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POŁOŻENIE KAMIENIA WĘGIELNEGO 
POD GMACH ŚWIATOWEJ RADY KOŚCIOŁÓW

Dnia 21 czerwca br. położono w Genewie kam ień węgiel
ny pod nowy, reprezentacyjny gmach Światowej Rady Koś
ciołów. W uroczystości wzięło udział około 150 dostojników 
kościelnych, przedstaw iciele Kościołów szwajcarskich, władz 
m iejskich i kantonalnych, Zjednoczonych Narodów i afilio
w anych organizacji. Uroczystość odbyła się dokładnie w tym  
miejscu, gdzie wznosić się -będzie kaplica ekumeniczna, pod 
kierownictw em  przewodniczącego W ydziału Wykonawczego 
Dr F ranklina Clark F ry ’a. Przem ówienie wygłosił bp. Henry 
Knox Sherrill z USA, jeden z prezydentów Światowej Rady 
Kościołów.

Nowy gm ach będzie wzniesiony na genewskim przedm ie
ściu Grand-Saconnex, tuż obok okazałego budynku dawnej 
Ligi Narodów. Poza biuram i Rady Kościołów znajdą tam  po
mieszczenie Światowa Federacja Luterańska, Światowa Fe
deracja Reform owana i inne organizacje, bliskie Radzie Eku
m enicznej. Gmach będzie posiadał nowoczesną konstrukcję 
z betonu i szkła, zaprojektowaną przez genewskich archi
tektów  Honegger Freres i Henri Lesemann.

W ybudowanie nowej siedziby Światowej Rady Kościołów 
ma kosztować 2,5 m iliona dolarów, z czego, jak tw ierdzą 
rzecznicy Ekiimenii, 2,2 milionów już jest zapewnione. Ocze
kuje się, że pozostałe 300 000 dolarów wpłynie jeszcze do 
końca br. Dary na ten  cel złożyły Kościoły i pryw atne osoby 
z następujących krajów : Argentyna, Australia, Belgia, B ra
zylia, Cejlon, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Ghana, 
Indie, Indonezja, Włochy, Japonia, Kanada, Holandia, No
wa Zelandia, Norwegia, Austria, Afryka Wschodnia, Paki
stan, Filipiny, Południowa Afryka, Hiszpania, Szwecja, 
Szwajcaria, Turcja, Węgry, Stany Zjednoczone, Zjednoczone 
Królestwo i A fryka Centralna.

ZA POKOJEM I WOLNOŚCIĄ SUMIENIA

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

— W dniach 24 i 25 czerwca od
był się w  W arszawie synod Koś
cioła Ewangelicko-Reform owanego 
w PRL, na którym  w ybrany został 
nowy Konsystorz. Obszerne sp ra 
wozdanie ukaże się w następnym  
num erze Jednoty.

*
— Na odbytym  w W arszawie w  

dniach 27 czerwca do 1 lipca posie
dzeniu Egzekutywy Światowej Fe
deracji Luterańskiej przyjęto w po
czet członków tej światowej o rga
nizacji 4 Kościoły afrykańskie i 1 
Kościół indyjski. Sekretarzem  gene
ralnym  SFL w ybrany  został dr K u rt 
Schm idt-C lausen.

— Trzecia K onferencja Kościo
łów Europejskich odbędzie się zno
wu w Nyborgu w  dniach od 1 do 
6 października br. Tem aty będą 
następujące: „Bilans europejskiego 
hum anizm u“, „Człowiek w zetknię
ciu się z C hrystusem “ i „Obudzenie 
się Kościołów do nowej służby“.

Sześciu czołowych przedstawicieli Kościołów afrykańskich 
oświadczyło po przeprowadzonej rozmowie z gubernatorem  
Kenii, że przywódca tej kolonii brytyjskiej K enyatta będzie 
prawdopodobnie w najbliższym  czasie zwolniony z więzie
nia. Delegacja bezpośrednio po tym  złożyła wizytę uwięzio
nem u i przeprowadziła z nim  rozmowę. Według ogłoszonego 
kom unikatu K enyatta zapewnił, że ustanow ienie praw a i po
rządku w k ra ju  najlepiej będzie służyło interesom  narodów 
afrykańskich. ,,Miłuj bliźniego jak siebie samego“ jest na j
większym słowem Biblii, powiedział przywódca narodu Ke
nii. Na zapytanie co do przyszłości Afryki oświadczył on, 
że jest za pełną wolnością sumienia, za poszanowaniem dla 
inaczej wierzących, za równym  traktow aniem  wszystkich 
ludzi. On sam nie chce się przyłączyć do żadnej denominacji, 
lecz czuje się chrześcijaninem, który chce żyć według zasad 
Biblii.

W RZYMIE NIC NOWEGO

Po kiku kom entarzach, wypowiadających się za ekum e
nicznym i kontaktam i, O sseryatore Romano przynosi a rty 
kuł M. Luigi Ciappi na tem at chrześcijańskiej jedności, 
w którym  bez ogródek powiada, że Kościół rzym sko-kato
licki „jest jedynie w pełnym  posiadaniu bożej prawdy 
i środków uśw ięcania“. I dlatego Ciappi uważa za rzecz „nie
możliwą modlić się i pracować dla chrześcijańskiej jedności, 
jieżeli się jej nie rozumie w sensie powrotu odłączonych b ra
ci do swych dawniejszych współwyznawców tzn. do Kościoła 
m acierzystego“.

*

— P atry ja rcha t Cerkwi Praw o
sław nej Związku Radzieckiego zło
żył form alny wniosek o przyjęcie w 
poczet członków Światowej Rady 
Kościołów. Wniosek będzie rozpa
trzony na kongresie ekum enicznym  
w Delhi w listopadzie br.

— Na kongres ekum eniczny w 
w New Delhi w listopadzie br. z ra 
m ienia polskich Kościołów ekum e
nicznych w yjedzie delegacja w 
składzie: Ks. bp. Dr W antuła, Ks. 
Sup. J. N iewieczerzał i Ks. bp. M.

; Rode (Kościół polsko-katolicki).
*

— K rólowa angielska nadała  b. 
arcybiskupow i Dr Fisherowi doży
w otni ty tu ł barona („Baron of 
L am beth“).

— P arafia  ew ang.-augsb. w T oru 
niu w ybra ła nowego proboszcza 
w osobie Ks. Edm unda B ur
chardta.
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P R Z Y S Z Ł O Ś Ć * )

TIARA chrześcijan odróżnia się cd każde] 
innej wiary tym , że przyjmuje ona za pew

nik: Bóg przychodzi. Już w Starym Testamencie 
znajdujemy ów wielki temat, jak to Bóg przy
chodzi do swego narodu. A w Nowym Testa
mencie pierwszym słowem jest: „Upamiętajcie 
się, albowiem przybliżyło się Królestwo Boże”; 
ostatnim słowem: „Amen, przyjdź Panie Jezu”. 
Zwiastowanie nadchodzącego panoiuania Boże
go — oto Ewangelia, a pewność przyszłego zba- 
wienia i wiecznej spełni — oto wiara chrześci
jańska.

Wielkim nieszczęściem jest beznadziejność. 
A beznadziejność jest wszędzie tam, gdzie się 
nic o tym nie wie, że Bóg przychodzi. Tam są
dzi się: świat już taki i ja też taki je
stem. Owszem, nadzieja też jest, ale na „po- 
praiuę”, która przez ewolucję przychodzi. Po
kłada się nadzieję w „zdrowe jądro”, w  „do
bre siły w naszym narodzie(( itp. Ale to znaczy 
tyle co: nie ma właściwie czego oczekiwać. Je
żeli zdani jesteśmy tylko na własne rezerwy, 
tylko na siły, które w samym święcie tkwią, 
zgubieni jesteśmy. Żadna ewolucja naszych sil 
ani sil tego świata nie może nas wybawić od 
zguby, której na imię śmierć i grzech. Jeśli 
tylko na to zdani jesteśmy, co w nas i w świę
cie tkwi, wówczas kończy się wszystko jednym  
wielkim bankructwem.

A to mówi nam Biblia: nie, my nie jesteśmy 
na to zdani. Świat nie jest „zamknięty”, lecz 
otwarty w stosunku do Boga. Więcej, Bóg sam 
ciebie otwiera. On otwiera ciebie, jak bojownik 
o wolność kryjówkę swoją otwiera 'i wychodzi, 
aby ginącego w więzieniu wywieść na światło 
dzienne. Bóg wchodzi w ten świat. Przychodzi 
do swego stworzenia, które jest skażone, aby 
je doprowadzie do pierwotnej doskonałości, do 
spełni. Bóg przychodzi, aby ciebie zbawić. 
Słysząc to, powstają w nas dwa pytania:

*) Z książki: „Nasza w iara .chrześcijańska“.

jak się to dzieje i skąd o tym wiemy? Oba py
tania mają jedną odpowiedź: Jezus Chrystus. 
A że Jezusa znamy, dlatego [wiemy, co to zna
czy to Nowe, owo przyjście Boże, zbawienie. 
A że Jezusa znamy, dlatego wiemy, że to jest 
prawdą. Przecież nie mówimy o teoriach, o pięk
nych myślach, lecz o czymś, co faktycznie się 
stało: „Objawiło się życie, widzieliśmy je i po
świadczamy i zwiastujemy wam żywot wiecz
ny, który był u Ojca i nam się ukazał”.

Bóg przyszedł, „słowo ciałem się stało i iui- 
dzieliśmy chwałę jego”. Jezus Chrystus był 
prawdziwą historią. W nim przyszło to Nowe, 
to czego świat nie posiada i czego ty nie znasz, 
życie z Boga, miłość, miłość Boża, darująca nam 
nasze winy i uzdrawiająca nasze choroby. I z Je
zusem przyszło Królestwo Boże. Jest teraz coś 
nowego w tym śmiecie, czego przed tym  nie było. 
Społeczność z Bogiem w wierze, pokój Boży, 
który przewyższa wszelki rozum, życie w łącz
ności z Bogiem i z ludźmi, życie w Duchu Świę
tym. Zbór Chrystusowy, gdzie on jest głową 
a ludzie członkami, jak głowa i członki są ra
zem ze sobą połączone, „społeczność świę
tych” — nie święta sama w sobie i przez siebie, 
lecz uświęcona społecznością :z nim. Królestwo 
Boże jest wszędzie tam, gdzie żywa wiara i ży 
wa miłość z wiary wypływa.

Jest w tym życiu -z Bogiem coś nieskończenie 
wielkiego i wspaniałego. Ta nowa radość, ta pew 
ność Boga, ta nowa moc, ta nowa wola i ta no- 
wa wzajemna społeczność. Tak jest: jeśli kto 
w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare 
przeminęło, a oto wszystko nowym się stało.

A .jednak: to Nowe jest teraz jeszcze po
mieszane ze starym. 1 dlatego jest to ukryte 
Nowe. Tak jak w Jezusie Chrystusie chwała 
Boża i panowanie Boże ukryte były w jego krzy
żu i w postaci niewolnika. To Nowe jest czymś 
tworzącym się dopiero. Ono wyłania się ze stare
go. Jak światło się załamuje przez zaciem
nione szkło, tak samo życie Chrystusowe,



choćby nawet było mocne i nieś fałszowane, za
łamuje się z powodu „starego człowieka'6. „Je
szcze się nie objawiło, czym będ z i emy Na we t  
jako tacy, którzy mają społeczność z Bogiem, 
jesteśmy wszyscy razem grzesznikami. Wzdy
chamy z powodu naszej własnej niedoskonałości, 
wstydzimy się stale na nowo z powodu naszego 
upadku, który wywodząc się od starego człowie
ka, kładzie się na nasze nowe życie. Tęsknimy 
do doskonałości. Wiemy, że umrzeć musimy 
i jednocześnie wiemy, że śmierć jest sądem nad 
starym człowiekiem, nad starą istotą, którą 
zaciąż jeszcze za sobą ciągniemy.

Królestwo Boże w pełni jeszcze nie przy
szło. Dlatego spoglądamy w przyszłość. W przy

szłość Bożą. To, co już mamy jest dopiero gwa* 
rancją tego, co przyjdzie. Lecz to co przyjdzie, 
to nie jest „coś", lecz on sam. Bez tego spojrze
nia w przyszłość pozostają jedynie dwie rzeczy: 
iluzje lub zwątpienie. Iluzje, które nas ponad 
ułomnością tego, co już teraz otrzymaliśmy, 
w błąd wprowadzają; zwątpienie, które nam 
zamyka widok na• przyszłość. Wiara zaś jest 
otwartym oknem w przyszłość, a nie jakąś 
tęsknotą, nieokreślonym oczekiwaniem, lecz ra
dosną pewnością tego, co nam w Chrystusie 
jest obiecane. „To jest prawdziwego chrześcija
nina sposób życia, który z ducha zrodzony, Boga 
swego oczekuje”.

Tłum. X. R.T.

Z DZIEJÓW PIERWOTNEGO KOŚCIOŁA

VII. OJCOWIE APOSTOLSCY I APOLOGECI KOŚCIELNI

Ks. Dr Emil Jelinek

Obok listów apostola Pawła i innych pism  
nowo testam entow y eh szczególne miejsce w  li
teraturze starochrześcijańskiej i w  życiu p ier
wotnego Kościoła zajm ują pisma osób, k tóre 
w IV w. nazwano ,,ojcami apostolskim i”. Do 
pism tych, k tóre nie weszły w  skład kanonu 
nowotestam entowego, zaliczyć należy list Kle
mensa, listy Igmacjusza, Polikarpa, Papiasa, 
pismo Herm asa oraz Naukę dwunastu aposto
łów (Didache ton dodeka apostoion) z I w. na
szej ery. Ponieważ o tym  ostatnim  była już 
wzmianka, wspomnimy pokrótce tylko po
przednie.

Zbór w Koryncie za panowania cesarza Do- 
m icjana (81—96) był w strząsany w ew nętrzny
m i sporami. Członkowie zboru pozbawili funk
cji niektórych prezbiterów . Jakie były ku te
m u powody, nie wiemy, w każdym razie wieść
0 tym  rozeszła się w krótce po całym  Kościele, 
w yw ołując wszędzie poważne zaniepokojenie. 
Zbór rzym ski około r. 96 zwrócił się do zboru 
korynckiego z pisem nym  napomnieniem. Kto 
był autorem  tego listu, dokładnie również nie 
wiemy, ale tradycja przypisuje go rzymskiemu 
biskupowi Klemensowi. Interw encja biskupa 
rzymskiego w sporze korynckim  o ty le  jest cie
kawa, że potomni upatryw ali w tym  dowód 
szczególnej pozycji i powagi w  Kościele bisku
pa rzymskiego. Tymczasem tak  nie jest. List 
zboru rzymskiego świadczy tylko o jedności
1 ekumenizm ie ówczesnego chrześcijaństwa; list 
zboru rzymskiego nie był pisany z pozycji po
wagi i au to ry tetu  jego biskupa, lecz w m yśl 
apostolskiej zasady powszechności Kościoła: je 
żeli jeden członek w ciele Kościoła jest chory,

choruje całe ciało. Nie m niej w  liście tym  jest 
coś, co istotnie zasługuje na szczególne podkre
ślenie.

Był on napisany zaledwie w 30 la t po li
stach apostoła Pawła do tegoż zboru w K oryn
cie. Jakże się w ciągu tego kótkiego czasu wie
le w  zborze Korynckim  zmieniło! Duch listu 
Klemensa jest zgoła inny, niż duch listów  apo
stoła narodów. Bazą m oralnych zasad «apostoła 
Paw ła jest w iara w zbawczą śmierć Chrystusa. 
K lem ens rzymski natom iast ani słowem nie 
wspomina o łasce Bożej w  Jezusie Chrystusie. 
Żydowskie postulaty m oralne zespala z zasa
dami m oralnym i Stoików. Zgoła inaczej patrzy 
również na sługi Kościoła: jest to raczej ju ry - 
styczne pojęcie; o darach charyzm atycznych 
w  ogóle nie ma tu  mowy. Najwidoczniej już pod 
koniec I w. tworzy się kościelna hierarchia ka
płańska. Znam ienne jest również wprowadze
nie nowego pojęcia do term inologii kościelnej, 
pojęcie ,,laika”, którego pierwotne zbory w 
ogóle nie znały.

Listy Ignacjusza prowadzą nas na drugi 
koniec im perium  rzymskiego. Cesarz T rajan 
(98— 117), Hiszpan z urodzenia, prowadził zgo
ła inną politykę religijną, niż Domicjan. Nie 
prześladował planowo chrześcijan, jak to czynił 
jego poprzednik, chociaż im  też bynajm niej nie 
sprzyjał. Za jego to  właśnie panowania poniósł 
śmierć męczeńską na arenie cyrku rzymskiego 
sędziwy biskup Antiochii, Ignacjusz. Nie w ie
m y w jakich okolicznościach był aresztowany. 
Dziesięciu żołnierzy eskortowało więźnia ze 
Syrii do dalekiego Rzymu. Chrześcijanie m a- 
łoazjatyccy z wielkim  zainteresowaniem  śledzi
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li tę wędrówkę. Więzień Ignacjusz był wszę
dzie owacyjnie witany, ale szczęgólnie serdecz
nego przyjęcia doznał od biskupa Polikarpa 
w Sm yrnie. Sąsiednie zbory w Efezie, Magnezji 
i Tralles wysłały do Sm yrny specjalne posel
stwa. W dalszej drodze do Troady (starożytna 
Troja) Ignacjusz wysłał do wszystkich tych 
zborów dziękczynne listy. W międzyczasie jed
nak Ignacjusz dowiaduje się, że prześladow a
nia chrześcijan wybuchły w  jego Antiochii. 
Pod wpływem  tych sm utnych wiadomości pi
sze listy do dalszych zborów, do zboru w  Fila
delfii i w  Smyrnie. Z wszystkich tych listów 
Ignacjusza widzimy jasno, że Kościołowi w  tym  
czasie 'groziło znacznie większe niebezpieczeń
stwo, niż tylko prześladowania. Niebezpieczeń
stwo to leżało nie zewnątrz, lecz w ew nątrz Ko
ścioła. Byli to mianowicie ludzie, którzy gło
sili odmienne nauki, gnostycyzm i dofcetyzm,
0 których później będzie mowa.

