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REGULAMIN PRAC SOBORU WATYKAŃSKIEGO
Ogłoszony już został Regulam in prac II soboru w atykańskie

go, z którego wynika, że posiedzeniom plenarnym  przewodniczyć 
będzie papież. Powołano dziesięć komisji soborowych: 1) kom isja 
doktrynalna do spraw  w iary i obyczajów, 2) kom isja do spraw  
biskupów i zarządu diecezjami, 3) kom isja dla spraw  Kościołów 
W schodnich, 4) komisja sakram entów , 5) kom isja dla spraw  po
słuszeństw a duchowieństwa i w iernych, 6) kom isja dla spraw  za
konów, 7) kom isja dla spraw  misji, 8) kom isja liturgiczna, 9) ko
m isja dla spraw  seminariów, studiów i szkół katolickich, 10) ko
m isja dla spraw  apostolatu świeckich oraz dla spraw  prasy  i wido
wisk. Przew odniczącym  komisji jest kardynał m ianow any przez 
papieża.

Prócz 10 komisji powołano cztery sekretaria ty : do nadzwy
czajnych spraw  soboru, dla spraw  jedności chrześcijan, technicz
no-organizacyjny i adm inistracyjny. O statni rozdział regulam inu 
określa ,,rolę obserw atorów  wysłanych przez Kościoły chrześci
jańskie oddzielone od Kościoła katolickiego“. Obserwatorzy ci mo
gą brać udział w posiedzeniach plenarnych i kongregacjach gene
ralnych, z wyjątkiem szczególnych wypadków wskazanych przez 
Radę Prezydialną. Nie mogą jednak przemawiać ani głosować. 
Nie mogą również brać udziału w posiedzeniach komisji soboro
wych bez zgody władz odnośnych komisji. Mogą przekazywać 
sprawozdania z przebiegu prac soborowych swym władzom koś
cielnym, ale mają jednocześnie obowiązek zachowywania tajem
nicy w stosunku do osób trzecich.

OBSERW ATORZY NA SOBORZE
Ogłoszona już została lista 12 niekatolickich wyznań lub grup 

wyznaniowych chrześcijańskich, które przyjęły  zaproszenie W a
tykanu przysłania obserwatorów na sobór. Na liście, której nie 
należy jeszcze uważać za zam kniętą, wym ienia się: Rada Ekum e
niczna w Genewie, Kościół Anglikański, Światowa Federacja Lu- 
terańska, Światowa Unia Prezbiteriańska, Ewangelicki Kościół 
Niemiecki, Św iatowa Konw encja Kościoła Chrystusowego, Świa
towy K om itet Przyjaciół (kwakrzy), Światowa Rada K ongregacjo- 
nalistów , Światowa Rada Metodystów, K optyjski Kościół Egiptu 
oraz Syryjski Kościół Jakobitów . Jak dotąd nie ma na liście żad
nego Kościoła Prawosławnego.

W atykan zaprosił poza tym  niektóre osobistości m. in. znane
go teologa protestanckiego dr Cullm anna z Bazylei oraz przeora 
społeczności w Taize Rogera Schutza i jego zastępcę b ra ta  Maksa 
Thuriana. W yżej wym ienieni zaproszenie przyjęli.

Światowa Rada Kościołów zamianowała dwóch obserwatorów. 
Zadaniem ich będzie zebranie bezpośrednich informacji o prze
biegu prac soboru w szczególności o sprawach, dotyczących jed
ności chrześcijan. Obserwatorzy nie mają prawa składania oświad
czeń w imieniu Rady Ekumenicznej ani prowadzenia pertraktacji. 
Mogą jednakże, zgodnie ze stanowiskiem Światowej Rady Kościo
łów, udzielać wyjaśnień znanych z uchwał Zgromadzenia general
nego i Komitetu Centralnego.

LUTERANIE AMERYKAŃSCY JEDNOCZĄ SIĘ
Cztery Kościoły luterańskie Ameryki, które dotąd stanowiły 

oddzielne jednostki administracyjne, postanowiły na konferencji 
odbytej w  końcu czerwca br. w Detroit zjednoczyć się pod nazwą 
„Luterański Kościół w Ameryce“. Będzie on liczył 3,2 miliona w y
znawców i stanie się w ten sposób szóstym co do liczby wiernych 
Kościołem protestanckim Ameryki. Prezydentem zjednoczonego 
Kościoła został wybrany Dr Franklin Fry, przewodniczący Komi
tetu Centralnego Światowej Rady Kościołów i prezydent Świato
wej Federacji Luterańskiej.

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

Dnia 19 września, vj setną rocz
nicę urodzin ś.p. Ks. Dr Juliusza 
Burschego, biskupa Kościoła Ewan
gelicko-Augsburskiego w Polsce, za
męczonego w obozie h itlerowskim, 
delegacja Tymczasowej Rady Para
fialnej stołecznego zboru św. Trój
cy, złożyła na płycie grobowej w ie
niec z biało-czerwonych kwiatów.  

*
— W Berlinie wschodnim powoła
no do życia „Instytut Ekum enicz
n y ”, na czele którego stanął ks. Jo
hannes Althausen.

*
— Eric Grönlund, pastor szw edz

ki, wydał w Sztokholmie ewangelię  
według św. M arka w zupełnie swo
bodnym  tłumaczeniu. Pierwsze  
10 000 egzemplarzy rozeszło się w  
ciągu k i lku  dni. Prasa codzienna 
i kościelna odniosła się do tej pracy  
bardzo krytyczn ie  ze względu na  
w ulgaryzm  języka, naśladujący m o
wę czternastoletnich chłopców z uli
cy.

*

— Nordycka konferencja pasto
rów postanowiła zorganizować „sa- 
batni rok” dla duchow nych , k tórzy  
mają za sobą 15 lat pracy w  Koś
ciele. Rok ten mają oni spędzić 
w Izraelu na studiach biblijnej ar
cheologii i historii.

*
— Szw edzka  gazeta „Dagens N y-  

heter” zwróciła uwagę na fak t ,  że  
w kościołach szioedzkich używ a  się 
przy  K om unii św. wina z Połud
niowej A fry k i ,  produkowanego przy  
pomocy niewolników. W  następ
stwie ujawnionego fa k tu  gazeta  
kościelna „Var k y rk a ” w skazu je  na 
niedopuszczalność tak ie j prak tyk i.

*

— Przed dziewięciu laty Cenzura  
kanadyjska f i lm ów t k tórej człon
kami byli sami katolicy, zabroni
ła publiczne wyświetlanie f i lm u  o 
Marcinie Lutrze. Obecnie zakaz zo
stał cofnięty.

*

— W katedrze w Mainz w y św ię 
cono na księdza katolickiego byłe
go duchownego ewangelickiego, k tó 
ry  jest żonaty.. Papież Jan X X I I I  
udzielił m u  dyspensy od obowiązu
jącego w Kościele r zym sk im  celi
batu.
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Prof. EMIL BRUNNER

BÓG I MOCE JEMU PRZECIWNE

„Choć diabłów pełen byłby świat, co poł
knąć by nas chcieli“... Któż zaprzeczy, że świat, 
w którym żyjemy, jest zdiabolizowanym świa
tem? Jeden rzut oka do gazety wystarczy, aby 
to stwierdzić. „Nieszczęśliwe wypadki i zbrod
nie“, katastrofy, klęski głodowe, epidemie, 
wojna i przygotowania do wojny, I o takim 
świecie ważycie się twierdzić, że jest Bożym 
tworem, że rządzi nim Bóg, który jest 
miłością?“ Pomyleni jesteście? Co mamy 
na to odpowiedzieć? Ja proponuję, abyśmy 
najpierw powiedzieli: owszem, jesteśmy po
myleni. To jedno, co Biblia nam o nas i o świe
cie powiada. Wyobraź sobie stroorzenie Boże 
tak, jakgdyby Bóg świat ten „złożył“ jak dru
karz książkę; tam wszystko jest na właściwym 
miejscu i gdy się ją czyta, znajduje się w niej 
dobre, wspaniale myśli. A oto zdarzyło się, 
że gdy zecer w-yszedl, jakiś łobuz usiadł za 
składem, i wszystko poprzemieszał. Wszystko 
zostało przesunięte, całe zdania, znalazły się 
na niewłaściyjym miejscu a inne stały się 
w ogóle bezsensowne. Kto chciałby zarzucić 
zecerowi: co za pomyloną książkę złożyłeś? 
Tak samo jest z tym naszym światem. Boży 
„skład“ został poruszony przez — zło, przez 
grzech. Tak jak w owym podobieństwie, gdzie 
powiedziane jest, że przyszedł nieprzyjaciel 
i zasiał kąkolu między pszenicę. Jest w tym  
świecie coś lurogiego Bogu i jego stworzeniu. 
Biblia mówi o Bogu wrogiej mocy, o księciu 
wszystkich Bogu przeciwnych sił. Ale ona 
mówi jeszcze o wiele więcej o wrogiej Bogu 
mocy, którą my wszyscy z własnego doświad
czenia dobrze znamy i o której wszyscy zu
pełnie dobrze wiemy, że jest Bogu przeciwna: 
o grzechu tzn. o rebelii przeciwko woli Bożej, 
o naszej własnej krnąbrności przeciwko Bożej 
„ustawie“. Tak pewnie, jak to, że Bóg jest mi
łością, jest mój brak miłości rzeczą przeciwną 
Bogu, jest moim przeciwdziałaniem na dzia- *

* Z książki „Nasza w iara  ch rześcijańska”.

lanie Boże. Gdzie egoizm się wykonywa, tam 
nie dzieje się wola Boża, lecz to, czego Bóg 
nie chce.

A więc czy Bóg nie rządzi w tym świecie? 
Gdy ojciec przez chwilę się przypatruje swemu 
swawolnemu i krnąbrnemu synalkowi, aby 
samemu się przekonać, dokąd to prowadzi — 
czy ma to oznaczać, że ojciec jest słabym czło
wiekiem, nie umiejącym kierować swoim sy
nem? On z pewnością wkroczy we właści
wym momencie, ale nie chce synka swego 
tresować lecz przez własne jego doświadcze
nie doprowadzić do osobistej decyzji. Pan Bog 
mógłby, gdyby tego chciał, jednym uderze
niem zrobić porządek w tym pomylonym 
świecie; mógłby nas jędrnym skinieniem ręki 
przywołać do porządku. Ale on nie chce nas 
zmuszać, on chce, abyśmy na podstawue włas
nej decyzji ku niemu się zwrócili. Poto włącza 
w ten pomieszany świat swoje Słowo, miano
wicie: swój zakon i swoją obietnicę, abyśmy 
w tym poznali nasze pomylenie w> złym i jas
ność jego miłości i abyśmy do niego wrócili; 
dlatego w Jezusie Chrystusie włączył ten 
pomieszany świat siebie samego, abv świat 
na nim się wyszumiał: i ten błąd ludzkości, 
ukrzyżowanie Syna jego, uczynił objawieniem 
swojej niezgłębionej miłości. Przez to poka
zuje nam, że jest Panem nad tym krnąbrnym 
światem i to do tego stopnia, że potrafi nawet 
jego obłęd wykorzystać dla okazania swojej 
miłości. I tu, jeśli się tak wyrazić można, w y
konał Bóg swoje arcydzieło, pokazując przez 
to, że jest Panem także nad największą ciem
nością tego świata, że ludzie nawet tam, gdzie 
przeciwko niemu występują, są narzędziami 
w jego ręku i że ich wykorzystuje zgodnie ze 
swoją wolą.

Gdybyśmy Boga musieli poznawać jedynie 
z tego świata, jakim on teraz jest, wpadlibyś
my jak poganie na pomysł, że istnieć muszą
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dwojakiego rodzaju bogowie, dobrzy i źli, spro
wadzając?/ szczęście i nieszczęście. Lecz w krzy
żu Chrystusowym poznajemy, że nieszczęście 
nie jest wynikiem Bożej woli i że mimo 
loszystko Bóg jest Panem nad tym zbuntowa
nym światem i w nim wykonuje swoje wy
roki, miłość za cel mające. On daje nam czas, 
abyśmy sami decydowali, czy do niego się 
zwrócić. I w tym pomylonym, zdiablizowa- 
nym świecie daje nam dość dowodów swej 
niezłomnej wierności, abyśmy znaleźć mogli 
właściwą drogę.

— „No tak, ale jak możemy wszystko złe, 
nieszczęścia i cierpienia wytłumaczyć miłością 
Bożą?“ Drogi przyjacielu, któż na ciebie wło
żył to zadanie, abyś wszystko wytłumaczył? 
Człowiek chcący „wytłumaczyć“■ rządy Boże, 
jest jeszcze o wiele komiczniejszy od rekruta, 
któryby chciał krytykować lub tłumaczyć 
plany generała, albo niż praktykant, któryby

chciał skrytykować i wytłumaczyć organizację 
i sposób prowadzenia olbrzymiego przedsię
biorstwa. Człowiecze, co ty rozumiesz o rzą
dach Bożych! „Nie jesteś przecież panującym, 
który wszystko prowadzić potrafi“ — śpie
wamy słusznie w jednej z pieśni kościelnych. 
Nam wystarczy wiedzieć, że Bóg, rządzący 
w zupełnie niepojęty sposób w tym pomylo
nym świecie, tak samo czyni, jak to nam na 
krzyżu pokazał. Mamy się wsłuchiwać tam, 
gdzie Bóg sygnały swoje nam daje, abyśmy 
zrozumieli co jest jego wolą. W ciemność tego 
świata wysyła Bóg sygnały swojej woli: swoje 
przykazanie, swoje poselstwo odpuszczenia 
i zbawienia. Tego musimy się trzymać, a nie 
wolno nam, w ciemności siedząc, usiłować od- 
cyfrować jego wolę. Rozwiązanie zagadki 
śioiata przynosi ze sobą dopiero dzień zba
wienia.

Tłum. X. R. T.

BARBARA SŁAMA

ANDRZEJ TRZECIESKI
poeta i działacz reform acgjng

Wśród wielu nazwisk zna
nych osobistości Kościoła 

reformacyjnego w XVI wieku, 
wymienianych przez history
ków Reformacji w Polsce, raz 
po raz natrafiamy na nazwisko 
Andrzeja Trzecieskiego.

Ojcem Andrzeja Trzecie
skiego był także Andrzej, baka
łarz krakowski, znany bibliofil 
i działacz reformacyjny, zwo
lennik i wyznawca luteranizmu. 
Historycy Reformacji, tacy jak 
Wiszowaty, Węgierski -i inni, 
podają informacje o tzw. Kół
ku Trzecieskiego (seniora), za
łożonym w Krakowie około 
r. 1544. Zadaniem uczestników 
zebrań i spotkań kółka Trzecie
skiego (a bywał na nich także 
Frycz-Modrzewski) było przede 
wszystkim przygotowanie w 
Polsce gruntu do przyjęcia idei 
i haseł reformacyjnych. Takie 
też zadanie kółko to spełniło.

Andrzej Trzecieski (senior) 
podczas swych podróży nawią
zał wiele przyjaźni ze znanymi 
humanistami zachodniej Euro
py. Najbliższa i najbardziej za
żyła łączyła go z Filipem Me- 
lanchtonem. Tak więc Andrzej 
Trzecieski junior zetknął się od

razu, już w swym domu rodzi
cielskim, z atmosferą i nastro
jami reformacyjnymi.

Urodził się około r. 1530. 
Pierwsze nauki pobierał zapew
ne u swego ojca. Następnie zaś 
wyjechał do Wittenbergi — mia
sta o najżywszej wówczas sile 
oddziaływania, o najpotężniej
szych prądach reformacyjnych. 
Tu pod opieką Melanchtona 
ukończył studia. Po śmierci oj
ca objął, piastowany dotąd 
przez niego, urząd dostarczycie
la książek do biblioteki Zyg
munta Augusta, po latach zaś 
urząd sekretarza królewskiego. 
Stąd też wyjazdy do .-Niemiec — 
na targi książki we Frankfur
cie, stąd żywe kontakty z refor
matorami Zachodu.

Kontakty Andrzeja Trzecie
skiego z kołami reformacyjny
mi w Polsce były bardzo żywe. 
Począwszy od jawnego uczest
nictwa w nabożeństwach ewan
gelickich, poprzez uczestnictwo 
w Synodach, zjazdach i zgro
madzeniach, Trzecieski stał się 
najzaciętszym obrońcą i szer
mierzem polskiej Reformacji. 
Wykorzystał ku temu swój dar 
natury — zdolności poetyckie,

swoje wykształcenie i rozum. 
W 1550 r. spotykamy go wśród 
grona, które porwało i ukryło 
Włocha Franciszka Stankara, 
uwięzionego przez biskupa Sa
muela Maciejowskiego za gło
szenie „herezji“. Następca Ma
ciejowskiego, Andrzej Zebrzy
dowski, groził Trzecieskiemu 
stosem za odprawienie pogrze
bu i nabożeństwa w języku pol
skim, niezgodnego z rytuałem 
katolickim. Przed gniewem bi
skupa schronił się Trzecieski do 
Pińczowa i z tym ośrodkiem 
inowierczym utrzymywał bliski 
kontakt. Prawdopodobnie też 
brał udział w pracach przygo
towawczych nad przekładem 
Biblii, późniejszej Biblii Brze
skiej.

Z tego też okresu (1555) 
pochodzi list samego Kalwina 
do Trzecieskiego, w którym 
wielki reformator gorąco za
chęca Polaka do tłumaczenia 
Pisma św.

