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ROK II (XVI) NR 6

WARSZAWA 1958 r. CZERWIEC

M l f S I Ł C l H l K  R E L I G I J N O  -S P O ł f C l  N K

ZIELONOŚWIĄ TKO WE ORĘDZIE
ako reprezentanci Światowej Rady Kościołów*) prze
syłamy z racji uroczystego święta Pięćdziesiątnicy, 
chrześcijańskie pozdrowienia wszystkim Kościołom 

członkowskim na pięciu kontynentach i na wszystkich 
wyspach świata. Łaska wam i pokój od Boga Ojca i od 
Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Obchodzimy dziś pamiątkę pierwszej chrześcijańskiej 
Pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Św. został wylany na 
wszelkie ciało — ,,Partów i Mectów i Elamitów i za
mieszkujących Mezopotamię i Judeę i Kappadocję, Pont 
i Azję i Frygię i Pamfiłię, Egipt i strony Libii, która 
jest podle *Cyreny i przychodniów rzymskich i Żydów 
i nowo nawróconych, Kreteńczyków i Arabów" (Dz. 2: 
9—11).

Duch jest Duchem j e d n o ś c i .  ,,Byli 
wszyscy jednomyślnie na jednym miejscu" i Duch 
,,usiadł na każdym z nich" (Dz. 2:1—3). Módlmy się 
stale, aby duch jedności w wierze mógł wśród nas 
zwyciężać, zgodnie z ostatnią na ziemi modlitwą, na
szego Pana, Jezusa Chrystusa.

Duch jest Duchem m o c y .  ,,Przyjmiecie moc Du
cha Świętego, który przyjdzie na was" (Dz 1:8). Ewan
gelia miałaby dla nas małe znaczenie, gdyby tylko po
uczała nas, jak najlepiej doprowadzić do porządku na
sze życie i współżycie, a nie dawała możliwości od
powiedniego działania. W dniu wylania Ducha Święte

go, męczyźni i kobiety zostali dźwignięci wysoko po
nad swój zwykły stan, a ich słabość stała się dość silna 
do wykonania i przezwyciężenia wielu rzeczy, dzięki 
czemu Kościół jeszcze codziennie chwali Boga.

Duch jest Duchem ś w i a d e c t w a. On świad- 
(.zy o sobie i nas darzy natchnieniem, umożliwiającym 
chrześcijańskie świadectwo. Do obietnicy wylania Du 
cha Świętego należały słowa: ,,będziecie mi świadkami., 
az do krańców ziemi" (Dz. 1:8). W tym właśnie dniu 
rozpoczęła się{ światowa misja Kościoła. Zrozumienie 
dla pracy ewangelizacyjnej jest koniecznym warunkiem 
odniesienia sukcesu. Ponadto nasze świadectwo musi 
być skierowane ku ,,całemu światu" i ku ,,wszystkie
mu stworzeniu". Nie wolno nam zatrzymać się przed 
,,krańcami ziemi".

Przeto dziś nie ograniczajmy się tylko do wspomi
nania owego, przed wiekami dokonanego, wylania Du
cha Świętego, lecz starajmy s;ę , przez laskę Boga od
zyskać j e d n o ś ,ć, która wówczas zaistniała, 
m o c, która wówczas się przejawiła, g o r l i 
w o ś ć  niesienia Ewangelii na cały świat, która 
wówczas wypełniała każde serce. ,,A nad to wszystko 
przyobleczmy miłość, która jest związkiem doskona
łości" (Kol 3:14). Kiedy w tym celu łączymy się w 
modlitwie, niechaj błogosławieństwo Boga spocznie na 
nas.

ŚWIADOMOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSTWA
M G R  W A C Ł A W  I W A S Z K I E W I C Z

Zagadnienie praktykow ania w iary jest przedm io
tem rozważań teologów i m oralistów  wszystkich 
w iar i czasów. Jest to najbardziej żywy problem, 
problem wciąż nowy i poruszany od niepam iętnych 
czasów. Świeżość jego w ynika z tego, że — nie ma 
jednolitej recepty na praktykow anie w iary i wcale 
jej nie potrzeba, być jej nie może.

Stw ierdzeniem  tym rozpoczyna się w ykład pod
stawowych praw  biblijnych. Emil Brunner pisze 
w swojej Etyce (Das Gebot und die Ordnungen, 
1932), że Objawienie Biblijne sprowadza zasadę po
stępowania do postępowania w każdym momencie

’) Zam ie szczam y orędzie  7 P rezesów  Ś w ia to w ej  Rady Kościołów, 
w y d an e  z ok az ji  Święta Ze słania  Ducha Ś w ię teg o  w r. 1958, 
w ce lu  o d cz y tan ia  w czas ie  n ab o ż eń s tw  w zb o rach  tych  Kościofów. 
k tó re  są  cz ło nkami ś w ia to w e j  Rady Kośc io łów. P rezes i Rady  
rep r e z e n tu j ą  różne  k ie ru n k i  t r a d y c j i  ch rze śc i ja ń sk i e j  i różne 
częśc i św ia ta .  Są to:

1. ks. Jo h n  Baillie z E d y n b u rg a  w Szkocj i,  p rezb i te r i an in ,
2. b iskup  S an te  U ber to  Barbier i z Buenos A ir es , m e to d y s ta ;

życia tak, jakby Chrystus postąpił, będąc w naszym
położeniu. Przykazania Dękalogu czy w skazania K a
zania na Górze są przykładam i postępowania, po
dobnie jak są nimi przypowieści Chrystusa, a nade 
wszystko Jego życie; nie można ich jednak trak to 
wać — na gruncie O bjawienia Nowotestam entowe- 
go — jako inorm o charakterze prawniczym, jako 
przepisów ogólnych, z których można, stosując ro
zum owanie rozszerzające, wysnuwać w skazania po
stępowania w każdym konkretnym  wypadku. Chry
stus nie złamał wprawdzie XII Tablic — ale dopeł- 
niwszy Zakon złamał jego sztywne przepisy. Dla-

3. b iskup G.K.A. Bell, W ie lk a  Bryta nia , an g l ik an in  (Prezes h o n o 
row y) ; 4. Biskup F. K. O tto  Dibel ius z Berl ina, ew an g e l ik  augsb .;  
5. J u h a n o n  M ar  Thom a,  m e tro p o l i ta  s y r y j s k ie g o  Kościoła z p o łu d 
n io w y ch  Indii ;  6. a rcy b isk u p  M ichael z N o w e g o  Jo rk u ,  grecko-  
-ka to l.  a rch id ece z ja  w Półn. i Połud. A m ery ce ;  7. ks. H en ry  Knox  
Sher il l  z N o w e g o  J o rku , b iskup p ro te s t a n c k ie g o  K o śc ;oła Episko- 
palnogo  w USA.



tego Luter m iał prawo określać Stary Testament 
jako Saskie Zwierciadło Żydów — jako, mówiąc 
zrozumialszym dla mieprawników językiem, zbiór 
szacowanych, lecŁ już nie obowiązujących starych 
przepisów prawnych.

Tym ujęciem  etyka protestancka różni się zasad
niczo od etyki katolickiej, której konstrukcja jest 
zbliżona do przepisów  starotestam entow ych. Tym 
ujęciem  etyka protestancka, lepiej mówiąc, chrześci
jańska, zbliża się do etyki stoickiej, od której różni 
ją radykalnie pojęcie odpowiedzialności, właściwe 
wyłącznie i jedynie chrześcijaństw u. Ogólny obowią
zek praktykow ania miłości — życia życiem zgodnym 
z Bożym porządkiem  'stworzenia człowieka — wyni
ka z podwójnego Bożego przykazania miłości, za 
przestrzeganie którego jesteśm y odpowiedzialni bez
pośrednio, nieograniczenie i nieskończenie przed Bo
giem.

Są to punkty wyjścia. „Tylko z Bogiem i z tą 
wolą, co w  łasce u Boga“. Norwid jednak, pisząc 
te słowa, przekładając na język wspaniałej pol
skiej poezji objawienie, które jest z Żydów, wie
dział, w  jakim  świecie żyje: zdawał sobie sprawę 
z tego, że współczesny człowiek podchodzi do re- 
ligii z taką samą obojętnością, z jaką odnosi się do 
rzeczy martwych, do domów, które mija nie do
strzegając ich, do sztuki... Tę obojętność w  stosun
ku do otaczającego św iata, jako postawę społeczną 
piętnow ał 80 la t później inny pisarz chrześcijań
ski, G. K. Chesterton: ulica, po k tórej przez lat 
20 chadzał do biura przykładny urzędnik nie do
strzegający jej wcale, stała się nagle strom a: wspię
ła się do nieba, do Boga, ze skargą na obojętne
go człowieka.

Źródłem tej obojętności jest przejęcie przez co
raz szersze masy ludności idealistycznej, nie
chrześcijańskiej filozofii oświecenia. Człowiek w ie
rzący n i e  m o ż e  być obojętny na otaczają
cy go świat, ponieważ całemu otaczającem u go 
św iatu m usi wym ierzać sprawiedliwość, prak tykując 
miłość. Miłość wyklucza obojętność, jest jej zaprze
czeniem. Miłość wyklucza pasywny, bierny stosunek 
do życia. Miłość oznacza aktywność, działanie, ży
wość myśli i uczynków. Źródłem jej jest wiara w  
Boga Żywego, który nie jest żadną abstrakcją, żad
ną ideą, żadnym pojęciem oderwanym, ale Chrystu
sem — Panem i Zbawicielem.

Filozofia Oświecenia wpoiła przekonanie o roz
bieżności między tw ierdzeniam i nauki i tw ierdze
niami wiary. Dokonując tego dzieła (nie bez czyn
nego poparcia Kościoła — protestantyzm  podawał 
w tym m iejscu rękę katolicyzmowi) zniszczyła sa- 
kralizm  życia, wytworzyła w ludziach przekonanie 
o istnieniu dwóch dziedzin życia: praktycznej, w 
której w ładają praw a natury , i polegającej na oder
w anym  od praktyczności życiu religijnym, którem u 
oddają się zakonnicy, duchowni, dewotki i w y ją t
kowo uczulani religijnie ludzie, nie należący do 
żadnej z tych grup.

Jakkolw iek brzmi to paradoksalnie, dopiero na 
gruncie tego podziału, rozerw ania życia na dwie 
części, możliwe stało się powstanie „chrześcijańskich“ 
party j politycznych, „chrześcijańskich“ związków za
wodowych, „chrześcijańskich“ ruchów społecznych.

To podkreślanie chrześcijańskości w nazwie, to 
daw anie etykiety w iary czynom i sprawom  codzien
nym, jest wielkim  nieporozumieniem. N apiętnow ał 
je Emil B runner w swej socjologii • chrześcijańskiej 
(Gerechtigkeit — die Lehre von den Grundgesetzen 
der Gesellschaftsordnung, 1944). W istocie rzeczy, 
uczy Brunner, prawdziwa rewolucja, to ta rewolu
cja, która przychodzi od środka osobowości ludzkiej, 
która rozsadza obce formy od wewnątrz. Zmiana 
człowieka — a to jest treścią życia chrześcijańskie
go — może dokonać się tylko od wewnątrz.

Rodzina, państwo, społeczność pracy, społeczność 
kultury, społeczność w iary, są to porządki, w jakich 
żyjemy, jakie są nam  dane jako wyraz niezmiernej 
Miłości Bożej i jednocześnie jako objaw  Gniewu 
Bożego. Bez tych porządków nie ma i nie może być 
życia ludzkiego. W szystkie one istnieją w tej czy 
innej formie na różnych szczeblach rozwoju ludz
kości. W szystkie one m ają swoje w łasne praw a, 
sprzeczne z praw em  Miłości, które ma praktykow ać 
chrześcijanin. Państw o używa przemocy. Bez tej 
przemocy, bez władzy, nie mogłoby istnieć. Tworze
niu się państw  towarzyszą często zbrodnie, wojny, 
niszczenie ludzi. Mimo tego ikażde, najgorsze nawet, 
państw o jest lepsze od ainarchii. Ideał umowy spo
łecznej jest fikcją filozoficzną. N ikt nigdy nie za
w ierał takiej umowy, źródła ustrojów  społecznych 
leżą gdzie indziej: w konieczności istnienia okreś
lonych, a różnych w poszczególnych w arunkach cza
su i m iejsca form organizacyjnych, w jakich by tują 
społeczeństwa.

Dlatego postawa chrześcijanina nacechowana jest 
krytycyzmem i lojalizmem jednocześnie. Chrześcija
nin wie, że żaden, najlepszy nawet, ustrój społecz
ny nie jest zgodny z przykazaniami, jakie ma w y
pełniać w codziennym życiu, że każdy ustrój staw ia 
mu przeszkody na drodze do praktykow ania miłości. 
To jest krytycyzm. Wie on jednak zarazem, że d la
tego w łaśnie powinien działać w tym ustroju, w ja 
kim żyje, tak, jakdyby to był w łaśnie ten ustrój, 
jaki w największym  możliwie stopniu realizuje za 
sady miłości. Bóg według Swego uznania wyznacza 
każdem u człowiekowi miejsce i czas działania i na
kazuje mu działać. Treść działania: praktykow anie
miłości; sposób działania: zależny od uznania w y
konawcy. Ogólna wskazówka metodyczna: właściwy 
cel uświęca w łaściwe środki (Brunner): a więc dzia
łanie w  sposób w ykluczający dążenie do etycznych 
celów nieetycznym i środkami.

Politycy jednak, którzy dodają przym iotnik 
„chrześcijański“ do swych teoryj i poglądów, dowo
dzą jednego tylko: nierozum ienia istoty chrześci
jaństw a, które z ustrojam i politycznymi i gospodar
czymi nie jest związane w jakiś określony sposób. 
„Królestwo moje nie jest z tego św iata“, nauczał 
Chrystus. Chrześcijanin działa tam, gdzie jest posta
wiony. To jest treść luterskiej nauki o działaniu 
w urzędzie. Działa w urzędzie ten, kto pełni urząd. 
Pełni urząd każdy — bo urzędem w tym sensie nie 
jest biuro, gdzie siedzi się i załatw ia spraw y, lecz 
każde nasze stanowisko w życiu, czy to, jak p ięk
nie mówi Luter, dziewki stajennej, czy udzielnego 
księcia. Jakiekolw iek stanowisko zajm uje chrześci
janin, m a je traktow ać poważnie: nie wolno m u 
inaczej, bo nie on je zajął, ono zostało mu dane. 
Zostało mu dane naw et wtedy, jeśli uzyskał je dzięki

2



intrygom  lub czystemu przypadkowi. Zostało mu 
dane dlatego, żeby .na nim praktykow ał swoje obo
wiązki: w cielania w życie przykazania miłości.

Z tego powodu można mówić nie o „chrześcijań
skiej“ polityce społecznej czy gospodarczej, lecz o 
polityce społecznej czy gospodarczej wcielanej w ży
cie, realizowanej przez chrześcijan. A to jest coś 
całkiem innego.

Życie chrześcijańskie jest życiem w stałej św iado
mości odpowiedzialności za swe postępowanie. To 
nie jest łatw e życie człowieka, mającego raz na 
zawsze wytyczone drogi postępowania; gdyby miało 
to być takie życie, człowiek niewiele różniłby się 
od zwierzęcia, którym  k ie ru ją  raz na zawsze ustalo
ne instynkty — lub którym  kieruje człowiek, de
cydujący o jego losach i postępowaniu. Dlatego, że 
taik jest, może Norwid mówić o tej w o l i ,  k tó 
ra jest w łasce u Boga. Człowiek ma tak  postępo
wać, aby jego czyny w ynikały z woli czynienia m i
łości. Celowo pominięto tu określenie „czynienie do
brze“, gdyż „nikt nie jest dobry, tylko jeden, Bóg“ 
(Mt.19:17). Nigdy nie wiadomo, jaki postępek czło
wieka jest dobry przed obliczem P ana i dlatego nie 
wolno chlubić się „dobrymi uczynkam i“. Należy za 
to mieć wolę praktykow ania miłości i pozostawiać 
Bogu ocenę, jak  dalece czyny w ynikające z tej wo
li są zgodne z podwójnym Bożym przykazaniem  
miłości.

W życiu naszym  otacza nas Bóg. Bóg jest wszę
dzie, wszystko wie, wszystko widzi. To, co nam dał, 
w ystarcza nam  do życia. Nasza wiedza rośnie, ale są 
i granice poznania, określone przez nasze zmysły, 
nasz wiek, naszą pojemność umysłową. Biblia nie 
jest wykładem  żadnych teorii naukowych, jest O bja
wieniem Boga, który mówiąc nam kim jest, mówi 
nam zarazem, kim jesteśmy. Nie ma żadnej sprzecz
ności między nauką i w iarą. W iara głosi praw dy 
w ykraczające poza sferę nauki, tam  zaś, gdzie po
zornie w kracza w dziedzinę nauki, np. w opowieści 
o stworzeniu św iata, czyni to dlatego tylko, aby 
w sposób dostępny dla ludzi, którzy O bjaw ienie to 
przyjm owali, wyrazić tę podstawową praw dę o 
Stworzeniu, że Bóg stworzył św iat w miłości, z m i
łości, do miłości. Podobnie jest i z innym i tw ie r
dzeniami Biblii, k tóre rzekomo m ają stać w  sprzecz
ności z tymi czy innymi dziedzinami wiedzy.

Dlatego przekonanie filozofii idealistycznych, wy
rosłych na gruncie Oświecenia, jakoby można było 
rozgraniczyć życie świeckie od duchownego, jakoby 
można było postawić znak sprzeczności między nau
ką i w iarą — a są to w istocie jedne i te same 
tw ierdzenia — jest błędne. Na gruncie chrześcijań
stwa, na gruncie Objawienia, nie ma i nie może być
0 tym mowy. Chcemy czy n ie chcemy, jesteśm y 
stworzeni, nie jesteśm y stworzycielami. Jesteśm y od
powiedzialni przed Bogiem za swoje czyny, czy to 
nam się podoba, czy nie. Żadne środki postępowania, 
ani czarna ani b iała magia, żadna zm iana przekonań 
ani wiary, żadne otum anianie się alkoholem czy in
nymi narkotykam i, żadne okaleczanie się (co czy
niła sekta skopców, tępiona zresztą przez władze 
Rosji carskiej) ani żadne inne sposoby uciekania od 
odpowiedzialności, np. przez wstąpienie do zakonu, 
w którym  obowiązuje bezwarunkowe posłuszeństwo, 
nie mogą nas zwolnić od tego. Tak jesteśm y stw orze
ni. Jesteśm y — jak  i wszystkie inne stw orzenia — 
d o b r z e  stworzeni przez Boga. Od nas samych
1 od nas tylko zależy, czy będąc dobrze stworzeni 
będziemy dobrze ż y l i .  Za to złożymy, gdy czas 
się dopełni, rachunek przed Bogiem.

To jest w łaśnie praktyczne chrześcijaństwo: w  Pol
sce drogę do niego wskazywał Norwid, nasz n a j
większy chrześcijański myśliciel.

Głos Norwida nie został jednak usłyszany. W in
nych krajach mówili to samo wielcy myśliciele — 
mówili i mówią. Kazania B runnera ściągają tysią
ce w iernych do zboru rw Ziirichu. Dzieła B artha 
i B runnera, dzieła innych współczesnych reform ato
rów rozchodzą się po całym świecie w wielotysięcz
nych nakładach. Antropologia B runnera została o sta t
nio w ydana w popularnym  w ydaw nictw ie Rowohlta 
w NRF w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy. To, 
co ma nam do powiedzenia współczesna reform acja, 
jest nowe i odkrywcze, jest śmiałe i porywające. Nie 
wolno nam , protestantom  polskim, przechodzić obo
jętnie obok tych myśli, obok tych praw d. P raktycz
ne chrześcijaństwo, to życie we współczesności p ro
blemam i naszych czasów, te imamy rozwiązać, te 
w sobie przezwyciężyć. Aby móc to uczynić, m usi
my być świadomi, o co chodzi we współczesnym 
życiu, tak, jak  jesteśm y świadomi, o co chodzi 
w chrześcijaństwie.

KOMUNIKAT CHRZEŚCIANSKIEJ RADY EKUMENICZNEJ, 
KOMISJA MŁODZIEŻY

Podaje się do wiadomości Czytelników, że organizacja zapowiedzia
nych, koedukacyjnych Ekumenicznych Wczasów dla pracowników mło
dzieżowych w Zachełmiu (sierpień) dobiega końca. Ankiety zgłoszenio
we i szczegółowy komunikat, dotyczący treści wczasów i zasad przyj
mowania kandydatów został przesłany do Władz poszczególnych Koś
ciołów i do przedstawicieli młodzieżowych. Obszerniejsze informacje 
podano w n-rze 2/58 „JEDNOTY” w wiadomościach z kraju. Termin 
przyjmowania zgłoszeń upływa dnia 5 czerwca br.

Czekamy na zgłoszenia.
KOMISJA MŁODZIEŻY
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T E O L O G I A
w dobie współczesnych przewrotów

K S .  D R  E M I L  J E L I N E K

II.

