczonej, Dziewicy z miecza
mi w sercu, jaką widziało średnio 
wlecze, Madonnę niewinności i 
bólu zmieniającą w kamienie na 
budowę katedry tych, którzy w i
dzieli ją płaczącą...“

Ttómaczy się: „Są tacy, którzy 
powiedzą, że jestem wrogiem 
Lourdes. Mój Boże! Dałbym chęt
nie życie i raczej zniósłbym naj- 
sroższe katusze niżbym pozwo
lił sobie na obrazę . któregokol
wiek z sanktuarium, w którym cu 
darni objawiła się Maryja. Zresztą 
wiem, że cud Lourdes jest następ 
stwem cudu w la Saiette, podob
nie jak tęcza jest następstwem bu 
rzy — i liczę, że jeszcze kiedyś 
potrafię ten związek przedstawić 
lepiej n iż tym obrazem. Lecz każ
dy chrzecijanin ma. prawo, wybo
ru stosownie do wewnętrznych 
skłonności. I gdy sam Bóg uka
zuje mu właściwą drogę, jest to 
nawet jego obowiązkiem iść mą. 
Napisałem przed kilku laty, że 
dwóch rzeczy pragnę ujrzeć:
1) chrześcijanina zdrowego, któ
ry by pielgrzymował do Lourdes, 
by tam wyprosić łaskę choroby,
2) bogacza, uzdrowionego w  
Lourdes w  sposób niewątpliwy i 
który by po powrocie oddał swe 
wszystkie dobra biednym. Dopó
ki nie ujrzę takich dwóch faktów, 
dopóty wierzyć będę, że wróg 
ciąży do sprofanowania przez ka
botyństwo, .miernotę i chciwość 
jedynego miejsca, które potwier 
dza najstraszniejszą z istnieją
cych dla niego tajemnic —  tajem 
nicę Niepokalanego Poczęcia.“

Bloy jest nie tytko zresztą czci 
cieleni la Salette. Jest on także 
jednym z tych, którzy swym pis
mem walczą o znaczenie objawie 
nia w  ia Salette. Ten człowiek, 
upatrujący we wszystkim symbo
lu i znaku, widzi stygmat woli 
Bożej w fakcie urodzenia się w  
tym samym roku, co cud la Sa
lette. A skoro tak jest, widać sa
ma Matka Boża wybrała go na

proroka swej sprawy. Pisarz 
wchłania wszystko, co przynosi 
objawienie w  la Salette.- Czyta, 
studiuje, szuka kontaktów osobi
stych z Melanią, z. jej rodziną, 
z jej bliskimi, pielgrzymuje raz 
po raz na la Salette. Wraca stam
tąd rozgorączkowany, dotknięty 
do żywego.

La Salette nie jest bowiem tym, 
czym ¡być powinno. To gospoda 
dla bogatych pielgrzymów, hotel 
u stóp Skały Płaczu, stragan de- 
wocjonalii! Nikt już tam nie my
śli o straszliwych ostrzeżeniach, 
które zostały wypowiedziane. 
Nikt nie pamięta łez Bożej Matki. 
Melania odesłana została daleko. 
Jej-„Sekret“ — przerażający do
kument, w którym po 1858 r. od
kryła wreszcie tajemnicę dodat
kowych słów M aryji — uznany 
zo-stał przez duchowieństwo Iran 
cuskie za stek kłamstw, zaś sa
ma Melania odsądzona od czci i 
uczciwości. „Biskup z Tarbes 
Schöpfer, wielki przyjaciel maso
nów, którym niewątpliwie za
wdzięcza swą mitrę — pisze 
Bloy — od dwóch lat (pisane w 
1908) wywiesił na murze bazyliki 
w Lourdes, na tablicy gdzie się 
wywiesza porządek nabożeństw 
— komunikat przedziwnie fałszy
wy, zredagowany z nieprawdo
podobną perfidią, w którym po
daje do wiadomości pielgrzymów, 
że sekret Melanii został potępio
ny w Rzymie. Wszystko wolno 
przeciwko la Salette i najgorszy 
z biskupów zyskuje natychmiast 
poklask, gdy się tylko zadeklaru
je wrogiem świętej dziewczy
ny...“

Bloy pisze dyszącą żarliwością 
i oburzeniem książkę: „Cełle qui 
pleure“. Ta książka staje się praw 
dzdwy.m „kamieniem zgorszenia“. 
Jest potępiana, potraktowana nie 
omal jak paszkwil przeciwko Ko
ściołowi. W  rzeczywistości jest 
paszkwilem, ale przeciwko, du- 
ohowieńs twu francuskiemu.

„Głos dzieci — pisze Bloy — 
który spłynąć powinien był z 
Alp jak lawina i napełnić całą zie

mię, był tłumiony na wszystkie 
sposoby. Maryja powiedziała: 
„Przekażcie co mówię ludziom1. 
Ale nawet Żydzi byli by zdumie
ni nieposłuszeństwem wobec tych 
słów. Biskupi nie Wbiegli na ka
zalnice by głosić diecezjanora 
Dobrą Nowinę, Kaznodzieje i M i
sjonarze nie- wyruszyli pełni za
pału, by . głosić najbardziej nie
świadomym słowa gróźb j obiet
nic Wszechmocnej. Niektórzy za- 
to opowiadali o objawieniu w  
sposób piekielnie złośliwy... Wie 
się, na ogół, że la Salette istnie
je, że się tam ukazała święta 
Dziewica i że coś powiedziała. 
Są także tacy, którzy wierzą, że 
profanacja niedzieli i bluźnier- 
stwa są , grzechami szczególnie 
potępionymi przez Nią. Ale tekstu 
Przemówienia nie znajdzie się ani 
w pamięci, ani w ręku ludzkim! 
Nié mówiąc już o „sekrecie“, o 
-którym nikt nie chce słuchać!

'ło budzi lęk. Chrystus znosi 
cierpliwie, gdy się Nim gardzi i 
gdy się Go obraża. Od 20 wieków 
Jego święta Twarz policzkowana 
jest i opluwana bez przerwy — 
i to się nazywa erą chrześcijań
stwa! Ale Chrystus nie ścierpł, 
aby ta, nienawiść krzywdziła Je
go Matkę — Jego Matkę we 
łzach!...

Dziś jest epoka demonów let
nich i wyliniaiych, epoka cbrze- . 
ścijan bez wiary, chrześcijan to
lerancyjnych, którzy mają syna
gogę w myśli, a jatkę w  sercu! 
Są wśród nich tacy, którzy goto
wi są oddać brew, ale ¡jednocześ
nie są mocno zdecydowani bro
nić się przed nędzą i pogardą. To 
są ci, o których się mówi, iż są 
„bohaterami“ — ale i tych jest 
mało. Powiadam ci — mówi Pła
cząca słowami Bioy — najokrut
niejszymi katami Mego Syna byli 
zawsze jego przyjaciele, bracia. 
Przez nikogo nie był Bóg bar
dziej. obrażany, jak przez chrze
ścijan!“

Bloy już jako . stary człowiek, 
w towarzystwie brata Melanii, u- 
daje się do la Salette. Sytuację w

A. D. SerłHłonges, O . P.
członek Insfyłułu "

P o n i i o  / V a f C Æ y s i s x a
La Salette oznacza pokutę. Pokuta 

jest lekarstwem na grzechy, a Naj
świętsza Panna jest największym 
ich wrogiem wśród stworzeń. Dla
czego grzech jest Jej tak dalece ob
cy i wstrętny ? Dlatego, że grzech 
jest nocą, a Ona jest Matką świat
łości, dlatego, że obecność Chrystusa 
w Niej od czasu Jej macierzyństwa 
jest zjawiskiem świetlanym, z którym 
nic nie da się porównać. Nie ma zaś 
zgody między światłem a ciemnoś
cią — mówi nam Apostoł.

Maria w swej godności Matki Zba
wiciela znajduje się w pełni Łaski. 
Św. Augustyn widzi w tym powód do 
zanegowania ¿rzęchu, jakby tw ier
dząc, że mieszkanie zalane słońcem 
ze wszystkich stron jest ubezpieczo
ne przez samo swoje położenie od 
jakiegokolwiek cienia.

Musimy się jednak strzec od poj
mowania najwyższej czystości Marii 
w sposób choćby trochę negatywny, 
jako prostą nieobecność zła, Do 
czegóż by służyła taka pustka, jakąż 
wartość miałaby w święcie, który 
śstmęje i rozwija sic. jedynie przez 
wjwftek ku dobro. ? Zwykła mewim

ność nie wystarcza nam w przede
dniu strasznych doświadczeń i  pod 
ciosami niebezpieczeństw .—. które 

któż to może wiedzieć — może 
będą jeszcze większe. Trzeba nam 
świętości aktywnej, ciężarnej zwy
cięską mocą i heroizmem i jeśliby 
tu Maria nie stanowiła dla nas wzoru, 
Jej kult byłby mało pożyteczny w 
latach trwogi i potrzeby.

Ale ten wzór, który przedstawia 
dla nas Maria, nie ma w sobie nic 
ze śpiącej niewinności. Maria jest 
mistycznym gołębiem, którego wy
mową jest Zarówno czystość jak i 
pasja. Nieskazitelność Jej płynie z 
totalnego Panowania miłości, która 
jest zasadniczym owocem Łaski, I 
dlatego, że Maria jest pełna miłości, 
będąc pełną Łaski, zło, które jest 
wrogiem miłości, nie ma do niej 
przystępu. Pozatem wszystkie cno
ty i wszystkie wspaniałości. prze
pełniają Jej życie, wypełnione tak 
wielką chwałą poprzez tyle. boleści. 
Biel Marii łączy się z purpurą, a 
łatwo to jest spostrzec, zewnętrzny 
chłód w duszy czystej jest w  rzeczy
wistości żarem. Myśląc o tym zda
rzyło mi się określić duszę Matki

Boskiej dla wyrażenia pełnej nie
skazitelności tej duszy, której prze
wodzi miłość: żar prostoty. Czyż to 
określenie jest właściwe. Jedni -je 
zganili, drudzy pochwalili. Jeśli bym 
chciał się bronić przenośnią, powie
działbym do mych krytyków: widzie
liście niewątpliwie wiele razy pożar 
wschodu słońca w lodostrach alpej
skich. A czyście nie spostrzegli, że 
pochodnia Cervin — kopuła olbrzy
ma francuskich Alp ma ten sam od
cień, co białość okalająca i  rozpalają
ca słońce. Lodowiec Rodanu, który 
często jest szary od kurzu nie błysz
czy w ten sposób. Szary popiół po
zbawia blasku promienia. Natomiast 
iglica Cervin i niepokonalny szczyt 
Mont Blanc są przeniknięte bielą i 
światłem aż do utraty granicy, jakby 
same były gwiazdami, I oto mój żar 
prostoty. Skąd pochodzi rozpalające 
się światło-, jeśli nie z jutrzenki, któ
ra zaszła za horyzont i która zawie
ra wszystkie ognie rozrzucone po bia
łych szczytach. Podobnie Pan Bóg 
wydziedziczony z ludzkości przez jej 
grzech pierworodny zalewa łaską czy 
sty szczyt człowieczeństwa, którym 
jest Chrystus i łącznie z Nim, przez
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dalszym ciągu znajdzie niezmie
nioną : słaby, beztreściwy, zasła
niający prawdę objawienia kult 
lokalny, połączony ź chciwą pogo 
nią za zyskiem —  zaś na ze
wnątrz, we Francji, głuche mil
czenie, Łub dalsze próby spotwa
rzania Melanii.

Biedna pasterka, oskarżona o 
kłamstwo i rozpustę, broniąc się, 
napisze swój żywot. Nie będzie to 
— niewątpliwie — ani żywot Te
resy di Ahumada di Cepeda „wie! 
kiej“ św. Teresy, ani „Dzieje du
szy“ Teresy Martin, „małej“* 
św. Teresy. Będzie to próba obro 
ny przed zarzutami, próba pod
niesienia autorytetu przepowied
ni, wypowiedzianych w  „Sekre
cie“. Do żywota Bloy napisze 
przedmowę — żarliwą, gwałtów* 
łowną, pełną piorunów.

Większość przepowiedni zawar 
tych w  sekrecie już się była wów  
czas wykonała. Napoleon I I I  oka
zał się naprawdę „hipokrytą, sza 
Jeńcem, niewdzięcznikiem, nędz
nikiem, cynikiem, zdrajcą, prze
śladowcą Kościoła i papieża, strą 
cającym z tronu Boga, by na tym 
tronie osadzić szatana“. Fala gło
du, fala epidemii zboża i kartofli 
już się przewaliła przez Europę. 
Zapowiedziana wojna nadchodzi
ła. W  1904 roku powiedziała Me
lania: „Gdy się odrzuca Posłan
nictwo, zdolne nas wyratować od 
nieszczęścia, sprawiedliwość Bo
ża ukarze niewdzięczność ludzką 
odciskając swoje „Imprimatur“, 
na klęskach zapowiedzianych 
przez Królowe Aniołów...“ Nikt 
jej jednak słów nie słuchał. Ży
wot Melanii podobnie jak książ
ka Bloy „Celle qui pleure'* uto
nęły w  ciszy wrogiego milcze
nia.

Bloy miał przyjaciół na Mora
wach: kilku młodych księży i ja
kąś —  nieco egzaltowaną — za
konnicę, którzy tak się przejęli 
jego książkami, że zapragnęli 
przetłumaczyć „Celle qui pleu
re“. Ale i tutaj zmowa milczenia 
działała. Władze kościelne odmo

w iły pozwolenia na przekład, zaś 
księdza, który chciał tłumaczyć 
przeniosły na stanowisko, unie
możliwiające mu korespondencję 
z Bloy.

To' prawda, że słowa wypowie 
dziane przez Maryję o kłe-rze, by
ły  straszne. Ich bezwzględność 
przerażała. Lecz czy nie racie 
ma Bloy, gdy mówi: „Co należy 
myśleć o księdzu, który by twier 
dził, że to nie o nim powiedzia
ne? Św. Franciszek Salezy, św. 
Filip z Neri, św. Wincenty k Pau 
lo, proboszcz z Aris, pięćdziesię
ciu innych —  nie mówiąc już o 
Męczennikach —  powiedziałoby 
płacząc: ach, jakież to jest praw
dziwe! Jak dobrze zna mnie na
sza Królowa; jak bardzo jest 
bezcelowa moja codzienna hipo
kryzja! Ale cóż — nie ma dziś 
dusz szlachetnych. Surowca praw 
da, której by nie zaprzeczył czło
wiek, zdolny dać życie dla Boga, 
jest prawda, że ksiądz nie stara
jący się o świętość jest rzeczy
wiście dosłownie i całkowicie 
Judaszem i ohydą...“ I o ducho
wieństwie francuskim drugiej po
łowy 19 wieku można to powie
dzieć, że w  obliczu coraz szyb
ciej posuwającego się procesu 
laicyzacji Państwa, wobec coraz 
to nowych Jego zakusów na pra 
\va religii i moralności — odpo
wiadało tytko biernością, letnio
ścią, naiwnością, słownymi pro
testami i zamykaniem się w ' 
zakrystii — a nie większą święto 
ścią j większą pracą duszpaster
ską.

W alka pomiędzy samotnym pi 
sarzem i duchowieństwem francu 
skini przybrała na sile. Obie stro 
ny, pełne zawziętości, przekracza 
ły miarę dozwolonej walki. Kler 
francuski nie chciał spostrzec, że 
pisarz jest jednak człowiekiem 
do głębi serca szczerym, uczci
wym -i prostym, że jeśli nawet w 
zapale przesadza, to nie czyni te
go ze złej woli. Odwrotnie i Bloy 
nie chciał zgodzić się na przyję
cie jakiejkolwiek słabości w  du
chowieństwie. Jego bezwzględ

ność i bezkompromi sowoś ć prze 
chodziły chwilami miarę miło
sierdzia. Nie miał go zresztą wie
le. Pisząc zresztą nie o klerze 
ale o Niemcach w  drugim roku 
wojny, pisze: „Święta nienawiści 
dzieci światła wobec dzieci ciem 
ność, jakąż ty jesteś uciechą i ja- 

•ką pociechą! Jakim wzmocnie
niem. Nienawiści bezgranicz
na, nienawiści, która nie zna w y 
baczenia, a która tylko jednego 
pragnie: wyniszczenia rasy, od
danej szatanowi, a pragnącej nas 
wciągnąć do swego piekła... Czu
ję w  sobie tę nienawiść bez-' 
względna, absolutną, dziewiczą i 
niepokalaną, której istnienie mó
wi mi o obecności Boga, a której 
brak powiedziałby mi, że nie je
stem chrześcijaninem. To jest 
nienawiść podszepnięta przez Du 
cha Świętego, nienawiść euchary 
styczna, żarliwa nienawiść M iło
ści wobec wycia sześćdziesięciu 
milionów potępieńców, jątrzo
nych przez demonów... Nienawiść 
nieskończona, jaką żywią święci 
dla szatana, nienawiść, którą win
niśmy ofiarować wrogom Fran
cji..“ Bloy nie zna wybaczeń. 
Wróg musi być stratowany, oba
lony, zmiażdżony. Wróg musi się 
ukorzyć, uznać prawdę. „Jako 
chrześcijanin — pisze do człowie 
ka, który zawiódł jego zaufanie 
— nie mam prawa pana odpy
chać całkowicie. Jeśli się kiedy 
spotkamy, podam panu rękę. Ale 
bardzo pana proszę, niech pan 
nie przychodzi do nas.“

k ip , by poił gnozą chiarty, spo
wiadali się co dwa tygodnie“.