Około r. 155 wybucha prześladowanie 
chrześcijan w Smyrnie, którego ofiarą staje się 
sam biskup zboru Polikarp, ten sam, który 
przed kilkunastu laty  zgotował serdeczne p rzy 
jęcie podążającem u do Rzymu po palm ę m ę
czeństwa Ignacjuszowi. Badany przez prokon- 
sula Filipa, k tóry  wezwał więźnia, aby złorze
czył Chrystusowi i złożył ofiarę cezarowi, od
parł; „Osiemdziesiąt sześć la t służyłem  C hry
stusowi, nigdy mi nic złego nie uczynił. Jakże 
mógłbym teraz złorzeczyć swem u Królowi
1 Zbawcy?”. Ponieważ przedstaw ienia w  cyrku 
już się skończyły, sądziiwy starzec został żyw
cem spalony na stosie. Stało się to  za panow a
nia cesarza Antonina Pobożnego (138— 161), 
o k tórym  historycy lubią opowiadać, że był 
bardzo łaskaw ym !

Pismo Papiasa, biskupa Herapolis, „Wy
kład słów Pańskich” z r. około 130 m a o ty le  
w ielką cenę, że jego au to r był przyjacielem  
ewangelisty Filipa, jednego z pierw szych d ia
konów jerozolimskiego prazboru. Samo pism o 
odzwierciedla m illenistyczne nastróje pierw 
szych chrześcijan. Papias jest przekonany, że 
tysiącletnie królestw o Chrystusa na ziemi n ie
bawem  nastąpi.

Conajmniej o 20 la t jest młodsze dzieło 
„Pasterz”, którego autorem  uważany jest Her- 
mas, b ra t rzym skiego biskupa Piusa (140— 154). 
Jest to  dzieło biograficzne. Herrnas był n ie
wolnikiem. K upiła |go rzym ska chrześcijanka, 
pani Rode, w  której dom u został wychowany 
w duchu chrześcijańskim. Handlem i pracą na 
roli zdobył znaczny m ajątek. Ożenił się z ga
datliw ą kobietą. O tw arcie i ze skruchą wyzna
je, że swoje dzieci nie potrafił wychować: dzie
ci wyrzekły się chrześcijaństw a i zdradziły oj
ca. Herrnas traci wszystko, m ajątek  i szczęście 
rodzinne. Jako żebrak spotyka po latach swoją 
byłą panią, k tóra w  wyobraźni Hermasa staje  
się uosobieniem Kościoła. W dalszym ciągu opo
wiadania pojaw ia się postać anielska, która 
zwiastuje Hermasowi nowe pole działania. Her- 
mas ma głosić Chrystusa tym  chrześcijanom, 
którzy podobnie jak  jego w łasne dzieci, upadli 
w  grzechy i zaparli się Chrystusa*.

Jak  widzieliśmy, Kościołowi groziło nie
bezpieczeństwo z wew nątrz i z zew nątrz, ze 
strony sfanatyzowanych tłum ów i ze strony 
polemicznych ataków pisarzy pogańskich. Na 
szczęście n ie  brakło ludzi, k tórzy się podjęli 
obrony zagrożonego Kościoła. Obrońcy ci, czy
li tzw. apologeci kościelni, którzy czasowo w y
stępują nieco później niż ojcowie apostolscy, 
w pierwszym rzędzie usiłują poinformować po
gańskich współobywateli o istocie chrześcijań
stwa, jako też obronić (go przed oszczerstwami 
pospólstwa i przed zarzutam i filozofów, a  jed
nocześnie wykazać, że chrześcijanie są lojalny
mi obywatelami państw a rzymskiego i modlą 
się z a cesarza. Apologeci dowodzą ponadto, że 
chrześcijaństwo jest najdoskonalszą religią 
świata, a* wykorzystując argum enty filozofii 
stoickiej i takich dzieł jak  Archeologia Varro- 
na wykazują daremność czci okazywanej ba ł
wanom, oraz niedorzeczność m itów  pogańskich. 
Podobnie jak  Filon aleksandryjski przerzucają 
m ost między chrześcijaństwem  a filozofią g re 
cką. Podobieństwo niektórych tw ierdzeń filozo
fii pogańskiej z księgami Starego Testam entu 
w yjaśniają po prostu przejęciem  pew nych tez 
Pisma św. przez filozofów. Myśliciele greccy 
zdaniem apologetów zapożyczyli wiele rzeczy 
ze Starego Testamentu, podobieństwo zaś n ie 
których obrzędów pogańskich uw ażają za pod
stęp diabelski. Rozumie się, że tw ierdzenia apo
logetów jakoby poganie przejmowali wszystko 
z chrześcijaństwa ty le  zaw ierają praw dy, co 
modne dziś tw ierdzenia przeciwne, że w szyst
ko w chrześcijaństwie, nauka, obrzędy a naw et 
sama osoba Zbawiciela jest żywcem  przejęta  
z kultów  pogańskich.

Jednym  z (pierwszych znanych nam  apolo
getów był Justyn  Męczennik, urodzony na sa
m ym  początku II w. w  palestyńskim  Sychem. 
W tych to burzliwych czasach, kiedy naród ży
dowski za sprawą pseudomesjasza Bar Kochby 
po raz ostatni chwycił za oręż, aby wyłamać 
się spod przem ocy Rzymian (132— 135), Justyn  
po długim  błądzeniu zostaje chrześcijaninem . 
Cesarzowi Antoniuszowi Pobożnemu (136— 161) 
i jego współwładcy, późniejszemu cesarzowi 
M arkowi Aureliuszowi (161— 180), dedykował 
swoje dzieło apologetyczne „Rozmowa z Żydem 
Tryfonem ”.

W tych czasach, kiedy to  gnostycy i m arcjo- 
niści nie doceniają Starego Testam entu, Justyn  
przejm uje zapatryw ania starszych pisarzy ży
dowskich, jakoby pogańscy filozofowie zapoży
czyli swoje myśli od Mojżesza. Justyn, zwany 
także filozofem, rozwinął naukę o objaw ieniu 
praw dy przez Słowo. Spermatyczne Słowo 
(LOGOS SPERMATIKOS) Bożego objaw ienia 
przemawiało już przez u sta  filozofów pogań
skich, jak np. przez Sokratesa.

Oprócz dzieł apologetycznych Ju styn  na
pisał szereg traktatów  przeciwko heretykom . 
Do cesarza Antoniusza Pobożnego skierował 
również swoją Apołogię Aristeidos, ale dzieło 
to  zaginęło, i treści jbgo n ie  znamy. W iemy 
tylko, że uważał za rzecz możliwą bronić chrze
ścijaństwa, nie wspominając niemal o  Chrystu
sie.
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Uczniiem Justyna Męczennika był dalszy 
apologeta chrześcijański Tacjan (Tatianos), któ
ry pochodził z Mezopotamii. W swojej obro
nie chrześcijaństwa zajmował się w pierw 
szym rzędzie Grekami. I on podobnie jak  jego 
nauczyciel dowodził, że filozofia grecka zapo
życzała swoje m yśli od Starego Testam entu, 
a co ważniejsza, nie może się równać z obja
wieniem  Bożym ksiąg świętych. I tak  w  jego 
osobie bodaj po raz pierwszy dochodzi .do głosu 
protest przeciwko kulturze niebiblijnej. Jest to 
najsłabszy p unk t jego obrony. Znacznie lepiej 
w ygląda spraw a chrześcijańska, kiedy podcho
dzi do jej obrony ze strony społecznej. ,,Nasza 
filozofia — powiada Tacjan, mówiąc o świato
poglądzie chrześcijańskim  — jest nie tylko dla 
bogatych i dla uczonych. My szanujem y każdy 
wiek ludzki i nigdy nie kłamiemy. Poselstwo 
Pism a zwiastuje zbawienie wszystkim ludziom 
bez różnicy ich pochodzenia i stanow iska”. Ta
cjan znany jest jednak bardziej ze swego dzie
ła Diatessaron, w  k tórym  usiłował zharm onizo
wać wszystkie cztery ewangelie w  chronologi
cznych ram ach Ewangelii Jana. Jak  wiadomo, 
podobnie robi to dziś prof. E thelbert Stauffer.

Około r. 170 poczyna zagrażać Kościołowi 
nowe niebezpieczeństwo w  ruchu m ontanistycz- 
nym. Twórcą jego był Montanos z Frygii. Był 
on przekonany, że spoczął na nim  zapowiedzia
ny przez Chrystusa Paraklet, Duch Pocieszy
ciel (J. 14,16). Montanos rozwinął szeroką dzia
łalność m isyjną, w  której .pomagały m u gorli
wie dwie kobiety, Pryska i Maksymilla. Eksta- 
tytzm  m ontanistyczny znalazł bardzo żywy od
dźwięk szczególnie w  niższych w arstw ach ludo
wych. Kościół przez czas dłuższy musiał wytężyć 
wszystkie sw oje siły, aby sprostać tem u wew 
nętrznem u niebezpieczeństwu. Zwolenników 
M ontana ożywiały nadzieje rychłego przyjścia 
Pańskiego, a ich kazania znajdowały szeroki 
oddźwięk naw et u 'takich ludzi, jak  Tertullian. 
Około r. 200 idee m ontanistyczne zataczają co
raz szersze kręgi. W  'Rzymie znaczny wpływ 
w yw ierał stary  Proclus, a niej akii Judasz za
powiadał przyjście A ntychrysta na dziesiąty 
rok panowania Septim usa Sewera (193—211), 
poczem m a niebawem  nastąpić przyjście C hry
stusa. Widać z tego, że wśród ówczesnych 
chrześcijan nurtow ało przekonanie, że rola 
dziejowa im perium  rzymskiego już się skoń
czyła i że przybliża się nowa epoka dziejów. 
Oficjalnym  czynnikom  kościelnym  nie przy
padł jednakże do gustu ten entuzjastyczny 
chyli azm m ontanistów, k tóry  powoływał się na 
księgę D aniela i na Objawienie św. Jana,. 
W związku z tym  pojaw iają się w  Kościele k ry 
tyczne uwaigi na tem at obu tych ksiąg apokalip
tycznych, odmawiające im  objawienia.

W tej walce wew nętrznej chrześcijaństwa 
z m ontanizm em  okazał się mężem opatrzno
ściowym’ Hippolitos, k tóry potrafił pogodzić 
oba — zdawałoby się nieprzejednane — sta
nowiska. „Po co ciekawie dochodzić daty dnia 
Pańskiego? Przecież sam  Zbawiciel ukrył to 
przed uczniami. Powiedz, czy znasz dzień swej 
śmierci? Dlaczego więc masz się obawiać koń
ca św iata?”. Celem księgi Hippolita „Komen

tarz księgi D aniela”, napisanej w  latach 
202—204, jest rozproszyć strach przed ostatecz
nym  sądem  i wszczepić wierzącym nadzieję 
i w iarę w nowy porządek Boży. Św iat nie skoń
czy się wcześniej niż po 6000 la t swego istn ie
nia. Jezus Chrystus pojaw ił się w Palestynie ro
ku 5500 od stw orzenia świata', a zatem do koń
ca pozostaje jeszcze conajmniej 500 lat. Rachu
nek jest prosty  a pociecha Hippolita jest w y
bitnie charakteru  matematycznego, ale najw i
doczniej w  jego czasach była skuteczna.

W ostatniej ćwierci II w. pojaw iają się rów
nież literackie ataki na chrześcijaństwo. Jed 
nym  z takich polemicznych dzieł jest wspom
niane już satyryczne dzieło Lukiana o „Śm ier
ci Peregrina”. Przeciwko chrześcijanom  pisał 
również wychowawca M arka Aureliusza, Fron- 
to, oraz współcześnik Lukianą, Celsus. Obaj 
oni, a szczególnie Celsus zjadliwie zwalczał na
ukę chrześcijańską, wskazując na nieudowod- 
nione tw ierdzenia dogm atyki chrześcijańskiej. 
W pierw szym  rzędzie jednakże niepokoił go de
m okratyczny rys zborów chrześcijańskich. Mię
dzy innym i twierdził, że chrześcijanie „chcą 
i mogą pozyskać tylko osoby niedojrzałe, n i
skiego pochodzenia, niewykształcone, 'niewolni
ków i dzieci” a propagatoram i chrześcijaństwa 
są ty lko „zlbijacze wełny, folusznicy, szewcy 
i ordynarni chłopi” (Origenes: Contra Celsum 
III, 44).

W tym  sam ym  m niej więcej czasie, pod 
koniec II w. pisał swoje dzieła jeden z najw y
bitniejszych chrześcijańskich apologetów i p i
sarzy, Tertullian. Pochodził z Afryki, a  pisał 
po łacinie, podczas gdy wszyscy jego poprzed
nicy pisali po grecku. Urodził się jako poganin. 
Wysoko m oralne życie chrześcijan tak na nie
go podziałało, że sam  zapragnął zostać chrze
ścijaninem  i wszystkie swoje siły oddać obro
nie zagrożonego Kościoła. W jednym  tylko ro
ku 197 napisał w obronie chrześcijaństwa aż 
trzy dzieła, do których później doszło jeszcze 
28 dalszych. Jako praw nik z wykształcenia 
i powołania fachowo wykazywał, że postępowa
nie sędziów rzymskich wobec chrześcijan jest 
nielegalne naw et z punktu  widzenia jurystycz- 
nego. Z drugiej zaś strony Tertullian wykazu
je, że oskarżenia pogan pod adresem chrześci
jan nie polegają na prawdzie. Chrześcijanie 
nie dopuszczają się zbrodni ry tualnych  nie za
bijają  dzieci i n ie spożywają ich ciał i krwi, 
nie w yw racają porządku społecznego, ami nie 
w yw ołują rew olucji przeciwko praw owitej 
władzy rzym skich cesarzy, ich życie jest bez 
zarzutu, a ich siła m oralna i duchowa jest tak 
wielka, że nic na świecie nie zdoła powstrzy
mać zwycięskiego pochodu Ewangelii. Jak  w i
dać, chrześcijanie w osobie i w  poglądach Ter- 
tulliana nabyw ają już śmiałości i pewności sie
bie, co jest dowodem wzrastającej siły chrzę
ści j aństwa.

Obok Tertulliana stoi godnie Ireneusz (Eire- 
naios). Urodził się w Azji Mniejszej, ale więk
szą część swojego życia spędził na Zachodzie.

(dalszy ciąg na str. 186)
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Ks. Ryszard Trenkler

PO WIELKIM SOBORZE POKOJOWYM

P o pięciu dniach intensyw nych obrad 
Ogólnochrześcijańskie Zgromadzenie Po

kojowe skończyło się uroczystym  nabożeń
stwem w Kaplicy Betlejem skiej, w której on
giś kazał wielki reform ator relig ijny i boha
ter narodowy Słowiańszczyzny — Jan  Hus. 
Nabożeństwo było wyrazem  wdzięczności 
uczestników konferencji dla Boga, który  po
zwolił nie tylko zgromadzić się setkom  ludzi 
różnych narodowości, ras i wyznań, ale też 
znaleźć wspólny język w sprawie tak  bardzo 
obchodzącej całą ludzkość.

W czasach, które śmiało można nazwać za
krętem  historii, kiedy ludzkość, jak to z n a 
ciskiem podkreślił w swym referacie Ks. Dr. 
M artin Niemoller, znajduje się w posiadaniu 
absolutnej broni, mogącej dokonać absolutne
go zniszczenia życia (nie tylko ludzkiego) na 
ziemi, takie zgromadzenie, jak to, w którym  
uczestniczyliśmy w dniach od 13 do 18 czerw
ca br. w Pradze, dodało otuchy i nadziei, że si
ły pokoju rosną i że chrześcijanie różnych k ra
jów i kontynentów  coraz lepiej rozum ieją ab
solutną konieczność naszych niespokojnych 
dni: że pokój m usi być uratow any za wszelką 
cenę. Nie ma bowiem dla pokoju żadnej a lter
natyw y.

Miło było przekonać się naocznie, że chrze
ścijański ruch pokojowy, k tóry  przed cztere
ma laty  zrodził się w Pradze z in icjatyw y 
dwóch ewangelickich fakultetów , stale przy
biera na sile, stanowiąc już dziś poważny 
czynnik zarówno w życiu ' Kościołów, jak 
i w życiu m iędzynarodowym . Podczas gdy na 
pierwszej konferencji w r. 1958 zgromadziło 
się około 45 osób, a na przedostatniej 200, 
w tych dniach w Pradze byliśm y świadkam i 
prawdziwego s o b o r u ,  liczącego już 700 
delegatów. Co za mozaika narodowości, ras 
i wyznań! A przecież wszyscy złączeni byli wo
lą naśladowania Chrystusa, wolą ,,pokój czy
niących”.

Obok licznych delegacji europejskich i za
m orskich rasy białej, salę zdobili, niby barw 
ne kwiaty, ludzie z czarnego kontynentu  a fry 
kańskiego (Kamerun, Ghana, Etiopia, Liberia, 
Sierra Leone, Senegal), ludzie o ciemnej skórze 
w różnych odcieniach, ściągający na siebie 
uwagę ze względu na barw ne egzotyczne stro
je, ludzie z azjatyckiego kontynentu  żółtej ra 
sy, o skośnych oczach. Ogólne zainteresowanie 
wzbudzała m. in. czarna jak heban postać 
arcybiskupa koptyjskiego Ks. Petros z Etiopii. 
Z wym ienionym i tu  delegatam i kontrastow ały 
oryginalne, wspaniałe postaci hierarchów  pra
wosławnych ze Związku Radzieckiego, R um u
nii, Grecji, Libanu, Polski i innych krajów.

Chwilami miało się rzeczywiście wrażenie, że 
był to prawdziwie ekum eniczny sobór. Nie 
jest też bez znaczenia fakt, że nie zabrakło 
przedstaw iciela Światowej Rady Kościołów (Dr. 
Wiliams), Światowej Federacji Luterańskiej 
(Ks. Hansen) i Reformowanego Aliansu (Dr. 
Praderwand). Związek Pomocowy Kościołów 
Szwajcarskich reprezentow ał Dr H ellstern. 
Bardzo liczne były delegacje ze św iata zachod
niego: F rancja — 18, Holandia — 28, Szwaj- 
carja — 17, Anglia — 42, NRF wraz z zach. 
Berlinem  — 88, NRD — 72, USA — 36.