TEOLOGIA WIARY R. BULTMANNA

D ZIŚ jeszcze za wcześnie na ocenę teologii R u 
d o l f a  B u l t m a n n a ,  znakomitego nowo- 

testam entow ca niemieckiego, którego imię zna
ne jest dziś na całym świecie. Niektórzy staw iają jego 
teologię na d iam etralnie przeciwnym  miejscu, niż teo
logię K. B artha, twierdząc, że Bultm ann, acz bez ogra
niczeń czerpie z wyników teologii liberalnej, stoi 
wszakże bliżej pozycji Bartha, niż teologii liberalnej, 
podobnie, jak to było w ew nątrz szkoły dialektycznej 
w czasie dwóch jej wielkich sporów, w walce B artha 
z historyzm em  F. G ogartena oraz w jego walce z teo
logią natu ra lną  Emila B runnera. Jakkolw iek się rze
czy m ają, nie ulega wątpliwości, że wysiłki Bultm anna, 
zm ierzające w k ierunku  tzw. „odm itologizowania” No
wego Testam entu, budzą dziś w świecie teologicznym 
nie mniejsze zainteresow anie, niż przed 30 laty w y
stąpienie K. Bartha.

Bultm ann, podobnie jak - i Barth, wyszedł z założeń 
szkoły wielkich naukowców liberalnej obserwacji, a
jako now otestam entow iec pozostaje w najściślejszym 
związku z ich m etodą historyczno-krytyczną, no 
i oczywiście z ich najw ażniejszym i odkryciami. Zu
pełnie tak  samo, jak K arol Barth, stanął od samego 
początku po stronie tzw. „wyznawców“, jawnie w al
czących w Kościele i w teologii z hitlerow ską zarazą 
„niemieckich chrześcian”. W tej walce z nowoczesnym 
pogaństwem  nazistów sfery niemieckich ,,wyzmawców“ 
może zbyt silnie podkreślały znaczenie i doniosłość 
wyznania, konfesji tak, że niejednokrotnie groziło n ie
bezpieczeństwo utożsam ienia w iary z gotowymi, dog
matycznymi sform ułowaniam i reformacyj.nych kon- 
fesyj. Bultm ann miał wrażenie, że jest to naw rót 
do prymitywnej ortodoksji o wyraźnych rysach te
ologicznego barbaryzmu.

Przeciwko tem u zaprotestował w roku 1941 głoś
nym dziś artykułem  „Neues Testam ent und M ytholo- 
gie”, wydanym  w roku 1948 w zbiorze artykułów  
„Kerygm a und M ythos“. Bultm ann poszedł w imnym 
kierumku, niż Barth.—, którem u chodziło o w ystąpie
nie przeciwko liberaliśtycznem u subiektywizmowi. 
Bultm annowi chodzi zaś o to, aby dla człowieka dzi
siejszego Ewangelia przestała być wew nętrznie obcą 
doktryną, lecz mocą osobistego życia wiary, aby 
człowiek mógł bez wewnętrznego kryzysu, i bez 
wyrzutów  sum ienia przyjąć „oczyszczone“ jądro 
Ewangelii. W edług Bultm anna bowiem Nowy Testa
m ent przejął stary, dziś już przebrzmiały, „mityczny“ 
obraz św iata, zaludniony istotam i anielskim i i dem o
nicznymi, który bierze całkiem na serio cuda, a zba
w ienie pojm uje jako dram at, który zakończy się kos
miczną katastrofą świata. Ten obraz św iata jest — 
wg. niego — dla dzisiejszego człowieka nie do p rzy
jęcia. Czyż Kościół chrześcijański i jego teologia m ają 
praw o domagać się od współczesnego człowieka, aby 
przyjm ow ał coś, co już dziś jest dla niego zgoła obce?

Owe mitologiczne w yobrażenia i m otywy Nowego Tes
tam entu  nie są istotą w iary i posłannictw a Kościoła, 
lecz tyko form ą za pomocą której now otestam entow i 
świadkowie w ypow iadają coś całkiem innego. Istotnym  
sensem nowotestamentowej wiary jest przeświadcze
nie, że Bóg w krzyżu Jezusa Chrystusa zwraca się do 
nas z apelem o posłuszne naśladowanie Syna (Bożego. 
W edług B ultm anna w Ewangelii nie chodzi o obiek
tywne zbawcze czyny Boże, nie o to, czego Chrystus 
dokonał, aby oswobodzić człowieka z pęt grzechu 
i śmierci, ile raczej o to, aby człowiek poznał i zrozu
miał w łasną sytuację, aby przestał polegać na w idzial
nym i przem ijającym  świecie; zbawienie dokonuje się 
wyłącznie i jedynie w ludzkim sercu, w ludzkiej św ia
domości, w ludzkim  duchu. Nie ma innej drogi do 
Boga i nie ma innej nadziei przed Bogiem, jak ty l
ko wiara. Tak w osobistej walce w iary rodzi się „t e c- 
l o g i a  w i a r  y ”.

Ewangelia i w ogóle księgi nowotestam entowe nie 
są historycznym i dokum entam i życia Jezusa i Jego 
słów, iecz tylko dokum entam i, w których Kościół ujął 
i wyraził w iarę najstarszego zboru. Nie mogą one być 
bezpośrednim źródłem dla poznania historycznego Je 
zusa. H istorycznego Jezusa nigdy nie poznamy! B ult
m ann nie w ątpi w praw dzie o Jego historycznej eg
zystencji (por. R. Bultm ann: Theologie des NT, Tü
bingen 1951, 386 — 396, § 46 Der Anstoss), ale jest 
przekonany, że została ona w tradycji Kościoła całko
wicie przekształcona. Fragm enty, które mówią o me- 
sjanicznej świadomości Jezusa są również wynikiem  
twórczości najstarszego zboru. W edług B ultm anna nie 
da się udowodnić, że Jezus sam uw ażał się za M esja
sza. Nie dziw, że autor krytycznej analizy pierwszego 
tomu Teologii NT Rudolfa B ultm anna w wychodzącej 
w Lozannie „Revue de theologie et de Philosophie” 
upatru je  w osobach Baura i Wredego. Jezusowe k e 
rygm a nie jest związane z historycznym  zjawiskiem 
Jezusa z N azaretu.

Najnowsze podręczniki teologii Nowego Testam entu 
patrzą na Jezusa w dalszym ciągu, jako na apokalip
tycznego M esjasza, ale B ultm ann dowodzi, że Jezus 
wT rzeczywistości był tylko nauczycielem (rabbi). Nie 
ulega wątpliwości — wg. B ultm anna — że tak patrzy 
na Jezusa najstarsza w arstw a tradycji synoptyków 
i Jana. W przeciw ieństw ie jednakże do żydowskich 
rabbinim  Jezus nie jest uczniem niczyim. — On został 
wyuczony przez samego Boga. Zdaje się, że dopiero 
apostoł Paw eł odchodzi od tej tradycji prazboru i m ó
wi o Chrystusie wywyższonym. Bultm ann i jego zwo
lennicy są zdania, że Kościół dziś, „u schyłku konstan 
tynowskiej epoki będzie m usiał powrócić do koncepcji 
Jezusa-nauczyciela i jego postulatów  (por. E. Fascher: 
Jezus der Lehrer, w „Theologische L itera turzeitung”, 
1954 nr 6).

W poglądach B ultm anna pierwotne chrześcijaństwo 
jest po prostu  jedną z wielu religii synkretystycznych. 
Na jego pow stanie złożyła się w pierwszym  rzędzie 
„pobożność” Jezusa i kult Jezusowy, dalej hellenistycz
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na filozofia i religia, oraz demonologia i gnostycyzm. 
(R. Bultm ann: Das U rchristentum s im Rahm en der 
antiken Religionen, Ziirich 1949). Światopogląd chrześ
cijański zajm uje pośrednie stanowisko między św ia
topoglądem judaistycznym , a hellenistycznym .

F. Buri jest zdania, że B ultm ann drogą,, odmitolo
gizowania” Nowego Testam entu umożliwia dzisiejsze
m u człowiekowi przyjęcie wieści Ewangelii. Pono dla 
dzisiejszego człowieka nie do przyjęcia jest takie po
jęcie zbawienia, k tóre jest związane z inkarnacją Syna 
Bożego, zastępczą śmiercią, zm artw ychw staniem , w nie
bowstąpieniem  i pow tórnym  przyjściem  na świat. To 
rzekomo już sta ra  i dawno przebrzm iała mitologia!

Nie ulega wątpliwości, że p ierw iastk i prym ityw nego 
światopoglądu w Biblii istnieją i że one dla nas 
ostatecznie przebrzmiały. Bultm ann zajm ował się 
mitem, jako problem em samodzielnym i może le
piej, niż kto inny, pojął jego sens i rację bytu 
i z zasadniczej różnicy m iędzy św iatopoglądem  dzisiej
szym, a starożytnym  wyprowadził konsekw entny 
wniosek i postulat „odm itologizowania”. Kościół i teo
logia w samej rzeczy nie może i nie śmie zapomnieć
0 człowieku, k tórem u chce zwiastować Ewangelię, 
a który  dziś na wszystkich odcinkach życia myśli 
w kategoriach naukowych i technicznych, a nie m ito
logicznych; czyż tylko religia i teologia m iałyby s ta 
nowić w yjątek? My, ludzie dzisiejsi inaczej pojm u
jemy porządek i układ św iata, niż człowiek starożyt
ny. Różnice w obu światopoglądach są tak  ogromne, 
że w  gruncie rzeczy nie ma między nimi żadnej 
łączności. Ale mimo ogromnego postępu wiedzy
1 techniki, mimo zmiany światopoglądu, problem 
grzechu, odpuszczenia i naw rotu do Boga nigdy nie 
przestaje być aktualny i niepokojący. Dlatego B ult
m ann próbuje interpretow ać zwiastowanie (keryg- 
ma) Nowego Testam entu tak, aby umożliwić dzi
siejszemu człowiekowi zrozumienie samego siebie, 
swego życia i swego posłannictwa. Nie osiągnie się 
tego inną drogą i innym sposobem, jak  tylko przez 
zrzeczenie się w łasnej samowystarczalności i przy
jęcie wieści o Bogu, który w Jezusie Chrystusie 
przynosi i darow uje nam nowe życie. B ultm ann jest 
przekonany, że dzięki takiej in terpretacji usuw a 
z drogi wszelkie przeszkody, które piętrzą się w for
mie mitologicznych pierw iastków  Pism a Św. Przez 
„odmitologizowanie“ P ism a ma prowadzić droga 
do serca ludzkiego, samo zaś „odm itologizowanie“ 
nie m a wyjałowić Objawienia, lecz ma je zw iasto
wać w nowoczesnym języku i we współczesnych po
jęciach. Bultm ann bynajm niej nie myśli iść na 
ustępstw a sum ieniu dzisiejszego człowieka, lecz chce 
mieć do czynienia z człowiekiem takim , jakim  jest 
w danej historycznej rzeczywistości.

KRYTYKA TEOLOGII BULTMANNA

Zasadniczo nie zgadzam się z Bultm annem , ale p rzy
znać muszę, że w wierze nie chodzi o stary, zdezaktua
lizowany światopogląd i że w raz z rozwojem ku ltu ry  
zmienia się również człowiek. Dlatego wieść bib lij
ną należy stale na nowo in terpretow ać i w ypow ia
dać ją w kategoriach zrozumiałych dla człowieka 
danej epoki. Dalszy pozytywny w kład Bultm anna 
upatru ję w  jego teologii „z w iary i dla w iary“, tj. 
takiej teologii, k tóra nie jest m etafizyczną nauką,

ani intelektualistycziną teorią, które można przyjm o
wać z prostej ciekawości, bez osobistych, m oralnych 
zobowiązań. Trudno wszakże w Bultm annie widzieć 
konstruktyw nego twórcę. Jest to raczej typ w ielkie
go, niespokojnego ducha, który nie daje usnąć i zm u
sza do myślenia, chociaż czasem myśleć boli! I jesz
cze coś więcej. Są tu  dalsze zastrzeżenia. Praw da, 
że Bultm ann, podobnie zresztą jak i Bart, w strząs
nął fundam entam i teologii liberalnej, ale czy sam 
przypadkiem  nie tyle usunął z drogi współczesnego 
człowieka przeszkody, tam ujące mu drogę do w iary, 
ile raczej podważył najbardziej fundam entalne pod
stawy samej wiary. Czyż .nie o tw arł na oścież bram  
niewierze? Nie utknął w grząskim gruncie subiekty
wizmu? Troska Bultm anna o nowoczesnego czło
w ieka musi wywołać tego rodzaju pytanie. S tw ier
dzić trzeba, że w jego teologii akcent został poło
żony nie na Bogu, jak jchciał Barth, lecz na czło
wieku, na ludzkiej problematyce. W chęci zak tua
lizowania wieści biblijnej przekreślił niektóre 
pierw iastki, będące nie tylko zew nętrzną formą ew an
gelii, lecz i jej najistotniejszą treścią. Pewnie, że Je 
zus Chrystus musi być nasz, musi wstąpić do naszego 
serca, musi stać się osobistym Zbawicielem i Panem , 
którem u można oddać się dobrowolnie, z miłością i uf
nością. On nie może być tylko nieosobistą i nieosobo- 
wą konstrukcją ortodoksyjną. Zachodzi wszakże py
tanie, czy przypadkiem  w ujęciu Bultm anna ten ideał 
nie nabiera cech destrukcji religijnej. „Evangelium 
C hristi” prowadzi nieuchronnie do „evangelium  de 
C hristo” i vice versa. Gdzie jak gdzie, ale tu  właśnie 
nie wolno teologowi rozdzielać tego, co Bóg złączył. 
Ten zarzut w ysunął przeciwko Bultm annow i już 
przed dziesięciu laty M aurice Goguel w swym artykule 
„De Jesus ä l’apotre P aul” w Revue d ’Histoire et de 
Philisophie religieuse (1948 — 1949, 1—29, XXVIII — 
XXIX). Docent praskiego Wydziału Teologicznego, 
J. M. Lochman, w swym artykule „O liberalnej teo
logii“, zamieszczonym w „K restianska Revue“ (1953, 
291), posuwa się jeszcze dalej. Wszystkie tego ro
dzaju próby zrelatyw izow ania chrystologii — po
w iada om — są w gruncie rzeczy napiętnow ane teo
logicznym nihilizmem, albowiem uzależnić C hrystu
sa od ludzkiej w ew nętrznej problem atyki, to nic 
innego, jeno Chrystusa przekreślić, zredukować Go 
do funkcji ludzkiego serca, symbolu, czy wreszcie n a 
wet iluzji. Ostatecznym wynikiem  takiego postępo
w ania może być tylko subiektywizm: ludzka dusza 
1 jej twórcze możliwości są pierwszym  i ostatnim  
czynnikiem religijnym , a teologia staje, się psycholo
gią. Może tu być wprawdzie jeszcze mowa o życiu re 
ligijnym, naw et można w tych w arunkach mówić 
i o przebudzeniu religijnym  i m oralnym , ale jest to 
życie na podstawach zgoła innych, niż te, na których 
żyje kościół; to nie jest życie z Chrystusa, lecz z sie
bie samego! Lochman, który jak się zdaje, jest dobrym 
krytykiem  i doskonałym znawcą współczesnej teolo
gii, upatru je w poczynaniu Bultm anna wręcz ku lm ina
cję liberalnej lewicy ewangelickiej teologii (Krestian- 
ska revue, P raha 1956, 116). W osobie i teologii R. B ult- 
m anna liberalizm  ruszył do walki o wolność czło
wieka, oswobodzenie od tradycji, autorytetu , dogmatu, 
nauczycielskiego urzędu Kościoła i Pism a św. P odsta
wą tej teologii jest tylko sfera ludzkiego ducha.

Najostrzej wszakże przeciwko Bultm annowi w ystą
pił, wspomniany już w pierwszej części niniejszego a r 
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tykułu, A nders Nygren. W artykule pod znam iennym  
tytu łem  „Chrystus i moce zniszczenia” i z wym ow
nym podtytułem  „Jeszcze słowo w sprawie odmitolo
gizowania chrześcijaństw a”, zamieszczonym w Svens 
teologisk k varta lsk rift w roku 1951 (rocznik 27), po
wiada: Jeśli się komu wydaje, że Ewangelia jest pełna 
mitów, to najlepszy dowód, że nie rozumie jej wieści. 
I w łaśnie tu, a nie gdzie indziej należałoby przepro
wadzić demitologizację. Zasługą B ultm anna pozosta
nie, że zagadnienie to spostrzegł, ale wielkim jego m i
nusem  jest, że oglądał je w perspektyw ie oświecenia 
i dlatego jego próba należy raczej do przeszłości. Nie 
Nowy T estam ent powinien być odmitologizowany, ale 
raczej ów nowoczesny pogląd na chrześcijaństwo. 
Ewangelii nie należy sprowadzać do poziomu mitów 
dzisiejszych, k tóre za Rosenbergiem moglibyśmy n a 
zwać „miły XX w ieku“ ! Nasze stanowisko i n a 
sza ska la nie mogą być m iarą Ewangelii. P rzy
szłe generacje będą się dziwić, jak ubożuchną straw ą 
teologiczną karm iliśm y się dzisiaj, podobnie jak my 
nie przestajem y się dziwić jałowości Oświecenia 
z chwilą, gdy jego przypuszczenia straciły dla 
nas jakikolw iek sens. Odmitologizowanie w inno- 
by być jednak przeprowadzone, ale odmitologizowanie 
tego rodzaju, któfe by odwróciło nas od wszelkich 
wątpliw ych przypuszczeń i od mitologicznych p ier
w iastków  dzisiejszych czasów, które to w łaśnie ro 
bią wrażenie, jakoby realizm  now otestam entow ej w ie
ści był mitologią. Nie łatw a to sprawa! Wszyscy bez 
w yjątku  jesteśm y spętani dzisiejszym sposobem m yśle
nia, lecz to nie może być zasadą naszej herm eneutyki.

Z Bultm annem  można się nie zgadzać, ale trzeba 
uznać, że jes*t on wybitną osobistością współczesnej 
niemieckiej teologii. W przeciw ieństw ie do B artha, by
wa on nazyw any ortodoksą między liberałam i, aczkol
wiek sfery ortodoksyjne odżegnują się od niego, uw a
żając go za zdecydowanego liberała lat ostatnich. Czy 
w istocie jest liberałem , trudno powiedzieć. Jak  się 
zdaje, dzieli go wszakże od liberalizm u tylko niew iel
ki krok, ale chodzi innymi, niż liberalizm  drogam i; 
jest też o całe niebo oddalony od wulgarnego 
liberalizm u. A jednak, mimo tego dystansu, zasadnicza 
tendencja teologii Bultm anna, najw yraźniejszy rys li- 
beralistyczny. B ultm ann jest uczniem egzystencjona- 
listów. Nie spraw ia m u wielkiej trudności uczyć się 
od Heideggera, chociaż ten jest zdeklarow anym  p ro 
fanem i ateistą. Zwolennicy B ultm anna usiłują oczywi
ście ten fak t uspraw iedliw ić i wyjaśnić charakterem  
doby współczesnej.

Dużo nowego św iatła do tych zagadnień wniósł Die
trich Bonhoeffer, docent system atycznej teologii, je 
den z najznakom itszych reprezentantów  zdecydowanej 
praw icy niemieckiego Kościoła wyznawców. Na m ie
siąc przed końcem drugiej wojny światowej został 
stracony w obozie koncentracyjnym  we Flossenburgu. 
W czasie śledztwa w latach 1943 — 1944 pisał „gryp
sy” do swojego teologicznego przyjaciela E. Bethgena, 
który  po jego śmierci w ydał je drukiem , jako „W ie
derstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen 
aus der H aft” (München 1951, stron 278. por. także 
Etykę Bonhoeffera, w ydaną po śmierci au to ra  w Mo
nachium  w roku 1949 na podstawie notatek, pisanych 
w obozie koncentracyjnym ). W tych w łaśnie „gryp
sach” teologicznych Bonhoeffer staw ia sobie pytanie, 
czym jest Kościół i teologia dla współczesnego czło
w ieka i to zarówno dla „heftlingów ” koncentracyj
nych, jak i d-la ich dręczycieli. Poddaje ostrej krytyce

dotychczasową teologię. Jest on zdania, że naw et Bar- 
thowi nie udało się podać nowej, radykalnej „religij
n e j” in te rp re tac ji Pisma Świętego. B arth  widział 
wprawdzie brak i czystej „religii” i wypowiedział zde
cydowaną wojnę liberalizmowi, ale tu w łaśnie skoń
czyła się jego wielkość. Poza tę granicę nie w ykro
czył. To właśnie, zdaniem Bonhoeffera, spostrzegł B ult
mann, ale granicę B artha pojął w duchu liberalistycz- 
nej tradycji i dlatego usiłował chrześcijaństw o zredu
kować do jego „istoty” bez „m itologicznych” nalecia
łości. Tę B ultm annow ską preparację Nowego T esta
m entu Bonhoeffer zdecydowanie odrzuca. Jego zda
niem, Nowy Testam ent nie głosi jakichś powszechnych 
praw d religijnych w mitologicznej szacie, lecz zwia
stu je najrealn iejszą wieść o czynach Bożych, z których 
najważniejszym  jest w łaśnie zm artw ychw stanie C hry
stusa. Nie wolno tu, jak to robi Bultm ann, odróżniać 
istoty od szaty zewnętrznej, albowiem samo zm ar
tw ychw stanie jest najistotniejszą treścią Ewangelii. 
Bonhoeffer, mąż biblijnej w iary i modlitwy, usiłuje 
wyrazić centralną rzeczywistość biblijnego zw iastow a
nia w zgoła nowy, świeży sposób, że sam Bóg w oso
bie Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zm artw ych
wstałego zniżył się do człowieka i zstąpił na świat.

