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Wolność religii w  O.N.Z.

Od wielu la t walczy Komisja Kościelna dla Spraw  M iędzyna
rodowych o wolność religii i wolność sumienia. Do tego należy też 
bezspornie praw o do zmiany religii czy wyznania. Usilnym sta ra 
niom tej właśnie Kom isji zawdzięczamy to, że w  swoim czasie 
przyjęto do K arty  P raw  Człowieka stosowną klauzulę. Obecnie 
na wiosek A rabii Saudyjskiej i innych państw  m ahom etańskich 
klauzula ta miała być usunięta. I znów przedstaw iciele Kom isji 
Kościelnej dla Spraw  M iędzynarodowych zaprotestowali przeciw 
ko tem u. Po długiej dyskusji plenarne zebranie ONZ przyjęło bez 
głosu sprzeciwu nowe sform ułowanie spornego artykułu , w  którym  
jest w yraźnie powiedziane, że każdy człowiek ma praw o do w yboru 
religii lub wyznania. W ten sposób usunięte zostało poważne za
grożenie wolności religijnej na świecie.

„Zjednoczenie Kościoła Jezusa C hrystusa”

Już  niejednokrotnie donosiliśmy o tendencjach zjednoczenio
wych, nurtu jących  luteranizm  am erykański. Także w inych Koś
ciołach protestanckich daje się zauważyć stale w zrastająca tenden
cja do przezwyciężenia nieszczęsnego rozczłonkowania.

Wysoko postawiona osobistość Zjednoczonego Kościoła Prez- 
byteriańskiego Dr Eugene C. Blake, zwrócił się w prost do opinii 
publicznej z form alnym  projektem  „powtórnego zjednoczenia Koś
cioła Jezusa C hrystusa” . Apel swój skierował do czterech wielkich 
Kościołów |[ lń # y l^ ń sk ic h f  do M etodystycznego (10 milionów w y
znawców), do (anglikańskiego) Protestanckiego Kościoła Episko- 
palnego (3 m ili<^^? w ^ d tó ^ ó w ^ ^ d ś^ ^ |b (fe o c z o n e g o  Kościoła 

^ le z h it^ r ią ń sk ie g o  (3 mil. wyznawców) i do Zjednoczonego Koś- 
ciała Chrystusowego (ponad 2 mil. wyznawców).

Doktorowi Blake nie chodzi o federację organizacyjną tylko. 
Dąży on do jedności na wzór Kościoła Południowych Indii. Nowy 
Kościół, pow stały z połączenia wyżej wym ienionych, przejąłby 
elem enty zarówno katolickiej jak i reform ow anej tradycji. P ro
pozycja D r Blake wyw ołała w  opinii publicznej USA szerokie 
i pozytyw ne echo. Biskup Kościoła Episkopałnego w K alifornii 
oświadczył, że poświęci całą swoją energię dla zrealizowania tego 
wspaniałego projektu .

Siostry M arii a Żydzi

Ekum eniczne siostry M arii w D arm stadt (NRF), społeczność 
zrodzona w czasie wojny, (nie m ająca nic wspólnego z katolickim  
kultem  M arii) zakupiły w  południow ej dzielnicy Jerozolim y dom, 
w k tó rym  pragną służyć Żydom, skrzywdzonym  przez hitleryzm . 
W końcu ubiegłego roku udały się do Jerozolim y 3 siostry, by 
pełnić całkowicie bezinteresownie służbę miłości w  jednym  ze 
szpitali żydowskich, tak jak to  już czynią dw ie siostry  w dom u 
starców  na górze Karm el.

W D arm stadt zaś rośnie z każdym  dniem  „Kaplica W ezwania 
Jezusow ego” , gdzie w przyszłości w ystaw iane będą obrazy 
sceniczne, których autoram i są siostry Marii. P rzy  użyciu n a j
nowszych m etod pragną siostry w ten  sposób oddziaływać na lu 
dzi współczesnych, aby ich doprowadzić do opam iętania i prze
budzenia.

W związku z antysem ickim i w ybrykam i zwróciła się społecz
ność sióstr M arii w tysiącach ulotek do ludności NRF, wzywając 
ją do okazywania miłości Żydom. „Jeżeli na nowo się odważymy 
występować przeciwko Bogu, to znaczy przeciwko jego ludowi, 
Żydom, doznamy w sposób straszniejszy niż w 1943 r. rzeczyw i
stość sądu Bożego. Ta godzina napomina nas, abyśm y dłużej b ier
nie się nie przyglądali, lecz powstali i zgodnie z przykazaniam i 
Bożymi wykonyw ali dzieła miłości tam , gdzie żydowscy współ
obyw atele są uciskani i zagrożeni, albowiem miłość buduje, pod
nosi naród, lecz nienawiść bi*rzy, jest czymś szatańskim  i ściąga 
na nas gniew Boży”.

W k i l k u
w i e r s z a c h

Głowa Kościoła anglikańskiego  
dr Fisher, k tóry  w  grudniu  ub. 
roku złożył w izytę kurtuazyjną  
papieżowi, ustępuje z dniem  
31 m aja ze swego stanow iska.

*

65V« studen tów -m urzynów , od
byw ających studia akadem ickie  
w  Skandynaw ii w yzna je  chry- 
stianizm . N ordycka Rada M isy j
na zwróciła się do chrześcijań
skich zw iązków  studenckich  z  
apelem  o zaopiekow anie się 
sw ym i kolorow ym i kolegam i.

*

W  Berlinie zam ierza się w pro
wadzić, na wzór am erykański, 
kró tk ie  nabożeństw a codzienne 
w n iektórych  kościołach ew an
gelickich.

*

Rząd N RF zam ianow ał nowego  
ambasadora p rzy  W atykanie w  
osobie von Scherpenbergen, k tó 
ry jest protestantem .

*

Kościół Hugonotów w  Branden- 
burgii/H avel obchodził 275 rocz
nicę odprawienia pierwszego re
form ow anego nabożeństw a fra n 
cuskiego. 125 lat istniał obok 
francuskiego także n iem iecki 
zbór reform ow any. Przed 150 la
ty  nastąpiło ich zjednoczenie.

*

N orw eska rada biskupów  żąda  
w  ogłoszonym ośw iadczeniu za
przestania zbrojeń atom ow ych  
i zapew nienia trwałego pokoju  
przez w prow adzenie m iędzyna
rodowych środków  kontrolnych. 
Rada stw ierdza z naciskiem , że 
przy zała tw ianiu  m iędzynarodo
w ych  kon flik tów  wojna powinna  
być w ykluczona.

*

83-letni patryjarcha m oskiew ski 
A leksy , głowa Kościoła Prawo
sławnego w  ZSR R , złożył w  okre
sie św iąt Bożego Narodzenia w i
zytę  Kościołowi P raw osław ne
m u w  Grecji. Miał on ośw iad
czyć, że C erkiew  Rosyjska roz
waża obecnie m ożliwość form al
nego przystąpienie do Św iatow ej 
Rady Kościołów.
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N aw rócen ie
Oto słowo, którego chętnie nie słuchamy. 

Być może i słusznie. Albowiem przy pomocy 
tego słowa popełniono niejedną pobożną zdroż- 
ność i do dnia dzisiejszego jeszcze się to czyni. 
Może się komuś zdarzyć, że na ulicy lub 
w tramwaju zostaje przez extra-pobożnego ,;na
padnięty” — tak, to jest właściwe słowo — 
pytaniem: czy pan jest nawrócony? To nie jest 
sposób Nowego Testamentu. Jezus chodzi przez 
wszystkie wsi miasta Galilei i woła: U pamię
tajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo 
Boże. Ze życie chrześcijanina musi być co
dzienną pokutą lub nawróceniem, o tym  mówi 
pierwsza z 95 tez Marcina Lutra, od których 
zaczęła się Reformacja. Człowiek nie wiedzący, 
czym nawrócenie jest, nie wie także, czym jest 
wiara, odpuszczenie, czym jest Jezus Chrystus. 
Lecz czym jest nawrócenie?

Odwróceniem się w prawo: czymś tak zdu
miewającym, jakgdyby nagle wody Renu po
częły płynąć w odwrotnym kierunku. Przyro
dzonym „upodobaniem” naszego uczucia i woli 
jest to, że siebie samych szukamy, że my, 
podobnie jak pająk, z chciwą pożądliwością 
w środku pajęczyny siedzący, siedzimy w po
środku naszego świata z myślą: jak ja to do 
siebie przygarnę? Wszystko chcielibyśmy przy
garnąć do siebie, przychwycić, wyssać, tak jak 
pająk: ludzi i to co oni mają, ich rzeczy, ich 
szczęście, ich honor, ich potęgę; lecz także ich 
miłość, ich poważanie, ich czas, ich sympatie. 
Niby król siedzi owo „ja” na swoim tronie 
i każe się przez świat obsługiwać — tak dobrze, 
jak się da. Zona, dzieci, przyjaciele, sąsiedzi, 
państwo, Kościół, szkoła i — również Pan Bóg, 
to wszystko ma „mnie” służyć. Jam jest Pan, 
Bóg mój. Jedni czynią to delikatniej, inni 
bardziej szorstko; ale my wszyscy to czynimy. 
To jest ów naturalny człowiek, nienawrócony 
człowiek, bez miłości. Jeżeli któryś z czytel
ników uważa, że mu przykrość wyrządziłem, 
bo on nie jest takim, to niech mi pozwoli 
o sobie tak myśleć. W każdym razie ja jestem  
taki i ci, których znam, wszyscy są tacy 
sami — i to z natury.

Lecz oto może się coś stać, co się w na
turze nie trafia. Nigdy wody rzeki nie odwra
cają swojego biegu; nigdy gęś nie zamieni się 
w lisa, a lis nie zamieni się w gęś. Ale może 
się tak zdarzyć i tak istotnie się zdarza, że ta 
naturalna „skłonność” serca ludzkiego mówie
nie „ja> ja”, zostaje 'rzechylona i zamiast tego 
mówi się „ty, ty”. Co jest wielki cud, cud, 
który słowem „miłość” określamy. Miłość jest 
właśnie tym, że się więcej nie siedzi w po
środku pajęczyny, jak pająk, że się nie pozwala 
obsługiwać siebie, jak ów król „ja”, siedzący 
na swoim tronie, lecz że ktoś zamiast dla 
siebie, żyje dla innego, zamiast panować, służy. 
Gdzie się tak dzieje? Raz jeden rzeczywiście 
tak się stało. Był raz ktoś, co mógł o sobie 
powiedzieć: Nie przyszedłem, aby mi służono, 
lecz aby służyć. To było też tym  jedynym  
decydującym wydarzeniem w całej historii 
ludzkości: Jezus Chrystus, który życie swoje 
oddał na okup za wielu, a krew swoją przelał 
na odpuszczenie grzechów. I dlatego wiemy, 
i świat od tego czasu wie, czym jest miłość.

I dopiero przezeń stało się możliwe, że i w 
życiu innych ludzi poczyna działać coś z tego 
„nowego”, z tego zupełnie „innego”. Przez 
to mianowicie, że przez Chrystusa Bóg staje 
się punktem centralnym, wokoło którego 
wszystko się kręci. On, który jest jedynym  
prawowitym królem naszego życia, staje się 
rzeczywiście królem. On zajmuje tron, który 
dotąd miał w swym posiadaniu król-buntownik 
„ja”. To jest prawdziwie potężna rewolucja. 
I ta rewolucja, po naszemu przewrót, nazywa 
się w Biblii: zmiana, nawrócenie się, pokuta. 
Gdzie Bóg królem się staje, tam zdarza się, że 
zamiast „ja, ja” powiada się „ty, ty”. Owo 
„ty” myśli najpierw zupełnie samemu: Bóg. 
Ty Boże jesteś moim Panem. A kto do Boga 
przychodzi, doświadcza czegoś osobliwego. 
Przed jego drzwiami słyszymy: iść dalej, tam  
naprzeciwko. Mianowicie tam, gdzie jest „twój 
bliźni”. Bóg kieruje ciebie z twoją miłością 
ku twemu bliźniemu. Jemu masz służyć. To 
jest twoje rozsądne nabożeństwo. W miłości do



bliźniego masz wykazać, czy rzeczywiście Boga 
miłujesz.

To jest nawróceniem się: że naprzód szu
kamy Królestioa Bożego. Że Boża sprawa, a to 
znaczy, że służba nad bliźnim, jest dla nas 
rzeczą najważniejszą. Lecz tego nawrócenia ty 
spowodować nie potrafisz.

To sprawia sam Bóg. On zaś czyni to w ten 
sposób, że przemawia do ciebie jako twój sędzia 
i jako twój wybawca, jako ten, „który od
puszcza wszystkie grzechy twóje i uzdrawia 
wszystkie choroby twoje”. To nawrócenie staje 
się twoim udziałem w ten sposób, że pozwalasz 
Bogu powiedzieć sobie to, co on ma do powie
dzenia. To pewnie raz ma miejsce po raz pierw
szy i to możnaby nazwać „nawróceniem”. Ale

po tym  musi to samo się stać każdego dnia na 
nowo. 'ł

Dlatego trzeba się każdego dnia na nowo 
nawrócić. Może nawet wiesz, kiedy to u ciebie 
po raz pierwszy się stało. Może tego nie wiesz, 
a przecież ono się stało i dzieje się każdego 
dnia na nowo. A może u ciebie naprawdę 
jeszcze nigdy się to nie stało? Owo zarozumiałe 
pytanie: czy jesteś nawrócony? nie jest tak 
zupełnie bez racji. Lecz kto naprawdę jest na
wrócony, tak że każdego dnia na nowo się 
nawraca, ten nie będzie z taką zarozumiałością 
swoje nawrócenie obnosić. Ale będzie się po 
prostu palił do tego, aby każdy „bliźni” miał 
udział w tym  życiu, którym on sam obdarowany 
został. T łu m . X .R .T .

Ks. dr KAROL KOTULA

Postawa teologii ewangelickiej 
wobec Pisma Świętego

1. G Ł O S Y  P O L S K IC H  T E O L O G Ó W  K A T O L IC K IC H  
O E W A N G E L IC K IM  S T A N O W IS K U

W książkach polskich teologów rzymsko
katolickich o Piśm ie Św. spotyka się takie 
wypowiedzi o stanowisku teologii ewangelic
kiej wobec Pism a Św., że nieświadomy spraw y 
czytelnik, a n ieste ty  w społeczeństwie pol
skim panuje w tej dziedzinie niesłychana igno
rancja, m usi wynieść przekonanie, że dla Koś
ciołów ewangelickich Pismo św. nie jest księgą 
Bożego objaw ienia, lecz ty lko lite ra tu rą  re li
gijną w pospolitym  słowa tego znaczeniu. 
Mówi się tam  wprawdzie o kierunkach rady 
kalnych i liberalnych, głoszących tego rodzaju 
zapatryw ania, ale nie mówi się nic o stano
wisku Kościołów ewangelickich i przemilcza 
zupełnie głosy i wypowiedzi całych zastępów 
teologów ewangelickich, zajm ujących praw o
wierne i pozytywne stanowisko, dla których 
Pism o św. jest księgą Bożego objaw ienia tak  
samo jak  dla teologów katolickich, a naw et 
więcej, bo jedyną. W ten sposób wprowadza się 
w błąd opinię i urabia błędne i wręcz fałszywe 
zapatryw anie na Kościoły ewangelickie, pod
ważające ich au tory tet.

Oto kilka przykładów. Ks. Czesław Jak u 
biec tak  mówi w; książce: „W stęp ogólny do 
Pism a Świętego, Pallotinum . Poznań ..1.955”. 
str. 27: „W dzisiejszym  protestantyzm ie Księgi 
św. uważane są za zwykłe dokum enty histor 
ryczne świadczące o objaw ieniu Bożym, a tym  
sam ym  stanow ią one podstawę wiary. Do
kum enty  te, jako pochodzące tylko od autorów  
— ludzi, k tórzy przedstaw ili w nich współczes
ne  sobie zapatryw ania i wierzenia religijne, 
są badane wyłącznie m etodą historyczno-kry- 
tyczną” . Ten sani autor pisze w książce:

„W prowadzenie do Ksiąg Starego Testam entu. 
W arszawa P ax  1954” , str. 38: „Uczeni akato
licy (protestanccy), nie uznając możliwości 
in terw encji nadprzyrodzonej, albo przeczą 
istnieniu natchnienia, albo utożsam iają jego 
pojęcie przez porównanie z „natchnieniem ” 
poetyckim, „duchem ” społeczności, w której 
księga sama powstała itp. W ich więc m nie
m aniu księgi św ięte są zwykłą lite ra tu rą  reli
g ijną” .

Podobnie jeszcze więcej nieprzyjaźnie w y 
raża się ks. prof. E. Dąbrowski w „Prolego
m ena do Nowego Testam entu. W ydanie drugie. 
W arszawa, P ax  1952” . Jako  dowód niech służy 
kilka wyjątków . „Gdy L uter uważał za takie 
k ry terium  (kanoniczności czyli przynależności 
do ksiąg świętych) zgodność ze swoją nauką 
o ufnej wierze, która sama bez uczynków 
uspraw iedliw ia człowieka, to Kalwin skłonny 
był uważać za natchnione te księgi,' przy 
których czytaniu w ew nętrzne natchnienie 
Ducha Świętego dawało mu pewność subiek
tyw ną, że one są natchnione. Obie koncepcje, 
jednakow o wyróżniające się subiektywizm em , 
dały w rezultacie po wiekach to, że w dzi
siejszej protestanckiej k ry tyce liberalnej mówi 
się już tylko o „urchristliche” lub „Bibel- 
l ite ra tu r” , w której nie ma już miejsca na 
pierw iastek nadprzyrodzony, Boży” (str. 37).