Trzecieski czynnie bierze 
udział w naradach nad zjedno
czeniem z braćmi czeskimi. 
Uczestniczy w pierwszym Sy
nodzie poświęconym tej spra
wie, który miał miejsce we 
wrześniu 1555 r. w Koźminku. 
W rok później spotykamy jego 
nazwisko wśród delegatów na 
zjeździe w Secyminie, gdzie od
czytuje wyznanie wiary w ję
zyku polskim. Wkrótce jednak 
sprawy zjednoczenia z braćmi 
czeskimi zaczynają się chwiać 
i odwlekać. Wśród sprawozdań
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z obrad, zjazdów i synodów 
czeskich znaleść można kilka 
skarg na Trzecieskiego, który 
zabrawszy wiele listów i doku- 
mentów do tłumaczenia i odpi
sania — odjechał. Niejedno
krotnie rozżaleni bracia czescy 
uskarżają się na niego, że 
,,wielki nierząd uczynił w jed- 
nocie ich“. Sprawa jednak 
przedstawiała się nieco inaczej. 
Oczy polskich protestantów 
skierowane są teraz ku Gene
wie, ku Kalwinowi. Otrzymują 
też własną głowę Kościoła w 
osobie Jana Łaskiego. Trzećie- 
ski zostaje także kalwinem.

Latem 1556 r. wyjeżdża na 
dwór Mikołaja Radziwiłła do 
Wilna, później zaś do Królew
ca, miasta, które stanowiło cen
trum piśmiennictwa i drukar
stwa polskiego. Z tego okresu 
pochodzi cykl wierszy i pasz
kwilów skierowanych przeciw
ko Lipomarinowi. wysłanniko
wi papieskiemu, którego zada
niem miało być udzielenie po
mocy Hozjuszowi w rozbiciu i 
osłabieniu obozu dysydenckie- 
g°.

W styczniu 1557 r. wyje
chał Trzecieski do- Wilna na 
służbę do króla. Zaprzviaźnił 
'•ie tam z sekretarzem Radzi- 
™ńłła, leksykografem Mączyń- 
ckim. Przez cały czas pobytu na 
Litwie przebvwał w otoczeniu 
i środowisku kalwińskim. Ucze
stniczył w synodach małonol- 
skich iako przedstawiciel zbo
rów litewskich i wvsłann:k 
wojewody wileńskiego.

Na ten okres przypada tak
że nai ściślej sza współpraca 
Trzecieskiego z R ad z i wi łłowck a 
oficyna w Brześciu Litewskim, 
^isze teksty pieśni relicnim^h 
dn muzyki swego przyjaciela, 
największego kompozytora pol
skiego XVT wioku — Wacława 
z Szamotuł. Znaleść ie możemy 
w słynnym Kancjonale Brze
skim, zbiorze pieśni polskich i 
łacińskich, śpiewanych w zbo
rach protestanckich, wydanym 
po raz pierwszy w roku 1558, 
powtórnie zaś przez Seklucjana 
w rok później w Królewcu.

Po śmierci Jana Łaskiego, 
która była wielkim ciosem dla 
polskiego protestantyzmu, Trze
cieski napisał utwór „Ioannis a 
Lasco epicediam“, wydany w 
Pińczowie w r. 1560. Na Syno

dzie pińczowtskim 1560 r, spo
tykamy poetę jako specjalnego 
wysłannika Radziwiłła. W imie
niu wojewody proponuje, aby 
wydano wspólnym staraniem 
polski przekład Biblii, którego 
koszty pokryje sam Radziwiłł. 
Inicjatywa podjęta kilka lat 
wcześniej przez Jana Łaskiego 
teraz mogła być zrealizowana. 
Pod koniec 1562 r. rękopis był 
już gotów. Trzecieski zabrał gio 
do Brześcia, gdzie we wrześniu 
ukazały się pierwsze egzempla
rze wspaniałej Księgi. Udział 
poety w pracach przekładowych 
Pisma św. sprowadzał się pra
wdopodobnie do funkcji jedne
go z redaktorów literackich. 
Sprawa tego udziału jest jed
nak do dziś niewyjaśniona.

W r. 1564 wyrusza Trzecie
ski wraz z posłem Jarłowie- 
ckim do Stambułu. Podróż po 
Turcji znalazła swój wyraz w 
wielu utworach poety, w wy
danych po powrocie ,,Epigra
mach“ i „Sylwach“.

Dorobek literacki Trzecie
skiego jest duży. Większość je
go utworów to wiersze łaciń
skie dedykowane znanym oso
bistościom. których poparcie 
pragnie sobie Trzecieski zdobyć.

W latalcb 1565—72 pisze 
wiersze do Rejowei ..Apokalip- 
sv“ i „Zwierciadła“. W dalszym 
ciągu wiele miejsca w jego 
twórczości zajmują sprawy 
protestanckie a także (d o  śmier
ci Radziwiłła) szukanie nowe
go mecenasa.

Najbardziej dojrzałe i arty
stycznie najwartościowsze są

Sylvarum libri I i II, pochodzą
ce z 1568 r. Sylwa II ,,Trenodia 
na śmierć Wacława z Szamotuł, 
pierwszego z muzyków króle
stwa polskiego“ jest pięknym 
hołdem złożonym przez Trze
cieskiego swemu przyjacielowi. 
Inny utwór — elegia — po
święcony jest najwybitniejsze
mu poecie polskiemu, Janowi 
z Czarnolasu.

Wiele sylw, to rozprawy 
polemiczne, często z anonima
mi. Autor nawołuje protestan
tów do' walki z herezją ariań- 
ską, aby znikło rozdarcie i 
zgubna niezgoda.

Wreszcie zupełnie odmien
ny od wszystkiego, co Trzecie
ski napisał, jest życiorys Miko
łaja Reja, zamieszczony w 
,, Zwierciadle“.

Wśród współczesnych cie
szył się Trzecieski wielką po
pularnością i sympatią. Piszą o 
nim wiersze i często wspomi
nają: Kochanowski we ,fra sz 
kach“, Rej w „Zwierzyńcu“, 
przyjaciel poety Rozjusz, z któ
rym niejednokrotnie Trzecieski 
polemizował, Sarniaki w swych 
„Annales“ i wielu, wielu in
nych. Nazwisko jego wymie
niane jest obok takich postaci 
jak Kromer, Orzechowski, 
Frycz-Modrzewski, Kochano w- 
ski i inni. Także dużą popular
ność zyskał poeta za granicą, o 
czym najdobitniej świadczyć 
mogą listy Kalwina, Melanch- 
tona, pastora Jana Wolfa z Zu
rychu. Wiek XVI uznał go za 
jednego ze swych światłych 
przedstawicieli i wodzów.

OBCHODY JUBILEUSZOWE BIBLII BRZESKIEJ

W 1963 roku mija 400 lat od wydania pierwszego reformacyj- 
nego tłumaczenia Pisma Świętego na język polski z oryginałów 
hebrajskiego i greckiego. Biblia powyższa ukazała się nakładem 
księcia Mikołaja Radziwiłła, wyznawcy i protektora Kościoła Re
formowanego na Litwie, zaś przekład dokonany został przez naj
lepszych ówczesnych teologów protestanckich. Od miejsca wyda
nia zyskała nazwę Brzeskiej, a od nazwiska fundatora — Radzi- 
wiłłowskiej.

Kościół Ewangelicko-Reformowany w Polsce (będący w po- 
' siadaniu oryginalnego egzemplarza tej Biblii) organizuje u wstępu 

do roku jubileuszowego specjalny obchód poświęcony zagadnie
niom biblijnym i reformacyjnym. Odbędzie się on w dniach od 
25—28 października br. przy udziale gości zagranicznych. W pro
gramie przewidziane są wykłady, nabożeństwa i Akademia Refor- 
macyjna w niedzielę dnia 28 października w kościele przy ulicy 
Świerczewskiego 74 w Warszawie, o godzinie 17.
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Fragment portalu Ratusza Staromiejskiego w  Szczecinie z herbem Pomorza gryfem

KS. DR KAROL KOTULA

POMORZE ZACHODNIE I JEGO 
SŁOWIAŃSKA PRZESZŁOŚĆ

1. GARSC WSPOMNIEŃ

S tudiu jąc w pierw szych la tach  obecnego stulecia 
w  Halle, m iałem  kolegę W yszyńskiego (nie W yschyn- 
ski) pochodzącego, o ile sobie dobrze przypom inam , 
z samego Szczecina. M ówił on, że rodzice jego je sz 
cze m ówili czy też rozum ieli po polsku. Potem  n ie
długo po pierw szej w ojnie św iatow ej przejeżdżałem  
przez Szczecin w  drodze do K openhagi i zatrzym ałem  
się tam  jedną czy dwie doby. Ku w ielkiem u zdum ie
niu w idziałem  na ulicach sporo nazw isk kupców o 
czysto polskim  brzm ieniu i niezm ienionej pisowni. 
W roku  1938 dostałem  do rąk  książkę K isielewskiego 
pt. „Ziem ia grom adzi prochy”. Pam iętam  dobrze po
dane tam  opow iadanie, jak  to  w  restau rac ji w  Szcze
cinie siedzieli obyw atele m iasta przy piwie, a wśród 
nich nauczyciel pochodzący gdzieś z N adrenii, k tóry  
tak  do nich rzekł: — cytuję z pam ięci, bo niestety 
książka ta  tak  piękna nie ukazała się dotychczas po 
w ojn ie — Wy mówicie, że jesteście Niemcy, ale tak  
w cale nie jest. Gdyby tu  przyszli Polacy, to za dzie
sięć la t Szczecin byłby tak  polski jak  dziś są Poznań 
i Bydgoszcz. K tóżby w tedy w  dobie F uersta  Buelo- 
wa, n ieprzejednanego w roga Polaków  — a propos 
człowieka o dużej ku ltu rze hum anistycznej, o czym 
św iadczy jego piękny 4 tomowy pam iętnik  — pom y
ślał, że te słowa tak  prędko się spełnią! Tak toczą 
się dzieje. W roku 1957 przejeżdżałem  w powrocie 
z M inneapolis w USA przez miejscowość Sassnitz na 
w yspie Rugii. P rzyglądałem  się w tedy tej m iejscow o
ści ze szczególnym zainteresow aniem , bo jeden z p i
sarzy polskich XIX  w. w spom ina gdzieś, że rodzice

jego jeździli tam , by używać m orskich kąpieli, i że 
w tedy ludność tam tejsza m ieszkająca jeszcze czę
ściowo w słomą kry tych  chatach, m ów iła po słow iań- 
sku, lecz się z tym  kryła. -Oczywiście z tego nie było 
już ani śladu.

2. CO TO JEST POMORZE ZACHODNIE

Pom orze w  ścisłym słowa znaczeniu to k ra in a  n ad 
m orska pomiędzy O drą i Wisłą, odgraniczona od po
łudnia doliną W arty  i Noteci oraz dolnym odcinkiem  
Brdy. W dziejach jednakże zaliczono do Pom orza 
nadm orską k ra in ę  na zachód od O dry w raz z w yspą 
Rugią. Również w skutek  dziejowych przem ian n as tą 
pił podział Pom orza na Pomorze Zachodnie i W schod
nie. Pomorze Zachodnie sięgało od w yspy Rugii do 
rzeki Łeby i Piaśnicy, przy czym Niemcy dzielili je 
na „V orpom m ern” czyli od strony B erlina na przed- 
odrzańskie i „H interporm m ern“ tj. zaodrzańskie. Pomo
rze W schodnie to k ra in a  od rzeki Łeby do Wisły. 
Dziś rozum iem y przez Pomorze Zachodnie tery torium  
województw  szczecińskiego i koszalińskiego w raz 
z powiatem  lęborskim  należącym już do wojewódz
tw a gdańskiego.

Pom orze Zachodnie ciągnie się w  k ierunku  połud- 
niowozachodnim  od rzeki P iaśnicy począwszy. W ten 
sposób osiąga w ybrzeże koło Świnoujścia najbardzie j 
na południe w ysunięty  punk t Bałtyku (53°50'). D la
tego k lim at okolic Szczecina jest łagodniejszy niż np. 
G dyni czy G dańska.

K ra jobraz  Pom orza jest urozmaicony. M niej w ię
cej środkiem  krainy  ciągnie się łańcuch wzgórz, na j-
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Szczecin. Plac Hołdu Pruskiego, w głąbi zam ek ksią
żąt szczecińskich z X IV  w

wyższy na wschodzie, opadający ku zachodowi. N a j
wyższe wzniesienie to W ieżyca na Pom orzu G dańskim  
(331 m), na Pom orzu Zachodnim  najwyższym  w znie
sieniem  jest góra Siem ierzycka (256 m) na południo
wy zachód od Bytowa. Na zachodzie k ra in y  rozciąga 
się nizina nadodrzańska.

Pomorze Zachodnie poprzerzynane jest dolinam i 
licznych rzek płynących w artk im  prądem  na północ 
ku miorz^u. Są to od zachodu począwszy: Rega, P a r 
sęta, W ieprza, Słupia, Łupaw a i Łeba. M niej w artk i 
prąd m ają  rzeki płynące na południe: K łodowa, D ra 
wa, Gwda i w padająca do Odry w  k ie runku  pół
nocno-zachodnim  Ina.

U rozm aiceniem  k rajobrazu  są także liczne jeziora 
jak  Draw sko koło Czaplinka, W ielimie koło Szczecin
ka. O drębny typ  stanow ią jeziora przybrzeżne po
w stałe z daw nych zatok m orskich, jak  jezioro Łeba, 
G ardzieńskie, Jam no i inne.

3. LUDNOŚĆ
Pom orze Zachodnie zam ieszkiwały różne szczepy 

słowiańskie. Na zachód od O dry aż po rzekę Rędo- 
wę na wschodzie m ieszkały plem iona W ieletów czyli 
Lutyków. Od Rędowy i O dry na wschód m ieszkali 
Pom orzanie należący do szczepów polskich. W edług 
uczonego L ehr-Spław ińskiego obszar językow y P o
m orzan dzielił się na 2 części: zachodnią od linii p rze
biegającej od B ałtyku przez górę Chełm aż do P o ł
czyna, skręcającej potem na zachód, gdzie panow ała 
gw ara będąca przejściem  od gw ar polskich do Wie
leckich, i w schodnią, gdzie mówiono narzeczem  k a 
szubskim, w  w iekach średnich niewiele różniącym  
się od ówczesnych gw ar polskich.

O bliskim  pokrew ieństw ie ludności Pom orza z p le
m ionam i polskim i świadczą nazwy miejscowości: 
Szczecin, S targard , Nowogard, Kołobrzeg, Koszalin, 
Słupsk, Sława itd., k tóre nieraz z niem iecka zm ienio
ne: G artz (Grodziec), Bublitz (Bobolice), Scharsow  
(Skarszów), Schlawin (Słowin), Schw ente (Święta) 
itd. nie mogą się zaprzeć swego słow iańskiego, do 
nazw  miejscowości w  rdzennej Polsce podobnego po
chodzenia. Podobnie nazwy rzek: Odra, P arsęta  
(zniemczona P erstante), W ieprza ( W ipper), Świna 
(Swine), Słupia, Łupaw a, Łeba, D raw a, Gwda itd. 
O tym  sam ym  świadczą im iona ludzi te sam e co w  
cen tralnej Polsce: Bogusław, Dobiegniew, Dobiesław, 
Dobrogost, Dalemir, K azim ierz itd. i nazw iska po
w stałe z imion nieraz z niem iecka przekształcone: 
Goltz to Golec, Tetzlaff — Ciesław, Tetzm er — Cie-

cimierz, N atzm er — Naczmierz itd. Tego wszystkiego 
nie zdołało zatrzeć w ielowiekow e panow anie n ie
m ieckie i germ anizacyjna działalność różnych czyn
ników, nie zdołały usunąć naw et ostatnie barbarzyń
skie chrzty hitlerow skie.

Istn ie je  także w  polskiej lite ra tu rze  św iadectw o 
polskości tych ziem. K ronikarz polski XVI w ieku 
M arcin K rom er odbywał w raz z Janem  K ostką kasz
telanem  gdańskim , jako posłowie kró la Zygm unta 
Augusta, podróż rzem iennym  dyszlem do Rostoku 
(Rostock) około roku 1565. K rom er w spom ina w sw o
jej kronice, że wszędzie na Pom orzu i w M argrabst- 
w ie (branderburskim ) i za O drą i nad średnią W ar- 
nową słyszeli po m iastach ludzi mówiących „pol
skim  językiem ”. Jeżeli więc K rom er i jego towarzysz 
uw ażali mowę ludności na Pom orzu za *Odrą za m o
wę polską, to widocznie m owa ta  nie odbiegała b a r 
dzo od ówczesnej mowy polskiej.

Że tak  było, tego dowodzi także fak t, że w urzę
dowych pism ach nazywano mowę ludności pom or
skiej polskim  językiem. W piśm ie m ag istra tu  m iasta 
Bytowa z 14.X.1785 r. do K rólew skiej Zachodnio- 
-P rusk ie j Regencji o zniesienie w  tym  mieście pol
skich nabożeństw  ew angelickich mówi się w yraźnie, 
że część ludności mówi jeszcze po polsku i że język 
polski jest jej zwyczajową mową. Podobnie sam a 
ludność mówiła o swej mowie jako o polskiej.