Nie odsądzamy B ultm anna od czci i w iary, nie 
chcemy i nie możemy go ignorować, albo puszczać koło 
uszu jego wezwania, aby teologia podała nową in te r
p retację biblijnej wieści, aby ją oswobodziła od w ie
kowych naleciałości, wyobrażeń, obrazów i sposobów 
m yślenia obcych dzisiejszemu człowiekowi, ale w ydaje 
się, że ta rew izja w iary m usi być dokonana na całkiem 
innej p latform ie i na całkiem innych podstawach, niż 
te, k tóre podaje Bultm ann w swym spirytualiźm ie i in- 
dywidualiźmie. Już przed 10 laty  W alter K laas w  swej 
rozpraw ie „Der m oderne Mensch in der Theologie R u
dolf B ultm anns” (Zürich 1947) zwrócił uwagę, że Bult- 
m annowskie „odm itologizowanie” i „odhistoryzowa- 
nie“ Pism a Św. przysposabia Ewangelię nowoczesnym 
przesądom i uprzedzeniom i że wobec tego nie jest 
to wcale teologia, lecz w yrafinow ana antropologia! Do 
tego samego przeświadczenia — jak widzieliśmy — 
doszedł i Lochm an.

Można zwrócić uwagę na jeszcze inny aspekt oceny 
teologii B ultm anna. Jak  wiadomo, Kalw in w swej teo
logii podkreślił suwerenność Słowa Bożego; reform o
w any system atyk — K arol B arth tworzy „teolo ię 
Słow a”. L u ter natom iast był do głębi duszy w strząś
nięty twórczą mocą i rzeczywistością subiektyw nej 
w iary; lu tersk i now otestam entow iec Rudolf Bultm ann 
tworzy tedy „teologię w iary”. I tak od czasów refo r
m acji w osobach obu czołowych reprezentantów  ew an
gelickiej teologii, dochodzą do słowa dwa zasadnicze 
postulaty; teologia pow inna spocząć na fundam encie 
dialektycznej jedności obu tych b iblijno-reform acyj- 
nych założeń. Sam Barth, we w spom nianej już pró
bie zrozum ienia Bultm anna, usiłując uchwycić sens 
jego wysiłków i historyczną jego pozycję, w yrokuje: 
Rudolf B ultm ann jest luteraninem ! Całe dzieło B ult
m anna chce po prostu w yjaśnić jego konfesyjną 
przynależnością, na  podstawie pewnych lutrow sko- 
m elanchtonowskich motywów. Jest to może i dow 
cipne, ale czy słuszne, to już inna spraw a. Zdaje 
się wszakże, że B ultm anna nie da się wydedukować 
tylko z luteranizm u.

(dokończenie nastąpi)
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JEDNO Z NASZYCH ZADAŃ
KS. B O G D A N  T R A N D A

W IELE dzisiaj się mówi i wiele pisze na 
temat klęsk społecznych, szerzących 
się w naszym kraju. Jedną z nich jest 

alkoholizm. Zbyteczną jest rzeczą przytaczać 
tu dane statystyczne, dotyczące ilości ljitrów 
czystego alkoholu, przypadającego na głowę 
ludności, sum wydawanych miesięcznie, czy 
strat, ponoszonych przez przemysł. Rzecz aż 
nadto dobrze znana z codziennej praktyki i co
dziennej konfrontacji z rzeczywistością. Alko
hol staje się nieodłącznym towarzyszem czło
wieka. Przy pracy i przy wypoczynku, w ra
dości i smutku. Walka z tą klęską przybiera 
na sile i jako jej wynik mamy... zwiększone 
spożycie alkoholu. Ani kilkakrotne podwyżki 
cen, ani ograniczenia w sprzedaży nie wpły
nęły na zahamowanie postępującego procesu 
rozpijania się społeczeństwa. Powstają wobec 
tego wątpliwości, czy akcja, prowadzona w tym 
kierunku, jest celowa. Że jest nieskuteczna, to 
widać.

Czytaliśmy niedawno o nowym sposobie 
walki, mianowicie o zamierzonym wprowadze
niu na rynek napojów o niskiej zawartości al
koholu. Należy oczekiwać, że skutek będzie 
wręcz przeciwny do zamierzonego. Wyobrażam 
sobie, że żaden ,,szanujący się” amator moc
nych trunków nie weźmie ,,aperitifu” do ust. 
Pozostaną dla początkujących, jako zachęta, 
kusząc niską ceną i łatwym dostępem, przy 
czym wszelkie wątpliwości własnego sumienia, 
można będzie rozwiać w przekonywujący spo
sób — przecież tu jest tak mało alkoholu! Nic 
przeto dziwnego, że zamiar ten spotkał się 
z ostrym protestem Głównego Komitetu Prze
ciwalkoholowego oraz wielu poważnie myślą
cych środowisk i osób.

Sprawa walki z alkoholizmem wymaga mo
bilizacji wszystkich sił państwowych i społecz
nych. Należy podkreślić zwłaszcza ten drugi 
czynnik, bowiem same środki administracyjne 
i medyczne nie wystarczą. Tymczasem prasa 
przynosi od czasu do czasu wiadomości o nie
dopuszczeniu do działania komórek społecz
nych. W społeczeństwie leżą poważne siły, któ
rych lekceważyć nie wolno.

Sposoby walki z alkoholizmem, o których się 
słyszy i czyta, budzą wątpliwości nie tylko dla
tego, że nie widać wyników, ale i dlatego, że są 
błędne, a przynajmniej niekompletne w samym 
założeniu. Walka bowiem, jakkolwiek koniecz
na, w tej formie w jakiej istnieje, jest pracą 
Syzyfa. Gdy zjawisko zaistniało, jest rzeczą 
niesłychanie trudną i kosztowną jego zwalcze
nie. Dlatego trzeba działanie zwrócić przeciw
ko przyczynom. A na tym polu nie robi się nic, 
lub prawie nic.

Zjawisko alkoholizmu interesuje nas, jako 
chrześcijan, zarówno z punktu widzenia spo
łecznego, jak i czysto religijnego. Chrześcijań
stwo jest religią na wskroś humanitarną, po

nieważ jej ośrodkiem zainteresowania jest 
człowiek. Wielu mylnie sądzi, że dotyczy ono 
Boga i Jego spraw, a człowiek znajduje się na 
marginesie.

»W ygląda, jakbyśm y zapom nieli, że św iętość żyw ego
Boga może okazać sw oją moc i. znaczenie ty lko przez ze
staw ien ie z Jego działaniem  w historii. Jego dialogiem
z człow iekiem , Jego z nim  społecznością” *).

Dlatego wszystko, co ludzkie, nas obchodzi. 
Zagadnienia społeczne stoją na czołowym miej
scu w chrześcijańskim systemie. Społeczna 
szkodliwość alkoholizmu musi przeto znaleźć 
swój oddźwięk w środowisku religijnym. Jest 
ona zjawiskiem, nie podlegającym dyskusji 
i uznanym przez wszystkie środowiska. Chciał
bym tu podkreślić mniej rzucającą się w oczy 
stronę zagadnienia. Tę mianowicie, że alkohol 
godzi w same korzenie religijnej postawy czło
wieka. Osłabiając działanie woli, paraliżując 
władze umysłowe, podważając poczucie moral
ne, jest czynnikiem destruktywnym w sferze 
ducha. Jako taki alkoholizm jest niebezpieczny 
dla religii. Zarówno więc ze względów społecz
nych, jak i ze względów czysto duchowych, 
Kościół ma obowiązek nie tylko zabrać głos 
w sprawie swego stosunku do zagadnienia, ale 
też podjąć konkretną działalność. Zwłaszcza, że 
ma świadomość powagi sytuacji, ma swój spe
cyficzny pogląd na tę sprawę, ma też w sferze 
swych środków działania możliwość skutecznej 
akcji. Pragnę tu zwrócić uwagę przede wszyst
kim na rolę religii, jako czynnika chroniącego 
przed alkoholizmem. Nie znaczy to, że nie ma 
ona znaczenia wobec zaistniałego faktu. Znamy 
bowiem dostatecznie dużą ilość przypadków 
wyrwania się z nałogu pod wpływem silnych 
przeżyć religijnych. Blizna wszakże i pewna 
skłonność zostaje. Trzeba się zav'sze strzec 
przed ponownym zapadnięciem. Rzecz ma się 
tutaj podobnie jak w medycynie. Nie może
my zaniedbywać działania w przypadku za
istnienia choroby, lecz wykorzystać wszystkie 
możliwości medyczne i duchowe do jej zwal
czenia. O wiele ważniejszą jednak i skutecz
niejszą rzeczą jest z a p o b i e g a n i e  za
istnieniu schorzenia.

Widzę zasadniczo dwie przyczyny, które le
żą u podłoża tego nałogu. Pierwszą z nich jest 
załamanie się wiary w jakikolwiek sens i war
tość życia, drugą zaś jest wpływ środowiska.

Brak wiary w sens życia i jego obiektywną 
wartość jest zjawiskiem dość powszechnym, 
wynikającym z warunków życia. Układ stosun
ków, przeżycie zawodów, niepewność jutra, 
relatywizm, zmaterializowanie (w sensie prak
tycznym, nie filozoficznym) społeczeństwa, nu
da i beznadziejność oraz wiele innych czynni
ków składają się na te warunki, które stwarzają 
określony, współczesny typ człowieka. Kościół,

*) Karl Barth — „The hum anity of God” wg. spraw ozda
nia, zam ieszczonego w „The Reformed and Presbyterian  
W orld” t. XXIV, nr 8 str. 350.
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działając w tych ściśle przez okoliczności okre
ślonych czasach, musi swe metody do nich sto
sować. Musi żyć życiem człowieka współczes
nego. Kościół, jako instytucja, reprezentująca 
wartości nadnaturalne, przeciwstawiony jest 
(w szczególnym sensie) naturze. Wynika to 
choćby z Pawiowej nauki o przeciwieństwie 
ciała i ducha. Nie zachodzi tu sprzeczność, lecz 
równowaga, która wyraża się w uznawaniu 
potrzeb natury z jednej strony, a w prymacie 
ducha — z drugiej strony. Są one faktycznie 
w człowieku przeciwstawione sobie, zachodzi 
między nimi waljka, w której dążymy do zwy
cięstwa wartości duchowych. Chrześcijaństwo 
ma możliwość kształtowania charakterów, two
rzenia ludzi silnych i zdrowych moralnie. Za
daniem więc Kościoła jest ukazanie sensu ży
cia i przekonanie o jego celowości i wartości. 
Należy postawić pytanie, czy Kościół spełnia 
należycie to zadanie. Są środowiska, gdzie wy
niki starczą za odpowiedź i świadczą o tym, że 
Kościół dysponuje środkami, które skutecznie 
przeciwstawiają się złu. Jako całość jednak 
Kościół nie stoi na wysokości zadania.

Bardzo często przyczyną depresji ducho
wej są osobiste ciosy, spadające na człowieka, 
do nich nie przygotowanego, nie uodpornione
go. Dlatego ogromna odpowiedzialność spoczy
wa na kierownikach Kościoła, za odpowiednie 
potraktowanie przede wszystkim chrześcijań
skiego wychowania oraz duszpasterstwa i kaz
nodziejstwa. Stopniowe wpajanie zasad moral
nych, kształcenie charakteru, rozwijanie życia 
duchowego, a szczególnie rozwijanie jasnego 
poglądu na zagadnienie Bożego Prawa, to 
elementy, urabiające jednostkę ludzką, stwa
rzające typ człowieka silnego, o zdecydowanym 
kierunku życiowym.

Wiiększe bodaj żniwo zbiera alkoholizm 
z drugiej, wymienionej przyczyny, mianowicie 
z powodu wpływu środowiska, w którym pa
nuje przekonanie, że picie wódki należy do 
oczywistych atrybutów ,,męskości”, że jest ona 
koniecznym składnikiem zabawy, przyjęcia, 
należy do dobrego tonu, stanowi pomost poro
zumienia. Jako taka wchodzi do codziennego 
życia. Stąd tylko krok, zwłaszcza u jednostek 
słabych, do przekroczenia miary i w konsek
wencji do alkoholizmu.

Kościół i tutaj może skutecznie przeciwsta
wić się alkoholizmowi przez stworzenie odpo
wiednio silnego, oddziaływającego środowiska. 
Jest to jedno z głównych zadań zboru, zresztą 
nie tylko ze względu na poruszany problem. 
Wielu zdaje się nie dostrzegać religijnej siły 
zwartego zboru, ani potrzeby dążenia do ści
słej społeczności. Religijni indywidualiści zu
pełnie zapominają o tym, że chrześcijaństwo 
jest religią społeczną, że ogrom zadania spo
czywa na chrześcijanach, jako społeczności. 
Jedną z przyczyn niemocy chrześcijaństwa jest 
brak społecznej więzi w komórce zborowej. To 
bardziej zaciążyło na chrześcijaństwie, niż je
go rozbicie jako całości. Duszpasterze muszą 
skończyć z ,,urzędowaniem”, a wejść w życie, 
do mieszkań i warunków pracy swych para
fian. Muszą poznać ich życie i problemy. Zwia
stowanie Ewangelii ma trafiać do żywego czło
wieka, a nie zawisać w próżni, ponad jego 
głową.

Alkoholizm nie jest jedyną klęską społeczną, 
która nas dotyka. Należą tu takie sprawy, jak 
rozkład rodziny, upadek powagi małżeństwa, 
anarchia seksualna, czy tzw. „zepsucie” mło
dzieży. To wszystko są zagadnienia ze sobą 
w jakiś sposób powiązane. Kościół i na nie 
musi zwracać uwagę i to nie w formie suro
wego potępiania „rozluźnienia obyczajów”, lecz 
w formie skutecznego oddziaływania przez bu
dowanie karnej i zwartej społeczności religij
nej. Walka z alkoholizmem to nie jest jakieś 
specjalne zadanie Kościoła, ale fragment jego 
działalności. Ta sprawa leży wśród wielu in
nych na polu jego pracy.

Nie chcę twierdzić, że w tym artykule uka
załem całokształt poruszonego zagadnienia. 
Przedstawiłem je tak, jak je widzę. Być może, 
dałoby się obraz rozszerzyć zarówno od strony 
przyczyn, jak i sposobów działania Kościoła. 
Chodzi mi o zwrócenie uwagi na to zagadnie
nie w sposób nieco inny, niż to się powszech
nie czyni, mianowicie z punktu widzenia Koś
cioła — jego zadań i możliwości. Jak wyżej 
wspomniano, jest to zaledwie fragment jego 
działalności, który musi znaleźć rozwiązanie 
w nowym ustosunkowaniu się Kościoła do ca
łokształtu życia.

S A G A N  I Z M
J A N  K O N A R

D ziwne, dotąd nie spotykane w języku polskim sło
wo.*) Co ono znaczy? Skąd się wzięło? Pochodzi 
od nazwiska młodziutkiej, zaledwie osiemnasto

letniej pisarki francuskiej, Franęoise Sagan, która przed 
trzema laty napisała niewielką powieść i z punktu 
zdobyła serce milionów czytelników na Zachodzie, a 
dziesiątki tysięcy i u nas. Wkrótce wydała nową po
wieść, zdobywając niebywały dotąd sukces literacki 
i rozgłos niemal na całym świecie. Książki jej tłu
maczy się na wszystkie możliwe języki, a zachwyt 
rośnie jak na drożdżach.

Fenomen literacki, głębia myśli, dar narratorski czy 
niebywały talent? Ale gdzież tam! A więc infekcja i 
moda? Może, ale jeszcze coś innego, po prostu, ,,sa- 
ganizm". Nie zajmowalibyśmy się tutaj samą Saganką, 
jak ją popularnie nazywają jej wielbiciele, gdyby ,,sa- 
ganizm", który młoda autorka z takim powodzeniem 
propaguje, nie był wyraźnie patologicznym zjawiskiem 
moralnym i religijnym dzisiejszego człowieka. Ale nie 

uprzedzajmy faktów. Przypatrzmy się lepiej jej książkom.

*) A r ty k u ł  n ad e s łan y  przez n aszeg o  k o re s p o n d e n ta  z C zech o 
s ło w ac j i.
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Pierwsza z nich to „Bonjour tristesse" — (Witaj, 
smutku). Fabuła książki jest całkiem nieskomplikowa
na, a akcja jej, obejmująca okres zaledwie kilku ty
godni, toczy się na uroczym wybrzeżu francuskiej Ri
wiery. Półsierota, siedemnastoletnia Cecylia, spędza tu 
swoje dolce farniente letnich wakacji w towarzystwie 
ojca i... jego kochanki. Po śmierci matki nieledwie od 
dzieciństwa przebywała w wytwornym pensjonacie, 
a teraz dostaje się raptem do zgoła innego świata. 
Ojciec, którego córka uwielbia bez granic i przebacza 
mu wszystko, jest zdeklarowanym, lekkomyślnym Don 
Juanem w wielkim stylu. Pędzi życie barwnego moty
la z kwiatka na kwiatek, z rozbrajającą otwartością 
(nawet przed córką!) reklamując to, jako najwyższy 
ideał życiowy. Zdecydowanie odrzuca jakiekolwiek 
pojęcia wierności i powinności; wszystko na świecie 
ma dla niego sens wyłącznie fizjologiczny. Źle się 
czujesz? Łatwa rada: pij mniej, a więcej sypiaj! Ani na 
myśl mu nie przyjdzie, okiełznać swoje żądze.

W towarzystwie takiego to ,,tatusia" młoda dziew
czyna wkracza w życie. Na szczęście czuwa nad nią 
czterdziestoletnia Anna, dawna przyjaciółka zmarłej 
matki Cecylii. Zrównoważona kobieta, wnet po powro
cie Cecylii z pensjonatu, usiłuje nadać poważniejszy 
kierunek jej życiu i strzec niedoświadczonej dziewczy
ny przed niebezpiecznym afektem do studenta Cyryla. 
Wysiłki Anny nie spotykają się wszakże z wielką 
sympatią dziewczyny, która widzi ponętniejszy przy
kład w postępowaniu uwielbianego ojczulka. I tak oboj
gu, ojcu i córce, na uroczej Riwierze powodzi się 
świetnie. Nieszczęście zaczyna się dopiero wówczas, 
kiedy ojciec ma szalony pomysł zaprosić na Riwierę 
i Annę, osobę która stanowczo nie nadaje się do ich 
towarzystwa. Niemniej jednak stosunki między oj
cem Cecylii, a Anną, układają się zrazu bardzo dobrze 
i zakończą się prawdopodobnie ślubem. Cecylia wszak
że jest przekonana, że to małżeństwo pozbawiłoby ją 
wyjątkowej pozycji względem ojca, a poza tym obawia 
się trochę twardej ręki Anny. Cecylia z pomocą po
rzuconej kochanki ojca zaczyna knuć wyrafinowaną 
intrygę. Udaje się jej sprowokować żądze ojca i rzu
cić go ponownie w objęcia kochanki. Anna oczywiś
cie dowiaduje się o niestałości swego przyszłego 
małżonka: boleśnie dotknięta w swych najgłębszych 
uczuciach, odjeżdża bez słowa. Dopiero po jej odjeź- 
dzie ojciec i córka uświadamiają sobie, co w osobie 
Anny stracili, ale na żal i pokutę jest już za późno. 
Zrozpaczona Anna w czasie szalonej jazdy autem ule
ga katastrofie i ginie. Ojciec z córką są zasmuceni 
tragiczną wiadomością i powracają do Paryża. Po ja 
kimś czasie smutek znika z ich serc i rozpoczyna się 
dawne życie. Śmieje się ojciec, śmieje się córka, opo
wiadając sobie nazwajem o swych sukcesach miłos
nych. Stary Don Juan wątpi, żeby stosunek jego córki 
do Filipa (nowa znajomość Cecylii) był tylko plato- 
niczny, a córeczka znowu bardzo dobrze wie, że ostat
nia kochanka kosztuje ojczulka bajońskie sumy. Ale 
oboje są szczęśliwi. Kończy się właśnie zima, a na 
wiosnę znowu sobie wynajmą na Riwierze willę, oczy
wiście inną willę. Od czasu do czasu nachodzi wszakże 
obojga nieznany dotąd gość: smutek. A więc Bonjoui 
tristesse! Dzień dobry, smutku!

Fabuła drugiej powieści jest jeszcze mniej skompli
kowana. ,,Un certain sourire" — (Pewien uśmiech). 
Bohaterką, a zarazem narratorką tego ,.Uśmie
chu" jest znowu młoda dzewczyna, tym razem dla roz

maitości uboga studentka Dominika. Kochanek jej 
Bertrand poznaje Dominikę ze swoimi krewnymi, bo
gatym, bezdzietnym małżeństwem, z najlepszego towa
rzystwa. Łukasz i Franciszka zajmują się dziewczyną 
i niebawem między tym trojgiem ludzi powstaje wza
jemna sympatia i... — trójkąt małżeński. Dominika 
lubi Franciszkę, ale Łukasza podziwia, ten zaś młodej 
studentce wprost wyznaje, że w małżeństwie z Francisz
ką jest szczęśliwy, ale do całkowitego szczęścia potrze
ba mu jeszcze małej miłosnej awanturki właśnie z nią, 
z Dominiką.

Jeśli ojciec Cecylii w pierwszej powieści miał cha
rakter zapalny i namiętny, to Łukasz z ,.Uśmiechu" 
wogóie już nie jest zdolny do gwałtownych uczuć. Żyje 
z Franciszką w małżeństwie i przeżywa erotyczne na
pięcia, ale wszystko to dzieje się bez miłości. Domini
ka to wszystko dobrze wie i mimo wszystko zgadza 
się z Łukaszem przeżyć na Riwierze 14 dni, wypełnio
nych po brzegi grą zmysłów. Łukasz od samego począt
ku traktuje to jako przyjemne intermezzo swego mał
żeńskiego pożycia z Franciszką, z czym także Do
minika się liczy, Łukasz powiada wyraźnie Dominice, 
że wszystkiemu winno jego znużenie i beznajdziejna 
nuda, przeciwko której najlepszym środkiem jest właś
nie od czasu do czasu miłosna awanturka. Oczywiście 
odrobina sympatii nigdy nie zaszkodzi, i tak Łukasz' 
żyje w szczęśliwym małżeństwie z Franciszką, którą 
darzy sympatią, ale jednocześnie używa na całego z 
Dominiką, którą także darzy sympatią.