Mówiąc o urzędowej wykładni Pism a Św. 
w Kościele rzym .-kat., pisze (str. 42), że pseu- 
doreform acja, (ks. Dąbrowski stale tak  nazy
wa Reform ację) podważając tę zasadę, doszła 
do następującego rezultatu : „Qu.ot capita — 
to t sen ten tiae” doskonale, ilu stru je  stan  po
glądów na Objawienie, Pismo święte r  dogm a
t y , ' jaki w łonie protestantyzm u ‘zarysował 
się jeszcze przy końcu Wieku XVI. Proces ten

23



w ciągu wieków następnych znacznie się po
głębił i doprowadził konsekw entnie w duchu 

^racjonalizmu do zupełnego zaprzeczenia p ier
wiastków nadprzyrodzonych w Piśm ie świę- 
tym ”. A na str. 48 podając, że jeden z synodów 
.wieku XVI stw ierdza: „Nie było tak  n ie
dorzecznej, tak  czelnej herezji, k tóra by w ja 
kiś sposób nie usiłowała oprzeć się na słowach 
Pism a świętego, lecz zepsutych i w stosunku 
do prawdziwego sensu zniekształconych” , pisze 
dalej: „Protestantyzm  jest szczytowym punk
tem  tego dążenia, gdyż uświęcił w prost zasadę 
indyw idualnej, niezależnie od jakiegokolw iek 
au to ry tetu  in terp re tac ji sensu B iblii” . Mówiąc
0 Ewangelii św. M arka tak  pisze: „Ewangelia 
M arka cieszy się najw iększym  uznaniem  wśród 
protestantów . Jest to bardzo dobry objaw , że 
chociaż jedną z tych czterech natchnionych 
ksiąg darzą oni większym zaufaniem ” (str. 80). 
Teg.o rodzaju ujem nych wypowiedzi jest w 
książce więcej.

Oto kilka przykładów jednostronnego, n ie
sprawiedliwego stanowiska katolickich teolo
gów. Takie przedstaw ienie spraw y czyni z Koś
ciołów ewangelickich jakieś niepoważne sekty, 
n ie m ające ustalonej nauki o Piśm ie Sw. lub 
w ogóle nie uznające Bożego objaw ienia. Jak  
się spraw a przedstaw ia w  rzeczywistości?

2. STANOWISKO REFORMATORÓW I KSIĄG 
SYMBOLICZNYCH KOŚCIOŁÓW

Tak L uter jak  K alw in stanęli na stano
wisku, że Pismo Św ięte jest księgą Bożego 
objaw ienia, przez Ducha Sw. natchnioną, Bos
kim źródłem  poznania, ponieważ zawiera 
w sobie środek łaski Słowa Bożego, posiada
jącego moc zbawczą. Również oba kierunki 
reform acyjne uznają Pism o Sw. za jedyne 
źródło nauki i w iary. L uter tak  się wyraża 
w W iększym Katechizmie: „Zapraw dę nie 
wynajdziesz mocniejszego kadzidła przeciw 
szatanowi, bo środkiem  jedynym  na niego jest 
zajm owanie się, mówienie, m yślenie o Słowie
1 przykazaniu Boskim, to jest praw dziw a woda 
święcona i znak, którego się lęka i przed k tó 
rym  ucieka” . A w jednym  z pism polemicznych 
tak  mówi: „Nie mogę tego ścierpieć, że oni 
(przeciwnicy) ubliżają i bluźnią przeciw Pism u 
i św iętym  ojcom; obw iniają Pismo, że jest 
ciemne, gdy tymczasem  wszyscy ojcowie uwa
żają je  za najjaśniejszą światłość i św iatło 
ź niego biorą, jak  Dawid, psalm  119, 103: 
„Słowo Twoje jest moją św iatłością” . W A rty 
kułach Szm alkaldzkich stw ierdza Luter: 
r Z słów i czynów św iętych ojców nie można 
tworzyć artykułów  wiary. Słowo Boże powinno 
stanowić artyku ły  w iary, a zresztą n ikt inny, 
ani naw et anioł” . Podobnie wypowiada się 
Form uła Zgody na początku: „W ierzymy, na
uczamy i w yznajem y, że jedyną regułą i nor
mą, według której w szystkie nauki i nauczy
cieli należy osądzać i oceniać, są tylko proroc
kie i apostolskie pisma S tarego i Nowego 
T estam entu” .

Tak samo wypowiadają się reform atorow ie 
Zwingli i Kalwin oraż wyznania Kościoła Ye- 
formowanego z tą różnicą, że pcdczas gdy po 
stronie luterańskiej podkreśla się więcej nega
tyw ną stronę znaczenia zasady Pisma w tym  
sensie, że co nie jest przeciw Pism a Sw., jest 
za nim, to po stronie reform ow anej podkreśla 
się więcej stronę pozytywną w tym  znaczeniu, 
że uznaje się tylko to, co w Piśm ie Sw. jest 
zaw arte względnie z niego bezpośrednio w y
nika.

W ogóle całą naukę Kościołów Reform acji
0 autorytecie Pisma Sw. można streścić w tym  
zdaniu: „Pism u Sw. przysługuje z powodu 
jego Boskiego pochodzenia, które określam y 
jako inspirację, Bosk e  natchnienie, taka god
ność, że przez nią odróżnia się ono specyficz
nie od wszystkich wytworów ducha ludzkiego
1 ten sam Duch Boży, którem u Pismo za
wdzięcza swoje powstanie, poświadcza je także 
przez skutki działania Eoskiego Słowa w ser
cach wierzących”. (D. Gustaw  F ryderyk  Oeh- 
ler. Lehrbuch der Symbolik.)

3. STANOWISKO TEOLOGII EWANGELICKIEJ.

Teologia ewangelicka w pierw szym  wieku 
po reform acji szła po linii ksiąg symbolicznych 
Kościołów, usztyw niając je  raczej i dochodząc 
do nauki o werbalnej czyli słownej inspiracji 
Pism a Sw., podczas gdy u reform atorów  i w 
księgach symbolicznych au to ry te t Pism a Sw. 
polegał na jego treści. Już to, że rozwój nauki 
Kościołów Reform acji poszedł w tym  kierunku, 
dowodzi, że tak  u reform atorów  jak  u począt
ków i podstaw Kościołów R eform acji spraw a 
Eoskiego natchnienia Pism a Sw. była bardzo 
mocna i jasno postawiona i że późniejszy 
n iefortunny rozwój teologii nie jest skutkiem  
subiektywizm u względnie lekkiego traktow ania 
Pism a Sw., jak  to katoliccy teologowie nie
dwuznacznie im putują reform atorom , lecz że 
to inne miało źródła i przyczyny.

Zmianę tego stanowiska w teologii spowo
dował ogrom ny przew rót, jak i się dokonał 
w ogóle w umysłowości, poglądzie na św iat 
i we wszystkich dziedzinach życia duchowego 
przez tzw. oświecenie i racjonalizm  w wieku 
XVIII. P rądy  te  w targnęły  i do Kościoła, i to 
nie tylko do ewangelickiego, i zaczęły oddzia
ływać na teologię. Pow stały racjonalistyczne 
kierunki teologiczne, odrzucające w Piśmie 
Sw. wszystko, co według ówczesnych pojęć 
nie dało się pogodzić z rozumem. Po prze
zwyciężeniu racjonalizm u na przełomie wieku 
XVIII i XIX powstały w wieku XIX nowe 
kierunki radykalne w teologii, zwłaszcza pod 
wpływem  niebywałego rozwoju nauk histo
rycznych, k tóre  się również odnosiły krytycznie 
do Pism a Sw., trak tu jąc  je  jako utw ory  i do
kum enty  historyczne i jako takie rozbierając, 
oceniając, bez uwzględniania pierw iastka nad
przyrodzonego, Boskiego. Była to tzw. teologia 
liberalna.



. Wobec powyższego tak ie  uogólnienia, ja 
skie spotykam y w wym ienionych książkach ka
tolickich teologów, jakoby teologia protestanc
ka w ogóle nie uznawała Boskiego natchnie
nia w Piśm ie Sw., są nieprawdziwe i nie
słuszne.

Po pierwszej wojnie światowej nastąpił 
w teologii ewangelickiej radykalny zwrot w 
kierunku Biblii i nowoczesna teologia ewange
licka sta je  się rzeczywiście teologią biblijną, 
co także przyznają w ym ienieni teologowie ka
toliccy. Ks. Czesław Jakubiec tak  pisze: ,,W 
czasach najnowszych można zaobserwować 
wśród uczonych akatolickich naw rót do na
tchnienia i to nie tylko w ujęciu sem iracjona- 
lizmu, ale w sensie ducha Bożego, dzięki któ
rem u została przekazana na piśmie treść, którą 
Bóg niegdyś objaw ił”. (Wstęp ogólny do P is
ma Świętego str. 27).

Różnymi drogam i chodziła i chodzi teolo
gia, i to nie ty lko ewangelicka. Ale Kościoły 
Reform acji stoją niewzruszenie na stanow is
kach swych ojców: Bóg jest właściwym tw ór
cą Pism a Sw., ludzie byli tylko Jego narzę
dziami, k tóre  Mu służyły swoją pracą.

Części Pism a św. pochodzą z bardzo róż
nych czasów, z najróżnorodniejszych.. stosun
ków i okoliczności, od pasterza, k tóry  się ży
wił owocami leśnej figi, aż do króla zasiadają
cego na tronie, a jednak jedna myśl ciągnie 
się przez to wszystko, od początku aż do koń
ca, jeden zam iar, jedno zasadnicze zapatryw a
nie, jak  gdybyśm y nie m ieli przed sobą zbioru 
pojedynczych ksiąg, powstałych niezależnie od 
siebie, lecz jedną księgę, jak  ją też nazywam y 
Biblią, Pism em  Świętym, jak  gdyby pochodzą
cym  od jednego autora, k tó ry  tylko przem a
wia różnym i językam i w różny sposób: na 
znak, że poza poszczególnymi pisarzam i stoi 
jeden autor, którem u pojedynczy auto rowie 
służyli, nie zewnętrznie ręką, lecz swo'm i m y
ślami, swoją pracą ducha, w swoim różnym 
powołaniu, każdy na swój sposób, o wiele wię
cej, niż każdy z nich wiedział i przeczuwał. 
Zaiste, to jest tak, jak  mówi List do H ebraj
czyków na początku: „Bóg, k tóry  częstokroć 
i w ielu sposobami mówił w dawnych czasach 
do ojców przez proroków, w te dni ostatnie 
mówił do nas przez Syna” . (Luthardt. Chrześ
cijańska nauka wiary).

Dlaczego te  radykalne kierunki rozwinęły 
się szczególnie w Kościołach ewangelickich? 
Przede wszystkim  dla reform acyjnej wolności 
badania i nauki. W teologii katolickiej nie 
było to możliwe, bo profesorowie teologii 
w Kościele rzym .-kat. są z urzędu stróżami 
tradycji kościelnej i zaprzysiężonymi obroń
cami dogm atów Kościoła. Wolność badania jest 
tam  ograniczona, bo o rezultatach badania 
Biblii orzeka ostatecznie Papieska Komisja 
Biblijna, k tóra np. stw ierdz ła, że Pięcioksiąg 
Mojżesza jest napisany przez Mojżesza lub 
której Orzeczenie z dnia 19.V I.1911 r. uznało, 
że Ewangelię św. M ateusza w dzisiejszej po
staci napisał apostoł M ateusz i że „tekst grec

ki, k tó ry  dziś znamy, jest co do istoty ten  sam, 
k tó ry  wyszedł spod pióra Apostoła” (Ks. E. 
Dąbrowski. Prolegom ena. S tr. 75). Czy takie 
au to ry tatyw ne orzeczenia Kościoła przyczynia
ją  się do rzeczywistego poszukiwania praw dy, 
to jes t inne pytanie. Ks. Jakubiec przyznaje, 
że ,,uczonym akatolickim  tego okresu zawdzię
czamy pow stanie i rozwój różnych gałęzi w ie
dzy b ib lijne j”. (W prowadzenie do ksiąg S ta re 
go Testam entu str. 44).

Stw ierdzić jednakże należy naprzód, że co 
innego jest Kościół, a co innego pewne k ierunki 
teologiczne. Kościoły Reform acji pomimo ra 
cjonalistycznych i liberalnych kierunków  teo
logicznych i pomimo to, że im nieraz ulegały 
naw et władze Kościołów, jednak zasadniczo 
zawsze trw ały  przy swoich księgach symbolicz
nych i ich podstawowe nauki nie uległy zmia
nie.

Przypom nieć także trzeba to, o czym  
się nie mówi, że racjonalizm  dokonał spusto
szenia także w Kościele rzym .-kat., o czym 
świadczy choćby historia tego Kościoła w Pol
sce i takie nazwisko jego dostojników jak  
biskupa Ignacego Krasickiego. Odmienne, nie- 
praw cw ierne kierunki teologiczne były także 
w Kościele rzym .-kat. W iadomo przecież, że 
tacy teologowie, jak  Sixtus z Sieny, B ernard 
Lamy, a w wieku XIX  Jahn , M öhler, H ane
berg i inni nie podzielali stanowiska Soboru 
Trydenckiego w spraw ie kanoniczności nie
których ksiąg St. i N. Testam entu, a pod ko
niec w. XIX i na początku w. XX zaczął się 
szerzyć w teologii katolickiej tzw. m odernizm  
odrzucający natchnienie Boskie w Piśm ie Św., 
którego przedstaw iciel A, Loisy napisał: „Bóg 
jest w tym  samym  stopniu autorem  Biblii, 
co i budowniczym  katedry  św. P io tra”. K ie
runek  ten został przez Kościół potępiony ency
kliką z 1907 r.

W szczególności należy przede wszystkim  
stw ierdzić, że kierunki racjonalistyczne i li
beralne nie były nigdy jedynym i kierunkam i 
w teologii ewangelickiej, owszem że obok nich 
istn iały  zawsze k ierunki praw owierne, pozy
tywne, broniące zasadniczej nauki Kościoła. 
Tak było i w czasach największego nasilenia 
racjonalizm u i w wieku XIX w czasie szerze
nia się teologii liberalnej. Świadczą o tym  
nazwiska takich teologów, jak  szwajcarskiego 
głośnego w całym  ówczesnym świecie Lava- 
tera, Clausa Harm sa pastora w Kiel, k tó ry  
w 1817 r. na 300-lecie Reform acji L utra  ogłosił 
swoich 95 tez, w których wystąpił ostro  prze
ciw racjonalizm owi, m iędzy innym i w rym o
wanej tezie 55: „W ydawać Biblię z takim i 
uwagami, k tóre korygują pierw otne słowa, to 
znaczy poprawiać Ducha Sw., Kościół ograbiać, 
a wierzących w to prowadzić do diabła” lub 
A ugusta Hahna, profesora teologii w Lipsku, 
k tó ry  w swojej wstępnej dyseracji „De ratio- 
nalism i vera indole” O prawdziwej istocie 
racjonalizm u (1827) nazwał racjonalizm  śm ier
cią chrześcijaństw a, albo Augusta V ilm ara,

(ciąg dalszy na str . 34)
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Zjfżie/ów pierwotnego Kościoła

IV. Rzymskie katakumby i grób ap. Piotra
Ks. D r Emil Jelinek

Ruiny Colosseum w Rzymie

Stolica starożytnego św iata, Rzym, urbs 
aeterna, jest praw dziw ym  skarbcem  starych  
pam iątek. Już samo forum  Rom anum, trium 
falny łuk Tytusa, zwycięzcy z czasów w ojny 
rzymsko-żydowskiej (66— 73), forum  cesarskie, 
resztki akw eduktu, ru iny  św iątyni Saturna i 
M inerwy świadczą o sławnej przeszłości im pe
rium  rzymskiego, o jego potędze, bogactwie 
i wysokim stopniu ku ltury , ale też potw ier
dzają zwycięstwo chrześcijaństw a nad pogań
stwem. Nie była to walka łatw a; nim  zwycię
żył znak krzyża Chrystusowego nad pogań
stw em  i trium falnie stanął na arenie Colosse
um, wprzód piasek jej przyjął wiele krw i w y
znawców i męczenników Jezusa Chrystusa. 
Świadectwem  tej walki a jednocześnie pam iąt
ką początków chrześcijaństw a w Rzym ie jest 
jednak nie Colosseum, lecz słynne podziemne 
cm entarzyska, czyli tzw. katakum by.

Młody zbór chrześcijański w Rzymie od 
początku swego istnienia stał przed zagadnie
niem  grzebania swych zm arłych. Pogańscy 
Rzym ianie ciała zm arłych spalali, a u rny  z po
piołami układali na cm entarzach, znajdu ją
cych się poza m uram i m iejskimi. Chrześcija
nie nie przyjęli pogańskiego sposobu grzeba
nia zm arłych. Nie chcąc jednakże zwracać na 
siebie uwagi, nie mogli swych pogrzebów w y
konywać jaw nie. W krótce przypadli na m yśl 
grzebania swych zm arłych w podziemiach. W 
ciągu długich lat powstało w okolicy Rzymu 
około 40 takich podziem nych cm entarzy. W 
niszach w ykutych w ścianach podziem nych tu 
neli układali ciała zm arłych. Tunele łączyły 
się ze sobą i krzyżowały, tworząc praw dziw y 
podziem ny lab irynt o długości około 150 km.

Zwiedźmy jedno z najw iększych cm enta
rzysk tego rodzaju, katakum by Domicyli. Są 
one na gruntach, k tó re  należały kiedyś do Do
micyli, wnuczki cesarza W espazjana; powierz
chnia ich wynosiła około 90.000 m 2.

Przed stu laty  przerobiono wchód do tych 
katakum b, k tóre zostały uprzystępnione dla 
zwiedzających. Podziem ne tunele zdają się 
ciągnąć bez końca. N iektóre są szerokie, inne 
wąziutkie. Po obu stronach są w ykute w ścia
nach nisze dla układania ciał. Dziś są one, 
oczywiście, już puste. W ciągu długich w ie
ków były one nieraz przedm iotem  najhanieb
niejszego łupiestwa. Zrazu łupieżców kierow a
ła do katakum b żądza zdobycia cennych re 
likwii biskupów i św iętych dla najrozm ait
szych kościołów, k tóre uważały sobie za punkt 
honoru mieć w swym ołtarzu szczątki tegoj 
czy innego świętego. A że popyt na relikwie! 
był w ielki a zysk z ich sprzedaży niemały,; 
już nie sama pobożność, ale najzw yklejszą 
żądza pieniędzy okradała i ogałacała katakum 
by. Po pobożnych adoratorach i po złodziejach, 
albo jeśli k to  woli, po pobożnych złodziejach 
przyszli „bezbożni” zbieracze starożytnością 
k tórzy dla pryw atnych zbiorów i dla muzeów 
ogołacali katakum by nie mniej bezwzględnie 
jak  ich poprzednicy.