Jeżeli był takim dla przeciwni
ków — to jakfmże miał być dla 
swoich? Przecież dla niego kato
licyzm nie byt w  życiu tylko 
ezytnś! Był wszystkim! Gdy klę
ka przy konfesjonale i widzi jak 
ksiądz —  słuchając jego słów — 
jednocześnie liczy pieniądze, na 
ten widok wpada w szaleństwo. 
Dla spraw w iary ma odczucie aż 
do przesady delikatne. W  pozor
nie obojętnym skojarzeniu słów 
widzi od razu błużnienstwo — 
choć może nawet nieświadome 
„14 lipca 1907 — pisze — biskup 
Henry powiedział z kazalnicy w 
la Saiette do tysiąca pielgrzy
mów: „Przybyliście tutaj tłum
nie... by uczcić święto narodowe 
i święto M aryji“, stwarzając w  
ten sposób przekonanie, iż istnie 
je jakaś wspólnota pomiędzy mor 
dercami spod Bastylii, a Królową 
Siedmiu Mieczów...“

Pisarz jest bezwzględny, nie- 
tolerancyjny wobec wrogów. 
Przedstawił mu się kiedyś pe
wien nieznajomy: „Jestem taki to 
a taki, ateista i materialista“. 
„Ah, tak — powiedział Bloy —< 
cieszę się wobec tego, wiedząc z 
góry, jż mam przed sobą głupca“. 
Kiedy indziej zapytano go, jak 
powinien jego zdaniem wyglądać 
ustrój społeczny we Francji. 
„Trzeba przede wszystkim po
wiesić Zolę j Renana —  odparł 
szyoko Bloy — i nakazać wszyst * i

Niego, <łla Niego, szczyt człowieka, 
który się miesza z ¡Nim, jeśli tak moż
na powiedzieć, Matką Boską.

Jest rzeczą pewną, że najbardziej 
pokorny z chrześcijan nie ma innego 
ideału, niż ten. My takie dążymy, 

. albo przynajmniej powinniśmy dą
żyć do wewnętrznej harmonii, którą 
Bóg rządzi. Dążymy do miłości pod
noszącej i  ożywiającej. Takie jest 
znaczenie tworzenia w nas Chrystu
sa według słów Apostoła. W Chry
stusie wszystko należy do Ojca, 
wszystko wiąże się z Ojcem. Nie 
ma żadnej granicy dla prostoty, żad
nej granicy dla miłości, dlatego Je
zus jest dla nas wzorem tak samo, jak 
stanowił wzór dla Najświętszej Marii 
Panny. Ale my wzrastamy w Chrys
tusie wychodząc z grzechu, Maria 
wychodząc z doskonałej nieskazitel
ności. Niepokalane Poczęcie, które 
dla nas byłoby chwalebnym kresem, 
jest dla Matki Boskiej zapowiedzią 
największych darów. Wszystko się 
zawiera w Marii, Wszystko się za
wiera w jej płomiennej czystości, w 
jej miłości niepokalanej u podstaw i 
rozpalonej u szczytu. Żar prostoty 
jes t. skarbem odrodzonej ludzkości, 
stanowi słodkie odurzenie św:aia. 
Jakkolwiek wiemy, że przywileje 
Marii nie są do przekazania, to jed
nak wiemy także, że stanowią one 
w zamiarach Opatrzności skarb dla 
nas wszystkich. Maria jest dla Jezu
sa Zbawiciela pierwszą nagrodą zwy

cięstwa, które stanowi zadatek 
wszystkich. (W ten sposób wszyscy 
niewinni na ziemi łączą się z Marią 
przez ciągłość bieli, Przez to właś
nie ojciec Gratry rozumiał np, rys 
dziewictwa w człowieczeństwie. W 
ten właśnie sposób człowieczeństwo 
zdobywa najlepszą świadomość swo
ich możliwości i  swego wzoru. Czyż 
można było doskonalej niż, w Marii 
związać olśniewającą poezję niewin
ności z jej przenikającą potęgą.

Nie ma znaczenia zdanie niewie
rzących. Pojęcie Niepokalanej Marii 
odpowiada czemuś najgłębszemu w 
naszej naturze. Zadawala potrzebę 
czegoś nienaruszonego i  doskonałego, 
co przedstawia dla poety obiekt 
błyszczący na niebie, niepokalaną 
biel śniegu, białą różę w cieniu, 
kwietniowego motyla, wszystkie czy
ste przebudzenia.

Maria przyciąga do Siebie całą biel 
ziemi, aby ją odbić i wzmocnić, — 
któżby chciał odstąpić od tego ukwie 
cenią jasnością, któż z nas ludzi ży
jących w cieniach. Ludzkość jest 
bardzo nieszczęśliwa, czujemy to dob 
rze w  ostatnich-latach, czujemy aż 
do krzyku trwogi i obrzydzenia, lecz 
o ileż okrutniejszymi byliby ludzie, 
gdyby nad nimi nie unosiła się Wznio
sła słodycz Marii. Ten czysty pro
mień, który stał się kobietą, ten . 
uśmiech ziemi pozbawiony zła i od
dany nadziei, stanowi świętość pięk
ności.

Zjawisko moralne, cud duszy, któ
rym jest Maria,, uczy nas wartości 
czystości zdobytej i  czystości odzy
skanej, Niepokalane Poczęcie jest 
czymś więcej niż chrzest, a niepo
kalane życie Marii jest czymś więcej 
niż niewinność. A jedno i drugie pod 
nosi w  nas Łaskę chrztu, radość nie
winności i spokój zadośćuczynienia. 
Takie jest według mnie znaczenie La 
Saiette. W ten sposób pielgrzymki 
i cześć, które płyną z daleka do 
sanktuarium Marii, tworzą jedno 
ze źródeł naszych współczesnych du
chowych zasobów. Pod tą postacią
i pod wielu innymi Wielkie Macie
rzyństwo jest z nami.

Macierzyństwo uznane, ponieważ 
mimo wszystko jesteśmy w wieku 
Marii, w wieku Niepokalanego Po
częcia — Różańca, a obecnie w  wie
ku Najczystszego Serca, złączonego 
z sercem Boskim, tak adorowanego 
przez nas,

Kiedy w litaniach nazywamy Mat
kę Boską Bramą Niebieską, wiemy 
dobrze, że ta brama nie jest nigdy 
zamknięta. Prosimy, aby się otwo
rzyła dla naszych cierpień i żeby 
uśmiech, który z niej płynie znaczył 
dla nas, ludzi współczesnych, ciągłe 
zatrwożonych, od doświadczeń na
dzieją szybkiego Zmartwychwstania 
i szczęśliwej przyszłości.

A. D. Sertillanges, O. P. 
członek Instytutu,

Wybuchnie wojna i Bloy, umie 
rając z nędzy w  domku — w  kito 
rym poprzednio umierał z nędzy 
Péguy —  będzie pisał w  swej 
ostatniej, wydanej za życia książ 
ce „Méditation d‘un Solitare en 
1916“, —  gęsto popstrzonej bia
łymi plamami przez cenzurę wo
jenną: „siedemdziesiąt lat mija 
od dnia objawienia się ¡Przenaj
świętszej Dziewicy w  górach Del 
finatu... Zdumienie przyszłych 
pokoleń będzie ogromne. Nie ty l
ko bowiem wyrzut Królowej ka
płanów nie został przyjęty, ale 
duchowieństwo, postanowiło jed
nomyślnie zaprzeczać, i zamazy
wać w  pamięci wszystkich tamte 
wypadki. Świadkom zaprzeczono, 
prześladowano ich, szkalowano) 
nieomal zabijano. Biskupi nie wa 
hali się kłamać... Cały ten świat 
kłamał bez przerwy przez 70 lat 
i kłamie w  jakiejś szatańskiej 
furii... Dziś także, dziś nawet, 
kiedy świat płonie i kiedy się 
iści miłosierna zapowiedź z dnia 
19 września 1846 w- hekatombie 
milionów ludzi, nie pra we Fran
cji ani jednego biskupa, który 
by wołał prawdę!... Czyż więc 
można oskarżać tylko Wilhel
ma?... Los tego potępieńca jest 
już przesądzony ostatecznie... 
Lecz co stanie się z naszymi bi
skupami, arcybiskupami, kardy
nałami.-' Ci nie są przecież szaleń 
ca mi. Powinni wiedzieć, co czy
nią, gdy obrażają Maryję i gdy 
Francję pchają na śmierć... In in- 
teritu vestro vídebo et subsan na
bo. — mówi straszliwa Małżon
ka Ducha Świętego...“

Czy we wszystkim miał Bloy 
rację? Trudno to powiedzieć. „Se 
kret“ Melanii — to pismo budzą
ce, dzięki talentowi Bloy, u jed
nych zachwyt u drugich oburze
n i e — jest dokumentem -spisanym 
w wiele lat po objawieniu w la 
aalette, przez kobietę żyjącą w 
stanie religijnej egzaltacji. Jak w 
przpowiedniaeh proroków stare
go Testamentu, czynnik nieomyl 
ny, Boży splata się z domieszka 
mi uczuć i poglądów ludzkich i to 
tak silnie, że wielokrotnie te po 
ludzku pojęte marzenia pokrywa
ją prawdziwą treść przepowiedni 
mesjanistycznej,- tak i tutaj trud
no jest rozdzielić prawdziwą 
osnowę Objawienia od nalotu rze 
czy wymarzonych, wymyślo
nych, wyczytanych nieświado
mie wkomponowanych w całość. 
Ostatecznie tak być musi, by 
myśl z duszy biegła prosto 
lecz potem łamała się w sło
wach. Tak być, musi, albowiem 
dzieje świata mają pozostać na 
zawsze dla ludzi wielką niewia
domą. Objawienie w la Saiette 

podobnie jak objawienie w  Fa 
tknie — ma za treść zapowiedź, 
a nie przepowiednię. Zapowiedź 
mówi, że coś się stanie, przepo-

wiednia — mówi, że coś się mu
si stać. Różnica wielka. Przepo
wiednia odkrywa rzeczy nie da
jące się odmienić. M y  wiemy, że 
takich rzeczy nie ma. „Jedna 
chwila szczerej skruchy — mówi 
poeta hiszpański —  »bawia naj
czarniejsze duchy“. Jedna chwila 
Łaski odwraca bieg historii.

Natomiast dla Bloy: „Maryja 
mówi tylko sześć razy w  Ewan
gelii i Abraham, będący figurą 
pośrednictwa tej Matki żyjących, 
tylko sześć razy prosi o łaskę dla 
winnych, zaś otrzyma ją nie dla
tego iżby zbrodniarze mieli być 
od winy uwolnieni, ale dlatego, 
aby sprawiedliwy nie był „to sa
mo co niezbożny“... Pan zwycię
żony sześćciokrotnie odchodzi i 
nie pozwala więcej mówić Abra
hamowi, jakby się obawiał, że 
będzie musiał ustąpić po raz 
siódmy i nie „odpocznie“ w  swej 
sprawiedliwości“. Taka jest filo
zofia pisarza. Ternu czcicielowi 
la Saiette, temu człowiekowi, któ 
ry może jeden jedyny w  owym 
czasie we Francji doceniał wagę 
słówr wypowiedzianych do dwoj
ga pastuszków, wydawało się, że 
wołanie la Saiette jest ostatnim— 
ostatecznym — głosem uporanie 
nia toczącej się ku zagładzie ludz 
kości. Pisze do Emila Baumana, 
przeczytawszy jedną z jego ksią
żek: „Pan, widzę to z pana książ 
ki, ma nadzieję, że nastąpi jakiś 
powrót ludzi do Boga. Ja nie 
mam tej nadziei. Przeszłość jest 
już umarła, nie istnieje. Niewąt
pliwie, trzeba aby Bóg zatriumio 
wał na końcu, ale po jakichże to 
ciemnościach nastąpi!“

Do Bloy więcej przemawia „Se 
kret“ Melanii z jego przerażającą 
wizją sądu ostatecznego, niż łzy 
i upomnienie Płaczącej, iż „choć
byście nie wiem jak się modlili, 
nigdy M i nie. odpłacicie trudu, ja
ki za was ponoszę“. Bloy czeka 
końca i niecierpliwi się. „Atylla 
się spóźnia!“ wołał w  proroczym 
natchnieniu Hello, zgorszony wi
zją ogarniętego szałem rozpusty 
Paryża. „Usque quo, Domine? —  
pisze Bloy. — Ileż jeszcze czasu, 
o Panie? Nie wiem z czego są 
uczynieni inni ludzie, którzy nie 
cierpią, lecz ja czuję, że glina me
go ciała już więcej znieść nie zdo • 
ła i że było by niemożliwością 
znieść dalsze przedłużanie się te
go koszmaru! Musi więc nastąpić 
koniec, musi nadejść koniec i to 
prędko, bardzo prędko. Jesteśmy 
— wola Bloy —  świadkami czasu 
ostatniego. Stoimy bowiem „na 
progu Apokalipsy“-.

Zawiadamiamy źe

KSIĘGARNIA 
ŚW. WOJCIECHA
Centrala w Poznaniu 

posiada

O ddział w W arszaw ie

przy Al. Sikorskiego 26 
(Jerozo lim sk ie ) między 
Marszałkowską s Bracką

Pełny asortym ent 
książek treści re lig ijne j 
oraz z innych dziedzin
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DO KATOLIKÓW FRANCUSKICH

O jciec św. Pius XII, wyjeżdżając 
przed miesiącem do Csstel 

Gaadolfo, przesłał na ręce Karola 
Flory, prezesa t.zw, „Tygodnika Spo- 
łecznego“ we Francji, list przezna
czony do ogółu katolików irancus- 
kich.

Nawiązując do Encykliki Quadra- 
gesimo Anno, porusza Ojciec św. 
przede wszystkim zagadnienie pracy.

„Praca — pisze Pius XII — jest 
zadaniem o s o b i s t e g o  ży
cia wszystkich; ma ona na celu za
spokojenie potrzeb społeczności i 
zapewnienie niezbędnych dla niej 
dóbr i środków. Tak pojęta praca 
jest w stanie — dzięki swym przy
rodzonym właściwościom — jedno
czyć ludzi w sposób ścisły ł praw
dziwy, może przywrócić społeczeń
stwu, które popadło w bezwład, jego 
trwały kształt i strukturę, uzdrawia
jąc tym samym stosunki między 
społeczeństwem i Państwem".

Ostrzega jednak Ojciec św. przed 
mechanicznym jednoczeniem ludzi 
przez pracę, jak to ostatnio ma czę
sto miejsce w szeregu państw.

„Niebezpieczeństwo całkowitego 
opanowania przez Państwo machiną 
gospodarczą społeczności ludzkiej — 
kosztem dobra ogółu, staje się wów
czas tak samo groźne, jak w wypad
ku, gdy Państwo działa pod nacis
kiem kapitału".

Przechodząc do zagadnienia wy
twórczości, Ojciec św. tak poucza: 

„Nieustanne powtarzanie nazbyt 
prostego hasła „najważniejszą rze
czą jest produkcja" — nie jest już 
wystarczające. Także wytwórczość 
jest dziełem ludzkim, przeznaczonym 
dla ludzi. Sama przez się staje się 
ona w sposób wybitny zagadnieniem 
i czynnikiem społecznego ładu, praw 
dziwego ładu między ludźmi To 
też przy słusznym organizowania wy 
twórczości nie może być pominięta 
— W obecnych warunkach mniej niż 
kiedykolwiek — zasada interwencji 
Państwa, którą poruszył już i na
świetlił nasz wielki poprzednik Leon
xm.

„Aie z drugiej strony właśnie dzi
siaj, gdy dawna dążność „lalsscz faire, 
laissez passer" doznała tak dotkli
wej porażki, należy zachowywać 
wielką czujność, by nie wpaść w 
przeciwną krańcowość. Organizując 
dziedzinę wytwórczości, powinno się 
ustalać wytyczne i ich wartość we
dług zasad zawsze głoszonych przez 
społeczną naukę Kościoła, a miano
wicie ; że działalność i służba spo
łeczna winny mieć charakter „po
mocniczy* t.zn. że mogą one tylko 
uzupełniać działalność jednostki, ro. 
dżiny i poszczególnych zawodów".