J ak widzimy ,.męska miłość" według Saganki to 
tylko fizjologia. Torchę subtelniej maluje autorka 

przeciwny biegun, miłość dziewczęcą, choć i tu decy
dujący jest ,,kult ciała" i erotyka. Nie mniej jednak 
, świat kobiecy" jest bez porównania bogatszy i bar
dziej skomplikowany, niż potworne ubóstwo Saga
nowskiego mężczyzny. Nie dotyczy to owszem Cecy
lii, albowiem ta panna z dobrego towarzystwa wyznaje 
bez zastrzeżeń cynizm hedonistyczno-materialistycznego 
światopoglądu swojego dobrego tatusia. Cecylia pragnie 
tylko wolności, pojętej jako absolutna swoboda myśleć 
źle i o ile możności myśleć mało; wolność dla Cecylii, 
to prowadzić życie, jakie jej się podoba, bez oglądania 
się na cokolwiek! Jedyną przedstawicielką „wielkiej 
miłości" kobiecej u Saganki jest tylko Anna z pierw
szej powieści. Trochę lepsza od Cecylii jest bohaterka 
drugiej powieści Dominika, choć i z nią poznajemy 
się na początku w takiej samej atmosferze, w jakiej 
żyje Cecylia. „Niczym on dla mnie nie jest — myśli 
Dominika o swym kochanku — nudzi mnie, wszystko 
mi jest obojętne". Ona kocha swą miłość, a nie ko
chanka. I jej filozofią życia jest częsta zmiana i prze
lotność różnych znajomości. A przecież, ta teoria i 
praktyka motyla kończy się o ile to u Saganki w ogóle 
jest możliwe — tragicznie: Dominika naprawdę za
kocha się w Łukaszu. Oczywiście bez wzajemnści, albo
wiem program obojętności i nudy Łukasza jest nie
wzruszony. Pod tym względem jest prawdziwym Stoi
kiem. Dominika traci wszystko: byłego kochanka, Łu
kasza i Franciszkę. Jest zupełnie sama, jest i rozczaro
wana (?!). „Sama, sama! Ale cóż to znaczy? Byłam 
kobietą, która kochała mężczyznę. Nie ma się z czego 
śmiać!"

Doprawdy, nie ma z czego się śmiać! Miłość dla 
samej miłości! — to jest hasło, które lansuje Sagan- 
ka. Właściwie nie jest to w ogóle miłość, to najzwy-
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czajniejsza gra miłosna samca i ęamicy. Oba dziew
częce typy Saganki nie są zdolne kochać kogokolwiek 
i cokolwiek; one kochają tylko siebie. Cecylia na
wieść o tragicznej śmierci Anny powoli odwraca się
od swego kochanka, o którym otwarcie mówi: „Kocha
łam pocieszenie, które mi dawał, jego samego nie po
trzebowałam". Czy chodzi o gruby hedonizm, jak go 
reprezentują męskie typy Saganki, czy o subtelniejsze 
jego przejawy w postaciach kobiecych, zawsze w
gruncie rzeczy chodzi o jedno, o egocentryzm. Dla Sa
ganki istnieje tylko ,,Ja"; w jej światopoglądzie nie 
ma miejsca dla vis a vis, dla bliźniego. ,,Ty" u Sagan
ki występuje zawsze jako partner miłosnej gry, w któ
rej decydującym i zasadniczym jest sama gra, a nie 
partner. Może tylko w stosunku Dominiki do Łukasza 
jest z lekka zaznaczona tendencja, że bliźni może być 
jeszcze czymś więcej, niż tylko środkiem dla rozprosze
nia nudy.

A jak nie ma miejsca u Saganki dla bliźniego, tak 
tym badziej nie ma w jej powieściach miejsca dla 
Рода. Imię Boże w samej rzeczy pojawia się tylko je 
den raz i to w bardzo charakterystycznym momencie. 
Ojciec i Cecylia są nieprzyjemnie zaskoczeni śmier
cią Anny, którą sami zawinili, ale do czego nawet 
przed sobą się nie przyznają. W takiej właśnie chwili 
Cecylia powiada: „Wkrótce mogliśmy mówić o Annie 
normalnym tonem, jako o drogiej istocie, z którą byli
byśmy szczęśliwi, ale Bóg powołał ją do siebie". Właś
nie, Anny nie zabiła Cecylia, panna z dobrego towarzy
stwa, ani jej elegenacki ojciec, tylko „Bóg ją powołał". 
Bóg tu jest po prostu potrzebny po to, aby wziął na sie
bie zbrodnię obu lekkoduchów. Zresztą słowo „Bóg" 
użyte jest tu jako parafraza przypadku: „Napisałam 
Bóg zamiast przypadek — powiada otwarcie Cecylia; 
— przecież my nie wierzymy w Boga". Właśnie, jaki 
tam Bóg! Boga nie ma, w Boga się nie wierzy, z Bogiem 
się nie walczy, Bogu się nawet już nie złorzeczy, Bóg 
przestał egzystować, jest pojęciem martwym, obojęt
nym i zbytecznym!

Taka jest moralność i taka jest religia świata boha
terów Saganki. Najradykalniej zostały z niego wy 
kreślone takie pojęcia jak prawo, norma, powinność. 
Ciekawe, że między bohaterami Saganki, a prawem nig
dy nie dochodzi do żadnego konfliktu. I dojść nie mo
że, albowiem prawo przestało egzystować, nie ma pra
wa i basta! Kochaj sobie kogo chcesz i jak chcesz, 
a o żadnych zobowiązaniach nie myśl, przecież to ta
ki sam fantastyczny absurd jak... dziewictwo przed mał
żeństwem! I małżeństwo zostało zrelatywizowane. Jaka 
tam zdrada małżeńska! To tylko cudowny środek dla 
zabicia nudy małżeńskiej. Miłoisna awanturka za pleca
mi żony czyni małżeństwo pikantnym, tak jak sól, która 
nadaje smak potrawom. Wprawdzie sól sama ma smak 
gorzkawy, jak i sama zdrada. W każdym razie ryzyko 
zdrady w „dobrym towarzystwie" jest niewielkie. 
Łukasz tak np. głośno myśli o swej miłosnej awan- 
turce z Dominiką, przed nią samą: „Bertrand mnie nie 
zabije, Franciszka ode mnie nie odejdzie, a Ty mnie 
kochać nie będziesz". Czy nie jest to proste? Żeśmy

leż na to sami wcześniej nie wpadli. Musiała nam 
oczy otworzyć dopiero Saganka! A kiedy oboje, Łu
kasz i Dominika, wracają z Riwiery już dobrze „na
syceni", ci nadludzie nie mają najmniejszych wy
rzutów sumienia, ba wprost przeciwnie, są z siebie 
ogromnie zadowoleni. I ipają z czego: zgotowali sobie 
14 rozkosznych dni na Riwierze, a teraz „rozumnie" 
wracają do swych codziennych obowiązków. Dominika 
ma nawet odwagę powiedzieć: „Myślę, że jesteśmy 
naprawdę dorośli, cywilizowani i rozumni ludzie". Do
minika i Łukasz nie posiadają po prostu najelementar- 
niejszego pojęcia co się godzi, a co nie. Jedynym ka
tegorycznym imperatywem ich czynów jest credo: 
„Nudź się o ile możności mało, a poza tym rób, co 
chcesz!".

C zy ci bohaterowie Saganki nie spadli przypadkiem 
z księżyca?! To mają być ludzie, żywi ludzie, z 

krwi i kości? Że w nich zmysły grają, to już wiemy. 
Jakimż aniołem wobec tej osiemnastoletniej Saganki 
jest Gabriela Zapolska ze swym „Kultem ciała"! A Emil 
Zola ze swą „Naną" jest wobec niej nieledwie świę
ty. Już kiedyś Freud i psychoanaliza chcieli z seksu 
zrobić podstawę życia. Nie udało się. W życiu wpraw
dzie dużo jest, może aż za dużo EROSA i AMORA 
zamiast AGAPJĆ, ale życie to jeszcze coś znacznie wię
cej niż zmysły i ciało. Czyż nie jest wprost uderzają
ce, że ci zrodzeni w bujnej i rozpalonej zmysłami fan
tazji bohaterowie, żyją w przedziwnej izolacji i oder
waniu od rzeczywistego życia? W nowelach Saganki 
nie ma ani śladu gospodarczej, społecznej, politycz
nej i kulturalnej konkretyzacji dzisiejszego życia. 
Wszystko dzieje się w jakimś nieżyciowym oderwaniu. 
Akcja pierwszej powieści odgrywa się, rzecz charakte
rystyczna, w czasie letnich wakacyj. Staje się to wprost 
symbolem, i to symbolem wcale nie przypadkowym. 
Cecylia zajmuje zdecydowanie wrogie stanowisko wo
bec wszelkich prób Anny, zajęcia jej czymś praktycz
nym. Nawet najelementarniejsze funkcje życia obywa
telskiego. powołania i zawodu są dla bohaterów Sa
ganki nieprzyjemnym ciężarem; lepiej o tym nie mó 
wić. Są to wyraźnie typy aspołeczne, są to trutnie i 
patentowane nieroby! Jedną wszakże zaletą ci „cywi
lizowani" troglotydzi posiadają niewątpliwie: są otwar
ci, są szczerzy, są aż bezczelnie i cynicznie szczerzy, 
nie ukrywają swych wad i bólów, i nie chcą wydawać 
się lepszymi niż są w rzeczywistości, owszem ich ży
cie jest nawet lepsze, niż ich ubożuchne programy.

Nie ma najmniejszego sensu robić jakikolwiek bilans 
moralności panny Saganki. Z wiekiem sama utempe- 
ruje się i zmądrzeje. Chociaż, kto wie? Czasami i w 
starym piecu diabeł pali. Śmieszne byłoby załamywać 
nad nią ręce i ronić łzy krokodylowe. Niema nad czym 
i nie warto. Gorsza rzecz jest z czytelnikiem. Co rzec 
o ludziach, którzy takie bzdury drukują, a co gorsza 
czytają je i zachwycają się nimi? I wstyd i płakać 
się chce. Płakać się chce i wstyd za człowieka, który 
dla zapomnienia o szarej rzeczywistości upija się alko
holem i ... Saganką. To właśnie jest saganizm, nie
bezpieczna choroba dzisiejsza.
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Rozwój i rozkwit
reformacji na Slqsku Cieszyńskim

K S .  A N D R Z E J  B U Z E K

OD REDAKCJI: Nakładem „Strażnicy Ewange
licznej“ wydana została w 1957 roku książka Ks. 
Andrzeja Buzka pt. „Historia Kościoła“. (Wypeł
nia ona poważną lukę w  polskiej literaturze pro
testanckiej, dając czytelnikowi możność zaznajo
mienia się z historią Kościoła chrześcijańskiego ze 
stanowiska ewangelickiego. Niniejsze wydanie jest 
już drugim z kolei. Pierwsze, zwięźlejsze z 1925 ro
ku służyło w  okresie międzywojennym jako pod
ręcznik dla uczniów szkół średnich. Wielu z nas 
pamięta tę książkę, która obok bardziej popular
nych podręczników ks. Machlajda i ks. Schoenci- 
cha stanowiła źródło wiadomości o Kościele, przy
bliżając zarazem sercu młodzieży bogatą przeszłość 
rodzimego ruchu reformacyjnego. Obecne wydanie 
obejmuje dzieje Kościoła od początku chrześcijań
stwa do ostatniego okresu powojennego. Książka 
ta, jak pisze Autor w  przedmowie: „Jest przerób
ką poprzedniej; zawiera jednak obok pewnych 
zmian i poprawek także pewne uzupełnienia, prze
de wszystkim w  zakresie historii reformacji w  Pol
sce i na Śląsku, i w  zakresie dziejów Kościoła 
w czasach najnowszych“.
Poniżej z niewielkimi skrótami zamieszczamy roz

dział z tej książki, traktujący o reformacji na  Śląsku 
Cieszyńskim. * * *

ROZWOJ I ROZKWIT REFORMACJI (1540—1610)
Książę cieszyński, Kazimierz II (t 1528) i jego na

stępczyni i synowa księżna Anna, rządząca przez 11 
lat krajem w imieniu swego małoletniego syna Wa
cława Adama (1528—1579), podtrzymywali jeszcze 
stary porządek kościelny. Zmiana nastąpiła wówczas, 
gdy po śmierci księżnej Anny w r. 1539 objął regen
cję imieniem małoletniego księcia namiestnik Moraw, 
hr. Pernstein ewangelik. Już w następnym roku wpro
wadza dziekan cieszyński nabożeństwo ewangelickie 
do kościołów cieszyńskich, a przykład jego działa na 
resztę kraju. W 1545 roku oba cieszyńskie klasztory: 
dominikański i bernardyński, świeciły już pustka
mi; mnisi przyjęli gremialnie reformację. Zmiana 
porządku kościelnego i w księstwie Cieszyńskim od
bywała się pokojowo. Wypędzenie dominikanów z 
Orłowy jest jedynym, odosobnionym aktem gwałtu, 
notowanym z czasów reformacji na Śląsku Cieszyń
skim*).

Następują złote czasy ewangelicyzmu na ziemi cie
szyńskiej. Panuje  on na dworze Książęcym i dwo
rach szlacheckich. Wyjątek stanowił Frydek z oko
licą. (W pobliskim PaSkowie, położonym już na Mo
rawach był zbór Braci Czeskich, który zyskiwał 
współwyznawców także we Frydku, ale arcybiskup 
ołomuniecki i katolicki hrabia Prażma, który nabył 
od księcia cieszyńskiego posiadłości frydeckie, zga
sili rychło to siedlisko nowej wiary). Książę otoczył 
Kościół troskliwą opieką. Ustanowił nowy porządek 
kościelny; wydał przepisy zabezpieczające naukę koś
cielną i życie chrześcijańskie; w sprawach najw aż
niejszych odwoływał się do Konsystorza ewangelic
ko-augsburskiego w Brzegu.

*) Brak  to l e ran c j i  z jaw ia  się dop ie ro  po roku 1595, a p o tę g u je  
s ię  o b u s t ro n n ie  w XVII  stu le c iu .

Śladem księcia Wacława Adama szła wdowa po 
nim, Katarzyna Sydonia, która od roku 1579 do 1595 
rządziła krajem w zastępstwie małoletniego syna 
Adama Wacława (1579—1617). Darowuje ona grunt 
pod kościół Św. Trójcy w Cieszynie, wybudowany 
w roku 1585 przez ewangelickie mieszczaństwo. Wa
cław Adam i Katarzyna Sydonia nie prześladują 
jednak katolicyzmu, ale pozostawiają go w spokoju, 
jako drugą religię, obok panującego ewangelicyzmu 
augsburskiego. Natomiast ich syn, Adam Wacław, 
ogłosił po upełnoletmieniu w r. 1595, że w miastach 
i wsiach książęcych ma być głoszone Słowo Boże 
jedynie wg Pisma św. i Wyznania Augsburskiego. 
Ogół szlachty już dawniej wprowadził nabożeństwo 
ewangelickie po swych wsiach i miasteczkach... Wy
dawało się, że panowanie religii ewangelickiej w 
księstwie cieszyńskim jest zapewnione na zawsze.

PRZECIWREFORMACJA (1610—1709)

W 1610 roku następuje zwrot zasadniczy. Chwiej
ny i rządny łask cesarskich książę Adam Wacław 
ulega powszechnemu w krajach habsburskich p rą 
dowi przeciwreformacyjnemu i przechodzi na kato
licyzm. Z tą chwilą zaczyna się stuletni ucisk ewan
gelicyzmu w księstwie Cieszyńskim.

W Cieszynie oraz po miastach i wsiach, podleg
łych bezpośrednio swej władzy, przywrócił książę 
zaraz katolicyzm, mimo oporu ludności; po wsiach, 
będących własnością szlachty, trzymał się nadal 
ewangelicyzm. Zabrano się do nich podczas wojny 
30-letniej za ostatniego księcia cieszyńskiego, F ryde
ryka Wilhelma (1617—1625) i za rządów jego sio
stry, Elżbiety Lukrecji (1625—1653), ostatniej lato
rośli Piastów Cieszyńskich. Elżbieta Lukrecja, tole
rancyjnie usposobiona katoliczka, nie pragnęła ucis
ku ewangelickich poddanych, ale jej władza została 
przez cesarza ograniczona.

O losach kraju  decydował prezydent cesarsko k ró 
lewskiej korony śląskiej, hr. Dolina, zagorzały wróg 
reformacji. Za jego sprawą ogłosiła księżna w roku 
1629 sta tu t religijny, gwarantujący panowanie kato
licyzmu w  księstwie, a ograniczający p raw a ew an
gelików. Wiele też ucierpiała podczas wojny 30-let
niej ludność obu wyznań wskutek ciągłych prze
marszów wojsk przez księstwo cieszyńskie. W roku 
1621 był tu margrabia Karniowski, Jan  Jerzy Ho
henzollern, w roku 1626 — hr. Mansfeld*), w  roku 
1627 — książę Weimaru Ernest, później Szwedzi. 
Lecz po wojskach ewangelickich wracały zawsze 
wojska cesarskie, a położenie ewangelików stawało 
się tym cięższe**).

*) O o b u s t ro n n e j  w te d y  za w zię to śc i w y zn an io w e j  św iad czą  zap isk i 
k ro n ik  ów czesn y ch .  W e  F ry d k u  d o w ó d ca  w o js k  M an s fe ld a  k azał 
w ś w ię to  Bożego N aro d zen ia  1625 śc ią ć  na ry n k u  24 m ieszczan . 
Był to o d w e t  za wrog ie  w y s t ąp ie n ie  m ieszcza ń s tw a  p rzec iw  za łodze  
w o js k o w e j .

“ ) Gdy  w roku 1645 otoczona w C ie szynie  przez w o j s k a  ce sa r s k ie  
za łoga  s zw edzka  złożyła broń, p o zw olono  je j żo łn ie rzom o d e jść  
bez broni na północ , ale g dy  wysz li  za mias to ,  o toczy ł  ich oddz ia ł 
w o jsk  ce sa r sk ic h  i w y m o rd o w a n o  ich b ez li tośn ie .
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Pokój w estfalski w r. 1648 zapewniał wolność ty l
ko ewangelikom tych księstw  śląskich, w których 
panowali jeszcze ewangeliccy Piastowie. Znaczna 
część Ś ląska Dolnego i cały Śląsk Górny (wraz 
z księstw em  cieszyńskim) zostały wydane na łup 
przeciw reform acji. W czasie od 21 m arca do 18 kw iet
nia 1654 r. zamknięto wszystkie jeszcze istniejące 
kościoły ewangelickie w księstwie Cieszyńskim 
w liczbie 50. Odtąd przez 55 la t w całym kraju  nie 
było wolno wyznawać religii ewangelickiej. Tylko 
potajem nie schodzili się ewangelicy na wspólne mod
ły po lasach i górach, albo przekradali się na nabożeń
stw a ewangelickie do Polski, lub Węgier. Funkcje 
kościelne, (śluby, chrzty, pogrzeby) musieli załatw iać 
u proboszczów katolickich. Żaden pastor nie mógł 
jaw nie stanąć na ziemi cieszyńskiej. Północna część 
k raju  uległa w tedy przeważnie skatoliczeniu; gó
rzysta, południowa część i położone nad granicą pol
ską Bielsko z okolicą w ytrw ały przeważnie w w ie
rze ewangelickiej. Skarbnicą ducha była wtedy dla 
ewangelików cieszyńskich ukryw ana jak n a js ta ran 
niej przed okiem prześladowcy Biblia Gdańska, po
sty lla Sam uela Dambrowskiego i kancjonał Jerzego 
Trzanowskiego.

ROZWÓJ TOLERANCJI I RÓWNOUPRAWNIENIE 
(PO R. 1709)

Początki tolerancji wyznaniowej przyniosła Ślą
skowi znana ugoda altransztacka z r. 1707. Jako jej 
uzupełnienie ogłosił cesarz Józef I w styczniu 1709 r. 
we W rocławiu tzw. reces egzekucyjny, w którym  
między innymi pozwolił „z łask i“ na budowę kościo
ła ewangelickiego w Cieszynie.

W piątek, 24 m aja 1709 roku, oznaczył kom isarz 
cesarski hr. Zinzendorf za miastem  u Wyższej b ra
my miejsce pod budowę. W niedzielę 2 czerwca, od
praw ił pastor Mutman z Wołczyna na miejscu w y
znaczonym pod kościół pierwsze po 55 latach, publlicz- 
ne nabożeństwo ewangelickie na ziemi cieszyńskiej. 
Jeszcze w tym sam ym  roku postawiono prowizo
ryczny, drew niany kościółek. W następnym  zabrano 
się do budowy obecnego, murowanego kościoła. K a
mień węgielny położono 13 października 1710, budo
wę ukończono w r. 1723. Na pam iątkę położenia 
kam ienia węgielnego wybito specjalną monetę, znaj
dującą się w srebrnej skrzynce pod kam ieniem  w ę
gielnym z napisem :

„I.N.J. Templi huius Evangelici Jesu Dicti Fun
damenta iacta d. XIII. Octobr. A. Jesu MDCCX. 
Scire cupis nostri, quae sunt fundamenta templi. 
Gratia Jesu est, ac Josephi, Biblia Sancta, Zin- 
zendrf tradeus protegens, qua tradita Tenczin. 
Et Comitum Ordinum et apta Trias, Confessio 
non variata“.

