


U RO CZYSTO ŚCI MILENIJNE 
W KOŚCIELE MARIAWITÓW

W dniu 2 października br. w  Płocku odbyły się główne uroczystości Sta
rokatolickiego Kościoła Mariawitów poświęcone Tysiącleciu Państwa Pol
skiego i Chrztu oraz 60 rocznicy istnienia Kościoła. W  uroczystościach udział 
wzięli przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w  Polskiej Radzie Ekume
nicznej z jej prezesem ks. sup. Janem Niewieczerzałem na czele i rektor 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, ks. prof. dr Woldemar Gastpary. 
Uroczystą sumę odprawił i kazanie wygłosił biskup naczelny Kościoła, 
ks. W. I. Gołębiowski. W  kazaniu powiedział on m. in.: „Fakt, iż na uro
czystości nasze przybyły tak liczne rzesze wiernych oraz przedstawiciele 
innych Kościołów, świadczy o tym, iż łączy nas jeden Pan, jedna Wiara, 
jeden Chrzest”.
Następnie ks. bp Gołębiowski omówił społeczne wartości mariawityzmu 
oraz jego drogę rozwoju. W  imieniu Polskiej Rady Ekumenicznej pozdro
wienia przekazał ks. sup. Jan Niewieczerzał. Przemawiali również: ks. me
tropolita Stefan Rudyk, ks. prof. dr W. Gasftpary,
W  godzinach popołudniowych odbyła się akademia, na program której 
złożył sie referat ks. S. Kowalskiego na temat wzajemnego stosunku Koś
cioła do Państwa.
W  części artystycznej wystąpiła młodzież z parafii płockiej, prezentując 
zebranym ciekawy program historyczny.

Z  Ż Y C IA  KO ŚCIO ŁA  MARIAWITÓW
W PRL
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WIERSZACH
— Sekretarz Generalny Światowej 
Federacji Luterańskiej, dr Andre  
Appel, przebywał w  dniach od 19 
września do 2 października br. w  
Związku Radzieckim. Odwiedził 
Kościoły augsburskie w Estonii i na 
Litw ie, zapoznając sie z ich pracą 
i działalnością.

* * *

— Brazylijscy protestanci i katoli
cy utworzyli wspólnie nowy dw u
tygodnik ekumeniczny pt.: „Eku- 
menia i Hum anizm  —  Spotkanie 
i D ialog”. Pism o to zajmować sie 
hedzie problemami współczesnego 
ruchu ekumenicznego, dialogu w ie
rzących i niewierzących oraz róż
nymi formami hum anizm u. W spół
pracownikami tego pisma są m. in  
Alceu Amoroso L im a , P. Henriąue  
Jaz, Jean Lacroix , Paul Lehm ann. 
Michel Verret oraz M artin Luther  
King.

* * +

Starokatolicki Kościół Mariawitów w  Polsce podzielony jest na trzy die
cezje: łódzko-śląską, warszawsko-płocką, lubelsko-podlaską.
W  każdej z tych diecezji urzęduje biskup-ordynariusz. Biskup naczelny 
jest jednocześnie biskupem-ordynariuszem diecezji warszawsko-płockiej. 
W  maju 1965 roku na własną prośbę ustąpił ze stanowiska biskupa na
czelnego ks. Jan M. Michał Sitek. Na stanowisko to Kapituła Generalna 
Kościoła, w  skład której wchodzą biskupi i duchowni wszystkich diecezji, 
w  dniu 15 lipca 1965 roku powołała ks. bpa Wacława M. Gołębiowskiego, 
dotychczasowego biskupa-ordynariusza diecezji lubelsko-podlaskiej.
Rok 1966 jest dla Kościoła Mariawitów w  Polsce 60 rokiem same dzielnego 
istnienia. W  roku 1906 papież Pius X  nie zatwierdził Ustawy i Zasady 
Kapłanów Mariawitów zorganizowanych w Zgromadzeniu Zakonu i rzucił 
na nich klątwę. W  tym samym roku mariawici przystąpili do zorganizo
wania samodzielnego, niezależnego Kościoła. Z Kościoła rzymskokatolic
kiego wyszło wówczas 40 ksdęży i ponad 100 tys. wiernych, którzy opo
wiedzieli się za nauką i sposobem życia księży mariawitów. Z racji tej 
rocznicy odprawiane są w  tym roku uroczyste nabożeństwa we wszyst
kich parafiach.
Oficjalny organ prasowy Kościoła — „Mariawita” — zamieszcza artykuły 
poświęcone tematyce społecznej Kościoła.