„W każdym razie — brzmi końco
we zdanie Piusa XH — chwila obec
na wymaga od wiernych, by wytę
żyli całą energię dla zapewnienia 
społecznej doktrynie Kościoła jak 
największej wydajności i jak naj
lepszych wyników. B y ł o b y

DWA DOBRE PISMA

S trasznie się dożo ostanio pisało 
o „rozscaleoiu" grafomanii i o 

tym jak to niepotrzebnie wychodzi 
cały szereg pism, kiedy jest taki 
brak papieru itp, itp. Wszyscy gra
fomani pisali t a k ż e  na ten te
mat i najwięcej tej materii poświę
ciły miejsca, najmniej czytywane, a 
mimo to wychodzące na bardzo do
brym papierze, pisma. Sprawa pod
niecała łudzi przez niepoduiecajęcy 
czas ogórków letnich po czym 
zmarła własną śmiercią. .Sytuacje po
wstałe bez umowy: „Co tydzień po
wieść" nadal się drukuje. „Tygod
nik Powszechny" jest ograniczony do 
ośmiu stronic..,

W ogórkowym ferworze zaatako
wano jako „niepotrzebne" dwa pisma 
literackie wychodzące jedno w Wsr- 
szawie, drugie na Pomorzu. Myślimy 
o „Warszawie" i o „Arkonie", Ewa 
pisma borykające się z dużymi trud
nościami, Dwa pkma, dodalmy, do
brze i starannie redagowane, bez po
równania lepsze, niż pewne cenne 
wydawnictwo łódzkie, kłóremu na
wet sam Borejsza wytknął w jubi
leuszowym numerze, że nie „stwo
rzyło klimatu dla powstania twór
czości artystycznej związanej z na
szą współczesnością..."

Ostatni numer „Warszawy“ przy
nosi ciekawy artykuł J. N. Millera, 
omawiający „Dzieje Głupoty" Al. 
Bocheńskiego (fatalne skojarzenie! 
Powinno się pisać; „Dzieje głupoty"

M ieczysław  Kurzyna

napisane przez Al. Bocheńskiego i ) 
i artykuł ;W. Dody o dwudziesto- 
pięciołeciu „Wiatru od morza". Brak 
jest, niestety, w numerze dobrej i 
aktualnej kroniki życia literackiego. 
Po prostu znakomity jest oatatni nu
mer „Arkony", Wyróżniają się 
zwłaszcza artykuły Kowalkowskiego, 
Horzycy, Sławińskiej, Natansona, 
Maślińskiego (ciekawa recenzja o 
„Rzeczywistości" Putramenta). Wiersz 
Bąka, proza H. Malewskiej. Du
żo recenzji, sprawozdań, krytyk. Nu
mer gustownie ilustrowany.

Niewątpliwie w życiu literackim— 
a jeżeli cbddzi o „Arkonę" to nie 
tylko literackim — Polski ważą dużo 
oba pisma. Zniknięcie któregoś z 
nich było by poważną stratą.

BRAK KRYTYKÓW

Należy zasygnalizować bardzo 
poważną sytuację wytworzoną 

przez katastrofalne zmniejszenie się 
liczby krytyków literackich w Pol
sce. Po prostu ich nie ma. Z daw
nego, sprzed tamtej jeszcze wojny 
pokolenia krytyków, żyje jeszcze Zyg
munt Wasilewski — ale już nie pi
sze schorowany, zmęczony wiekiem i 
nędzą w jakiej raczyło go zostawić 
społeczeństwo i powołane do niesie-1 
nia pomocy literatom instytucje (np. 
Fundusz Kultury Narodowej!). W po
koleniu krytyków piszących mamy 
m, in. nazwiska; Piotra Grzegorczy
ka, Karola W. Zawodzińskiego, Wa
cława Borowego, Zofii Starowiey- 
skiej-Morstinowej, Kazimierza Wyki, 
Alireda Kaszowskiego, Ireny Sławiń

skiej, młodego lecz bardzo utalento
wanego Wilhelma Macha. Ale to
nieomal wszystko) Reszta to po pro
stu literaci, piszący recenzje z ksią
żek innych literatów...

To ostatnie zjawisko jest zjawi
skiem niepokojącym. Sędziowie nie 
powinni sądzić sędziów, literaci — 
literatów. Tymczasem rzecz taka 
dzieje się nagminnie. Pan X pisze 
powieść, pan Y ją krytykuję tąn. 
„rżnie" z całego serca. Potem pan Y 
pisze powieść, a pan X ją zrzyna, 
albo pan X pisze powieść, a pan Y 
ją chwali. Z kolei pan Y musi po
chwalić pana X... Z góry zaczyna byó 
wiadomo co kto o kim napisze. Czy
telnik próżno stara się o dowiedze
nie się co jest naprawdę warta książ
ka,.. Autorzy nie mają żadnego spraw
dzianu swej pracy.

SOS! Nie ma dobrej literatury bez 
dobrych, sumiennych 1 bezstronnych 
krytyków!

POLSKA KSIĄŻKA WŚRÓD 
POLONII AMERYKAŃSKIEJ

Katolickie pismo codzienne, wy
chodzące w Chicago, „Dziennik 

Chicagowski", rozpoczyna druk w 
odcinku „Najeźdźców" Dobraczyń
skiego, Również w najbliższych ty
godniach wychodzi w Stanach Zjed
noczonych „Skąpiec Boży",

Na marginesie powyższego można 
dodać, że pierwszy nakład „Szaty 
Godowej" i „W rozwalonym domu" 
został wyczerpany, „W rozwalonym 
domu" osiągnęło, zaraz po „Kamie
niach na szaniec" i „Dymach nad

Birkenau" największy nakład wśród 
książek wydanych po wojnie.

Z, Gustowski w Poznaniu, wydał 
tom nowel Dobraczyńskiego p, 1.1 
„Straszny dom",

ZBYSZKO BEDNORZ 
„STROFY SERDECZNE" O ŚLĄSKU

U KAZAŁA się na Półkach księgar
skich zewnętrznie skromną ksią- 

żeczka z drzeworytem na okładce, 
przedstawiającym strudzonego pow
stańca na Ue góry i klasztoru św. 
Anny. Jest to nowy utwór Zbyszka 
Bednorza, w którym znany euior 
„Śląska wiernego Ojczyźnie" oddaje 
poetycki hołd bohaterstwu śląskiego 
Powstańca. „Strofy serdeczne" są 
pierwszym w literaturze polskie) poe
tyckim dziełem całkowicie osnuł,vm 
na tle bojów pod św, Anną, W for
mie pełnej ekspresji zamknął poeta 
niepowszednią treść uczuciową, któ
rą przekazuje w sposób zdumiewa
jąco sugestywny czytelnikowi.

Na tle rodzącego się życia w maju, 
w wiośnie naszej niepodległości w la
lach 1921—1922 ostro odbija, kon
trast śląskiego maja powstańczego, 
pełnego krwi i wojny, Na tle spokoi- 
naj Jasnogórskiej Pani — tragicznie 
bolesna św. Anna. Poemat Zbyszka 
Bednorza jest dziełem, które musi 
być poznane I przeżyte przez każd"go 
Polaka, a zwłaszcza przez młodzież. 
Jeżeli jakaś poezja ma tralió do 
serc i umysłów warstw ludowych ca
łego kraju — to właśnie powinna to 
być taka poezla, jaką reprezentują 
„Strofy serdeczne" Zbyszka Bedno
rza, poezja o trwałych walorach wy
sokiego artyzmu i żywych treściach 
patriotycznych.

P o d r ó ż n i k  t r z e c h  k o n t y n e n t ó w

z ł u d z e n i e m  u t r z y m y  
w a ć  — j a k  r o b i ą  t 0 n i e 
k t ó r z y  — ż e  m o ż n a  r o z 
b r o i ć  a n t y k l e r y k a l i z m  
» p o s k r o m i ć  a n t y k a - 
t o l i c k ą  n a m i ę t n o ś ć ,  
O g r a n i c z a j ą c  z a s a d y  
k a t o l i c y z m u  do  p r a k 
t y k  w z a k r e s i e  ż y c i a  
p r y w a t n e g o .  Podobne ,mi- 
nimalistyczne" postępowanie mogło
by tylko dostarczyć nowych pozorów 
przeciwnikom Kościoła. K a t o 
l i c y  o t y l e  t y l k o  u t r z y 
m a j ą  i p o p r a w i ą  s w e  
s t a n o w i s k a ,  o i 1 e o k a 
ż ą  o d w a g ą  p r z y  w y r a 
ż a n i u  w c z y n a c h  s wy c h  
w e w n ę t r z n y c h  p r z e  
k o n a a  w e  w s z y s t k i c h  
d z i e d z i n a c h  ż y c i a  
p u b l i c z n e g o  i p r y w a t 
n e g o " .

Koźniewskiego czytelnicy prasy poi 
skiej znają naogół dobrze. Jest to je
den z tych publicystów, których arty
kuły spotkać można we wszystkich 
periodykach, o ile tylko nie noszą na 
sobie wyraźnego stempla .partyjnego. 
Od redakcji „Tygodnika Powszechne
go,, i „Twórczości”  do „Odrodzenia” 
„Przekroju”  i „Nowin Literackich” 
wszędzie przewija się postać „Kazika” , 
w którego charakterystycznym wyglą
dzie okulary idą o lepsze z rozwi
chrzoną czupryną i dziurawym kape
luszem.

Rzecz prosta nic jest to przypadek, 
jak również nie jest przypadkiem, że 
publicysta ten porusza zakres zagad
nień, obejmujący wszystkie niemal 
dziedziny życia społecznego, politycz
nego i kulturalnego, -wypowiadając w 
każdej kwestii poglądy, które trudno 
włączyć w ramy ściślejszej doktryny 
jakiejś grupy. Koźniewski zdaje się 
cenić przede -wszystkim całkowitą nie
zależność. Jest w jego twórczości wy
raźny rys liberalizmu, obcego podzie
lonemu na obozy ideowe światu, a 
tak charakterystycznego dla „dobrych" 
czasów sprzed Wielkiej Wojny. X je
śli autor „dziesięciu wojen”  broni pra
wa Kisielewskiego do .publikacji książ 
ki sprzecznej z ideologią pisma, któ
rego jest stałym współpracownikiem, 
upomina się także o swoje prawa 
zgodnie ze swoimi najgłębszymi prze
konaniami i najmocniejszymi upodo
baniami.

Tego rodzaju nastawienie trakto
wać można jako anachronizm. W 
chwili zasadniczego starcia doktryn 
i obozów, walczących o przyszły los 
ludzkości postawa publicysty - eklek- 
tyka, idącego do tego samopas uważa
na jest przez walczące strony za de
zercję z frontu. Niewątpliwie rola 
„niestowarzyszonego”  Jest dziś trud
niejsza niż kiedykolwiek. Nic też dziw 
nego, że do Koźniewskiego mają za
zwyczaj pretensje obie strony. Może 
nawet owe zarzuty bywają słuszne. 
Wydaje się przecież, iż w społeczeń
stwie zdrowym powinny istnieć jedno 
stki (byle nie było ich za dużo), któ
re w najbardziej namiętnych spo
rach potrafią zachować neutralność.

Liberalis tyczna, indywidualistyczna 
i antymilitarystyczna postawa życio
wa wyziera z każdej strony drugiej 
części wojennych przygód Koźniew
skiego.* W jego „dziesięciu wojnach”™ 
wojny jest najmniej. Odnosi się wra
żenie. że autor szuka w czasie zbioro
wego szaleństwa chwii nienaznaczo- 
nych piętnem tego opętania, że w 
nich dopiero żyje, że one stanowią 
właściwy jego świat. W skórze cywil
nego kuriera dyplomatycznego i kon
spiratora indywidualisty, ryzykują
cego na własną odpowiedzialność wła
sną głowę czuje się bodaj lepiej niż 
w mundurze żołnierza we Francji czy 
Szkocji.
Ileż nieukrywanych niechęci do prze
sadnego drillu  i zatracania indywidu
alności ludzkiej w’ drużynie, plutonie 
czy pułku zawarte jest w tych wspom
nieniach. Cała przecież awanturnicza 
i niebezpieczna wyprawa przez kon
tynenty i granice jest w gruncie rze
czy ucieczką od koszar, Ile — z dru
giej strony — zamiłowania wkłada 
ten autor-podróżnik w .przedstawie
nie tych chwil, kiedy wolno mu być 
sobą. Wystarczy przytoczyć choćby 
rozmowy z mec. Blenau w Stambule 
(str, 204). Zdaje się, że można wprost 
zobaczyć Koźniewskiego, jak potaku
je starszemu panu, znajdując wresz
cie kogoś, kto go rozumie i kogo on 
rozumie nawzajem. Obaj przedstawi
ciele lak odmiennych pokoleń są o- 
biektywni, obaj chłodni, obaj wyrozu
miali dla wad bliźnich i beznamiętni 
w ocenie ich zalet. I w chwilach ta
kich rozmów niewiele obchodzi bez
ustannych poszukiwaczy coraz no
wych rozwiązań, toczące się dziesięć 
wojen.

Ta antywojenna i antywspółczesna 
postawa Koźniewskiego jest zaletą, a 
zarazem wadą książki. Zaletą, bo po
kazuje świat, którego istnienia okre
sie minionych sześciu lat totalnej mo
bilizacji naogół się nic podejrzewa. 
Wadą, bo zbyt wiele czytamy ó auto
rze, zbyt może mało o rozgrywają-

* Kazimierz Koźniewski — Przez 
10 wojen, Spółdz. Księgarska „Czytel
nik”  — Kraków 47 r., str. 285.

cych się wypadkach.* W porównaniu 
do „Rok w ziemi obcej” , „Przez 10 
wojen”  jest znacznie bardziej subiek
tywne, a choć przygody autora są cie
kawe, miejscami wręcz porywające 
czytelnik odczuwa pewien niedosyt 
opisu zdarzeń i perspektywy — nieza- 
ciemnionej przygodami bohatera —- 
w stosunku do dziejącej się historii 
świata.

Są przecież chwile, w których po
stawa Koźniewskiego jest nieporów
nanym atutem książki. Mam tu na 
myśli jego sądy o osobach. W chwili 
gdy na każdą postać związaną z wy
padkami ostatniego dziesięciolecia 
skłonni jesteśmy patrzeć z punktu wi
dzenia oceny środowiska, w którym 
działała, kiedy nauczyliśmy się pytać 
przede wszystkim o czyjąś przynależ
ność partyjną, przeszłość i wygłasza
ne poglądy, „podróżnik trzech konty
nentów” wypowiada zdania o ludziach 
biorąc za podstawę ¡ch aktualną i oso-, 
bistą wartość, sądząc bez zacietrzewie
nia a uczciwie. Proszę przypomnieć so
bie ciepłe słowa o gen, Rayskim, sym
patyczną ocenę mec. Kurejusza, czy 
wreszcie beznamiętnie krytyczne sądy 
o wielu ustalonych „wielkościach”  i 
zrozumieć, że na tym właśnie w dużej 
mierze polega urok książki Koźniew
skiego, która tak odbiega od tonu 
najczęściej używanego w podobnych 
publikacjach.

Obok wątku anegdotycznego najbar
dziej zaciekawia w omawianych 
wspomnieniach obraz środowisk pol
skich, rozrzuconych przez wojnę i nic 
tylko przez wojnę po całym święcie. 
Dla czytelników w kraju jest to tym 
bardziej interesujące, że mało ludzi 
zdaje sobie naogół sprawę z wiolo- 
kierunkowości wysiłku, jaki włożył 
naród polski w odzyskanie niepodle
głości i zwycięstwo sprawy aliantów.
Z książki Koźniewskiego widać i wy
raźnie, że nic tylko — na szczęście — 
występowaliśmy w tej wojnie jako 
mięso armatnie. Wysiłek Polaków' w 
minionym okresie, bez względu na to 
czy chodzi o Tokoradi czy Stambuł po
legał także na rzetelniej .pracy, dla 
zwycięstwa, którą nasi sojusznicy ce
n ili często bardziej niż nasze „wyczy

ny" bojowe. Okazało się, że mimo 
zdania tylu niechętnych potrafimy się 
zdobyć na realny współudział w pra
cach technicznych, administracyjnych 
lub transportowych, podważając le
gendę o polskiej w tym zakresie nieu
dolności.

Rozpatrując stronę formalną oma
wianej książki należy zwrócić uwagę 
na sympatyczną bezpretensjonalność 
jej stylu. Autor wspomina, opowiada, 
gawędzi z czytelnikiem, czasem się z 
nim spiera, czasem przekonuje, a zaw
sze stara się wprowadzić go w świat 
własnych przeżyć i pokazać oglądane 
widoki, przekładając Afrykę, wojnę 
i ocean na język dostępny każdemu.