W katakum bach były  groby proste i gro
by bogate. Nie ty le różnice m ajątkow e spra
wiły te  różnice, jak  sądzą niektórzy, ile raczej 
cześć żywiona dla zm arłych; jakkolw iek -lu- 
dzie bogaci staw iali dla siebie większe i oka
zalsze groby rodzinne, to  jednak groby zasłu-

Otwarte groby coemeterium św. Kaliksta
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żonych dla zboru jednostek albo też ludzi cie
szących się szczególną czcią, w niczym im nie 
ustępow ały. Takie groby z reguły  w ydrążane 
były pod pcziomem podłogi i ciało zmarłego 
składano do norm alnego grobu, k tóry  przy
kryw ano kam ienną płytą, nad k tórą dopiero 
wznosiło się sklepienie niszy. Na płycie wy
ryw ano najrozm aitsze symbole. Po ułożeniu 
ciała w grobie i przyw aleniu płyty, ściany ni
szy zam urowywano, ścianę pobielano gipsem 
i kolorowym i glinkam i malowano na niej na j
rozm aitsze ozdoby, tak  iż w rezultacie trudno 
było zgadnąć, gdzie właściwie znajduje się 
grób. Jakkolw iek tunele i podziemia katakum b 
nie były  oświetlone, wszystkie ozdoby i orna
m enty  grobów były wykonane w  kolorach.

Budową i utrzym aniem  katakum b zajm o
wali się specjalni ludzie, tzw. fossorowie. Byli 
oni w jednej osobie rzeźbiarzam i, m alarzam i, 
m urarzam i i kam ieniarzam i. Jeden z nich, 
fossor Diogenes, został uwieczniony na ścianie 
swego grobowca wraz ze swoimi narzędziami. 
W zdobnictwie katakum b m .żerny łatwo śle
dzić rozwój sztuki chrześcijańskiej, której po
czątek datu je  się w II w.

Chrześcijanie, którzy muszą przed prze
śladowcami taić m iejsca swych zebrań re li
gijnych, nie mogą budować kościołów. Zbiera
ją  się więc w różnych tajnych miejscach, nie
pozornych odludziach, pustkowiach, ruinach, 
a w Rzymie z n a tu ry  rzeczy w katakum bach. 
Miejsca swych wspólnych zebrań, jako też i 
groby swych zm arłych zrazu dla niepoznaki 
ozdabiają ty lko kilku liniam i i najprostszym i 
ornam entam i; dopiero z biegiem czasu zaczną

czerpać m otyw y z Biblii, jak  np. Noe w arce, 
Adam i Ewa w raju , Dawid, grający na har^ 
fie. Z now otestam entow ych m otywów poja
wiają się najczęściej apostołowie, przede wszy
stkim  P io tr i Paw eł, a poza tym  szereg ozdób 
symbolicznych, jak  np. krzew winny, przypo
m inający Chrystusa, kosz chleba, przypom ina
jący cudowne nakarm ienie tłum ów na pusz
czy, i wreszcie ryba, która jest p rastarym  
symbolem chrześcijańskim , czy naw et jakim ś 
tajnym  w yznaniem  wiary. Po grecku ryba 
znaczy ICHTHYS; są to pierwsze litery  grec
kich słów: Jesous Christos theou hios soter — 
Jezus Chrystus, syn Boży, Zbawiciel. Ryba 
była więc tajnym  rozpoznawczym znakiem 
chrześcijan (por. Quo vadis Sienkiewicza).

Z biegiem czasu pojaw iają się w zdobnic
tw ie katakum bow ym  postacie aniołów. Stosun
kowo dość późno zdobywają się chrześcijanie 
na odwagę wym alowania postaci Jezusa. N aj
przód m alują Jezusa jako dobrego pasterza. 
M otyw ten  powtarza się potem  dość często 
w najrozm aitszym  wykonaniu. Znany też jest 
obraz Jezusa, siedzącego na tronie w otocze
niu uczniów. Ciekawe, że Jezus jest tu  przed
staw iany jako młodzieniec bez brody i wąsów. 
Od IV w. pojaw iają się dość często m otyw y 
wskrzeszenia Łazarza. Na jednym  z grobów 
obok tej sceny widzimy scenę starotestam en- 
tową, a m ianowicie Mojżesza wydobywającego 
na pustyni wodę ze skały. Trzeci obraz tego 
grobu przedstaw ia wreszcie apostoła P iotra.

Wejśpie Jo katakumb św. Kaliksta

32



Z podobnym i m otyw am i spotykam y się 
na grobie, będącym  późniejszego pochodzenia 
niż poprzedni. Obok Łazarza i Mojżesza jest 
na nim  przedstaw iona scena uzdrowienia spa
raliżowanego, oraz hołd mędrców b e tle jem 
skich. Jak  widać, m otyw y były najrozm aitsze
go rodzaju; nikomu nie przeszkadzało, że na 
jednym  grobie były m otyw y starotestam ento- 
we obok motywów ncw otestam entow ych, acz
kolwiek m iały ze sobą niewiele wspólnego.

Tu i ówdzie natrafiam y i na płaskorzeźby, 
aczkolwiek do naszych czasów dochowało się 
ich już niewiele, ponieważ można je było sto
sunkowo łatw iej zdjąć ze ściany niż m alowid
ła, chcć i te  z całym i ścianami w ędrow ały do 
zbiorów pryw atnych, pozostawiając po sobie 
w katakum bach ty lko gołe miejsca. P iękny 
jes t relief przedstaw iający hołd mędrców.

W reszcie spotykam y obraz błogosławią
cego Chrystusa. Rozumie się, jest on tu  jako 
ozdoba, a nie przedm iot ku ltu  i adoracji, która 
pojawia się znacznie później.

K atakum by nie były tylko m iejscem  grze
bania zmarłych. W czasach prześladowań słu
żyły również za m iejsce zgrom adzeń relig ij
nych. Dlatego też w labiryncie tunelów  poja
wiają się i obszerniejsze sale, k tó re  w czasach 
późniejszych przerabiano na kaplice.

Z kw estią katakum b wiąże się najściślej 
zagadka grobu apostoła P iotra. W roku 1942 
papież Pius X II w mowie wygłoszonej przez 
radio krótko wspomniał o odkryciu grobu, k tó
ry  może okazać się grobem  apostoła P iotra. 
23 grudnia 1950 r. już z całą pewnością tw ier
dził o znalezieniu grobu ,,księcia apostołów” . 
Św iat z wielkim  zainteresowaniem  oczekiwał 
potwierdzenia tej wiadomości przez naukę, 
ale W atykan do rzekomego grobu św. P io tra  
żadnego archeologa nie dopuścił.

Jak  się okazuje, pod katedrą  św. P io tra  
znajdują się resztki starej bazyliki, zbudowa
nej w latach 333— 337 przez cesarza K onstan
tyna. W roku 1506 uległa ona całkowitem u 
zburzeniu, kiedy to przystąpiono do budowy 
dzisiejszej katedry , k tórej budowa jak  w ia
domo stała się pośrednio przyczyną w ystąpie
nia Lutra. P race budownicze trw ały  około 150 
la t i w ym arały  wielkiego nakładu pieniędzy, 
gromadzonych między innym i drogą sprzedaży 
odpustów. Otóż stara bazylika konstantyńska 
leżała 3 m  pcd poziomem dzisiejszej katedry , 
a więc na poziomie dzisiejszej groty  w atykań
skiej, w której pochowano już wielu papieży. 
W 1939 r. przygotowywano tu  w łaśnie grób 
dla zm arłego papieża Piusa XI. Okazała się 
potrzeba pogłębienia groty  o 80 cm. P rzy  tej 
sposobności natrafiono na nekropolię grobów, 
pochodzących z II—III w. z w yjątkiem  jednego, 
k tó ry  pochodzi z końca I w., jednakże nie 
wcześniej niż z roku 70. Są to  dwa szeregi 
grobów, biegnące wzdłuż osi ka ted ry  & m pod 
-jej-poziomem.
i : Cóż są to za groby? Czy są to w  ogóle 
groby chrześcijańskie? Znalezione w nich na
czynia libacyjne przem aw iają raczej za groba-

mi pogańskimi, a co ważniejsza w dziejach 
Kościoła chrześcijańskiego nie stwierdzono 
dotąd faktu  istnienia jakiegokolw iek kultu  
relikw ii św iętych męczenników w czasach 
przed m ęczeństwem  Polikarpa, tj. conajm niej 
do połowy II wieku. Pierw sze ślady tego ku l
tu  spotykam y właśnie dopiero w Sm yrnie, 
związanej bezpośrednio z pobytem  w niej Po
likarpa. W Rzymie w ciągu dwóch pierwszych 
wieków niew iele troszczono się o groby m ę
czenników, owszem, aż do III w. chrześcijanie 
rzym scy na ogół niewiele okazują zaintereso
wania grobam i swych męczenników. Nawet 
groby biskupów rzym skich pochodzą dopiero 
z początków III w. i to właśnie dopiero wów
czas, kiedy zachodziła konieczność udowodnie
nia apostolskości tradycji rzym skiej. W tym  
to dopiero czasie biskup Fabian przygotowuje 
w katakum bach K aliksta m iejsce wiecznego 
odpoczynku dla biskupów rzym skich. Miejsce 
to zostało wybrane nie bez przyczyny: biskup 
K alikst (217—222) przeznaczając to m iejsce na 
groby biskupów rzym skich, powołuje się na 
bliskość grobu apostoła Piotra.

P race adapcyjne pod bazyliką św. Pio
tra  w Rzymie podjęte w r. 1939 przypom niały, 
że już w r. 1615 i w r. 1628 przy okazji ów
czesnych prac restauracyjnych natrafiono na 
pewne wykopaliska i to na miejscu, k tóre od- 
dawna uchodziło za grób św. Piotra. Ale już 
wówczas okazało się, że groby te, znajdujące 
się na różnej głębokości a pochodzące z lat 
150—300, są grobam i pogańskimi.

R ezultaty  ostatnich badań opublikowano 
w latach 1941— 1950. Pod ołtarzem  natrafiono 
na stary , prosty pomnik i na trzy  groby, po
chodzące najprawdopodobniej z I w. Prace 
archeologiczne prowadzone były na dwóch 
miejscach: pod katedrą  św. P io tra i pod ba
zyliką św. Sebastiana przy Via Appia koło ka
takum b. Specjalnego badania wym aga jeszcze 
trzecie miejsce, a mianowicie pod kościołem
S. Paolo fuori le m ura. Już w 1823 r, po po-
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żarze były prowadzone pewne badania, ale sy
stem atycznych badań archeologicznych dotąd 
nie przeprowadzono.

Badania pod bazyliką św. Sebastiana były 
rozpoczęte już w 1915 r. W edług Liber ponti- 
ficalis papież Damazy ufundował kościół na 
miejscu, ,,na k tórym  spoczywają ciała świę
tych apostołów P io tra  i Paw ła” . Miały się one 
znajdować pod „platonia” (platoma), pod m ar
m urow ą płytą, o jakiej była już wyżej wzm ian
ka. Badania archeologiczne jednakże żadnej 
p ły ty  nie znalazły, owszem, odkryły, że na 
tym  miejscu w pierwszych wiekach naszej ery 
stała rzym ska willa, kolum barium  i groby, 
oraz miejsce zgromadzeń. Napisy świadczą, że 
kaplica zbudowana była pod wezwaniem Pio
tra  i Pawła, i że nie mogła powstać wcześniej 
niż przed r. 300. K am ienne ławki wzdłuż ścian 
oraz napisy świadczą, że odbyw ały się tu ta j 
,,refrig ia” , t.j. uczty żałobne ku czci P iotra 
i Pawła. Faktem  jest, że takie uczty odbyw a
ły się z reguły  przy rzeczywistych grobach.
H. L ietzm ann (The Tomb of the  Apostels ad 
Catacum bas, w H arvard Theol. Rev. 1923, 147) 
doszedł do przekonania, że ciała apostołów by
ły  z tego m iejsca odniesione w r. 258.

Najwidoczniej w r. 258 po długich bez
skutecznych poszukiwaniach szczątków obu 
apostołów, wreszcie „znaleziono” najp raw 
dziwsze relikw ie. Takie rzeczy, jak  wykazał
H. ^chelis  (Die M artyrologien, ihre Geschichte 
und ih r W ert 1900, 74), zdarzały się dość często. 
Z całą pewnością możemy więc powiedzieć, że 
już w III w. przy via Appia na miejscu, na 
k tórym  dziś wznosi się bazylika św. Sebastiana, 
tkw ił ku lt obu apostołów. Nic więcej ponadto 
badania archeologiczne nie stw ierdziły, i bardzo 
wątpliwe, czy kiedykolwiek uda się zidentyfi
kować grób rzekomego pierwszego biskupa 
rzym skiego i „księcia apostołów”, jak  to ko
niecznie chce Kościół rzym ski.

(dokończenie ze str . 30)

profesora teologii w M arburgu, k tó ry  w swo
jej rozpraw ie pt. „Teologia faktów ” (1856) 
w ystąpił bardzo cstro  przeciw praktykom  teo
logii liberalnej, k tórą nazwał „teologią re to ry 
k i”. Trudno wym ienić wszystkich znaczniej
szych  teologów ew angelickich pozytywnego 
'kierunku, niech w ystarczy wym ienienie kilku 
najgłośniejszych przedstaw icieli teologii w 
Niemczech: A ugust Tholuck, przywódca nowo
czesnego pietyzm u, E rnest Hengstenberg, przy
wódca nowoczesnej ortodoksji, Tobiasz Beck, 
w irtem berski przedstaw iciel teologii biblijnej, 
.G otfryt M enken, głęboki myśliciel Kościoła 
reformowanego, Ludwik Hofacker, znakom ity 
kaznodzieja nawrócenia, K rystian  von Hof- 
.m ann, profesor teologii w  Erlangen, dogm aty
cy. L u thard t, von Oettingen, M arcin K ahler, 
fstarotestam entow iec Edw ard König, E rnest 
.■Sellin, nów otestam entowiec Teodor Zahn i wie- 
du, w ielu innych. .

SĘDZIWY SOLENIZANT
Dnia 10 lutego 

przypada 92-go rocz
nica urodzin Ks. 
D r Lucjana L e- 
w a n d o w s k i e -  
g o, k tóry jest d ru 
gim z kolei (po Ks. 
Leopoldzie W ojaku) 
najstarszym , dziś 
em erytow anym , du
chownym Kościoła 
Ewangelicko - Augs
burskiego w P.R.L.

Urodził się w r. 
1869 w Tuliszkowie, 
pow iatu konińskiego, 
w rodzinie katolic
kiej . Po ukończeniu 

szkoły średniej w Kaliszu i sem inarium  du
chownego w Płocku wyświęcony zostaje na 
księdza rzym sko-katolickiego. S tudiuje następ
nie w słynnym  G regorianum  w Rzymie, gdzie 
uzyskuje ty tu ł doktora. Przez 18 lat wykonuje 
powinności kapłańskie na różnych stanowis
kach w Lipnie, Sum inie i Petersburgu , nie 
znajdując jednakże w katolicyźm ie praw dy, 
ani wew nętrznego spokoju. Po dłuższej walce 
duchowej decyduje się na studia teologii ew an
gelickiej w Dorpacie, gdzie już jako 40-letni 
mężczyzna uzyskuje dyplom  i zostaje ordyno
w any na księdza ewangelickiego. Spraw uje 
gorliw ie urząd pastora w różnych parafiach 
a od 1925 r. do czasu przejścia w stan spo
czynku, jako proboszcz parafii ewangelicko- 
augsburskiej w Osowce, pow. lipnowskiego. 
Gdziekolwiek go Eóg postawił nie ograniczał 
się do pracy czysto kościelnej, lecz niezm ordo
w anie udzielał się społecznie, poświęcając 
szczególnie wiele czasu i energii szkolnictwu. 
Za tę pracę społeczną odznaczony też został 
Złotym  Krzyżem  Zasługi.

Lata okupacji stają się dla niego i jego 
małżonki praw dziw ą gehenną. Zasuspendowany 
i w yrzucony z plebanii, żyje w niezwykle 
ciężkich w arunkach w opustoszałym  domku 
leśnym. K ilkakro tn ie aresztow any i skazywany 
trw ał w iernie przy wierze swojej i polskości. 
W wolnej Polsce stanął na nowo do pracy 
kościelnej. D arem ne były namowy specjalnych 
wysłanników, aby powrócił na łono Kościoła 
katolickiego.

W dniu 92-gich urodzin Redakcja „Jednoty” 
zasyła Jubilatow i gorące życzenia błogosła
wieństw a Bożego. Oby dobry Pan, k tóry  mu 
w praw dzie nie szczędził ciężkich doświadczeń, 
ale też niezm iennie dużo łaski i opieki oka
zywał, nadal go ochraniał, darzył dobrym  zdro
wiem  i dał mu doczekać setnego roku życia. 
A wieczór jego życia niechaj będzie oprom ie
niony w iarą w Tego, którem u służył i k tóry  
nam  pozostawił cudowne słowo: „Bądź w ierny 
ąż do śm ierci, a dam  ci koronę żyw ota”.



Ze wspomnień starego kuratora
(opowiadanie)

Na najbliższą niedzielę nie m ieliśmy k a
znodziei. Chodziłem nerwowo po peronie sta
cyjnym , gdzie w  tym  właśnie dniu m iałem  le
karski dyżur przy niekończącym  się szeregu 
pociągów z uciekinieram i. Nagle zauważyłem, 
że z pospiesznego pociągu wychodzi mój zna
jom y, szczupły, wysoki wikariusz, k tó ry  n ie
dawno powrócił z egzaminów w W iedniu i po
m agał gdzieś na M orawach w dużej parafii. 
„Co tu  ksiądz robi? — zapytałem ”.

„Nic szczególnego, m am  urlop i jadę spę
dzić go u swojego w uja w  Gana wie. Muszę 
przesiadać się na autobus, o ile jakiś pojedzie!”

„To rzeczywiście niespodzianka” — odpo
wiadam .” Widocznie sam  Bóg księdza tu ta j 
posyła. I w łaśnie wtedy, gdy pełnię dyżur na 
dworcu!”

W ikariusz spojrzał na m nie ze zdziwie
niem. Widać było, że nie może sobie przypo
mnieć, gdzieśmy się już widzieli. „Znam y się 
prżecież z nabożeństw u K arafiata  w P radze” 
— dopom agam  jego pamięci. K iedykolw iek 
byłem  w Pradze, zawsze uczestniczyłem  w 
tych  wieczornych godzinach biblijnych! Wów
czas naturaln ie  ksiądz był studentem , ale wie
le się ksiądz nie zmienił. Ja  jestem  kurato rem  
tutejszej parafii.

„Rzeczywiście, teraz  sobie przypom inam ! 
Pow inienem  pana poznać po pana wasach! 
Zwykle siadyw ał pan koło drzwi, jakgdyby 
pan chciał jak  najszybciej zniknąć!”