O słow iańskiej przeszłości całego Pom orza św iad
czy k ron ikarz pom orski Tomasz K antzow  (zm arł w 
1542 r.). K antzow  tak  pisze w  swojej kronice: „Wed
le zdania wszystkich historyków tutejsze ludy i kraje 
były od swego pierwszego pojawienia się aż do przy
jęcia chrześcijaństwa i jeszcze przez pewną ilość lat 
potem wszędzie wendyjskie, tak jak jeszcze są teraz

Z am ek książąt pomorskich w Darłowie
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Ks. Michał Mostnik, tłumacz katechizmu na język  
słowiński (portret z kościoła ewangelickiego w Smoł

dzinie)

Karta ty tułowa katechizmu

miejsca na Pomorzu Tylnym (na wschód od Odry), 
gdzie mieszkają jedynie marni Wendowie. Dlatego też 
nie umiemy początków i pochodzenia tych ludów w  
żaden inny sposób wywieść, jak z rodu Wendów. A 
chociaż obecnie nazwa i ród Wendów są u nas w  ta
kiej pogardzie, że jeden drugiego dla obelgi nazywa 
Wendern lub Słowianinem, to jednak my nie chcemy 
się wstydzić tego pochodzenia. Albowiem na całym  
świecie nie było drugiego rodu ludów, którby się sze
rzej rozprzestrzenił i rozprzestrzeniał jak Wendowie. 
(...) A teraz jeszcze mają oni w swym posiadaniu Pol
skę, Czechy, Ruś i całą Sławonię nad Morzem Adria
tyckim, a ich nazwa i sława jest tak wielka i w spa
niała, że są nimi zapełnione wszystkie historie i tutaj 
nie potrzeba w iele o tym m ówić”.* *)

O w pływ ie języka polskiego na gw ary pom orskie i 
pokrew ieństw a tychże z m ową polską św iadczą n a j
w ym ow niej pom orskie pom niki językowe, k tóre za
wdzięczam y przede w szystkim  dwom duchownym  
ew angelickim , k tórzy przekładali n iektóre pism a 
L u tra  na język ludowy. Są to Tomasz K rofey pastor 
w Bytowie, k tó ry  w  r. 1586 w ydał w  G dańsku prze
k ład  pieśni L u tra  i innych pieśniarzy ew angelickich, 
i M ichał M ostnik pasto r w  Smołdzinie, k tóry  przeło
żył na tam tejszy  język pom orski M ały K atechizm  
L u tra  z dodatkiem  psalm ów  pokutnych, h isto rii m ęki 
P ańsk ie j i k ilku  pieśni i w ydał to w  G dańsku w  r. 
1643 M ostnik przełożył także tzw. M ałą Agendę W it- 
tenberską. Język M ostnika zwany słow ińskim  jest 
bardzo zbliżony do polszczyzny XVI w ieku. Rzecz 
zrozum iała, bo kościelnym  językiem  na Pom orzu był 
od w prow adzenia chrześcijaństw a obok łaciny język 
polski.

Potw ierdza to także rap o rt pastora ze S łupska Chr. 
H ackena do radcy konsystorza Brüggem anna w Szczeci
nie z około roku 1780, w  którym  pisze: „Ponieważ 
różnica pomiędzy właściwym  polskim językiem a ka
szubskim jest taka sama, jaka zachodzi pomiędzy 
niemczyzną literacką (Hochdeutsch) a ludową (Platt
deutsch), przeto Kaszuba rozumie zazwyczaj po polsku, 
jeśli nawet już po polsku nie mówi, dlatego też książ
ki używane w szkołach ludowych są polskie, tak s a 
mo jak jest w  używaniu tylko polska biblia”.*)

4. RZUT OKA NA DZIEJE

Pom orze Zachodnie leżało od samego zarania dzie
jów  w  sferze w pływ ów  państw  sąsiednich: Polski, 
B randenburgii, Danii, Szwecji, cesarstw a niem ieckie
go, Zakonu Krzyżackiego. To oddziaływało na prze
bieg jego dziejów. W w ieku X i XI pow stały tam  
pierw sze organizacje społeczno-polityczne w  postaci 
republik  m iejskich  z ośrodkam i w  Szczecinie, K am ie
niu, W olinie, Kołobrzegu, B iałogardzie i Pyrzycach. 
W m iarę rozw oju w ładzy książąt i ustro ju  feudalnego 
znaczenie ich zaczęło upadać. K ra j cały był mało 
jednolity , bo dzielił się na szereg plem iennych p ań 
stew ek pod zw ierzchnictw em  osobnych książąt. D la
tego niebezpieczeństw o ze strony m ożniejszych są
siadów było tym  większe. Rozbudowujące się od sw e-

(ciąg dalszy na str. 234)

*) (Lech Bądikowsikl. Słow ińcy. S port i T u ry s ty k a ).
*) (Dzieje P om orza  Z achodniego  w  w yp isach . W ydaw nictw o 

P oznańsk ie).
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KS. BOGDAN TRANDA

SZUKAJĄC DROGI

V¥7 iele już uczyniono w sprawie jedności 
W  chrześcijańskiego Kościoła. W ciągu zwła
szcza powojennego okresu nastąpiło dotychczas 
nieznane zbliżenie pomiędzy chrześcijanami 
różnych wyznań. Podjęto i doprowadzono do 
pomyślnego skutku wiele wspólnych akcji, 
wydano szereg zgodnych oświadczeń, dotyczą
cych żywotnych spraw współczesnego świata. 
Dzięki niezwykłej osobowości obecnego papie
ża dążenia ekumeniczne zaczynają sobie to
rować również drogę do zawsze bardzo eks
kluzywnego Kościoła Rzymsko-Katolickiego. 
W wielu podstawowych sprawach różnimy się 
jednak między sobą bardzo głęboko, czeka nas 
więc jeszcze długa droga i wiele pracy w dą
żeniu do wytkniętego celu. Na skutek trwa
jącej od wieków schizmy zaszły w Kościele 
bardzo głębokie zmiany, których nie da się 
tak łatwo przekreślić, uzgodnić, ęzy też zała
twić kompromisem. Chodzi tu o dwa czynniki, 
z których nie wiadomo który odgrywa większą 
rolę: doktryna, czy tradycja. Wydaje się, że 
ten drugi czynnik, przynajmniej praktycznie 
wywiera większy wpływ, niż różnice doktry
nalne. Tym nie mniej sprawie doktryny trzeba 
poświęcić wiele uwagi i nie wolno zagadnienia 
upraszczać, zamazując istotne różnice w nie
potrzebnej obawie, że jasne postawienie spra
wy mogłoby wzmóc napięcie między stronami. 
Na terenie naszego kraju, jeżeli nie nic, to 
bardzo niewiele zrobiono w tej dziedzinie 
z punktu widzenia potrzeb ekumenii. Zaryso
wuje się konieczność powołania przez Polską 
Radę Ekumeniczną odpowiedniej teologicznej 
komórki, która podjęłaby systematyczne studia 
nad tymi zagadnieniami.

Zachodzi wszakże pytanie, czy na tradycyj
nej drodze można dojść do pozytywnych wy

ników, czy nie należałoby szukać nie tyle no
wych sformułowań, ale całkoyjicie nowego 
punktu wyjścia. Coraz częściej mówi się — 
zwłaszcza ze strony tzw. „młodych Kościo- 
łów<( — że Chrystus został odziany w szatę 
europejskiej kultury, co zostało szeroko omó
wione przez biskupa Kościoła Ewangelicko- 
Augsburskiego, Ks. Dra Andrzeja Wantułę 
w czasie sesji naukowej zorganizowanej przez 
Chrześcijańską Akademię Teologiczną w lutym 
bieżącego roku. W związku z tym warto za
cytować zdanie Filipa Pottera, wypowiedziane 
na Zgromadzeniu w Nowym Delhi.

„Kategorie myślenia i wyrażania się są zde
cydowanie zachodnie i noszą wyraźne piętno 
scholastyki. Czy Kościoły w Afryce i Azji mu
szą przyswajać sobie cały ten bagaż schola- 
stycznej terminologii i sformułowań, aby 
wziąć udział w dyskusjach Wiary i Ustroju? 
Rozmowy w środowisku S.R.K. coraz wyraź
niej obejmują obecnie swym zasięgiem cały 
świat. Czy jest więc jakaś możliwość znalezie
nia nowych, konkretniejszych sposobów mó
wienia o wierze z ustroju Kościoła? Czy to nie 
uwolniłoby dyskusji od partykularnej sfery 
zachodnich uczonych i przeniosło ją na grunt 
wiernych i Kościołów wyrosłych w całkowicie 
odmiennych warunkach kulturalnych i inte
lektualnych? Nie popełnijmy tu błędu. Ogrom
ne nagromadzenie tradycyjnych sformułowań 
na temat Kościoła i jego ustroju na wielu wy
kształconych laikach i czńjnych młodych du
chownych wywiera wrażenie, jakby stawały 
się przeszkodą we wspólnym dążeniu naprzód 
io jawnej jedności. W każdym razie wiele 
z tych sformułowań nasuwa podejrzenie, że 
zawierają filozoficzne podłoże, sięgające do 
czasów przedchrześcijańskich, które już nie
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jest aktualne i które jest stawiane pod zna
kiem zapytania nawet przez kola akade
mickie.“ *

Przytoczona cytata jest bardzo charaktery
styczna. Filip Potter przemawiał podwójnie 
w imieniu młodości: jako reprezentant mło
dzieży i „młodych Kościołów“. Czuje się w je
go słowach świeży powiew. Główna myśl, 
dotycząca bezpośrednio problemów chrześcijan, 
wyrosłych w kręgu kultury afrykańskiej 
i azjatyckiej, ma odniesienie szersze, mianowi
cie do doktryny chrześcijańskiej jako takiej. 
Ewangelia jest jedna i nienaruszalna. Nato
miast to, co przez wieki umysł ludzki wypra
cował, a co powstało na „filozoficznym pod
łożu sięgającym czasów przedchrześcijańskich“, 
musi zostać poddane skrupulatnej rewizji. 
Trzeba dotrzeć do samego jądra ewangelicznej 
prawdy, oddzielić pierwiastki nieewangeliczne, 
sformułować na nowo, nowym językiem, nowe 
luyznanie wiary. Nie jest to rzecz łatwa dla 
nas, którzyśmy wyrośli w kręgu antycznej 
myśli. Zapewne nowe drogi utorują przede 
wszystkim ludzie Kościołów młodych, nie obar
czeni balastem historii i nawyków myślowych. 
Tak zresztą już dziś się dzieje. Jestem prze
konany, że nie zabraknie tu miejsca i dla nas, 
chrześcijan Europy wschodniej, którym wy
padło żyć w gwałtownie zmieniających się wa
runkach, gruntownie przebudowywanych war
tości.

W nowej sytuacji zagadnienie jedności Ko
ścioła znajdzie odpowiednie sformułowanie, 
przy czym należy się spodziewać, że najpierw 
zaistnieje odpowiednia forma jedności, a do
piero potem nastąpi jej teologiczne, doktry
nalne uzasadnienie. Nie wydaje się bowiem. 
aby przy dzisiejszym stanie rzeczy mogło dojść 
do uzgodnienia doktryny. Zdajem.y sobie spra
wę z tego, jak głębokie istnieją przeciuńeństwa 
pomiędzy głównymi kierunkami. Nie może tu 
być chyba mowy o uzgodnieniu, tym bardziej, 
że żadna ze stron nie jest skora do ustępstw, 
nie tylko z powodu obarczenia określonym 
sposobem myślenia, ale również z powodu tak 
zwanych czynników pozateologicznych, do któ
rych trzeba zaliczyć tradycjonalizm, nie mó
wiąc już o takich ludzkich rzeczach, jak ambi
cje. Poszedłbym nawet dalej i zaryzykował 
twierdzenie, że na drodze doktrynalnej nie 
może dojść do zjednoczenia Kościoła. Doktryna 
w tej postaci, w jakiej ją obecnie rozumiemy, 
jest zawsze czymś ludzkim, jest wynikiem 
spojrzenia na określoną rzecz, wyraża pogląd 
osoby, środowiska, okresu. Jako taka zaś, pod
lega wszelkim ziemskim prawom ograniczenia, 
przeto nie może pretendować do tytułu abso- 
lutności. Spojrzenie na prawdę okiem danego

* Philip  Potter,. Going forw ard  Together into 
M anifest Unity, The Ecum enical Review, Vol. XIV, 
No. 3, A pril 1962. Duchowny m etody styczny, sek re
ta rz  M etodystycznego Tow arzystw a M isyjnego na 
Zachodnią A frykę, i Zachodnie Indie, przew odni
czący Św iatow ej F ederacji C hrześcijańskich studen
tów, były sek re tarz W ydziału Młodzieży Światow ej 
Rady Kościołów.

okresu i ujęcie jej w odpowiednią do danego 
okresu definicję nie może być zjawiskiem 
ponadczasowym i obowiązującym wszystkich. 
zawsze i wszędzie. W tym duchu rozumiem 
zacytowaną przeze mnie opinię F. Pottera.

Już samo zagadnienie jedności wywołuje 
zupełnie sprzeczne poglądy. Na ogół wszyscy 
są zgodni co do tego, że jedność Kościoła na
leży do jego podstawowych cech, tylko różnimy 
się w pojmowaniu charakteru tej jedności.

W rozumieniu katolików, rzymskich sprawa 
ta wygląda w zasadzie prosto. Istnieje jedyny 
prawdziwy Kościół, mianowicie ten, który jest 
podporządkowany namiestnikowi Chrystusa, 
następcy Piotra na stolicy apostolskiej. Po
dobne stanowisko zajmują niekiedy eksklu
zywne kierunki protestanckie i sekciarskie. 
Zjednoczenie chrześcijaństwa przedstawia się 
w tych warunkach teoretycznie bardzo prosto. 
Cytuję za ks. Andrzejem Zuberbierem „Znak“ 
64/X/59, „Katolicy wobec problemu zjednocze
nia“ str. 1244):

„Określenie „zjednoczenie w Kościele“ prze
ciwstawiamy określeniu: „zjednoczenie Kościo
łów“. Określenie to zdobyło sobie zresztą 
w teologii charakter techniczny. „Zjednoczenie 
w Kościele“ to znaczy —  w Kościele kato
lickim. Zjednoczenie nie byłoby tyle dwu- czy 
wielostronną umową, co przystąpieniem Ko
ściołów niekatolickich do katolickiego. Impli
kuje to dwa założenia: że jeden jest prawdziwy 
Kościół, tzn. instytucja prowadząca rzeczy
wiście do szczęścia wiecznego, ostatecznego 
celu, danego człowiekowi przez Boga, oraz że 
Kościołem tym jest właśnie Kościół rzymsko
katolicki. Tylko bowiem przy tych założeniach 
zjednoczenie musi być z konieczności przy
stąpieniem do tego rzymsko-katolickiego Ko
ścioła.“

Są jednak rzymsko-katoliccy teolodzy, któ
rzy mają mniej naiwny, ale i realniejszy po
gląd na sprawę zjednoczenia. Sam papież, 
Jan XXIII, przyznał, że „Brak jedności chrze
ścijaństwa jest zawiniony również przez ka
tolików“ (Tyg. Powsz. Nr 13/583 z 27 III 1960. 
„W obliczu Soboru Powszechnego“). Więcej, 
podobno stwierdzono i o Watykanie, że strona 
katolicka jest bardziej winna rozłamowi, niż 
protestancka. Takie stwierdzenia każą wierzyć, 
że w katolicyzmie zachodzą bardzo istotne 
zmiany, których skutkiem może być dalsze 
zbliżenie obu stron. Przytoczone wyżej zdania 
prowadzą do dwu ważnych wniosków: 1. że 
chrześcijaństwo jest rozbite, eo ipso Kościół 
Rzymsko-Katolicki nie może reprezentować 
jedności, skoro sam jest fragmentem, odłamem 
całości; 2. strona katolicka przynajmniej 
w pewnym stopniu przyczyniła się do roz
łamu.

Bardzo ciekawe i dość odosobnione stano- 
ivisko zajmuje ceniony na Zachodzie Maurice 
Vilain, francuski benedyktyn, autor szeregu 
prac teologicznych, m. in. „Uintroduction 
d Voecumenisme“. W jego interpretacji zwykły 
„powrót“ ewangelików na łono katolicyzmu 
jest rzeczą historycznie, teologicznie i psycho
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logicznie niemożliioą. I katolicyzm i ewange
licy zm, jak kiedyś w przeszłości się rozeszły, 
tak muszą się w przyszłości zejść. Vilain 
przedstawił to graficznie w postaci linii od 
pewnego punktu rozchodzących się, w stosun
ku do poprzedniego pionu, a następnie do tego 
pionu zbliżających się. Jest to pogląd dość 
daleko odbiegający od tego, z czym się zwykle 
spotykamy.

My, protestanci, popadamy często w krań
cową przeciwność, która w konsekwencji pro
wadzi do równie naiwnych przekonań. Na ogół 
zgodni jesteśmy w pewnym punkcie, zupełnie 
słusznie krytykowanym przez dra Visser‘i 
Hoofta: „Protestanci zbyt często uspokajają 
się myślą, że jedność polega na jedności nie
widzialnej. Teraz zdajemy sobie sprawę, że 
ta jedność, która jest niewątpliwie duchowa, 
musi w życiu Kościoła się przejawić(W. A. 
Visser‘t Hooft, przedmowa do „Breve histoire 
de Voecumenisme“, Paul Conorda).

Takie zdanie potwierdza prof. Oskar Cull- 
mann: „To, co Apostoł mówi w I Kor. 12 
o różnych charyzmatach w Kościele, odnosi 
się do całych grup w ramach Kościoła: wielu 
członków, jedno ciało. Nigdzie nie przejawia 
się konieczność jedności chrześcijańskiej z ta
ką siłą, jak w określeniu Kościoła jako Ciało 
Chrystusowe. Jeżeli Kościół jest Ciałem Chry
stusowym, schizma jest czymś więcej, niż 
skandalem, jest sprzecznością. Jeżeli jest wolą 
Boga, aby istniała różnorodność charyzmatów, 
nie może być jednocześnie Jego wolą, aby 
istniało wiele o d d z i e l n y c h  Kościołów, 
które się wzajemnie wykluczają... Chrystus 
jest fundamentem Kościoła: nikt nie może po

łożyć innego fundamentu. Oto, dlaczego jedność 
jest charakterystycznym, najważniejszym czyn
nikiem w Kościele („Catholiąues et Protestants. 
Un projet de solidarite chretienne“. str. 15— 
-16).