Nie ma też we wspomnieniach ja
kiejkolwiek pozy. Doskonałą tego ilu
stracją może być opis podróży przez 
ocean, Ostatecznie jest to okres peł
nego natężenia wojny morskiej i blo
kady Anglii. Koźniewski nie robi z 
tego żadnego nabożeństwa, Więcej 
miejsca poświęca opisom posiłków 
niż nadzwyczajności sytuacji. W re
zultacie czytelnik uzyskuje właściwy 
sąd, że to jednak nje była tylko prze
jażdżka, że przecież z drugiej strony 
autor i jego angielscy towarzysze po
dróży dość naturalnie podchodzili do 
niebezpieczeństwa.

Z usterek warto by może wspomnieć
0 jakimś dziwnym przestawieniu wy
darzeń Kairskicli. W pierwszej chwili 
trudno się zorientować co było naj
pierw —- ‘ obchód 0-go maja. wyciecz
ka do piramid, czy przygoda z austra-
1 ¡jeżykiem w łóżku. Może zresztą, te 
drukowane w „Przekroju”  fragmenty 
pomyliły się Koźnicwskiemu?

W sumie książka ma ehyba zapew
nione powodzenie u czytelników zmę
czonych zbyt wyszukaną problematy
k i  powieści powojennej lub zbytnim 
okrucieństwem i pesymizmem dotych
czas wydawanych wspomnień. My zaś, 
którzy zżyliśmy się z bohaterem 
awanturniczych przygód z niecierpli
wością czekamy na jego wyjście i  
węgierskiego więzienia i dalsze przy» 
gody, które ukażą się w ostatniej czę* 
śei trylogi pod tytułem „Dwa bra
ta n iu ." M ie c z y s ła w  K u rz y n a
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Teraz orientują się, że jadą do Rzeszy, do 
tego wielkiego obozu koncentracyjnego, za 
druty kolczaste największych mordowni, ka
towni i gwałtu Belsen-Bergen, Dachau, Gross 
Rosen, Ravensbruck, Matchauseh, Gusen 
Neuengamme, Oranienburg, Sachsenhausen 
na tortury, wyniszczenie i śmierć w kremato
riach. Spotykają tam już wielu mieszkańców 
naszej stolicy z Okęcia, Koja, Woli, Mokoto
wa, Bielan, Powązek i z Pragi.

WSTRZĄSAJĄCA PANORAMA.
Do głębi wstrząsający widok- przedstawiała 

stolica — często wspominaliśmy go w czasie 
pobytu w  oflagu, a po tym na obczyźnie.

— Znasz mój pokoik, na poddaszu pięeio- 
piątrowej kamienicy, - -  opowiadał mi jeden • 
z młodych dowódców, jakimś cudem ocalał, 
choć teraz sufit tworzyło niebo, a w; nocy ty 
siące gwiazd zaglądało. — Mieliśmy opuścić 
Stare Miasto, jakaś nieprzeparta siła ciągnęła 
mnie ,aby pójść i zobaczyć te kbchane swoje 
ściany, zabrać jakieś drobiazgi.

Wiem, że nie mówił mi wszystkiego. Ukry
wał swoją największą tragedię. Ten wesoły 
chłopiec, o jasnych włosach i niebieskich du
żych oczach nie uśmiechał się odtąd. Na Mu
ranowie, gdzie teraz m ieli stanowiska Niem
cy, pozostawił swoją narzeczoną Alinę. Była 
łączniczką. Niosła meldunek, —: T ra fił ją cięż
k i pocisk. — Gdy przybiegł u jrzał już tylko 
bezkształtną i  krwawą miazgę.

Ten sam kapelan, który następnego dnia 
miał dać im ślub w podziemnej kaplicy, po
chował ją na podwórzu spalonego domu. Te
go samego dnia musieli wycofać się z tego 
miejsca.

Opowiadali mi chłopcy, z jego plutonu, że 
gdy tylko miał wolną chwilę, poza służbą, 
wymykał się do swojego pokoiku, aby choć 
z daleka popatrzeć na mogiłę ukochanej, za
gubioną w cmentarzysku ruin. Największy 
ogień nie zdołał go powstrzymać.

Słuchałem często jego ciekawych opo
wiadań, ' = rii& J iŁ łri .-JOCW -iSiic:

— Z okien mojej latam i. — pamiętasz. — 
tak nazywała zwykle mój pokoik Alina, — 
roztaczał się rozległy i śliczny widok. Całymi 
godzinami można było patrzeć na nasze Sta
re Miasto.

Zniknęła dawna rozmaitość, barwa i ży
wość krajobrazu, fantastyczne linie czerwo
nych dachów, owe spadziste ośniedziałe 
szczyty, na których nieustannie rozbrzmie
wało miłosne gruchanie gołębi luh łopot 
skrzydeł, zlatującego się ptactwa, owe roman
tyczne facjatki, z których coraz migała zą 
firanki i kwitnącyoh pelargonii główka dziew
częcia, owe samotnie sterczące, wysokie i dzi
waczne kominy, kładki, po których przecha
dzały się lub wygrzewały na słońcu koty.

Zniknęła bezpowrotnie wzniosła muzyka 
wież, sygnaturek, zielonkawa cicha. toń da
chów tylu kościołów staromiejskiej dzielnicy 
— „małego Rzymu“ .

Teraz gdzie rzuciłeś okiem, wszędzie wy
zierały ruiny, zgliszcza, las sterczących-, ósma- 
lonych ostrych szkieletów, ścian, liszaje prze
wodów kominowych. Zwaliska gruzów. 
Straszliwe zniszczenie.

Panury beznadziejny widok, pustynia ru
mowisk, nad którą unosiły się nieustannie 
smugi szarego dymu i brudnego pyłu.

Dawniej gdy w ia tr od Wisły spędził tę Sza
rą. zasłonę oko z radością dostrzegało wysoko 
wzniesiony krzyż i  miecz króla Zygmunta, 
z kolumny, na której w ielki Julius?- sadzał 
wędrowne żórawie.

Któregoś dnia już je j nie ujrzałem. Opo
wiadali mi później świadkowie. Pierwszego 
dnia września przed pomnik podjechał ciężki 
czołg, przez chwilę jak gdyby załoga jego za
stanawiała się, po czym z kilkunastu kroków 
rąbnął salwami z ciężkiego działa. Z głuchym 
jękiem padł król Zygmunt na bruk stolicy, jak 
tylu, tych wspaniałych dziewcząt i chłopców 
w staromiejskich uliczkach. Krzyż wypadł mu 
z ręki, ciemna marmurowa kolumna rozbiła 
się na części, pozostał tylko niski postument.

Co dzień, nieomal z każdą godziną, zmie
niał się staromiejski krajobraz, malały i  roz
padały się wieże i  sklepienia kościołów, gó
rujące ponad mrowiem dorpów. Roztaczały się 
coraz to nowe horyzonty .dalsze widoki pa 
ponury las szkieletów.

Z lewej strony, w  bliskim sąsiedzfbwie zam
ku te wyniosłe jasne ruiny, z atójcą wież. jak-

gdyby obciętych wskazywały, że tutaj znaj
dowała się królewska katedra. Ostała się cało 
tylko kaplica Baryczków.

Nie był to jeszcze koniec katedry. Gdy 
ostątni mieszkańcy opuścili Starówkę, zaczęli 
Niemcy pneumatycznymi świdrami wiercić 
w ścianach i fundamentach otwory na ła
dunki dynamitowe, aby stare mury wysa
dzić w powietrze.

W tych wąskich uliczkach Świętojańskiej, 
Kanonji i Jezuickiej, w ruinach zamku i ka
tedry królewskiej rosła nowa legenda chłop
ców i dziewcząt z batalionu „Bończy“, har
cerskiego batalionu „W igry“ , 11 — 12 plutonu 
osłonowego Komendy Głównej, rosła legenda 
sierżanta Malarza..., sanitarjuśzki Bari (Ran- 
kowskdej).

Świetnie i godnie nawiązywali oni do bojo
wej tradycyj, insurgentów kościuszkowskich, 
Jana Kilińskiego, Sierakowskiego, gen. Ja
kuba Jasińskiego, do listopadowej nocy 
i zdeterminowanego ludu spod Arsenału, pod
chorążych i pułku Czwartaków.

Taką nazwę nosił teraz dumnie oddział 
szturmowy A rm ii Ludowej.

TU WIELEKKOC ROZSTRZYGAŁY SIĘ 
LOSY—

Wielekroć te barykady, wychodzące na Plac 
Zamkowy były świadkami heroicznych czy
nów, u ich przedpiersia rozstrzygały się wie- 
Jekroć losy Starego Miasta.

Bodaj 12 sierpnia obeszli niespostrzeżenie 
Ukraińcy barykadę przy Podwalu, niespodzie
wanie uderzyli na placówkę podchor. Zyn- 
drama (Bielański Stanisław), z batalionu „Gu
staw“. Wiedział on, że jak nieprzyjaciel z li
kwiduje jego punkt o,poru wieje się na Stare 
Miasto ,na ty ły  stanowisk powstańczych, na
stąpi katastrofa.

Odpierał ataki i trwał tak długo, aż zdążyła 
nadciągnąć pomoc i wyprzeć nieprzyjaciela.

W dniu 14 sierpnia trzymał tę baryitidę por. 
Żarłok, z A rm ii Ludowej. Nadciągnęły czołgi 
na Plac Zamkowy i zaczęły z dział siać spu
stoszenie w  starych partycjuszowskich kamie
nicach. Nagle z za barykady wyskoczył Żarłok, 
z butelką zapalającą i granatem w rękach, 
gdy z dachów Nowego Zjazdu zarechotał 
cekaem i całą serię wpakował w jego piersi.

Tuż za tą barykadą na Piwnej, te wysokie 
ruiny — to kościół Św. Marcina, rozdarty na 
pół tonnowymi bombami; ufundowany przez 
ks.- Ziemowita, księcia na Rawie i Mazowszu, 
posiadał cudowny obraz Matki Boskiej Pocie
szenia, obwieszony licznymi wotami i k ry ł 
w  sobie przepiękne rzeźby dłuta Wita Stwo
sza: figury św. Krzysztofa, św. Erazma i św. 
Iwo Odrowąża...

Pod gruzami kościoła spoczywa ks. kan. dr. 
Szkopowski, rektor tego kościoła i publicysta 
katolicki, wraz z nim ponad 60 osób i k ilku  
niewidomych starych muzyków, mających 
obok swoją siedzibę.

■ s'Pałi|y  s.i§ tu. wszystkie figury, przeniesio
ne z kościoła św. Wawrzyńca, na Woli. Mię
dzy, innymi podobno ta, pod którą, jak głosi 
legenda, padł gen. Sowiński, bohater o kuli.

„A  JEZUSA... PO TYM WYGNANIU RACZ 
NAM OKAZAĆ...“

Posuwając .się grzbietem wiślanej skarpy 
oko dostrzegało z łatwością czerwoną, cegla- 
stą i kwadratową wieżę i dach kościoła Naj
świętszej Panny Marii, najstarszej świątyni 
w naszej stolicy, w  stylu krzyżackiego gotyku.

Sięgała ona czasów bitwy pod Grunwaldem, 
wzniesiona przez księżnę Annę Jagiellonkę, 
dla upamiętnienia tego zwycięstwa. Legenda 
głosi, że za czasów prapiąstowskich nad tym 
urwiskiem i piaszczystym nadwiślańskim brze 
gi-em szumiał gaj boży i wznosiła się pogańska 
gontyna.

Teraz rozdarta wieża, tragicznie dopełniała 
tego smutnego krajobrazu.

W jej najbliższym sąsiedztwie, te wysokie 
i grube mury, wyglądające jak rzymskie ru i
ny — to kościół SS, Sakramentek, — na Placu 
Nowego Miasta.... Wzniósł go Jan Sobieski dla 
upamiętnienia potrzeby wiedeńskiej, a siostry 
sprowadziła królowa Marysieńka.

W podziemiach swojego spalonego kościoła 
i klasztoru żyły SS. Sakramentki w  ciągłym 
oczekiwaniu śmierci. Mimo wyczerpania f i-

zycznego i nerwowego spełniały wszystkie 
obowiązki zakonne: adoracje w dzień i nocy, 
chóralnie odmawiały pacierze kanoniczne 
i w gorącej modlitwie łączyły się z Chrystu
sem w Ogrójcu.

I  tylko to podobieństwo Jego Męki, wspo
mina jedna z sióstr, dawało tym wątłym 
i wrażliwym naturom sił do wytrwania i do 
znoszenia w  spokoju wszystkich trudów.

Miały siostry świadomość swojej m isji i roli 
nadprzyrodzonej, jaką mają odegrać w -te j 
tragedii powstania, nie zaniedbując swego po
wołania. M iały przyczynić się do odrodzenia 
stolicy — całą pełnią swej ś.wiadomej i do
browolnej ofiary, zaważyć na szali sprawie
dliwości Bożej i  ściągnąć Jego miłosierdzie na 
umęczoną Ojczyznę. Wizja poświęcenia siebie 
dla dobra Ojczyzny porywała gorące serca 
niezwyciężoną siłą. Jedna po drugiej, za poz
woleniem swoich przełożonych, oddawała ' się 
w  żarliwej modlitwie u stóp Jezusa...

Była godzina trzecia po południu—ostatnie
go sierpnia. — Odmawiały siostry nieszpory
0 Najświętszym Sakramencie. Przy słowach 
Komplety doszedł ich przejmujący warkot 
motorów lotniczych, wydawało się, ze samo
loty lecą tuż nad kościołem. W każdej chwili 
mogły paść bomby. Zakonnice spokojnie
1 mężnie odmawiały dalej Kompłete, na
tchnione słowa Oracji „Visita, quaesumus Do
mine“ , błogosławieństwo, a po tym „Salve Re
gina“ ... Witaj Królowo... Z przedziwnym uczu
ciem i mocą brzmiały słowa Antyfony... przy
gotowania na drogę do wieczności.

„Przeto Orędowniczko nasza one miłosierne 
oczy na nas zwróć, a Jezusa po tym wygnaniu 
racz nam okazać“ .

I przy tych słowach warkot samolotów 
gdzieś oddalił się, a potym ucichł. Ulga wstą
piła w  serca.

Siostry otoczyły wieńcem tabernakulum, 
padły na kolana, założyły sznury na szyję, 
jako ofiary i rozpoczęły - adorację wynagra- 

" cSającą." Twarze 'Ifowicjuszek w białych welo
nach. w  rozmodleniu i-uniesieniu nabrały 
nadziemskiej, anielskiej piękności, a oczy 
ekstatycznie zapatrzone lśniły przedziwnym 
blaskiem...

I  była głęboka cisza.
Nagle piorunujący huk, wraz z niesamowi

tym wstrząsem i  łomotem. Zapadło się całe 
sklepienie kościoła, grzebiąc pod gruzami roz
modlone zakonnice i  ponad tysiąc osób lud
ności cywilnej, szukającej w  tych podziemiach 
schronienia.

Gdzieś z nieprzeniknionych tumanów kurzu 
rozlagł się głos komendanta; nie orientującego 
się w  rozmiarach katastrofy:

— Spokój. — Zawalił się tylko filar...
Chciał jeszcze coś mówić, gdy znów strasz

liw y huk, łomot — to w  t*  same dymiące 
gruzy, jak niewygasły wulkan padły nowe 
bomby.

Teraz zawaliły się piwnice klasztorne, do- 
kańczając dzieła zniszczenia, grzebiąc pod 
gruzami jeszcze kilka  sióstr i  osóh cywilnych 
oraz czterech księży: Archutowskiego Józefa, 
profesora i dziekana wydziału teologicznego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, więźnia Pawia
ka, proboszcza sąsiedniego kościółka Naj
świętszej Panny Marii i  jego ucznia i przy
jaciela księdza kapelana „Kapustę“  (Mader- 
ski), salezjanina i ojca Leonarda Hrynaszkie- 
wicza, jezuitę, bohaterskiego kapelana oddzia
łów walczących na Rybakach.

Nie wyszły spod gruzów swojego kościoła 
dwie siostry oblatki i  trzydzieści cztery matki 
i siostry Sakramentki. I  rzecz znamienna, ty l
ko te, które ofiarowały się przed chwilą.

Przeszły z adoracji ziemskiej u stóp tabęr- 
nacułum do wiekuistej najszczęśliwszej ado
racji w niebie.

Dziś osnuła te tragiczne momenty nowa le
genda staromiejska.

Huk walących się sklepień, tej przepięknej . 
świątyni, był tak wielki, że wypędził całą 
ludność z piwnic i  nor. Ukazał się jej prze
dziwny widok. Z buchających dymów, z gdzieś 
jeszcze sterczących ścian świątyni wzbiło się 
stado śnieżno białych gołębi i uleciało wprost 
do nieba...