W tłum aczeniu na język polski brzmi napis ten 
następująco:
„W Imię Jezusa. Kościoła tego ewangelickiego, im ie
nia Jezusowego fundam enty położone dnia 13 paź
dziernika roku Jezusowego 1710.

Chcesz wiedzieć, jakie są podwaliny naszego Koś
cioła.

Łaska Jezusa, to jest i Józefa (cesarza), Biblia 
Święta, za łaskaw ym  poparciem  Zinzendorfa, co

przekazano Tenczyńskiemu i komisji stanowej i dla 
dopełnienia trójcy — Wyznanie Augsburskie Nie
zmienne“*).

Górną część wieży dobudowano w roku 1750. Za
łożono też już w roku 1709 szkołę obok kościoła; 
w r. 1716 powstała bursa dla studiującej młodzieży: 
„Alumneum“. Mimo to położenie ewangelików nie 
było różowe. Mogli się modlić we własnym koście
le, ale upośledzeń im nie szczędzono.

Dalszą ulgę przyniósł im edykt tolerancyjny, wy
dany przez cesarza Józefa II w roku 1781 dla ca
łego imperium habsburskiego. Na podstawie edyktu 
tego organizuje się Kościół ewangelicki w krajach 
austriackich i jego losy dzieli odtąd ewangelicyzm 
cieszyńsko-śląski aż do roku 1918. Po r. 1781 był 
Cieszyn przez pewien czas siedzibą naczelnej ewan
gelickiej władzy kościelnej (konsystorza) dla całej 
Austrii. Podobnie ewangelickie gimnazjum w Cie
szynie, posiadające jako nadbudowę specjalne s tu 
dium teologiczne, było w pierwszej połowie XIX 
wieku ważnym ośrodkiem oświatowym ewangelicyz- 
mu austriackiego. Powstał też na podstawie edyktu 
tolerancyjnego z r. 1781 szereg nowych ewangelic
kich ,,domów Bożych“ na Śląsku Cieszyńskim*).

Były to przeważnie drewniane budowle bez wież, 
bo nie było wolno jeszcze ewangelikom budować 
świątyń, dorównywujących wyglądem kościołom ka
tolickim. W kilku jednak miejscach uzyskano po 
pewnym czasie specjalne pozwolenie na budowę 
normalnego kościoła z wieżą. W ogóle ciążyły jeszcze 
ograniczenia prawne na ewangelikach, do równo
uprawnienia wyznaniowego było jeszcze daleko.

Równouprawnienie to przyniosła dopiero rewolu
cja 1848 r.

„Rewolucyjny“ parlament austriacki zniósł w mar
cu 1849 r. wyznaniowe ograniczenia prawne. Ew an
gelicy dobudowywują wieże i sprowadzają dzwony 
do swych „tolerancyjnych“ domów Bożych, czują się 
naprawdę wolni. 8 kwietnia 1861 r. cesarz Franciszek 
Józef I potwierdza uroczyście „Patentem protestan
ckim“ ewangelikom austriackim nabyte równoupraw
nienie i określa na tej podstawie prawa Kościoła 
w państwie austriackim. Odtąd rozwija się Kościół 
ewangelicki na Śląsku Cieszyńskim bez przeszkód. 
Powstają nowe zbory i kościoły**), domy sieroce 
i inne zakłady dobroczynne — życie kościelne płynie 
normalnym torem.

Walka pomiędzy reformacją, a przeciwreformacją 
o duszę religijną ludu cfeszyńsko-śląskego doprowa- 
wadziła więc do podziału tego ludu na dwa wyzna
nia, a skończyła się w połowie XIX w. równoupraw
nieniem obu tych wyznań. Z zakończeniem zaś walki 
o duszę religijną ludności Śląska Cieszyńskiego roz
począł się bój o jej duszę narodową. Bój ten toczył 
się także na terenie Kościoła ewangelickiego i brali 
w nim wybitny udział po stronie polskiej także ewan
gelicy. ,

*) Dla b li ższego w y ja ś n ie n ia  p o d a jem y ,  że Z inzendorf  był p ro 
te k to rem  u c i sk a n y c h  w te d y  e w an g ie l ik ó w  ś ląsk ich  i ce sa rz  J ó zef  I 
p o w ie rzy ł  mu w y zn acz en ie  m ie js ca  p o d  b u d o w ę  kośc io ła  e w a n g e 
l i ck ie g o  w  C ie szyn ie .  T e n czy ń sk i  b y ł  s ta ro s tą  ce sa r s k im  ó w czes 
n ego  K sięs tw a  C ie szy ń sk ieg o ,  a ko m is ja  s ta n o w a  s k ład a ła  s ię  
z p rzed s taw ic ie l i  sz la ch ty  u boku  te go  s ta r o s ty  c e sa r s k ie g o .

*) W  J aw o rzu ,  B ie lsku , B łę dowicach , Bys tr zycy ,  Ligotce  K a m e ra l 
nej i W iś le  już  w r. 1782; w U st ro n iu  w r. 1783, w  D ro g o m y ś lu  
— 1788, w N a w s iu  — 1791, S ta ry m  Bie lsku  — 1820.

**) W O rło w ej  w r. 1862, Skoczow ie  — 1865, w M ię dzyrzeczu  
G ó rn y m  — 1866, w  S ta ry c h  M am ra ch  — 1876. w  T rz y ń cu  — 1899, 
w Boguminie  — 1901, w e F ry d k u  — 1911.
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Z wędrówek  po świec i e

W SKAŁACH BEŁOGRADCZIKA
DOC. D R  J E R Z Y  S L I Z I N S K I

O d Belgradu do Sofii jechałem w przedziale razem z 
dziennikarzem szwajcarskim Piotrem Schmidem, 
który ogłaszał ciekawe reportaże w pismach za

granicznych również o Polsce. Podczas podróży stu
diowaliśmy pilnie przewodniki ,po Bułgarii i układaliś
my trasy zwiedzania tego ciekawego kraju. Wtedy już, 
gdy wertowałem kartki przewodnika w języku fran
cuskim, urzekały mnie swoim pięknem zdjęcia skat 
z okolic Bełogradczika, miasteczka w północno-zachod- 
nie j Bułgarii, położonego na stokach Bałkanu. Prze
konany byłem, że tam właśnie, gdzie przyroda tak hoj
nie szafowała swoim pięknem, znajdę i ciekawe legen
dy, którymi twróczość ludowa ożywia skały o na j
bardziej fantastycznych kształtach. Wtedy powziąłem 
decyzję odwiedzenia tego, mało stosunkowo znanego, 
malowniczego zakątka.

Okazja ku realizacji mego planu nadarzyła się po 
powrocie do Sofii z gór Rodopi. Do następnej wyprawy 
w Strandża Pianina, tuż przy granicy tureckiej miałem 
kilka dni wolnych. Zadzwoniłem więc do Komitetu 
Współpracy Kulturalnej z Zagranicą, do pani Janiny 
Muchlewej, która podczas całego mego pobytu w Buł
garii otaczała mnie niezwykle troskliwą opieką, aby z 
nią omówić plan mego krótkiego wypadu. Wyjazd 
został uzgodniony na dzień następny.

Punktualnie o godzinie 13.45 zjawił się w hotelu 
Slawianska Beseda (gdzie zresztą spotkałem sąsiada z 
Milanówka) mój wierny towarzysz wszystkich podró
ży po Bułgarii, Weselin Czukowski. Cieszył się z tej 
nieprzewidzianej wycieczki. Widocznie i jemu przypa
dły do gustu wyprawy po legendy w odległe górskie 
wioski, do których dotrzeć można było tylko na grzbie
cie osiołka lub piechotą.

Pani Janina zawiozła nas na dworzec, a z Weselinkiem 
ulokowaliśmy się przy oknie przedziału wagonu. Tra
sa którą mieliśmy jechać jest najciekawsza w Bułgarii. 
Przecina ona z południa na północ góry Bałkanu zwane 
tu Stara Pianina, i zbudowana jest odważnie wzdłuż 
stromych brzegów rwącej rzeki Iskyr, wrzynając 
się w skalne ściany gór. Ruszamy. Już kilkanaście ki
lometrów za Sofią zaczynają się tereny górzyste. 
Pociąg zwalnia swój bieg i wspina się, ciężko sapiąc, 
coraz wyżej i wyżej. Iskyr, po obfitych opadach w 
ostatnim czasie, nabrzmiał mocno, a mętne, gliniastego 
koloru jego fale pędzą tuż pod torami, to z lewej, 
— to z prawej strony. Przepiękne widoki z okna zmie
niają się szybko. Skąpane w świetle słonecznym zbo
cza, wysokie, urywiste szczyty, pionowe ściany skalne. 
Nagle tunele zasłaniają wszystko, aby po kilku sekun
dach znowu odsłonić bajkowe wprost widoki na sikla
wy i wodospady. Mijamy wioski i miasteczka, niektóre 
z nich istne skalne gniazda, rozłożone tarasami po 
stokach górskich. Domy zbudowane są z kamieni, a 
pokrywają je dachy z płyt łupanego kamienia. W cie
niu domów siedzą kobiety i przędą wełnę. Dzieci 
wesoło machają małymi rączkami. Wszędzie po łąkach 
pasą się stada owiec. Kolorowa cerkiewka miga koło

Ruiny zamku w skalach.

okna. Na ścieżce poniżej pełno osiołków, uginających 
się pod ciężarami na grzbiecie.

W wagonach, chociaż wszystkie okna są otwarto 
upalnie i duszno. Każdy postój pasażerowie wykorzys

tują, aby napić się zimnej, orzeźwiającej wody, która 
wytryska w formie małych fontann ze specjalnych 
urządzeń do picia. Picie z tych fontann należy do 
narodowych sportów bułgarskich. Mnie się to mniej 
dobrze udało. Wolałem więc lemoniadę, w którą nas 
hojnie zaopatrywał handlarz, stale wędrujący po wa
gonach i wychwalający głośno swój towar: — Pr i Goszo 
niania niszto ioszo (U Jerzego nie ma ' nic złego). — 
Wiadomo, reklama to dźwignia handlu.

Było już zupełnie ciemno, gdy przyjechaliśmy do 
miejscowości Oreszec, celu naszej podróży, gdyż pociąg 
do samego Bełogradczika nie dochodzi. Dowiedzie
liśmy się, że rano o godzinie siódmej będzie autobus. 
Nocleg dostaliśmy w małej gospodzie, tuż naprzeciw
ko dworca. Chociaż pachniało tam nieco ,,majowo", 
spaliśmy wyśmienicie. Jednak już przy pierwszym pia
niu koguta wyrwał nas z objęcia Morfeusza okropny 
huk traktorów i ciężarówek, przyjeżdżających pod 
lampę dworcową.
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Mnisi zaś ...zamienili się 
w kamienie.

Jazda autobusem z Oreszec do Bełogradczika nie n a 
leżała do przyjemności. Był to wehikuł, który pamię
tał zapewne czasy króla Ćwieczka. ,,Pędził" on z ma
ksymalną szybkością 20 km na godzinę po wyboistej 
szosie, gdzie było więcej dziur niż zdrowej nawierz
chni. Resorów chyba nie miał w ogóle. Ten potwór 
na czterech kółkach rzucał pasażerami, jak piłkami. 
Szczerze podziwiałem mego sąsiada, starego, bezzębne
go cygana, trzymającego na kolanach ogromny, wy
krzywiony puzon. Całą tę makabryczną podróż potra
fił on przespać, chrapiąc mocno, jakby leżał w najwy
godniejszym łóżku.

O ile już zdjęcia skał Bełgradczika w przewodniku 
robiły na mnie duże wrażenie, to co dopiero orygi
nał. Ogromna przestrzeń na stokach jakby nagle ol
brzymim mieczem ściętego pasma górskiego pokryta 
jest skałami o najdziwaczniejszych kształtach. Tu jakby 
słoń, tam zaś wielbłąd, obok nagle zastygłe i zamie
nione w kamień olbrzymie płomienie, tam zaś fan
tastyczny kamienny las. Nieco niżej skała o kształ
cie kobiety, trzymającej dziecko na rękach, koło niej 
skamieniały jeździec. Trochę wyżej zaś w równym sze
regu, długim sznurem ciągną się skały w kształcie 
skamieniałych zakonników, zasłoniętych długimi ha
bitami.

Na wzgórzu nad miastem, w skałach przypominają
cych zamek z bajki, zachowały się ruiny starej twier
dzy. Przechodzimy przez pierwszą, dobrze zachowana 
bramę. Na rozległym podwórcu, zarośniętym bujną 
trawą pasą się owce. Rozległe są potężne jeszcze dziś 
fortyfikacje. Godzinami można wędrować i stale „od
krywa" się nowe lochy i korytarze. Są tam stare, wy
kute w kamieniu napisy bułgarskie i późniejsze, tu
reckie. Przechodzimy przez drugą bramę. Wykute w 
skale schody prowadzą wysoko tam, gdzie ongiś praw
dopodobnie znajdował się pałac. Tylko fragmenty mu
rów, ściśnięte wśród potężnych brył skalnych zacho
wamy się tam. Uroczy jest widok z tego skalnego 
gniazda na czyste, świecące w blasku słonecznym bia
łymi ścianami domów miasteczko i na całą okolicę.

Czas zejść. Umówiliśmy się z jednym z najstarszych 
mieszkańców Bełogradczika, doskonałym znawcą m ie j
scowych legend.

Droga prowadzi nas koło starego meczetu. Smukły 
minaret wzno,si się wysoko nad dachami domów całej 
dzielnicy. Na strzelistym dachu widnieje półksiężyc. 
Przy meczecie znajduje się opuszczony, zarośnięty 
cmenatrz turecki. Kamienie nagrobne są poobalane. 
Tylko tu i ówdzie niektóre z nich sterczą jeszcze 
krzywo wśród wysokiej trawy. Są to czworokątne słu
py, zakończone okrągłymi jakby turbanami.

Na dole w mieście oczekuje nas już siwowłosy sta
ruszek. Urodził się jeszcze za czasów niewoli tureckiej.

Tak, opowiadać wam jakąś legendę o naszych ska
łach. Ładne są, co? Dobrze. Opowiem wam. Widzieliś
cie tam, na dole skamieniałą kobietę z dzieckiem m  
rekach? Więc to było tak:

Dawno, dawno temu były tu w pobliżu dwa klasztory. 
Jeden kobiecy, drugi męski. W kobiecym klasztorze 
żyła przepiękna, młoda zakonnica. Kiedyś zawitał do 
tego klasztoru młodzieniec. Widział on piękną zakon
nicę i zakochał się w niej. Po pewnym czasie powiła 
ona dziecię. Oburzone siostry chciały wypędzić grzesz
nicę wraz z jej dzieckiem z klasztoru i zwołały na 
sąd mnichów z pobliskiego klasztoru męskiego. Młoda 
matka płacząc, błagała srogich sędziów o litość. Nada
remnie. Skazano ją na wygnanie. Wtedy prosiła ona 
Boga o pomoc. W tej chwili zatrzęsła się ziemia, a mu- 
ry klasztorne pogrzebały pod sobą nielitościwe zakon
nice. Mnisi zaś, którzy długim milczącym szeregiem 
wędrowali już drogą powrotną, zamienili się w kamie
nie. W skałę przekształciła się młoda zakonnica z 
dziecięciem na rękach, a również młodzieniec, który 
dowiedział się o odbywającym się sądzie i chcąc por
wać ukochaną przypędził na koniu. Skałę, przypomina
jącą matkę z dzieckiem nazywamy tu ,,Madonata".
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ŚWIATOPOGLĄD C ZY WIARA?
KS.  O. K R E N Z

Od dłuższego czasu toczy się na łam ach naszych 
pism periodycznych dyskusja o w spółistnieniu obok 
siebie dwóch przeciwnych światopoglądów: relig ij
nego i tzw. naukowego. Podczas gdy wyznawcy 
pierwszego poglądu uznają istnienie i rządy Boga 
św iatem  za praw dę absolutną, zwolennicy św iatopo
glądu naukowego odrzucają religię, przyjm ując za 
praw dziw ą rzeczywistość tylko św iat m aterialny, do
stępny spostrzeżeniu i badaniu  naukowem u. Ze spo
sobu argum entow ania w ogłaszanych artykułach 
i rozprawach na rzecz jednego lub drugiego św iato
poglądu, jak  również z toczącej się dyskusji nad 
„wieloświatopoglądowością“ odbieram y często w raże
nie, że przeciwnicy nie rozum ieją się nawzajem, 
gdyż panuje niejasność co do niektórych podstawo
wych pojęć zarówno z dziedziny religii, jak  i nauki.

Przede wszystkim trzeba stwierdzić, że przeci
w ieństw a nie dotyczą tylko rozbieżności św iatopo
glądów, lecz sięgają o wiele głębiej — do istoty po
znania rzeczywistości. Błędne jest utożsam ianie re 
ligii z światopoglądem. Religia nie jest zagadnie
niem światopoglądowym ani też tylko sp raw ą tra 
dycji — jak  tw ierdzą ateiści. N ikt z nas idących 
z postępem nauki nie uznaje za praw dziw y owego 
naiwnego, przedmaukowego obrazu św iata, jaki so
bie tworzyli ludzie w starożytności, a wśród nich 
także autorzy ksiąg biblijnych. Jednakże w iara, że 
Bóg stworzył świat, nie jest w  sw ej istocie zależna 
od tego, czy w yobrażam y sobie św iat jako trzypięt
rowy, czy też jako uniw ersum  w  sensie Einsteina. 
W jednym  i drugim  w ypadku Bóg jako Stw órca za
chowuje swój transcedentyzm , czyli pozaświatowość, 
w stosunku do swego stworzenia. P roste a potężne 
Słowa: „Rzekł Bóg: Niech będzie...“ (I Mojż.l) w ska
zują wyraźnie, że Biblia — pomimo swego naiw ne
go obrazu św iata — w niezrów nany sposób przed
staw ia m ajestat i pozaświatowość Boga. Nowoczesny 
obraz św iata nie może być (przeciwstawiony w ierze 
chrześcijańskiej, k tó ra  nie jest zależna od takiego 
czy innego światopoglądu. K opernikański ustrój 
św iata niszczy tylko antropom orficzne, cielesne w y
obrażenia o Bogu i każe nam  oczyścić praw dę w ia
ry chrześcijańskiej z ludzkich naleciałości. Fakty 
astronom iczne nie zagradzają nam  drogi do w iary 
w żywego Boga, lecz zn iew alają nas do bardziej 
godnego ewangelicznego m yślenia o Bogu. Czyż nie 
mówi Ew angelia: „Bóg jest duchem, a ci, którzy Go 
czczą, w inni Mu w duchu i w  praw dzie cześć odda
wać' (Jan 4,24)? Apostoł Paw eł zaś przypom ina 
mędrcom i filozofom greckim, co niektórzy z ich 
poetów też powiedzieli, że Bóg, Stw órca i Pan, od 
każdego z nas nie jest daleko, albowiem w Nim ży
jem y i poruszam y się i jesteśmy, Jego bowiem  ro
du jesteśm y (Dz. Ap. 17, 27—28).

Już jeden z największych myślicieli, filozof k ró
lewiecki K ant, przypom niał ludziom wieku ośw ie
cenia, że pojęcia bez poglądowego w yobrażania ich 
są „puste“, m ateria ł poglądowy zaś, którym  w ypeł
niam y swoje oderw ane pojęcia, możemy brać zaw 
sze tylko z naszego św iata, ograniczonego pod wzglę
dem  przestrzeni i czasu. Dlatego Biblia dla ożywie
n ia naszych m artw ych pojęć o Bogu, o Chrystusie, 
o Duchu Świętym, używ a na każdym niem al kroku 
symboli, obrazów, porównań, wziętych ze św iata 
fizycznego, aby konkretnie wyrazić treść w iary. Mó
wimy więc o Bogu jako o Ojcu naszym niebieskim, 
o Jezusie Chrystusie jako o Synu Bożym, o Duchu 
Świętym jako o Nauczycielu i Pocieszycielu, itp. 
O konieczności posługiwania się podobnymi symbo
lam i nie tylko w  języku religijnym , ale także w ję 
zyku naukowym  mówi prócz K anta, koronnego 
świadka, niejeden ze współczesnych filozofów egzy- 
stencjonalizm u, np. Jaspers, gdy konkretyzuje oder
w ane pojęcie „egzystencji“.