,,Bo też i musiałem, ażeby nie spóźnić się 
na pociąg. Pastor K arafia t nie mógł tego jed
nak  widzieć. Nie lubił gdy jego słuchacze w  
niedzielę podróżowali. W róćmy jednak do rze
czy. Czy ksiądz nie mógłby odpraw ić u nas 
w niedzielę nabożeństwa? Nasz adm inistra tor 
nam  odmówił, a ja już trzy  dni szukam  ko
goś, ktobv u nas głosił Słowo Boże. A dziś jest 
ju ż  piątek!”

W ikariusz się wym awiał, jak  ty lko mógł. 
Tłomaczył, że nie potrafi, że ma przy sob;e 
ty lko jedno kazanie na pierwszą niedzielę 
Adwentu a teraz  jest druga, i że w  ciągu jed
nego dnia nie jest w  stanie napisać nowego 
kazania. „Pan wie przecież, że dotychczas 
kazałem  dopiero ze trzydzieści razy zaś przy
gotowanie kazania wym aga dużo pracv. Nie, 
z przykrością, ale nie mogę się zgodzić!”

To nic nie szkodzi, jeśli ksiądz wygłosi 
to samo kazanie. Adw ent je^t adwentem , 
czy to będzie pierwsza, czy też ostatnia nie
dziela. Proszę niech nam  ksiądz pomoże! Sam 
bryczką przyjadę po księdza. Ta bryczką go 
zainteresowała, jak się. później sam przyznał.

- Tak się więc stało, że ów m łody ksiądz 
wstępował u nas w  niedzielę trochę nerwowo 
na ambonę, ku zgorszeniu n iektórych braci,

którzy m ierzyli wszystko dostojnym  zacho
waniem  się naszego zmarłego pastora. Pełnił 
on u nas swą funkcję przeszło czterdzieści 
lat! Dobrze wszyscy wiedzieli, że agendę i bi
blię należy trzym ać w lewej ręce bezpośred
nio na sercu. Ksiądz wikariusz jednak trzy 
m ał b b lię  w rcce praw ej, a agendy nie m iał 
w ogóle! Nie można jej było wówczas nigdzie 
kupić. Modlił się zaś jakoś po cywilnem u, bez 
cytatów  biblijnych. Jednakże tekst kazania 
zainteresow ał wszystkich. W edług wzoru K a
rafiata  powtórzył go dwa razy: „Ty jesteś 
ten, k tóry przyjść ma, czy na innego czeka
m y?” W ikariusz twierdził, że tak  lud Beży jak  
i prorocy mogą mieć wątpliwości. Szczęśliwy 
ten, k fo ze swymi wątpliwościam i nie dzieli 
się z ludźmi, lecz zwróci się z nimi bezpośred
nio do Jezusa. Wówczas i święta N arodzenia 
Pańskiego będą dlań błogosławione.

Taka była, o ile sobie dobrze przypom i
nam, treść kazania. Jeśli o m nie chodzi, to 
przyznaję się, że wiele nie słuchałem. Pochło
nął mnie całkowicie sam  tekst kazania i nie 
mogłem się odeń oderwać. „Ty jesteś ten, 
k tóry  przyjść m a”... Słyszeliśmy kazania sześ
ciu kandydatów. Nie jest przypadkiem  ów wi
kariusz na ambonie siódmy, na któregośm y cze
kali. Niech mi Bóg wybaczy, że moje m vśli 
zabłądziły tak daleko cd kazania. Jednakże 
nie byłem  w stanie się od nich uwolnić. Ten 
„przypadek” na stacii! Uc^eń K arafiata! Do 
tego wszystkiego tekst, k tóry nie był przy
gotowany dla nas! Zaprawdę, w ikariusz na 
am bonie nie m iał w  sobie nic liturgicznego. 
Po przeczytaniu tekstu zam knał biblie. Nicze
go nie czytał. Ciągle tvlko na nas spoglądał, 
jak łd v b y  nas liczył albo pragnał rozmawuać 
z każdvm  poiedyńczo. Mow;ł tak  jak ze m ną 
na stacji, każdy w erset bib lijny  zamieniał w  
mewę powszedniało życia, do tego stopnia, że 
wielu nie zauważyło, iż chodzi o cv ta t b iblij
ny. Tylko żeby mówił trochę wolniej! Chwa
łam i m iałam  w rażanie człowieka, k tó ry  jedzie 
na rowerze z długiego wzgórza i ham ulec od
mówił mu posłuszeństwa. Zrozumieć można 
było wszystko, ale czy będzie sie um iał za
trzym ać? A jednak s^ę zatrzym ał! Miał na 
ambonie zegarek i skończył dokładnie za dzie- 
s ;ęć jedenasta. W idziałam, że obecni chęt
nie słuchaliby jeszcze dłużej i, że bvli zasko
czeni, kiedy już o jedenastej wychodzili z Ko
ścioła.

Po nabożeństwie zwołałem na cm entarzu 
przed kościołem wszystkich radnych na k ró t
ką konferencje. Wszvscv jednom yślnie zgadza
li sie, by spytać wikariusza, czy nie chciałby 
u nas kandydować. Także i inni bracia i sio
stry, którzy przyszli odwiedzić groby swych 
bliskich a słyszeli o co chodzi, przytakiw ali. 
Poszliśmy więc na plebanię, gdzie w ikariusz



tym czasem  rozm awiał z organistą i chwalił so
bie śpiew na nabożeństwie. Jeszcześmy usły
szeli jak mówił: „Nie lubię słuchać przew lek
łego zawodzenia i zakrętasów, jakich chętnie 
wielu organistów dodaje do g ry”. „Księże w i
kariuszu”, mówię, „postanowiliśmy prosić, by 
ksiądz u nas kandydował na proboszcza.” „To 
niemożliwe! Jestem  jeszcze zbyt młody, bym  
podołał tak im  obowiązkom. Chcę jeszcze u- 
czyć się długo u swego przełożonego, gdzie 
chętn ie  pracuję. Nie m am  naw et jeszcze d ru 
giego egzaminu konsystorskiego!” To nic nie 
szkodzi”, w trącił się skarbnik, który nie do
kończył jeszcze liczenia kolekty. „Poczekamy. 
Sam i napiszem y do księdza superintendenta 
by przyspieszył egzamin. Czekaliśmy dość d łu
go i te  kilka tygodni jeszcze w ytrzym am y.”

„Przecież m nie zupełnie nie nacie” ! sprze 
ciwiał się wikariusz. „To jest praw da”, powie
dział zastępca kuratora, który  jeździł do zbo
rów w poszukiwaniu kandydata. — Widzicie 
więc! Chcecie więc kupować kota w  worku? — 
pytał jakoś zwycięsko wikariusz.

W idziałem, że debata się jakoś niebez
piecznie zaostrza. „Ksiądz jest uczniem K ara- 
fiata  i to nam  wystarczy. Wiem, że początko
wo studiował ksiądz na politechnice a jednak 
zdecydował się pójść na teologię” ! — Tak, to 
praw da, ale ja właściwie jeszcze niczego nie 
umiem. Przygotow anie kazania spraw ia mi 
jeszcze trudność, a u was w  czasie pogrzebu 
trzeba wygłosić trzy  kazania! Bałbym  się pod
jąć te j pracy.

Spojrzałem  przez okno, skąd rozciągał się 
cudny widok na całą osadę. Proszę spojrzeć — 
ksieże w ikariuszu — tu ta j bedzie księdza ga
binet o ile księdza wybierzem y. Czy widzi 
ksiądz te kom iny i ten  wstępu iacy w  niebo 
z każdego z rich  niebieskawy dym? Tak za
pew ne wznosić sie będą z każdego domu 
ew ar^elickie^o m odlitw y za księdza! P rze
cież ksiądz wierzy w  moc modlitwy, prawda? 
Skąd więc te obawy, że ksiądz nie podoła 
pracy. I ieszcze jedno. M amy taki zwvczaj, 
że o każdvm  kazaniu z księdzem całkiem  
szczerze dyskutujem y. Czy ksiądz nie myśli, 
że dzięki tem u nauczy się jeszcze wielu rze
czy, których według własnego m niem ania nie 
potrafi? W szak będzipmy wspierać księdza 
dłonie tak jak  Aron i H ur w spierali ręce Moj
żesza. Przyszedł ksiądz do nas „przypad
kiem ”. Czy ksiądz w ierzy w przypadek?

W reszcie wszystko skończyło się dobrze. 
Za ćwierć roku dnia 2 lutego obchodziliśmy u- 
roczystość instalacji. P rzy  w yborach co praw 
da oddano dziesięć głosów pustych — szcze
gólne, że były to głosy najbardziej gorliwych 
— ale resztę głosów uzyskał kandydat ks. 
Zbigniew Bielak. Owych dziesięciu zgłosiło się 
przed instalacją na plebanię by zapewnić no
wego proboszcza o swym zaufaniu. W yjaśnili, 
że ks. adm inistra tor pokazał im list księdza Ka- 
rafiata , w  którym  oznajm ia, że w ikariusza 
•bardzo* lubił, jednakże kiedyś powziął co do 
niego wątpliwości, a to wówczas, gdy zaczął 
pisać a rtyku ły  do postępowego ewangelickiego 
czasopisma, Pisze również, że nie przestaje

się za księdza modlić. „Przeczytaliśm y owe ar
tykuły. Nie ze wszystkim  się zgadzamy. Jed
nakże z kazań księdza wyczuliśmy, że ksiądz 
wie co oznacza ewangelia dla grzesznego czło
wieka. W ierzym y księdzu. Jest ksiądz m łody 
i prosim y się nie gniewać, jeśli wypowiemy 
mocną nadzieję, że ksiądz dorośnie do szaty 
Chrystusow ej spraw iedliw ości”. Ksiądz się 
nie obraził. Łzy w stąpiły mu do oczu. W szyst
kim  dziesięciu mocno uścisnął dłonie. „W ierzę, 
że będziecie m nie w spierać w  mej pracy!” 
Spoglądaliśmy na tę scenę równie przejęci.

Jednym  chyba niezadowolonym pośród 
wielu gości był ksiądz adm inistrator. W ybór 
bowiem na księdza Bielaka odbył się jakoś 
bez jego udziału i przeciw jego planom. W u- 
dziale przypadło mu czytanie w stępnego Pi
sma Świętego. Po dziś słyszę jego chwiejący 
się głos, kiedy powoli i z uroczystym  nam asz
czeniem  recytow ał: „Pilnie się wystrzegajcie 
fałszywych proroków, którzy do was przycho
dzą w odzieniu owczym ale w ew nątrz są wilcy 
drapieżni!” Słowa te zamroziły całe kościelne 
zgromadzenie. W ielu przypom niało sobie prze
strogi adm inistratora przed wyboram i, więk
szość jednak była zgorszona owym „b ra ter
skim ” powitaniem . Superin tendent jednakże 
w  swoim przem ówieniu nawiązał do ewangelii 
lecz równocześnie pokazał, że rów nym  nie
szczęściem jak  fałszywi prorocy są d la  ko
ścioła i ci duchowni, którzy somozwańczo plą
czą swoje zadanie z zadaniem  proroka. Na 
szczęście ewangelickie parafie nie w ybierają 
proroków ale pasterzy, poddanych ludzkim  
błędom  i niedostatkom . „Ty zaś m iły bracie”, 
mówił dalej do wprowadzanego w urząd, „nie 
s ta ra j się być prorokiem , ale pokornym  paste
rzem, na wzór tego, k tó r y  służył i po dziś dzień 
służy, najwyższego Pasterza kościoła, Pana 
Jezusa C hrystusa.”

Po uroczystości odbył się wspólny obiad, 
przygotow any przez członkinie zboru, w dwóch 
pokojach, wielkich jak  sale. Tutaj przedsta
wił nam  nowy proboszcz swoja narzeczoną, 
k fóra przyjechała ze swymi rodzicami. I ją 
podobno spotkał „przypadkowo”, tak, jak  
„przypadkowo” dostał się do naszej parafii. 
Bvło to na jakim ś pszczelarskim kursie, w 
jakim  uczestniczył z porady jednego pasterza- 
pszczelarza, którem u , pszczoły pom agały 
utrzym ać kilkoro dzieci na studiach. Muszę 
przyznać, że się nam  owa przyszła pani pasto
rowa bardzo podobała. Miała dwadzieścia je
den lat, w policzkach miłe dołeczki, szarawe 
oczy, obram owane długimi brwiam i. Kiedy je 
w zdziwieniu otw ierała, podobna była do ład 
nej sowy, k tórą  m am  w domu w  ogrodzie. 
S iostry i te młodsze w  parafii serdecznie się 
nią zajęły, kiedy z ciekawością zajrzała do 
kuchni i zaproponowała, że im pomoże. P ierw 
szym  jej dziełem  było to, że położyła kom
pres z chłodnym  w yw arem  rosyjskiej herbaty  
na poparzoną ranę jednej, siostry w  kuchni 
i zaprotestowała przeciwko tłuszczowi, k tó ry  
chcieli p rzykładać ' inni. Zawołali' m nie jako 
sędziego. M usiałem przyznać rację przyszłej 
pastorowej. „Kiedy nie ma tan in”, powiedział
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łem, „stosujem y silny w yw ar ruskiej herba
ty. Czy pani stud iu je m edycynę?” Zaśmiała 
się wesoło. „Skądże znowu! Ale u nas w  gospo
darstw ie często coś podobnego się stanie i d la
tego in teresuję się pierwszą pomocą” ! „Wobec 
tego przyjm uję panią do cechu i cieszę się na 
współpracę”, odpowiedziałem. Przyszła pasto
rowa zyskała w oczach naszych sióstr i w iele 
z nich zastanaw iało się, co jej będą przynosić 
do kuchni, kiedy będzie po weselu.

Gorsze było przyw itanie z superin tenden- 
tem. Kiedy mu ją nasz pastor przedstaw ił, 
długo na nią spoglądał, wreszcie wolno i po
ważnie powiedział: „Dziwię się, panienko, każ
dej dziewczynie, k tóra  wychodzi za mąż za pa
stora. Czy pani wie, co ją czeka na plebanii?” 
Trochę się przestraszyła, spojrzała na bok w 
stronę narzeczonego, wreszcie cicho powiedzia
ła: „Nad w szystkim  się zastanowiłam , księże 
superintendencie. W szak moja ciocia jest rów
nież pastorową, ma kilkoro dzieci i również nie 
um arły  z głodu. Ale jest to piękne powołanie 
i ja się z tego cieszę!” Ksiądz superin tenden t 
rozjaśnił swą tw arz i podał jej rękę ze słowa
mi: „Po tym  wyznaniu, ufam , że pani będzie 
dobrą żoną pastora. Proszę usiąść pomiędzy 
m ną i księdzem seniorem. Myślę, że pani na
rzeczony w ytrzym a trochę bez pani!”

Nasza przyszła pastorowa zarum ieniła 
się, spojrzała na swego narzeczonego, jakby 
prosiła o zgodę i cały obiad spędziła na żywej 
rozmowie ze swym i sąsiadami. Siedziałem 
naprzeciw ko i po chwili zasłyszałem uryw ki 
rozmowy, prowadzonej po angielsku, francus
ku i niemiecku. To właśnie superin tendent 
egzaminował, co też ta „panienka” potrafi. 
Udawałem, że nic nie słyszę. M onosylabami 
odpowiadałem  swym sąsiadom — księdzu ad
m inistratorow i po lewej i księdzu M arkoszowi 
po praw ej, w  którym  rozpoznałem  praw dzi
wego przyjaciela i doradcę naszego probosz
cza. W te j jednak chwili słuchałem  go tylko 
jednvm  uchem. D rugim  śledziłem rozmowę 
superin tendent a z pastorową „panienką”. „I 
proszę powiedzieć mu trzy  rzeczy” , mówił. 
Zdiał binokle, tak  iak to czynił na ambonie, 
kiedy chciał powiedzieć coś od serca do serca. 
„Przede w szystkim  niech na kazalnicy nie u- 
żywa obcych słów”. „Ale przecież dzisiaj ob
cych słów nie używ ał”, protestow ała z rum ień
cem  na policzkach pastorska „panienka”.

Wobec tego pani nie uważała! Zaraz na 
początku mówił o „sytuacii” , do której prowa
dzi nas tekst, a potem  kilkakrotnie użył słów 
„solidarność, „solidarny”, kiedy objaśniał, co 
oznacza miłosierdzie Boże! W tedy już nie w y
trzym ałem  i zacząłem bronić naszego księdza. 
„Księże Superintendencie, przecież te słowa 
każdy rozumie!” „Być może!” odpowiedział, 
ale połowa słuchaczów wspom niała sobie na- 
pewno Spółdzielnię Budowlaną „Solidarność”, 
którą macie w  miasteczku. I to był błąd. Ja  
m am  u siebie — a jest to m iasto większe od 
waszego — znakomitego w ikariusza. Można o 
nim  powiedzieć, że jest o mało co workiem  
pełnym  uczoności. Pewnego razu po kazaniu 
przyszła jedna wieśniaczka i zapytuje: „Księże

superintendencie — proszę m i powiedzieć — 
nie potrafię powtórzyć tego słowa, o jakich 
to psach mówił dziś ksiądz w ikary?” W kaza
niu bowiem była mowa o psychologii, psy
chiatrii, psychoanalizie. N iektórym  słuchaczom 
zapewne zaimponował. Cóż jednak z tej oracji 
m ieli prości ludzie, a zwłaszcza dzieci? Trzeba 
wiedzieć do kogo się mówi.

Potem  znowu zwrócił się do pastorowej. 
„Niech mu pani powie, żeby na ambonę nie 
wnosił teologii. Ja  wiem, że d la młodego pa
stora nie jest rzeczą łatw ą zrezygnowanie z 
dogm atycznych form ułek, które słyszał od 
swych ulubionych profesorów. Teologia może 
być porównana do młodej koniczyny. On się 
jej — proszę wybaczyć to słowo — naje i do
stanie wzdęcia. Pan  Bóg później m usi zasto
sować trokar — pani zna to narzędzie — aże
by wzdęcie usunąć. Teologiczne form uły nale
ży przetłum aczyć na zwykłą mowę praw dziw ej 
pobożności. Czego zaś przełożyć nie można, to  
należy wyrzucić do kosza.