Skąd mogły się wziąć. te gołębie? Dawno 
już. wszystkie zostały wybite — zapytywali 
zdumieni mieszkańcy jedni drugich.

I wtedy odezwała się jakaś uboga staru- 
szeeżka.

— Ludzie, czyż wy nie rozumiecie, że to 
nie zwykłe gołębie, ale święte dusze sióstr Sa
kramentek uleciały na naszych oczach do 
nieba. I przeżegnała się, a ludzie poklękali 
i  zaczęli się modlić. Rozeszła się tedy legenda, 
od podziemia do podziemia.

Mimo wszystkich niebezpieczeństw i  trud
ności próbowano ratować zasypanych.

Z małej niszy piwnicznej zdołano wyrwać 
gruzom Matkę przeoryszę, Janinę Byszewską 
i zaledwie parę zakonnie. Były napół żywe, 
okaleczone i poparzone. : Cudem uniknęły 
śmierci męczeńskiej i  uduszenia lub z głodu. 
Nisza owa nie zawaliła się tylko dlatego, że 
wielka bomba nie wybuchła. Siostra Alicja 
(Fryc) miała tak przywalone nogi. gruzami, że 
nie można było je j odkopać, musiano ją pozo
stawić samą.

I tak przykuta do ziemi, skonała w mę
czarniach.

Dalszą akcję ratowniczą przerwali Niemcy. 
Wdarli się w  ruiny kościoła, wygnali z ruin 
niewielu ocalałych. Matka przeorysza nie 
miała już sił poruszać się, więc wzięły ją na 
swoje ramiona siostry i  niosły rozkrzyżowa- 
ną. Wzbudzała litość u niektórych. Niemców, 
chcieli ją podwieźć autem, lecz nie dopuścili 
do tego esesmani, odpędzając zakonnice bata
mi. Gdy któryś ze zbirów wymierzył się na 
staruszkę, jedna z sióstr zasłoniła ją sobą...

TRAGICZNY ODPUST.

Te wysokie gołe ściany świątyni na tle zie
leni fortów parku Traugutta i jasnych bloków 
żoliborskich — to klasztor OO. Franciszka
nów, przy Zakroczymskiej, wzniesiony w 
X V III wieku.

W dniu wybuchu powstania odbywał się tu
taj doroczny odpust. Przybyło ponad osiem- 
•set osób ze Starówki, Bielan, Marymontu i Po
wązek. Wielu już nie mogło powrócić do 
swoich domów.

Przez cały czas powstania w trzech schro
nach pod kościołem przebywało ponad 600 
osób, żywionych i  otaczanych opieką przez 
OO. Franciszkanów. Przedostatniego sierpnia 
padły bomby na prezbiterium świątyni i po
grzebały wiele set osób. Ojcowie Zdzisław, 
Lutosław, Zefiryn, Cezary i inni pod nie
ustannym ogniem nieprzyjaciela, usadowio
nego w  pobliżu, wygrzebywali spod gruzów 
setki ranijyoh, okaleczonych.

Około stu osób zostało jednak pod gruzami. 
Następnego dnia wtargnęli Niemcy, wszyst

kich zagnali do pobliskich hal „Fiata“ .
W najibliższym sąsiedztwie znajdował się 

przytułek dla starców. Prowadziły go SS. 
Rodziny Marii. Ponad trzysta staruszek, cho
rych, zniedołężniałych i nie mogących chodzić, 
leżało w  piwnicach dwupiętrowego domu. 
Niemcy kazali im  wyjść. Niewiele wyszło Po
w lekli je . w  okolice fortów na Żoliborzu, czy 
Powązek i tam pomordowali.

Resztę staruszek, które już nie mogły się po
ruszać o własnych, siłach, oblawszy benzyną 
ich posłania, żywcem spalili.

WSPANIAŁE RUINY.

W pobliżu ciągną się jasne nowoczesne blo
ki, — to Państwowa Wytwórnia Papierów 
Wartościowych.

Wojenny korespondent niemiecki roztacza 
taki obraz walki w ostatnich godzinach tej 
reduty.

„...Tutaj szaleje wojna z taką dzikością, ja 
kiej żołnierz niemiecki nie przeżył, chyba od 
czasu dni sierpniowych.

Całymi dniami grupa bojowa Reinefahrta 
utrzymuje . pod ogniem ciężkiej broni kom
pleks zabudowań na północnej krawędzi gór
nego kotła warszawskiego, przy czym front 
wynosi tylko 250 metrów.

Miotacze, schmejsery, ciężkie działa poro
zdzierały w strzępy grube żelbetowe mury, 
ciężkie bomby lotnicze poniszczyły podwórza 
a czołgi, goliaty, działa szturmowe, artyleria 
przeciwpancerna przepędziły obrońców swym 
morderczym ognierh z górnych pięter, ale 
w bogato rozgałęzionych piwnicach w licz
nych podziemnych gankach szaleje bój dalej, 
nawet wtedy jeszcze, gdy duży gmach zamie
nia się w jedną kupę gruzów, nad którym uno
si się stale chmura dymu i kurzu. Dopiera gdy 
do ostatniego ataku idą oddziały Wehrmachtu*

u
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broni SS, policji, żandarmerii i batalionu mio
taczy płomieni udaje się grenadierom wtargnąć 
do wnętrza podziemnego labiryntu i zameldo
wać dowódcy odcinka pułk. Schmidtowi o za
jęciu tych wspaniałych ruin.

Zdawało się, że już cały gmach jest osta
tecznie w  naszych rękach, w  tym z nieodkry- 
tego szpitala, z jakiejś piwnicy, nieskontro- 
lowanej luki piwnicznej zaczynają grenadie
rom sykać koło uszu pociski. A więc jeszcze 
do piwnic“ ....

JASNA SWIĄTYNKA PP. KANONICZEK.

Trudno odnaleźć ratusz stołeczny. Wyniosła 
wieża z syreną dawno już strącona.

Obok wciśnięty w ruiny znajduje się koś
ciółek św. Andrzeja—PP. Kanoniczek. Ta ma
leńka jasna świątyńka, zamykając dostęp do 
reduty ratusza, przechodziła kilkakrotnie w 
zażartych walkach z rąk do rąk.

PP. Kanoniczkl przez cały rok 1942 hafto
wały pracowicie i  z narażeniem życia sztan
dar dla naszej pierwszej Brygady Spado
chronowej w  Anglii. Nasi chłopcy z nieba 
mieli być pierwszymi zwiastunami wolności; 
mieli przybyć najkrótszą drogą do Polski. — 
Niestety nie przyszli.

Nie odniosły skutku tragiczne wezwania po
wstańczej Warszawy,'aby je j przyszli z po
mocą. Zresztą nie było możliwości technicz
nych do przerzucenia na taką wielką odleg
łość większej ilości ludzi. Zamiast na ziemię 
ojczystą, zostają zrzuceni we wrześniu na 
Amhiem w Holandii, w  nieudanej wielkiej 
akcji desantowej aliantów'. Zamiast bić się o 
Polskę skrwawili się za obcą sprawę. Jedna 
s wielu tragedyj polskiego żołnierza.

REDUTA „BANKU POLSKIEGO“

Głębokiego zaplecza ratusza 1 kościółka PP. 
Kanoniczek strzegła reduta Banku Polskiego,

na Bielańskiej. Ogromne gęste w yrwy w jej 
murach, wyróżniały ją od sąsiednich ruin. Na 
zdruzgotanej kopule wisiały strzępki biało- 
czerwonej chorągwi.

Dowodził w niej kpt. Zdań. Trwał ze swoi
m i chłopcami jak salamandra w ogniu i  dy
mie, odpierał ataki. Jednego dnia siedem ra
zy wyrzucał nieprzyjaciela z ruin. Po każdym 
uderzeniu mieli chłopcy więcej granatów niż 
przed rozpoczęciem walki. Dopiero ustąpił, 
gdy bomby pogrzebały nieomal wszystkich je
go żołnierzy, a on sam został ciężko ranny, 
nie mógł już utrzymać się na nogach.

Z różowego i  pofałdowanego morza ruin 
wynurzała się ciemna wyspa ponurych bu
dynków, najeżonych gniazdami, bunkrami 
i wieżami, omotanych drutem kolczastym. — 
To Pawiak, krwawa Bastylia, ponure widmo
— Golgota stolicy.

W pobliżu w ije się wysoki czerwony mur. 
Musieli go wznosić żydzi na swoją zagładę. 
Do niedawna otaczał on ghetto — miasto wy
mordowanych Wielotysięcznych rzesz żydow
skich.

W jednym miejscu przylega do tych murów 
las nagich osmalonych kikutów drzew, zrą
banych artylerią i krzyży. Łatwo domyślić się, 
że jest to plac i ogród Krasińskich.

Empirowy frontom pałacu stał się jakgdyby 
pomnikiem na mogile trzydziestu chłopców 
i dziewcząt, osłaniających ofiarnie do ostatka 
odwrót kanałami swoich towarzyszy. Do tych 
murów przylegał także i pałac Mostowskich,
— ongiś siedziba Dowództwa Okręgu Korpu
su nr. I, — teraz rozniesiony przez goliaty. — 
Teren zaciętych walk.

ARSENAŁ

Obok Arsenał — wybudowany jeszcze przez 
króla Władysława lV-go. We wszystkich w y
zwoleńczych walkach odgrywał on doniosłą

rolę: w  Insurekcji Kościuszkowskiej, w  Noc 
Listopadową, po tym w latach niewoli był 
więzieniem. Tuż przed wojną odbudowany 
mieścił w  sobie archiwum miejskie. Teraz 
bronił dostępu do Starego Miasta — nosił 
nazwę reduty kpt. Konara.

Na przeciw Arsenału, po przez szerokość 
ulicy, ts sześciopiętrowe żelbetowe zwaliska— 
to pasaż Simonsa.

Po nieudanej próbie przebicia się górą do 
Śródmieścia, w  owym nocnym natarciu, rano 
powróciły zmęczone oddziały zgrupowania 
„Sosna" do podziemi pasażu. Chłopcy rzucili 
się na posłania.

Przed południem nadleciały samoloty i spu
ściły k ilka  półtora tonnowych bomb na ka
mienicę. Przebiły wszystkie sklepienia, wy
buchły w  głębi.

Ocalało dziewięć osób z dowództwa. Ponad 
400 ludzi, pogrążonych we śnie znalazło 
śmierć! Cały pluton Śmiałka, kompanie: 
Prawdzica, Konara i Klima, wchodzące w 
skład batalionu „Chrobry I “ .'

Pod „gruzami znalazła się, owa armatka 
75 mm, zdobyta przez chłopców ppor. Lisa, 
na Stawkach w pierwszych dniach walki na 
Starówce.

NAJCUDNIEJSZA LEGENDA.

Staromiejska dzielnica, serce Warszawy, po
dzieliła los sąsiedniego ghetta. Tam, gdzie do 
niedawna największe tętniło życie, teraz roz
postarła się szeroka głucha pustynia. Resztki 
wypalonych szkieletów, wysokie usypiska ka
mieni, cegieł, plątanina belek, pogiętego że
lastwa, odbijających każdy krok wielokrot
nym echem. Omija je zdaleka trwożliwie ptak. 
Niema zielonej gałązki drzewa czy krzewu, 
kępki trawy, gdzieby. mogły spocząć oczy.

Gdzie niegdzie stoją poszarpane pociskami 
artyleryjskim i nagie, osmalone k iku ty drzew,

jakgdyby patyki, powtykane przez bawiące się 
dzieci.

Nad staromiejską dzielnicą Warszawy roz
postarła swoje skrzydło najcudniejsza legenda 
o polskim umiłowaniu wolności, o polskiej 
niedoli, heroizmie i sławie.

RELIKW IARZ NASZEJ STOLICY.

Mógł już ustalić dowódca Starówki w przy
bliżeniu miesięczny bilans tragicznych walk 
powstańczych w murach staromiejskiej dziel
nicy. W tym kotle było zamkniętych z górą 
13.000 powstańców. Z tego, około 1500 uzbro
jonym powstańcom udało się przejść kanałami 
do Śródmieścia, 500 poszło na Żoliborz. 2500 
ciężko rannych, pozostało zalegających pod
ziemia, piwnice i schrony, bez możności ewa
kuacji. Większość z nich została wymordowa
na bestialsko przez Niemców. Około tyluż 
było lekko rannych.

Tak więc znalazło śmierć w murach i w wal
ce o wolność zgórą 6000 powstańców.

I mimowoli nasuwa się pytanie, ile zginęło 
ludności cywilnej? Mieszkańców właściwego 
Starego Miasta, i z najbliższych ulic; z ludno
ścią napływową z Woli, Powązek, z Kola, — 
było z górą 100.000, — jak podawał wojewoda 
warszawski, znajdujący się w  murach Starego 
Miasta.

Oczywiście nie były to dane dokładne, przy 
nieustannym ruchu ludności.

Nie będzie przesady, jeżeli połowa tego zna
lazła śmierć pod gruzami, od pocisków, z rę
ki Niemców i Ukraińców po zdobyciu Starów
ki, następnie w obozach śmierci i obozach 
pracy.

Stare Miasto, relikwiarz naszej stolicy, pan
teon sławy i wolności, niemniej niż 70.000 mo
gił zawarł w  sobie.

KONIEC.
Stanisław Podiewski.

Z  z d g c f d i i f e f f
POZYCJE KLUCZOWE*)

WARTOŚĆ I  OSZCZĘDZANIE
Wartością dla człowieka jest 

wszystko co zapewnia pełnię jego 
rozwoju, a dla ludzkości to wszyst
ko co zapewnia jej trwałość i po
stęp. Nie należy utożsamiać warto
ści z bogactwem, gdyż bogactwo nie 
będąc zawsze wartością może być 
czasem antywartóściowe. Należy na 
tomiast utożsamiać wartość z dobrą 
mi. W wyborze dóbr człowiek czy 
to przez nieświadomość czy to przez 
słabość błądzi często, przyznając 
większą wartość temu co mu szkodzi 
miast temu co go-rozwija. W ten 
sposób mogą być fałszywe warto
ści.

Istnieje hierarchia wartości u 
szczytu której znajdują się wartości 
duchowe. Jej zapoznawanie jest przy 
czyną nieszczęść jednostek i społe
czeństw. Hierarchia ta została na
rzucona zarówno przez cielesną, jak 
i  duchową naturę człowieka oraz 
przez jego boskie powołanie do ce
lu nadprzyrodzonego.

Kwantytatywne mierzenie warto
ści pieniądzem przy niedocenianiu 
kwalitatywnych wartości doprowa
dziło do rozwoju materializmu ko
rumpującego wszelką aktywność 
ludzką w czasach obecnych. Nie zna 
czy to, aby wartości materialne nie 
były człowiekowi potrzebne. Uzyski 
wanie dóbr materialnych jest rzeczą 
uzasadnioną z tym zastrzeżeniem, 
że nie będą pomijane wartości du
chowe, od któęych również zależy 
sprawność produkcji dóbr material
nych oraz ich słuszny rozdział w  ra
mach planu regionalnego, narodo
wego i światowego.

Jest rzeczą szczególnie ważną, aby 
miara wartości była tego rodzaju by 
każdy mógł dostawać dobra w  za
leżności od ilości i  rodzaju pracy 
nie będąc nieustannie pozbawionym 
swych oszczędności wskutek niesta
łości waluty.

Łączy się z powyższym zagadnie
nie oszczędności, które zwiększają
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potencjał wolności jednostek 1 pro
sperowania społeczności. Oszczędza
nie jest rzeczą uzasadnioną 1 dobro
czynnie działającą, jest ono obowiąz 
kiem człowieka w  stosunku do sie
bie samego i w  stosunku do społecz 
ności. Dlatego też ta ostatnia w in
na stworzyć warunki w  których 
wartości zaoszczędzone byłyby za
chowane. Zarówno oszczędzanie In
dywidualne jak i kolektywne może 
być czasem nakazane. Z tym jednak, 
że odnośnie rozporządzania oszczęd 
nościami winna być zachowana za
sada na podstawie której każdy 
mógłby dysponować dowolnie czę
ścią swych oszczędności bądź to dla 
siebie, bądź celem pomagania in
nym, bądź też celem partycypowania 
w  jakimś przedsięwzięciu. Przymu
sowe oszczędzanie nie powinno zre
sztą służyć jedynie państwu gdyż 
pewna jego część winna być prze
znaczona na zaspokojenie potrzeb 
organizacji zawodowych, społecz
nych czy też terytorialnych podpo
rządkowanych państwu.