INSTYTUT TEOLOGII PRAWOSŁAWNEJ 
W PARYŻU

Paryski Instytut Teologii Prawosławnej został założony w  roku 1925 
przez metropolitę Evlogij.
Od samego początku utrzymywał on kontakty z Patriarchatem Ekume
nicznym w  Konstantynopolu oraz z fakultetem teologii prawosławnej 
w Grecji. Pracownicy naukowi Instytutu już w  tym samym roku w łą
czyli się do pracy ekumenicznej, biorąc udział w  posiedzeniach Świato
wego Kongresu Ekumenicznego w  1925 roku.

W  Instytucie studiuje rocznie około 25 studentów z Kościołów prawo
sławnych Europy i Ameryki. Mogą również studiować studenci z innych 
Kościołów chrześcijańskich. Nauka trwa 5 lat. Pod koniec studiów stu
denci zobowiązani są złożyć pracę pisemną, na podstawie której otrzy
mują stopień licencjata teologii. W  Instytucie można również uzyskać 
stopień doktorski.
Do 1965 roku rektorem Instytutu był bp Kassian. Mury Instytutu opuściło 
już 200 księży, 10 otrzymało sakry biskupie, 15 byłych uczniów jest obec
nie profesorami wyższych uczelni na wydziałach teologicznych w Europie 
l Ameryce. Obecnie rektorem Instytutu jest patriarcha Alexis Kniazsff.

 ̂ W  dniu 11 września br. w  Kos- 
* ciele augsburskim  w W iedniu op 
^ D. Gerhard M ay po raz pierwszy 
\r oraynował dwie kooiety, aosoi- 
, > wentki wydziału teologicznego. W g 

uchwały Synodu kościelnego z 195b 
j> roku w  Austrii kobiety mogą byc 

ordynowane i pełnić funkcje w i- 
!> Kartusza oraz obowiązki probosz

cza, jeśli zajdzie potrzeba. Poza 
> zym pełnią one obowiązki kate- 

(> chatek.

!> • • •
!> — Na uniwersytecie w  Helsinkach  
4! (Finlandia) utworzono katedrę za- 

gadnień ekumenicznych. Jej pierw- 
szym profesorem został luterski teo- 

|| log Seppe A. Teinenen. Jedno- 
cześnie powołane zostało do życia 

4} Towarzystwo Ekumeniczne, jedno- 
4I czące luteran, r zymskokat plików j 

prawosławnych i chrześcijan z
0 wolnych Kościołów.

* * *

— We wrześniu br. na terenie Co- 
, > munita d’Agape w Italii odbyło 
4} się spotkanie „przyjaciół Agape”. 
, 1 Bezpośrednio potem obradował ko- 
(I mitet generalny. Centrum  ekum e- 

niczne „Wspólnota Agape” —  waż- 
(I ny ośrodek odnowy życia kościel- 
dnegp w Ita lii, przeżywał w ostat- 
!> nich czasach pewien kryzys zwią- 
!> zany z nagłym  wycofaniem się zc 
<> służby jej ostatniego dyrektora —  
lf pastora Giorgio Girardeta. Now ym  
!> dyrektorem wybrany został pastor 

Franco Giampiccoli. Spotkanie 
d wrześniowe, wg słów Giampiccoli, 

miało służyć „przezwyciężeniu o- 
becnego kryzysu” i stanowić oka - 
zję dla swobodnej wymiany myśli 
i przyjęcia nowych projektów pra-

1 cy.
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M l E S I g C l H I K  R E L I G I J H O - S P O ł t C I N Y
POŚW IECONY SPRAWOM EW ANGELICYZM U POLSKIEGO IE K U M E N II

EMIL BRUNNER

Nie bójcie się!