„Trzecią zaś rzeczą, k tó rą  mu pani po
wie, to  to, by na am bonie nie cytow ał poezji. 
Ja  wiem, że jego były przełożony to  lubił, ale 
u niego całe kazanie jest rytm iczne. On naw et 
ze swoją żoną i kościelnym  rozmawia w ier
szem, do tego stopnia, że w jego kazaniu nie 
sposób odróżnić prozy od poezji. U innych 
jednak jest to nienaturalne. Słuchacze zaczną 
podziwiać ich sztukę, ale treści przy tym  nie 
zapam iętają. Czy pani nie zauważyła, że i pa
n i narzeczony mówił chw ilam i rym am i?” 
„Owszem, zauważyłam, i to mi się bardzo po
dobało!” „Proszę pani, czy w tedy, kiedy w y
znawał pani swą miłość — a chyba to uczynił, 
choć człowiek dzisiaj niczego już nie wie — 
wyznał ją też wierszem  i w rym ach?” „O, nie, 
zaśmiała się panna, wręcz odwrotnie, on wów
czas się jąkał!”

Superin tendent eleganckim  gestem popra
wił binokle, wyprostow ał się, by mógł dobrze 
„panienkę” obserwować i powiedział: „A więc 
widzi pani, wyznanie miłości jest bardziej po
dobne do jąkania niż do poezji. K azanie jest 
w yznaniem  miłości do Boga i ludzi, wszystko 
zaś wyuczone jest n ienaturalne i niestosowne. 
Jaką by pani miała minę, gdyby narzeczony 
wyznawał pani swą miłość czytając swe m yśli 
i do tego wierszem! Tak, niech m u to pani 
powie, a kiedy będzie po weselu, proszę m nie 
odwiedzić. Jakiś pociąg napewno jeszcze poje- 
dzie. Moja małżonka chętnie was pozna!” — 
„Księże superintendencie, obiecuję, że będzie 
to nasza pierwsza podróż, choćbyśm y m usieli 
jechać na row erze” !

Byłem zadowolony. Nasza przyszła pani 
pastorowa wyszła zwycięsko z trudnej sy tu a 
cji. Przestałem  wierzyć w przypadek. Bóg na
praw dę k ieru je  ludzkim i sercam i i przygoto
w uje ich spotkanie. Należy tylko pozwolić się 
Bogu prowadzić.

Tej nocy spałem wyśmienicie. Ku m em u 
zdumieniu nie obudził mnie żaden pacjent. 
Ale jak  będzie dalej? Przeżyjem y szczęśliwie 
wojnę?

Cbr. K alender — J . N.
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W dniach 27 i 28 listopada ub. roku obradował w Pradze Ko
m itet Roboczy Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej pod prze
wodnictw em  Ks. d r J. L. Hromadki. W pierwszej części posiedze
nia omówiono osiągnięcia III Chrześcijańskiej K onferencji poko
jowej, k tó ra  się odbyła we wrześniu 1960 r. Uczestnicy byli zgod
ni co do tego, że stanowi ona fakt, z k tórym  wszyscy w świecie 
muszą się liczyć. M iędzynarodowa opinia publiczna doszła do 
przekonania, że ruch ten  nie jest dublowaniem  Ekum eny, lecz 
uzupełnia ją, w szczególności jeżeli chodzi o współpracę z Kościo
łam i praw osławnym i. Dla odbycia Ogólnochrześcijańskiego Zgro
m adzenia Pokojowego (OZP) istnieją obecnie doskonałe w arunki.

W dalszym  ciągu omówiono zagadnienia, ściśle związane 
z przygotowaniam i do OZP. Hasłem Ogólnochrześcijańskiego Zgro
m adzenia Pokojowego, które odbędzie się w czerwcu 1961 r. jest: 
„Pokój na ziem i”.

K om itet Roboczy, tym  razem  z udziałem  delegatów  ż Polski 
(Ks. bp d r A. W antuła i Ks. prof. d r W. Niemczyk) zebrał się 
ponownie wespół z Kom itetem  K ontynuacyjnym  i innym i Ko
m isjam i w  trzecim  tygodniu stycznia b.r. w Pradze, gdzie m. inn. 
ustalono dokładny program  Ogólnochrześcijańskiego Zgromadze
nia Pokojowego (OZP). Podam y go do publicznej wiadomości 
w  następnym  num erze Jednoty.

Przyszłym  zgromadzeniem pokojowym  zajmowała się także 
szczegółowo Czechosłowacka Rada Ekumeniczna Kościołów, k tó 
ra będzie gospodarzem OZP. W sprawozdaniu z tego posiedzenia 
czytam y m. inn.: „Zw racam y się do w szystkich braci na całym  
świecie z zaproszeniem. N ikt z nas nie uważa, że in icjatyw a nasza 
jest wolna od błędów. Uważalmy jednakże za konieczne zw rócić 
uwagę na dwie sprawy: a) w dążeniach o zapewnienie pokoju 
światowego bierze udział większa liczba Kościołów  chrześcijań
skich niż ta, która stanowi Ekumenę; b) Kościo ły chrześcijańskie 
tracą zaufanie do swego świadectwa, je ż°li w pierw szym  rzędzie 
nie zatroszczą się o zapewnienie pokoju dla świata.

Nie podlega dyskusji, że w świecie, poza zagadnieniem w ojny 
i pokoju, istnieją jeszcze inne ważne problemy, które muszą być 
rozwiązane. Jednakże problemy te nie mogą być rozwiązane tak 
długo, dopóki ludzkość (a z nią i Kościół Jezusa Chrystusa) żyje 
w ciągłym  podnieceniu i niepewności.

Kościo ły muszą ze zdecydowaniem i z natężeniem w szystkich 
sił dążyć do tego, aby w ielkie mocarstwa zgodziły się na zakaz 
środków masowej zagłady i totalne rozbrojenie. Kościo ły nie mo
gą spocząć, dopóki nie będzie osiągnięte całkowite rozbrojenie.”

F A K U L T E T  T E O L O G IC Z N Y  W M O D R EJ A  O ZP
Na Słowackim Fakultecie Teologicznym w M odrej k /B raty - 

sławy odbyła się w listopadzie ub. roku konwokacja, na k tórej 
profesorowie przedstaw ili studentom  znaczenie uchwał III Chrze
ścijańskiej K onferencji Pokojowej i całego jej przebiegu.* Konwo
kacja ta  stanow i część wkładu fakultetu  teologicznego do m ające
go s ię  odbyć w cz-erwcu Ogólnochrześcijańskiego Zgromadzenia 
Pokojowego (OZP), którego tem atyką fakultet będzie się zajmo- 
m ał w ciągu całego bieżącego roku.

WSPÓŁCZESNA OPOWIEŚĆ 
0 SAMARYTANINIE

Kilka tygodni tem u prasa 
polska rozpisała się szeroko na 
tem at śm ierci młodej, zaledwie 
trzydziestoletniej lekarki fran 
cuskiej, M arie Therese V aut- 
hier. Pogrzeb bohaterskiej le
kark i odbył się w Nancy. Za 
trum ną, prócz najbliższych, je 
chała na wózkach inwalidzkich 
długa kolum na dzieci, tych 
dzieci, k tórym  ocalono życie. 
Na cm entarzu żegnało zm arłą 
kilka tysięcy obyw ateli m iasta. 
Czym zasłużyła sobie zm arłą 
na taki szacunek sparaliżowa
nych dzieci i miejscowego spo
łeczeństwa?

Aby odpowiedzieć na to 
pytanie, m usim y cofnąć się do 
roku 1957. Dr M arie Theresę 
V authier rozpoczęła w tedy p ra 
cę w Nancy. W mieście i jego 
okolicach szalała epidem ia ̂ cho
roby Heine-M edina. Lekarze 
z kliniki M aringer słaniali się 
na norach ze zmęczenia. Jedną 
z najofiarniejszych lekarek była 
dr V authier. Epidemia szerzyła 
się z zastraszającą szybkością. 
Surowica ochronna, tak  teraż  
rozpowszechniona, była w tedy 
jeszcze praw ie niedostępna. 
K iedy pierwsza partia  szcze
pionek dotarła do Nancy, po
stanowiono zabezpieczyć przed 
groźną chorobą prżede wszyst
kim personel lekarski. Dr V aut- 
hier nie poddała się szczepieniu 
ochronnem u, nie chcąc pozba
wiać chorych dzieci ani jednej 
am pułki bezcennego leku. Po 
kilku miesiącach ofiarnej, m ę
czącej pracy, w yczerpany . o r
ganizm lekarki zaatakow any 
został przez Heine-M edinę, P a 
raliż szybko przerzucił się na 
ręce i nogi i groził uduszeniem  
chorej.

Trzy lata walki o życie 
chorej przyniosły chwilowe re 
zultaty. Dr V authier, po trzech 
latach korzystania ze sta lo
wych płuc, mogła nie tylko sa
modzielnie oddychać, ale tak 
że rozpoczęła ćwiczyć gim na
stykę leczniczą. N iestety, mi
mo chwilowej popraw y, m u
siała życiem opłacić swoje po
święcenie.



B Y Ł E M  V P O T O M K A  
FAIJSTIJSAISOCYNA

(R ep ortaż z wizyty u  dr T adeusza  P rzyp k ow sk iego)

Każdego przybysza, k tó ry  stanie na R yn
ku jędrzejowskim , zadziwi m aleńka kopuła 
wznosząca się nad jednym  z dachów kam ieni
czek okalających plac. Czyżby to była wie
życzka ukrytego gdzieś w podwórzu m inare
tu? A może jest tam  jakieś m ałe obserw ato
rium  astronomiczne? W ystarczy zwrócić się 
z zapytaniem  do pierwszego napotkanego 
mieszkańca, aby usłyszeć — To pan nie wie?! 
Przecież to dom Przypkowskich! Kiedy o trzy 
m ałem  takie pełne w yrzutu i zarazem  dum y 
wyjaśnienie, byłem  nieco zaskoczony. Dopiero 
po chwili przypom niałem  sobie — Ależ tak! 
Tu z pewnością będzie jakiś potomek Braci 
Polskich! Ośmielony ruszyłem  w kierunku ta 
jemniczego domu. Obok zabytkowej apteki 
z 1712 r. do dziś nieprzerabianej, nad bram ą 
oznaczoną num erem  ósmym, figuru je piękna 
pięcioram ienna gwiazda — symbol człowie
czeństwa i postępu (jakież to do A rian podob
ne!) Ośmielony zadzwoniłem do drzwi.

Po chwili drzw i uchyliły  się i p rzy ję ty  zo
stałem  przez przemiłego pana ze staropolską 
w prost gościnnością. Gdy gospodarz domu do
wiedział się, że zbieram  m ateria ły  dla „JED 
N O ! Y ”, zaciekawił się. Padały  pytania, na
zwiska ks. Niewieczerzała, ks. Siekierskiego, 
Stefana Żeromskiego i wiele innych. Później 
ośmielony tak  serdecznym  przyjęciem  sam  za
cząłem pytać.

Zaintrygow any gwiazdą nad bram ą domu, 
dzięki uprzejmości dr Tadeusza Przypkow skie
go, poznałem postępowe tradycje tego sław ne
go rodu.

Gwiazdę pięcioram ienną — symbol człowie
czeństwa i postępu umieścił nad bram ą domu, 
ojciec znanego gospodarza, zasłużony lekarz, 
astronom  — d r Feliks Przypkow ski (1872— 
1951). Był on b. bliski hasłom głoszonym przez 
rew olucje 1905 r. i z tego okresu da tu je  się 
ten  zabytek, a gwiazda jest nim  niew ątpliw ie 
(zdaniem historyków  radzieckich jest na js ta r
szą istniejącą na świecie).

Zresztą nie tylko gwiazda mówi o postę
powych tradycjach rodziny gospodarza. Z h i
storii wiemy, że Przypkowscy byli jednym i 
z najaktyw niejszych przywódców Braci Pol
skich (Socynian), k tórzy  przecież stanowili 
najbardziej postępowy obóz w XV I/XVII w. 
W Jędrzejow ie ze wzruszeniem  oglądałem  list 
Zygm unta Starego z r. 1535, w k tórym  król 
zezwalał M ikołajowi Przypkow skiem u na do
broczynne w ykorzystanie wsi rodowych. Syn 
M ikołaja — Jan , jako pierwszy w Europie w

1572 r. zwolnił chłopów z pańszczyzny (Akta 
Zamku Krakowskiego: tom  108, str. 134, nr: 
83).

Dzięki tem u aktowi, b. poddany P rzyp
kowskich — kmieć S ternat, poszedł do K ra
kowa na naukę drukarstw a i założył słynną 
„dynastę” doskonałych drukarzy  t.zw. Braci 
Polskich Sternackich. (W trzecim  pokoleniu 
S ternaccy nie pomni uzyskanego dobrodziej
stwa, kupili m ajątek  ziemski i stali się jedny
mi z najgorzej trak tu jących  swych podda
nych).

Ród Przypkowskich może się poszczycić 
nie tylko sam ym i tradycjam i postępowymi.

Rozmowę z d r  Tadeuszem Przypkowskim  
prowadziłem  w pokoju, k tóry  można bez obaw 
nazwać skondensowanym m uzeum  przyrządów 
gnomonicznych i astronomicznych. I to jakim  
muzeum!!! Jedni z na j wybitniej szych znaw
ców tych zagadnień — prof, d r E. Zinner 
z Bram bergii (NRF) oraz dr E. L. Tschenaka- 
ta z Leningradu — stw ierdzili zgodnie, że jest 
to najw iększa pryw atna kolekcja naukowa te
go typu na świecie. Nie tylko najw iększa, ale 
też w yjątkow o naukowym  doborem  okazów 
góruje nad większymi od niej zbioram i pań
stw owym i w Oxford, Chicago, Liege, gdzie 
dopiero w ostatnich latach, dość przypadkowo 
pozbierano różne aparaty  gnomoniczne i astro 
nomiczne, podczas gdy Jędrzejów  już od 
1895 r. posiada naukowo i planow o skomple
tow ane eksponaty z XV—XIX w.

Tradycje naukowe rodu Przypkowskich, 
sięgają czasów b. odległych.

W m etrykach uczniów U niw ersytetu Ja 
giellońskiego figurują Przypkowscy już od po
łowy XV w. (Maciej Przypkowski —  1443 r.). 
Jednakże pierwsze zapiski astrologiczne, spo-

Wodzislaw. Eudyn k ten, wzniesiony ok. połowy 
XVI. w., byt ongiś kościołem ewangelicko-reformo
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tyka się w notatkach Seweryna Przypkow 
skiego w  1606 r.

N ajcenniejszy dział zbiorów — Bibliote
ka, zapoczątkowana została przez ostatniego 
przedstaw iciela Braci Polskich — K onstante
go. Biblioteka ta  została n iestety  spalona w 
1655 r. podczas rozgram iania arianizm u. Tyl
ko nieliczne dzieła dostały się później do księ
gozbioru Jana  Józefa Przypkowskiego (1707— 
1758), k tó ry  od roku 1738 był profesorem 
astronom ii uniw ersytetu  krakowskiego. B ra
tanek  profesora — K onstanty (1739— 1812) i 
jednocześnie im iennik pierwszego właściciela 
spalonego księgozbioru, wszczepia w  swych 
synów — Jana i Józefa, zainteresowania bi
bliofilskie. Jan  i Józef osiedlają się w  Jędrze
jowie, dokąd przewożą część zbiorów profeso
ra. W obecnym  budynku, zbiory zostały um ie
szczone w  1868 r., przez syna Jana — Józefa 
Andrzeja Przynkowskiego (1829— 1911), a na
ukowo uporządkow ane przez syna te?o osta t
niego —  Feliksa w r. 1895. W łaśnie d r Feliks 
Przypkow ski przebudow ał dom w  1905— 1906 
r. umieszczając kopułę małego obserw atorium . 
D r Feliks Przypkow ski wzbogaca zbiory i B i
bliotekę. Od r. 1924, syn Feliksa — d r Tadeusz 
Przypkow ski razem  z ojcem, a po jego śm ier
ci samodzielnie, aż do chwili obecrej, n ie
ustannie rozszerza zbiory, będąc w  kontakcie 
z an tykw ariatam i całej Europy.

Nazwisko d r Tadeusza Przypkowskiego — 
cenionego historyka nauki i ku ltury , znane 
je s t również poza Eurooą. Nie licząc m niej
szych godności i funkcji, d r Tadeusz P rzyp
kowski jest współpracownikiem  PAN, człon
kiem  naukow ym  Tow. Astronomicznych F ran 
cji i Polski oraz członkiem Światowej Komisji 
Inw entarza Zabytkowych Przyrządów  Nauko
wych w Paryżu. Zbiory i B iblioteka uginają 
się w prost od białvch kruków. Są tu  pierw o
druk i Kopernika, Brahego, Galileusza, K eple
ra, D iirera, Heweliusza (z autografam i) i Lu- 
bienieckie^o. Jest też tu ta j najcenniejszy bo
daj zabytek — zegar słoneczny roboty słynne
go Erazm a Haberm ela (współoracnwmka Ty- 
chona Brahe). Pisząc ty le  o tradycjach postę
powych i naukowych w rodzinie Przypkow 
skich, obawiam  się, że któryś z Czytelników 
żachnie się — wszystko to piękne — powie — 
ale to in teresu je speców i niewiele ma wspól
nego z reform acją! Uważam, że takie potrak
tow anie tem atu  byłoby niewłaściwe — prze
ciwnie, o takich pcstaciach jak  dr Tadeusz 
Przypkow ski pow inniśm y wiedzieć wszystko. 
Mało jest teraz ludzi tak  gorąco in teresu ją
cych się okresem  reform acji, tak  życzliwie 
ustosunkow anych do ewangelicyzmu polskiego 
i tak  zabiegającym  o jego zabytki. Znając 
ogrom  prac naukowych d r Tadeusza P rzyp
kowskiego i wkład jego rodziny w ku ltu rę  na 
szego narodu, łatw iej będzie ocenić to wszy
stko, co zdziałał dla nas jako spadkobierców 
reform acji, a i w tym  kierunku ród Przypkow 
skich położył niem ałe zasługi. Już w XVI w. 
Przypkow scy zryw ają z Rzymem. W spomnia

ny już syn M ikołaja — Jan  Przypkow ski pod 
wpływem  ideologii Braci Polskich, nie chciał 
korzystać z pracy równych sobie ludzi i zwal
nia chłopów z pańszczyzny. W nuk Jana — 
Sam uel Przypkow ski (1592— 1670) — filozof 
i poeta, zarazem  kuzyn Stanisław a Lubieniec- 
kiego (1623— 1675), współpracownik H ew eliu
sza, był ostatn im  przywódcą Arian.

Z Braćmi Polskim i wiążą się też silnie 
Przypkowscy przez ślub Konstantego P rzyp
kowskiego z Agnieszką W iszowatą — p ra
wnuczką samego Faustusa Sccyna.