SPOŁECZNOŚĆ
Racją bytu społeczeństwa jest 

wspólne dobro ludzi. Gdy członko
wie danej grupy ludzkiej dążą do 
osiągania dóbr wspólnych t. j. gdy 
w  oparciu o istniejące warunki dą
żą do optymalnego rozwoju możli
wości każdej jednostki wówczas gru 
pa taka staje się społecznością. 
Przez swój oel, którym jest osiągnię
cie pełni osobowości ludzkiej, przez 
więzy łączące je j członków, przez 
natychmiastową solidarną odpowie
dzialność, która w  umyśle każdego 
uzasadnia konieczność przymusu, 
przez giętkość w  przystosowywaniu 
zwyczajów do zmiennych warunków 
życia, przez ustrój własnościowy 
oparty na związku dóbr (ograniczo
nym jedynie koniecznością niezależ
ności osobowości i witalności rodzi
ny) — społeczność odróżnia się od 
innych grup ludzkich. Rodzina, wieś, 
grupy regionalne, naród są w całym 
tego znaczeniu społecznościami na
turalnymi. Witalność i  wielkość na

rodu wynika z rozmachu i tężyzny 
podporządkowanych narodowi spo
łeczności które go tworzą. Działal
ność ekonomiczna jest w  dużym 
stopniu uzależniona od nastawień 
społeczności, które determinują wa
runki aktywności ekonomicznej.

Nowoczesna socjologia odróżnia 
społeczność od innych zgrupowań 
ludzkich, które mają charakter sto
warzyszeń. Stowarzyszenie w  obec
nym swym znaczeniu jest zgrupowa 
niem sztywnym, bardziej sprecyzo
wanym od społeczności: zestawia ra 
czej obok siebie jednostki niż jed
noczy osobowości. Cel stowarzyszeń 
jest ograniczony będąc ustalony in
teresami a nie jednością duchową, 
Władza społeczności wynika raczej 
z prawa naturalnego niż z prawa po 
zytywnego. Rzecz się ma odwrotnie 
w  stowarzyszeniu. Społeczność dąży 
do konserwowania tradycji i  perma
nentnych wartości wspólnoty. Nato
miast asymiluje szybciej zmiany 
ekonomiczne i  socjalne. Historia 
zgrupowań ludzkich rozgrywa się na 
przestrzeni pomiędzy biegunem „sto
warzyszeniowym“ a biegunem „spo- 
łecznościowym“ . Gdyby pojęcie spo
łeczności miało zaniknąć (czego w 
aktualnej dobie można się obawiać) 
więzy prawa pozytywnego nie będą 
same w stanie skoordynować aktyw
ności ludzi. Dlatego też ustrój spo- 
łeęznościowy pomimo różnic istnie
jących pomiędzy istniejącymi grupa 
m i jest najlepszą ochroną wolności. 
W dobie obecnej zachodzi koniecz
ność zlikwidowania istniejącego na 
pięcia wrogości poglądów między 
„stowarzyszeniem“ , a „społeczno
ścią1. Możliwe jest to przez powró
cenie do ustroju opartego na spo
łeczności przystosowanej do nowo
czesnej techniki.

Stosunki między społecznościami 
muszą się w  ten sposób ukształto
wać w oparciu o wzajemne stosun
k i między jednostkami, i  między 
jednostką a społecznością, aby nie 
doprowadzały nigdy do przymusu. 
Snołeezność zamykająca się sama w

sobie sprzeczna jest z porządkiem 
socjalnym, który obejmuje zarówno 
szacunek dla wszystkich jednostek 
jak i troskę o społeczność uniwer
salną. Ta ostatnia nie może być rea 
lizowaną bez istnienia wzajemności 
w  szacunku i miłości. Wszelkie 
egoizmy nie wyłączając egoizmów 
klasowych czy narodowych sprzeci
wiają się powyższemu. Kościół, któ 
rego zadaniem jest realizacja uni
wersalnej społeczności duchowej mo 
że wzmacniać żywotność społeczno
ści naturalnych. Z chwilą gdy udu- 
chawiająca akcja przenika dostatecz 
nie te społeczności możliwe jest 
tworzenie się społeczności uniwer
salnej. W ten sposób społeczność sta 
je się chrześcijańską.

RODZINA.
Rodzina jest społecznością na

turalną tak, że zmiana je j praw fun 
damentalnych nie należy do władz 
publicznych. Celem rodziny jest ro
dzenie i wychowywanie dzieci oraz 
jedność w miłości co zwiększa mo
żliwości rozwoju osobowości ludzkiej. 
Ponieważ rodzina dzięki swym tra 
dycjom, odpowiedzialności je j człon 
ków, głębokości uczucia opartego na 
węzłach k rw i jest nie tylko węzłem 
formacji fizycznej dziecka, ale rów
nież węzłem jego kształtowania się 
duchowego, rodzice są w  pierwszym 
rzędzie odpowiedzialni za dobre wy 
chowanie dziecka. Tym niemniej ca 
łe społeczeństwo winno brać udział 
w  wychowaniu fizycznym i ku ltu 
ralnym dziecka gdyż jest ono war
tością całego rodzaju ludzkiego. Spo
łeczeństwo nie powinno jednakże 
zajmować miejsca rodziców poza 
wypadkami zupełnego upadku mo
ralnego. Rodzina jest również pod
stawową jednostką wyrażania po
trzeb w zakresie dóbr konsumcyj- 
nych.

PRACA.
W naojogólniejszym tego słowa 

znaczeniu praca jest działalnością 
pożyteczną bądź dla wykonywujące 
go ją  bądź też dla innych ludzi. W 
ściślejszym tego słowa znaczeniu 
praca polega na dostosowywaniu 
wszechświata do potrzeb człowieka. 
Przysparza bowiem dóbr służących

do zaspokojenia potrzeb. Działalność 
człowieka nie może się jednak kon
centrować na pracy bezpośrednio 
produktywnej, gdyż potrzeby ducho
we : winny - być również zaspokój one. 
Dlatego istnieć musi hierarchia po
trzeb polegająca na tym, że podsta
wowe potrzeby materialne i ducho
we będą zaspakajane przed potrze
bami komfortu i  innymi potrzebami
0 charakterze uzupełniającym. Pra
ca zobowiązuje człowieka do posłu
giwania się jego inteligencją, wolą'
1 siłą fizyczną. W różnych swych 
postaciach potrzebna jest do osią
gnięcia pełni rozwoju i rozkwitu 
człowieka. Sam sobie szkodzi ten co 
nie chce pracować fizycznie. Podob 
nie, zmniejszenie swej wartości ma 
miejsce wówczas, gdy ktoś nie chce 
rozwijać się umysłowo. Ponieważ 
praca jest obowiązkiem społecznym 
z całym rygorem winna być stosowa 
na zasada: „kto nie pracuje nie po
winien jeść1. (Sw. Paweł II. Thess 
III), co znaczy, że nie ma prawa do 
owoców pracy bliźnich ten, kto wte
dy, gdy jest w  możności pracować 
nie obraca swej aktywności w  kie
runku tego co służy ludzkości, co ją 
udoskonala i rozwija. W obecnym 
stadium cywilizacji praca winna 
być umożliwiona każdemu oraz win 
na po przez wolną wymianę i skiad 
zapasów umożliwiać zabezpieczenie 
się człowieka w zakresie dóbr ściśle 
potrzebnych do godnego utrzymania 
się przy życiu. Praca musi być jed
nak dostosowana do wieku, płci, 
temperamentu i zdrowia. Nie można 
bowiem pod pretekstem potrzeb 
ogólnych niszczyć samego człowie
ka. Praca nie może prowadzić do 
systematycznego zeszpecania natury
i polegać na tworzeniu kadr niewol
ników. Wreszcie praca może prowa
dzić do wyzyskiwania przyrody w 
sposób umiarkowany przy szczegól
nym uszanowaniu stanu równowagi 
przez samą przyrodę ustalonego.

WSPÓŁPRACA
Ziemia została dana ludziom po 

to, aby wspólną i  skoordynowaną 
pracą mogła produkować dobre uży 
teczne dla pełni ich rozwoju. Ponie
waż praca wspólna w  wielu dziedzi-
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indywidualnej, powinna być popie- BT  " "  Tg | k j  !S1? ^ H R  * 9  H f  W  ł

v n l W  i  JMJHL K U J d / IC U & U
Zbyt małą rolę odegrała dotychczas
koordynacja wysiłków ludziach na *' kowania obyczajów, tradycji i  spo- pagandą amerykańskich misjonarzy Rosja od chwili przewrotu stała się
drodze polepszania życia ludzkiego Rekonstrukcja i  ogólne odrodzenie S°bU a przede wszystkim (koniec XIX w.), którzy przeszli szyb- dla Chin symbolem postępu społe-
po przez planowe zaspakajanie po- iest chronicznym problemem Chin, potrzebne ;>est zastąpienie auto- ko od akcji charytatywnej do sze- cznego, podniecając jednocześnie 
trzeb. Dlatego też „ekonomia po- który po wojnie uległ gwałtownemu iytetu vd?zów rodzinnych autoryte- rżenia oświaty, stwarzając w ten spo- chińskie uczucia nacjonalistyczne, 
trzeb“ winna zastąpić „ekonomię zy- zaostrzeniu. Głównymi przyczynami f*1?  \  Przywiązaniem d0 państwa, lo- sób podwaliny przyszłego nowocze- Oba te fakty pozyskały dia ZSRR za- 
sków“ . Kapitalizm historyczny nie takiego stanu rzeczy jest dezorgani- .7*.®’ komorkl samorządowej, przed- snego szkolnictwa, (Wychowanie a- równo rewolucjonistów jak i postę- 
troszczący się o to by dobrodziej- zacja życia ekonomicznego spowo- SI<?blor*twa> czy lnnei instytucji, co merykańskie w Chinach dało wzory pową część elity intelektualnej. Rów- 
stwa postępu technicznego przypadły kowana trwającymi od roku 1936 sianoW1 najważniejszy czynnik funk- nie tyle chrześcijaństwa co amery- nocześnie duch rewolucji rosyjskiej 
w  udziale wszystkim pracownikom działaniami wojennymi orne specyfi- °,opowallia nowoczesnego państwa. kanizmu, to jest zrozumienia dla. od- zyskiwał sobie liczne masy całych o- 
utrudniał współpracę. Etatyzacja lub czna sytuacja Chin w dziedzinie sto- .  _* rcf ormy w Chlna:h powiedzialności jednostki i  swobod- kręgów w Chinach. Ideologiczny
nacjonalizacja nie utrzymane w cias SUnków międzynarodowych.
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nych i koniecznych granicach pro
wadzić muszą do tego samego rezul
tatu. Tym niemniej zachodzi ko
nieczność znalezienia właściwej pro 
porcji między wolnością a przymu
sem, autonomią i asocjacją, dysper
sją a koncentracją, która pozwoliła
by współpracy uszanować 
potrzeby życia.

Nic jest rzeczą możliwą ująć za
gadnienie chińskie w ramach krótkie
go artykułu, toteż pragniemy jedynie 
zastanowić się nad tym, o czym od 
dłuższego czasu zwykło się mówić 
„kryzys chiński".

Kryzys chiński jest kombinacją k il. 
zdrowe ku kryzysów. 'Na pierwszym miejscu 

wymienić należy kryzys ekonomicz-" --------  * --------  *««*■»«* j  e f Y O n o m iC £ -

Współpraca jest nie tylko ważną ny. który jest problemem odbud>wy 
w zakresie produkcji przemysłowej, mechanizmu gospodarczego państwa 
lecz również w  zakresie produkcji oraz wprowadzenia w czyn takiego 
rolnej, rozdzielnictwa, i  świadczenia programu, który złagodziłby nędze, 
usług. Jest również rzeczą współpra w której masy narodu chińskiego ż\-- ~ 0 . ł u w m c i ,  lż -C W ,c J  W h p u p r a  ............. * * * “ >’ 7 n a i u u u  G i l l I I S K . ie g O  Z  V “

cy kontrolowanej, wolnej i  zorgani- obecr,ie- Trudno jest przedstawić tyczne- 
wanej utrzymywać rów now aż m  ogrom zadań, które stoją przed Chi- wpływ

o -  -  -  --------- /  "  J W U W S IK . !  x  S W O D D O

są niemożliwe przed nastąpieniem tej nego dyskutowania zagadnień spole- W p ływ  ZSRR na Chiny wywodzi się 
ideologicznej przemiany społeczeń- cznych i politycznych. Powstawanie z podobieństwa zachodzącego w pro- 
stwa chińskiego. Ich dokonanie zade- w Chinach jednostki wyzwolonej z blematyce obu krajów: dla obu kra- 
cyduje o stworzeniu z Chm normał- supremacji rodzinnej nie uznającej jów największym kapitałem jest licze- 
nego i  zdolnego d0 życia organizmu starej hierarchii chińskiej oraz uzbro- bność ich ludów i  olbrzymie prze- 
państwowego. jonej dzięki konfrontacji chrystianiz- strzenie terytorialne. Nie może pod-

Nie ulega kwestii, ż . istniejący stan “ U Z k °pfucj anizme® było począta legać kwestii, że przykład ZSRR. 
rzeczy czyni Chiny elementem po- Wlelkle> ewolucji. Wpływ ame- który na przekór całemu światu
datnym na wpływy z zewnątrz któ- rykamzmu na kHk<? rządzącą China- kapitalistycznemu zbudował nowy 
re też w istocie odgrywają przemóż- mi ' eS‘ Z roku na r °k bardziei w id° ' UstTÓj g°SlP°darczy i społeczny, dzia
ną rolę w odrodzeniu kraju Jesteś- Na« askrawial przejawia się on la ł i działa nadal pociągająco na
my świadkami wywierania takiego W a°h napkcwych * finansowych, całe Chiny.
wpływu przez ZSRR i S i1 ny ¿.jedno- p . , - Niesłuszne byłoby też twierdzenie,
czone. Bezpośrednio wpływy te znal- ZeCir f 1Cy aplery anizn»u mówią ze wp}ywy 2SRR szerzą się w Chi-
dulą swój wyraz w rozgrywce poli- : ° S w ^m e rrk  't, ^  ? panlf '  nach tylko dzięki nastrojom rewolu-
tycznej na terenie Chin C ,v i«dn,k ,ąCl “  w amerykańskich instytucjach. oyjnym. Moźna przypuszczać, że za.tycznej na terenie Chin. Czy jednak , r u . , . . . .  * - n “ y>n. raozaa przypuszczać, że za-

■ r  w .  pf ,y „ .  s  « * • *  > > 7 ^
« *  -  * *  w « » . , » «  o í  ,

zowanej utrzymywać równowagę po - ----- , ----_
między wsią a miastem, ziemią a nam{ w  dziedzinie odbudowy prze- ny? Czy nie jest rzeczą niewłaściwą j ak się zdaj wywpłvw l '~ '  '  I "  rozwl^ '
przemysłem, funkcjami prywatnymi myskl' podstawowych środków komu- °Pelować jedynie stwierdzeniami moHa -  . , , ?  aT^.' ° również z przekonania o podobień-
i funkcjami publicznymi. nikacyjnych, zorganizowania handlu i “ Pa1'1)'111! "a aktualnych wydarzę- . ruin & żeby^ J  - Stwie geopolitycznym obu państw,

Ruch spółdzielczy dążący do za- ureSuIowania kwestii natury finanso- n'acb| czy posunięciach taktycznych, j nrn -j ' aC ł£JS° "J™ można też pomijać faktu, że rów-
wej. Dokomnie tych zadań jest tym kióre często schodzą w  perspektywie ; ’ , w  , a norma ni® Y nolegle do rozwoju radykalizmu W

^  ---------------Pracować- Wszystko co się dzieje Chinach rozwija się tnon i patriotyzm,
pewnienia wcześniejszej i  bardziej we^’ ■^°^onia,nie tych zadań jest tym ktore cz?sto schodzą w perspekry
ludzkiej asocjacji zarówno w pro- bardzie>' trudne, gdyż Chiny pozba- historycznej do poziomu gry cien.ow w Chinach d , * ~ 7 '  c-um«en rozwija się tam i patriotyzm,
dukcji jak i  w  dystrybucji nawiązu- Wi°_ne były PrzeZ szereŹ la ‘ swych na zasadniczym profilu epokowych Zjednoc h ¡ T ° Z  Że W ten Sp<>5Ób radykaliz'm ^ ó g ł
je do ruchów społecznych dążących najbardzleł gospodarczo rozwiniętych wydarzeń■ Nie można bowiem d(j . ctarvCh fh in  , zaufanie we własne siły i przyczy-
do bliższych asocjacji między oby- okn?gow nadmorskich, a podczas P roli wpływów cyw. .zacyi- rykańska podozas oStatniej Wojny
watelami, rodzinami czy też związ- W°,ny y'ynlsZazone zostały nieliczne yc 1 światopoglądowych, które na v,zmocniła jeS2cze wpfyw Stanów 
kami robotników. Współpraca musi *re,ztł  k * ^ y  fachowców, finansistów ‘ met’  zdecydują o b i  Chm, Zjednoczo h penetracja

----  przedsiębiorców koniecznvr.h dla c takim czy innym modelu gosoo- , . , . . penetracjaprowadzić do zredukowania czasu przedsiębiorców koniecznych dla 
trwania pracy ludzkiej i  je j inten- ^ eProWadzenia gospodarczej odbu-
sywności oraz musi stworzyć wa
runki bardziej dogodne dla pełnego 
rozwoju ludzi

Drugim kryzysem, w obliczu któ
rego stoją Chiny, jest stale aktualny

c takim czy innym modelu gospo- , , , ,
darczo-socjalnym państwa i które za. amerykańska o charakterze zarówno 
decydować mogą o kierunku rozwoio- go! poda^ zyIr- l'ak 1 politycznym jest 
w ym  całej Azji. C01az Sllnieisza'

Warto się bliżej przyjrzeć temu za
gadnieniu, gdyż bez jego znajomości 
zrozumienia problematyki chińskiej 
me może być zupełne.