Co więc różni chrześcijanina zarówno od ateisty, 
jak i od pan teisty  lub monisty? Wszyscy uznają no
woczesny obraz św iata i nie różnią się św iatopoglą
dowo od siebie. Wszyscy też używ ają z koniecznoś
ci „obiektywizującego“ sposobu w yrażania się i w y
obrażania rzeczywistości, posługując się symbolami, 
obrazam i i szyframi. Zasadnicza różnica pomiędzy 
chrześcijaninem  a niechrześcijaninem  w istocie swej 
polega nie na odmiennym poglądzie na św iat, ale 
na odmiennym stanowisku człowieka wobec św iata 
i życia, na zupełnie różnym pojm owaniu swego bytu 
i celu życiowego, słowem, na innej wierze. Bo i a te 
ista nie jest bez wiary, choć pospolicie nazywa go 
się „niewierzącym “. W iara ateisty jest innego ro
dzaju. Ma on to przeświadczenie, że swoimi nauko
wymi spostrzeżeniami i badaniam i za pomocą zm ys
łów i przyrządów ogarnia wszechświat i że poza 
tym  nieograniczonym św iatem  m aterii i energii fi
zycznej nic już nie istnieje. Twierdzenie takie nie 
jest ściśle naukowe, gdyż brak  m u rzeczowych i o- 
biektyw nych dowodów potw ierdzających to przeko
nanie. Jest ono tylko naukow ą hipotezą, czyli w ia
rą  naukowca, odm ienną od w iary człowieka relig ij
nego, który równie głęboko przeświadczony jest 
o istnieniu poza światem dostępnym  dla „m ędrca 
oka i szkiełka“ jeszcze innego św iata, św iata d u 
chowego, i — co więcej — który całym swoim je
stestw em  oddany jest duchowej Boskiej istocie bę
dącej treścią jego w iary. Chrześcijanin wierzy w oso
bowego Boga, w  Stwórcę i Rządcę wszechświata. 
Chociaż Bóg jest duchem, objaw ił On się nam kon
kretn ie w osobie Jezusa Chrystusa, którego stosunek 
do Boga określam y symbolicznym w yrażeniem  „Sy
na“ do „Ojca“. Tym „antropom orficznym “ określe
niem  „Ojciec niebieski“ posługiwał się Sam Jezus 
d la  w yrażenia najgłębszej treści swego osobistego 
stosunku do Boga, polegającego na bezwzględnym 
zaufaniu i posłuszeństwie. Kto by chciał abstraho
wać od tego symbolu osobowości Boga jako Ojca 
niebieskiego i zadowolić się gołym oderw anym  po
jęciem istniejącego poza św iatem  Boga jako praprzy
czyny wszystkiego, ten  pozbawiałby się p ierw iast
kowych religijnych uczuć nierozłącznych z żywą 
wiarą. Pamteista lub monista, nie uznający Boga 
osobowego, staje w sprzeczności ze swymi relig ij
nymi uczuciami wdzięczności i posłuszeństwa Bogu, 
do których i on się poczuwa; nie można bowiem być 
wdzięcznym Bogu — przyrodzie ani posłusznym kos
mosowi. Słuchać mogę tylko żywej woli mojego P a
na.

Od czasów K anta w iarę chrześcijańską uważamy 
za jedną z antynomii, tj. nie dających się rozum o
wo objaśnić sprzeczności naszego myślenia. Jest 
niewątpliw ie cząstka praw dy w powiedzeniu s ta ro 
chrześcijańskiego teologa-filozofa: „Credo, quia, ab
su rdum “ (Wierzę, bo jest to niedorzeczne). A nty
nomie, zaw arte w Biblii, oddają nam tę przysługę, 
że nie pozwalają nam przyswajać sobie praw dy bib
lijnej wyłącznie intelektualnie, pytając się tylko
0 zewnętrzną, wyobrażeniową stronę, a nie o treść 
praw dy biblijnej. W iara jest docieraniem do głęb
szych, ukrytych w arstw  tej prawdy. Ch. D arw in 
w swoich pam iętnikach mówi o tym, jak na samym 
sobie doświadczył, że cały człowiek w raz ze swoim 
myśleniem  m arnieje, jeżeli zbyt jednostronnie nau- 
kowo-obiektywnie pracuje i nie poddaje się innym 
wrażeniom, np. sztuce. „Przyrodnicze“ okulary mo
gą nam być przeszkodą w  poznawaniu całej bogatej 
rzeczywistości naszego bytu i często prowadzą do 
podporządkowania się jednostronnem u przyrodnicze
m u pojmowaniu rzeczywistości. Badacz, który duszą
1 ciałem oddany jest system atyzow aniu roślin, może 
przez to stać się w ew nętrznie niew rażliw ym  na 
piękno rośliny. A jednak i piękno rośliny należy do
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jej rzeczywistości. Dlatego jędrno z głównych zadań 
chrześcijańskiego zw iastow ania polega na tym, aby 
uwolnić ludzi od okularów  wą'skiego patrzenia >na 
rzeczywistość. Biblijny obraz św iata należy do prze
szłości. Ale i nowoczesny pogląd na św iat i życie 
nie w yjaśnia nam sensu by tu l i  celu życia człowieka 
ina ziemi. Tę najgłębszą tajem nicę życia i śmierci 
uchwycić może jedynie w iara biblijna, przeświadcze
nie chrześcijańskie, niezmienne i niezależne od 
zm ieniającego się obrazu świata. „Nie patrzym y na 
rzeczy widzialne, ale na niewidzialne, albowiem 
rzeczy widzialne są doczesne, a niewidzialne wiecz
ne“ (II Kor. 4,18).

Do zasadniczych różnic między w iarą chrześcijań
ską a w iarą ateistycznego m aterializm u należy tak 
że zgoła odm ienne zapatryw anie się na istotę czło
wieka. M aterialista naszej doby wierzy w nieogra
niczoną potęgę ludzkiego rozumu, w zdolność czło
w ieka do rozwiązywania wszelkich nasuwających 
mu się zagadnień nie tylko natury fizycznej i bio
logicznej, ale także społecznej i m oralnej. „Racjo
nalizm naszych dni — to marksizm, m aterializm  d ia
lektyczny. M arksizm w skazuje na społeczny cha
rak te r ludzkiego działania, widzi w żywym społe
czeństwie ludzkim  źródła wszystkich idei porusza
jących ludzkość, uczy rozumieć rzeczywistość spo
łeczną i rzeczywistość otaczającej nas przyrody, 
uczy kształtować oblicze człowieka i społeczeństwa“ 
(Jerzy M orawski na K rajowym  Zjeździe Tow arzyst

wa Szkoły Świeckiej). Moc i zdolności do prze
kształcenia wszystkich dziedzin życia założone są — 
zdaniem m aterialisty  — w samym człowieku, który 
z natury  swej jest dobry i potrafi przezwyciężyć 
i wyrównać będące w nim jeszcze słabości i b rak i — 
słowem, wszystkiego dokonać może z w łasnej mocy 
i woli. Budowniczym postępu i szczęścia ludzkości 
jest człowiek. Oczekiwanie pomocy od jakiegoś nie 
istniejącego czynnika pozaświatowego jest przeżyt
kiem i zabobonem m inionych czasów.

Chrześcijanin natom iast widzi w sobie i w każ
dym człowieku przyrodzone zło, które zapuściło 
w nim  głębokie korzenie, którego nie pokona o w ła
snych siłach. Do zwalczenia grzechu, naprzód w so
bie, potem u innych, potrzeba mu stałej pomocy 
z góry, miłosierdzia od Boga, który w Jezusie C hry
stusie objawił sw oją łaskaw ą wolę. Ośrodkiem w ia
ry chrześcijanina są słowa: „Tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każ
dy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot 
wieczny“ (Jan 3,16). W przeciw ieństw ie do m ate
rialisty  budującego państwo sprawiedliwości spo
łecznej w oparciu o siły człowieka, chrześcijanin wie
rzy, że pełne urzeczywistnienie państw a miłości 
i pokoju, czyli K rólestw a Bożego, ostatecznie zależ
ne jest od woli Ojca niebieskiego. Do tego celu na j
wyższego całej ludzkości dążymy drogą pełnienia 
najdoskonalszego przykazania o miłości Boga i bliź
niego.

R O Z M A W I A M Y  Z C Z Y T E L N I K A M I

JESZCZE RAZ „TRADYCJA, KATEDRA, NARÓD”
W trzecim numerze „JEDNO- 

TY“ z listopada ub. r. zamieściliś
my przedruk z „Kuriera Polskie
go“ pt. „Tradycja, Katedra, Na
ród“. Artykuł wydrukowany był 
w dniu 30.IX.1957 r. w związku 
z uroczystym nabożeństwem, od
prawionym w katedrze warszaw
skiej za wrześniowych obrońców 
Warszawy i jej prezydenta Stefa
na Starzyńskiego. — Przebieg uro
czystości, a w szczególności oko
licznościowe kazanie, wygłoszone 
przez ks. Jana Zieję, nasunęły 
autorowi szereg wątpliwości, któ
rymi dzieli się z czytelnikami. 
Chodzi przede wszystkim, jak pi
sze, o „stawianie znaku równania 
między pojęciem Polaka-patrioty, 
a pojęciem Polaka-katotika. Za
wężono w ten sposób krąg bohate
rów i bojowników o wolność do 
grupy religijnej jednego wyznania. 
Utożsamiono wyznanie z narodo
wością a przynależność do związ
ku religijnego z jakimś monopo
lem na wzorowe wypełnianie obo
wiązków narodowych“. — Takie 
refleksje nasunęły się autorowi, 
który skojarzył, jak mówi, „treść, 
ton i podtekst wypowiedzi kazno
dziejskich“.

P rzed ru k  a r ty k u łu  w  „ J E D N O C IE ” w y w o ła ł  
k r y ty c z n e  u w a g i g ru p y  C z y te ln ik ó w , k tó rzy  
z w r ó c il i  s ię  do  R e d a k cji „ J E D N O T Y ” z l i s 
tem  za o p a trz o n y m  7 p o d p isa m i, a z a w ie 
r a ją c y m  o c e n ę  w z m ia n k o w a n e g o  a r ty k u łu . 
C z y ta m y  tam , że  „ j e s t  to  o s tr y  a ta k  na  
o b r o ń c ó w  w r z e ś n io w y c h  W a r sz a w y  i p r e 
z y d e n ta  S ta r z y ń sk ie g o  k s ią d z  J a n  Z ie ją .

A r ty k u ł za rzu ca  k s ię d z u  J a n o w i Z ie ji, że  
s ta w ia  zn ak  r ó w n o ś c i  p o m ię d z y  p o ję c ie m  
P o la k a -p a tr io ty  a  p o ję c ie m  P o la k a -k a to lik a  
i z w ę ż a  k rą g  b o jo w n ik ó w  o  w o ln o ś ć  d o  
g ru p y  je d n e g o  w y z n a n ia . A r ty k u ł k o ń c z y  
s ię  s ło w a m i „ c z c i jm y  i d o c e n ia jm y  tr a d y c ję  
—  a le  n ie  r o z b ija jm y  tą d ro g ą  s p o łe c z e ń 
s tw a ” . *  f

Z w ie lk im  u b o le w a n ie m  i p r z y k r o śc ią  
s tw ie r d z a m y , że  in te r p r e ta c ja  k a z a n ia  k s ię d z a  
Z ie ji  w  „ K u r ierze  P o ls k im ” , b e z k r y ty c z n ie  
p r z e d r u k o w a n a  w  „ JE D N O C IE "  j e s t  ten -  
te n c y jn a , n ie z g o d n a  z d u c h e m  n a u c z a n ia  
k s ię d z a  Z ie ji. Praca d u sz p a s te r sk a  k s ię d z a  
Z ie ji, zn a n a  od la t  s z e r o k im  rz esz o m  c h r z e ś c i 
ja n  w  n a jw y ż s z y m  s to p n iu  w ła ś n ie  j e d n o c z y  
s p o łe c z e ń s tw o , a n ie  ro z b ija  g o . P r o s im y  
R e d a k cję  „ J E D N O T Y ” , b y  s łu ż ą c  tem u  
sa m em u  c e lo w i,  w y d r u k o w a ła  n a sz  p r o te s t ,  
n ie  d o p u sz c z a ją c  w  te n  s p o s ó b  do u r o b ie n ia  
k r z y w d z ą c e j  o p in ii  o  c z ło w ie k u , zn a n y m  
z to le r a n c j i  i p r a w d z iw e j , c z y n n e j  m iło ś c i  
d o  k a ż d e g o  z lu d z i. I to  b e z  w z g lę d u  na  
j e g o  w y z n a n ie  i p r z e k o n a n ia ” .

Czyniąc zadość prośbie Autorów  
listu, R edakcja „JEDNOTY” pod
kreśla, że przedrukow ując, jak czy
tamy, „bezkrytycznie” w zm ianko
w any artykuł, nie m iała na myśli 
przyłączać się do a taku  na k az a 
nie księdza Jana Zieji, ani też 
występować w jakikolw iek sposób 
przeciw ko okolicznościowem u kaz
nodziei. R edakcja nie posiada tek 
stu  kazania i o ile wiadomo, nie 
było ono nigdzie publikow ane. W y
powiedź au tora a rtyku łu  p rzed ru 
kowaliśm y dlatego, że my, Pola- 
cy-ewangelicy aż nadto dobrze w ie
my z n iem al codziennej p raktyki,

że ze strony przedstawicieli Koś
cioła Rzymsko-Katolickiego  sp ra- 
w y są u jmowane właśnie w sposób , 

podkreślony przez autora artykułu.  
Chcielibyśm y więc zwrócić uwagę 
na fakt, mimo wszystko niezaprze
czalny, że „staw ianie znaku rów 
ności pomiędzy pojęciem P olaka- 
-patrio ty  a pojęciem P o lak a -k a to 
lik a”, chociaż u nas praw ie pow
szechne, jest niewłaściw e i, że spo
łeczeństwo zaczyna być na to w raż
liwe.

R edakcja „JEDNOTY” z zado
woleniem  przyjm uje oświadczenie 
grupy Czytelników, stw ierdzające, 
że „ks. Zieją znany jest z to le ran 
cji i praw dziw ej czynnej miłości 
do każdego z ludzi i to bez wzglę
du na jego wyznanie i p rzekona
n ia”. Taka postaw a duchownego 
rzym sko-katolickiego, stanow iąca 
chlubny w yjątek  z dobrze nam  
znanej reguły, zasługuje na szcze
ry szacunek i uznanie oraz u ła t
wia zbliżenie do siebie wszystkich 
ludzi dobrej woli. Czemu więc m a
my przypisać krytyczne uwagi 
au tora artykułu?

REDAKCJA
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ZGON ŚP. KSIĘDZA SENIORA 
Z. LOPPEGO

R edakcja otrzym ała przypadkowo 
październikow y egzem plarz „Posła 
Ewangelickiego”, organu Polskiego 
Kościoła Ew angelicko-A ugsburskie
go na Obczyźnie, wychodzącego w 
Londynie.

Zaw iera on m. in. artyku ł o 
,,W alnym Zjeździe Światowego Lu- 
teran izm u” w M inneapolis oraz 
notatkę o wizycie polskiej dele
gacji w Zborze Pana Jezusa w 
Chicago. W dziale „W iadomości z 
Kościoła i ze św ia ta” zamieszczo

na jest w iadom ość o zgonie śp. ks. 
seniora Z ygm unta  Loppego,  b. p ro 
boszcza parafii ew .-augsburskiej w 
Winie, który po kró tk ie j chorobie 
w w ieku la t 74 zm arł dnia 
21 w rześnia 1957 roku w D ortm un
dzie — NRF. „Poseł Ew angelicki” 
pisze: Śp. ks. senior Z. Loppe n a
leżał do starszej generacji ducho
w ieństw a ew angelicko-augsburskie
go w przedw ojennej Polsce. P rzy
szło mu pracow ać w ciężkich w a
runkach na północno-w schodnich 
kresach Polski. D uszpasterzow ał 
zborownikom  m azurskim  w S uw ał

kach, Sejnach, W iżajnach, a w 
końcu w Wilnie. Ciężkie przeżycia 
wojenne, a szczególnie długich 5 
lat, spędzonych w niem ieckim  obo
zie koncentracyjnym  w Dachau, 
zniszczyły jego zdrowie tak, że po 
wyjściu na wolność nie odzyskał 
daw nej energii, sił i zdrowia. Mimo 
to zaczął pracować dla polskich 
ewanglików na obczyźnie, szcze
gólnie w A ustrii, gdzie wydał po
w ielany śpiewnicze.k pieśni ew an
gelickich, a naw et kilka num erów  
czasopisma dla Polaków -ew ange- 
lików ”.

^pziAbBIBLIfNlf
CHWAŁA SŁUŻBY KO ŚCIO ŁA

Jeśli posługiwanie potępienia jest chwałą, da
leko więcej obfituje w chwałę posługiwanie  
sprawiedliwości. A lbowiem i to, co miało chw a
łę, nie ma chwały z tej strony, z powodu onej 
przewyższającej chwały. Bo jeśli to, co prze
mija ma chwałę, daleko więcej chwały ma to, 
co trwa.

II Kor. 3:9—11.

DRUGI list do Koryntian w rozdziale 
3-cim stawia przed nami zagadnienie 
„chwały” służby. Chwała służby Kościo
ła polega na głoszeniu przymierza Boga 

z Dudżmi w Jezusie Chrystusie, jako trwałej rze
czywistości.

Przede wszystkim należy wyjaśnić zagad
nienie historyczne: co mają oznaczać te, wspo
mniane przez Apostoła Pawła listy polecające?

Miał on pewne trudności ze zborem w Ko
ryncie i ażeby uniknąć zaostrzających się roz- 
dźwięków, powodowanych jego obecnością, po
słał tam Tymoteusza, a następnie Tytusa, aby 
starali się doprowadzić do pojednania. Było to 
w roku 57. Po trzymiesięcznym pobycie w Ko
ryncie, Tytus powrócił przez Macedonię, gdzie 
spotkał Pawła, przywożąc mu pocieszające wia
domości. Po tym spotkaniu Paweł napisał swój 
drugi list do Koryntian. Zbór koryncki nie był 
jeszcze z Pawłem całkowicie pojednany i czę

ściowo nie uznawał jego autorytetu. Dlatego 
Paweł, rozmyślając nad sposobami ugruntowa
nia swego autorytetu, napisał list, zawierający 
naukę, na której oparty jest protestancki po
gląd na urząd kościelny i która odtąd jest dla 
Kościoła niewyczerpanym źródłem nowego 
światła na to zagadnienie.

Listy polecające były oficjalnymi dokumen
tami, powierzanymi służbowo wysyłanym de
legatom i stanowiły rodzaj listów uwierzytel
niających. Paweł ich nie potrzebuje i mówi: 
„Listem naszym wy jesteście...”

Używa on liczby mnogiej, gdy mówi: „Czy 
poczynamy znowu zalecać samych siebie?” Czy 
liczba mnoga jest tu użyta tylko formalnie, 
a oznacza właściwie „mnie”? Nie, znaczy tu 
ona „nas”, mnie i moich współpracowników, 
z którymi ugruntowałem zbór w Koryncie 
(patrz II Kor. 1:19 i 2:13). Tutaj właśnie po
wstaje zagadnienie „chwały” posługiwania. 
Czy jest to tylko chwała apostolska, Pawła ja
ko apostoła, czy też daje on jej szersze, bar
dziej ogólne znaczenie, obejmujące apostoła 
i jego współpracowników, jego następców — 
duchownych w kościele i służbę duszpasterską 
dnia dzisiejszego?
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Korynt. Ruiny św iątyni Apollina. w głębi Akrokorynt.

Niektórzy utrzymują, że Paweł mówi tutaj
0 chwale posługiwania, jako o powołaniu całe
go Kościoła. W rzeczywistości tekst kładzie 
nacisk przede wszystkim na autorytet aposto
ła i jego współpracowników, jego następców 
w Kościele. Paweł mówi o chwale swej oso
bistej służby, a nie o służbie całego Kościoła. 
Określa ją jako służbę nowego przymierza 
(w.6). To nie listy polecające ale Bóg przezna
czył ich do służby. „Słudzy nowego przymie
rza” — cóż to znaczy? Chrystus jest faktem 
historycznym i to on zawarł nowe przymierze, 
aby zadokumentować potrzebę pracy duszpa
sterskiej.

Istnieją tutaj dwa główne kierunki interpre
tacji: jedni uważają, że apostoł pozostaje w 
służbie ustanowionego już porządku rzeczy, 
wpisanego przez Boga do historii, a jego po
wołanie polega jedynie na głoszeniu tego faktu; 
inni wierzą, że urząd kościelny posiada swoją 
własną chwałę, moc stwarzania nowego przy
mierza pomiędzy Bogiem i l(udźmi.

Jest rzeczą niewątpliwą, że Paweł czuje nie
odzowną konieczność służby dla nowego przy
mierza. Oczywiście, Bóg wypełnił wszystkie 
swoje obietnice w Chrystusie i przypieczętował 
przymierze (przypomnijmy „jednego za wszy
stkich” z Hebr. 9:12, gdzie podkreślona jest 
wyłączność pośrednictwa Chrystusa). Jednakże, 
aby ludzie mogli poznać nowe przymierze
1 uwierzyć w Chrystusa, to nowe „kapłaństwo”

jest nieodzownie konieczne. I to nie kapłań
stwo każdego członka Kościoła, ale kapłaństwo 
apostoła i jego następców.

Paweł porównuje siebie z Mojżeszem. Uważa 
on służbę Mojżesza za mniej ważną, niż tę — 
nowego przymierza. A przecież Mojżesz był 
największym z kapłanów Izraela, tak potęż
nym, że Izraelici nie śmieli nawet patrzeć na 
niego. Logiczną konsekwencją, jaką Paweł 
mógłby z tego wyciągnąć byłoby powiedzenie: 
pokłońcie się przede mną pokornie, Koryn
tianie; ale Paweł nie jest tutaj llogiczny. Bóg 
działa w jego służbie i Paweł nie mówi: dzi
siaj czuję w sobie Ducha Świętego i dlatego 
jestem apostołem, lecz że to Bóg „powołał nas” 
raz na zawsze. Wielka różnica pomiędzy służ
bą Mojżesza i Pawła polega na tym, że Moj
żesz był kapłanem potępienia i śmierci. Od
najdujemy tu ponownie Pawłowe pojęcie Za
konu: ono zwiastuje, zapowiada potępienie. 
W przeciwieństwie do tego, jego służba polega 
na zwiastowaniu usprawiedliwienia, zwiasto
waniu nowego przymierza. Służba Starego Te
stamentu nie może obdarzyć człowieka łaską, 
a przecież tylko łaska ustanawia właściwy sto
sunek człowieka do Boga. Służba nowego przy
mierza przewyższa chwałą kapłaństwo starego 
przymierza ze względu na synowski stosunek, 
jaki ustanawia ono pomiędzy Bogiem i ludźmi. 
Ten właśnie synowski stosunek darzy chwałą 
służbę nowotestamentową.