Główny refera t wygłosił Ks. Dr J. L. H r o- 
m a d k a na tem at ,,Pokój na ziem i” . Zawie
rał on w pierwszym  rzędzie teologiczne uza
sadnienie dla konieczności czynnego udziału 
każdego chrześcijanina w akcji, m ającej na 
celu rozładowanie atm osfery podejrzeń i nie
ufności, prowadzącej do ciągłego zaostrzania 
się sytuacji m iędzynarodowej. R eferat zawie
rał takie mnóstwo wspaniałych myśli, nacecho
wanych głęboką troską o trw ały  pokój między 
narodam i, o współżycie różnych system ów 
społecznych, że oddanie ich w kilku zdaniach 
staje  się w prost rzeczą niemożliwą. Cała zło
żoność zagadnienia pokoju w ynika już z te
matów, którym i zajmowało się 10 grup dy
skusyjnych przez pełne dwa dni. Oto one:
1. Pokój i sprawiedliwość. 2. Pokój a jedność.
3. Zimna wojna. 4. Pokój a nowe państw a 
(kolonializm). 5. Problem  niemiecki. 6. Pokój 
a obecna sytuacja chrześcijaństwa. 7. Rozbro
jenie. 8. Służba pokojowa młodzieży. 9. Pokój 
a Rada Kościołów 10. Masowe środki znisz
czenia.

Delegacja polskich kościołów ekumenicznych przed od
lotem do Pragi. Stoją od lewej strony: ks. dr N iem czyk, 
ks. dr Bałakier, ks. Rektor N iem czyk, ks. Radca Gerwin , 
ks. Bp. Rudyk ,  ks. Sup. Szczepkow sk i, ks. Bp. Wantuła,  
ks. Sen. Trenkler, p< Wantułowa, ks. protojerej Gro
madzki, ks. Syp. Nie wieczerzał, ks. prezes Krakiewicz, 

ks. Bp. Rode, ks. dr Naumczyk, ks. Odłyżko, 
ks. prezes Kircun
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Szczupłe ram y artyku łu  nie pozwalają na 
szczegółowe omówienie dyskusji, jaka się swo
bodnie toczyła w poszczególnych grupach. Do
tyczy to także 5 koreferatów  wygłoszonych na 
plenum . Zwrócę przeto uwagę jedynie na nie
liczne m omenty.

W koreferacie „Pokój a nowe państw a”, w y
głoszonym na plenum  przez superin tendenta 
z G hany Stephensa, autor przedstaw ił trudną 
sytuację chrześcijaństw a afrykańskiego, k tóre
m u za m ałym i w yjątkam i dały początek misje 
ludzi białych z Europy czy Am eryki, tych 
białych, którzy są odpowiedzialni za ucisk 
i wyzysk Czarnego Lądu, za zacofanie ku l
tu ra lne  i gospodarcze, za nędzę, choroby i bo
gate żniwo śmierci. Nie znaczy to, aby chrze
ścijanie afrykańscy nie odczuwali wdzięczności 
za przyniesienie im Ewangelii i w ielką pomoc 
ze strony misji. Chrześcijaństwo jest i dla nich 
religią miłości i pojednania, ale nie m niej za 
swoje zacofanie czynią odpowiedzialnym bia
łego człowieka, k tóry  się uważał za chrześci
janina. I do tego człowieka A frykanie m ają 
głęboki żal i dziś spodziewają się od niego 
w szechstronnej pomocy, jako częściowej re 
kom pensaty za doznane krzywdy. Chrześcija
nie afrykańscy nie żywią uczucia nienawiści 
do swych wczorajszych krzywdzicieli i mimo 
wszystko pragną braterskich stosunków 
z wszystkim i narodam i świata, nienawidzą 
w ojny i pragną pokoju, bo tylko pokój stw a
rza w arunki do odrobienia głębokiego pod 
każdym  względem zacofania.

Z niezw ykłym  zainteresowaniem  wysłuchało 
zgromadzenie koreferatu  Japończyka prof, 
Inoue, mówiące o stanow isku nielicznej rzeszy 
chrześcijan japońskich (niecały 1% ogółu lud
ności) do zagadnienia wojny i pokoju. Wypo
wiadają się oni stanowczo przeciwko m ilita
ryzacji swojego k ra ju  i żądają nawiązania 
norm alnych stosunków z Chinami. Względy 
religijne, a jeszcze bardziej etyczne, w ym a
gają zadośćuczynienia za niezliczone krzyw dy 
i zbrodnie, dokonane przez m ilitarym  japoń
ski w przeszłości na narodzie chińskim. Tym 
się też tłum aczy stosunkowo liczny udział 
chrześcijan japońskich, a w szczególności du
chownych i profesorów, w zeszłorocznych de
m onstracjach ulicznych w Tokio i innych m ia
stach japońskich. Podobnie, jak to zaraz po 
dem onstracjach uczynili profesorzy i dostoj
nicy Kościołów japońskich, prof. Inoue jesz
cze raz podkreślił, że dem onstracje te były dzie
łem wszystkich pokojowo nastrojonych w arstw  
społeczeństwa, oczywiście z chrześcijanam i i ko
m unistam i włącznie.

W strząsające były w ynurzenia duchow
nego japońskiego z Hiroshim y o straszliwych 
skutkach zrzucenia pierwszej bomby atomo
wej na to nieszczęśliwe miasto. Przytoczył on 
los 13-letniej dziewczynki, dotkniętej ciężką 
chorobą, wywołaną skutkam i radioaktyw nego 
prom ieniow ania. Dziewczynka, zgodnie z pa
nującym  w Japonii przesądem, codziennie za

wijała kilka papierków, co ją miało rzekomo 
uratow ać od śmierci. M ając już 600 takich za
w iniętych papierków  zmarła. Pewne grono 
osób uwiło z tych papierków  wieniec, którym  
prelegent po skończonym przem ówieniu ude
korował przewodniczącego OZP dr. Hajka, 
w kładając m u go na szyję. W rażenie tego 
osobliwego gestu było wstrząsające dla w szyst
kich 700-set delegatów.

Jeżeli chodzi o sprawę niemiecką, dysku
tow aną na jednej z grup, to zgodzono się na 
stw ierdzenie, że Niemcy są obecnie jednym  
z najbardziej niebezpiecznych punktów  zapal
nych świata. Potępiono w dyskusji najw yraź
niej szerzenie propagandy odwetowej wobec 
sąsiadów, no i całkiem jawne odżywanie mi- 
litaryzm u niemieckiego. Ogólny ton dyskusji 
streszczał się w stw ierdzeniu, że Niemcy po
winni zrozumieć, że to, co im się obecnie nie 
podoba, , jest przecież wynikiem  przez nich 
zawinionej i wyw ołanej wojny agresyw nej, 
którą w konsekw encji przegrali. Tak jak nie
odwracalną jest śmierć powiedzmy 6 milionów 
obywateli polskich — nikt i nic nie potrafi 
ich wskrzesić — tak samo nieodw racalny jest 
stan  obecnych granic na Odrze i Nysie. Bo 
przecież jedno i drugie jest skutkiem  przez 
Niemcy rozpętanej wojny. Czyżby skutki woj
ny mieli ponosić tylko zwycięzcy a nie zwy
ciężeni?

Gdy w ostatnim  dniu obrad przedłożono 
plenarnem u zgrom adzeniu orędzie do wszyst
kich chrześcijan (pełny tekst orędzia przyno
simy na innym  miejscu), przyjęto je z w iel
kim aplauzem. Jedynie 6 osób głosowało prze
ciw, a 28 w strzym ało się od głosu, co w ze
staw ieniu z ogólną liczbą delegatów (700 osób), 
stanow i ogromny sukces Ogólnochrześcijań- 
skiego Zgromadzenia Pokojowego.

Delegacja polskich Kościołów ekum enicz
nych, rozdzielona na wszystkie 10 grup robo
czych, z pilnością śledziła tok dyskusji i ja
sno i w yraźnie w licznych w ystąpieniach p re
cyzowała swoje stanowisko.

OZP skończyło się i już dziś można powie
dzieć, że sukces zamierzonych celów był kom
pletny. Jednakże nasza praca pokojowa nie 
skończyła się. M iędzynarodowy sekre taria t 
chrześcijańskiego ruchu pokojowego będzie 
pracował dalej. P rezydentem  K om itetu Robo
czego w ybrany został j e d n o m y ś l n i e  Ks. 
Dr J. L. Hrom adka, zaś sekretarzem  general
nym  Ks. Jarosław  Ondra.

Na razie należy się spodziewać krajow ych 
konferencji pokojowych, a w dalszej przyszło
ści będziemy zapewne świadkam i nowej, być 
może jeszcze bardziej reprezentatyw nej ma
nifestacji woli pokoju chrześcijaństwa, które 
pozostając w ierne Ewangelii, tzn. naśladując 
C hrystusa nie może czynić inaczej, tylko kro
czyć drogą pokoju i pełnić rolę pojednaw cy 
w tym  niew ątpliw ie skłóconym i pełnym  nie
bezpieczeństw świecie.

„Błogosławieni pokój czyniący, albowiem 
oni synam i Bożymi nazwani będą” (Mat. 5, 9).
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O R Ę D Z I E
P i e r w s z e g o  O g ó l n o c h r z e ś c i j a ń s k i e g o  Z g r o m a d z e n i a  P o k o j o w e g o  w P r a d z e

w c z e r w c u  1961 r.

Praga. Staromiejski ratusz i Tynski kościół.

I

W wierze w Jezusa Chrystusa, któremu 
dar a jest wszelka moc na niebie i na 

ziem i, zebrało się w Pradze więcej niż 600 
chrześcijan w charakterze przedstaw icieli 
i członków różnych Kościołów , w yznań i de
nom inacji ze w szystkich części świata na 
pierwsze Ogólnochrześcijańskie Zgrom adzenie 
Pokojowe.

Na progu epoki atomowej, kiedy lu d z
kości grozi samozagłada, a świat za pokojem 
woła, słyszym y w szyscy razem obietnice Boże: 
Pokój na ziem i, i: Błogosław ieni pokój czy
niący, albowiem oni synam i Bożym i nazwani 
będą. W pewności raszej w iary wzywam y 
wsipólnie całe chrześcijaństw o i w szystkich lu 
dzi do zaufania tym zapewnieniom m iłosierne
go Boga i do kroczenia w Jego mocy drogami 
pokoju.

I I
1. Bóg w Synu swoim Jezusie Chrystusie 

ustanowił p o k ó j  pomiędzy Sobą i w szy
stkim i ludźm i. Tym  samym stw orzył on 
więzy pokoju i m iłości pomiędzy ludźm i.
Nie możemy tego radosnego poselstwa słu
chać ani dalej przekazywać bez poświęcenia 
się ze wszystkich sił ustanow ieniu, zacho
w aniu i utw ierdzeniu doczesnego pokoju 
pomiędzy ludźmi i narodam i.

2. Bóg w Synu swoim Jezusie Chrystusie
p o j e d n a ł  św iat z sobą samym, a ucz
niów swoich powołał do służby pojed
nania. i
i\ie  możemy tego radosnego poselstwa s łu 
chać ani dalej przekazywać bez wskazania 
wszystkim  ludziom i narodom, które dziś 
ze sobą są skłócone, praktycznych dróg 
i możliwości porozumienia. Chcemy sami 
przyłożyć ręki, aby ci, którzy dziś są po
różnieni, żyli ze sobą w pokoju i nauczyli 
się rozwiązywać napięcia i kryzysy bez 
wojny i bez stosowania siły.

3. Bóg w Synu swoim Jezusie Chrystusie oka
zał w szystkim  ludziom  swoją pełną m iło
sierdzia s p r a w i e d l i w o ś ć .
Nie możemy tego radosnego poselstwa słu
chać ani dalej przekazywać bez współdzia
łania, ażeby dla wszystkich ludzi i grup 
ludzkich, dla wszystkich narodów i ras, 
a także dla m iędzynarodowych stosunków 
wypracowany został nowy dobry porządek 
praw ny, służący pokojowi.

4. Bóg w Synu swoim Jezusie Chrystusie zno
s ił nas w szystkich aż dotąd z w ielką p o 
b ł a ż l i w o ś c i ą  i c i e r p l i w o 
ś c i ą ;  z tej cierpliw ości żyje  św iat aż do 
swojej spełni w duchu ostatecznym.
Nie możemy tego radosnego poselstw a słu
chać ani dalej przekazywać bez dopomoze- 

I nia w różnoraki sposób do tego, ażeby 
wszyscy ludzie, m ieszkający na tej ziemi 
okazywali sobie wzajem nie cierpliwość, 
ażeby narody z w ytrw ałością dążyły do po
rozum ienia i gotowe były do wzajemnego 
ponoszenia ofiar.

III

W yznajemy, że chrześcijaństwo i my 
wszyscy długo zwlekaliśm y z otworzeniem  
naszego w nętrza dla pokoju Bożego i z posłu
szeństwem  dla jego przykazania miłości, aby 
dopomóc do stworzenia w arunków  dla docze
snego, ludzkiego pokoju. My wszyscy jesteśm y 
głęboko w plątani w powszechny brak  pokoju.

Z wielkim  bólem i głęboką troską ogląda
my, jak wielkie części chrześcijaństw a zapie
ra ją  się m isji naszego Pana, k tó ry  nas wzy
wa na drogę pokoju, pojednania i spra
wiedliwości, że środki masowej zagłady w spo
sób pseudo-chrześcijański legitym ują, okre
ślone form y porządku społecznego za niezm ien
ne uw ażają oraz zim ną Wojnę przeciwko takim  
narodom  wzniecają, które budują nowy po
rządek społeczny.

Nie możemy przemilczeć faktu, że niezli
czeni współchrześcijanie w yznania rzym sko
kato lick iego , którzy tak  samo jak my tęsknią 
za pokojem  i razem  z nam i się trudzą wokoło 
odwrócenia katastrofy  zimnej i gorącej wojny,
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na skutek  praktycznego zachowania się wielu 
swoich dostojników kościelnych popadli w po
ważne konflikty sumienia.

K ierujące instytucje kościelne — także pew
ne koła w W atykanie — przyczyniają się nie
stety  do tego, że duch zimnej wojny nadal żyje.

W ypowiadając to, nie przestajem y się 
modlić, ażeby Bóg nas samych i naszych rzym 
sko-katolickich braci utrzym yw ał w swojej 
miłości i nas w szystkich doprowadził do po
znania Jego woli i do posłuszeństwa wzglę
dem Jego przykazania miłości i pokoju.

Ponieważ jednak Bóg nie odebrał nam 
obietnicy swojego pokoju, swojego miłosier
dzia i swojej miłości względem ludzi, odwa
żamy się w  im ieniu Jezusa Chrystusa, naszego 
ukrzyżowanego i zm artwychwstałego Pana, na 
nowo stanąć przed chrześcijaństwem, przed 
naszymi narodam i i ich rządam i i przed wszyst
kimi ludźmi z pocieszeniem i prośbą, z woła
niem  i napom inaniem  i zwiastować poselstwo 
pokoju na ziemi.

A Bóg pokoju niechaj nam  i wszystkim  
ludziom udzieli ducha nawrócenia i modlitwy, 
ducha ufności i odważnego czynu.

IV

1. W świetle p o k o j u  Bożego poznaliśmy:
W dobie atom u wojna nie jest więcej da
jącą się uspraw iedliw ić i rozsądną możli
wością rozw iązywania m iędzynarodowych 
problemów. Kto masowe zniszczenia choćby 
tylko bierze pod uwagę, kto dla odstrasze
nia choćby tylko grozi atomową bronią, 
kto nieludzkie środki przygotowuje, kto 
m łodych ludzi wychow uje dla ew entualne
go ich użycia, ten  działa nie tylko prze
ciwko jasnem u pojm ow aniu ludzkiego ro
zumu, lecz grzeszy przeciwko Bogu.
Ze względu na to, że zbrojenia wciąż jesz
cze trw ają, prosim y wszystkie parlam enty  
i wszystkie rządy, aby uczyniły wszystko 
i w iele zaryzykowały, dla w yrzeczenia się 
wojny. 1 \ ' )

Do tego jako pierwszy krok należy za
przestanie doświadczeń z broniam i a tom o
wym i i ugoda co do m iędzynarodowej kon
troli.
Do tego należy rezygnacja ze strony nie 
uzbrojonych jeszcze w broń atomową na
rodów z posiadania środków masowej za
głady. Do tego należy wszystko, co służy 
dążeniu ku powszechnemu totalnem u roz
brojeniu i ku zorganizowanem u pokojowi 
światowem u.
W reszcie do tego należy powszechny zakaz 
wszelkiej broni jądrow ej i zniszczenie obec
nych zapasów, tak aby w końcu energia 
atomowa służyła wyłącznie celom poko
jowym.
Do tego należą także wszelkie usiłowania 
i propozycje do ustanow ienia bezatomowych 
stref i stw orzenia m iędzynarodowo gwa

rantow anych układów o neutralności. 
Nierozwiązane zagadnienie Niemiec jest 
niebezpieczną raną  na ciele Europy. 1 dla
tego zwracam y się do Kościołów i chrze
ścijan, do rządów i do społeczeństwa w obu 
państw ach niem ieckich z prośbą, aby po
znali szczególnie niemieckie pokusy, m a
jące swoje źródło w każdej form ie zbro
jenia się, a w szczególności w zbrojeniach 
atom owych i żeby przez rezygnację z tego 
aktyw nie się przyczynili do utrzym ania po
koju w  Europie i w świecie.

2. W świetle p o j e d n a n i a  Bożego po
znaliśmy:
Zimna w ojna jest przygotowaniem  do ka
tastrofy  atomowej. Wiemy, że wszystkie 
narody tęsknią za pokojem. Zimna wojna 
wszędzie tam  jest widoczna, gdzie mimo to 
narody i państw a szukają swojego szczę
ścia i swego dobrobytu kosztem innych na
rodów i państw .
Należy dziś przede wszystkim  konsekw ent
nie wziąć pod uwagę współżycie i konstruk
tyw ną współpracę takich narodów  i grup 
narodowych, k tóre żyją w różnych syste
mach ekonomicznych, politycznych i ku l
tu ra lnych  i w różnych tradycjach. Na m iej
sce wzajem nego potępienia musi przyjść 
przyjazna konkurencja.