Słynna ustaw a antyariańska, zmusza część 
rodu do przyjęcia katolicyzmu. O głębokim 
przyw iązaniu do arianizm u świadczyć może 
fakt, że po upływ ie trzech wieków, mimo fak
tycznej przynależności do kościoła rzym skie
go, w rodzie utrzym ało się coś więcej aniżeli 
tylko sentym ent dla dawnej wiary. Oglądałem 
w Jędrzejow ie po rtre t Sam uela Przypkow skie
go, jego autograf, dzieła Socyna, m edal Braci 
Polskich, do niedaw na jeszcze noszony na szyi 
przez przodków doktora, form alnie należących 
do kościoła katolickiego; oglądałem  medale 
z tw arzam i biskupów i papieża, które przez 
odwrócenie okazywały się głowami diabłów, 
m edal z podobizną L utra  i wiele innych zabyt^ 
ków pokazywanych mi przez właściciela z 
czcią i szacunkiem.

Przem iły  gospodarz, stara  się choć cząst
kę daw nej świetności wskrzesić i wprowadzić 
w życie. Jest to chyba jeden z nielicznych lu
dzi, k tó ry  posługuje się herbem  i fragm ent 
tegoż herbu używa w autografie. Dr Tadeusz 
Przypkow ski z sym patią odnosi się do ewan
gelików polskich (szczególnie do najbliższych 
sobie ew angelików  reformowanych). Z przy
krością i sm utkiem  wspomina, że nie mógł 
wzbogacić wystaw y poświęconej 400 leciu 
śm ierci Łaskiego swoimi zbiorami, ponieważ 
w yjechał w tedy za granicę. Dr Przypkowski 
swojej sym patii dla ewangelików nie ograni
cza tylko do słów — przeciwnie, wśród licz
nych zwiedzających zbiory i Bibliotekę popu
laryzuje rzetelną wiedzę o dawnej świetności 
i znaczeniu reform acji nie zacieśniając tem atu  
tylko do Braci Polskich.

W najbliższym  czasie d r Przypkowski zło
ży narodowi bezcenny dar w postaci organizo
wanego w Jędrzejow ie Muzeum Arian, gdzie 
znajdą się jego bogate zbiory. W W odzisła
wiu — 15 km  za Jędrzejow em  — zaopiekował 
się jedynym  w Polsce i drugim  w Europie 
kościołem reform ow anym  zbudowanym  według 
wskazówek samego Kalwina. Zainteresow ał 
nim  władze i zagranicę. Dzięki tej in terw encji 
usunięto stam tąd m agazyny zbożowe i pow
stanie tam  M uzeum Reform acji. Dr Tadeusz 
Przypkow ski tw ierdzi, że ,,M uzeum Braci 
Polskich” , nie będzie żadną konkurencją Wo
dzisławia, lecz oba muzea będą jedno stano
wić” .

O bserwując ż podziwem działalność d r 
Przypkowskiego, przypom inają się znane mi 
fakty. — pozbawione opieki i rozsypujące się



zabytki naszej przeszłości, zlikwidowane n ie
potrzebnie zbiory, dokum enty skrzętnie uk ry 
wane by je  tylko samem u wykorzystać i „ad 
m aiorem  gloriam ” ogłosić...

Znad biurka doktora spogląda spokojnie 
ostatn i przywódca Braci Polskich — Sam uel 
Przypkowski, z półek patrzą księgi Socyna, na 
b iurku srebrzy się m edal z w izerunkiem  C hry
stusa i napisem: „Adam — Jezus” . Może dzię
ki przebyw aniu w obecności tak  dostojnego 
towarzystwa, d r Przypkow ski kocha zabytki 
naszego wspólnego, reform atorskiego dorobku 
i dawnej świetności bez względu na to, czy są 
ariańskie, czy też ew angelickie i robi wszystko 
aby je  ratow ać i udostępnić całem u społeczeń
stwu?

A może krew  Sccyna, płynąca w  jego ży
łach, tak  silnie związała go z przeszłością?

Nie dociekałem przyczyn ukochania tego 
co było. Sądzę, że w dobie wkraczania nowo
czesności do każdej gałęzi życia a także do 
Kościoła, kiedy to czasami zakopuje się skrzęt
nie trum ny z procham i przeszłości a istotę ży
cia religijnego zacieśnia się do dbania o „do
b re im ię” , w czym niestety  inni nas już ubie
gli, przykład wyżej przytoczony, powinien nas 
skłonić do refleksji a do autora tego przykła
du — d r Tadeusza Przypkowskiego, i jego 
działalności, zawsze będziemy odnosić się z 
wdzięcznością i głębokim szacunkiem.

Janusz Oksza

W  Ś  MIÓD K S I Ą Ż E K

Księga jubileuszowa
Ks. Janusz NARZYŃSKI

M y, Twoi uczniowie i w y
chowankowie, Twoi kole

dzy i współpracownicy, czujemy 
się szczęśliwi, że możemy dzi
siaj, z okazji jubileuszowego 
dnia Twego siedemdziesięciole
cia, wyrazić Ci nasze serdeczne 
gratulacje i złożyć najszczersze 
powinszowania: Niechaj Wszech
mogący Bóg i Ojciec Pana na
szego Jezusa Chrystusa udzieli 
Ci ze skarbca Swego niezgłę
bionego miłosierdzia sił oraz 
zdrowia do dalszej owocnej pra
cy na niwie Pańskiej....” Od ta
kich słów rozpoczyna się przed
mowa do Księgi Jubileuszowej, 
wydanej ku czci 70-ciolecia 
urodzin Ks. Prof. Dr Jana Sze- 
rudy.

Oddając w ręce czytelników 
nową publikację, grono przyja
ciół i uczniów, w ten sposób zło
żyło hołd nestorowi polskich 
teologów ewangelickich, który 
w ciągu ponad 40-toletniej pra
cy na niwie kościelnej, rozwi
nął niesłychanie żywą działal
ność naukową i pedagogiczną, 
kładąc trwały fundament pod 
naukowe badanie Starego Te
stamentu w zakresie teologii 
ewangelickiej w Polsce.

Jako teolog, Jubilat zapisał 
się trwale w nauce, studiami 
nad znaczeniem Słowa Bożego 
w Starym Testamencie, prze
kładem Psałterza, oraz licznymi 
pracami z zakresu biblistyki 
i semitologii.

Dzięki pracom Ks. Prof. Dr 
Jana Szerudy, który jest dziś 
jednym z najwybitniejszych bi- 
blistów w Polsce, teologiczne 
badanie Starego Testamentu 
nabrało właściwego sensu i da
ło impuls do szerszych studiów 
biblijnych. (Por. prace uczniów 
Ks. Dr Dietricha, Ks. Dr W. 
Niemczyka, Ks. J.B. Niemczy
ka, Ks. Dr K. Wolf rama i inn.) 
Można zatem bez przesady po
wiedzieć, że dorobek naukowy 
Czcigodnego Jubilata, wyraża
jący się zawsze rzetelnością me
tody badawczej i znakomitą zna
jomością przedmiotu, stanowi 
poważny wkład do dziejów teo
logii ewangelickiej i kultury 
polskiej.

W tych okolicznościach z 
uznaniem należy powitać inicja
tywę Rektoratu Chrześcijań
skiej Akademii Teologicznej, 
uwieńczoną wydaniem pamiąt
kowej publikacji, przyozdobio
nej portretem zasłużonego Ju
bilata. Należy również wyrazić 
podziękowanie Władzom Pań
stwowym i Kościelnym, które 
przyszły z pomocą finansową, 
umożliwiając opublikowanie 
Księgi, przygotowanej z pietyz
mem i starannością 2).

Konstrukcyjnie omawiane 
wydaumictwo składa się z 8 
osobnych rozpraw, z zakresu 
nieomal wszystkich dyscyplin 
teologicznych. Do artykułów  
który zainteresuje zapewne

szerszy krąg czytelników nale
ży rozprawa Prof. Dr O. Bartla: 
„Reformacja w Polsce, stan ba
dań i postulaty”. Na wstępie 
artykułu, autor podsumowując 
dotychczasowe badania na temat 
polskiej reformacji, zastanawia 
się, jakie są dalsze perspekty
wy, oraz potrzeby w tej dzie
dzinie badań. Na tle ogólnej 
charakterystyki dotychczasowej 
historiografii, prof. O. Bartel 
wysuwa postulat rozszerzenia 
tematyki historycznej z zakresu 
polskiego protestantyzmu po 
wiek XVII, XVIII aż do wieku 
XX. Z uwagi na zmianę poło
żenia granic terytorialnych dzi
siejszej Polski, autor stwierdza: 
„konieczność dalszych badań 
nad reformacją na Śląsku, Ma
zurach, Pomorzu, ze szczegól
nym uwzględnieniem roli i zna
czenia żywiołu polsko-ewange- 
lickiego (s. 13). W badaniach 
tych, pisze autor, nie wolno lek
ceważyć problematyki teologicz- 
no-dogmatycznej polskich wy
znań protestanckich.

Ustosunkowując się do tez 
sformułowanych w nowszej his
toriografii (por. pracę B. Bu- 
dzyka: „Z dziejów renesansu w 
Polsce” 1953 r.), że reformacja 
i renesans, obydwa te prądy by
ły ze sobą jaknajściślej złączone; 
autor zajmuje odmienne stano
wisko, dowodząc, że reformacja 
i renesans: „były to dwa ruchy 
autonomiczne, często wspólnie
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występowały przeciwko kościo
łowi (scl. rzym. kat.) papiestwu, 
oraz ówczesnemu układowi spo
łecznemu” (s. 14). W końcowych 
uwagach swego studium, prof.
O. Bartel polemizując z wywo
dami niektórych historyków 
zwłaszcza niemieckich, zwraca 
uwagę na polski nurt ruchu lu- 
terańskiego, niesłusznie prze
męczany w literaturze histo
rycznej.

Drugą pracę z zakresu historii 
Kościoła reprezentuje rozprawa 
Ks. Doc. Dr W. Go- *,pary’iego; 
zatytułowana: ,,Kościół Ewang. 
Augsb. podczas pierwszej woj
ny światowej” (s. 11—38). W 
artykule opartym na drukowa
nym materiale źródłowym, 
autor rozważa kolejno dzieje 
Kościoła Ewang. Augsb. do r. 
1914, oraz szeroko omawia sy
tuację religijno kościelną w do
bie pierwszej wojny światowej.

Szczególnie interesująco w y
padła charakterystyka położenia 
prawnego Kościoła Ewang. 
Augąb. w Królestwie Polskim. 
Idąc za drukowaną relacją sy
nodu łódzkiego, autor przypom
niał, burzliwe jego dni z paź
dziernika 1917 r. Na podstawie 
zebranego materiału, Dr W. 
Gastpary przekonywująco uw y
puklił bezspornie nacjonali
styczne i szowinistyczne założe
nia niemieckiej polityki kościel
nej, zmierzające do wyrugowa
nia polskości w Kościele Ewan
gelickim.

Szkoda tylko, że autor nie 
omówił tendencji poglądów nie
mieckich czynników kościel
nych, komentowanych szeroko 
w łódzkiej prasie regionalnej. 
Tak np. znany pastor Paweł 
Althaus obecnie prof. teologii 
w Erlandze, ostrzegał na ła
mach „Deutsche Post”, że „nie
miecki ruch narodowy w Pol
sce nie powinien iść po linii 
rozbieżnej z zadaniami Kościo
ła” — odsłaniając wyraźnie 
właściwe cele nacjonalizmu nie
mieckiego.
' Deklarując się jako nieprze

jednany przeciwnik polskiego 
ewangelicyzmu, Althaus, doma
ga się od niemieckich czynni
ków kościelnych wzmożonej 
działalności religijnej w celu 
wytworzenia niemieckiego spo
sobu myślenia, wśród Ewange

lików w Polsce. (Por. tegoż 
autora: „Die Deutsche Ewang. 
Kirche im Königreich Polen”, 
w: Protestantismus. 1917 R. 15. 
z. 1 s. 79—84; Lodzer Kriegs
büchlein. Deutsch — evange
lische Betrachtungen. Getyngo, 
1916. s. VI+97; Glaube und 
Volkstum in der lutherischen 
Kirche Polens, w: Luthertum, 
1937, R. 48. s. 65— 73; i inn.) 
Również żałować wypada, że 
autor nie miał dostępu do proto
kołów synodów pastorskich pu
blikowanych przed pierwszą 
woiną światową. W świetle cyfr 
statystycznych z 1913 r. Kościół 
Ewang. Augsb. w Królestwie 
Kongresowym liczył 64 duchow
nych, 19 teologów w Dorpacie, 
93 kościoły, 18 kaplic, 234 domy 
modlitwy, 313 kantoratów, (w 
tym  62 bez osobnej sali modli
twy), 284 szkół elementarnych 
(w tym  116 szkół z osobną salą 
modlitwy), około 500.000 człon
ków (w tym  62.394 płacących 
składki kościelne). Mimo po
wyższych uwag praca Dr W. 
Gastpariego, posiada doniosłe 
znaczenie, zwłaszcza, jeżeli 
uprzytomnimy sobie, jak nikła 
jest znajomość dziejów ewange
licyzmu polskiego w X IX  i 
X X  w.

Następna rozprawa z dziejów 
religionistyki, pióra Ks. Dr An
toniego Naumczyka, pt.: Dzieje 
Egiptu a Biblia”, ustala powią
zania dziejów Egiptu z dzieja
mi narodu izraelskiego.

Znamiennym przykładem ści
słego związku naukowej pracy 
teologicznej z codzienną prak
tyką życia kościelnego, jest ar
tykuł Ks. Dr W. Niemczyka 
pt.: „Luterska nauka o Zako
nie i Ewangelii”.

Bodźcem do napisania rozpra
wy był list jednego z czytelni
ków Strażnicy Ewangelicznej, 
dotyczący chrześcijańskiej wol
ności od zakonu. Przechodząc 
do właściwych rozważań autor 
podkreśla, że rozróżnienie mię
dzy Zakonem i Ewangelią sta
nowi podstawowy temat całej 
luterskiej teologii. Nie potrzeba 
tutaj też dodawać, że temat po
wyższy należy do najtrudniej
szych w dogmatyce luterskiej.

W celu właściwego zrozumie
nia problemu, artykuł poprze
dza autor, ogólnymi uwagami

z historii dogmatu, dając krót
kie wyjaśnienie pojęciowo-ter* 
minologiczne. Jako punkt w yj
ścia swoich rozważań, prof. Dr 
W. Niemczyk przyjmuje Nowy 
Testament i historię dogmatu, 
egzemplifikując swą tezę na 
podstawie konkretnych wskazań 
Ewangelii i listów Pawiowych■ 
Precyzując stanowisko prazboru 
w tej kwestii, autor wyjaśnia, 
że: „oba te pojęcia, obie te wiel
kości: „Zakon” i „Ewangelia” 
istniały obok siebie jako wielko
ści dane, wszakże przez długi 
czas nie odczuwano ich „eks- 
kluzywności — ich wzajemne
go” wykluczania się, jako pro
blemu” (s. 64).

Dopiero przezwyciężenie „he
rezji” Marciona w Kościele sta
rożytnym, spowodowało petry
fikację rysu zakonnego w dok
trynie i etyce, na skutek czego 
nie miano już należytego zrozu
mienia dla mocy i wartości 
Ewangelii w ujęciu Pawiowym 
(s. 66). Pod wpływem jury stycz
nych tendencji Tertuliana, na
stąpiła deprecjacja pojęcia „łas
ki” uzależnionej od zadośćuczy
nienia, jakie dokonuje człowiek 
w ascetycznych samoumartwia- 
niach się, lub przez męczeństwo 
(s. 66). Przechodząc z kolei do 
konkretyzacji luterskiej nauki
0 „Zakonie i Ewangelii” prof. 
Niemczyk ustala, że reforma- 
cyjna nauka „jest skoordynowa
niem Zakonu i Ewangelii — 
postawionym obok siebie” (s. 
66). Dogmatyka luterska, odrzu
ca na podstawie Pisma Święte
go, próby scalenia lub przemie
szania „Zakonu z Ewangelią” 
(s. 66). W IV części artykułu 
szczegółowo rozwinął autor za
sady luterskiej nauki o „Zako
nie i Ewangelii”, analizując ko
lejno następujące tematy: 1) 
Definicja Zakonu i Ewangelii; 
2) Rysy wspólne Zakonowi i 
Ewangelii; 3) Zakon i Ewange
lia, jako, przeciwieństwa, 4) Bli
ska koneksja między Zakonem
1 Ewangelią; (5) Umiejętność 
rozróżniania między Zakonem 
i Ewangelią.

W końcowej konkluzji arty
kułu, autor stwierdza, że 
sprzeczność (scl. między Zako
nem i Ewangelią) nie śmie być 
usuwana przez odrzucenie jed
nej z tych dwóch nauk (nauki
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0 Zakonie), ale winna być roz
wiązana przez właściwe rozróż
nianie między obiema wielkoś
ciami, ponieważ „Zakon dany 
jest, by prowadził do poznania 
grzechów, a Ewangelia, by przez 
nią dostąpili ludzie odpuszcze
nia grzechów” (s. 70).

Konsekwencją luterskiej nau
ki o Zakonie i Ewangelii, pisze 
autor opracowania, jest szereg 
ustalen i),że chrześcijański ideał 
życiowy wykracza poza ramy
1 ponad poziom wszelkich, skąd- 
bądźkolwiek pochodzących usta
nowień, 2) że ten ideał życiowy 
z jednej strony a Dobro najwyż
sze z drugiej strony (a tym  jest 
w chrześcijaństwie życie w 
Chrystusie) mają tę samą treść,
3) że tym  życiem w Chrystusie 
można żyć tylko w wierze, opar
tej jako na jedynej podstawie, 
na obiektywnym okazaniu wol
nej łaski Bożej w Chrystusie, 
jako na działaniu Bożym, uwy
puklającym wszelkie ludzkie 
wysiłki...

Z drugiej zaś strony nauka 
ta jest podkreśleniem absolut- 
ności Boga i jego żądania, al
bowiem Bóg nie da się z siebie 
naśmiewać (Gal. 6, 7. (s. 71). 
Reasumując te pobieżne uwagi 
informacyjne, należy podkreś
lić, że praca prof. Dr W. Niem
czyka wypełnia dotkliwą lukę 
w naszej literaturze teologicz
nej. Z pewnością będzie też 
przydatna wszystkim wyznaw
com Kościoła Ewangelickiego, 
szukającym pogłębienia życia 
religijnego i umocnienia świa
domości konfesyjnej.