Warto zwrócić uwagę, że w tej wypowiedzi: 
1. jedność jest charakterystycznym, n a j w a ż 
n i e j s z y m  czynnikiem w Kościele, 2. schi
zma jest skandalem, jest czymś niemożliwym, 
jest sprzecznością, 3. nie może być wolą Bożą, 
aby istniały oddzielne Kościoły, które się na
wzajem wykluczają. Stąd wynika, że rozbicie 
Kościoła należy do największych nieszczęść 
chrześcijaństwa. Uprzytomniono sobie to szcze
gólnie jaskrawo na polu misyjnym. Na tere
nach tych istnieją organizmy kościelne, pow
stałe z działalności misyjnej różnych narodo
wych Kościołów, a więc nie tylko np. luterań- 
ski, reformowany, baptystyczny itd., ale po 
kilka Kościołów poszczególnych wyznań, o róż
nym pochodzeniu narodowym. Absurdy tego 
rodzaju istnieją i na terenie Europy. W Polsce 
przed wojną mieliśmy kilka Kościołów refor
mowanych i luterańskich. W reformowanej 
Genewie istnieje osobny zbór Church of Scot
land, w Londynie zbór szwajcarski itd. itp. To 
są paradoksy i absurdy, ale nie na nich kończy 
się nieszczęście rozbicia. Pogłębia ono bowiem 
impas, ślepy zaułek, z którego nie może się 
chrześcijaństwo wygrzebać. Stale osłabia jego 
siłę atrakcyjną, i możliwość dopomożenia 
współczesnemu człowiekowi w jego naprawdę 
ciężkim życiu.

(dokończenie nastąpi)

Ks. dr ANDRZEJ WANTUŁA

PARYSKIE OBRADY EKUMENICZNE

W alne Zgrom adzenie Św iatow ej Rady Kościołów 
z końca ubiegłego roku (1961) odbiło się głośnym 
echem w świecie. Żadne z poprzednich p len ar

nych zgromadzeń Rady nie wzbudziło tak  szerokiego 
zainteresow ania. Spraw ozdania o nim  dotarły  tym  
razem  do parafii i zborów, a także do ludzi, którzy 
się rzadko in teresu ją  kościelnym i spraw am i.

Od New Delhi upłynęło zaledwie k ilka miesięcy, 
a już zebrał się na swoje pierw sze doroczne posiedze
nie now ow ybrany C entralny K om itet, k tó ry  między 
plenarnym i zgrom adzeniam i Rady zbiera się co roku 
i nadaje k ierunek  jej poczynaniom. Posiedzenie od
było się w  Paryżu w  dniach od 7 do 16 sierpn ia br. 
Poprzedzone ono zostało kilkunastodniow ym i posie
dzeniam i różnych kom isji, po zakończeniu zaś dnia 
17.8. odbyła się narada sekretarzy  K rajow ych Rad 
Ekum enicznych. W posiedzeniu C entralnego K om ite
tu  i w naradach  sekretarzy  w ziął udział z ram ienia 
Polskiej Rady Ekum enicznej ks. bp dr A. W antuła.

Na porządek obrad C entralnego K om itetu  złoży
ło się mnóstwo spraw  w ażnych i drobnych. Z gąszcza

najrozm aitszych zagadnień omówię kilka, k tóre dla 
przyszłości ekum enicznego ruchu mogą mieć większe 
znaczenie i k tóre mogą zainteresow ać szerszy krąg  
czytelników.

ŚWIATOWA KONFERENCJA WIARY I USTROJU

Ruch zajm ujący się zagadnieniam i w iary  i u stro 
ju  Kościołów, szukający jedności chrześcijańskiej na 
drodze rozpatryw ania zagadnień doktrynalnych i 
ustrojow ych Kościołów, stanow i serce współczesnego 
ekum enicznego ruchu. Pierw sza konferencja poświę
cona tym  zagadnieniom  odbyła się w 1927 r. w L o 
zannie (stąd nazwa ruch lozański), druga w E dynbur
gu (1937 r.) trzecia w Lund (1952 r.) W 1963 r. ma się 
odbyć czw arta Św iatow a K onferencja w K anadzie. 
Na konferencję tę zostały już zaproszone w szystkie 
Kościoły należące do Światow ej Rady Kościołów oraz 
liczni doradcy, obserw atorzy, przedstaw iciele m ło
dzieży i goście. P rzew iduje się, że w  konferencji w eź
mie udział co najm niej 536 uczestników. K onferencja 
będzie poświęcona przede w szystkim  studiom . P rzed
m iotem  studiów  będą spraw ozdania różnych kom i
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sji teologicznych, k tó re  przedłożą w yniki swych 10- 
letn ich  badań różnych zagadnień teologicznych. Do
tychczasowym  zwyczajem konferencja nie będzie zwo
łana pod jednym  konkretnym  hasłem , lecz dotyczyć 
będzie tem atu , k tóry  można by sform ułować „C hry
stus i Jego Kościół”. Pod kątem  w idzenia tego tem atu  
rozpatryw ane będą liczne współczesne problem y teo
logiczne w  pow iązaniu z przy ję tą  na zgrom adzeniu w 
New Delhi form ułą określającą przyszłą jedność 
chrześcijaństw a (por. a rtyku ł ks. dr A. W antuły pt. 
„Jedność k tó rej szukam y”, „Zw iastun”, 1961, N r 21). 
Na czoło prac i dyskusji w ysunięte zostaną zagadnie
nie eklezjologiczne (dotyczące istoty Kościoła i jego 
cech, eklezjologiczne znaczenie K rajow ych Rad E ku
menicznych), problem  Pism a Świętego, tradycji i tra -  
dycyj, problem  urzędu kościelnego, zagadnienia nabo- 
żeństwowe i liturgiczne w  pow iązaniu z zagadnieniem  
jedności Kościoła, oraz problem  zrastan ia się różnych 
organizm ów kościelnych na szczeblach lokalnych. Z a
gadnienia powyższe będą rozpatryw ane w  5 sekcjach, 
k tóre się będą zajm ow ały wyszczególnionymi powyżej 
tem atam i. Na rezu ltatach  obrad w  M ontrealu skoncen
tru ją  się badania K om isji W iary i U stroju w ciągu 
następnych 10 la t (a więc do 1973 r. czyli do n a 
stępnej konferencji).

Obok teoretycznych p rac K om isji W iary i U stroju 
i różnych kom isji teologicznych odbyw ają się w b ie
żącej chwili liczne dwu — lub w ielostronne rozmowy 
a naw et p e rtrak tac je  między poszczególnymi Kościo
łam i nie ty lko  w  celu teoretycznego zbliżenia stano 
w isk lecz wręcz pod kątem  w idzenia połączenia się 
ich w  jedną całość czyli unii. Dość powiedzieć, że w 
la tach  1959 — 1961 odbywało się 52 odrębnych roz
mów i p e rtrak tac ji między różnym i Kościołam i celem 
zjednoczenia. Rozmowy te m iały m iejsce w 34 k rajach : 
10 w  Afryce, 8 w Azji, 2 w A ustralii, 10 w  Europie 
12 w  k ra jach  Bliskiego Wschodu, 3 w  Południow ej 
Am eryce, reszta w  Ameryce Północnej, W śród tych 
rozm ów 31 dotyczyło rozmów m iędzywyznaniowych, 
reszta dotyczyła rozmów między odrębnym i o rgani
zacjam i kościelnym i tego samego w yznania. W ynika 
z tego, że ruch  ekum eniczny w ydaje konkretne owoce. 
W czerwcu br. doszło na przykład w S tanach Z jedno
czonych A m eryki Północnej do unii 4 odrębnie do
tychczas zorganizow anych Kościołów lu terańsk ich  w 
jeden L u terańsk i Kościół w  Ameryce, na którego czele 
s tanął dr Cl.F. Fry, prezydent Światow ej F ederacji 
L uterańsk iej. Na posiedzeniu C entralnego K om itetu 
stw ierdzono, że w  łonie chrześcijaństw a daje się w y
raźnie w yczuwać niecierpliw ość z powodu jakoby zbyt 
powolnego i m ało konkretnego wpływu ruchu eku
m enicznego na poczynania zm ierzające do p rak tycz
nej jedności. Owa niecierpliw ość jest czasem w yrazem  
niedojrzałości lecz n ieraz w ynika ona z głębokiego 
przekonania, że w iele z dotychczasowych podziałów 
opartych jest na fałszywych i sztucznych przesłan
kach.

SOBÓR WATYKAŃSKI
Stosunek Rzym skokatolickiego Kościoła do ruchu 

ekum enicznego był aż do ostatnich la t w yraźnie ne
gatywny. W oczach W atykanu m iał on jakoby prow a
dzić do religijnego zobojętnienia i bliżej nieokreślo
nego panchristianizm u. Dopiero w ostatnich 3 latach 
nastąp iła  ze strony  Rzymu w  stosunku do ruchu eku
m enicznego pew na zm iana, w  w yniku k tórej począł

łagodnieć „k lim at” i naw iązyw ać się poczęły osobiste 
kontakty . W istocie jednak  stosunku Kościoła Rzym 
skokatolickiego do innych Kościołów nic się — jak  
na razie — nie zmieniło. Osobista postaw a poszcze
gólnych jednostek wśród rzym skokatolickiego kleru , 
przejaw iająca życzliwszy i bardziej pojednaw czy sto
sunek do „odłączonych b rac i” nie pow inna nam  zasła
niać tego faktu .

Niem niej naw iązanie oficjalnych stosunków  
m iędzy W atykanem  a Św iatow ą Radą Kościołów jest 
również faktem . Zaznaczył się on na zew nątrz ubieg
łego roku w New Delhi, gdzie w zgrom adzeniu Rady 
wzięło oficjalny udział 5! obserw atorów  W atykanu. 
Dalszą oznaką naw iązania oficjalnych kontaktów  to 
zaproszenie 2 delegatów  św ia tow ej Rady Kościołów 
na sobór w atykańsk i, k tó ry  się ma rozpocząć w  paź
dzierniku br. Nosić oni będą ty tu ł „delegaci obser
w atorzy”.

Spraw a tego zaproszenia była przedm iotem  n a 
rady  najp ierw  zarządu Rady, następnie zaś C en tra l
nego K om itetu  w Paryżu. Była ona przedm iotem  dość 
żywej dyskusji na plenum , w  odpowiedniej kom isji 
oraz w  kuluarach . W sesji paryskiej wzięli udział 
ponownie dw aj oficjalni obserw atorzy W atykanu, 
wśród nich mgr. W illebrands, sek retarz w atykańsk ie
go S ek re ta ria tu  do Spraw  Ekum enicznych, nie licząc 
w ielu innych księży i m nichów rzym skokatolickich, 
k tórzy w charak terze gości przysłuchiw ali się o b ra 
dom a naw et b ra li udział w  przyjęciach, jak ie z oka
zji posiedzenia C entralnego K om itetu wydaw ano. 
S tw arzało to możność zbliżenia i swobodniejszej w y 
m iany poglądów na tem at bieżącej sy tuacji ekum e
nicznej.

Zarów no zarząd jak  i C entralny K om itet uchw a
lili bez głosów przeciwnych przyjąć zaproszenie na 
sobór. Dwie spraw y były jednakże s ta rann ie  i z w iel
ką rozwagą rozpatryw ane: określenie charak te ru  de
legatów  i ich upow ażnień oraz ich wybór. C en tra l
ny K om itet określił dokładnie charak te r i rolę dele
gatów  którzy wezmą udział w soborze. Będą oni po
siadali w yłącznie charak te r obserw atorów  i nie będą 
m ieli p raw a prow adzenia rozmów z kim kolw iek w 
im ieniu Św iatow ej Rady Kościołów ani Kościołów 
k tóre do niej należą. Będą oni mogli jedynie udzielać 
inform acji dotyczących prac i stanow iska Św iatow ej 
Rady Kościołów na podstaw ie uchw ał powziętych do
tychczas przez p lenarne zgrom adzenia Rady lub Cen
tralnego K om itetu. C entralny K om itet w osobno pow
ziętej uchw ale zaznaczył, że zaproszenie na sobór zo
sta je  przyjęte jedynie w celu uzyskania dokładnych 
inform acji o przebiegu soboru. O bserw atorzy będą 
mogli udzielać inform acji o soborze i jego przebiegu 
wyłącznie b iu ru  św ia tow ej Rady Kościołów w  G ene
wie. Ze swej strony W atykan, przesyłając zaprosze
nie, również w yraźnie określił wyłącznie „obserw a
cyjny” ch arak te r delegatów, którzy na przykład nie 
będą m ieli praw a zab ieran ia głosu na jakichkolw iek 
posiedzeniach soborowych. W spraw ozdaniu Zarządu 
uzasadnił d r F ry  dlaczego zaproszenie zostało przez 
Zarząd przyjęte. Powiedział: 1. po pierw szy raz w 
dziejach zostali na sobór Rzym skokatolickiego Kościo
ła zaproszeni obserw atorzy tak  w ielu różnych w y
znań; Św iatow a Rada Kościołów pow innna się z b li
ska zapoznać z nowym rozwojem, jak i zachodzi w 
Rzym skokatolickim  Kościele; 2. obserw atorzy będą 
m ieli sposobność w yjaśnić nieoficjalnie o co chodzi



Z obrad Komitetu Centralnego
S.R.K.: arcybiskup Jakonos (Prawo
sławny Kościół w USA) — członek 
Prezydium S.R.K., Ks. Dr Donald 
M. Tim kulu  (Kościół Metody styczny  
w Płn. Rodezji) i arcybiskup Gunnar 
Hultgren (Kościół Luter ański w  

Szwecji)

Światow ej Radzie Kościołów, i przyczynić się do n a 
w iązania szczerej rozmowy między R adą a Rzym sko
katolickim  Kościołem; 3. przyjęcie zaproszenia idzie 
po linii celów Rady Ekum enicznej i je j zadań, k tó re  w 
S tatucie zostały określone następująco: — „W yprowa
dzić Kościoły z ich odosobnienia i doprowadzić je do 
w spólnych rozmów, w  których nie będzie się od żad 
nego Kościoła żądało, aby się s ta ł niew iernym  swoim 
przekonaniom  lub zaw ierał kom prom isy, lecz jedynie 
i w yłącznie s ta ra ł się wyłożyć drugim  sw oje zapa
tryw ania , s ta ra jąc  się zrozum ieć zapatryw an ia  d ru 
gich”.

Stanow isko Św iatow ej Rady Kościołów wobec 
nadchodzącego soboru w atykańskiego omówił obszer
nie w swoim spraw ozdaniu generalny sek re tarz  R a
dy, dr Visser t ’Hooft. Powiedział on, że „nie pow inniś
my nic czynić, co by mogło u trudn ić  zadanie ojców 
soboru, a wszystko czynić co mogło by ich zachęcić do 
w ykonania zadania odnowy swojego Kościoła:. D alej: 
— „położenie jest po prostu tak ie, iż pragniem y być 
w zajem nie o sobie dobrze poinform ow ani i po infor
mować siebie w zajem nie o swoich różnych spraw ach. 
Nie może być mowy o jakichkolw iek p ertrak tac jach  
dotyczących powiązań organizacyjnych, a jeszcze 
m niej o tym, gdyż zabrania nam  to w yraźnie nasz 
S tatu t, żeby Św iatow a Rada Kościołów w  stosunku 
do soboru mogła przem aw iać ze jak iś Kościół lub  za 
w szystkie Kościoły członkowskie’’. N astępnie mówił 
on o w arunkach  praw dziwego dialogu między p a r 
tneram i, a wreszcie o pew nych praktycznych kon
sekw encjach dialogu, w skazując na tak ie zagadnienia, 
jak  zagadnienie wolności relig ijnej, m ałżeństw  m ie
szanych, m odlitw y o jedność, istoty i granic Kościo
ła. R ezultatem  rozmów w inno być s ta ran ie  o w za
jem ne uregulow anie tych i innych bolesnych zagad
nień.

C harak teryzując krótko nastro je  jak ie  panow ały 
wśród członków C entralnego K om itetu odnośnie sto
sunku do nadchodzącego soboru, można powiedzieć, 
że były one powściągliwe, ostrożne, raczej trzeźw e niż 
zbyt optymistyczne.

OKRES STUDIÓW

Gdyby chcieć krótko scharakteryzow ać to, co się 
dzieje w ew nątrz różnych Oddziałów i D epartam entów  
Światow ej Rady Kościołów, można by powiedzieć, że 
większość z nich znajdu je się w  okresie rozległych 
studiów. Nigdy jeszcze nie oddaw ano się w Radzie 
ty lu  studiom , co obecnie. W ym ieńm y k ilka ważnych 
zagadnień, k tó re są przedm iotem  dokładnych badań. 
S tudiuje się zagadnienie teologicznego w ychow ania i 
kształcenia pracow ników  kościelnych, zagadnienia 
społeczne i socjologiczne, stud iu je się problem y zw ią
zane z szybką przem ianą społecznych w arunków  na 
skutek industrializacji, zagadnienia m isyjne i ew an
gelizacyjne, wreszcie zagadnienie wolności religijnej. 
Zm ieniające się prędko w arunk i życia i dokonywujące 
się przem iany we wszystkich dziedzinach współcze
snego św iata zm uszają Kościoły do rozległych badań, 
których w yniki m ają się ukazać w postaci różnych 
prac w  najbliższych latach. To, czego żaden Kościół 
nie potrafiłby  zrobić osobno, może być i będzie w yko
nane w spólnym  w ysiłkiem  w ielu fachowców w łonie 
św ia tow ej Rady Kościołów, a to celem um ożliw ienia 
im lepszego i pełniejszego spełnienia tych zadań, do 
których zostały powołane przez swojego Pana.