3. W świetle s p r a w i e d l i w o ś c i  Bożej 
poznaliśmy:
Wszyscy ludzie, w szystkie narody i w szyst- 
kie rządy stoją dziś przed ciężkim zada
niem, żeby nie tylko wojnę wykluczyć, lecz 
światu dać porządek, w k tórym  dotąd tak 
bardzo upośledzone narody i państw a, szcze
gólnie w Azji, Afryce i Am eryce Łaciń
skiej m ogłyby się rozwijać. Nasze modły 
przyczynne i pełne współczucie odnosi się 
do w szystkich uciśnionych, wzgardzonych 
i pozbawionych praw  ludzi, do wszystkich, 
którzy się znajdują na drodze do wolności 
i niepodległości. Jeśli o to chodzi, myślimy 
także o tych ludziach i państw ach białej 
rasy, od których dziś, szczególnie w w y
m ienionych częściach świata, żąda się w y
rzeczenia się wpływów i dom niem anych 
praw , bogactwa i źródeł surowców.
Stare państw a kolonialne muszą się nau
czyć, że należy zrezygnować ze swoich po
zycji siły. Narody, k tóre m aterialnie lepiej 
żyją, muszą zrozumieć, że trzeba być goto
wym  do ofiar w celu dopomożenia do pod
niesienia stopy życiowej cierpiących nędzę 
narodów.
U patrujem y rozwiązanie ciężkich proble
mów w tzw. krajach  nierozw iniętych tylko 
na drodze wzajem nej współpracy pomiędzy 
wszystkim i państw am i, pomiędzy starym i 
i nowym i narodam i. Wyniosłość rasowa, 
każda form a nowego kolonializmu, jak 
również każde czasowe ociąganie się przy 
usuw aniu palących potrzeb milionów ludzi, 
będą siały nienawiść i będą zagrażały po
kojowemu współżyciu narodów. Państwom , 
które w ydają niesłychanie wysokie sumy



na zbrojenia, przypom inam y, że każde ich 
zmniejszenie w ydatków  na zbrojenia zw al
nia środki gospodarcze, k tórym i można zła
godzić głód i w ielkie ludzkie potrzeby 
w świecie, a narodom  otworzyć dostęp do 
obfitości dóbr tej ziemi. Pożądane jest szyb
kie działanie. i

4. W świetle c i e r p l i  w7 o ś c i  Bożej po
znaliśmy:
N iepojęte techniczne możliwości złożone 
zostały nam  ludziom do rąk. Możemy ich 
użyć ku przekleństw u i zagładzie lub też 
ku błogosławieństwu i pożytkowi ziemi 
i jej ludzi.
W wierze w Bożą pobłażliwość pełni je
steśm y ufności, że on zachować pragnie 
życie ludzkości, a pomiędzy narodam i, za
m ieszkującym i ziemię, chce ustanowić po

kój. Lecz do tego pragnie on naszego ludz
kiego trudu  dla pokoju pomiędzy naro
dami, dla ludzkiego pojednania i dla spra
wiedliwości na ziemi.

V

V/ tym  dziele pokoju mogą się wszyscy 
ludzie zespolić, albowiem Pan Bóg ma wszyst
ko w swoim ręku. On kieruje wszystkim i ludź
mi według swojej rady miłości i zachowuje 
dla siebie ostatnie słowo w przychodzącym  
Panu Jezusie Chrystusie. To jego miłość na
kłada na nas obowiązek, abyśm y wszystkich 
ludzi dobrej woli wzywali do współpracy.

Pokój Boży, który przewyższa wszelki ró
żu, będzie strzegł serc i m yśli naszych w Je 
zusie Chrystusie.

Ks. Ryszard T renkler

PASTOR MARC BOEGNER

Z ukończonym  80-tym  ro
kiem życia schodzi ze 

sceny czynnej służby kościel
nej jedna z na jcharak tery- 
styczniejszych postaci zarówno 
francuskiego, jak i światowego 
protestantyzm u — Ks. Dr. 
M arc Boegner.

Urodził się w Eipinal w  r. 
1881 jako syn tam tejszego 
prefekta. Do gim nazjum  
uczęszcza najpierw  w rodzin
nym  mieście, a następnie w 
Paryżu. Śladem  swego ojca 
studiuje prawo, aby następnie, 
idąc za powołaniem serca, po
święcić się teologii, k tórą koń
czy w 24 roku życia. P iastu jąc 
przejściowo różne stanow iska 
w Kościele Reformowanym, 
obejm uje w r. 1918 parafię re
formowaną w Paryżu, z którą 
związuje swoje całe życie, 
obejm ujące pracę duszpaster
ską. Sława doskonałego, wielce 
uduchowionego kaznodziei, 
umiejącego porywać najbar
dziej niew rażliwych słucha
czy, szybko przekracza g rani
ce jednej parafii, a potęga oso
bowości rychło pasuje go na 
duchowego przywódcę nie ty l
ko francuskiego Kościoła Re
formowanego, w k tórym  od r.

1938 do 1950 piastu je urząd 
przewodniczącego Rady, lecz 
także na przywódcę całego 
francuskiego protestantyzm u.

Rada Związku Kościołów 
Protestanckich we Francji (Fe
deration P ro testan te  de F ran 
ce), obejm ująca zrazu refor
m owanych i lu teran, wybiera 
go w r. 1929 na swego prezy
denta, na k tórym  to stanow i-

sku pozostaje do bieżącego ro
ku, kiedy to na skutek jego 
rezygnacji w ybrany zostaje na
stępcą Ks. Charles W estphal. 
Na tym  eksponowanym  stano
wisku przez przeszło 30 la t jest 
m iarodajnym  w yrazicielem  
opinii całego francuskiego pro
testantyzm u. Ks. Boegner po
trafił bowiem zgromadzić pod 
jednym  dachem  nie ty lko lu-

Pastor Boegner brał n iezw ykle  czynny udział w licznych zjazdach e k u m e 
nicznych. Oto w idz im y go w towarzystwie czołowych osobistości życia

kościelnego.
Od lewej stoją: bp. Berggraf (Norwegia), patryjarcha ekum eniczny  A the-  
nagoras I, ks. Boegner (Francja), arcybiskup Dr Fisher (W. Brytania), 

biskup G. Bromley Oxnam (USA).
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teran  i reform ow anych, lecz 
także m etodystów i baptystów. 
Był on nam iętnym  w yrazicie
lem opinii, że w krajach o w y
raźnie przytłaczającej większo
ści katolickiej, mniejszości 
protestanckie nie mogą sobie 
pozwolić na oddzielne wegeto
wanie, ale że razem złączone 
i zgodnie dążące do wspólnego 
celu, mogą odegrać ważną rolę 
w życiu społecznym.

I tem u właśnie zrozum ieniu 
należy przypisać fakt, że pro
testantyzm  francuski, liczący 
nie cały m ilion wyznawców, «po
tra fi być w ażnym  czynnikiem  
w 'życiu. Kościół katolicki 
i jego 'hierarchia poważnie się 
z n im  liczą. „W tym  sa
m ym  k ierunku pracowało wie
lu innych; ale faktem  jest, 
że jego in icjatyw a ,,jako pre
zydenta w swojej Radzie” , mo
gę naw et powiedzieć pod jego 
„rządam i”, nie bacząc na nie
bezpieczeństwo dotknięcia tym  
naszego indywidualizm u, spra
wiła, że protestantyzm  znowu 
się skupił po narodow ej kata
strofie, na nowo odnalazł sens 
Kościoła i obowiązki względem 
św iata” (A. F inet z „Refor
m ę”). Bo też Ks. Dr. Boegner 
potrafił wzniecić w sum ieniach 
chrześcijan niepokój z powodu 
nierozwiązanych problemów 
społecznych i ze względu na 
czekające realizacji ważne 
obowiązki obywatelskie.

Po dojściu do władzy Hi
tlera  w ystępuje jako zdecydo
wany wróg rasizm u i polityki 
gwałtów. Bierze w obronę nie
mieckich socjalistów i Żydów, 
zmuszonych szukać we Francji 
schronienia przed terrorem . 
„M arc Boegner zdawał sobie 
spraw ę z ogromu odpowiedzial
ności w  ciem nych dniach oku
pacji. Aby sprostać tej odpo
wiedzialności, mógł się oprzeć 
na znakom itej większości pro
testantów , przede w szystkim

na duchownych, ale też i na 
świeckich, którzy, choć przed
tem  indyferentni, teraz garną 
się do Kościoła. Na niego spadł 
obowiązek wszystkie te  spraw y 
i żądania w  im ieniu społeczeń
stw a przedstawiać rządowi w  
Vichy i władzom okupacyjnym ; 
a rezonans tych usiłowań był 
tak  wielki, że ten przedtem  nie
raz niedoceeniany protestantyzm  
okazał się teraz wielką ducho
wą siłą” (Rene Courtin). Nie 
wahał się w czasie okupacji 
podnieść swój głos przeciwko 
prześladowaniom Żydów, a 
nadrabinow i wyrazić publicz
nie w im ieniu w szystkich pro
testantów  swoje głębokie ubo
lewanie. W liście do Petaina 
protestow ał przeciwko wywóz
ce Żydów.

Sprawy czysto ludzkie ni
gdy nie były obojętne dla pa
stora Boegnera. Nie bacząc na 
prestiż narodowy nazywa po 
imieniu nadużycia władzy i 
okrucieństw a, popełniane przez 
czynniki wojskowe i cywilne 
w Algierii. Głęboko pojęty  hu
manizm i poczucie spraw iedli
wości nie pozwalają mu m il
czeć. Wysoki au tory tet, jakim  
się cieszy w całym bez różni
cy wyznania społeczeństwie, 
otw ierają mu drzwi do najw yż
szych osobistości państw ow ych. 
Odznaczony orderem  Legii Ho
norowej konferuje z de Gau- 
lle’m. W skazuje na klęskę al
koholizmu we Francji, na de
strukcy jny  wpływ pornogra
ficznych filmów, na zwlekanie 
z uchwaleniem  pro jek tu  usta
wy, któraby kres położyła 
traktow aniu  odm awiających 
służenia w wojsku, ze wzglę
du na sumienie, jako zwykłych 
krym inalistów , na konieczność 
zakończenia beznadziejnej woj
ny w Algierii.

Pisząc o Boegnerze, nie 
można pominąć jeszcze jednej 
rzeczy, a mianowicie, że był z 
krw i i kości mężem Ekumenii. 
Należał do „ojców ekum eniz
m u”, do tych, którzy z uporem  
tw orzyli właściwy klim at i 
przesłanki do powołania do ży
cia uniwersalnego organu dla 
protestanckiego i praw osław 
nego chrześcijaństwa, co póź
niej znalazło realny kształt w 
Światowej Radzie Ekum enicz
nej. Nie dziw więc, że in sty tu 
cja ta, form alnie założona na 
światowej konferencji w Am
sterdam ie w r. 1948, podołała 
go na jednego z pięciu człon
ków prezydium . I na tym  też 
stanow isku okazał się niezw y
kle aktyw nym  i twórczym, 
szczególnie gdy chodziło o 
pokój, pojednanie czy pomoc.

Pastor Boegner już dawno 
zasłużył sobie na odpoczynek. 
Jednakże żywotność fizyczna i 
niezwykle jasny um ysł nie po
zwoliły mu do niedaw na zre
zygnować ze spoczywających 
na nim  obowiązków. Ale tak  
już n iestety  jest. Wiek robi 
swoje, a od czasu śmierci żo
ny robiło się coraz spokojniej 
wokoło niego. W stosunku do 
siebie stosował i nadal stosuje 
surową dyscyplinę. Jego kaza
nia, pełne duchowego dyna
mizmu, wciąż jeszcze ściągają 
wielkie rzesze w iernych, a 
przem ówienia pasyjne, w ygła
szane przez radio, słuchane są 
z ogromnym  zainteresowaniem  
przez tysiące Francuzów bez 
różnicy wyznania.

Tytułu prezydenta nie lu
bił. Chciał zawsze być tylko 
pastorem . W tym  powołaniu 
znajdował sens swego przebo
gatego życia. Teraz usunął się 
w cień, zatrzym ując jedno ty l
ko stanowisko, a mianowicie 
prezydenta CIMADE — orga
nizacji pomocowej dla ucieki
nierów algierskich.

W radościach naszych słychać szept Boga, 

w sumieniu — Jego mowę;
lecz w cierpieniach naszych głośne wołanie.

C. S. LEWIS
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STANISŁAW HUMMEL

NA MARGINESIE „MYŚLI O  DAWNEJ POLSCE” P. JASIENICY

P RZED paroma miesiącami przeczytałem  tę 
ostatnią książkę P. Jasienicy. Było to dla 

mnie duże przeżycie i satysfakcja. Tem at w y
bitnie historyczny ujęty  jest przez autora nie
słychanie analitycznie i podbudowany głęboko 
faktam i, a jednocześnie form a jego przedsta
wienia jest niezwykle oryginalna i atrakcyjna. 
W czytelniku rodzi się pytanie: co sprawia, że 
ten ,,w ykład historii“ czyta się tak lekko i cie
kawie jak powieść? Przypom inają się czasy 
szkolne, kiedy naw et podręczniki dziejów oj
czystych w ydaw ały się nudne i suche, a czyta
ło się je pod przymusem. I w łaśnie to zestawie
nie odmienności podania tem atu najdobitniej 
wskazuje na niezwykły i niecodzienny talent 
autora; to jest jego bezsporną zasługą i tajem 
nicą jego swoistego stylu pisarskiego.

Szczególnie interesujące są końcowe myśli 
i wnioski autora ze względu na ich śmiałość i 
oryginalność. Wśród nich specjalną uwagę 
zwróciłem na następujące kapitalne, moim zda
niem, stw ierdzenie pisarza, który, analizując 
przyczyny upadku Polski, rozważa, jakie były
by nasze perspektyw y rozwojowe, gdyby Pol
ska nie zawarła Unii z Litwą, i pisze krótko, 
ale jakże znamiennie: „Może by wtedy kraj nie 
zmarnował takiej okazji generalnej przebudowy 
jak Reformacja“.

Czytając te głębokie słowa, przychodzą na 
myśl inne podobne konkluzje i sądy, jakie kie
dyś już formułowali nasi wielcy myśliciele i 
narodowi wieszcze. Chyba pożytecznym będzie 
podać choć parę najw yraźniejszych przykła
dów, dowodzących, że P. Jasienica, idąc zupeł
nie odrębnym i drogami, dochodzi do tych sa
mych stwierdzeń.

Michał Dobrzyński (1849— 1935), w ybitny 
historyk pisze w  „Dziejach Polski w  zarysie“ : 
„Zygmunt Waza nie dla dobra i pomyślności 
Polski związał się też z Habsburgami, lecz dla 
walki z protestantyzmem poza granicami kra
ju; przyjął polską koronę przede wszystkim w 
tym celu, ażeby oparłszy się na potężnej a prze
ważnie katolickiej Polsce, protestantyzm  
szwedzki przemocą obalić... Politykę tę popie
rała kuria rzymska, dla niej Polska również sta
nowiła tylko prowincję kościelną, k tórą dla do
bra Kościoła można było, a w danym  razie na
leżało nawet poświęcić. Inaczej jednak sądzić 
m usim y króla, który w Polsce widzieć miał 
naród i państwo, a pierwszy je dla interesu 
Kościoła poświęcał“.

Podobnie Józef Szujski (1835— 1883), histo
ryk, konserw atysta, w swych „Dziejach Polski“ 
stwierdza: „Polska wśród tych szamotań... do
znaje tylko stanowczej katolicyzm u reakcji... 
Inne narody, przechodząc z kwestii religii w 
kwestię wolności, z wojen religijnych w pewne

w ytknięte polityczne dążenia, przebyły w sku
tek reform acji jakąś szkołę, weszły na wyższy 
stopień rozwoju... Potrącona reform acją stała 
się Francja absolutną monarchią, Anglia roz
poczęła św ietną epokę za Elżbiety, Szwecja pod
niosła się do chwilowego w  dziejach św iata zna
czenia, Austria, Hiszpania i Włochy zakam ie- 
niały i skostniały, aby ją  (reformację) od trą
cić... Polacy mieli wolność nim reform acja przy
szła, gdy przyszła, wywalczyli i dla niej z ła t
wością obywatelstwo... Uznana, upadła, bo nie 
budziła więcej interesu... Polacy... obum arli dla 
ruchu i postępu europejskiego. Stąd to kato
lickie myśli unii, podbicia Moskwy, walki z 
Turkami. W alka kresowa staje się w  Polsce po
pularną, w m iarę jak reform acja ginie, jak  ka
tolicyzm na pow rót w duszę narodu się wko- 
rzenia. Europa nowa, tak racjonalistyczna, jak 
i katolicka, nie mogła się nigdy porozumieć z 
tym  dziwotworem państwa, które wolnom yśl
nością swych instytucji wyprzedziła najśm iel
szych liberałów, a zaśniedziałością swych śred
niowiecznych dążeń uchodziło za Chiny euro
pejskie... Stąd jeden i drugi obóz europejski 
przyszedł wreszcie do przekonania, że Polska 
jest zawadzającą na świecie mumią, k tórą roz
drapać najstosowniejszą byłoby rzeczą“.

A oto charakterystyczny fragm ent z „Pa
m iętników czasów m oich“ Juliana Ursyna 
Niemcewicza (1757— 1841), posła na Sejm W iel
ki, adiutanta Kościuszki: „...szlachta, która so
bie wszystkie rządy i pieczę nad krajem  przy
właszczała, dbała jedynie o w iarę katolicką i 
zgubne swe przywileje; spuszczając się na 
wszystkich świętych, nie chciała ni płacić po
datków, ni mieć wojska do obrony kraju : nie 
dziwić się przeto, że wkrótce przyszły czasy, iż 
czyhający na dziedzictwo jej sąsiedzi zabójcze 
swe zamysły spełnili na n iej“.