" ^ ----  - -o -  o™,, jesi staie amuamy
W zakończeniu części będącą wyło problem niedostatecznej ilości żyw

ieniem doktryny, zostaje omówione ności. Należy sobie zdać sprawę, że 
zagadnienie postępu. Zostaje stwier- nawet w czasach normalnych sytuu- 
dzone, że postęp techniczny podąża- cja .na. tym odcinku była katastrofal- 
jący równolegle za postępem w  nau- na- Tym bardziej obecnie warunki 
kach umożliwia człowiekowi coraz egzystencji Są warunkami głodowy-
znaczniejsze opanowywanie pracy. m'> a najmniejsze niedociągnięcia w rrzed zwróceniem uwagi na rolę 
Postęp ten leży w  intencji Boga, r °zprowadzeniu żywności powodują Ameryki w  odrodzeniu Chin stwier- 
gdyż jest rzeczą naturalną aby przy n*e ty l̂ko chwilowe trudności, ale są dzić należy pewne analog.® zacho-

Obok Stanów Zjednoczonych wpływ 
na Chiny wywiera Rosja, Rozwój

zaufanie we własne siły i przyczy
n ił się do chęci, wyemancypowania 
się spod kierownictwa Zachodu oka
zującego ziarwsze swą wyższość Chi
nom.

Bezsprzecznie, Chiny stoją dzisiaj 
na rozdrożu między Stanami Zjedno
czonymi a ZSRR. Pociągana są przez 
dwa sprzeczne uczucia. Ameryka a* 

7 - " j  “ -..o, *w*.wuj peluje do realistycznych Chińczyków
wpływów rosyjskich przenikających bogactwem. Powstaje przekonanie, że 
wzdłuż długiej granicy lądowej był dobrym musi być system, który' do 
całkowicie odmienny. Przez kilka o- takiego dobrobytu doprowadza. Z 
statnich wieków panuje między Chi- drugiej strony ZSRR nęci żyjące w 
nand a Rosją pokój tiaik, że stosunki nędzy masy Chińczyków prolctariac- 

znaczniejsze opanowywanie pracy. mi- a najmniejsze niedociągnięcia w Przed zwróceniem uwagi na rolę bandlawe a Późoiej i  dyplomatyczne kim ustrojem: ZSRR choć wyszły z
rozwijają się normalnie. Pokojowość podobnej nędzy, doszły szybko do o-

auy przy ------  - ........ -  ----------w»«, aą ..a*w  pewne aiiaiog.e zacno- *ych stosunków wpływała na przy- becnej swojej potęgi. W obu wypad-
roda mogła w  coraz większym stop- bezpośrednią przyczyną śmierci setek dzące między cywilizaok* chińską a śpieszenie rosyjskiej penetracji kul- kach osiągnięte rezultaty pociągają
niu służyć człowiekowi do dyspozy- m'eszbańców. Nie wydaje się, by nę- amerykańską, Chiny i Stany nie są klr£dnet' fym niemniej w moderniza- umysły Chińczyków,
cji. dza społeczeństwa chińskiego mogła krajami, ale subkontynentami w któ- ĉ ‘ -̂bm trzymiały prym bardziej za-

Jednakże postęp materialny nie ^  W krótkim czf s!e zlikwidowana, rych państwo, jako instytucja nie jest borcZe mocarstwa zachodnie. Decy-
a na dalszą metę jest możliwą jedy- jedynjun czynnikiem wszechwładnym. < 7 ącą zmian9 stosunków chińsko-ro-

II. I

(K)

jest wystarczający jeśli nie jest uzu dalszą metę ^est lr‘0ŹliW;ł  3edY- łedynjmi czynnikiem wszechwładnym,
pełniony, a nawet jeśli nie jest na m® ^ , tym wyPadku' ieśU rekonstruk- To, co skupia ludzi zarówno w Chi-
usługach postępu moralnego, ku ltu- ^  C^’n P° ,dT  W kierUnku prze‘ Dach jak 1 w Stanach Zjedioczonych,
ralnego, duchowego, nadprzyrocto- prowadzema. ^fo^m  rołnych, usunię. to współuczestnictwo w określonej cy-
neg0 cla korupcji administracji i  zmniej- wilizacji. Obie te cywilizacie kióre

Postęp winien doprowadzić do ^  poZornie . f  zóf e': podpb-
właściwego podziału pracy i  roz- Dalszym problem tan, w  obliczu któ- lacy jne j^ ''iLSefącT  p o z n a ć  “ S l i  ^ n ,  pozornie c
działu je j bwoców. Jest rzeczą po- ^  ta* najrozmaitszego pochodzenia. Analo- Pzzyś°towanyeh, ale w istocie naj
tępienia godną, że ludzie osiągnęli kłeg0 ustl 0JU' który umożliwiłby prze- 4 ^  . bardzie; dn nioi ■
tak w ielki postęp w  zakresie produk dobnym nastawieniu d T  ty w il iz -S
cii, am e  byli w stan ie  zapewnić ‘ ^ i; 0 ^  ' * tT 16 TT europejskiej. Ani Chińczyka ani z *ą tylko różnicą, że
słusznego r sprawiedliwego je j roz- Amerykanina nie obchodzi bowiem rewolucja chińska, choć rozpoczęta
dziahŁ ■ ° CZyW1Scle specjalnie trudne o- bagaż ewopejskiej tradyqi history wcześniei. bedac ideoWiezn.e

syjskich wprowadziła dopiero rewo
lucja 1917 r. Nie bez znaczenia jest 
też fakt, że dwa «największe przewro- 
ty rewolucyjne (w Chinach — upa
dek cesarstwa) dokonały się w  dwóch 
największych potęgach kontynental
nych, pozornie do rewolucji najmniej 
przygotowanych, ale w istocie naj
bardziej do niej podatnych dzięki sła
bości mieszczaństwa i korupcji- ad
ministracji, z tą tylko różnicą, że

. . .  , , . beeme wskutek rozbieżności politv-Postęp winien polegać na stałym u . , .  , . , . " cznej. , .. y cznych, które utrzymują kraj w s tł-olenszaniu sie svtnnnU . _ _ . 7 J .

vrcześniej, będąc ideologicznie mniej 
skrystalizowaną szybko zaczęła się

polepszaniu się sytuacji najuboż- 111 cofcć pod wpływem militarystycznej
szych warstw ludności oraz ułatwiać „ z  - u j  r.ÓW1UeZ kon'ecz- Początki wpływu umysłowego reakcji kierowanej przez imperiali-
pracownikom fizycznym dostęp do ' zasadnicz^ °  zmodyfi* Ameryki na Chiny są związane z pro- styczne mocarstwa.
kultury duchowej. Winien tą drogą —~ *»»—■■ __  _________
prowadzić do likwidowania istnieją 
cego obecnie socjalnego rozdziału 
między pracownikami fizycznymi, a 
umysłowymi, co było i  jest źródłem 
antagonizmów klasowych.

M A R N O T R A W S T W O
W życiu gospodarczym tak jak w stwa w t.zw, gospodarce materiało- 

organiźmie ludzkim zachodzą zjawis- w  ej.
k łe j lub zbyt odległej w danych wa-

Nie można jednakże sądzić, że po k a ‘ ^  runkach cpłaAlr.ości. Ten typ ukry „  T
tęp realizowany w  myśl wyżej Tak- • ^ k-° S, a° 1C C r  °wynl' Przerost w fabrykach wydatków iego mamo tras twa stanowi również P. T. prenum eratorów, Że
rzedstawionei doktrvr.v , lm ZJav̂ s ' em )es ° P- Spe ulacja, administracyjnych w stosunku do n-P- premiowanie eksportu towarów...............

iW najbliższym czasie ukaże się 
nakładem wyd. „Trzaska, Evert i
iMichałsiki" — w Warszawie _
książka

Janusza Jasieńczyka 

PO NARVIKU
BYŁ TOBRUK

z której urywki drukowaliśmy 
niejednokrotnie w „Dziś i Jutro” ,

Od A d m i n i s t r a c j i

Zawiadamiamy, naszych
* tęp realizowany w  myśl w v ż p 1 t  . • . , . , , , ------  j-i  zemst w raoryKacn wyoatKOw maniuuasiwa Sianowi również p i  c i i u m e r u i o r o w  z e

wyżej Taklm zjaw^kiem  jest n.p. spekulacja, administracyjnych w  stosunku do “-P- premiowanie eksportu towarów, . . . .
wo i intensywnie wydatków produkcyjnych — oto do- których koszta produkcji w kraju “ V " * m y  z m u s z e n i  p o d -
0 rodzaju zjawisk V)rv nrTvlrta/1 momnłrdctura 7,nflC7.nio i trwnU ___

. . .  , . “ ■' ,uu zjawisKiem iesx
orzeastawionej doktryny humanj^- lctńr r ri 1 . .
nu mógł doprowadzić do eliminacji zwalcza ^  IT enSyWl,C wydatków produkcyjnych — oto ao- ».o.yen »«szia proaimcji w icraju ~ z ------- 1 ----- » » « . . .  p w w

zwalcza. Do tego rodzaju zjawisk bry przyk!ad mamotrastwa w apa- znacznie i  trwale przewyższają cenę - . .
.ZWÓJ życia gospodar- racic produkcyjnym. eksportową (światową). m eS Ć  C e n t  p r e n u m e r a t y

cierpień ludzkich Może ie iedynie ' ‘ r  . Z,BW1SK bry »«ykład marne^ luuiKicn. ivioze je jeayme hamujących rozwój życia gospodar- ,
umniejszyć i osłabiać. Należy bo- czego należy również mamotrastwo Prodpkcyjnym.
Wiem PamiĘtać, że w  obecnym sta- występujące zarówno w aparacie pro 
ue cywilizacji n ikt nie osiąga życia dukcyjnym jak i administracyjnym, 
wyższego bez cierpienia. Cierpienie zarówno w procesach inwestycyj- 
iest potrzebne db rozwoju człowie- nych jak i  konsumcyjnych. 
ka. Ten kto nie cierpiał, nie wal
czył, nie przełamywał się i nie pa-

eksportową (światową).
Nadmierny rozrost biurokracji to W^ a je  się, że tych kilka luźnych n o  zf 6 0 . -  m iesiecm ie, 

dowód mamotrastwa w państwowym przyk,adów okreśIa «-ozmrary i  wagę
aparacie administracyjnym, _ 1 8 0 * " 1* k w o r łc i ln iG «

IWI Polsce, w której' dochód spo-
W powyższych przykładach zjawis łeczny j'est jeszcze daleki od pożą- Pojedynczy numer koSZ- 

Dla ilustracji tego problemu rzuć- ”, mamotrastwa występuje w spo- danego poziomu, a równocześnie za- . A  _
sób poważny, tak, że jest łatwo do- chodzi konieczność dynamicznego tU|® 2 0 .— złnował nad s o b fS T  jesJ nap raw ^ my kilka Przyk^ ó w  dotyczących *ak' ie  ic ,t ła^ °  do* chodzi k °m«czność dynamicznego

człowiekiem. Jest więc rzeczą ko róznych o^mków. f  *g l  dla szeTokieg° °ź<Hu' Za‘  rozw°iu gospodarczego, walka z mar-
więc rzeczą ko _ chodzą jednak niemniej powszechne nołrastwem stanowi jeden z najbar- P r O S i m y  O W y r ó w n a n ie

t n  l.r f  t r  m n i * n o  j r n p 4 i i , n  __ v  1 .  « .  .  .  _ ___

człowiekiem. Jest więc rzeczą ko
nieczną przygotowywać ludzi nie- Zużywanie w produkcji większej fakty m a m o tra s tw a ;^ «  są w ^  t T Z  Z r " " '  ~
ustanme do prawdziwego rozwoju ilościi surowców, pól fabrykatów, ma- nym siopniu ukryte i mają pozory walka ze spekulacją winna być pod- r * z n iC y  C e n y  p r e n u m e r a t  
przez umiejętność w  akceptacji cier łenałów pomocniczych, aniżeli wy- zjawisk wręcz odmiennych. Do ta- jęta przez L a d  w a lk i z m wlotraw  J  . r . . «  ,
piema l uciążliwych wysiłków. noszą racjonalne normy, stanowi czę kich należy zaliczyć n.p. inwestycje stwem. Walka ta winna być prawa W VS° k o i c l 6 0  z ło t y c h

Podał W. Zen. »Uf > wyraźny przykład marnotra- niedokończone, chybione oraz 0 nis- dzoua planowo i powszechnie (Ł) ' miesięcznie
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Grignon de Monfort i la Salette
(Dokończenie ze str. 5-ej.)

Gdy chodzi o stworzenie nowej 
formy rządu, ludzie odwołują się do 
swej inteligencji, podobnie jak trze
ba się odwołać do inżynierów, gdy 
chce się zbudować most dla tysię
cy- — Trzeba tylko pamiętać, że 
najlepszą konstytucją jest ta, któ
ra najlepiej utwierdza autorytet i 
wolność. ,,Oddajcie co cesarskiego 
cesarzowi" — przypomina Jezus w 
Ewangelii.

Lecz aby zapewnić trwałość naszej 
ojczyzny cielesnej — jak ją nazwał 
Pegny — trzeba sięgnąć do innych 
zupełnie czynników bez pomocy 
których narody zawalają się i giną. 
To tutaj objawia się błogosławiona 
działalność Królestwa Jezusa, Kró
lestwa Zbawcy, przed którym cesar
stwa ziemskie chwieją się i ulegają 
tyranii i demagogii; poza nim są 
tylko nieszczęsne masy ludzkie, 
którym nie wolno nawet marzyć o

Państwie harm onii, Państwie za
m ieszkałym przez kochających się 
wzajem  obywateli, będących pełny
m i ludźm i.

Dlatego to mówiła Dziewica, dla
tego pisał Grignion de Monfort. 
Trzeba ocalić prawdy najistotniejsze, 
bez których człowiek nie jest czło
wiekiem, a raczej jest tylko człowie
kiem powtórnie upadłym, nie mogą
cym bowiem zrealizować własnej oso 
bowości.

Dopóki tkwi się w  kręgu materia
lizmu i determinizmu zamkniętym 
na nieskończoność, nie pojmuje się 

głębokiego oddechu, zapewnia
jącego wspaniałość indywidualności 
ludzkiej.

Grignion de Monfort podjął się w 
1714 r, pisania swego „Przygotowa
nia", ponieważ widział jak się przy

gotowuje ofenzywę zła i jak kohorty 
ciemności, zmobilizowane przez 
szatana, chcą zgasić blask Prawdy. 
Powiada to tak wyraźnie, że aż jesteś 
my wstrząśnięci. Jego wzrok pro
roka sięga w przyszłość; ta prze
szłość jest teraz dla ras przeszłością. 
Możemy ocenić do jakiego stopnia 
w idziu iasno. Tej fali ciemności, 
piętrzącej się niby burze klęski nad 
światem, Monfort chce przeciw
stawić tamę światła, o które rozbi
ją się przeklęte bałwany Wzywa 
więc chrześcijan, by uświadomili so
bie, że jest w nich coś, co otrzymali 
przez Łaskę Chrztu, co ich czyni 
przynależnymi do Jezusa i do Jego 
tajemnicy. Uczy ich, aby przez do
skonałe Poświęcenie się Jezusowi, 
dokonane przez poświęcenie się Ma
ryj!, uwolnili się od bogactw.

Wtedy potrafią sprostać sytuacji.
Znaną jest doktryna Monforte'a o 

nieskończonej miłości do Maryj, 
przez którą to doktrynę -chciał ón 
przygotować apostołów, ostatnich 
czasów, i  wysłać ich na świat, niby

błogosławieństwo, przynoszące po
kój. Nie mam zamiaru przedsta
wiać jej tutaj; ale przecież Dziewica 
przemawiająca w La Salette do 
dzieci, powiedziała im, — Ona tak
że — skąd zło świata poc!Todzi; stąd, 
iż chrześcijanie zapomnieli, że chrzest 
kazał wchłaniać i oddychać ożywia
jącym Duchem Ewangelii. Niech so
bie przypomną, że mają Ojca w 
niebie, o którym mówi codzienna 
modlitwa, niech przypomną sobie o 
świętej niedzieli, niech odkryją więź 
dusz, stworzoną przez udział w świę
tej Eucharystii. Wtedy zdołają od
budować Państwo Harmonii, któremu 
rozmaite doktryny, wywołane przez 
martwy laicyzm, grożą niebezpie
czeństwem.