Tematyka następnej rozpra
wy dotyczy: „Naśladowania Bo
ga w Starym Testamencie”. Nie 
omawiany szerzej w literaturze 
teologicznej, zasadniczy problem 
pobożności chrześcijańskiej, stał 
się przedmiotem artykułu Ks. 
Jana B. Niemczyka, który na 
kanwie biblijnego materiału 
Starego Testamentu usiłuje us
talić charakter i znaczenie idei 
w życiu religijnym Izraela. Dy
sertacja podjęta przez autora 
stanowi w znacznej mierze 
przedłużenie badań prowadzo
nych przez Bubera i Gulina.

Ustosunkowując się krytycz
nie i polemicznie do wywodów 
Gulina, Ks. J . B. Niemczyk voy- 
jaśnia, że „starotestamentowa

idea pójścia za Panem nie da 
się wyjaśnić kultowo”, albo
wiem „Treść owego pójścia za 
Panem”, naśladowania Boga, 
określona jest religijno-etycz- 
nie (s. 81).

W nawiązaniu do wywodów 
Bubera, autor dochodzi do 
wniosku, że ,,naśladowanie Bo
ga” dokonuje się poprzez takie 
elementy jak: „szukanie Pana, 
poznanie Pana, słuchanie Pana, 
służenie Panu i wiara-zaufanie 
Panu” (s. 87). Nie będąc w sta
nie omówić wszystkich niezwy
kle ciekawych tez rozprawy, 
należy zwrócić uwagę, że am
putacja niektórych ustępów 
(opublikowany artykuł, jest 
częścią pracy doktorskiej, opra
cowanej w seminarium Starego 
Testamentu Ch. A. T. pod kie
runkiem Ks. prof. Dr J. Sze- 
rudy) spowodowała szereg nie
jasności i zawężenie podstawy 
biblijnej rozdziału wstępnego.

Także sposób, w jaki autor 
uzasadnia religijno-etyczny cha
rakter idei naśladowania Boga 
w Starym Testamencie nie w y
daje się w pełni przekonywują
cy. Dziwnie uderza fakt, że Ks. 
Niemczyk J. nie korzystał ze 
znakomitej książki Ks. Dr Bon- 
hoeffera: Nachfolge (1937 r.) 
oraz cennych uwag Bartha 
(por. Kirchlicht Dogmatik t. IV 
cz. II s. 603—626), Kierkegaarda 
(Wahrheit die aafbant. 1942, s. 
245—260). Jedną z najciekaw
szych pozycji wydawnictwa jest 
artykuł Ks. Dr Biskupa A. Wan- 
tuły, pt.: „O właściwą orienta
cję nauczania kościelnego”.

Charakteryzując współczesną 
sytuację. w ,,nauczaniu religii”, 
autor wyróżnia dwie główne 
orientacje, a mianowicie:

1. kierunek religijno-histo- 
Tyczny, akcentujący antropolo
giczny rys pracy wychowaw
czej i pedagogicznej;

2. nurt biblijny i teologiczny, 
którego punktem wyjścia jest 
Słowo Boże zawarte w Biblii 
„która”, jak czytamy „nie jest 
dokumentem przeżyć religij
nych, lecz świadectwem tego co 
Bóg uczynił, co czyni i uczyni 
dla człowieka” (s. 93).

Określając założenia orien
tacji religionistycznej, sformu
łowanej programowo w pracach: 
Kabischa, Niebergalla, Michej

dy, Ks. Biskup Wantuła for* 
mułuje tezę, że celem tej orien+ 
tacji jest „wyhodować religij* 
nego człowieka” (s. 91).

Takie stanowisko jest szcze
gólnie niebezpieczne, zaznacza 
autor, „jesteśmy bowiem jed
nostronnie wpatrzeni w dziecko 
i grozi nam, że pominiemy inne 
momenty.

Materiał nauczania jest w 
tym  wypadku środkiem do ce
lu” (s. 91).

Wypowiadając się przeciwko 
orientacji religionistycznej, Au
tor opowiada się za teologicz
nym kierunkiem w nauczaniu 
kościelnym, który: „nie odrzuca 
żadnego dorobku w dziedzinie 
religijnego nauczania dziatwy, 
lecz wychodzi z innych założeń 
i kładzie inne akcenty” (s. 91).

Punktem wyjścia orientacji 
teologicznej „nie są dyspozycje 
religijne człowieka, ani ideały 
wychowawcze, lecz Słowo Boże 
i Objawienie Boże w Chrystu
sie, jak ono jest zawarte w Piś
mie Sw”. (s. 92).

Wbrew neutralizmowi reli
gionistycznej orientacji czytamy 
znamienne słowa: „w naucza
niu biblijnym nie może być neu
tralnego stanowiska, gdyż cho
dzi nam o Jezusa Chrystusa i o 
to co od Niego pochodzi” (s. 94). 
Biskup Wantuła stawiając py
tanie: „czym jest nauczanie koś
cielne”, odpowiada: „jest zwia
stowaniem kościelnym, jest 
cząstką misji Kościoła” (s. 93'.

Przedmiotem tego nauczania 
jest właśnie: „Słowo Boże, Je
zus Chrystus, Ewangelia, a nie 
religia” (s. 94).

Sygnalizując w tym  miejscu 
tylko niektóre tezy tej intere
sującej rozprawy, należy wyra
zić przekonanie, że ustalenia 
Autora przyczynią się wreszcie 
do uporządkowania wielu pojęć 
w nauczaniu kościelnym.

Dział filozofii reprezentuje 
rozprawa Ks. Dr Tadeusza Wło
darczyka, przedstawiając: „Za
gadnienie dobra i doskonałości 
etycznej w filozofii Augusta 
Cieszkowskiego” (s. 100— 122).

Ostatnią część książki wypeł
nia praca Ks. Prof. Dr K. Wol- 
frama „Wspólnota życiowa me
tropolii jerozolimskiej”. Wbrew 
stanowisku niektórych badaczy, 
Prof. Wolfram wysuwa szereg



zastrzeżeń w sprawie dotych
czasowych ocen idei komuni- 
styczno-socjalnych w życiu pra- 
zboru jerozolimskiego. Rozpa
trując ideą wspólnoty życiowej 
metropolii jerozolimskiej ze sta
nowiska egzegezy, autor pod
kreśla różnice między teorią 
„komunistyczno-socjalną” Dzie - 
jów Apostolskich 2:42,44,45; 
4:32, 34—37; 51— 11, a kon
cepcjami socjalizmu państwo
wego, opartego na przesłankach 
„monizmu materialistycznego” 
(s. 125).

Odmienność chrześcijańskich 
koncepcji socjalnych wynika, 
zdaniem autora, z religijnych 
przesłanek wspólnoty prazboru, 
„u którego podstaw leżały dwa 
zasadnicze elementy religijno- 
etyczne:

1. miłość, którą Jezus Chrys
tus Ukrzyżowany i Zmartwych

N egatyw na ocena zabaw 
tanecznych nie jest pozbawiona 
uzasadnionych podstaw. W y
starczy zajrzeć na pierwszą lep
szą publiczną zabawę taneczną, 
aby przekonać się o źródle za
strzeżeń. Są to zastrzeżenia 
n a tu ry  m oralnej. Tam, gdzie 
alkohol leje  się strum ieniam i, 
a swym  destruktyw nym  dzia
łaniem  rozluźnia wszelkie ha
mulce, tam , gdzie atm osfera 
przyćm ionych celowo św iateł 
przytępia ostrość spojrzenia na 
to, co dobre, a co złe, gdzie 
odpowiednio dobrana i wyko
nyw ana m uzyka zdaje się w y
zwalać nam iętności spod pano
wania woli, na pewno nie jest

wstały rozbudził w sercach 
swoich uczniów oraz wyznaw
ców”.

2. „świadomość eschatologicz- 
na”, która przejawiała się w  
nadziei na rychłą paruzję ubło- 
gosławionego i uwielbionego Pa
na” (s. 130). Nowe ujęcie kon
cepcji „socjalno-moralnych pra
zboru, podane przez prof. Wol- 
frama zasługuje na baczną uwa
gę, chociaż sam Czcigodny Autor 
nie zaprzeczy, że problem w y
maga szerszych badań, również 
w oparciu o źródła poza biblij
ne (por. Braun Herbert, Spät- 
jüdisch-häretischer und früh
christlicher Radicalismus. t. I-II. 
1957).

Oto w streszczeniu treść w y
dawnictwa świadczącego o ży
wotności i intensywności pracy 
naukowej środowiska teologicz
nego Ch.A.T. Przyłączając się

miejsce dla chrześcijanina. 
U nikanie takich m iejsc jest 
bez wątpienia słuszne, bo szu
kają ich przede wszystkim  ci, 
którzy pragną się wyżyć i zna
leźć okazję do niew ybrednych 
przygód. Podziwiać trzeba, jak  
w pewnych w arunkach statecz
ni panowie i godne panie zmie
niają skórę i pokazują nie za
chwycające oblicze. A w iejskie 
wesela? Mało jest takich, które 
nie kończyłyby się bójkam i na 
noże i kłonice, a przynajm niej 
na pięści, w oparach alkoho
lowych.

Sprowadzanie jednak kw e
stii tańca, tanecznej zabaw y 
niem al do dogm atu, w ydaje się

do życzeń cytowanych na wstę
pie, należy wyrazić nadzieję, że 
nowa publikacja zainauguruje 
nowy okres w działalności w y
dawniczej ośrodka teologiczne
go w Chylicach, wzbogacając 
naszą ubogą literaturę naukową 
dalszymi publikacjami teolo
gicznymi.

Potrzeba wydawania perio
dycznego organu Ch.A.T., jest 
bowiem sprawą istotną nie ty l
ko dla rozwoju samej uczelni, 
ale i dla tych wszystkich, któ
rym nie jest obojętne znaczenie 
religijne, kulturalne i społeczne 
polskiego protestantyzmu. * 2

*) Księga Jubileuszowa z okazji 
70-cio lecia urodzin Ks. prof. Dr Ja
na Szerudy. Warszawa, 1959 r. s. 135.

2) Niestety niechlujna praca Spół
dzielni Poligraf iczno-Wydawniczej
Mariensztat 8, jest przyczyną licz
nych drukarskich błędów i omyłek.

być zbytnią przesadą. Wszakże 
niektóre społeczności religijne, 
a także pewne koła pietystycz- 
ne ewangelickie, zajm ują taką 
postawę, zabraniając swym  
członkom brania udziału w ta 
necznych zabawach. Znam y 
jednak wielu m łodych członków 
tych środowisk, k tórzy dosko
nale tańczą, skąd płynie wnio
sek, że nie bardzo biorą sobie 
do serca tego rodzaju zakazy. 
Robią to jednak potajem nie, 
a w tym  właśnie k ry je  się zło. 
Trudno zabraniać m łodym  lu 
dziom czegoś, co niew ątpliw ie 
należy do atrybutów  młodości. 
Jeżeli nie zabraniam y młodzie
ży śpiewać, ani grać, nie zabra
niajm y jej i tańczyć. Taniec 
sam  w sobie nie jest wszak 
czymś złym, choć bywa do 
złego wykorzystyw any. W ia
domo, że naw et najpożytecz
niejsza rzecz może zostać w y
korzystana do złego. Młodzień^ 
czy tem peram ent, właściwe 
wiekowi skłonności muszą zo
stać skierowane w odpowiednią 
stronę. Oto cały trudny  pro
blem , a jest on napraw dę tru d 
ny. Trzeba się starać o to, żeby 
zabawy młodzieży odbyw ały się 
we właściwym m iejscu i w 
odpowiedniej atm osferze.

W iele ewangelickich śro
dowisk młodzieży w okresie 
karnaw ału  urządza wieczorki

M ł o d a  J  e d n o t a
Tańczyć? Nie tańczyć?

Stanisław  Brotnicki

K arnaw ał. Okres zabaw i tańców. Nie od rzeczy będzie 
więc zastanowić się nad zaw artym  w ty tu le  pytaniem . W ielu 
w ierzącym  chrześcijanom  taniec przysparza powodów do zgorsze
nia, do tego stopnia, że niektóre społeczności relig ijne nie po
zw alają swoim członkom na branie udziału w zebraniach, połą
czonych z tańcam i. Inni natom iast nie widzą w tańcu nic złego 
i w zruszają ram ionam i na poglądy przeciwne. K to ma rację?
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taneczne, a naw et całonocne 
zabawy. Urządzając je, trzeba 
dbać, jak  powiedziano wyżej, 
o właściwą atm osferę, o k tórą  
trudno  wówczas, gdy zabawy 
trw ają  do białego rana i d la
tego jesteśm y im  przeciwni. 
Ponadto jest to  z reguły  noc 
z soboty na niedzielę, co po
ciąga za sobą nieobecność mło
dych ludzi na niedzielnym  n a 
bożeństwie. Trudno zaś uznać 
zabawę za uspraw iedliw ioną 
przyczynę absencji. Znaliśm y 
młodych ludzi, k tórzy takiego 
uspraw iedliw ienia nie uznawali, 
przeto zam iast do łóżka szli 
jednak do kościoła. Byli obecni, 
ale korzyść zapewne odnieśli 
niew ielką, poza satysfakcją, że 
owszem, bawili się, ale obo
wiązku z tego powodu n ie  za
niedbali. Można tego uniknąć 
w prosty sposób, przez ograni
czenie się jedynie do tanecz
nych wieczorków, nie przecią
gających się poza północ. Od 
sobotniego popołudnia do pół
nocy czasu do zabawy aż nadto! 
Poza ty m — czy nasze zabawy 
młodzieżowe muszą koniecznie 
przypom inać publiczne bale? 
Chyba nie o to chodzi.

A wiele młodzieżowych za
baw, n iestety , dalekich jest od 
tego, co chcielibyśmy widzieć. 
A tm osferą swoją przypom inają 
dancingi znudzonych światow- 
ców, a nie zdrową zabawę m ło
dych, pełnych życia i energii 
ludzi. Wysilcie swoją in ic ja ty 
wę i twórcze talenty! Pewnie, 
że najłatw iej postarać się
0 adapter, jadło i napój, puścić 
to w ruch i niech się kręcą. 
Nic łatwiejszego, ale też i nic 
bardziej głupiego od takiego 
, .zawracania głowy nogam i” , 
jak  to ktoś tra fn ie  określił. 
Sztuka i satysfakcja to dopiero 
urządzić coś takiego, gdzie ta 
niec jest jedną z szeregu m iłych 
atrakcji, a cała zabawa tryska
jącą śm iechem  i radością im 
prezą. Jesteśm y młodzi i m am y 
praw o nie tyle do tańca, ile 
do radości i zabawy w całym  
tego słowa znaczeniu. Dancingi 
zostawm y tym , k tórych nie stać 
na w ym yślenie czegoś bardziej 
in teligentnego.

Ułóżmy program , w  k tó 
rym  ‘ znajdzie sobie miejsce
1 zgaduj-zgadula i konkurs na 
najlepszą parę tancerzy, recy

tacja  dobrego wiersza i walc 
kotylionowy, kró tka insceniza
cja i taniec z figuram i, parę 
dobrych dowcipów i loteria fan
towa, a nie ty lko tango i fox- 
tro tt, i znowu tango i boogie- 
woogie i jeszcze raz tango i ca
lypso i znowu... aż do znudze
nia, według tego, co dyk tu je  
w  kółko kręcąca się płyta. Po
m ysłów może być nieskończo
ność, trzeba ty lko chcieć, posie
dzieć trochę i pomyśleć, włożyć 
trochę pracy i przygotować 
zabawę, jakiej jeszcze nie było! 
Poza nielicznym i, chronicznym i 
m alkontentam i, wszyscy będą 
zadowoleni, można za to ręczyć.

W pewnym  środowisku 
młodzieży ewangelickiej prze
prowadzono ankietę na tem at 
m ałżeństwa mieszanego. Oto 
jej wyniki:

Uczestniczki ankiety, w 
wieku od 20 — 30 lat, wypo
wiedziały się w 30'°/o przeciwko 
m ałżeństwom  mieszanym. Z 
20,0/o godzących się na takie 
m ałżeństw a tylko 2’%  wyraziło 
gotowość wychowania połowy 
potom stwa w wyznaniu współ- 
iti aiżo nK a. P r ze.p r c w a o. z a 3 a. c y
ankietę uważa jednak, że część 
uczestniczek nie wypowiedziała 
się szczerze, w zasadzie będąc 
gotowa do zawarcia związku 
mieszanego bez większego w a
hania.

Wśród chłopców ankieta 
dała nieco inny wynik. Tylko 
6G'% wypowiedziało się przeciw 
m ałżeństwom  mieszanym. Z 
40,0/o godzących się na takie 
m ałżeństw a 5'°/o zgadza się na 
zawarcie ślubu w Kościele K a
tolickim , a 8%  na wychowanie 
połowy potom stwa w wyznaniu 
małżonki. 20°/o chłopców, jako 
w arunek  ślubu, staw iało na
tychm iastow e przejście panny 
na ewangelicyzm. Świadczy to 
może nie koniecznie o w ięk
szej obojętności wyznaniowej 
wśród męskiej części młodzie
ży, ile raczej o realniejszym  
spojrzeniu na rzeczywistość. 
I w pierwszym  i w drugim  
przypadku zachodzi dość duża

Siedliskiem  zła jest mrok. 
Nie pozwólmy więc, by  nasza 
młodzież schodziła do ciemności 
przez przebyw anie w m iejscach 
dla niej jak  najbardziej n ie 
właściwych. Nie wypędzajm y 
jej tam  nudą! Stw órzm y jej 
raczej w arunki, aby mogła jaw 
nie być sobą i cieszyć się swoją 
młodością. Jak  nie w yrzucam y 
z ogrodu kwiatów, k tó re  prze
cież chleba nie dają, tak  nie 
w yrzucajm y z życia n a tu ra l
nych przejaw ów radości; niech 
zdobią uśmiechem tw arze, niech 
pozestawiają radosne wspom
nienia, w zrastając w prom ie
niach słońca...

rozbieżność pomiędzy tym , cze
go by się chciało, a tym , co się 
robi.