Ksiądz Hugo Kołłątaj (1750— 1812), współ
autor Konstytucji 3 Maja, wyraża myśl podob
ną w swym dziele pt. „Stan oświecenia w Pol
sce“ : „...względem czego Polska stawała się nie
raz ofiarą przez sprężyny, którem i Rzym poru
szał, mieszając się do wyborów królów i losu 
wojen naszych, wciągając nas w niesnaski z są
siadami... Wszystko to brało początek z naszych 
szkół zakonnych, które nas w praw iały w podob
ny m yślenia sposób, zasłaniając przed nami 
zbyt długo i to światło nauk, w których nas in
ne wyprzedziły kraje...“

Seweryn Goszczyński (1801— 1876) poeta, 
powstaniec 1830 r. tak  ocenia rolę katolicyzm u 
w rozprawie pt. „M oralna podstawa spraw y 
polskiej“ : „Katolicyzm... urządziwszy Polskę w 
swoim duchu, podniósłwszy się nad nią władzą 
duchowną, spojrzał na nią jak na swoją w łas
ność, zapragnął zmienić ją  w  ślepe narzędzie
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swojego bezwarunkowego samowładztwa... ją 
ociemnił jezuityzmem, duchem cudzoziem
szczyzny sprowadził z drogi czysto narodowej, 
nietolerancją zakrw aw ił, zeszpecił, rozdzielił, 
osłabił, następnie upodlił, przywiódł nad prze
paść zguby i w  końcu przeklął“.

Podobną ocenę daje Stanisław Szczepano- 
wski (1846— 1900), publicysta, w studium  pt. 
„Idea polska wobec prądów kosmopolitycz
nych“ : „A te losy straszne są od trzech wieków, 
od chwili, w której powstała reform acja i doj
rzała rewolucja. Patrząc na to, co się od tego 
czasu dzieje z narodam i katolickimi, to serce się 
ściska i strach przejm uje na myśl, że my do 
nich należymy, należeć musimy, ... narody ka
tolickie żyją jakby klątw ą bożą, wydziedziczo
ne od wszelkich nabytków  postępu i cywiliza
cji, tym  bardziej upośledzone, w tym  głębszą 
przepaść pogrążone, im bardziej im wyłączniej 
są katolickim i“.

A wyczulona na krzywdę narodu Maria Ko
nopnicka pyta wprost:
„Czemuż m y razem z Lutrem  nie poszli przed

wieki
Przed bram ę W ittenberską młot podać

i ćwieki...
Ale my zawsze stali po Kościoła stronie, 
Żołnierz w iary w Jagiełłów chadzał nam

koronie...
A jako Jan  chrzciliśmy od morza do morza 
Kośćmi wyznawców znacząc dla kruków

noclegi,
Nieśliśmy krzyż łaciński przez Sybiru śniegi... 
Rzym to druga ojczyzna, i lepsza, bo z ducha! 
Dzwonią w Rzymie — to Polska na kolanach

słucha!
O, w stań ty  znieważony, ty  duchu dziejowy! 
Odwołaj odsiecz W iednia i bój Częstochowy! 
Odwołaj Bar i Chocim i prochy te stare 
Bohaterów rzuć na w iatr, co legli za w iarę!“

Nie inaczej na sedno sprawy polskiej pa
trzy  Adolf Nowaczyński (1876— 1944) endek, 
antysem ita:

„W yznanie rzym skie jest to wyznanie,
K tóre się w Polsce, Irlandii, Hiszpanii 
Wessało harpią. Mocą dusz tyranii 
W nich założyło wieczne panowanie,
K tórem u dzięki ludy te wciąż w  stanie 
Dzikim i ciemnym są z szczęścia obrani...
Myśl niepodległa przem ieszkuje kątem ...“

Artur Górski, ur. 1870, pisarz, w  rozprawie 
pit. „Ku czemu Polska szła“ (1921) następująco 
ocenia skutki upadku Reformacji w Polsce: 
„Jak nas uczą dzieje unii i wojen kozackich, 
swar i ucisk wyznaniowy prowadzony był przez 
sługi kurii rzymskiej... Utworzył się też za 
wpływem  zakonu jezuitów nieszczery stosunek 
rządu do społeczeństwa, czego obrazem była 
Polska za Zygm unta Wazy; rząd dążył do ce
lów stronnictw a katolickiego w Europie wbrew 
naw et żywotnym  interesom  narodu, ... szkoła 
bowiem wychowania religijnego prowadziła do

cnót domowych i dewocji, ale nie dbała zgoła
0 rozwój sumienia publicznego“.

Duże odstępy czasu, jakie dzielą te sądy, 
odmienne bazy badań oraz różne postawy ży
ciowe ich autorów, z którym i żaden przecież 
sam nie był protestantem , nasuw ają chyba ty l
ko jeden wniosek: Reform acja mogła być do
brodziejstwem  Polski.

Ze względu na analogiczny aspekt zasadni
czego wniosku P. Jasienicy należało po ukaza
niu się jego książki oczekiwać jakiegoś odżewu 
ze strony publicystyki katolickiej. Cierpliwe 
oczekiwanie dało rezultaty, gdyż ukazały się 
dwie poważne recenzje, a mianowicie Andrzeja 
W ielowieyskiego w „W ięzi“ (Nr 1-33) oraz An
toniego Gołubiewa w Tygodniku Powszechnym 
(Nr 636 i 637).

Ponieważ sam nie jestem  literatem  ani re 
cenzentem, a uważam, że nasze kręgi ewange
lików powinny poznać omawianą książkę (mi
mo, że w księgarniach już jej dostać nie moż
na), więc pozwolę sobie przytoczyć kilka naj
istotniejszych opinii tych pisarzy.

A. W ielowieyski stwierdza, że: „Jasienica 
próbuje sprecyzować, na czym polegały charak
terystyczne rysy dynastii piastowskiej... i dać 
odpowiedź na pytanie, gdzie tkw iły źródła siły
1 postępu za czasów Piastów i jakie były przy
czyny zaham owania rozwoju w XV wieku i 
upadku w następnych stuleciach... Godne za
stanowienia są jego (Jasienicy) uwagi o szcze
gólnym charakterze chrystianizm u polskiego, 
który  wyrósł z zachodniego pnia, ale nie był, 
pomimo przyjęcia i pokochania go przez naród, 
czymś głęboko własnym, czymś przetworzonym  
w trudzie i mozole, tak  jak przetw arzały go 
przez pierwsze tysiąclecie narody zachodnie i 
południowej Europy. Kto wie, czy rzeczywiście 
nie należałoby w tym  właśnie braku własnego 
wysiłku upatryw ać pewnej powierzchowności 
w katolicyzmie polskim, który  miał może rów
nież swój udział w  polskim, nie zawsze zresztą 
dochowanym, duchu tolerancji... (podkreślenia 
m oje S.H.). Ogólny bilans Unii wypada na na
szą niekorzyść. Polska bez porównania więcej 
dała niż wzięła... Umiejętności rękodzielników, 
kupców i chłopów, pouczenia bakałarzy wsiąkły 
w Litwę i Ruś... Praca tych samych mieszczan 
i chłopów w ówczesnej Koronie, w  epoce w rze
nia Reformacji, mogła dać o ileż cenniejsze dla 
nas w yniki ku lturalne i ustrojowe... Nie zdoła
no ani zniszczyć Krzyżaków, ani zdobyć i u trzy
mać Inflant... krok za krokiem  wycofywano się 
z ziem ruskich, nic nie wyszło z prób osiągnię
cia Morza Czarnego... usunęli Jagiellonów z 
Czech i W ęgier Turcy i Habsburgowie... — 
Książki Jasienicy uczą nas politycznego m yśle
n ia“.

Jak  więc widzimy, sform ułowania Wielo
wieyskiego (wyżej podkreślone) są bardzo wiele 
mówiące i śmiałe, jakkolwiek nie przytacza on 
bezpośrednio zupełnie wyraźnego w swym uję
ciu oraz znaczeniu wniosku P. Jasienicy.

A. Gołubiew w swych dwóch bardzo „koby- 
lastych“ i szczegółowych artykułach (zastrzega
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się, że to nie są recenzje) również w zasadzie 
pozytywnie ocenia „Myśli o dawnej Polsce“, na
zywając je osiągnięciem „jednym  z najw ybit
niejszych, pod wieloma względami rew elacyj
nym, posiadającym ogromny ładunek myśli, 
niejednokrotnie odkrywającej zupełnie nowe 
perspektywy... To niew ielkie dziełko stanowi 
zupełnie nowy pogląd na nasze dzieje, pogląd 
wym agający wnikliwego przem yślenia i stano
wiący punkt wyjścia do rewizji w ielu przesta
rzałych i niesłusznych sądów o naszej narodo
wej historii... A utor jest często wnikliw szy od 
niejednego historyka... Droga, po której kroczy, 
jest drogą w izjonera“.

Niestety, A. Gołubiew „przeoczył“ tę na j
ważniejszą dla nas wizję P. Jasienicy: wizję 
Reformacji, lub może o niej „zapom niał“. Co- 
prawda pisze, że niejedno w tw ierdzeniach J a 
sienicy jest oczywiście sporne i że w  ocenie ol
brzymiego w kładu chrześcijaństwa w dzieje na
szego narodu „tu i ówdzie zdarzają się akcenty 
jakby emocjonalnego urazu“, ale kropki nad „i“ 
nie postawił; nie rozstrzygnął, czy ta w izja Re
formacji u Jasienicy stanowi „rewizję przesta
rzałego i niesłusznego sądu“ czy też jest jego 
„emocjonalnym urazem “.

A. Gołubiew stw ierdza dalej, że książka J a 
sienicy „porusza zagadnienia najbardziej pod
stawowe i ważne diLa każdego Polaka“ , ale 
stw ierdzenie autora, najistotniejsze dla nas Po
laków Ewangelików — pom ija całkowicie. Czy 
to jest „chrześcijańska lojalność“, czy też brak 
kontrargum entów , aby Jasienicy zaprzeczyć?

A. Gołubiew, jakby spodziewając się tych 
„wątpliwości“ przeprasza w końcowych ustę

pach swego artykułu: „Jeżeli gdzieś bezwiednie 
myśl tę (Jasienicy) przeinaczyłem, proszę o w y
baczenie i autora i czytelników — ale stara
łem się być jej najwierniejszym. Moją czujność 
wzmagała waga problemów, które Jasienica w 
„Myślach o dawnej Polsce“ porusza“.

No cóż, my Polacy w ierni Reformacji, nie 
możemy mieć pretensji, że A. Gołubiew coś 
„przeinaczył“, ale że zgodnie ze „swoją czuj
nością“ coś przemilczał, o to żal chyba mieć po
winniśmy, bo tak w nikliw y historyk, jakim  jest 
A. Gołubiew musi być obiektywny, choćby 
względem autora (jeżeli nie względem historii).

Na zakończenie dodajm y jeszcze, że zapo
wiedziana jest w krótce następna książka P. J a 
sienicy pt. „Polska Jagiellonów “, a ponieważ w 
tym  właśnie okresie historycznym  kraj nasz 
„przetraw ił“ Reformację i na nieszczęście m u
siał być sługą obcych zewnętrznych idei oraz 
grać rolę „przedm urza“, więc z ogromnym za
ciekawieniem oczekujemy, jak  autor rozwinie, 
podbuduje faktam i i uzasadni ten  swój sąd, k tó
ry raz jeszcze dla podkreślenia jego wagi przy
toczę: „Może by w tedy kraj nie zmarnował ta 
kiej okazji generalnej przebudowy, jak Refor
m acja“.

My ewangelicy polscy uznajem y w pełni rolę 
jaką w iara i cywilizacja chrześcijańska odegrała 
w pierwszych wiekach piastowskich, niew ątpli
wie Polska skorzystała wówczas z przyjęcia tej 
postępowej idei — uważamy jednak (i jak to 
z powyższego wywodu wynika nie tylko my 
sami), że odrzucenie następnego z kolei ożyw
czego i postępowego prądu, jakim  była idea Re
form acji — odbiło się ujem nie w dziejach na
szego narodu.

PAPIEŻ JAN XXIII A KULT MARII

Cały szereg wypowiedzi obecnego papieża Jan a  
X X III w skazuje, że reprezen tu je on tę sam ą linię po
bożności m ary jnej, jak  jego poprzednicy Pius IX  
i .Leon X III.

Jeszcze jako  kardynał Roncalli p isał do biskupa 
Lourdes: „W chwili, gdy rozpoczyna się konklawe, 
m yśli m oje idą do Lourdes do bazyliki św. P iusa X, 
a w szczególności do Niepokalanej Dziewicy w gro
cie”. A zaraz potem , gdy w ybrany został na papie
ża, pisał do tegoż biskupa, dziękując m u za g ra tu 
lacje, że jego myśli ciągle przebyw ają w Lourdes 
w  grocie, „która s ta ła  się Nam teraz jeszcze droż
sza, ponieważ Domus M ariae Dcmus P apae”. 
(G sserw atore Romano Nr 261 (1958).

W encyklice „G rata recordatio” (O.R. Nr 226 
(1959) upom ina: „Zwracajcie się z coraz w iększą 
ufnością do M atki Bożej Dziewicy, do k tó re j ucie
kali się chrześcijanie zawsze, szczególnie zaś 
w czasach ciężkich, ponieważ ona uczyniona zosta
ła źródłem  zbawienia d la całego rodzaju ludzkie
go”. Osservatore Romano podaje w Nr 218/1959 
daw niejsze wypowiedzi obecnego papieża. Słowo 
z Mat. 1,16 określił on jako  fundam ent całej teo
logii w yjaśniającej stosunek i związek m iędzy sa 
k ram entem  K om unii świętej a M arią Panną. Cy
tu je słowo A ugustyna: Caro C hristi caro M ariae 
(Ciało C hrystusa je st ciałem Marii).

O pierając się na dogmacie o n iepokalanym  
poczęciu, dowodzi, że w Sakram encie k rw i Jezusa 
C hrystusa jest także krew  M arii. „Zważcie, bracia, 
jak ie są elem enty kosztownej krw i Jezusa. One zna j
du ją się ukry te w św iętym  sercu  Anny; one po jaw iają 
się przem ienione we krw i M arii oblubienicy Ducha 
Świętego... Ta k rew  płynie w św iętym  Sercu, za
barw ia policzki Bożego Dzieciątka... Ona w ystępuje 
jako  krople potu podczas w alki Jezusa w Getser 
jnane... D ram at, który rozpoczął się w niepokalanym  
poczęciu, kończy się w św. Sakram encie... Dlatego 
w  każdej kom unii w idzim y „N iepokalaną”.

W związku z „objaw ieniem ” się M atki Bożej w F a
tim ie powiedział: „Zasłony w postaci chleba i w ina 
nie poziwalają Jezusow i ukazać nam  swegO' oblicza 
aż  nadejdzie dzień sądu ostatecznego... Ale w go
dzinie śm ierci zostawił nam  Jezus jako  testam ent 
niewymownego b raters tw a sw oją m atkę. Można by 
powiedzieć, że zezwolił jej nawiedzać nas, tak, że 
pokazuje nam  raz tu, raz tam , sw oje niewieście, 
m atczyne oblicze”.

W G sservatore Rom ano N r 194/1959 zamieszczone 
zostało pozdrow ienie radiow e papieża przesłane 
św iatow em u kongresowi K ongregacji m ariańskiej w 
N ewark. Uczestników kongresu nazywa czcicielam i 
M atki Bożej, propagatoram i jej religii, szerzy cięłam i 
jej m atczynego panow ania, a dalej powiedział: „Wie
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Maria współdziałała i współdziała z Jezusem w jego 
dziele zbawienia i odkupienia.

Jak to pogodzić z tym, że Biblia o tym nie nie 
wie? Jak to zrozumieć, że papież po 20 wiekach gło
si nauki, których nie znali ani ewangeliści, ani apo
stołowie? Jak mogli oni pominąć w swoich Ewange
liach i listach nauki tak centralnej dziś dla Kościoła 
r zymśko-ka tol i c k ie go ?

Czy oni wobec tego nie powinni przez papieża być 
pociągnięci pod wspólny mianownik z nami, prote
stantami, o których obecny papież mówi, że „zdo
bią się mianem chrześcijan, chociaż są od Nas odłą- 
02001”? Bo pewne jest, że apostołowie są z nami 
zgodlni w nauce o odkupieniu grzeszników przez 
krew Jezusa Chrystusa, a także, jeżeli idzie o pry
mat papieża i jego „nieomylność”.

JAX

le niezawodnych znaków wskazuje na to, ze nasze 
czasy cechuje usposobienie maryjne. Z dnia na dzień 
staje się sprawą coraz bardziej oczywistą, że Maria 
toruje grzesznej ludzkości drogę powrotu do Boga, 
.że Maria jest naszą najmocniejszą ufnością, naszą 
najpewniejszą podporą i fundamentem naszej na
dziei”.

„O Maria, refugium peiccatorum, o Maria, conso- 
latrix, afflictorum, o Maria, auxilium christiano- 
ram!” (Maria, ucieczka grzeszników, pocieszycielka 
zatroskanych, pomoc cnrześcijan) — oto słowa, ja
kimi papież izwraca się do Marii.

Widzimy z tego wyraźnie, jak obecny papież żyje 
w mistycznej atmosferze kultu Marii. A w zacyto
wanym przemówieniu radiowym do uczestników 
kongresu w Newark pokazuje się, jak bliski jest Jan 
XXIII dogmatu o Marii jako współodkupicielce, że

Jerzy Sliziński

ŚLADAMI BRACI CZESKICH w SZWECJI

W idok Göteborga. Port

Po raz pierw szy zetknąłem  
się ze szwedzkim slaw istą 

prof. G unnarem  Jacobssomem 
z Goteborga tna zjeździe kom e- 
niologów w Pradze w  r. 1957, 
następnie jeszcze kilkakrotnie 
w W arszawie.

— „Mamy w Szwecji cie
kaw e m ateriały  dotyczące B ra
ci Czeskich. Nie chciałby Pan 
kiedyś do nas przyjechać? Za
prosim y P an a“ . —

Dawno już zapomniałem  o 
tej rozmowie, gdy na początku 
ubiegłego roku otrzym ałem  od 
Insty tu tu  Szwedzkiego' w Stock- 
holm ie oficjalne zaproszenie na 
miesięczny pobyt w  Szwecji.

W yjazd ustalono na 13 sierp
nia, a następnego już dnia p ły
nąłem  supernowoczesnym  pro
mem z Sasnitz do Tralleborga. 
W lekkiej m gle zatraciły  się 
uryw iste kredowe brzegi w ys
py Rugii, za nam i pozostał 
przylądek Arkona, gdzie ongiś 
wznosiła się jedna z najw ięk
szych pogańskich św iątyń sło
wiańskich.