Na zakończenie musimy zapytać, jaka jest 
tutaj rola Ducha Świętego. Na czym polega 
przeciwieństwo pomiędzy literą, a duchem w w.
6. Nie jest to przeciwieństwo czegoś material
nego — co jest złe, do czegoś duchowego — 
co jest dobre. To jest przeciwieństwo dwóch 
określonych momentów w historii zbawienia 
człowieka. Duchowny ewangelicki stawia czło
wieka przed słowem Bożym w atmosferze zu
pełnej wolności; człowiek musi powziąć decy- 
cję, musi uwierzyć. Ewangelia jest podstawą 
autorytetu apostolskiego, ale nie w sensie do
słownym — recytowanie słów Nowego Testa
mentu nie wystarczy. Lecz pieczęć i pomoc 
Ducha Świętego przyobiecana jest świadectwu 
apostolskiemu, które jakkolwiek ludzkie i nie
doskonałe, jest jednak prawdziwe.

My w szyscy, którzy odkrytym  obliczem  
na chw ałę Pańską jak w zw ierciadle  
patrzym y, w  toż w yobrażenie przem ie
n ien i byw am y z chw ały  w  chw ałę, jak  
od Ducha Pańskiego. II Kor. 3:18.

(Notatki z pierwszego studium  biblijnego Konferencji  
Sycylijsk iej kierowanego przez prof. Bonnard z Lo
zanny).

STANISŁAW SKIERSKI
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SKARB W NACZYNIACH GLINIANYCH
W. w.

W iosną roku 1947 w pobliżu Chinbet 
Qumran u północnych brzegów Morza 

Martwego, pasiterz-beduin rzucił ka
mieniem za niesforną kozą kamień spadł do ja
kiejś jaskini i rozległ się brzęk rozbitego na
czynia. Zainttrygowany beduin wstąpił do jas
kini Ain Fascha, jak początkowo nazywano to 
miejsce, i znalazł w niej obok rozbitego przez 
siebie glinianego dzbana więcej tego ro
dzaju naczyń glinianych... a w nich 
mnóstwo starych -rękopisów w płócien
nym opakowaniu, troskliwie zalanym woskiem. 
Znalezione rękopisy bediuini zanieśli do Betle- 
jemu i usiłowali je sprzedać tamtejszemu ma- 
hometańskiiemu szelkowi. Ten wszakże w prze
konaniu, że chodzi o rękopisy syryjskie, 
odesłał pasterzy do* syryjskiego klasztoru św. 
Marka w Jerozolimie. Mnisi porozumiawszy się 
z metropolitą Atanzjuszem, kupili cztery ręko
pisy, zaś uniwersytet hebrajski w Jerozolimie 
kupił pozostałych osiem rękopisów, zawierają
cych księgi apokryficzne, znane dotąd 
w brzmieniu greckim, ponadto jakieś psalmy, 
podobne do biblijnych, oraiz opis zagadkowej 
wojny Żydów z nieznanym nieprzyjacielem. 
Według pobieżnych badań znakomitego profe
sora Sukienika z Jerozolimy, rękopisy te mu
siały powstać jeszcze pirzied rokiem. 70 po Chr., 
czyli przed wojną żydowisko-rzymską.

W sierpniu 1947 beduini zaprowadzili ojca 
Butrosa Sowrr*ę z klasztoru syryjskiego na 
miejsce, gdzie znaleźli dzbany z zagadkowymi 
rękopisami. Ojciec Butros nie był należycie 
przygotowany do nieznośnego gorąca i mógł tyl
ko bardzo [powierzchownie obejrzeć jaskinię. 
Widział w niej oryginalne opakowania rękopi
sów, które wiosną kupił klasztor oraz szczątki 
dalszych rękopisów i mnóstwo rozbitych dzba
nów. Ponieważ sam nie wiedział, co o tym 
wszystkim sądzić, 19 lutego 1948 telefonicznie 
po wiadomił amerykański I nsitytut Orientalny 
w Jerozolimie, że ‘klasztor jest w posiadaniu 
starych, bliżej nie zidentyfikowanych rękopi
sów hebrajskich. Dr J.C. Trever zaprosił ojca 
Butrosa do Instytutu. Przybył on w towarzyst
wie swego brata Karima Sowmy i zabrał z sobą 
znalezione przez pasterzy zwoje. Jeden rzut 
oka Dr Trevera wystarczył, by stwierdzić, że 
chodzi o stare, bardzo cenne rękopisy. Prosił 
metropolitę, by mu pozwolił przedstawione 
przez ojca, Sowmę, rękopisy odfotografować. 
Jakież było jego zdumienie, kiedy stwierdził 
niebawfem, że jeden zwój zawiera całą księgę 
proroka Izajasza, towarzysz zaś jego Dr W.H. 
Brownlee w dalszym' zwoju odkrył komentarz 
księgi proroka Abakuka, trzeci zwój był ręko
pisem bliżej nie ustalonej sekty żydowskiej, 
a czwarty, który był w najgorszym stanie, był 
rękopisem o nie ustalonej bliżej treści. Szcze
gólnie pierwszy zwój z księgą proroka Izajasza 
podziałał na obu amerykańskich uczonych 
orientalistów jak grom z jasnego nieba! Już

wstępne badania', przeprowadzone przez wybit
nego znawcę W.F. Albrigtha, wykazały, że 
rękopis ma conaijmniej 2000 lat, to znaczy że 
jest o 1000 lat starszy od najstarszych dLotąd 
znanych rękopisów księgi proroka Izajasza, 
a co ważniejsza, że zawiera całą księgę Iza
jasza. Odkrycie to było prawdziwym przewro
tem w staro testamentowej wiedzy biblijnej. 
Dotąd panowało- w niej niepodzielnie przeko
nanie, że księga proroka Izajasza nie jest 
księgą jednolitą, że składa się z trzech różnych 
pism, które były napisane w różnych czasach, 
że trzecia część t.zw. ,,trzeci Izajasz” jest po
chodzenia bairdzoi późnego, że rozdział 65. po
chodzi nawet ;z roku 200 przed Chr. Tymczasem 
zwój znaleziony w Ain Fascha zawierał całą 
księgę, nie wyłączając ostatniego rozdziału. 
Ponieważ zaś rękopis pochodził sprzed roku 200 
przed Chr., staje się jasnym , że rozdział ten 
musiał powstać znacznie wcześniej, niż dotąd 
sądzono. Jeszcze większą rewelacją dla uczo
nych orientalistów było, że rękopis, stosunko
wo bardzo dobrze zachowany, tylko nieznacznie 
różni się od tekstu masoreckiego.

,ie dziw, że po takich rewelacyjnych od- 
1 kryciach Amerykanie usiłowali dostać się 

do jaskini Ain Fascha i poddać ją skrupulat
nym oględzinom. Nie udało się im to- jednakże, 
ponieważ w tym czasie wybuchła wio j na 
arabsko-żydowskai. Musieli zadowolić się tylko 
swoimi odbitkami fotograficznymi. Na szczęś
cie mnisi .syryjscy przeczuwając niebezpieczeń
stwo wojny, a znając już cenę rękopisów, 
umieścili je w bezpiecznym miejscu poza Pa
lestyną. I dobrze zrobili: klasztor ich w czasie 
działań wojennych doznał poważnych uszko
dzeń, a sam ojciec Swomy został zabity. Skoro 
tylko stosunki wywołane wojną, pozwoliły, 
jaskinię dokładnie zbadano w roku 1949, ale 
dopiero jesienią roku 1951 przeprowadzono 
badania archeologiczne w Chirbet, Qumran 
pod kierunkiem dyrektora dominikańskiej 
Ecole Bibliąue et Acheoloigiąue w Jerozolimie 
R. de Vaiux i dyrektora, instytutu archeologicz
nego w Amanie L. Hardinga. Badania, wykryły 
osiedle ludzkie z czasów rzymskich, w którym 
główny budynek o rozmiarach 30 X 37 m był 
niewątpliwie bóżnicą żydowskiej sekty Esseń
czyków, oi których z pism Filona i Józefa 
Plawiusza, a przede wszystkim Pliniusza Star
szego (Historia/ maturailiis 5,17) wiemy bezspor
nie, że przebywali właśnie w tym miejscu. 
Opodal znaleziono cmentarz z przeszło tysiącem 
grobów. Nie dziw, że właśnie na. tym miejscu 
znailez łono szczątki prawdopodobnie boga tej 
niegdyś biblioteki, którą Chassajowie ukryli 
w roku 66. po Chr. przed Rzymianami w jas
kini, odkrytej w roku 1947 dzięki szczęśliwemu 
przypadkowi z kozą. Wiosną roku 1952 rozpo
częły się systematyczne poszukiwania w całej 
okolicy, podjęte przez amerykański Instytut 
Orientalny w Jerozolimie, wspólnie z francus
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ką Ecole. Oczywiście na własną rękę szukali 
też beduirn arabscy, którzy węszyli teraz łat
wy, a duży zarobek. W różnych jaskiniach 
znaleziono' ceramikę ,i monety z czasów cesa
rza Augusta. Cera mika sarnia, pochodzi z czasów 
Herodowców, rękopisy zaś musiały powstać 
znacznie wcześniej. Oprócz zwojów odkrytych 
już w roku 1947, znaleziono szczątki dal
szych rękopisów: III. księgi Mojżeszowej, 
Izalljasza, Jeremiasza, Psalmów i Rufa z ksiąg 
apokryficznych części księgi Tobiasza, pseudo - 
graficznego Testamentu dwunastu patriarchów, 
rękopis damasceński i wiele innych. Niestety, 
większość rękopisów jest w żałosnym stanie, 
są to dosłownie strzępy. Szczególnie źle zacho
wał się komentarz księgi proroka Mieheaisza, 
który jest swego rodzaju pralelą komentarza 
Abakuika, znalezionego już w roku 1947. W po
bliżu Qumran w Vadi en-Nar beduini arabscy 
znaleźli papirusy, greckie iniciały apokryficz
nej księgi Mądrości Salomona, a nawet szczątki 
ewangelii i Dziejów Apostolskich. Rękopisy te 
są O' kilka stuleci młodsze od rękopisów 
Qumrańskich.

Profesor literatury raibinicznej na Dropsie 
College w Baltimor, Salomon Zeitlin, w polemi
ce z profesorem Sukienikiem dowodził, że rę
kopisy Qumrańskie są pochodzenia średnio
wiecznego, lecz dowody paleografiiczne, który
mi operuje Dr Traver i niezależnie od niego 
wybitny znawca p ale ogra fii hebrajskiej Dr Sa
lomon Birnbaum, potwierdzają ponad wszelką 
wątpliwość daty, ustalone przez uczonych tej 
miary co Albrigth, Burrows, Sukienik i Gins- 
berg. Zwój Izajasza ma pochodzić z Ifa;t 
125—100 przed Chr. Birnbaum odnosi czas 
powstania tego rękopisu nawet do lat 200—150 
przed Chr. Rękopis sekciairski jest nieco młod
szy, pochodzi sprzed roku 75 przed Chr., ko
mentarz Abakuka i czwarty zwój aramejski

mają pochodzić z lat 25 przed Chr. do 25 roku 
po Chr. Rękopisy zakupione od beduinów przez 
uniwersytet Jerozolimski, wśród których są i 
szczątki III. księgi Mojżeszowej, pisanej jeszcze 
pismem starokananejśkim, są jieszcze starsze. 
Według Birnbauma rękopis III księgi Mojżeszo
wej pochodzi aż z połowy V. wieku przed Chr., 
czyli, że z czasów Ezdrasza i Nehemiasza. 
Brzmi to nieledwie niewiarygodnie, niemniej 
jednak Żydzi zaniechali pdisma starokananej- 
skiego, jak o tym świadczy Talmud (Sanh. 21-b. 
J. Meg. 1,9. Zeb. 62-a), właśnie w tym okresie. 
Relację Talmudu potwierdza i Origenes i św. 
Hieronim. Byłby to więc najstarszy rękopis 
tego rodzaju na świecie. Jest on pisany na skó
rze, podczas gdy wszystkie starsze rękopisy i 
pamiątki piśmiennictwa palestyńskiego są bądź 
ryte w kamieniu, bądź w metalu czy glinie. 
Jest to zabytek conajmniej o 250 lat starszy 
od najstarszego dotąd znanego papirusu Nasha, 
Izajasza z Ain Faschy i szczątku greckiego 
przekładu Starego Testamentu czyli tzw. Septu- 
aginty. Niestety, ów fragment III księgi Mojże
szowej zawiera zaledwie kilka słów, niemniej 
jest ich tyle, że niezachwianie świadczą o zgo
dzie dzisiejszego tekstu biblijnego z orygina
łem. Jeśli twierdzenie Birnbauma okaże się 
słuszne, a zdaje się, że na to się zanosi, rewe
lacja będzie ogromna: przecież to rękopis z 
czasów, gdy jeszcze nie były napisane 
wszystkie księgi Starego- Testamentu, a» co waż
niejsza ,,'wezmą w łeb” wszystkie uczone teorie 
liberalnych krytyków zeszłych generacyj, we
dług których tekst biblijny na przestrzeni wie
ków ulegał wielkim zmianom, a którzy często 
tylko na podstawie swego widzimisię ,,uzupeł
niali” albo „ulepszali” tekst Pisma św., albo 
też przeciwnie, takie w nim przeprowadzali ko
lektury i skreślenia, że ostatecznie z tekstu 
biblijnego nic nie pozostawało.

-0KU M-GN IA
E V A N S T O N

W O J C I E C H  W R Z O S

O D DRUGIEGO walnego zgromadzenia Światowej 
Rady Kościołów minęło już kilka lat, niemniej 

jednak problem y omawiane na K onferencji w E van
ston, odzywają się żywym echem jeszcze dziś po ca
łym świecie. Hasło konferencji „Chrystus nadzieją 
św iata“ przenika do wszystkich zakątków  globu, a 
przeto nie od rzeczy będzie zaznajomić się bliżej 
z sam ym  przebiegiem tej konferencji.

Zaczęła się ona 15 sierpnia 1954 r. nabożeństwem  
w kościele Metodystów, do którego zdążał m alow ni

czy pochód przedstaw icieli różnych Kościołów ze 
wszystkich stron świata. Uroczyste otwarcie konfe
rencji odbyło się po nabożeństwie na największym  
sportowym stadionie w pobliskim Chikgu w obec
ności 100 tysięcy osób. W program ie znalazło się 
i przedstaw ienie „Festiw al w iary“, które w  iście am e
rykański sposób miało obrazowo przedstaw ić hasło 
konferencji, a które — jak  się zdaje — nie bardzo 
przypadło do gustu nieam erykańskim  uczestnikom  
konferencji. S tadion był oświetlony do późnej nocy; 
w przedstaw ieniu brało udział około 4.000 aktorów.
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Gen. Sekretarz ONZ Dag 
H am m arskjold i arcybiskup 
C anterbury podczas rozmo
wy na zjeździć w Evanston.

Posiedzenia plenarne odbywały się w ogromnej ha
li. Na frontowej ścianie widniał olbrzymi znak ru 
chu ekumenicznego: łódeczka z krzyżem na falach 
morskich. W posiedzeniu wzięło udział około 1600 de
legatów ze 163 Kościołów z całego świata, którzy 
reprezentowali 220 milionów chrześcijan. Zrozumiałą 
jest rzeczą, że największym zainteresowaniem cie
szyli się przedstawiciele Kościołów z najdalszych za
kątków świata, np. Dr M anikan, sekretarz Kościołów 
wschodniej Azji, biskup Newbegin, przedstawiciel 
rzeczywistego ekumenizmu, reprezentujący Kościoły 
południowo-indyjskie Metodystów, prezbiterian, kon- 
gregacjonalistów, baptystów i anglikan. Kościoły 
Cejlonu repezentował biskup Ladasa De Mel, Indie 
znowu — delegat „Tomaszowców“ którzy swój ród 
wiodą pono z misyjnej działalności samego apostoła 
Tomasza. Niemniej prastarego pochodzenia jest Koś
ciół w Etiopii, który znowu wiedzie swój ród z mi
syjnej działalności dworzanina królowej Kandaki, 
o którym wspominają Dzieje Apostolskie 8. Kościół 
ten reprezentował biskup Abonn Theophilós z Har- 
raru. Bardzo czynny udział w konferencji Evanstoń- 
skiej brały również Kościoły afrykańskie. Jeden 
z reprezentantów „czarnego lądu '“ Peter Dagadu ze 
Złotego Wybrzeża (dziś państwo Ghana) przy tej 
sposobności powiedział wiele cierpkich słów' p raw 
dy o kolonialmej polityce białych. O innym znowu 
zagadnieniu afrykańskim, o dyskryminacji rasowej, 
mówił bardzo wymownie Dr Ben J. M arais i połud-

niowo-afrykański pisarz Alan Paton, którzy bardzo 
ostro krytykowali różnice między zwiastowanym 
Słowem, a postępowaniem białych z kolorowymi 
braćmi w Chrystusie. Wielką sympatią cieszyli się 
również przedstawiciele Kościoła prawosławnego, 
szczególnie metropolita Juhanon, chociaż uczestnicy 
nie szczędzili im jawnego współczucia z powodu 
ciężkich szat, a upał w Evanstonie był w tym 
czasie doprawdy nieznośny.

Za przedstawiciela europejskiego ,,Zachodu“ był 
uważany arcybiskup Canterbury, głowa Kościoła an 
glikańskiego, podczas gdy za przedstawiciela „Wscho
du był uznawany praski dziekan Dr J. L. Hrom adka, 
który w swym przemówieniu nawoływał do bratnie
go współżycia wszystkich chrześcijan całego świata. 
O pokojowym posłannictwie Kościoła mówił gene
ralny sekretarz Narodów Zjednoczonych Dag Ha- 
m erskjold.

W porównaniu z konferencją w Amsterdamie 
wrzros!a liczba kobiet; w Evanston było 38 delega
tek, 20 kobiet jako członków konferencji z głosem 
doradczym i 71 obserwatorek.

Główna praca konferencji, obok posiedzeń plenar
nych, odbywała się w sześciu komisjach, które z róż
nych punktów widzenia rozpatrywały temat konfe
rencji „Chrystus nadzieją św iata“. Komisje praco
wały bardzo intensywnie, koncentrując całą uwagę 
na tych elementach, które łączą i zespalają miliono
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we rzesze chrzęści jam. Uchwały Komisji przechodziły 
następnie do plenum. Wszystkie przemówienia jed
nocześnie tłumaczono na trzy urzędowe języki i ya- 
dawano przez radio.

Między uczestniikami konferencji było także 120 
uczestników z głosem doradczym z szeregów mło
dzieży całego świata. Chociaż nie posiadali oni peł
nego prawa głosu, niemniej jednak ich przemówie
nia były wysłuchiwane z całą uwagą i były brane 
bardzo poważnie pod rozwagę tak w komisjach, jak 
i na plenum. Młodzież brała bardzo poważnie swo
je posłannictwo, usiłując przerzucić pomosty po
między poszczególnymi grupami Kościołów, ras i na 
rodów.

Aparat organizacyjny konferencji miał do pomo
cy 125 młodych ludzi, rekrutujących się również 
z całego świata. Między nimi wyróżniali się szcze
gólnie zgodną współpracą Afrykańczycy i Hindusi, 
aczkolwiek — jak wiadomo — istnieją między nimi 
takie same rasowe uprzedzenia jak między białymi 
i czarnymi. W czasie konferencji delegacja japoń
skich chrześcijan złożyła petycję, wzywając delega
cje poszczególne, aby domagały się u swych 
rządów zakazu broni atomowej. Walne zgromadze
nie uchwaliło ponadto wezwanie do zaprzestania 
produkcji broni powszechnego zniszczenia. Nie tyl
ko japońska petycja i uchwala plenum, ale i spe
cjalne przedstawienie dramatyczne miało uczestnikom 
konferencji przypomnieć ludzką nędzę, oraz koniecz
ność chrześcijańskiej miłości. Przedstawienie nosiło 
nazwę „Przy rzekach babilońskich“, a jego poszcze
gólne sceny przypominały cierpienie ludzkości od cza
sów niewoli babilońskiej aż do ostatniej wojny 
światowej. W czasie przerw tego przedstawienia, 
niemiecki biskup Dibelius oraz pastor z Korei w yra
zili publicznie wdzięczność za pomoc udzieloną ich 
krajom od współbraci z całego świata dla złago
dzenia następstw wojny.

W ramach konferencji została także zorganizowana 
wystawa fotografii z życia i pracy Kościołów na ca

łym świecie, która naocznie pokazała, że choć chrześ
cijaństwo jest organizacyjnie rozdrobnione, nie mniej 
stanowi wewnętrzną zwartą jedność. Nawet miejskie 
słupy reklamowe służyły celom konferencji. Nieraz 
toczyły się wokół nich bardzo ożywione, publiczne 
dyskusje przechodniów, np. kiedy kardynał, arcybis
kup Chicago nie tylko sam nie przyjął zaproszenia 
do wzięcia udziału w konferencji, ale jeszcze owiecz
kom swym zakazał brać jakikolwiek udział w „he
retyckiej“ konferencji.