* *
*

Gospodarzem sesji w  P aryżu była F rancuska Fe
deracja P ro testancka. Gościnność naszych w spółw y
znawców francuskich  była w zruszająca. W uroczy
stości o tw arcia obrad w ziął udział m in ister spraw  za
granicznych F rancji Couve de M urville, ew angelik, 
który  z dum ą przyznaje się do swojego Kościoła. Wy
głosił on na otw arciu sesji przemówienie. Na m arg i
nesie sesji odbyło się szereg przyjęć, w śród nich 
przyjęcie w ydane przez M inisterstw o K ultu ry  oraz 
drugie, w ydane przez m era Paryża w w spaniałym  
Ratuszu paryskim . Główne nabożeństw o z okazji zjaz
du odbyło się w Kościele reform ow anym  L’O ratoire 
w Paryżu. K azania wygłosili biskup Jan  z N agpur, 
biskup H. L ilje i praw osław ny m etropolita Justyn  
z Rum unii.
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DANIEL BARSKI

EKUMENIA NA ZIEMI

F aktem jest bezspornym, że 
ruch ekumeniczny — to naj

większe zjawisko w życiu reli
gijnym naszej epoki. Jego sen
su i racji bytu w świetle Ewan
gelii i zdrowego rozsądku nie 
trzeba udowadniać. Dlatego en
cyklika Jana XXIII o zwołaniu 
soboru i zapowiedź poszukiwa
nia wspólnej drogi do jedności 
rozdartego chrześcijaństwa tra
fiła na podatny grunt. Wypo
wiedzi Jana XXIII odbiły się 
głośnym echem w prasie chrze
ścijańskiej całego świata i w 
znacznym stopniu spopularyzo
wały ideę ekumeniczną wśród 
wiernych Kościoła rzymskoka
tolickiego.

Jakkolwiek późniejsze o- 
świadczenia przedstawioeli Wa
tykanu co do celu i zadań przy
szłego soboru znacznie ochło
dziły entuzjastów zjednoczenia 
Kościołów, jednak problem po
został nadal otwarty i ucieczka 
od niego jest zamykaniem oczu 
na prawdę, która niezależnie od 
takiej czy innej interpretacji 
wypływa z kart Ewangelii.

W ocenie każdego zjawiska 
i każdej postawy tak poszcze
gólnego człowieka jak też orga
nizacji zawsze bierzemy pod 
uwagę intencję i motywy dzia
łania. Intencja wpływa na kla
syfikację, rangę i wartość mo
ralną każdego ludzkiego czynu.

Wydaje mi się że niektórzy 
teolodzy Kościołów reformacji 
popełniają jeden zasadniczy 
błąd w ocenie pewnych aktów 
i oficjalnych enuncjacji zwierz
chnika Kościoła rzymskiego, pa
pieża. Mam na względzie osta
tnio tę platoniczną miłość Ja
na XXIII do ,,odłączonych bra- 
ci“, którą niektórzy nasi du
chowni i świeccy w Polsce tak 
się zachłystują.

Błąd ten — według mnie — 
polega na tym, że w ocenie pe
wnych aktów i postaw papieża 
i kurii rzymskiej bierze się pod 
uwagę tylko elementy boskie,

nadprzyrodzone, dopatruje się 
w nich ingerencji Ducha św., a 
nie widzi się wcale albo w ma
łym stopniu tych ludzkich 
spraw, doczesnych przyczyn i 
skutków, które wypływają z 
konkretnej rzeczywistości współ 
czesnego świata.

Wiemy dobrze, że Kościo
łowi rzymskokatolickiemu moż
na wiele odmówić i wiele za
rzucić, ale nie można mu odmó
wić świetnej dyplomacji i wy
pracowanych i sprawdzonych 
metod politycznych, na których 
wzoruje się wiele politycznych 
systemów w świecie. Kościół 
rzymskokatolicki nie ma wielu 
męczenników za wiarę ani 
wielkich wyznawców, ale na 
pewno ma wybitnych polity
ków i dyplomatów, mimo że są 
ubrani w powłóczyste szaty.

Przy rozważaniu rzymsko
katolickiego ekumenizmu nie 
można nie postawić pytania, 
czy „orędzie“ Jana XXIII o so
borze i ulgowa taryfa dla do
tychczasowych „heretyków“ i 
„sekciarzy“ wypływa z „czasu 
nawiedzenia“ i ze szczerych 
chęci realizowania arcykapłań- 
skiej modlitwy Chrystusa „aby 
wszyscy byli jedno“, czy też z 
realnej oceny sytuacji Kościo
ła rzymskokatolickiego we 
współczesnym świecie.

Dlatego dla myślących chrze
ścijan nie jest bez znaczenia, 
czy papież i Kuria rzymska 
pragną budować Kościół Chry
stusa na ziemi i realizować Je
go Królestwo miłości, pokoju i 
sprawiedliwości, czy też dążą 
do umocnienia zachwianej po
zycji i rozszerzenia rządu dusz.

Nie kryjmy, sytuacja Ko
ścioła rzymskiego w świecie 
mimo pozornej dynamiki i pe
wnych osiągnięć misyjnych nie 
należy do najszczęśliwszych.

Rozwój nauki, a w szcze
gólności wiedzy technicznej, co 
jest znamienne dla naszej epo
ki, przyczynił się znacznie do

krytycznej oceny wulgarnej 
interpretacji Pisma św. i nie
których skostniałych i prymi
tywnych form katolicyzmu 
rzymskiego z cudownościami na 
pograniczu zabobonu i magii.

Tysiące ludzi odsunęło się 
od tak pojmowanego katolicyz
mu, który odziedziczyli po ro
dzicach, a wielu w swojej wie
rze ochłodło.

Rozwój komunizmu w 
świecie, jako jedynego dynami
cznego systemu społeczno-po
litycznego w naszym wieku, nie 
może nie budzić niepokoju Wa
tykanu.

W krajach, które po dru
giej wojnie światowej rozstały 
się z ustrojem kapitalistycznym 
i w tym, które później znalazły 
się w zasięgu wpływów socja
lizmu, społeczno-ekonomiczna 
sytuacja Kościołia rzymskiego 
uległa zasadniczej zmianie.

Jeżeli się zważy, że Kościół 
rzymskokatolicki od wieków w 
sferze swego działania docze
snego jest ściśle związany z in
ną formacją społeczno-gospo
darczą, którą autorytetem wia
ry uzasadniał, przypisując jej 
naturalne i boskie pochodzenie, 
to zrozumiałą stanie się rzeczą, 
że nowy ustrój socjalistyczny 
spycha go z placu, na którym x 
kształtuje się formy życia go
spodarczego, do zamkniętej 
świątyni, obrzędów religijnych 
i czynności sakralnych.

Zrozumiałą jest rzeczą, że 
pozbawienie Kościoła bogatych 
latyfundiów, majątków, kopalni 
i akcji w Watykanie entuzjaz
mu nie budzi. Ubóstwo wpraw
dzie nie hańbi, ale i zaszczytu 
nie przynosi, choć Kościół 
rzymskokatolicki od ubóstwa 
jest jeszcze bardzo daleki. Je
żeli więc jeszcze się uwzględni, 
że nowy ustrój wraz z określo
ną formacją gospodarczą nie
sie równolegle inny światopo
gląd, to każdy kraj znajdujący 
się w zasięgu socjalizmu jest w 
oczach Watykanu co najmniej 
pozycją zachwianą.

Wyzwolenie się z kolonializ
mu szeregu krajów w Afryce i 
Azji, gdzie Kościół rzymskoka
tolicki często w ścisłym soju
szu z kolonizatorami pędził spo
kojny żywot, zmusza obecnie 
Watykan do rewizji dotychcza
sowych metod i postaw. Kilku-
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milionowy Kościół rzymskoka
tolicki w Chinach, który wraz 
ze zmianą ustroju stał się Ko
ściołem chińskokatolickim i wy
zwolił się spod supremacji Wa
tykanu, stwarza dla Kurii 
rzymskiej niebezpieczny prece
dens i nie może nie budzić nie
pokoju.

Przeżywanie się pewnych 
systemów politycznych, którym 
Kościół rzymskokatolicki bło
gosławił i udzielał stałego po
parcia, jak reżim Franca w 
Hiszpanii, Salazara w Portuga
lii, nie może u ludzi myślących 
nie wywołać refleksji.

Przez cały świat płynie w 
różnej postaci i formie fala ma
terializmu, a wraz z nią laicy
zacja życia. Daje się to zauwa
żyć w krajach zachodnich, a 
także w znacznym stopniu we 
Włoszech.. Zjawisko takie zmu
sza właściwych ludzi do właści
wych wniosków.

Fakt rozwoju ekumenii ge
newskiej, która swym zasię
giem obejmuje niemal połowę 
chrześcijaństwa, łącząc w sobie 
mistycyzm Kościoła wschodnie
go i intelektualizm protestan
cki, mimo pozornej życzliwości 
nie może nie budzić refleksji 
w Watykanie, który w Świato
wej Radzie Kościołów widzi po
ważnego konkurenta.

Czy już wyżej przytoczone 
bardzo ogólnie zjawiska i fak
ty nie zmuszają tak zwane mia
rodajne czynniki katolickie do 
radykalnej rewizji swego sto
sunku i postaw, do konfronta
cji z otaczającą rzeczywistością?

Szukanie nowych metod i 
środków misji wewnętrznej i 
zewnętrznej, przestawienie ca
łego aparatu kościelnego i uno
wocześnienie form działania i 
oddziaływania w związku z no
wą sytuacją społeczno-politycz
ną w wielu krajach i rozwojem 
demokracji w świecie jest dla 
Kośfcioła rzymskiego narzuca
jącą koniecznością.

Jest rzeczą bardzo praw 
dopodobną, że najbliższy sobór 
watykański przyniesie wiele 
reform Kościoła przemyślanych 
i zaplanowanych w odpowied
nich departamentach, że bar
dziej go unowocześni i uwspół- 
cześni i przystosuje do działa
nia w zmieniających się for
mach życia społecznego, że

uczyni go bliższym współcze
snego człowieka i kategoriom 
jego myślenia.

Jedno jest sprawą pewną, 
że Kościół rzymski na tym so
borze nie zrezygnuje jeszcze ze 
swej jedynozbawczości, z po
zycji siły w stosunku do słab
szych i z nieomylności papie
skiej. A dogmat ten jako źród
ło nowych dogmatów jest prze
paścią nie do przebycia na dro
dze do zjednoczenia chrześci
jaństwa.

Nie widzę dlatego dostate
cznych powodów do zachwytu 
nad ekumenizmem Jana XXIII, 
ani do uznawania go za męża 
opatrznościowego, który z nat
chnienia Ducha św. pragnie re
alizować boskie plany na ziemi.

Wydaje mi się, że ekume
nizm Jana XXIII i jego oficjal
ne wypowiedzi w sprawie zjed
noczenia Kościoła powszechne
go wypływają w głównej mie
rze z realnej oceny sytuacji Ko
ścioła rzymskokatolickiego i ze 
znajomości stosunków społecz
nych, ekonomicznych i polity
cznych we współczesnym świę
cie.

Kto obserwował wypowie
dzi papieża i wysokich dygni
tarzy kościelnych, na temat 
zjednoczenia chrześcijaństwa, 
nie mógł nie zauważyć, że sa- 
mokrytyczne oceny niektórych 
aktów i postaw Kościoła rzym
skiego w historii, które przy
czyniły się do rozdziału chrze
ścijaństwa, nie dotyczyły spraw 
istotnych i zasadniczych, które 
są nadal przeszkodą na drodze 
do jedności, lecz były to spra
wy akcydentalne, margineso
we, które już dziś nikogo nie 
bolą ani nie gorszą.

Zrozumiałą jest rzeczą, że 
taka motywacja ekumenizmu 
papieża obniża jego rangę, bo 
ze sfer nadprzyrodzonych spro
wadza go w sferę ziemską.

Niemniej sprawę tę ukazuje 
w realnych kształtach i umo
żliwia nam odłączonym bra
ciom zajęcie właściwego sto
sunku do takiego ekumenizmu 
bez egzaltacji i mistycznych 
wzruszeń.

Wybór papieża przez kon
klawe odbywa się — według 
nauki Kościoła — przy asy
stencji i pod natchnieniem Du
cha św. Jest to zjawisko o tyle

charakterystyczne, że Duch św. 
w tej interpretacji wciąż po
wołuje Włochów na „namiest
ników Chrystusowych“.

Oczywiście podobnie moż
na tłumaczyć, że Duch św. nat
chnął papieża do akcji ekume
nicznej, do zjednoczenia roz
dartego chrześcijaństwa, aby 
nastała „jedna owczarnia i je
den pasterz“.

Jak długo teolodzy chrze
ścijańscy nie stworzą ekumeni
cznej teologii i oprócz znamion 
Kościoła nie ustalą wspólnych 
zasad wiary i koniecznych cha
ryzmatów do pełnego życia Ko
ścioła, jak długo zwierzchnicy 
z papieżem włącznie nie zrezyg
nują z pozycji pychy w stosun
ku do słabszych i w postawie 
pokornych sług Pana nie spot
kają się u stóp krzyża swego 
Zbawiciela, tak długo ekume- 
nia pozostanie tęsknotą milio
nów wiernych, nadzieją i idea
łem w sferze nadprzyrodzonej.

Musi przyjść jeszcze wiele 
burz i wiele apokaliptycznych 
wstrząsów, zanim teolodzy 
rzymskokatoliccy ogłoszą, że 
miłość Boga i bliźniego jest naj
większym dogmatem, że Bóg 
jest naszym Ojcem, a wszyscy 
ludzie są braćmi.

My, ewangelicy, odnosimy 
się serdecznie i życzliwie do 
każdego człowieka i szanujemy 
każde szczere przekonanie, to
lerancja jest cechą naszego Ko
ścioła.

Każdy objaw życzliwości 
ludzkiej witamy zawsze z rado
ścią. Wiemy, że wśród duchow
nych Kościoła rzymskokatolic
kiego jest wielu szczerych eku- 
menistów i wielu szlachetnych 
ludzi. Ale nie możemy zapom
nieć ani na chwilę, że sam Ko
ściół jako instytucja w zasadach 
swoich, w swojej istocie jako 
jedynozbawczy jest wciąż jesz
cze antyekumeniczny, nietole- 
rancyjny.

Nie możemy zapomnieć, ż 9  
na przestrzeni całej historii Ko
ściół rzymskokatolicki chętnie 
korzystał z przemocy i dziś tam, 
gdzie może, korzysta z siły i z 
ramienia świeckiego (Hiszpania, 
Kolumbia), niezależnie od tego 
jakimi emblematami tron czy 
parlament jest przyozdobiony.

My, polscy ewangelicy, coś
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na ten temat także moglibyśmy 
powiedzieć.

Wydaje się więc nam, że 
ta platoniczna miłość papieża 
do ,,odłączonych braci“ jest w 
dużej mierze potrzebą chwili, 
aby nie prowadzić walki na 
wszystkich frontach, aby szu
kać sprzymierzeńców w walce, 
ale nie w zwycięstwie.

Ekumenia w rozumieniu 
Watykanu to powrót zbłąka
nych braci na tzw. łono rzym
skiego Kościoła, który w imię 
miłości bliźniego gotów im ;est 
zaoszczędzić przykrych upoko
rzeń i przyjąć życzliwie.

Cóż ina to mają powiedzieć 
ci, którzy wychowani w duchu 
ewangelicznej prawdy są głę
boko przekonani jak ich ojco
wie, że Kościół rzymski odszedł 
od nauki apostolskiej, że zatra
cił ducha Chrystusowego, że 
zwierzchnik tego Kościoła przy
właszczył sobie boskie atrybu
ty, nieomylnym się czyniąc, co

WIADOMOŚCI

PRZYJĘCIE NOWYCH 
KOŚCIOŁÓW

W ślad za przyjęciem do 
Światowej Rady Kościołów Ro
syjskiej Cerkwi Prawosławnej, 
co nastąpiło w New Delhi, Ko
m itet Centralny obradujący w 
sierpniu w  Paryżu przyjął na
stępujące Kościoły w poczet 
swoich członków: Ewangelicko- 
Luterański Kościół Republiki 
Łotwy (500 000 wiernych), E- 
wangelicko-Luterański Kościół 
Republiki Estonii (350 000 wier
nych), Unię Ewangelicznych 
Chrześcijan Baptystów w ZSRR 
(545 000 wiernych), Gruziński 
Kościół Prawosławny (ZSRR), 
Apostolski Kościół Armeński 
<4,5 mil. wiernych, z tego 1,4 
mil. poza granicami ZSRR), Ar
meński Kościół Apostolski — 
Katolikat w Cylicji — z 498 000 
•wiernych na Bliskim Wscho
dzie, w Grecji i Północnej A- 
meryce, Ewangelicki Kościół 
Południowej Afryki z 75 587 
wiernych. Na członków ,,stowa
rzyszonych’' przyjęto: Luzytań-

w świetle Nowego Testamentu 
jest bluźnierstwem? Ci muszą 
zaczekać, aż Kościół rzymski 
wróci do pierwotnego chrystia- 
nizmu, aby w Chrystusowym 
Wieczerniku miłości i pojedna
nia spotkać się z wszystkimi 
wyznawcami Chrystusa, którzy 
przez chrzest i komunię św. są 
duchowo wszczepieni w żywy 
organizm Kościoła powszechne
go.

Słusznie pisze ks. Jagucki, 
w ,,Zwiastunie“ *), aby być 
czujnym na ten syreni śpiew, 
nie gubić się w tej mdłej, pla- 
tonicznej, cukierkowej miłości, 
która w życiu codziennym nie 
znajduje potwierdzenia, że trze
ba z miłością i dumą wyzna
wać swą ewangeliczną wiarę, 
która nie stawia żadnych prze
szkód na drodze do jedności z 
Bogiem i z człowiekiem.

* Ks. A. Jagucki: „Czujność jest 
w skazana“.

EKIMEN1LZ\E
ski Kościół w Portugalii, Hisz
pański Reformowany Kościół 
Episkopalny oraz Unię Protes
tanckich Kościołów na Antyl- 
lach.

W ten sposób liczba Kościo
łów członkowskich Światowej 
Rady Ekumenicznej wzrosła do 
201.