Sztokholm, przepięknie nad 
wodami jeziora M alarę n poło
żona stolica Szwecji, w pełni 
zasługuje na określenie „Wene
cja północy“. Godzinami moż
na spacerować nad brzegam i 
kanałów, po malowniczych,

krętych  uliczkach położonego' 
na wyspie starego m iasta, k tó
re  zachowało w pełni swój 
średniowieczny charakter, aż 
wreszcie dochodzi się do roz
łożystego, barokowego zam ku 
królewskiego, przekształconego* 
w większej części w muzeum.

Ogrom ny ruch panu je  na 
jezdniach i chodnikach nowego 
m iasta, do którego trzeba się 
dopiero przyzwyczaić — ruch 
kołowy w Szwecji je s t bowiem 
lew ostronny. Dyscyplina k ie 
rowców, przym ocowanych zre
sztą specjalnym i pasam i ochron
nym i do siedzeń, jes t zdum ie
w ająca i ułatw ia dolę piechu
rów, starających się przez 
zebry przedostać się na  „drugi 
brzeg“. Pod jednym  względem 
jednak piesi są uprzyw ilejow a
ni — nie potrzebują oni szukać 
godzinami miejsca na parko
wanie.

Jedyny w swoim rodzaju jest 
w idok z wieży ratuszowej ma ca
łe miasto*, a z licznych muzeów 
do najciekaw szych należy w y
soko nad m iastem  w uroczym  
Djugarden położony Skansen z 
zabytkam i szwedzkiej arch itek 
tu ry  ludowej, głównie z XVII i 
XVIII wieku.

Za m iastem  na wyspie na je
ziorze leży zbudowany w w. 
XVII w sty lu  francuskim  zamek 
D rottningholm  ze swoimi bo
gatym i zbioram i sztuk i teatrem  
z la t sześćdziesiątych XVIII w., 
zachowanym  w stanie p ierw ot
nym.

W Sztokholmie, gdzie n ie
zwykle serdecznie zajął się m ną 
prof. Nils Ake Nilsson, przej
rzałem  bogate, znane jednak  na 
ogół zbiory bohemik i polonik w 
A rchiw um  Państw ow ym  i w  Bi
bliotece Królew skiej. M ateriały
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Fragment ry n ku  w  Goteborgu

te znajdują się we wzorowym 
porządku i są dokładnie zain- 
wentaryzowane. Jest to m. in. 
zasługą polskich naukowców, 
zamieszkałych w Szwecji.

Niezapomnianą była w y
praw a do zamku Gripsholm, 
położonego na wyspie w środko
wej części rozległego jeziora 
M alaren. Ciemne, ogrom ne lasy 
ciągną się wzdłuż brzegów jak  
okiem sięgnąć. Nieruchomo le
ży zielonkawa fala wodna je 
ziora. Na niebie kłębią się gę
ste  chm ury. Przejm ujący w 
swojej wymowie jest ten suro
w y krajobraz północy.

Uppsala, najstarszy, szwe
dzki ośrodek akadem icki, m ia
sto związane z działalnością
J. A. Komeńskiego. Biblioteka 
uniw ersytecka posiada najbo
gatsze bodaj w Szwecji zbiory 
pclcnik i bohemik, które nieraz 
już opisywano. Katalog sta ro 
druków polskich — Polonica 
vetera upsaliensia — w ydał doc. 
Trypućko w r. 1958. W śród 1885 
przytoczonych tam  pozycji znaj
du ją  się liczne, nie notowane 
przez Estreichera.

Prosty, szesnastowieczny za
m ek wznosi się na górze nad 
m iastem , a lufy starych, zabyt
kowych arm at kierow ane są 
w prost na strzeliste wieże n a j
piękniejszej w Szwecji goty
ckiej katedry , w podziemiach 
której spoczywają prochy świę

tych i królów. Na staw ku pod 
górą zamkową m ajestatycznie 
pływ ają łabędzie.

W ąskie ulice grodu ożywio
ne są gw arem  młodzieży aka
dem ickiej w tak typowych, ko
lorow ych czapkach na głowie. 
Wszędzie ich tu pełno. Za m ia
stem  wybudowano* w ostatnich 
latach wzorowe studenckie osie
d le  mieszkaniowe. Pokoje są 
przew ażnie jednoosobowe, u rzą
dzone prosto ale niezwykle ce
lowo i praktycznie. Niedaleko 
na południu od m iasta w  kie
ru nku  Sigtuny, położony jest 
zam ek Skokloster, ogniś rezy
dencja generała W rangla, k tóry 
dobrze dał się we znaki Polsce. 
Znane by ły  ,,zamiłowania ku l
tu ra ln e“ owego wojownika. O 
ile  zbiory uppsalskie dobrze są 
opracow ane i trudno  tam  już o 
znalezienie nieznanych rękopi
sów lub starodruków  — może 
w  bibliotece tego generała, 
k tó ra  dotąd zachowała się w 
Skoklosterze, znajdzie się jakaś 
cenna pam iątka. O ile m i w ia
domo. biblioteki tei jeszcze nie 
zbadali slawiści. Decyzja by 
ła więc szybkal. W krótce 
już znalazłem  się na pokładzie 
m ałego s ta tku  motorowego, k tó
ry  p ru ł w ezbrane ostatnim i de
szczami wody rzeczki. Po ja 
kim ś czasie brzegi coraz b a r
dziej się rozszerzyły a rzeka 
w padła do rozlanego* jeziora. J e 
szcze kilka m inu t i w oddali 
m ajaczyły już białe wieże zam 
ku.

Chociaż właściciela nie by
ło, udostępniono mi chętnie im 
ponujące zbiory biblioteczne — 
a połów 'był nie byle jaki — 
szereg starodruków  polskich 
(niektóre n ie notowane przez 
Estreichera), pochodzące z Dol
skiej biblioteki królewskiej.

Ośrodkiem ku lturalnym  
Skane. najbardziej na południu 
w ysuniętej części Szwecji, to 
Lund ze swoim w r. 1668 zało
żonym uniw ersytetem , licznymi 
m uzeami i ciekawa, z XII w ie
ku pochodzącą katedra  rom ań
ska. Mowa tu  jakaś inna, b a r
dziej śpiewna i k rajobraz za 
m iastem  całkiem  inny  niż w 
(środkowej Szwecii. Nie ma tu 
tych ciemnych borów, lodowca
m i wyszlifowanych skał i ol
brzym ich jezior. K raiobraz 
przypom ina nasz polski. Szero

ka, niekończąca się równina, 
ziemia upraw na, na której 
wszelkie prace w ykonyw ane są 
jednak tylko mechanicznie. Bę
dąc jeszcze pod wpływem  lek
tu ry  Nilsa Holgersena, Selmy 
Lagerlof, przeżyłem  pewnego 
rodzaju rozczarowanie. jMigdy 
podczas swej podróży nie zet
knąłem  się ze starą, piękną wsią 
szwedżką — tylko w  skanse
nach. U rbanizacja wsi w tym  
k raju  jest już bardzo daleko 
posunięta.

Skone za czasów ,,Potopu“ 
należało do Danii. W ątpliwe 
więc było, czy w zam kach na 
tych terenach  znajdują się in 
teresu jące mnie m ateriały. 
Trzeba to było jednak stw ier
dzić. W ybrałem  się więc do* n a j
większego i najokazalszego zam 
ku Trolleholm, położonego na 
północ od Lund. P rzy jęto  m nie 
tam  niezwykle gościnnie, m u
siałem się naturalnie, jak  p ra 
wie wszędzie gdy byłem  go
ściem u  szwedzkich rodzin, w pi- 
sać do gastboku (księga gości). 
W bogatej bibliotece natom iast 
nie znalazłem nic, co by  in te
resowało slawistę. Szlachta ze 
Skone nie brała udziału w  w y
praw ach wojennych w Polsce. 
Bardzo natom iast zaprzyjaźni
łem się z m alutką, czteroletnią 
Helenką, w nuczką właściciela 
Trolleholm, k tóra  m i w ydajnie 
,,pom agała“ przy moich darem 
nych, niestety, poszukiwaniach

Katedra ewangelicka w  Lund
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w bibliotece. Bohatersko dzieli
ła się ze m ną swoimi czekolad
kami i nie chciała „polskiego 
w u jka“ w ogóle wypuścić.

W moim planie przew idziane 
były już tylko badania  w biblio
tekach i archiw ach w Götebor- 
gu. Po drodze była jednak sto
lica Skone, trzecie co do w iel
kości m iasto Szewcji — 'Malmö 
Znany ten  ośrodek przemysło
wy i handlowy z rozległym 
swym portem  posiada rów
nież liczne ciekawe zabytki — 
zamek Malmöhus z irokiu 
1542, piękny, renesansowy ra 
tusz na  Stortorget, na któ
rym  to placu* wznosi się pom
nik Karola X, k tóry  sobie 
szczególnie upodobały liczne 
gołębie. Nowe dzielnice m iasta 
wznoszone są wzdłuż w ybrzeża 
Sundu, na k tórym  panuje nie
zw ykle ożywiony ruch statków  
handlow ych i pasażerskich. P ra 
wie co godzinę odjeżdża statek

z wycieczkowiczami do pobli
skiej stolicy Danii.

Góteborg — największy port 
Szwecji — jest m iastem  na 
wskroś nowoczesnym. Ruch tu 
nie m niejszy niż w  Stokholmie, 
może jeszcze bardziej m iędzy
narodowy. Miasto ze swoimi 
rozległymi parkam i, szerokimi 
bulw aram i i świetnie rozwiąza
nymi dzielnicami mieszkanio
wym i daje doskonały obraz no
woczesnej szwedzkiej arch itek
tu ry  użytkowej.

Tu byłem  gościem swego 
kolegi, prof. Jacobssoina, szcze
rego przyjaciela Polski i Pola
ków. Pom agał m i przy moich 
pracach, a w jego domu byłem  
codziennym gościem. Najroz
maitszymi szwedzkimi smako
łykam i nakarm iła m nie jego 
urocza żona — najbardziej 
słynne smorgasibroder, a już na

drugi dzień, po kilku „skolach“ 
wypiliśm y bruderszaft. Razem 
w ybraliśm y się na w ypraw y w 
okolice, do ruin starego, h isto
rycznego zam ku Kungalv, do 
uroczego m iasteczka rybackiego 
M arstrand w  Bohusianie. Cał
kiem  inne jest szwedzkie w y
brzeże nad A tlantykiem  niż nad 
Bałtykiem, z k tórym  zetknąłem  
się w Staltsjóbaden. Bardziej 
skaliste, surowe, z setkam i ska
listych wysp, a woda morska, 
po zapadnięciu zmroku, świeci 
się tajemniczo. Zjawisko' typo
we dla tych okolic na jesieni.

Dziewiątego września w róci
łem do domu. Czternastego od
wiedził m nie prof. Jacobsscn, 
k tóry  przyjechał do Polski na 
Sesję Konopnickiej. Długo 
wspominaliśmy wspólne prze
życia, a na pożegnanie wpisał 
się do mego „gastboku“, k tóry  
wraz z doc. Trypućko w ybra
liśm y w Uppsali.

K. L.

O JEDNOŚĆ W DUCHU EKUMENICZNYM
Poglądy, wyrażone w  ninie jszym  artykule, nie zupełnie pokrywają  się ze stanowiskiem Redakcji  

w  tej sprawie. Pub liku jem y go jednak jako in teresujący glos, pochodzący ze sfer laickich, w nadziei,, że 
przyczyni się znakomicie do wyrobienia sobie ob iek- tyw nego  sądu o tak  szeroko dziś omawianym zagad
nieniu, jak im  jest zjednoczenie chrześcijaństwa.

W artykule  pt.: „W Rzymie przed Sobo
rem “ — Tygodnik Powszechny Nr 626 — 
ks. Andrzej Bardecki opisuje przebieg uroczy
stej inauguracji drugiego etapu prac przygoto
wawczych do Soboru Powszechnego, k tóra od
była się w dniu 13.XI. 1960 r. w bazylice 
św. P iotra w  obecności papieża, Jana XXIII.

W powołaniu na przem ówienie Jana XX III 
autor artyku łu  doszedł do wniosku, że zagad
nienie jedności chrześcijan wysuwa się obecnie 
w Kościele rzym sko-katolickim  na jedno 
z pierwszych miejsc. U tw ierdził się ks. A. B ar
decki w tym  przekonaniu w w yniku rozmowy, 
jaką odbył z ks. prał. W illebransem, sekre ta
rzem  Sekretaria tu  Soboru dla Spraw Jedności 
Chrześcijan. Ks. prał. W illebrans mówił: „za
daniem  Sekretaria tu  jest inform ow anie „odłą- 
łączonych b raci“ o problem ach Kościoła K ato
lickiego i naw iązyw aniu z nimi dialogu. Lek
tu ra  Pisana św. i chirystocentryzm — oto czego 
możemy się uczyć od ewangelików. Jeżeli doj
dzie w przyszłości do zjednoczenia, to dla Ko
ścioła Katolickiego będzie to nie osiągnięcie, 
lecz ofiara, ofiara z rozm aitych nieistotnych 
tradycji. M omenty skłaniające do jedności,

Redakcja

a zarazem  do zjednoczenia w inny być jednak 
czysto religijne, nadprzyrodzone... Aby zbliżyć 
zjednoczenie, trzeba będzie m.in. dokonać pew
nych m odernizacji term inologii teologicznej. 
M odernizacja taka mogłaby nam ułatw ić dia
log z „odłączonymi braćm i“. Ks. prał. W ille
brans podkreślił w końcu rozmowy, że: „Sekre
ta ria t jest konsultow any przez inne komisje 
soborowe w tych wszystkich wypadkach, k ie
dy om awiane zagadnienie posiada również 
aspekt ekum eniczny“ .

W ypowiedź ks. prał. W illebransa zasługuje 
na baczną uwagę ze względu na to*, iż zasad
niczo utrzym ana jest w duchu ekumenicznym, 
mimo niedoceniania trudności jakie trzeba 
zwalczyć na drodze do jedności chrześcijan, 
m ającej stanowić etap do zamierzonego zjed
noczenia. Nie zamierzam polemizować z ks. 
prał. W illebransem  w płaszczyźnie: co dzieli 
ewangelików i rzym skich katolików, ponieważ 
nie przyczyniałoby się to do przybliżenia jed
ności. Podejm uję natom iast „dialog“ na p ła
szczyźnie: co łączy „odłączonych braci“ z człon
kam i Kościoła rzymsko-katolickiego, a to w ce
lu u łatw ienia Kościołowi rzym sko-katolickiem u
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włączenia się do ruchu ekumenicznego, aby 
w jedności działania kościołów chrześcijańskich 
realizować P lan Boży.

„O d ł ą c z e n i b r a c i a “ — oto określe
nie wszystkich chrześcijan pozostających poza 
organizacją Kościoła rzym sko-katolickiego. Ta
kie określenie — używ ane przez Jan a  XX III 
jak  i ks. prał. W illebransa — na pewno nie 
przyczynia się do jedności, natom iast zobowią
zuje do w yjaśnienia i uzasadnienia, co i dla
czego rozum ie się pod tym  określeniem. ,,Od
łączeni bracia“ — odłączeni od czego? Jeżeli 
prawidłowo odpowiemy na to pytanie, to zro
zumiemy, jakie należy przezwyciężyć trudno
ści na drodze do jedności. Chcąc odpowiedzieć 
na pytanie od czego i dlaczego odłączeni są 
ewangelicy, przede wszystkim  podkreślić nale
ży, że w iara chrześcijańska zasadza się na Bi
blii, i ona i li ty lko ona posiadać w inna de
cydujące znaczenie dla życia chrześcijańskiego. 
Biblia jest Słowem Bożym do nas skierow anym  
i w niej zaw arte jest objaw ienie Boże. Ponie
waż tak jest, to tylko w Biblii poszukiwać m u
simy odpowiedzi na to pytanie. Nie jest kw e
stionowane, że ewangelicy legitym ują się świa
dectwem w iary  Nowego Testam entu i dlatego 
mogliby być uważani za odłączonych wówczas, 
gdyby odłączyli się od Kościoła pojętego w ro
zumieniu Nowego Testam entu.

Chrystus nauczając o łączności z Nim nie 
m iał na m yśli Kościoła w rozum ieniu organi
zacyjno-prawnym , tj. „kościoła widzialnego“, 
natom iast m istyczne ciało swoje, a  więc Kościół 
w duchu i praw dzie przezeń głoszonej. Albo
wiem gdzie są dwaj albo trzej zgrom adzeni 
w  imię moje, tam  ja jestem  pośród n ich“ (Mat. 
18, 20). Kościoły historyczne są więc tylko skła
dową jednego świętego Kościoła Pow szechne
go, są poszczególnymi członkami mistycznego 
ciała Chrystusowego. „Albowiem w jednym  
ciele wiele członków mamy, ale wszystkie 
członki nie jednoż dzieło m ają. Tak wiele nas 
jest jednym  ciałem, aleśm y z osobna jedni d ru 
gich członkami. M amy tedy różne dary  według 
łaski, k tó ra  jest nam  dana...“ (Rzym. 12 , 4— 6).

Dzieje Apostolskie pouczają, że: „Bóg, k tóry 
uczynił świat i wszystko, co na nim jest, będąc 
Panem  nieba i ziemi, nie mieszka w św iąty
niach ręką uczynionych (Dz. Ap. 17, 24). A więc 
Kościół to społeczność, k tóra  z punktu  w idze
nia swego pow stania sięga do Chrystusa, jako 
do historycznego swego założyciela. „Jeden 
Pan, jedna^ w iara, jeden chrzest; jeden Bóg 
i Ojciec, k tóry  jest nade wszystko i we w szyst
kich w as“ (Ef. 4, 5—6). A więc, Kościół jeść 
ciałem Chrystusow ym  — żywym Chrystusem  — 
pozostającym  w jedności z tymi, k tórzy w ie
rzą w Niego, a poprzez Niego w  Boga. Nowy 
Testam ent nie reguluje jednolicie urzędów ko
ścielnych. W edług Nowego Testam entu mówić 
można jedynie o urzędzie kaznodziejskim  do 
zwiastowania i rozprzestrzeniania Ewangelii 
o objaw ieniu i zbawczej woli Bożej w Jezusie 
Chrystusie. I dlatego jasne jest, że h ierarchicz

ne urzędy wprowadzone w Kościele rzym sko
katolickim  nie znajdują uzasadnienia w świe
tle  Nowego Testam entu.