Zrozumiałą jest rzeczą, że prasa i dziennikarze 
szczególnie amerykańscy „używali“ na całego, nie 
zadowalając się tylko urzędowymi konferencjami 
prasowymi. Co to musiał być za wspaniały połów 
dla reportera, kiedy mu się udało uchwycić 
na taśmie filmowej jednego z prezydentów konfe
rencji, samego arcybiskupa Canterbury... na policyj
nym motocyklu! Oczywiście, wielu delegatów m u
siało wygłosić chociażby krótkie przemówienie do 
radia.

Na czele Światowej Rady Kościołów stoi zarząd, 
złożony z sześciu prezesów. W Amsterdamie byli 
wybrani: biskup Metodystów Oxman z Nowego Jo r
ku, arcybiskup Canterbury Geoffrey Fisher, pastor 
Mar Boegner z Paryża, metropolita A thenagora i 
biskup Eivind Berggrav z Oslo; szósty prezydent 
Sarah Chakko z Indii zmarł w międzyczasie.

Konferencja w Evanston 25 sierpnia dokonała 
wyboru nowego zarządu w osobach: Dr Bell, biskup 
z Chinesteru, prawosławny arcybiskup Michael z 
Nowego Jorku, biskup Sherrill z Nowego Jorku, 
prof. Baillie z Edynburga, metropolita Mar Them a 
Juhanon z Indii, biskup Barbieri z Buenos Aires i 
bisikup Dibelius z Berlina. Obok tych mężów zaufa
nia światowego chrześcijaństwa stoi 90-osobowy Ko
mitet Centralny, który ze swego łona wybiera 12- 
osobowy Zarząd Wykonawczy.

Aczkolwiek konferencja w Evanston należy już do 
przeszłości, poselstwo jej „Chrystus nadzieją św iata“ 
należy do teraźniejszości i do przyszłości.
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Z k r a j u
■  W kw ietniu r.b. bawili w Pol
sce przedstawiciele Narodowej Ra
dy Kościołów Chrześcijańskich w 
USA, John Metzler, ks. Russel Ste
venson i Jan Van Hoogstraten. Pod
czas pobytu w Polsce, umożliwio
nego przez M inisterstwo Pracy i 
Opieki Społeczmej, przeprowadzili 
rozmowy z czynnikami państw ow y
mi oraz z Chrześcijańską Radą 
Ekumeniczną, m ające na celu zo
rientow anie się w potrzebach lud
ności polskiej w ogólności i pol
skich Kościołów w szczególności, 
ponieważ Kościoły, reprezentow ane 
przez Radę Ekum eniczną USA mo
gły przyjść z odpowiednią pomocą.

Wyrazili oni swoje uznanie dla 
Władz Państw ow ych oraz dla 
Chrześcijańskiej Rady Ekum enicz
nej za ułatw ienie im zadania. Opu
ścili oni Polskę z nadzieją, że w 
niedalekiej przyszłości dojdzie do 
podpisania form alnej umowy, dzię
ki czemu program  pomocy dla lud
ności, 'niezależnie od przynależności 
wyznaniowej będzie mógł być re 
alizowany.

*  *  *

■  Doroczny Synod Kościoła Ewan
gelicko-Reformowanego nie odbę
dzie się w tym roku w tradycyj
nym term inie — czerwcu — lecz 
w dniach 1 i 2 listopada br. W łaś
ciwa uchw ała Konsystorza została 
powzięta w porozumieniu z Preze
sem Synodu. Dzięki tej decyzji bę
dzie można wykorzystać dwa dni, 
wolne od pracy, co pozwoli na głęb
sze wniknięcie w poszczególne za
gadnienia.

*  *  *

|  Zajścia w Olkuszu. Prasa 
codzienna przyniosła wiadomość o 
zajściach, które miały miejsce w 
Olkuszu w niedzielę, dnia 4 m aja 
br. Przebieg zajść podajemy za „Ży
ciem W arszawy“.

Pod Olkuszem, w miejscowości 
przemysłowej Bolesław, istnieje du
że liczebnie 'skupisko, oceniane na 
ok. 7 tys. wyznawców i sym paty
ków Kościoła Polsko-Katolickiego. 
Pokaźna ich liczba mieszka rów 
nież w samym Olkuszu. W uib. m ie
siącu proboszcz polsko-katolickiej

parafii bolesławskiej, ks. Gotówka 
zwrócił się pisem nie do Prezydium 
Powiatowej R.N. w Olkuszu z proś
bą o zezwolenie na odpraw ienie pod 
m iastem  nabożeństwa na wolnym 
powietrzu. Wniosek motywował 
tym, że ok. 30 proc. mieszkańców 
Olkusza należy do Kościoła Pol
sko-Katolickiego, a ponieważ w 
mieście nie ma kaplicy tego obrząd
ku, konieczne jest urządzenie na
bożeństwa przy ołtarzu polowym.

Zezwolenie takie zostało udzie
lone. Wiadomość o tym szybko do-

c
ta rła  do parafii rzym .-kat. Ksiądz 
proboszcz Marchewka i ks. w ikary 
Bernacki podjęli przeciwdziałanie: 
na mszy niedzielnej i później w 
czasie nabożeństw  m ajowych po
inform owali w iernych o zam ie
rzeniach parafii bolesławskiej, 
dając niedwuznacznie do zrozu
mienia, że dobrze byłoby do na
bożeństwa innowierców nie dopuś
cić.

Wieczorem, w sobotę (3 maja) 
pod Olkuszem zebrało się sto kil
kadziesiąt dewotek, które przez ca
łą noc pikietow ały na  wzgórzu pod 
krzyżem, gdzie rzekomo m iała się 
odbyć polsko-katolicka msza.

W niedzielę, 4 m aja po południu, 
parafianie ks. Gotówki przywieźli 
ołtarz i ustaw ili go opodal w po
lu. Ok. godz. 15 zaczęli się scho
dzić uczestnicy nabożeństwa. Jed 
nocześnie zebrał się tłum  parafian 
ks. M archewki, który szybko osiąg
nął pokaźną liczbę. Ogółem zgro
madziło się ok. 5 tys. ludzi. Przy 
akompaniamencie wyzwisk i obelg 
grupa kilkudziesięciu fanatyków  
przystąpiła do akcji: poszły w ruch 
kamienie, przewrócono ołtarz, poła
mano krzyż i zniszczono inne przed
mioty kultu. Księdza, który miał 
odprawić (mszę, obrzucono kamie
niami, zadając mu dotkliwe obra
żenia. Poturbow ano również kilku
nastu parafian  Kościoła Polsko-K a
tolickiego.

W tej sytuacji ks. Gotówka we
zwał na pomoc m ilicję z Olkusza, 
która zlikw idow ała zajście. Zatrzy
mano k ilkunastu  napastników  i 
przywrócono spokój. O łtarz został 
naprawiony, nabożeństwo się od
było. Spośród zatrzym anych w ięk
szość, po przesłuchaniu, zwolnio

no. 3 ( soby oddano do dyspozycji 
prokuratora. Są to: ks. wikary Ber
nacki, właściciel' sklepu Barczyk 
oraz właściciel kilku kamienic w 
Olkuszu i Zawierciu, Katz. Śledz
two jest w toku.

■  Dnia 22 czerwca rb. odbędzie 
się w W arszawie uroczyste otwar
cie i poświęcenie odbudowanego ko
ścioła Parafii Ew angelicko-A ugs
burskiej Św. Trójcy. Spodzie
wany jest liczny zjazd nie tylko 
duchowieństwa krajowego, ale ta k 
że przedstawicieli Kościołów ew an
gelickich z zagranicy.

Kościół Sw. Trójcy, którego bu 
dowa zakończona została w roku 
1781, m a za sobą chlubną tradycję, 
jako jeden z głównych ośrodków 
polskiego ewangelicyzmu. Spalony 
w skutek rzuconego w jego kopułę 
pocisku zapalającego dnia 16 w rześ
nia 1939 roku, kościół ten w ciągu 
dziesięciu la t powojennych został 
odbudowany i przywrócony do sw e
go pierwotnego stanu.

Od chwili zniszczenia kościoła, aż 
do 18 listopada 1956 roku, nabo
żeństwa Parafii Św. Trójcy odby
wały się w kościele reform owanym  
na Lesznie.

Krakowski Jubileusz
W dniu 18 m aja br. Zbór k ra 

kowski obchodził uroczyście swój 
jubileusz czterystolecia istnienia. 
Główna uroczystość jubileuszowa 
została poprzedzona dw udniow ą 
ew angelizacją, w czasie k tórej 
przem aw iali ks. ks. A lfred Ja - 
gucki ze Szczytna i G ustaw  M eyer 
ze Szczecina. W uroczystym  nabo
żeństwie niedzielnym, wzięło udział 
16 księży. Z W ładz Kościoła E w an
gelicko-A ugsburskiego obecni byli: 
Ks. Bp. K arol Kotula, Ks. Dr Wol- 
dem ar G astaapary — Prezes Synodu, 
Ks. A lfred H auptm ann — Senior 
diecezji katowickiej, Ks. Józef Sze- 
ruda — Konsenior diecezji cieszyń
skiej oraz przedstaw iciele Konsy
storza. Kościół Ew angelicko-R efor
m owany reprezentow any był przez 
Prezesa Konsystorza, p. S tefana 
Bauma i Radcę Duchownego, Ks. 
Zdzisława Trandę. W , nabożeństw ie 
wzięły również udział delegacje 
zborów z W arszawy, Łodzi, Pozna
nia, W rocławia, P iotrkow a i Zelo
wa.

Z o*kazji Jubileuszu Zbór k ra 
kowski w ydał specjalną broszurę, 
trak tu jącą  o dziejach zboru, nap i
saną przez obecnego proboszcza Ks. 
K arola Kubisza.
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Z e  ś w i a t a

B WŁOCHY — uniewinnienie pa
stora ewangelickiego. Trybunał w 
C alabritto  koło Neapolu uniewin
nił pastora ewangelickiego Pasąuale 
Ferrara , k tó ry  został oskarżony
0 udzielenie ślubu bez policyjnego 
zezwolenia. W ubiegłym roku T ry
bunał K onstytucyjny uniew innił w 
drugiej instancji pastora rzymskiego 
Um berto Lasco, oskarżonego o od
praw ienie nabożeństwa bez uprzed
niego powiadom ienia policji.

B HAWAJE — skazanie załogi 
„Golden Rule”. Sąd am erykański 
w H onolulu skazał trzech kw akrów
1 jednego m etodystę na 60 dni wię
zienia z jednorocznym  zawieszeniem 
za usiłowanie wpłynięcia na dwu- 
masztowcu „Golden R ule” na wody, 
na których dokonyw ana będzie pró
ba wybuchu bomby wodorowej. 
P róba ta została udarem niona przez 
władze am erykańskie.

■  ZJEDNOCZONA REPUBLIKA 
ARABSKA — trudny los szkół chrze
ścijańskich. Z oficjalnych kół w K a
irze pochodzi wiadomość o zam ie
rzonym  w ydaniu nowej ustawy 
o szkolnictwie, k tóra poważnie ogra
niczy działalność szkół m isyjnych, 
istniejących jeszcze w Syrii i Egip
cie. Zakładanie nowych szkół w y
magać będzie zgody władz, k tóra 
może być udzielona pod w arunkiem , 
że na ich czele stać będą Arabowie. 
N auka religii może być udzielana 
tylko przez nauczycieli zatw ierdzo
nych przez władze państwowe, 
a każdem u uczniowi należy zapew
nić naukę religii, do której należy. 
Tak np. m uzułm anie powinni być 
uczeni Koranu.

■  SJAM — chrześcijanie azjatyccy 
ostrzegają przed kryzysem rodziny.
Przedstaw iciele Kościołów chrześci
jańskich w jedenastu krajach  az ja
tyckich na zakończenie trzym iesięcz
nego kursu  poświęconego om awia
niu problem u istnienia chrześcijań
skiego życia rodzinnego wystosowali 
orędzie do swoich Kościołów, w 
którym  ostrzegają przed zagroże
niem życia rodzinnego przez rozkład 
więzi społecznej na tle odbyw ają
cych się obecnie przem ian gospodar
czych. W Azji W schodniej i innych 
częściach św iata, głosi orędzie, u r
banizacja i uprzem ysłowienie do
prowadziły do przem ian w życiu ro 
dzinnym, których doniosłości nie 
możemy jeszcze ocenić. Orędzie pro
si Kościoły o zwrócenie uwagi na 
groźbę rozkładu życia rodzinnego 
czących ludzi i o przeciwdziałanie 
tem u zjawisku.

■  Metodyści potępiają wojnę. Pół- 
nocno-niem iecka K onferencja Ko
ścioła M etodystycznego w Niem 
czech przyjęła w dn. 4 m aja br. re 
zolucję potępiającą wojnę jako śro
dek rozw iązyw ania istniejących 
konfliktów  politycznych i społecz
nych oraz wzywającą społeczeństwo 
do przekazania na cele pokojowe 
olbrzym ich środków zużywanych 
obecnie na cele wojenne. 7

B BIBLIA — nowe wydanie ilustro
wane Biblii. W urtem berski Zakład 
Biblijny w S tutgardzie w ydał Ew an
gelię św. Jana z ilustracjam i Rem- 
brandta. W ydanie to przeznaczone 
jest na cele misyjne. O statnio trzy 
tysięczny nakład w dialekcie F lani 
przeznaczony dla K am erunu został 
z entuzjazm em  przyjęty przez M u
rzynów.

B ZSRR — zaproszenie działaczy 
kościelnych. Dr W underlich, biskup 
Kościoła M etodystycznego w N iem 
czech, został zaproszony wraz z g ru 
pą czołowych działaczy m etody- 
stycznych do Moskwy w celu zo
rientow ania się w sytuacji kościołów 
i religii w Związku Radzieckim.

■  NRD — wezwanie do pracy poko
jowej. Na ogólnoniemieckim syno
dzie kościołów protestanckich w 
Berlinie Prezes dr Kreyssig (Magde
burg) zwrócił się do wszystkich 
Niemców, aby w Polsce, Rosji 
i Izraelu, krajach, które tyle ucier
piały od Niemców, uczynić coś do
brego, wybudować jakiś szpital, 
osiedle lub instytucję publiczną, na 
znak chęci napraw ienia wyrządzo
nych tym krajom  krzywd.

B USA — Kościół Prezbyteriański 
przeciw dyskryminacji rasowej. Na
98 G eneralnym  Zgrom adzeniu K o
ścioła Prezbyteriańskiego w USA 
przy ję ta została uchwała, stw ierdza
jąca konieczność aktywnego prze
ciwdziałania dyskrym inacji rasowej. 
Uchwała ta w yraża poparcie i uzna
nie dla w yroku Sądu Najwyższego 
USA, który uznał dyskrym inację r a 
sową za sprzeczną z konsty tucją 
Stanów Zjednoczonych.

B JEROZOLIMA — pożar w iel
kiego szpitala. Ponad połowa Szpi
tala A ugusty-W iktorii w Jerozo
limie na Górze Oliwnej padła p a 
stwą pożaru. S tra t w ludziach nie 
było, jednakże s tra ty  m aterialne 
wynoszą ok. 150.000 dolarów. Szpital 
ten, utrzym yw any przez Światowy 
Związek Luteran , należy do n a j
większych na Bliskim Wschodzie.

B FILIPINY — katolicy przeciw 
YMCA. A rcybiskup katolicki Jose 
Cueno zabronił wszystkim  rzym skim  
katolikom  Filipin należenie do 
YMCA, a naw et używ ania posiada
nych przez tę organizację budyn
ków.

B AUSTRALIA — krytyka loterii.
Protestanci australijscy  odnieśli się 
krytycznie do zatwierdzonego przez 
państwo planu pewnego zakonu ka
tolickiego, który chce urządzić lo
terię na cele rozbudowy i unow o
cześnienia szkół zakonnych. P ierw 
szą nagrodą jest m ały hotel pod
m iejski w artości 400.000 dolarów. 
Zdaniem pro testantów  taka loteria 
rzuca osobliwe światło na w yobra
żenia katolickie o etyce chrześcijań
skiej.

B INDIE — przekazywanie własno
ści misyjnej. Zjednoczony Kościół 
L uterański USA przekazał Kościoło
wi Ew angelicko-Luterańskiem u w 
A ndhra (Indie) własność misyj

0 łącznej wartości ponad 3 miliony 
dolarów. Podobne kroki poczyniły 
w ubiegłym roku inne am erykańskie
1 kanadyjskie kościoły protestanckie 
w stosunku do bratn ich  kościołów 
indyjskich.

B YMCA — ożywiona działalność
Naczelne władze Chrześcijańskiego 
Stowarzyszenia Młodzieży Chrześci
jańskiej (YMCA) sta ra ją  się obecnie 
zebrać 16 milionów dolarów na b u 
dowę domów młodzieży w ponad stu 
m iastach w 33 krajach. P ro jek t ten 
ma wszelkie szanse powodzenia z 
uwagi na w ielką popularność tej 
organizacji w całym świecie i sza
cunek, jakim  cieszy się jej praca.

B BOLIWIA — konwersja księży 
katolickich. W ciągu ostatnich 18 
miesięcy pięciu księży katolickich 
przeszło na protestantyzm . Jeden 
z nich został wysłany do pewnej 
gminy w iejskiej specjalnie w celu 
zwalczania istniejącego tam  p ro te
stantyzm u. Aby przygotować się do 
tej pracy zajął się on gruntow nym  
studium  Biblii, które doprowadziło 
go wkońcu do zmiany wyznania.

B AMERYKA POŁUDN. — roz
wój protestantyzmu. Francuskie p i
smo „Etoile du M atin” podaje 
szereg ciekawych liczb obrazują
cych rozwój protestantyzm u w k ra 
jach A m eryki Łacińskiej. W 1916 r. 
było tam  zaledwie 122.000 p ro testan 
tów, w 1925 r. — 251.000; liczba ta 
wzrosła w roku 1952 na 3.400 tysię
cy, w roku 1956 — na ok. 5 m ilio
nów. W zrost ten należy zawdzięczać 
stosowaniu nowoczesnych m etod e- 
wangelizacji, poważaniu, jakim  cie
szą się szkoły protestanckie, należą
ce do najlepszych w tych krajach, 
a ponadto zdum iewający dynam izm 
w ew nętrzny protestantyzm u na tych 
terenach, którego nie m ają w tym 
stopninu kościoły protestaacgie w 
Europie. Częste są w ypadki wzno
szenia przez studentów  i robotn i
ków baraków  służących do zgrom a
dzeń zbiorowych, prowadzenia e- 
wangelizacji na codzień wśród lud
ności pracującej. Niemniej istnieje 
groźba nadm iernego rozproszenia 
na szereg drobnych, a przez to słab
szych organizacyjnie denom inacji.

B FINLANDIA — „Dom nieskrępo
wanych kontaktów”. W H am eenlin- 
na urządzona została przez C entral
ny Związek Setlem ent-Bew egung 
sześć la t tem u wyższa szkoła ludo
wa pod nazwą „V ittakivi” (Dom 
nieskrępow anych kontaktów). W 
szkole tej mogą się spotykać przed
stawiciele różnych kościołów i za
wodów o różnych ku ltu rach  i naro
dowościach, aby zajmować się za
gadnieniam i współczesnych konflik 
tów pomiędzy współczesnymi idea
łami, a rzeczywistością.
B USA — ultranowoczesny kościół.
W Stam ford w stanie Connecticut 
wybudowany został osobliwy u ltra 
nowoczesny kościół o kształcie ol
brzym iej ryby. Kościół ten, w ybudo
wany przez zbór prezbiteriański, k o 
sztował półtora m iliona dolarów.
B JAPONIA — liczba chrześcijan.
W edług najnowszych danych liczba 
chrześcijan wynosi obecnie 400.000 
członków.
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UWAGA!

NA ŻYCZENIE CZYTELNIKÓW ZAMKNIĘCIE KONKURSU ZOSTAŁO PRZEŁOŻONE NA DZIEŃ 
15 CZERWCA BR.

---------------------------  KONKURS LITERACKI „JEDNOTY” -----------------------------

Zmierzając do ożywienia myśli i twórczości pisarskiej w polskim środowisku 
ewangelickim, Redakcja „Jednoty” postanowiła ogłosić konkurs na utwory literac
kie względnie publicystyczne. Regulamin konkursu ustala nastenuiace działy:

•  — utwory literackie, jak: opowiadania, wspomnienia, fragmenty większych ca
łości, na tematy religijne, historyczno-kościelne, obyczajowe, społeczne.

•  — utwory publicystyczne, jak: artykuły, rozprawki, esseje, reportaże na te
maty religijne, społeczne, kulturalne.

Za najlepsze prace zostaną przyznane nagrody:

I — 1.000 zł 
I I  — 750 zł

I I I  __ 500 zł

Ponadto zostaną przyznane wyróżnienia.—
Objętość utworów konkursowych w obu działach powinna wynosić ok. 10 stron 

maszynopisu z interlinią. Prace, oznaczone godłem autora, należy nadsyłać na adres 
Redakcji „Jednoty”, Warszawa, al. Świerczewskiego 74, do dnia 15 czerwca 
1958 r. Do pracy powinna być dołączona koperta zapieczętowana, opatrzona god
łem, zawierająca nazwisko i adres autora. Skład Sadu Konkursowego zostanie po
dany do wiadomości w jednym z najbliższych numerów „Jednoty”.

Prace nagrodzone będą drukowane na łamach „Jednoty”. Autorom wypłacone 
będzie honorarium.



Cena 3 zł.