APEL O POKÓJ

Komitet Centralny Świato
wej Rady Kościołów zaapelo
wał do chrześcijan na całym 
świecie o współpracę w dziele 
po j ednania wszystkich naro
dów i państw. „Znowu wzywa
my wszystkich chrześcijan — 
czytamy w proklamacji — do 
poparcia słusznych zabiegów o 
sprawiedliwy i trw ały pokój”. 
Komitet Centralny wyraził swą 
radość z powodu życzliwego u- 
stosunkowania się trzech wipi. 
kich mocarstw atomowych do 
memoriału 8 niezaangażowa- 
nych państw, biorących udział 
w konferencji rozbrojeniowej w

Genewie. Proklamacja wyraża 
ponadto nadzieję, że wkrótce 
dojdzie do zawarcia układu o 
zaprzestaniu doświadczeń ato
mowych i wodorowych i że za
warty zostanie układ o kontro
lowanym rozbrojeniu.

KOŚCIÓŁ
STARO-KATOLICKI A SOBÓR

Dość dużą sensację stanowi 
zaproszenie wysłane przez Wa
tykan do Kościoła Staro-Kato- 
lickiego (Unia Utrechtska) o 
wydelegowanie obserwatorów 
na sobór. Należy przypomnieć, 
że Kościół ten powstał na sku
tek uchwalenia dogmatu o nie
omylności papieskiej na I sobo
rze watykańskim. Okazuje się, 
że przewodniczący Sekretaria
tu dla Spraw Jedności Chrześci
jan kardynał Bea odwiedził o- 
sobiście przed kilku tygodnia
mi głowę Kościoła Staro-Kato- 
lickiego, arcybiskupa Utrechtu, 
i omawiał z nim ewentualny u- 
dział obserwatorów z tego Koś
cioła. W tej chwili nie wiado
mo jeszcze, czy zaproszenie bę
dzie przyjęte.

Zaznaczyć należy, że Kościół 
Polskokatolicki należy do Unii 
Utrechtskiej Staro-Katolickiej.

RYZYKO
WIEKU ATOMOWEGO

Synod Kościoła Reformowa
nego w Holandii (Herevormde 
Kerk) zajmował się ostatnio 
szczegółowo sprawą broni ato
mowej. Ogłoszono oświadcze
nie, w którym się z naciskiem 
podkreśla, że chrześcijanie po
winni wszystko uczynić dla 
zrealizowania „otw artej” koeg
zystencji państw i ustrojów. 
Chrześcijanie muszą być goto
wi wziąć na siebie „odpowie
dzialne ryzyko” i wezwać chrze
ścijańskie rządy do rezygnacji 
z broni atomowej. Ryzyko po
służenia się tą bronią kryje w 
sobie o wiele większe niebez
pieczeństwo. W sferach ekume
nicznych przyjmuje się, że Re
formowany Kościół w Holan
dii będzie i w przyszłości wy
raźniej mówić o tych sprawach 
niż to czyni Światowa Rada 
Kościołów.
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DOKUMENTY EKUMENICZNE

Zagadnienie jedności Kościo
łów chrześcijańskich jest spra
wą centralną ruchu ekumenicz
nego, mającego wprawdzie 
krótką lecz bogatą historie,. 
Świadczą o tym dokumenty. H.
L. Althaus (Niemcy) zadał so
bie trud zgromadzenia tych 
właśnie dokumentów w spec
jalnej pracy („Oekumenische 
Dokumente” — Göttingen 
1962), w której zebrane są 
wszystkie oficjalne oświadcze
nia aż do Zgromadzenia w New 
Delhi. Althaus nie pominął do
kumentów rzymsko-katolickich

(encykliki papieskie) i prawo
sławnych, dotyczących spraw 
ekumenicznych.

W SPRAWIE TYTUŁÓW

Prymas Kościoła Polskokato- 
lickiego Ks. Dr Rode wydał na
stępujące zarządzenie w spra
wie używania tytułów: „Do 
Kościoła Polskokatolickiego 
wkradł się dziwny zwyczaj w 
zakresie używania najróżniej
szych tytułów. Tłumaczę to 
wpływem stosunków feudal
nych panujących w Kościele 
rzymsko-katolickim w Polsce. 
Kościół Polskokatolicki jako

Kościół Jezusa Chrystusa kie
ruje się i musi się kierować du
chem Ewangelii i czasów apos
tolskich, a więc miłością, pro
stotą i postępem. Dlatego za
rządzam: 1. Znoszę od zaraz 
używanie tytułów: Eminencja, 
Ekscelencja, naiorzewielebniei- 
szy czy wielebny. Do biskupa 
należy mówić i pisać: Ks. bis
kup, do innych księży zależnie 
od stanowisk: ks. infułat, ks. 
kanonik, ks. dziekan, ks. pro
boszcz, ks. wikariusz z ewen
tualnym dodatkiem „wieleb
ny”. 2. Znoszę również zwyczaj 
klękania przed biskupem i 
wszelkie całowania rąk, z wy
jątkiem przepisanych rubryka
mi liturgicznymi”.

Co piszq inni?

ZMIANA KLIMATU A NIE ZJEDNOCZENIE

„Jak już pisaliśmy szereg ra
zy, II Sobór Watykański nie 
jest pomyślany jeszcze jako 
zgromadzenie mające dokonać 
wielkiego dzieła połączenia 
wszystkich wyznań chrześcijań
skich. Tym niemniej, byłoby 
absolutnie fałszywe dowodzić, 
że obrady soboru nie będą mia
ły nic wspólnego z dziełem 
zjednoczeniowym. Jan XXIII z 
właściwym sobie realizmem na
kreślił od razu I etap dzieła — 
ma nim być przygotowanie 
gruntu pod możliwość zjedno
czenia. A więc praca wewnę
trzna i to praca porządkująca, 
usuwająca to wszystko, co nie 
jest samą istotą nauki i organi
zacji Kościoła Katolickiego, a 
co jednak uniemożliwiało dotąd 
dialog z innymi chrześcijanami.

Nigdy dość nie podkreśla się, 
że jeden, ale za to najważniej
szy krok na tym etapie już zo
stał dokonany, i to nim Ojco
wie Soboru zjechali się do Rzy
mu. Stworzono mianowicie kli
mat przyjaźni, zamiast klimatu 
zawziętej walki, aby nie użyć 
straszliwego dla każdego chrze
ścijanina wyrazu „nienawiść”. 
Jan XXIII obalił w ciągu bar
dzo krótkiego czasu samo poję
cie „heretyka” i sprawił, że w 
programie Soboru nie ma żad

nych potępień ani wyroków, 
tak lubych ludziom o charakte
rach inkwizytorskich. Powta
rzamy z naciskiem, że jest to 
rewelacja, której znaczenie 
trudno dość silnie podkreślić. 
Poza wiekowymi tradycjami, 
czy trzeba dodać, że wyszuki
wanie subtelnych sprzeczności 
i wyolbrzymienie ich do roz
miarów przepaści nieprzekra
czalnych, stanowiło w dawnych 
wiekach rację bytu i dosto
jeństw  u wielu uczonych w pi
śmie i w sztuce dyskutowania 
teoretycznego?

„Słowo Pow szechne”

RZYM — JEROZOLIMA — NEW 
DELHI

W „Miesięczniku dla Teologii 
Pastoralnej” (zeszyt 6) prof. dr 
Imhof z Kolonii kreśli swoje 
wrażenia z podróży do New 
Delhi. Wymienia on trzy stacje, 
na których się zatrzymywał. 
Przebywając krótko w Rzymie 
doszedł do przekonania, że 
„każda budowla ucieleśnia pra
wnie jasno wyrażoną formę a 
wraz z nią uroszczenie władzy”. 
A potym był w Jerozolimie, 
gdzie oglądał walący się koś
ciół Grobu Chrystusowego, w 
związku z czym pisze: „Nigdzie 
rozerwanie Kościoła Chrystu

sowego nie znalazło tak boles
nego wyrazu”. W New Delhi 
wzrok jego zatrzymał się na na
miocie Shamiana, gdzie odby
wały się główne nabożeństwa, 
gdyż żaden kościół w stolicy In
dii nie był w stanie pomieścić 
wszystkich delegatów przeszło 
dwustu kościołów chrześcijań
skich. W ten sposób Światowa 
Rada Kościołów uczyniła z 
przedstawicieli drugiej połowy 
chrześcijaństwa, zgodnie ze sta
rą biblijną zasadą, mieszkań
ców namiotu — pielgrzymów. 
Namiot świadczy dobitnie o in
nego rodzaju jedności:

„...Chrześcijaństwo pod na
miotem Shamiana w New Del
hi czuje się zjednoczonym na 
każdym miejscu, w Duchu. Jed
ność nie jest naszym dziełem, 
lecz otrzymawszy łaskę Jezusa 
Chrystusa, jesteśmy jednością 
w Nim. Takie jest znaczenie 
jedności, ekumenii, katolickoś- 
ci dla 198 Kościołów pod da
chem Rady Ekumenicznej. 
Kościół rzymski nie chce uznać 
nawet dla nie rzymskich Koś
ciołów owej duchowej jedności 
w utajonym Królu Jezusie 
Chrystusie. Pragnie on w dą
żeniu Rady Ekumenicznej do 
jedności widzieć to samo, co dla 
niego jest nieodwracalną zasa
dą: zjednoczeńie na wszystkich 
terenach poprzez hierarchię, 
pod dachem Rzymu — a więc 
Kościół, pojmujący Chrystusa 
jako ziemskiego Króla, repre
zentowanego przez jego zastęp
cę”.
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Pomorze Zachodnie

(dokończenie ze str. 224)

go ośrodka państw o polskie parło od samego początku 
w  k ierunku  m orza, pragnąc opanować ujście swych 
głównych rzek Wisły i Odry. Już Mieszko I w łączył 
do swego państw a najprzód Pomorze G dańskie a po
tem  posunął się aż do Szczecina i Wolina. Bolesław 
C hrobry  kontynuow ał jego politykę i dla u tw ierdze
nia swej w ładzy popierał gorliw ie chrystianizację P o
m orza i w  tym  celu założył biskupstw o w  K ołobrze
gu. W iele uczynił dla u trw alen ia  zw ierzchnictw a Pól- 
ski nad Pom orzem  Bolesław Krzyw ousty, zdobywszy 
je ponow nie i utw ierdziw szy tam  chrześcijaństw o. 
Jednakże tylko Pom orze W schodnie zostało rzeczy
w iście wcielone do Polski i stanow iło jej część 
z m niejszym i lub w iększym i zm ianam i względnie 
przerw am i aż do rozbiorów, natom iast Pomorze Z a
chodnie było tylko luźno złączone z Polską jako jej 
lenno. A kiedy po Bolesławie K rzyw oustym  Polska 
rozpadła się na luźne księstw a, książę pom orski Bo
gusław  I pozbaw iony silnego oparcia o Polskę złożył 
hołd cesarzowi niem ieckiem u wr roku 1181. Odtąd 
z daw nej zależności od Polski pozostały tylko ściany 
w postaci naw iązyw ania przyjaznych stosunków  
z książętam i i w ładcam i Polski, a nad całym Pom o
rzem w isia ł coraz groźniej cień potęgi niem ieckiej.

Do osłabienia Pom orza Zachodniego i jego w ład 
ców przyczynił się podział państw a na dwie dzielnice: 
wołogoską tj. zaodrzańską i szczecińską czyli przed- 
odrzańską. Pozycja książąt pom orskich została 
wzm ocniona przez odziedziczenie k ra in  należących 
do książąt rugijsk ich , których linia w ygasła w  r. 
1325, w skutek  czego Pomorze Zachodnie przesunęło

R uiny  kościoła św, Wojciecha w Wolinie

się na północ aż do S trzałow a (S tralsund) i wyspy 
Rugii. Po w ym arciu  linii szczecińskiej książąt pom or
skich (1464) przeszła dzielnica szczecińska pod 
zw ierzchnictw o lin ii wołogoskiej.

Polska usiłow ała k ilkak ro tn ie  odzyskać Pom orze 
szczególnie przez koligacje z książętam i pom orskim i. 
Nie udało się to jednakże ani K azim ierzowi W. ani 
Jagiellonom . Przyjazne stosunki pomiędzy książętam i 
pom orskim i a Polską n ieraz się zacieśniały, zwłaszcza 
kiedy w zrastało  niebezpieczeństwo grożące Pom orzu 
ze strony B randenburgii, k tó ra  około r. 1250 opano
w ała  Ziemię Lubuską. Ale do prow rotu  Pom orza Z a
chodniego do Polski nie doszło.

Szczególnie blisk ie stosunki pomiędzy Pom orzem  a 
Polską zostały naw iązane przez Bogusława X, n a j
w ybitniejszego z książąt pom orskich linii wołogoskiej, 
k tóry  połączył w  swych rękach całe Pomorze Z a
chodnie od Rugii i S trzałow a aż po Lębork i Bytów. 
W ychowany na dworze króla K azim ierza Jag ielloń
czyka pod opieką Długosza, ożeniony z córką k ró 
lewską, był Bogusław  gorliwym zw olennikiem  łącz
ności Pom orza z Polską. Nie poparty  jednak dosta
tecznie w  swoich dążeniach do uniezależnienia i 
ubezpieczenia się przeciw7 zakusom m argrab iów  b ran 
denburskich  poddał się pod bezpośrednie zw ierzch
nictwo cesarza Niemiec (1521). W ten sposób plany 
pow rotu Pom orza do Polski zostały ostatecznie u n i
cestwione.

Bardzo w ażnym  w ydarzeniem  w dziejach Pom orza 
Zachodniego było przyjęcie Reform acji. Domagały się 
tego m iasta , w  k tórych ruch reform acyjny już się 
rozszerzył, przychylne tem u były stany pomorskie, 
sk łan ia li się do przyjęcia R eform acji książęta, 
zwłaszcza Filip, książę wołogoski, ożeniony z córką 
elek tora saskiego Jana, p ro tek to ra  lu teranizm u. P rzy
jęcie R eform acji nastąpiło  na sejm ie w Trzebiatow ie 
w  r. 1534. O rganizację Kościoła na nowych w a ru n 
kach przeprow adził Jan  Bugenhagen, pochodzący 
z Pom orza, przyjaciel i w spółpracow nik L utra.

W r. 1637 um arł osta tn i książę pom orski Bogusław 
XIV. Było to podczas w ojny  30 le tn ie j, k tó ra  i na P o
m orzu dała się w e znaki. W w yniku w ojny nastąp ił 
podział Pom orza Zachodniego w~ pokoju W estfalskim  
(1648) pom iędzy Szwecję, k tó ra  otrzym ała część za
odrzańską w raz z Szczecinem i całym ujściem  Odry, 
i B randenburgię, k tó rej przyznano resztę. Po w ojnach 
napoleońskich kongres w iedeński (1815) oddał część 
Pom orza należącą do Szwecji Prusom . W ten sposób 
całe Pom orze Zachodnie znalazło się pod panow aniem  
P rus, k tó re  od rozbiorów  Polski posiadały już P o
m orze W schodnie.

5. GERMANIZACJA POMORZA ZACHODNIEGO

M ając od zachodu sąsiedztwo silnych i z całą św ia
domością prących na wschód państw  niem ieckich u le
gało Pom orze Zachodnie od czasów najdaw niejszych 
germ anizacji. N ajprzód germ anizow ały się rodziny 
książęce przez koligacenie się z niem ieckim i rodzi
nam i książęcym i. W prawdzie zachowywały one św ia
domość swego słow iańskiego pochodzenia, czego do
w odem  są u trzym ujące się aż do końca słow iańskie 
im iona: Bogusław, Barnim , W isław, Jarom ir, Zie- 
miom ysł, W arcisław  itd., ale już w  XIV w ieku były 
one mocno zniemczone. Za nimi poszło rycerstw o i 
w arstw a ziem iańska, skoligacone także z rodam i n ie
m ieckim i, k tórych  coraz w ięcej w skutek licznych n a 
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dań książęcych napływ ało do Pom orza. Dużą rolę 
w  germ anizacji odegrały m iasta liczniejsze i bogatsze 
niż w  Polsce i w skutek  tego przyciągające obcy ży
w ioł skandynaw ski i niem iecki, tak  że dosyć w cześ
nie słow iański elem ent w  m iastach znalazł się w 
m niejszości i u trac ił tam  w szelkie praw a. Szczególnie 
zaś w ażnym  czynnikiem  germ anizacyjnym  było du 
chow ieństw o chrześcijańskie, w  znacznej m ierze ob
cego pochodzenia, i zakony, zwłaszcza zakony ry cer
skie joanitów  i tem plariuszy, posiadające w ielk ie do
bra a w  ogromnej większości niem ieckie. Do germ a
nizacji przyczyniła się w  pew nej m ierze Reform acja, 
nie jako taka, lecz dlatego, że ściągnęła w ielu d u 
chownych i kaznodziejów  z głębi Rzeszy w ygnanych 
ze stron rodzinnych i że przyczyniła się do rozluź
nienia stosunków  z kato licką Polską. Z drugiej strony 
R eform acja spow odow ała w  pew nej m ierze przez 
w prow adzenie mowy narodow ej do nabożeństw a od
rodzenie świadomości narodow ej ludności pom orskiej, 
co znalazło w yraz w  działalności piśm ienniczej K ro- 
feya i M ostnika, popieranej w yraźnie przez członków 
w ym ierającej już rodziny książąt pom orskich, B ar
nim a X i jego b ra tan k i A nny Croy. Dokończenia p ro 
cesu germ anizacyjnego dokonała państw ow a adm in i
strac ja  b randenburska a później p ruska przez szkołę, 
w ojsko i różne czynniki. Z w ojskow ych szkół p ru 
skich wyszli pochodzący z rodzin pom orskich Bo
gusław  F ryderyk  T auentzien (Tawecki) generał F ry 
deryka II, feldm arszałek z w ojen napoleońskich D a
wid Yorck v. W artenberg  (dziadek jego Jan  J a rk  
G ostkowski z W. G ostkowa był polskim  pastorem  w 
parafii Rowy) oraz osław iony z osta tn ie j w ojny v. 
Bach Żelewski.