Kościoły historyczne są to insty tucje orga
nizacyjno-praw ne, w których nauka Jezusa 
Chrustusa zarówno w Słowie jak i w sakra
m entach powinna być wiernie sprawowana, a 
więc taka społeczność, w której poszczególni 
jej członkowie pozostawać powinni w  w e
w nętrznej i rzeczywistej łączności z Bogiem 
i Jego Słowem. Jest więc jeden święty Ko
ściół Powszechny, do którego należą wszyscy — 
5,społeczność św iętych“ (Conigregatio saocto 
rum) — to jest wszyscy w ierzący w Chrystusa. 
Świętość tej społeczności polega na uczestni
czeniu w świętości Boga poprzez zjednoczenie 
z Nim.

„E xtra  ecclesiam nulla  salus“ — jest o tyle 
prawdziwe, że uzyskanie zbawienia jest rze
czywiście możliwe tylko w Kościele, jeżeli m a
my na m yśli Kościół jako m istyczne ciało 
z Chrystusem  jako głową. Je s t oczywiste, że 
żaden z kościołów historycznych nie jest jedy
nym  praw dziw ym  kościołem chrześcijańskim  
i, że żaden z nich nie posiada wyłączności za
rządzania Królestwem  Bożym. Zadaniem  chrze
ścijańskich kościołów historycznych jest nie 
zbawiać, lecz głosić naukę Chrystusow ą i sp ra
wować w iernie sakram enta.

Istniejąca w  Kościele rzym sko-katolickim  
koncepcja Kościoła — jeżeli nie pod wpływem  
ruchu ekumenicznego, to  w  każdym  razie w 
ideologicznym związku z nim  — ulega zmianie. 
W edług tej nowej koncepcji Kościół jako m i
styczne ciało Chrystusa jes t powszechnym 
zjednoczeniem wszystkich odkupionych, a 
wszyscy ochrzczeni podlegają jurysdykcji p a 
pieża jako następcy św. Piotra. Że Kościół rzym 
sko-katolicki nie przezwyciężył jeszcze całkowi
cie koncepcji o „kościele w idzialnym “ i to wów
czas, gdy już istnieje encyklika z roku 1934 „O 
M istycznym Ciele C hrystusa“, m.in. dowodzi, że 
— powtarzam  za autorem  omawianego a rty k u 
łu — „...będzie dyskutow any (na Soborze) m.in. 
problem  ściśle teologiczny, posiadający jednak 
doniosłe znaczenie praktyczne, a mianowicie — 
zagadnienie Kościoła jako mistycznego Ciała 
Chrystusa i — przynależności do tego Kościo
ła“. Jest więc oczywiste, że w Kościele rzym 
sko-katolickim  nie ugruntow ał się jeszcze po
gląd na istotę Kościoła Chrystusowego. A więc, 
jak  można mówić o ewangelikach jako o odłą
czonych? Ewangelicy m ają wszelkie uzasadnie
nie w Piśmie św. do uw ażania rzym skich ka
tolików za odłączonych od mistycznego ciała 
Chrystusowego, a więc od prawdziwego świę
tego Kościoła Powszechnego. I dlatego określa
nie ewangelików jako „odłączonych braci“ jest 
dla nas obraźliwe i nie sprzyja jedności działa
nia z Kościołem rzym sko-katolickim .

Jedność działania w ruchu ekum enicznym  
nie może być uzależniona od przyjęcia dogma
tyki i tradycji Kościoła rzym sko-katolickiego’ 
przez ewangelików. W jedności działania 
z ewangelikami Kościół rzym sko-katolicki bę
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dzie m iał możność nawrócić do nieskażonego 
źródła w iary chrześcijańskiej — do Pism a św. 
Wówczas stanie się jasne i zrozumiałe dla 
rzym skich katolików, że m om entem  szczyto
wym  Objawienia, to jest czynu Bożego, jest to, 
że Bóg posłał Syna Swego na nasz św iat i przez 
to obdarzył nas swoją sprawiedliwością, a P is
mo św. jest zwiastowaniem  tego czynu Bożego 
i dalszym ciągiem tego czynu.

L ektura Pism a św. i chrystocentryzm  — 
które zawdzięczają rzym scy katolicy ewange
likom — niech ich natchnie do właściwego zro
zum ienia istoty Kościoła z Chrystusem  jako 
głową. Gdy to nastąpi, nie będzie już mowy
0 „odłączonych braciach“, lecz o braciach 
w Chrystusie, co oznaczać będzie wszystkich 
chrześcijan bez względu na denominację i przy
należność do któregokolwiek kościoła historycz
nego. Jeżeli w tym  duchu potoczą się obrady 
Soboru Powszechnego, to pod działaniem Du
cha św., który wspomagać będzie jego uczest
ników w pracy, idea jedności stanie się rze
czywistością.

O zjednoczeniu nie można tak długo poważ
nie myśleć, jak  długo Kościół rzym sko-kato
licki opierać się będzie na autorytecie papieża
1 tradycji w  spraw ach w iary  w miejsce jedy
nego au to ry tetu  — Pism a św. Chodzi o naw ią
zanie ścisłego kontaktu  z czynem Bożym, któ
ry  dokonywa się za pomocą żywej wieści, do 
której m am y dostęp w każdym  czasie, tj. ze 
Słowem Bożym. Pismo św. pozwoli wyzwo
lić siły  reform atorskie konieczne do odnowie
nia Kościoła rzymsko-katolickiego. Jeżeli to 
nastąpi, Kościół rzym sko-katolicki nie według 
ciała, lecz w edług ducha Chrystusowego, sta
nie się Kościołem Chrystusow ym  nie tylko 
w rozum ieniu organizacyjno-prawnym , nie ty l
ko w rozum ieniu społeczności naturalnej, lecz 
w  rozum ieniu transcendentnym .

Ja n  Freudenheim

DRAMAT CHRYSTUSOWY

Przed kilkom a miesiącami 
ukazała się we Francji książka 
h istoryka Roberta Arona pt. 
Les annees obscures de Jesus 
(Mgliste — ukryte-fata Jezusa) 
w  k tórej autor, analizując ów
czesną umysłową i in te lek tual
ną atm osferę narodu żydows
kiego, postuluje, że winę za 
śmierć C hrystusa ponoszą Rzy
mianie a nie Żydzi. Niechybnie 
masa narodu żydowskiego winy 
za śm ierć Chrystusa nie ponosi. 
Można nawet powiedzieć, że 
wina spada na gminę, C hrystu
sową, której wystąpienie prze

Bóg przyjąw szy do swej osobowości na tu rę  
ludzką Chrystusa, dał ludzkości dar łaski szcze
gólnej, a  źródłem  jej jest wola Boga, aby po
łączyć się z na tu rą  ludzką w czasie i p rzestrze
ni — substancjalnie i osobowo. W ten sposób 
wyniósł Bóg człowieczeństwo Chrystusa do 
współdziałania z osobą boską, a społeczność 
świętych przez Jezusa Chrystusa przeznaczona 
została na przybrane dzieci. Jeżeli więc w ie
rzący są przybranym i dziećmi Boga, to w tym  
rozum ieniu ewangelicy są braćm i rzymskich.

(dokończenie ze str. 172)

W -r. 177 po męczeńskiej śmierci biskupa Lug- 
dunu (dzisiejszy Lyon) zostaje w ybrany na je
go następcę. O ile praw nik Tertullian zajmował 
się w swej apologii więcej spraw am i doczesny
mi, Ireneusz, typowy teolog iraezej dog
matyką. Teologię swoją buduje na osobie 
Jezusa Chrystusa, Syna Człowieczego. Zda
niem  Ireneusza Chrystus przejm uje zadania, 
k tórych pierwszy człowiek, Adam, nie potrafił 
wykonać. Chrystus przyszedł na  świat, aby 
w swej osobie przeprowadzić rekapi tuląc ję 
pierwszego człowieka. Jest to istotnie myśl, 
której sporo uwagi poświęcił apostoł Paweł. 
Bóg w Chrystusie i przez Chrystusa napraw ił 
i dopełnił w dziele zbawienia to, co zostało ska
żone przez Adama.

W apologii Ireneusza dźwięczą wyraźnie 
akcenty antygnostyczne i antym arcjonistyczne. 
Niemasz różnicy między Bogiem stworzycielem  
a Bogiem zbawicielem. Stwórca wszechrzeczy 
jest jednocześnie zbawcą swego stworzenia. 
Niemasz też istotnej różnicy między S tarym  
a Nowym Testam entem, jak  to sądził Marc jon.

sa w ydany przez synhedrin, 
którego odwrócić P iła t nie był 
w stanie, (św. Jan  XIX — 12).

Pom ijając stronę nadprzy
rodzoną śmierci Chrystusa, za
ciekawia rozpatryw anie pew 
nych danych historycznych i 
świadectw, z których one w yni
kają.

Życie i śmierć męczeńska 
Chrystusa przypadają w  okre
sie, w  k tórym  naród żydowski, 
po utracie samodzielności, u le
gał wstrząsom  bezustannych 
buntów  i zamieszek. Wnioski, 
jakie się wysnuć dają z kronik 
ówczesnych i z niektórych słów 
Pisma Świętego dopuszczaj ą 
mniemanie, że wjazd Chrystusa 
do- Jerozolim y był również po
czątkiem pewnego rodzaju po
w stania mesjanistycznego, nie 
zdławionego w zupełności w

ciwko Synhedrinowi, po* pojm a
niu Chrystusa przekształciło się 
w rozruchy, skrzętnie w ykorzy
stane przez Synhedrin dla spo
wodowania ingerencji Rzymian, 
którzy mniej sprytni niż przed» 
stawiciele Żydów, dali się — 
mimowoli, a naw et wbrew  swej 
woli — w m anewrować w stłu 
mienie powstania, jednego- z 
licznych zresztą, które tym  ra 
zem jednak nie wybuchło prze
ciwko nim. Gdy padły słowa 
„nie m am y króla tylko cesarza“ 
(św. Jan  X IX -15). jasne było, że 
zapadł w yrok śmierci C hrystu
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chwili ukrzyżowania Zbawicie
la. Dowodziłyby one również, 
że ilość wyznawców Nauki 
Chrystusow ej tak  w  Jerozoli
mie jak i wśród okolicznych 
żydów oraz znaczenie gminy 
Chrystusowej znacznie były 
większe, niż dotychczas p rzy
puszczano.

Jedynym  źródłem histo
rycznym  opisującym  owe w yda
rzenia, z którego praw dopodob
nie czerpali wszyscy późniejsi 
dziejopisarze, były dw a — kró t
kie zresztą — ustępy, każdy z 
innego dzieła ówczesnego kro
nikarza żydowskiego Titusa 
Flawiusa Josephusa a. m. De 
hello Judaico libri VII i Anti- 
qu ita tum  Judaicarum  libri XX. 
Te dwa ustępy z przytoczonych 
dzieł, wspom inające osobę 
Chrystusa, tak co do ich treści 
jak  i ich autentyczności w  ogó
le, były przedm iotem  ciągłych 
badań i ostrych polemik, jakie 
zapoczątkowane jeszcze w  XVII 
w. nie ustały, zdaje mi się, do 
dnia dzisiejszego.

Pierw szy sporny ustęp z 
zachowanego wydania greckie
go A ntiquitatum  (XVIII-III-3) 
przez Renana oceniony jako 
autentyczny, brzmi następują
co: „W owym  czasie pojaw ił się 
n i e j a k i  (tis) Jesus, m ądry 
(s o p h o s) człowiek, o ile go 
człowiekiem nazwać można. Był 
bowiem cudotwórcą (paradoxen 
ergon poietas) rabinem  (didas- 
kalos) d la ludzi, k tórzy  chętnie 
praw dę przyjm ują. Z jednał on 
(e p e g a g e t o) sobie wielu ży
dów i wielu z greckiej ludności. 
Ten to był mesjaszem. I nawet, 
gdy po oskarżeniu przez ; na
szych dostojników P iłat go ka
zał przybić do krzyża, nie uspo
koili się ci, co w  niego uw ie
rzyli. Gdyż ukazał się im w  
trzy  dni po śmierci jako żywy, 
tak  jak natchnieni prorocy cud 
ten  i inne cuda o nim  przepo
wiedzieli. I do dnia dzisiejszego 
istn ieje  zbiorowisko (p h y 1 o n) 
po nim  m esjanistam i (christia- 
noi) nazw ane“.

Autentyczność tego ustępu 
poddawano wiele razy .różnym 
wątpliwościom. Jedni badacze 
tw ierdzili, że niektóre słowa zo
sta ły  wręcz zmienione w  odpi
sach z oryginału np. s o p h i s -  
t e s  (mędrkujący) na sophos, 
inni nie w ierzyli w  tak daleko

idący obiektywizm  kronikarza 
żydowskiego, a inni znów w ska
zywali fakt, że św. Hieronim  w 
powołaniu się na rękopis Jcsep- 
husa mówi o osobie Zbawiciela, 
iż u c h o d z i ł  (credebatur) za 
mesjasza, a Euzebiusz w Histo
rii Kościoła cytuje za Josephu- 
sem, że Chrystus zwiódł (a p e- 
g a g e t o) wielu żydów. W nios
kowano więc nie bez racji, że w 
tekście greckim  zachodzą zmia
ny i interpolacje dokonane rę
ką wyznawcy Chrystusa, zmie
niające a naw et zniekształcają
ce tekst oryginalny. Nie bada
jąc stopnia słuszności tych 
tw ierdzeń zauważyć jednak 
wypada, że gdyby tak było w  
istocie, żaden chrześcijanin do
konując takie zmiany, nie pozo
staw iłby w  pierw otnym  brze
m ieniu słowa „niejaki“ (tis) a 
już szczególnie słowa „phylon“ 
oznaczającego gawiedź, względ
nie tłum  w  najpogardliwszej 
odmianie.

Istnieje również pogląd, że 
cały ten  ustęp, którego tenden
cja harm onizuje z pokojową 
Nauką Chrystusową, jest w sta
w ieniem  późniejszym  i to w 
m iejscu mówiącym o pow sta
niach i buntach nieszczęśliwie 
d la żydów zakończonych. Po
gląd ten  nie w ydaje się być 
słusznym , bo w  dalszej części 
Josephus przytacza fakt uka- 
m ieniowania zaddig Jaaquoba 
„brata Jezusa ta:k zwanego me
sjasza“, czym legitym uje się ja 
ko autor wspomnianego ustępu.

Natom iast brak jakiejkol
wiek wzm ianki o wzburzeniu 
ludu dopuszcza wniosek, że 
przytoczony ustęp nie jest 
wstawieniem, ale że opuszczono 
względnie skreślono w nim do
kładniejsze opisy powstania re
ligijnego, krw aw o zakończone
go, k tóre było nie bez związku 
z w ystąpieniem  gminy Chrys
tusowej. Josephus niew ątpli
wie ze stanowsika żydowskiego, 
wrogiego chrystianizm owi i pe
łen względów d la  rzym ian, być 
może właśnie dla nich napisał 
w spom nienia o wjeździe Chrys
tusa do* Jerozolim y, o Jego po
w itaniu  przez ludność miasta, o 
wypędzeniu handlarzy i lich
w iarzy z św iątyni itp. Z punktu  
w idzenia hierarchii żydowskiej 
nie mógł o tym  ruchu mówić

inaczej jak  o powstaniu wzbu
rzonego ludu. Przecież zakon 
groził karą  śm ierci każdemu, 
ktoby usiłował słowem czy też 
czynem zmienić obrządek. 
(Mojż. XIII, 1— 10). Tej nietole
rancji, będącej źródłem teroru  
religijnego nie mógł się wyzbyć 
nawet św. Paw eł (Gal. 1,8)

Zanim, celem rozszerzenia 
poprzednich wniosków, skon
frontujem y podany ustęp z 
wypadkam i jakie nastąpiły 
po wypędzeniu lichwiarzy i 
handlarzy z św iątyni (św. 
Mar. XI, 15 — 18) co by
ło niejako początkiem irozwi- 
jających się w dalszym  ciągu 
wypadków, a dla żydów mieć 
musiało charak ter wyraźnego 
buntu. Trafnym i wydawać się 
więc muszą kom entarze, dopa
trujące się w obecnym układzie 
ewangelii przestaw ienia niektó
rych rozdziałów a naw et w er
setów w tym  sensie, że np. opis 
oczyszczania świątyni poprze
dzać w inien bezpośrednio Osta
tnią W ieczerzę i pojm anie 
Chrystusa, a odsunięty został 
od bolesnego końca w później
szych redakcjach ewangelii. 
Czy w toku takiego rozum owa
nia nie nabierają właściwego 
znaczenia słowa z ewangelii św. 
Łukasza“ o Galilejczykach, k tó 
rych krew  P iła t pomieszał z 
ofiaram i ich“ (św. Łuk. XIII-1) 
jako odnoszące się do przyto
czonych zajść? Czy niezrozu
miałe słowa C hrystusa „albo 
osiemnaście onych, na które 
upadła wieża w Syloe i pobiła 
je “ (św. Łuk. X III—4) mające 
chyba jakiś związek z nakazem : 
,,a teraz kto ma m ieszek niech 
go weźmie, także i taistrę, a 
kto nie ma miecza niech sprze
da suknię swą a kupi go“ (św. 
Łuk. X X il—36) nie są świado^- 
mym form ułowaniem  tekstu 
tak, by robił wrażenie słów od
noszących się do minionych 
wydarzeń?

W takim  wypadku, w na
wiązaniu do słów Josephusa., 
nasuwa się dom niemanie, że 
bunt ów wcale szerokie przy
brał rozm iary. Przeciwdziałanie 
rzym ian zasko-czyło prawdopo
dobnie zbuntow anych G alilej
czyków częściowo w  świątyni, 
częściowo zaś w w ieży przy 
stawie Siloam, k tó ra  jako część 
m urów m iasta panow ała nad 
zbiornikiem  wody. Tą samą
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wszak drogą angiś Dawid opa
nował miasto.