Dlatego to Grignion de Monfort 
każe mi myśleć o La Salette, a La 
Salette o Grignionie de Monfort.

Kiedy jako biedny ksiądz, którego 
zakaz mówienia kazań, dany przez 
biskupa Poitiers, zatrzymał na dro
dze tryumfów apostolskich, udał się 
by poradzić się Inocentego XI, co

do swej misji, w wielką podróż do 
Rzymu, — poszedł tam pieszo i  
szedł od wiosny do 25 sierpnia 1706 
roku. Dobrze jest poczytać o eta
pach tej podróży. Monfort m iał du
szę pielgrzyma. Lubił modlić się 
w sanktuarium Maryli. Zatrzymał się 
więc w Lorette. La Salette nie leżało 
na drodze. Może tnyśiał o Matce 
Bożej z Laus 7 Nie wiemy. Szedł, 
modląc się, z odkrytą głową — pa
miętał bowiem o obecności Boga — 
z wizją Jezusa i Maryji w oczach. 
Rozsiewał wzdłuż całej swej drogi 
nieskończone „Zdrowaś Maryja", a 
one zakiełkowały błogosławieństwem 
i zakwitły nadzieją.

Mała książeczka, którą napisał, 
jest czytana w całym świecie. Budzi 
dusze i rodzi świętych. Jest echem 
słów M a ry ji: „Grzech jest tym, co 
tak bardzo obciąża Ramię Mego Sy
na".

Ona także oświeca tajemnicę świa
ta i grzechu,

B. M. MORINEAiU S. M. M.

G Zs.ąsś&BniBt e s m m ź & 9 z e . . . względnie miejscowy Posterunek 
M. O.

W mniejszej rubryce drukować będziemy wypowiedzi i osinie 
naszych Czytelników na wszelkie zagadnienia życia wsoćłczlsne- 
go, politycznego, społecznego, gospodarczego i  kulturalnego, 
chocby odbiegające od stanowiska redakcji, *

Wypowiedzi winny być opatrzone imieniem I nazwiskiem lub 
pseudonimem (w -;m wypadku nazwisko winno być pcoane 
do wiadomości redakcj i oraz nazwą miejscowości. WvDGwie- 
dzi me oowiaey przekraczać 50 wierszy druku ¿o względu na 
»rak miejsca. redakcja zastrzega sobie prawo przeprowadzenia 
aych*!!*1” Cb skrotolv 1 Z0Chowaniem pełnego sensu naaesła-

6.

7.
8. 

9.

SZANOWNY PANIE REDAKTORZE!

Zwracamy się do Pana z prośbą o 
opublikowanie w swoim poczytnym 
piśmie następującego oświadczenia 
w sprawie Jerzego Brauna :

W „Głosie Ludu" 2  dn. 25.7 b.r. 
ukazała się anonimowa notatka p. t. 
„Hitlerowiec chce zabierać głos", ata
kująca znanego publicystę i pisarza 
Jerzego Brauna, a zakończona nastę
pującymi słowami : „Z hitlerowca
mi nie dyskutuję się. Hitlerowców 
się przygważdża".

Treść słowa „hitlerowiec" jest do
brze znana każdemu Polakowi, wiąże 
się bowiem z potwornym prześlado
waniem polskości w lochach Gesta
po, więzieniach i obozach koncentra 
cyjnych. Nazwać Polaka hitlerow
cem wolno tylko w wypadku udo
wodnienia mu sądownie udziału w 
kolaboracji z Niemcami i prowadzo
nej przez nich eksterminacji narodu 
polskiego.

Otóż stwierdzamy, że w danym wy
padku zaszło bezprzykładne naduży
cie słowa. P. Jerzy Braun jest nam 
dobrze znany z okresu wojny i. oku
pacji niemieckiej, jako bezwzględny 
wróg hitleryzmu i jeden z czołowych 
organizatorów polskiego ruchu opo
ru, W szczególności wiadomo nam :
• 1. Jerzy Braun był poszukiwany 
i  ścigany przez Gestapo już w pierw 
szych miesiącach po wkroczeniu 
Niemców do Polski, a mianowicie od 
listopada 1939 r.

2. W ciągu 5 la t wojny by ł on
zmuszony do, ustawicznej zmiany miej 
sca pobytu, w  ciągłym niebezpie
czeństwie życia.

3. Od r, 1940 był on prezesem 
największej katolickiej organizacji 
konspiracyjnej „Unia", , która wy
szkoliła i przekazała podziemnym 
władzom wojskowym kilkanaście ty
sięcy oficerów, podoficerów i żołnie
rzy.

4. Był ón pierwszym w ruchu opo
ru inicjatorem i  organizatorem taj
nej produkcji granatów ręcznych, 
która została W  r. 1942 przejęta przez 
Komendę Głóiwną A.K. i  była jed
nym z głównych źródeł uzbrojenia 
Polaków walczących z Niemcami.

5. Prowadził on alkdję wycho
wawczą i  patriotyczno - propagan
dową w setkach komórek i  zespołów 
konspiracyjnych na terenie całego 
kraju.

6. Był członkiem Egzekutywy Na
czelnej S.O.S., ogniskującej kilkanaś
cie organizacyj niepodległościowych 
z różnych kierunków ideowych i pro
wadzącej akcję dywersyjną, sabota
żu i  wykonywania wyroków Sądów 
Specjalnych na Niemcach i agentach 
hitlerowskich.

7. Był członkiem t. zw. K W,P, 
Kierownictwa Walki Podziemnej, bę- 
Ciącego centralną władzą dla wszysl- 
kich organizacyj walki czynnej z 
Niemcami na terenie całej Polski, na 
czele którego stał K-t Główny A.K. 
ci az przedstawiciel władz cywilnych,

8. Prowadził wszechstronną dzia
łalność kulturalną, redagując pisma 
podziemne, organizując kursy tajnej 
Wszechnicy etc.

9. Był jednym z 15 członków t.zw< 
Rady Jedności ■ Narodowej, stanowią
cej jakby parlament polskiego, ruchu 
oporu.
10. Był członkiem prezydium, a po

tem wiceprezesem konspiracyjnego 
Stronnictwa Pracy.

Nie wdając się w  szczegóły tej 
wielostronnej działalności i uważając 
za zbyteczne wyjaśnianie bliżej, ja 
kiego samozaparcia i ustawicznego 
narażania życia wymagały czynności 
tego rodzju w okresie terroru niemiec 
kiego, konstatujemy jedynie te zna
ne nam fakty, aby uwydatnić niesły
chaną metodę polemiczną, jaką po
sługuje się „Glos Ludu".

Ł Bryja Wincenty — dyr. dep. w 
Delegaturze Rządu.

2. Dembiński Henryk — prof. Ka
tolickiego Uniwersytetu Lu
belskiego.
Górski Artur.

ny Kierownictwa Wałki Pod
ziemnej.

5. Kwasiborski Józef b. wicepre
zes Stronnictwa Pracy praż 

członek prezydium „Unii". 
Kwiatkowski Tadeusz — sekre 
tarz krakowskiego oddziału 
Związku Literatów.
Kudliński Tadeusz.
Ks. Infułat Ferdynand Machay. 
Ks. Prałat Jan Piwowarczyk — 
redaktor Tygodnika Powszech
nego.

10. Popiel Karol b. prezes Stron
nictwa Pracy.

11. Skrzeszewski Czesław — prof. 
dziekan Katolickiego Uniwersy
tetu Lubelskiego.

12. Turowicz Jerzy — redaktor Ty
godnika Powszechnego.

13. Żukrowski Wojciech,
'Warszawa, dn. 25,8,1947 r.

3.
4. Korboński Stefan —- szef cyw il-

DO REDAKCJI DZIŚ I  JUTRO 
„TRAGEDIA LASU“

P. ZYGMUNTOWI PONSKIEMU — 
W ODPOWIEDZI

Od pewnego czasu daje się zau
ważyć pewne zainteresowanie się 
społeczeństwa lasem. Coraz częściej 
na łamach prasy codziennej i perio
dycznej pojawiają się wzmianki, w 
których najwyraźniej widać troskę
0 las, o jego byt. Społeczeństwo 
polskie zaczyna rozumieć, że las — 
to dobro społeczno - narodowe i bo
gactwo kraju, utrzymanie którego 
w trwalszym istnieniu w ;nno leżeć 
w interesie każdego obywatela.

W nr. 27, z dnia 6.VII b. r. „Dziś
1 Jutro“ , w rubryce „Czytelnik Uwa
ża, że,..", p. Zygmunt Poński zamie
ści! pod pwyższym. tytułem notatkę, 
w której ublewa nad niszczeniem 
przez miejscową ludność lasu. Uwa

gi zupełnie słuszne, Kiedy po pięcio
letniej przeszło niewoli — nastaia 
Wolność, tę wolność niektórzy błęd
nie sobie interpretują. Zdaje im się. 
że po przetrwaniu niewoli, należy u- 
żywać w całej pełni wolności, przy 
równoczesnym pogwałceniu wszel
kich praw i przepisów. Niestety, wol
ność ma swoje prawa, ale ma także 
pewne ograniczenia. W wolności i to 
tym bardziej prawo musi być prze
strzegane, w  przeciwnym bowiem 
razie nastaje anarchia, która do n i
czego dobrego doprowadzić nie może,

W Polsce przedrozbiorowej mie
liśmy obfite ¡asy — zajmowały one 
37_ proc. lesistości kraju. A  jednak 
już i wówczas trwała walka o las, 
owa „wojna z lasem" — walka, 
względnie „wojna" niektórych ma
gnatów, posiadających własne olbrzy
mie dobra — z administracją puszcz 
królewskich o tzw. „wchody" i „wrę
by". Walka ta trwała przez kilka 
stuleci — walczyli oni o swoje od
wieczne prawa — o „wolność", po
dobną do tej, jaką dziś wyobraża so
bie ludność. Podobna „wolność w 
stosunku do lasu; dziś „wsie, które 
mają swój las, tym bardziej niszczą 
państwowy" — jak pisze Sz. Autor; 
dawniej — magnaci, którzy mieli 
niezmierzone obszary leśne, niszczyli 
puszcze królewskie, przez prawo 
„wchodów" czy „wrębów".

Ówczesne lasy nie stanowiły włas
ności Państwa, które mogło dać im 
należną ochronę. Dziś lasy — to 

własność Narodu i Państwa, dobro 
społeczne, które winno być chronio
ne i szanowane.

W jednym z ustępów wspomina 
Poński o niszczeniu kultur sosno
wych i dębowych w lasach, będących 
własnością miasta Chełma. To już 
naprawdę — jak słusznie podkre
śla — zbrodnia; za taką zbrodnię 
winny władze stosować jak najsu
rowsze kary. Dziwne jednak, że nie 
widzą tego miejscowe władze leśne,

Apei w  spraw i®  p o w s ta ń czych  g robów
Komitet Rodzicielski Opieki nad Grobami Powstańców, szturmowego batalionu 

„M iotła“ , prowadzi od chwili zaprzestania działań wojennych prace, związane z oto
czeniem z należnym pietyzmem prochów poległych żołnierzy Warszawskiego Powsta
nia.

Niestety w pracy swej zdany jest jedynie na własne siły, które są katastrofal
nie nieproporcjonalne w siosuńku do kosztów związanych z konserwacją grobów 
batalionu,'* na cmentarzu wojskowym. Wśród 149 mogił jest 60 z prochami niezna 
nych poległych, a z pozostałych 80-ciu zaledwie 49-toma opiekują się rodziny. Reszta 
utrzymywana jest z ofiarności publicznej. Panie: Kulesza-Przyborowska i  M. Gromui- 
ska, jako przewodniczące Komitatu wyczerpały już wszystkie możliwości uzyskania 
niezbędnych na konserwację funduszów. Tymczasem potrzeby są ogromne. Darnio
wanie, kwiaty, opłaty cmentarne to tylko mała część koniecznych prac. W najbliż
szym czasie teren osadzony być musi drzewkami, gdyż w przeciwnym razie ulegnie 
zniszczeniu dotychczasowy wysiłek.

W związku z tym Komitet Opieki zwraca się do wszystkich, którym droga jest 
» pamięć poległych żołnierzy A,K. o pomoc materialną. Redakcja naszego tygodnika 

otwiera listę składek na ten cel. Prosimy wszystkich naszych czytelników o p r a k 
t y c z n e  zainteresowanie się tą sprawą.

Wpłaty prosimy kierować na konto czekowe „Dziś i Jutro“ P. K. O. nr. 1-727, 
z zaznaczeniem, że wpłata dotyczy F u n d u s z u  O p i e k i  n a d  g r o b a m i  
P o w s t a ń c ó w .

Dziwne wydaje się natomiast twier
dzenie Autora odnośnie szkół, wzglę
dnie nauczycielstwa, które zmusza 
młodzież szkolną do niszczenia lasu, 
„ostro“ zapowiadając: — „kto nie 
przyniesie drzewa, niech od ponie
działku nie przychodzi do szkoły". 
Ładny pedagog! Nauczyciel taki wi
nien być pociągnięty do odpowie
dzialności za tego rodzaju „wycho
wywanie" młodzieży, a zwłaszcza, 
jeżeli młodzież szkolna na skutek 
podobnych metod opuszcza dni szkol
ne.

Powyższe wywody p. Pońskiego —• 
jak już na wstępie zaznaczyłem — 
są zupełnie słuszne, godne ubolewa
nia i piętnowania. Ale, poruszając 
ową kwestię niszczenia lasów, Autor 
zahaczył i tych, którzy — „stoją na 
straży dobra państwowego", a więc 
leśników, wyrażając się o nich nie
zbyt pochlebnie, pisząc między in
nymi: — „z przyjemnością potrzeba 
stwierdzić, że dotychczas wiele pla
cówek, stojących na straży dobra 
państwowego — korzystało z lasu 
beż opłat, bez kwitu, bez asygnat 
(podkr. moje). Co gorsze, to sedno 
zła tkwii w tym, że na to konto je- 
dzie do lasu legion złodziei... Kto 
ternu winien? Kto za taki stan rze
czy ponosi odpwiedzialność?

„Po co są gajowi, leśniczowie?" — 
pyta Sz. Autor. Otóż właśnie po to, 
aby podobne wypadki nie miały 
miejsca, aby powołana do służby 
leśnej osoba, owa — „stojąca na 
straży dobra państwowego“ , tego do
bra strzegła, by utrzymać go w 
trwałym istnieniu, by wreszcie z do
brodziejstw jego korzystać mogły, 
po „wieczne czasy — przyszłe poko
lenia. Gajowi, leśniczowie czy nad
leśniczowie nie są po to, aby wypła
cać im tylko pobory, deputaty i — 
„przydziały UNRRA". Nie wszyscy 
posiadają deputaty; np. niżej podpi
sany — nie ma, a jednak pracuję na 
swym stanowisku. Widocznie, nie ty l
ko po to jest, aby „otrzymywać" — 
z siebie coś daje. Stanowisko leś
nika — to nie synekura, jak to mo
że niejeden spośród społeczeństwa 
wyobraża sobie, to praca ciężka i 
bodajże najodpowiedzialniejsza ze 
wszystkich zawodów, a jednak —-  
wbrew twierdzeniu większości Społe
czeństwa — najgorzej opłacana. Ale 
leśnik, który swój zawód wykonywa 
zawsze z najwyższym zamiłowaniem, 
a niejednokrotnie i z samozaparciem 
się, nie ma na celu zdobywanie ma
jątku — jego Celem jest uczciwa 
praca w powierzonym mu w miliar
dowym majątku, jaki w jego ręce 
oddało z pełnym zaufaniem Państwo.

Co do przydziałów UNRRA, to je
żeli już Sz. Autor p. Zygmunt Poń
ski zazdrości tych przydziałów —* 
gotów jestem zawrzeć pewną tran« 
sakcję. Otóż, jeżeli p. Poński zaj
muje jakiekolwiek stanowisko i Z 
tytułu zajmowania którego otrzymuje 
przydziały UNRRA — chętnie za
mienię się z nim. Oddam swoje, wza- 
mian za jego. Zgoda?

Czekam na decyzję Sz, Autora, 
odnośnie zawarcia wspomnianej, a 
bardzo „korzystnej" dla Niego tran
sakcji.

Oborniki SI. 17.VII.47 r,
J. Jastrząb

leśniczy
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