Mimo wszystko germ anizacja Pom orza Zachodnie
go nie poszła tak  prędko ani nie była zupełna, jak  to 
lubią przedstaw iać niektórzy niem ieccy uczeni. Z da
niem  niem ieckiego uczonego W. Som m erfelda liczba 
Niemców na Pom orzu około r. 1230 nie przekraczała 
1000 osób. W. Dziewulski oblicza, że około r. 1300 lud 
ności niem ieckiej na Pom orzu było około 60 tysięcy 
na 180—240 tysięcy ludności pom orskiej. K antzow  p i
sze około r. 1540, że w  okolicach B iałogardu i Szcze
cinka ludność w iejska mówi w yłącznie po kaszub- 
sku. W. Pol napo tkał jeszcze w  połow ie X IX  w ieku 
w Strzałowie (Straslund) ślady języka słowiańskiego. 
A na w schodnich kresach Pom orza Zachodniego lu d 
ność słow iańska a w łaściw ie polska p rze trw ała  aż do 
czasów dzisiejszych.

Nie była także ta  germ anizacja tak  n a tu ra ln a  i n ie
w inna, 'jak  to czasem Niemcy lubią przedstaw iać. 
Uczony rosyjski A. T. H ilferding tak  o tym  pisze: 
„Ze strony rządu pracuje się nad wytępieniem  naro
dowości słowiańskiej i nie cofa się on przed najwięk
szymi gwałtami; przy tym usprawiedliwia nie tylko 
te ostatnie osiągniętymi korzyściami politycznymi, 
lecz nawet podaje germanizację jako swoje powoła
nie. Rozumie się, że w centralnych urzędach Ber
lina nie potrzebują już zajmować się germanizacją 
słabych pozostałości słowiańskich nad Jeziorem Łeb
skim. W swoim czasie puszczono tę sprawę w ruch 
i obecnie postępuje ona sama z siebie, zawdzięczając 
to gorliwości lokalnych urzędników, duchowieństwa 
przeważnie ewangelickiego oraz nauczycielstwa”,* *)

Szczecin. Dom Łoziców z X V I  w., obecnie Liceum  
Sz tuk  Plastycznych

A pastor H acken w  w ym ienionym  już raporcie tak  
to przedstaw ia: „Minęło już niemal 600 lat, jak Niem 
cy wypierają Kaszubów, czyli Wendów, z ich siedzib 
starodawnych coraz dalej ku wschodowi. Niegdyś 
stanowiła na Pomorzu ich granicę zachodnią rzeka 
Słupia, a wschodnią rzeka Łeba; z biegiem czasu jed
nak zostali tak dalece wyparci, że teraz rzeka Łupa- 
wa i Łeba zupełnie ich zamykają.

Wybitna duma narodowa Kaszubów jest główną 
przyczyną, dlaczego tak długo stawili opór zupełnemu 
wygaszeniu ich plemienia sarmackiego. Ta duma stoi 
na przeszkodzie, aby w  jakikolwiek sposób łączyli 
się z krwią niemiecką, i to tym bardziej, że w Niem 
cach widzą uzurpatorów swej dotychczasowej ojczyz
ny. Ta duma przyczynia się także do tego, że uwa
żają sobie za hańbę mówić językiem niemieckim, któ
ry w ich uszach brzmi tak bardzo po barbarzyńsku, 
przypuściwszy, że go o tyle posiadają, aby od biedy 
nim się wysłowić. Istnieje reskrypt polecający, aby 
kaznodzieje, o ile można, starali się o usunięcie ję
zyka kaszubskiego, o narzucenie im tylko niem iec
kich nauczycieli, że dzieciom, jeżeli nie umieją czy
tać po niemiecku, nie mają udzielać konfirmacji”.*)

K iedy nadszedł czas, cała vnekow a germ anizacja 
Pom orza, w  której było w iele krzyw dy, spłynęła jak  
śniegi na w iosnę i dzisiaj jest Pomorze znowu k rainą  
słow iańską — polską.

*) (K azim ierz Ś ląski. P rz e m ia n y  e tn iczn e  n a  P o m o rzu  Za
chodnim . P oznań . In s ty tu t Zachodni).

*) Lech B ądkow sk i. S łow ińcy).
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Dr Jerzy Sliziński

Siadami Komeńskiego tu Rumunii
(dokończenie z Nr. 7/8)

W dziale rękopisów biblioteki Unitów 
znajduje się również manuskrypt z II połowy 
XVII lub z początku XVIII w. — anonimowy 
przekład lub przepis przekładu utworu Ko
meńskiego na język węgierski (syg. 325).

Biblioteka Protestanckiego Instytutu Teo
logicznego posiada tylko dwa stare wydania 
dzieł Komeńskiego. Na stronie tytułowej jed
nego tomu londyńskiego wydania Pansophiae 
Prodromus z r. 1639 odkryłem nieznaną dotąd 
własnoręczną dedykację Komeńskiego, która 
brzmi: Dono datur-Joan A. Comenius Amico 
et Fratri in Christo dilecto Joanni Zilizi Lon- 
dini 1642, 14 die Junii. W okresie późniejszym 
książka ta stanowiła własność rumuńskiego 
księdza ref. Michaiła Halici, rektora szkoły 
w Orestie, który w testamencie z roku 1674 
przekazał cały swój księgozbiór tej właśnie 
uczelni. Po jej likwidacji w r. 1928 książka 
z dedykacją Komeńskiego, wraz z innymi, 
przekazana została bibliotece Protestanckiego 
Instytutu Teologicznego w Cluju.

Również dawna biblioteka liceum rzym
sko-katolickiego w Cluju (teraz własność RAN) 
posiada 8 egzemplarzy dzieł Komeńskiego 
z XVII i XVIII w. W Cluju poznałem nestora 
slawistyki rumuńskiej, znanego językoznawcę 
prof. Petrowici, a niezwykle przyjemny wie
czór spędzony wraz z dyrektorem Biblioteki 
Uniwersyteckiej, C. Negulescu, w domu wy
bitnego rumuńskiego malarza Aurela Ciupę, 
który z entuzjazmem wspominał swój pobyt 
przed dwoma laty w Polsce. Ciekawe były 
szkice z Krakowa i z Warszawy jego żony, 
która zwiedziła nasz kraj wiosną tego roku.

Chiny zaś wspominałem w atelier znako
mitego grafika węgierskiego Szabo Beli, oglą
dając między innymi świetne jego rysunki 
z pobytu w ,,Kraju Środka“ w latach 1956 
i 1957. Każdą prawie wolną od pracy w bi
bliotekach godzinę spędzałem w atelier tego 
wielkiego artysty, laureata nagrody państwo
wej, z którym szczerze się zaprzyjaźniłem.

Dyr. Negulescu zaprowadził mnie też do 
atelier wybitnego, niedocenionego należycie 
rzeźbiarza, J. Szervatiusza, którego kapitalne 
rzeźby z drzewa mają w sobie jakąś specy
ficzną wymowę epiczną i związane są mocno 
z węgierską tradycją ludową. W ogrodzie arty
sty, położonym na zboczach wzgórz, wysoko 
nad miastem, piekliśmy przy ogromnym ogni
sku olbrzymi kawał baraniny, który smakował 
wyśmienicie.

Niezapomniana pozostanie jednodniowa 
wyprawa folklorystyczna do wysoko w górach 
położonej wsi Lesu, niezwykle ciekawej pod 
względem etnograficznym, zorganizowaną

przez Instytut Literacki RAN w Cluju. Po 
szerokiej dolinie rzeki Somes biegnie dosko
nała szosa z Cluju do Dej. Tam skręcamy 
w prawo. Droga wyraźnie się pogarsza, a coraz 
częściej zatarasowują ją stada owiec, które 
pasterze długimi kijami z krzykiem spędzają 
z drogi. Coraz mniej jest domów murowanych. 
Ustępują coraz bardziej niebiesko otynkowa
nym drewnianym, uszczelnianym gliną cha
tom, krytym  gontami. Na ławkach przed ogro
dzeniami wygrzewają się na słońcu staruszko
wie, a na łąkach pasą się potężne bawoły. Im 
dalej posuwamy się w stronę gór, tym częściej 
widać kurne chaty, spod których strzech ze
wsząd wydobywają się kłęby dymu. Zwykłych 
ubrań miejskich widać coraz mniej, aż w oko
licach Nasaud całkowicie ustępują przepięk
nym, kolorowym rumuńskim strojom ludo
wym. Przy drewnianym, dachem krytym, mo
ście — we wsi Salva — bawią się dzieci. Za
trzymuję samochód, żeby móc utrwalić na 
taśmie tę scenę. Jakiś rosły wieśniak w wy
szywanej koszuli, wysuniętej na białe, wąskie, 
do nóg przylegające spodnie, opasany szero
kim, kolorowymi szklanymi perełkami ozdo
bionym pasem, widząc moje zainteresowanie — 
zaprasza mnie do swego domu. Niezwykle 
czysta izba otynkowana jest na niebiesko. Po 
wszystkich ścianach zawieszono kolorowo ma
lowane talerze. Nad nimi zawieszono, wyszy
wane we wzory, ludowe płótna. Pod talerzami 
kilimy własnej roboty, a na honorowym miej
scu ikony, malowane na szkle. W kącie sze
rokie łóżko z wysoko usłanymi, wyszywanymi 
w kunsztowne wzory poduszkami. Z ogromnej, 
kolorowej skrzyni wyjmuje gospodarz rzadki 
dziś już okaz olbrzymiego, jakby wachlarza 
z pawich piór, który się przy szczególnie uro
czystych okazjach przymocowuje do okrągłego, 
góralskiego kapelusza. Rzecz jasna, że chętnie 
pozuje do zdjęcia.

Wąska, wyboista droga prowadzi coraz wy
żej. Poczciwa „Warszawa“ sapie i wydobywa 
z siebie niesamowite jakieś dźwięki, ale upor
czywie toruje sobie drogę naprzód. Głęboko 
pod nami huczy potok, nad nami ośnieżone 
wierzchołki gór, a na stromych zboczach kwit
ną drzewa owocowe. Jeszcze kilka ostrych 
zakrętów i nareszcie jesteśmy na miejscu. 
Niedźwiedzie podobno podchodzą aż do zabu
dowań ludzkich — samochód natomiast jest tu 
nader rzadkim gościem. Nie wiadomo, co za 
jedni przyjechali. Nikogo nie widać na drodze. 
Wszyscy przezornie schowali się w swoich 
chatach. Na wieść jednak, że przyjechał tu 
Polak, nagle zaroiło się koło nas. Zapraszano
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nas do domów, wszędzie częstowano świeżo 
upieczoną baraniną, wybornym winkiem, moc
ną, palącą w przełyku tuicą. Wreszcie, po pią
tym bodaj poczęstunku, strajkuję ku szczeremu 
żalowi gościnnych górali. Więcej jeść i pić 
przy najlepszej chęci już nie mogę. Ale już 
pomyślano o poczęstunku innego rodzaju. 
Chłopi znikają i po kilku minutach wracają 
z fujarkami własnej roboty. Znałem przepiękne 
transylwańskie pieśni z radia i z płyt, ale za
improwizowany na prędce koncert w Lesu, 
zapadłej wsi wysoko w górach, przechodził 
wszystko, co dotąd tego rodzaju słyszałem. 
Prostym, niewyszkolonym głosem śpiewały 
tam dziewczynki, które mogłyby się stać ze 
względu na głos i wygląd prawdziwą ozdobą 
każdego zawodowego zespołu pieśni i tańca.

Alba Julia, rzymskie Apulum, to jedna 
z dawnych stolic Siedmiogrodu. We wspania
łej katedrze z XII w. znajdują się grobowce 
Izabelli Zapolskiej (zm. 1559) i Zygmunta Za- 
polskiego (zm. 1572), ozdobione orłami polski
mi. Tu zostało przeniesione i czynne było 
w latach 1672—1712 Kolegium Ew. Ref. z Sa- 
rospataku, a w mieście tym założył w r. 1794 
biskup katolicki Ignacy Batthyani słynną bi
bliotekę, znaną w świecie jako Batthyaneum. 
Biblioteka ta, jedna z ciekawszych w Europie, 
posiada około 2000 rękopisów — znajdują się 
wśród nich: pierwsza część pochodzącego 
z IX w. Codex Aureus, bogato ozdobiony Psał
terz Dawida z XII w., Missale Strigoniense 
z XIV w. i liczne inne skarby. Ponadto Bat
thyaneum posiada aż 530 inkunabułów z lat 
1465—1500 oraz około 54 tys. tomów z lat 
1501—1800. Tam natrafiłem na jedną tylko 
książkę Komeńskiego — norymberskie wyda
nie Orbis Pictus z r. 1769.

Chociaż był dzień wolny od pracy, udostęp
niono mi cenne zbiory z zacną uprzejmością. 
W drodze powrotnej do Cluju odpokutowałem 
w nieludzko przeładowanym autobusie, spra
sowany w tłumie jak śledź, wszystkie swoje 
grzechy.

Stolica autonomicznego regionu węgierskie
go jest schludne, czyste miasteczko Tirgu Mu
res. Tu połączono w r. 1718 uczelnię z Saro- 
spataku z istniejącym już od lat pięćdziesią
tych XVI w. Collegium Reformatum Mors 
Vasärhetyiense. Księgozbiór tej właśnie szkoły 
znajduje się od r. 1954 w Bibliotece im. Bolyai 
w Tirgu Mures. Tam mogłem stwierdzić, że 
druk Vestibulum... In usum Illustris Paeda- 
gogii Albensis, odkryty przeze mnie w Cluju 
nie był pierwszym wydaniem tego utworu 
Komeńskiego, drukowanym w Sibiu. Odna
lazłem bowiem w tej bibliotece nieznany druk 
Vestibulum z Sibiu z r. 1784 (syg. 10263), 
również nie notowany ani w Bibliographia 
romana — ungara A. Veressego. Tom ten wy
szedł w drukarni Piotra Bartha w Sibiu, u któ
rego ojca uczył się rzemiosła Marcin Hochmei
ster senior, wydawca poprzednio odnalezione
go w Cluju nieznanego egzemplarza Vestibulum 
z końca XVIII w.

Biblioteka im. Teleki, przewieziona z Wied
nia przez jej założyciela Samuela Telekiego 
w 1802 r. do Tirgu Mures, posiada w swych 
zbiorach aż piętnaście wydań różnych dzieł 
Komeńskiego z XVII w. i z XVIII w.

Jasi, stolica Mołdawii, to miasto, które 
przeobraża się całkowicie. Znikają jednopię
trowe rudery, a na ich miejsce powstają ol
brzymie, nowoczesne bloki. Stare Jasi znikają 
bezpowrotnie a wraz z nimi niestety, dużo 
malowniczych zakątków. Pełno tu starych, 
historycznych cerkwi z XVII w. a za miastem, 
wysoko w górach, zbudowano klasztory Ga- 
latea (XVI w.) i Cetatuja (XVI[ w.), otoczone 
potężnymi murami obronnymi. Szczególnie 
malownicza jest Cetatuja i przepiękny jest 
stamtąd widok na miasto i całą okolicę. Na 
trawniku przed cerkwią siedział stary, brodaty 
zakonnik. Usiadłem koło niego i zaczęła się 
rozmowa — braciszek po rumuńsku, a ja po 
polsku. Arcyśmiesznie musiała rozmowa ta 
wyglądać, gdyż ręce pomagały nam bardzo 
przy tej nieco skomplikowanej konwersacji. 
Wreszcie poprosiłem o szklankę wody. — Wo
dy się tu nie pije — oświadczył braciszek ka
tegorycznie. Powoli podniósł się i zaprowadził 
mnie do olbrzymiej piwnicy, pełnej brzucha
tych beczek. Odczopował jedna i przetoczył 
złotawy płyn do półlitrowej szklanki. Rzadko 
piłem lepsze wino, niż w piwnicy cetaLujskiej. 
Pierwszy raz sam, na piechotę, zwiedziłem 
monastyr Cetatuja. Drugi raz przyjechałem 
tam już następnego dnia samochodem w to
warzystwie profesora uniwersytetu w Jasach — 
A. Zacordoneta. Serdecznie witał mnie mój 
stary znajomy — okazało się, że to był sam 
„starec“ — przełożony klasztoru. Znowu po
częstował nas wspaniałym trunkiem, następnie 
usiadł za kierownicą (przezorny kierowca sie
dział obok) i wesoło trąbiąc objeżdżał naszą 
..Pabiedą“ kilkakrotnie obszerny dziedziniec 
klasztorny, ku przerażeniu wszystkich bracisz
ków, którzy ratowali się w popłochu, gdzie się 
dało.

W Bibliotece Uniwersyteckiej natrafiłem 
na ciekawy manuskrypt z lat trzydziestych 
ub. wieku, zawierający nieznane wiersze oko
licznościowe w języku polskim Tadeusza Hyd- 
żewy (Hasdeu) seniora.