Josephus zupełnie świadom 
był tego, że chodziło o ruch w y
bitnie religijny i zapewne jedy
ny o podłożu nieskazitelnie ide
alistycznym. Dlatego też krom 
ki jego, w zasadzie wrogie Na
zarejczykom, w tym  wypadku 
cechuje pewna powściągliwość 
a co znam iennym  jest, nie 
w spom inają one nigdy o jakim 
kolwiek związku Chrystusa z 
zamieszkami. Niechybnie w y
buchły one w brew  Jego zaka
zowi i przestrogom  ,,by najm niej 
mówię, wam: i owszem jeśli nie 
będziecie pokutować wszyscy 
poginieeie“ (św. Łuk. X III— 3,
5) i pomimo proroctw a ich 
sm utnego końca „ albowiem
wszyscy, którzy miecz biorą od 
miecza poginą“ św. Mat. XXVI 
— 52).

Jako autor niniejszego ar
tykułu  uważam  za swój obo
wiązek podkreślić, że nie^ jes
tem  uczonym w  Piśmie Świę
tym  ani w starych tekstach. 
Uwagi moje w ynikają z pole
m ik nad kronikam i Josephusa, 
szczególnie zaś z artykułów  po
lemicznych archeologa Dra. Ro
berta  Eislera, przyczym  niezna
ne mi są polskie studia na ten 
tem at.

Treść tego ustępu nie była 
zdaje się poddawana w ątpli
wościom, być może dlatego, że 
niepokoje w  prowincji judzkiej 
i później nie ustaw ały. W edług 
Tacyta, Sulpius Severus brał 
udział w  naradzie u Tytusa, na 
której wskazywano na koniecz
ność zburzenia świątyni jako 
w ylęgarni żydowsko-chrystia- 
nistycznych buntów. Praw do
podobieństwo takiego postano
w ienia w ynikałoby również z 
listu cesarza Claudiusza do ży
dów aleksandryjskich w k tó
rym  ich obwinia, że ,,szerzą 
niepokój na całym świecie“. 
Nie sposób więc przyjąć, że 
w ydarzenia W ielkiej Nocy ro
ku 33 nie m iały również oblicza 
rozruchów, lub że ograniczały 
się w  istocie swojej tylko' do 
konfliktu w ew nątrz żydostwa, 
kiedy czytam y słowa Tertullusa 
„albowiemeśmy znaleźli tego 
męża zaraźliwego (św. Pawła) i 
wczynającego rozruch między 
wszystkim i żydami po w szyst
kim  świecie i herszta tej sekty

nazarejczyków“ (Dz. Ap. XXIV- 
5) Niechybnie więc zbór Naza
rejczyków staw iał zbrojny opór 
przy pojm aniu Chrystusa przez 
wysłanników synhedrinu, a 
wiadomość o Jego pojm aniu a 
potem  wiadomość o skazaniu 
wywołały regularny bunt częś
ci ludności zgromadzonej w Je 
rozolimie, k tóra jednakowoż tak  
była liczna, że ważyć się mogła 
na działania zbrojne. (Mat. 
XXI — 46).

Rozruchy te były bardzo 
na rękę żydowskim sferom  rzą
dzącym. Ortodoksyjny synhe- 
drin  starał się od daw na wzbu
dzić nieufność rzym ian wzglę
dem  Nazarejczyków w ykazu
jąc, że chodzi nie o ruch  relig ij
ny (mesjanistyczny), wobec 
którego rzym ianie pozostaliby 
obojętni, jeno o dążenie czyn
ników rew olucyjnych, uwolnie
nia się z pod panowania rzym 
skiego. Używanie przez Chrys
tusa ty tu łu  ,,król królów “, zm y
ślonego przez dostojników 
synhedrinu (św. Łuk. XXIII, 2, 
5) którzy z najw iększych w ro
gów rzym ian przedzierżgnęli 
się w ich lojalnych poddanych 
(św. Jan  XIX, 12— 15) nie było 
dostatecznym  dowodem, a na
zywanie siebie Synem  Bożym 
w oczach rzym ian nie było 
przestępstwem. Oskarżenie m u
siało być poparte faktam i, k tó - 
reby można było określić jako 
knowania przeciw  cesarzowi. 
Były nimi rozruchy w mieście 
a ingerujący rzym ianie tym - 
samym  wykonać musieli skazu
jący Chrystusa wyrok. Dla w y
znawców własnych, niejako pro 
foro interno, wywieszono w 
świątyni nad trzem a tablicami 
z napisami w zbraniającym i po
ganom (Syryjczykom, grekom  i 
rzymianom) w stępu do niej, ta 
blicę czwartą z napisem , że J e 
zus nie rządził jako król, lecz 
ukrzyżowan został, gdyż prze
powiadał zburzenie m iasta i 
opustoszenie świątyni. (Wojna 
Żydowska VI, II, 5) W yraźne 
nawiązanie do liter tablicy 
krzyżowej, w yrytych  z nakazu 
Piłata.

Jeśli więc na W ielkanoc 
roku 33 część ludności żydow
skiej Jerozolimy, pod przem oż
nym  wrażeniem  w ystąpienia 
Chrystusa i Jego kazań o K ró
lestwie Niebieskim dopuściła się 
gwałtów, a zbulw ersowana fak

tem pojm ania i zasądzenia 
Chrystusa wszczęła potem  ro
kosz, krwawo przez P iłata  słu - 
miony, to w ydarzenia te — po
mimo próby ich przemilczenia,, 
zważywszy że nastąpiły wiorew 
woli Chrystusa — m usiały je 
dnak znaleść jakiś w yraz w  
ewangeliach.

Już święty M arek niepoko
je te  nazyw a powstaniem  (sta- 
tis) a o Barabaszu mówi, iż go 
pojmano jak z innym i ,,co roz
ruch czynią“ (en tei stasei) m ę- 
żobójstwo popełnił, (św. M ar. 
XV— 7) W ewangelii świętego 
Łukasza wspomnienia te już 
bardziej są ogólnikowe (św Łuk. 
X X III— 18, 19) przypuszczalnie 
nie bez tem perującego w pływ u 
apostoła Pawła. Może więc 
słuszne będzie przypuszczenie, 
że słowa te dotyczą w ydarzeń 
A n tiąu ita tum  z podobnym  w 
W ojnie Żydowskiej, należy na 
wstępie stwierdzić, że jej grec
kie wydanie nie zawiera ani je
dnej wzm ianki o* Chrystusie. 
Natom iast teksty  starorosyjskie 
zachowane w Moskwie i Kaza
niu w postaci szeregu rękopi
sów, zaw ierają dłuższy ustęp o 
Nim. Dowodziłoby to, że w yda
nia te pochodzą od dwóch p ier
wowzorów w czym jeszcze 
utw ierdza fakt, że w  tym  sa
m ym  stopniu, w  jakim  tekst 
starorosyjski rzym ian w yszy
dza, tekst grecki im  schlebia. 
Skoro Josephus w  przedmowie 
do w ydania greckiego podaje, 
że dzieło to początkowo pisane 
było dla żydów parteńskich 
wnioskować m ożem y,, że w yda
nie greckie powstało znacznie 
później. Prawdopodobnie więc 
teksty  starorosyjskie opierają 
się na pierw otnym  ujęciu w  ję
zyku aram ejskim  a raczej he
brajskim .

W odnośnym ustępie W oj
ny Żydowskiej (II. IX. 3) w e
dług wydania starorosyjskiego 
brak opisu postaci Chrystusa. 
Natomiast znajdujem y tam , 
jakby w uzupełnieniu , braków 
A ntiąu ita tum  poniższy ustęp:
,»Przeciwstawił się, jednak 
(Chrystus) prawom  (zakonu) i 
nie święcił sabbatu zwyczajem  
ojców. Jakkolw iek nie popełnił 
złego; ani żadnego w ystępku, to 
jednak spowodował w szystko 
słowem (kazaniami). I w ielu z 
ludu podążyło za nim  i przyjm o
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wali jego nauki a w ielu z nich 
mniemało, iż przez niego szcze
py żydowskie z rzym skiej nie
woli się wyzwolą.

Było jego zwyczajem za
trzym ywać się przed m iastem  
na górze oliwnej i tam  .uzdra
wiał. I zgromadził wokół siebie 
niewolników stupięćdziesięciu 
(?) a pospólstwa całe rzesze. A 
że widzieli jego moc i że 
wszystko czynił słowem (cu
dem) zażądali by wkroczył do

miasta, w ytłukł wojowników 
rzymskich i P iłata i rządził na- 
A gdy się wszyscy w Jerozoli
mie zebrali wzniecili rokosz 
bluźniąc przeciw Bogu i prze
ciw cesarzowi. Skoro wiado
mość o tym  doszła do dostojni
ków żydowskich zebrali się u 
arcykapłana i rzekli. Jesteśm y 
bezmocni i za słabi by przeciw 
stawić się rzymianom. Skoro 
jednak łuk napięty jest również 
przeciwko nam  (Psalm XI—2)

chcemy pójść do P iła ta  i do
nieść mu o tym  co zasłyszeliś
my. Będziemy wówczas bez w i
ny i nie pozbawi on nas dobyt
ku i życia i nie rozproszy dzieci 
(Izraela). I poszli i donieśli o 
tym  Piłatowi a ten wysłał 
swoich i kaizał w ielu z ludzi za
tłuc, owego zaś cudotwórcę po
lecił przyprowadzić. A skoro go 
przesłuchał wzięli go (rzym ia
nie) i ukrzyżowali zwyczajem 
ojców“.

W rozproszeniu 
W. Jarwil

MŁODA JEDNOTA

Stara to praw da, że w y
bitne jednostki, wartościowe 
cechy charakteru  pow stają na j
częściej w w arunkach tru d 
nych. Choć często atakow ana, 
może być stosowana w bardzo 
szerokim zakresie, a chyba już 
nigdzie nie da się bardziej n a 
m acalnie .stwierdzić, niż na p ła
szczyźnie rozw oju żyicia re li
gijnego. Ruchy religijne na j
bardziej prężnie i najszybciej 
rozwijały się ,i rozw ijają, gdy 
są prześladowane; więcej, w łaś
nie wówczas najmocniej trw ają  
przy swych pierw otnych zasa
dach, najm niej skłonne są do 
ich wypaczania.

W układzie wyznaniowym  
naszego kraj u na j trudnie j sza 
jest (dotyczy to, oczywiście, 
tylko ludzi, dla których spraw y 
wiary i wyznania są zagadnie
niami pierwszoplanowymi) sy
tuacja ewangelików, żyjących 
w zupełnym  rozproszeniu, m ie
szkających samotnie, lub w pa- 
roosobowych grupkach z sdala 
od zborów. Młodzież zaś, tęs
kniąca za tow arzystw em  rówie
śników, szczególnie boleśnie 
odczuwa tę swoją konieczną se
parację. Co myślą, co czują owi 
rozproszeni po różnych k rań 
cach Rzeczypospolitej ew ange
licy, żyjący na obczyźnie reli
gijnej własnego kiraju? Jaki 
jest ich stosunek do Kościoła? 
Co m yślą młodzi?

Myślę, że naszych współ
wyznawców, żyjących w roz
proszeniu, można z grubsza po
dzielić na dwie kategorie. Jed

na to ci, k tórzy swoją przyna
leżność do wyznania ew angelic
kiego trak tu ją  podobnie, jak  np. 
całkowicie zinaturalizowany o- 
bywiatel ,,m łodego“ k raju  (np. 
Stanów Zjedn., czy Australii) 
trak tu je  swoje pochodzenie 
,,europejskie“. Ot, z pietyzmem  
przechowyw ana (tradycja, bez 
głębszego w pływ u na tok co
dziennego życia. Ilustru je  to 
dość typowa wypowiedź pew ne
go naszego współwyznawcy, 
m ieszkającego z pięciorgiem in
nych o ok. 50 km  od siedziby 
zboru: ,,Oczy wiście, że jestem  
ewangelikiem, płacę naw et 
składki w X, prenum eruję 
„Zw iastuna“, „Jednotę“. Co mv- 
ślę o prascy kościelnej? — O- 
bserw uję, tak, tak, popieram. 
U nas? No cóż u nas? My i tak 
jesteśm y skazani na wymarcie. 
Co innego wy, tam  w W arsza
wie, czy na Śląsku“. Tę grupę 
można chyba istotnie zaliczyć 
do „przeznaczonych na w ym ar
cie“ .

Inni zupełnie przeciw nie 
reagują na trudności i braki 
religijnego życia, czego w yni
kiem nie jest bierna rezygna
cja, ale postawa aktywna, i 
w ielkie przywiązanie, powięk
szone tęsknotą. Ktoś z takich 
właśnie ludzi nie mógł pojąć, 
jak  mogłem na niedzielę w yje
chać z W arszawy do miejsco
wości, w  której nie m a zboru 
ewangelickiego: „Ja całe życie 
tylko m arzę i kom binuję, jak 
by się w yrw ać na nabożeń

stw o“ (mieszka o 150 km od 
najbliższego zboru). Tacy lu 
dzie znają wartość przynależ
ności do swego wyznania, a ich 
życie religijne, mimo dużej od
ległości od ośrodków kościel
nych, jest nieraz żywsze, niż 
członków stałego zboru. Z nimi 
łatwiej podyskutować na tem at 
bieżących artykułów  prasy e- 
wangeliokiej, u nich można być 
uczestnikiem  nabożeństwa do
mowego, którego się nie zapo
mina. Jak  radzą sobie w otocze
niu katolickim, w jaki sposób 
biorą udział w pracy całego Ko
ścioła?

W stosunku do katolików, 
jak  twierdzą, najskuteczniejszą 
bronią jest tak t i um iarkow a
nie. Świadectwo uczynków, 
sposób postępowania w życiu 
codziennym, bezkompromiso
wa uczciwość w najszerszym  
tego słowa znaczeniu, oto n a j
właściwsza odpowiedź na plot
ki i szykany, jakie zdarza się 
nam  znosić ze strony fana ty 
ków. Dyskusja m usi być oparta
0 realia czynów, aby nie spro
wadzała się do w ym iany pus
tych słów. W stosunku do „zde
cydowanych“ katolików należy 
ograniczać się jedynie do ścis
łych informacja na tem at nasze
go w yznania (oczywiście, tylko 
na w yraźne pytania) i do pro
stowania fałszywych opinii o 
ewangelicyzmie. Znacznie szer
szym polem  dio działania są 
dyskusje wśród katolików  „szu
kających“, tj. takich, k tórym  
własne sumienie nie daje spo
koju i każe szukać odpowiedzi 
na gnębiące ich wątpliwości. I 
tu regułą jest nierozpoczynanie 
samemu dyskusji, ale raczej 
korzystanie z już toczących się
1 w yjaśnianie w m iarę um iejęt
ności, że zachwiana w nich w ia
ra w Kościół rzym ski nie jest



jednoznaczny z w iarą w Boga. 
Szczytowym przejaw em  takiej 
działalności jest tworzenie się 
grup ludzi, wspólnie s tud iu ją 
cych problem y wiary.

Zupełnie inną m etodą 
włączania się do „wspólnej 
spraw y“ jest w ykorzystyw anie 
nadarzających, się możliwości 
na terenie świeckim do propa
gowania idei reform acji. Jako 
przykład można tu  podać jed 
nego z naszych młodych współ
wyznawców, który  został na
grodzony w konkursie ,,Auto
stopu“ za opis historii życia i 
walki ks. Otto-, postaci tak mało 
znanej ogółowi Polaków.

Poczynania, o k tórych tu  
mowa, z na tu ry  rzeczy muszą 
opierać się o samokształcenie. 
Tymczasem — wielki brak  od
powiedniej litera tu ry  stoi tem u

na przeszkodzie, Dotyczy to 
szczególnie tem atyki społeczno- 
etycznej — postawy ew angeli
ka wobec przejaw ów  codzienne
go życia. W ydawałoby się, że 
tę lukę powinna wypełnić p ra 
sa 'ewangelicka. Nasi rozprosze
ni współwyznawcy żalą się jed
nak, że „Jednota“ na przykład 
podaje obecnie treść zbyt oder
waną, za w ie le  w niej proble
m atyki teologicznej, do której 
trzeba fachowego przygotowa
nia, a nie uwzględnia praw ie 
zupełnie, tak  żywych obecnie, 
zagadnień społecznych.

W dyskusjach z katolikam i 
trudno rozmawiać na tem aty 
dogmatyczne, co zwykle nie 
przynosi pożytku, a raczej pro
wadzi na bezdroża jałowych 
polemik. W arto natom iast

przedstaw iać obrazowo, jakie 
są konsekwencje etyczne, spo
łeczne, jakie są praktyczne 
skutki przynależności do tego, 
czy innego wyznania. Zarówno 
brak  literatury , jak  i problem  
osamotnienia można znacznie 
złagodzić przez powiązanie 
wszystkich rozproszonych nicią 
korespondencji. Dlatego na za
kończenie apeluj em y: piszcie 
do nas o sobie, o swym życiu i 
trudnościach, dawajcie znać o 
swym istnieniu. Pomożemy 
Wam skontaktować się między 
sobą, w m iarę możliwości po
służymy radą, pomożemy w 
spotykaniu się w okresach u r
lopów na obozach, wczasach, 
wycieczkach, aby nikt nie czuł 
się osamotniony, na straconej 
pozycji.

KOMUNIKATY LOKALNE
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Trójcy Parafia Ewangelicko-Reformowana
Plac Małachowskiego 1 ul. Świerczewskiego 74

6.8.61 (X niedz. po Trójcy! św.)
godz. 10 — naboż. z Kem. św. 
godz. 9,45 — spowiedź

Ks. Z. Michelis
6.8.61 (X niedz. po Trójcy św.)

godz. 11 — nabożeństwo — Ks. Z. Grzybek

13.8.61 (XI niedz. po Trójcy św.)
godz. 10 — naboż. z Kom. św. Ks. O. Krenz

13.8.61 (XI niedz. po Trójcy św.)

godz. 11 — nabożeństwo — Ks. Z. Grzybekgodz. 9,45 — spowiedź

20.8.61 (XII niedz. po Trójcy św.) 20.8.81 (XII niedz. po Trójcy św.)
godz. 10 — naboż. z Kom. św. 
godz. 9,45 — spowiedź

Ks. R. Trenkler
godz. 11 — nabożeństwo — Ks. J. Niewieczerzał

27.8.61 (XIII niedz. po Trójcy św.)
godz. 10 — naboż. z Kom. św. 
godz. 9,45 — spowiedź

Ks. O. Krenz
27.8.61 (XIII niedz. po Trójcy św.)

godz. 11 — nabożeństwo — Ks. J. Niewieczerzał
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