M ałżeństwo jest w zasadzie 
poważnym problem em  dla każ
dego młodego człowieka. Dla 
naszej młodzieży ewangelickiej 
jest to problem  specjalnie 
trudny, a dla Kościoła stanowi 
poważne zagadnienie. Jest on 
dla nas u trudniony perspektyw 
wą m ałżeństwa mieszanego, 
spowodowanego diaśporalnym  
charakterem  naszej społecznoś
ci religijnej. Można by przyto
czyć tu ta j cały szereg argum en
tów przeciwko zawieraniu 
związków mieszanych wyzna
niowe, dla których, w zupełnie 
słusznym dążeniu, Kościoła s ta 
ra się ułatw iać zawieranie 
związków jednolitych. Nie chce
my jednak tu  powiedzieć z góry, 
że m ałżeństwa mieszane są zły
mi związkami, skazanym i na 
rozbicie. Doświadczenie uczy, że 
istnieje wiele bardzo dobrych 
związków mieszanych i wiele 
bardzo złych, choć jednolitych. 
Mimo to n ik t poważnie m yś
lący nie powinien zaprzeczyć, 
że różnica wyznania m ałżon
ków jest jedną trudnością w ię
cej do przezwyciężenia, i to 
trudnością wcale nie bagatel
ną.

M ałżeństwo w ogóle wym a
ga od obojga m aksim um , dobrej 
woli i wysiłku, zanim wszystko 
dobrze się ułoży. Z początku 
w iernym  sprzym ierzeńcem  jest

Małżeństwo — sprawa nie błaha
Janusz Oksza i Stanisław  Brotnicki.
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gorące uczucie, k tó re  na n ie
jedno przym yka oczy, jest go
towe wybaczyć, ustępować. 
Faktem  jest, że po pew nym  
czasie do głosu zaczynają do
chodzić inne czynniki, nie dość 
poważnie b rane  pcd uwagę, 
jak  różnice poglądów, środo
wiska, ku ltu ry , wykształcenia 
i właśnie... wyznania. Tych 
rzeczy nie da się zbyć optym i
stycznym  „jakoś to będzie” . 
W iele „jakośtobądzkich” m ał
żeństw  się rozbija, albo sta je  
się piekłem. Można zaryzyko
wać tw ierdzenie, że „ideal
nych” m ałżeństw  w ogóle nie 
ma, jeżeli za takie chciałoby 
się uznać związki idealnie zgod
ne, k tórych członkowie nie m u
sieliby staw iać czoła żadnym  
trudnościom . W ydaje się, że 
młodzież, w brew  tem u, co się 
o niej mówi, ma zbytnio wy
idealizowane ( i bardzo poplą
tane) wyobrażenia, oparte  na 
rom antycznej iluzji, skąd po
chodzi w iele rozczarowań i go
ryczy. M ałżeństwo jest po pro
stu  współżyciem dwojga ludzi, 
m ikrospołeczeństwem, którym  
rządzą te same praw a, co i spo
łeczeństwem , jako takim .

Przed każdą parą stają  
spraw y dwojakiego rodzaju, da
jące się przewidzieć, a więc do 
uniknięcia i takie, których 
przewidzieć się nie da. W 
pierwszym  przypadku trzeba 
umieć zdobyć się na decyzję 
niew iązania się w drugim  zaś 
trzeba znaleźć w scbie dość 
mądrości i wytrw ałości do ich 
przełam ania. W okresie kole
żeńskim  i narzeczeńskim  oby
dwie strony  m ają na nosach 
różowe okulary, przez k tóre 
przyszłości... w ogóle nie widać.

P rzy  wzajem nej ku lturze 
naw et różnica wyznania nie 
m usi być przeszkodą w zgod
nym  współżyciu i właściwym  
wychowaniu dzieci. Oto tego 
przykład: „...Jestem  zadowolo
na z tego, że wyszłam  za ew an
gelika. Syn mój był konfirm o- 
w any w tym  roku, a córka 
m iała iść do pierwszej Komunii, 
ale bez nacisku męża, w brew  
pierw otnem u podziałowi dzieci, 
zgodziłam się, aby i ona była 
ewangeliczką. Chcę mieć dzieci 
szczerze wierzące, a u was re- 
ligia nie jes t form ą. Zresztą 
sama chyba za dziećmi przejdę

na waszą stronę. W m ałżeństw ie 
nie jest ważna religia, ty lko 
miłość, zaufanie, zrozum ienie...” 
W tym  m ałżeństw ie obydwie 
strony um iały problem  rozw ią
zać, a strona katolicka posunęła 
się naw et bardzo daleko. Nie 
trudno się domyśleć, jak  tak 
towne musiało być postępowa
nie męża, a i stanowisko du
chownego oraz zboru nie mogło 
być bez znaczenia.

O zgodnym współżyciu, ale 
i o pewnych tęsknotach św iad
czy inna wpowiedź: „...Od pię
ciu lat żyję z katoliczką. Cho
dzimy raz do kościoła ew ange
lickiego, a raz do katolickiego. 
Jesteśm y zgodnym m ałżeń
stwem , ale to nie jest to, co 
w sąsiednich domach, czysto 
ewangelickich...”

A teraz dwie nieco inne 
wypowiedzi. „...Proszę p rze
strzec moich współwyznawców, 
niechaj nie żenią się z katolicz
kami! Ja  już 20 lat żyję w ta 
kim m ałżeństw ie i nie jestem  
szczęśliwy. Nie mogę już znieść 
tego, jak  m oje córki i żona 
drw ią ze wszystkiego, co dla 
m nie jest św ięte i drogie...” 
,,...Wvszłam za katolika. P ierw 
sze dziecko po kryjom u ochrz
cił pastor. Mąż się o tym  do
wiedział i zrobił w domu pie
kło.

Jestem  bardzo nieszczęśli
wa. Ostrzeżcie moje współwy- 
znawczynie, aby nie wychodzi
ły za katolików !” Tak w jed 
nym  jak  i w drugim  przypadku 
strony wykazują zupełny brak 
taktu , a naw et ku ltu ry . J e 
steśm y zdania, że to nie różni
ce wvzrtaniowe spowodowały 
rozdźwięki rodzinne, ale w y
znanie stało się terenem  w yła
dowania instynktów , nic wspól
nego nie m ających z religią. 
Nie dziwimy się, że mąż zrobił 
piekło w domu za potajem ne 
ochrzczenie dziecka; wcale nie 
jesteśm y tacy pewni, jak  m y 
byśmy zareagowali na coś po
dobnego. N atom iast bardzo się 
dziwimy, że znalazł się pastor, 
k tóry  w takich w arunkach 
ochrzcił dziecko, chyba, że zo
sta ł wprowadzony w błąd.

U nikanie m ałżeństw  m ie
szanych jest zupełnie zrozum ia
łe, ale w naszych w arunkach 
trzeba się poważnie liczyć 
z tym , że n ie  da się ich elim i

nować z naszego życia. Ze swej 
strony  możemy jednak uczynić 
wiele, aby w sposób niem echa- 
niczny ich ilość ograniczać. 
Różne form y pracy Kościoła 
dają okazję do poznania się 
młodych ludzi i w konsekwencji 
do zaw ierania m ałżeństw  je 
dnolitych wyznaniowe. Działal
ność kół i chórów młodzieżo
wych i w tej dziedzinie dała 
w iele pożytecznych wyników. 
Im prezy ogólnokościelne, j ak 
obozy, rajdy, kursy, zjazdy 
chórów dają  jeszcze większe 
możliwości w tym  względzie, 
a zwłaszcza takie okazje, przy 
k tórych młodzież ma w arunki 
do bliższego poznania się od 
strony  codziennego życia. 
Chcielibyśm y tu  zwrócić uwagę 
zarówno naszych młodych 
współwyznawców, jak  i zwłasz
cza Władz kościelnych na duże 
znaczenie tych im prez również 
w tej dziedzinie. Osoby, m ające 
bliżej do czynienia z obozami 
doskonale się orientują, ile do
brych m ałżeństw  z nich się 
wywodzi. Obok innych, zasad
niczych korzyści z obozów, 
o których już kilkakrotnie pisa
liśm y w Jednccie i w MJ, n ie 
można nie wspomnieć i o te j, 
życiowej spr a w ie.

N iestety, środowisko ew an
gelickie nie zawsze sprzyja za
w ieraniu ewangelickich m ał
żeństw, choć krzywo patrzy na 
pary  mieszane. Niech o tym  
świadczy następujący przypa
dek:

„...Kiedy ożeniłem się z ka
toliczką, m iałem  32 lata. Wszys
cy współwyznawcy odsunęli się 
ode m nie i patrzą na mnie, jak  
na wroga. Bóg mi świadkiem , 
że zrobiłem  wszystko, aby unik
nąć takiego związku. Wśród 
znajom ych współwyznawców 
nie znalazłem  odpowiedniej 
kandydatki. Przez trzy  lata  sta
rałem  się o pracę na Śląsku 
Cieszyńskim i stam tąd chciałem  
wziąć żonę.

W reszcie dostałem  pracę. 
Tydzień nocowałem na stacji 
rkażdy gospodarz-ewangelik, za
gadnięty o mieszkanie, był 
bardzo zdziwiony i niezm iennie 
odpowiadał: kto by sobie loka
tora b rał na głowę, jak  w lecie 
przyjadą letnicy, to  i tak  za 
dwa miesiące będę m iał 1300 
złotych od pokoju), a później
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zrezygnowałem  z pracy  na Śląs
ku na zawsze. Dzieci wycho
w uję po ewangelicku, ale oba
wiam  się, że i one nie znajdą 
współwyznawców..

Bardzo wiele osób, pozo
stających w m ałżeństwach m ie
szanych, skarży się na złe od
noszenie się do nich współ
wyznawców i księży. Wśród 
nich jednak tylko bardzo nie
liczni w stąpili w związek m ie-

Zborowe wieczory gwiazd
kowe, tradycyjnie już, a dość 
jednostajnie, byw ają urozm ai
cane recytacjam i i insceniza
cjam i typu jasełek. Młodzież 
ewangelicko - reform owanego 
zboru warszawskiego postano
wiła zerwać z szablonem i dać 
widowisko odm ienne od trad y 
cyjnego. Ponieważ w ystęp ten 
spotkał się z bardzo życzliwym 
przyjęciem , a realizacja, raczej 
nie spotykana u nas, nasuwa 
bogate możliwości naw et dla 
grup młodzieży, pozbawionych 
talentów  aktorsko-recytator- 
Skich, pragniem y tu  po krotce 
opisać ową imprezę i prosimy, 
aby Czytelnicy, którzy zainte
resują się szczegółami, zechcie
li się zwrócić do redakcji „Jed- 
n o ty” , dodając na kopercie do
pisek „Młoda Jedno ta” .

Realizację oparto  na tech
nice, zbliżonej do t.zw. „chiń
skich cieni” , ujm ując ją  w  for
mę czterech obrazów o wspól
nym  ty tu le  „Na ziemi pokój 
ludziom  dobrej woli” . P ierw 
szy obraz przedstaw iał w spo
sób alegoryczny stw orzenie 
świata i pierwszy grzech. P rzy  
akom paniam encie m uzyki kon
kretnej ukazuje się cień Ewy, 
pod wpływem  kuszących gło
sów zryw ającej jabłko. Zerw a
ła. Śmiech szatana donosi, że 
oto po raz pierwszy pokój i po
rządek w świecie zostały za
kłócone.

Drugi obraz, to cień ręki, 
ilustru jący  wspaniały w iersz 
Michel Quoista pt. „Panie, 
m am  czas” . Nerwowy ry tm  
m uzyki podkreślał narastanie 
tem pa współczesnego życia. 
Nadchodzi kulm inacyjny mo
m ent: Zdyszany pośpiechem

szany z powodu obojętności dla 
spraw  wiary.

Dlatego okazywanie zain
teresow ania i serdeczności ta 
kim  osobom jest rzeczą bardzo 
ważną, ważniejszą naw et, niż 
względem  sam otnych współ
wyznawców, lub rodzin jedno
litych, gdyż w przeciwnym  w y
padku tracim y całe pokolenia, 
a na to sobie pozwolić nie mo
żemy.

głos recy tu je  wśród m igają
cych św iateł: „...nie m ają cza
su, później! Oni są chorzy! M u
szą się pielęgnować, nie m ają 
czasu, później! Oni są um iera
jący! Nie mają... Za późno? 
Oni już nie m ają czasu” . I roz
paczliw y krzyk: „Panie, m u
siałeś się pomylić; w oblicze
niach jest chyba jakiś błąd! 
Godziny są za krótkie, życie 
jes t za krótkie!!”

I oto trzeci obraz. W czer
wonym  św ietle zjawia się cień 
anioła śm ierci z mieczem w 
dłoni, aby słowami Asnyka 
(„Ze sceny św iata” sonety I, 
II, VI, XII) i wśród ponurych 
dźwięków m arsza żałobnego 
Chopina podjudzić do wojny 
ziemskich władców, sycić się 
w idokiem  rzezi i zniszczeń i 
wreszcie zostać strąconym  w 
przepaść „jednym  tchnieniem  
łaski i miłości” Boga.

O statn i obraz: cień zjed
noczonych w bratersk im  uścis
ku ludzi i przy cichej melodii 
kolędy w iersz nieznanego auto
ra „Ludzie pokoju” , jakby  od
powiedź na wiersze poprzed
nie. „...(Ludzie pokoju) przy
chodzą cicho i bez hałasu, cho
ciaż pracują, nie b rak  im cza
su by Cię zrozumieć, albo po
cieszyć, z daw na przestali 
wiecznie się spieszyć... ^Aąd 
moc ich płynie?... Z serc zjed
noczenia z odwieczną Praw dą, 
Dobrem, Miłością...” Tym w łaś
nie ludziom ukazuje się cień 
gwiazdy betlejem skiej. Słyszą 
słowa betlejem skiego zwiasto
wania i już po chwili znajdują 
się obok cienia stajenki, by 
wraz z wszystkim i zebranym i 
na sali śpiewać wspólnie „Bóg 
się rodzi” .

Poszczególne obrazy po
łączono słowami narra to ra  — 
cytatam i z Biblii. Miało tó na 
celu podkreślenie, że najw łaś
ciwszą ilustracją sensu tego, 
co w ydarzyło się blisko 2000 
lat tem u w dalekim  Betlejem , 
jest nasze codzienne życie.

Na podst. korespondencji

W ieczór adw entow y  
w Zw iązku  Polskiej 

M łodzieży Ew angelickie j 
w Ło d zi

W drugą niedzielę adwen
tową dnia 4.12.1960 r. odbył 
się w gronie członków i sym 
patyków  Związku wieczór po
święcony w całości tem atyce 
adwentowej. Na program  wie
czoru złożyły się odpow iadają
ce charakterow i adwentowem u 
wiersze, wśród nich A. Asny
ka, J . Tuwima i ks. Kożuszni- 
ka w wykonaniu członków 
Związku. W nastrój adw ento
wy wprowadził swym  przem ó
wieniem  ku ra to r Związku ks. 
A. Gloc, odczytano dwa opo
wiadania adwentowe a grono 
młodzieży z Tomaszowa Ma
zowieckiego wzbogaciło prog
ram  przygotow any przez p. 
pastorową W ojnowską pieśnia
mi relig ijnym i w  w ykonaniu 
duetów i sola.

Całość obram ow ana była 
m odlitw ą i wspólnie śpiew any
mi pieśniam i adwentowym i. 
W m iłej i b ratersk iej atm osfe
rze spędziliśm y wieczór ad
wentow y przy  „herbatce”, 
wzajem nych rozmowach pod
dając się urokowi adw entow e
go czasu i zwiastowania o 
przyjściu K róla A dw entu.

U.W.

MŁODZIEŻ
EWANGELICKA

c z y t a
i p r o p a g u j e

»JEDNOTĘ«

Warszawski opłatek
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KRON I KA STOŁECZNA
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

Parafia Ewangel.-Reformowana Parafia Ewangel.-Augsb. św. Trójcy
ul. Świerczewskiego 74 Plac Małachowskiego 1

12.11.61. (Niedz. Estomihi)
godż. 11 — nabożeństwo — Ks. Jan Niewieczerzał

19.11.61. (Niedz. Invocavit)
godz. 11 — nabożestwo — Ks. Zdzisław Grzybek

26.11.61. (Niedz. Reminiscere)
godz. 11 — nabożeństwo — Ks. Jan Niewieczerzał
5.11.61. (Niedziela Oculi)
godz. 11 nabożestwo — Ks. Zdzisław Grzybek

Począwszy od dn. 21.11.61 w każdy wtorek o godz. 
18-ej — wieczorne nabożeństwa pasyjne w  Kaplicy

12.11.61. (Niedz. Estomihi)
godz. 11 — naboż. z Kom. św.
godz. 10,45— spowiedź — Ks. Zygmunt Michelis
15.11.61. (Dzień Pokuty)
godz. 18 — naboż. pokutne z Kom. św.

— Ks. Ryszard Trcnkler
19.11.61. (Niedz. Invocavit)
godz. 11 — naboż. z Kom. św.
godz. 10,45 — spowiedź — Ks. Ryszard Trenkler
24.II.61z (piątek)
godz. 18 — naboż. pasyjne — Ks. Zygmunt Michelis
26.11.61. (Niedz. Reminiscere) 
godz. 11 naboż. z Kom. św.
godz. 10,45— spowiedź — Ks. Zygmunt Michelis
3.111.61. (piątek)
godz. 18 — naboż. pasyjne — Ks. Ryszard Trenkler
5111.61. (Niedz. Oculi)
godz.. 11 — naboż. z Kom. św.
godz. 10,45 — spowiedź — Ks. Ryszard Trenkler

W ramach organizowanego przez redakcję „Jednoty” cyklu prelekcji 

KS. SENIOR RYSZARD TRENKLER 

wygłosi odczyt p. t.

„PROTESTANCI A ZJEDNOCZENIE KOSCIOŁOW“
który odbędzie się w środę, dnia 22-go lutego br. o godz. 18-ej w sali Domu Ewang.-Reformowanego, przy 
ul. Świerczewskiego 76a.

Aktualny temat zainteresuje niewątpliwie szerokie kola społeczeństwa ewangelickiego stolicy.

WYDAWCA: Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w PRL 
REDAKCJA 1 ADMINISTRACJA: Warszawa, uJ. Świerczewskiego 76a, tel. 31-23-83 

REDAGUJE KOLEGIUM: Redaktor Naczelny — Ks. Jan Niewieczerzał 
Z-ca Red. Nacz. Ks. Ryszard Trenkler 

PRENUMERATA: rocznie 48 zł, półrocznie 24 zł, kwartalnie 12 zł, 
numer pojedynczy 4 zł 

Konto PKO Warszawa — 153-7-905-005 
Do nabycia również we wszystkich placówkach Kościoła
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