Po powrocie z terenu do stolicy zapro
szono mnie do wygłoszenia w Naukowym Sto
warzyszeniu Slawistów Rumuńskich referatu
0 twórczości Komeńskiego w Polsce. Po re
feracie wywiązała się bardzo ożywiona dysku
sja, świadcząca o dużym zainteresowaniu się 
działalnością twórcy nowoczesnej pedagogiki. 
Dyrektor Galerii Państwowej, sam głośny ma
larz Maxy, zaprosił mnie do zwiedzania cen
nych zbiorów, a w jedynej w swoim rodzaju 
Galerii Zambaccian, stanowiącej syntezę ma
larstwa rumuńskiego, zapoznałem się z naj
większym z żyjących malarzy rumuńskich, 
Korneliuszem Babą, człowiekiem skromnym
1 subtelnym. Z niezwykłą uprzejmością za
poznał on mnie ze skarbami, nagromadzonymi
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z wyjątkowym smakiem i znawstwem przez 
założyciela tej galerii, który swoje zbiory 
w r. 1947 ofiarował Państwu. Do zwiedzenia 
swoich bogatych zbiorów zaprosił mnie rów
nież wybitny historyk sztuki G. Oprescu, któ
rego mieszkanie przy ul. Dr. Clunet jest praw
dziwym muzeum. Zbiory swoje zapisał sędzi
wy uczony Rumuńskiej Akademii Nauk. Ze 
wzruszeniem opowiadał on o swoim pobycie, 
kilka lat temu, w Polsce, a szczególnie przy
padł mu do gustu nasz Nieborów.

Za miastem, w dzielnicy willowej, nieda
leko jeziora Herestreu żyje Tudor Arghezi, 
nestor i największy z żyjących poetów ru
muńskich. Przy czarnej kawie mówił pełen 
entuzjazmu o postawie Polaków w czasie 
ostatniej wojny. Chociaż nie zna naszego kraju 
osobiście, to darzy go szczerą sympatią i chęt
nie odwiedziłby Polskę. Chociaż liczy już 82 
lata, to jeszcze chętnie podróżuje. Tudor 
Arghezi dużo jeszcze pisze. Mądre, żywe jego 
czarne oczy roześmiały się — Wie pan, praca 
mnie nie męczy. Nie wytrzymam bez niej 
chociaż lekarze mi ją odradzają. Pisząc czuję 
się jeszcze młody. Co to jest 82 lata —. Na 
pożegnanie darował mi poeta tom swoich 'Ver- 
suri. Tam wspisał: ,,In amintirea fermecatoarea 
a Domnului Jerzy Sliziński. Bucuresti 15 Mai 
1962. Tudor Arghezi“.

Ostatnie dni pracować jeszcze chciałem 
w bibliotekach bukareszteńskich. W księgo
zbiorze RAN przewertowałem m. in. ciekawe 
dla historyka archiwum Czajkowskiego — Sa- 
dyk Paszy i inne polonica.

Chociaż początek maja — to upał panował 
w Bukareszcie nie do wytrzymania. Postano
wiłem zaczerpnąć trochę świeżego górskiego 
powietrza. Pociąg do odległej od stolicy ok. 
120 km Sinaji, pewnego rodzaju rumuńskiego

Zakopanego, ruszył o godz. 7 rano. Po 9 byłem 
na miejscu. Tuż za miastem znajduje się Poles, 
pretensjonalna poniekąd była letnia rezyden
cja królów rumuńskich, przekształcona dziś na 
muzeum. Samo miasto leży w przepięknej do
linie Prahova, a dookoła wznoszą się śniegiem 
pokryte wierzchołki Karpat, sięgające do 
2500 m. Nie wytrzymałem i wspinałem się na 
szczyt Cu Dor, gdzie w schronisku, do którego 
przebrnąłem przez głęboki śnieg, wcinałem 
z takim apetytem ogromną ilość jajek z serem, 
ze poczciwy gospodarz wybałuszył na mnie 
ze zdziwienia oczy. W drodze powrotnej zła
pała mnie burza. Na szczęście już w strefie 
gęsto zalesionej. Nagle zrobiło się ciemno, 
i w iatr wył przerażająco. Lunął deszcz. Bły
skawica za błyskawicą przeszywała powietrze, 
a pioruny odbiły się potężnym echem od gór. 
Po godzinie było po wszystkim i względnie 
suchy wyszedłem ze swojej kryjówki.

Drugi raz uciekłem z dusznej stolicy nad 
morze. Konstanca, to główny port Rumunii. 
Tam spędził Owidiusz lata wygnania. Dotąd 
na rynku stoi jego pomnik z brązu. Pięć kilo
metrów od miasta znajduje się Mamia, naj
bardziej nowoczesna rumuńska miejscowość 
nadmorska. Olbrzymie, estetyczne bloki hote
lowe są naprawdę imponujące. Tu i ówdzie 
wystrzelają z ogrodów ku niebu smukłe mina
rety meczetów. W Dobrudży żyje dotąd dużo 
ludności tureckiej i tatarskiej. Morze Czarne 
jest urzekająco niebieskie i chociaż słońce pali 
żywej duszy nie ma na plaży. Tylko kraby, 
meduzy i tysiące, tysiące muszli, które wyrzu
cają fale na brzeg. Mamaię upodobali sobie 
szczególnie Czesi. W piasku znalazłem jeden 
halerz, który tu sobie przezimował. Zabrałem 
go sobie na szczęście.

Smutne ale prairdziine

Nie ma na świecie kraju  o przewadze ludnoś
ci protestanckiej, gdzie rzymsko-katolicy nie 
korzystaliby w pełni z równych praw obywatel
skich. A jak jest w krajach katolickich? — Hi
szpania, Kolumbia, Filipiny to kraje, gdzie Koś
ciół Katolicki jest u władzy, gdzie hierarchia 
katolicka wywiera decydujący wpływ na tok 
rządów. Ewangelicy są tam nie tylko pozbawie
ni elementarnych praw obywatelskich jak swo
body wykonywania kultu, lecz wprost prześla
dowani, niekiedy aż do męczeństwa (Kolum
bia). Prezydent Światowego Związku Reformo
wanego dr Ralph W. Lloyd wrócił właśnie z Fi
lipin w 80 proc. katolickich. Oto co pisze: ,,Na 
Filipinach, gdzie większość ludności jest zare
jestrowana jako chrześcijańska i gdzie konsty
tucja gwarantuje wolność religijną i rozdział 
Kościoła od Państwa, Kościoły ewangelickie 
poddane są jawnym i potajemnym uciemięże- 
niom ze strony panującego Kościoła, podobnie 
jak w Ameryce Łacińskiej i innych terytoriach 
o zbliżonej kościelnej sytuacji“.

Czy Rzym, gotujący się do pojednawczego 
soboru, o tym nie wie? Czy wobec powyższego 
Watykan ma prawo mówić o „milczącym Koś
ciele” i skarżyć się na ucisk swoich wiernych 
gdziekolwiek na świecie?

*

Ewangelicki dziekanat Aschaffenburg (NRF) 
zmuszony był w specjalnej odezwie skierowanej 
do swoich wiernych napiętnować poczynania 
katolickiej „misji terenowej”, która ustnie i pi
semnie zwróciła się do ewangelików od lat wy
znających swoją wiarę, aby „powrócili” do Koś
cioła rzymsko-katolickiego. Pod groźbą u traty  
zbawienia ściągnięto niektóre małżeństwa mie
szane do kościoła katolickiego i ponownie je 
„zaślubiono”, mimo że od lat prowadziły wzoro
we życie. Katolicki partner, często bez wiedzy 
strony ewangelickiej, zmuszony był do wyra
żenia skruchy i żalu, że tak długo trw ał „w 
grzesznym stosunku”. Dziekan zapytuje w swo
jej odezwie ile warte są uprzejme słowa o „od
łączonych braciach” w obliczu takich faktów?
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O G NISKO
(W spom nienia z obozu ekum enicznego)

JOANNA OKOŁO-KUŁAK

Siedzieliśm y w szyscy w na
szym  salonie ze sm ętnym i m i
anami. Padał deszcz. G łow iliśm y 
się co zrobić z przygotowanym  
ogniskiem . Dopiero M ałgosia 
energicznie zarządziła. —  Po
staw im y nocną lampę w rogu, 
okręcim y czerwonym papierem, 
na wierzch pójdą gałęzie jodło
we i zobaczycie, jak  będzie fa j
nie. Było.

—  Tylko  na czym  będzie
m y siedzieć? Na krzesłach? —  
Przecież przyw ieźli stare mate
race, ułożym y je wkrąg, nakry
jem y kocami i będzie nastrój 
jak na praw dziw ym  ognisku. 
Fotele zostawim y dla starszych 
i gości z Kanady.

Z  tym i materacami to do
piero była heca. W łaśnie wró
ciliśm y ze Śnieżki. W ycieczka 
była jak  zw ykle, udana, ale naj
dłuższa i najbardziej męcząca z 
dotychczasowych. W róciliśm y 
około czw artej, akurat na obiad. 
—  Teraz spać —  powiedział 
K s. Bogdan Tranda, kierow nik 
naszego kursu. B yliśm y jeszcze 
pełni wrażeń, rozkręceni, ale 
każdy chętnie się położył. Spa
liśm y może godzinę, a tu —  
wstawać —  wołają. Przyjecha
ła ciężarówka . z domku m yśli
wskiego, pełna różnych gratów, 
łóżek, materacy, koców. Trzeba 
tym  się „zaopiekować“ . Popa
trzyliśm y po sobie bezradnie, 
nasz w igor w ycieczkow y gdzieś 
przepadł, byliśm y rozespani, 
nogi bolały. M rucząc, w yłazi
liśm y powoli z „barłogów“ . Na 
podwórzu spotkaliśm y panią 
Wandę —  w niej była nasza 
ostatnia nadzieja. Zdawało się 
nam, że w yglądam y nader ża
łośnie. „Prędko, dzieciarnia, K s. 
Ja jte  ju ż się tam męczy z tym i 
łóżkam i“. Przepadliśm y!

Ju ż po chw ili nie było cza
su na roczulanie się. Chłopcy 
w yciągnęli jakieś stare taczki 
i przyw ozili graty pod dom, a 
dziewczęta z p. Wandą rozlo
kow yw ały w szystko po poko
jach. W krótce było tak p rzy
jem nie i wesoło przy tej naszej

robocie, że nawet najm łodsi —  
sześciolatki —  M aciuś i Tadzio 
zabrali się do pracy i chw ytali, 
co tylko  zm ieścili w m ałych rą
czkach.

W tedy to ju ż m ieliśm y za
prawę, ale parę dni przedtem 
zabraliśm y się do porządkowa
nia olbrzym iej kom órki, która 
była zupełnie zawalona starym i 
meblami, kufram i, skrzyniam i, 
pełnym i butelek i żelastwa, 
w szystko dokładnie pokryte 
kurzem  i pajęczyną. Razem z 
ks. Ja jte  w ynosiliśm y graty po 
kolei na podwórko, segregowa
li w yrzucali to, co nie - mogło 
się przydać. K u rz w łaził nam 
do ust i do nosów, co chw ila 
w ychodziliśm y brudni i  umoru
sani na powietrze, aby odetch
nąć i w ykaszleć się.

—  Ju ż się zm ęczyli, jacy 
delikatni —  kp ił wesoło ks. Ja j
te. —  Nie to co my, ludzie z 
gór, m y umiemy pracować.

O j, pamiętamy w szyscy, 
ja k  staliśm y z wybałuszonym i 
oczami, z otw artym i gębami, a 
ks. Ja jte  w tumanach kurzu 
w yw ijał siekierą i rozbijał sta
re, solidne meble, jak gdyby 
b yły  z dykty. Potem chłopcy do 
wieczora rąbali drzewo z tych 
m ebli, a m yśm y w rzucały je do 
piw nicy. Później z dumą zaglą
daliśm y do pustej, omiecionej 
kom órki, w ysłanej nową, ubitą 
ziem ią. M iała ona teraz urosnąć 
do rangi garażu. Na podwórku 
czekał ju ż na ten moment sa
mochód naszego gościa.

Teraz, gdy w szystko przygo
towane do ogniska, pomału 
schodzi się nasza „rodzinka“. 
Siadam y na materacach trochę 
zdenerwowani, bo każdy ma 
jakiś numer do w ykonania. W 
salonie ju ż ciemno*, tylko  w ro
gu płonie nasze śliczne ognisko, 
zaczynam y mimo w oli mówić 
ściszonym i głosami. W środku 
naszego koła stoi ks. Bogdan i 
w yw ija grubym  kijem , który 
pewnie ma zastąpić pałeczkę 
dyrygenta. John, Kanadyjczyk,

sadowi się m iędzy nami na ma
teracu —  w ten sposób lepiej 
się wczuję w nastrój naszego 
wieczoru —  oznajm ia po an
gielsku. W czoraj uczyliśm y go 
polskich piosenek .B ył bardzo 
zadowolony i najw yraźniej 
chciał śpiewać z nami na og
nisku.

Skrzypnęły drzw i. Spojrze
liśm y, to p. Kochowa. —  Tutaj, 
tutaj prosim y siadać! —  P. K o 
chowa patrzy zaciekawiona, 
uśmiecha się, to nasza obozowa 
mama. Od pierwszego dnia 
opiekowała się nami, dogadza
ła, m artw iła się, czy nie będzie 
nam zim no (wiadomo —  lato 
1962), co dzień od wczesnego 
rana przygotow yw ała nam po
siłk i, szykow ała prowiant, kie
dy m ieliśm y iść na w ycieczkę. 
A  kiedy któreś z nas było sm ut
ne, p rzytu liła  ja k  własne, ciep
ła i dobra. Obrugać też um iała 
w razie potrzeby. Kochaliśm y 
ją w szyscy.

W spólnie śpiewane piosen
k i obozowe m iały otworzyć og
nisko w tym  salonie, w którym  
zbieraliśm y się przy różnych 
okazjach. Tu odbyw ały się stu
dia b iblijne. Wspólne z ks. Bog
danem Trandą rozważania po
zw oliły lepiej w niknąć w  treść 
Pism a Świętego, zagadnienia 
wysuwane przez księdza stały 
się jak gdyby kluczem  do roz
szyfrow ania pewnych proble

mów, pomogły spojrzeć na na
uki Słowa Bożego z punktu w i
dzenia współczesności. Nasze 
rozważania pozw oliły zrozu
mieć, ja k  bardzo aktualne są te 
nauki dla nas, ludzi dw udzie
stego wieku. Po godzinach spę
dzonych w powadze i skupieniu 
śpiew aliśm y dla odprężenia róż
ne obozowe, harcerskie, ludowe 
piosenki.

Teraz, na ognisku, śpiewał 
z nami i ks. Jajte. Bardzo lu b i
liśm y, gdy był wśród nas, ale 
zw ykle w idzieliśm y go przy 
pracy. Nawet od posiłków od
ryw ali go w ycieczkow icze pol
scy i zagraniczni, którzy od ra 
na przychodzili zwiedzać nasz 
piękny, stary drew niany ko
ściółek i słuchać jego nadzw y
czaj ciekawej h istorii —  zn aliś
my ją w szyscy na pamięć. D u
m ni byliśm y z kościółka,, któ
ry  przyjechał do Bierutow ic aż
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z Norwegii. Codziennie wieczo
rem schodziliśm y się w naszym  
kościółku na krótkie nabożeń
stwo. B yło  w nim cicho, p rzy
tulnie.

A  ognisko płonie... Po pie
śniach obozowicze ucichli. P rzy 
szła kolej na wiersze Staffa. 
B y ły  piękne, głębokie, w yraża
ły  um iłowanie człowieka, przy
rody, a nade w szystko —  Bo
ga. Po części poetyckiej w ystą
p ili nasi chłopcy —  R ysiek i 
W aldek —  n i e c o  zażenowa
ni, trącili się łokciam i, dali so
bie ostatnie rady, chrząknęli i... 
ru szy li Trzym aliśm y mocno 
kciu ki —  „żeby się udało“ . Z  
przyjem nością słuchaliśm y ich 
młodych, wesołych, zgranych 
głosów. Nierozłączna para. Na 
w ycieczkach zawsze pierwsi, 
daleko w przedzie, ale i przy 
robocie nie ostatni.

Pamiętam uciążliw ą drogę 
na Słonecznik przez P ie lgrzy- 
my. To była pierwsza w yciecz

ka, więc wydawała się nam mę
cząca. Na pielgrzym ach pięk
nie; w ielkie, gładkie głazy, jak
by poukładane jeden na dru
gim, p iętrzyły się przed nami 
Chłopcy zaraz w leźli na nie jak 
koty.

—  Chodź, Staruszka, tu do 
nas —  w ołali z góry. Nie tak 
wysoko ja k  oni, ale właziłam , 
tylko  zejść było trudniej. Moi 
koledzy kw iczeli radośnie, gdy 
schodziłam  w pozycji siedzącej.

W ieleśm y tu wspólnie prze
żyw ali, a dziś to pożegnalne 
ognisko. —

Do tych k ilku  obrazków 
obozowego życia trzeba konie
cznie dać coś bardzo istotnego. 
Na Wangu panowała atmosfe
ra bezgranicznego zaufania, at
mosfera m iłości, atmosfera w 
której można było oderwać się 
od zajęć, zm artwień codzienne
go życia, w której można było 
spojrzeć w głąb siebie, w głąb 
swego życia. Zastanowić się, co

w nim było dobre, jakie  ma być 
teraz, jakie chcielibyśm y, aby 
było. M ogliśm y nieobojętnie 
spojrzeć na naszych współto
w arzyszy i zauw ażyć co ich cie
szy, co ich  boli, zobaczyć jakie  
mają radości, jakie  zm artwie
nia. I zrozum ieliśm y wtedy 
w ielką wagę, jaką ma dla nas 
miłość i przyjaźń innych ludzi, 
ile  dobrego może spraw ić m i
łość i przyjaźń  ofiarowana przez 
nas innym . Pokochaliśm y się i  
chyba stw orzyliśm y ogniwo w 
tym  w spaniałym  łańcuchu, łą
czącym  w szystkich chrześcijan, 
łączącym  w szystkich ludzi.

N ie trzeba tęsknić do chw il 
m inionych. Nie trzeba z żalem 
patrzeć w przeszłość. Przed na
m i jest jeszcze w iele ftakibh 
obozów, w iele wspólnych prac, 
bowiem zostaliśm y w łączeni w 
szeregi w alczących o to, by idea 
jedności przestała być tylko  
ideę.
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