Iowa anioła do pasterzy w polu stanowią 
cząstkę naszych wspomnień dzieciństwa, 

które przez mile i pogodne skojarzenia wywo
łują w nas szczególny nastrój pokoju i radości*) 
Czarowny nastrój gwiazdkowy, jakim są owia
ne, wytwarza niebezpieczeństwo uznania tego 
poselstwa anielskiego za nierozezrwalnie zwią
zane ze światem romantycznej poezji i snów 
dziecięcych, za nie mające nic wspólnego ze 
światem rzeczywistości dorosłych, z tym szor
stkim, twardym i brutalnym światem codzien
ności, gdzie musimy rzucać się w brudną po
goń za pieniądzem, gdzie choroba i śmierć nie
ustannie rzucają na nas swój cień, przerażają
co niespodzianie wdzierają się do naszego ży
cia, gdzie panuje szara rzeczywistość, o którei 
można czytać ponure artykuły w gazetach; oto 
ten świat. arena walki o władzę, przelewu 
krwi, bezpardonowych i krwawych wojen.

Warto tu odnotować, że pierwsze słowa a- 
niola brzmią: „Nie bójcie się!" Nasz rzeczywi
sty świat jest z pewnością światem przeraża
jącym, a nie owym idealizowanym światem 
gwiazdkowym. Nie stał się on w ciągu ostat
nich 1900 lat mniej przerażającym, a zwłasz
cza w ostatnich dziesięcioleciach nie było ucie
czki przed zmorą strachu. Opowiadanie o Nocy 
Narodzenia dociera do naszych uszu jak dale
ka dziecięca, mila harmonia, owiana zupełnie 
nierealną atmosferą i wydaje się nam czymś, 
co kiedyś prawdopodobnie by ł o ,  tak jak nasz 
dziecięcy świat baśni i cudów niegdyś był, ale 
już nie j e s t .  Ta gwiazdkowa poezja wcale nie 
pasuje do świata huczących pieców hutniczych, 
hałasu maszyn, gabinetów, gdzie działacze go

*) Fragment kazania, wygłoszonego przez E.Brunne- 
ra 25 grudnia 1952 roku, opublikowanego w  zbiorze 
,,Fraumunster-Predigten”.

Łuk. 2:10—11

spodarczy podejmują decyzje, sal konferencyj
nych, gdzie przedstawiciele pracodawców i pra
cowników spierają się o place, departamentów, 
gdzie ważą się decyzje dotyczące problemów 
loojny i pokoju. Nie, to nie ma ze sobą nic 
wspólnego!

Proszę jednak zważyć! Słowa anioła: „Nie 
bójcie się, bo oto zwiastuję radość wielką” , pa
dają w samo serce tego mrocznego i straszne
go świata. Powiedziane jest wyraźnie, że to 
zwiastoyjanie wielkiej radości dotyczyć będzie 
wszystkich ludzi, całej cierpiącej ludzkości, lu
dzi, którym serca zamierają ze strachu. Wię
cej, to nie jest ubrana w piękne słowa poety
czna mowa, która ma utkać bajeczny, nieskoń
czonej piękności świat, gdzie kwitnie sztuka, 
lecz jest to ogłoszenie realnego wydarzenia hi
storycznego, czegoś co się wydarzyło i ma ten 
sam charakter nieodwracalnej rzeczywistości, 
co wydarzenia, o których czytamy w gazetach 
i książkach historycznych. Jest prostym fak
tem, że Jezus Chrystus się narodził, że rósł 
jako syn cieśli z Nazaretu w Galilei razem z 
czterema braćmi i kilku siostrami, że po chrzcie 
u Jana chodził po całym kraju i uzdrawiał 
wszelkiego rodzaju choroby, głosił ewangelię 
nadchodzącego i już ucieleśnionego Królestwa 
Bożego, że wreszcie został aresztowany przez 
przywódców żydowskich i publicznie ukrzyżo
wany na Golgocie przez władzę rzymską i że 
na koniec był widziany przez uczniów jako 
zmartwychwstały Pan. Wszystko to są nieza
przeczalne fakty historyczne, które miały miej
sce w tym samym świecie, w którym cesarstwo 
rzymskie doszło do szczytu potęgi, a potem 
upadło, w którym inne światowe cesarstwa 
podnosiły się i padały, w którym również dzi
siaj toczy się nieustanna walka o władzę i bo
gactwa.
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Książki historyczne nie podadzą wam jed
nak, że Jezus z Nazaretu jest Zbawicielem 
świata, że Bóg rozdarł niebiosa i zstąpił na zie
mię, aby szukać zgubionej ludzkości, że światło 
wieczności wdarło się do mroków ludzkiej hi
storii, że tajemnica wiecznego, wszechmocne
go Boga, który niepodzielnie panuje ponad 
tym, co się dzieje w czasie, objawił się jako 
nieskończona i bezwarunkowa miłość Ojca, że 
w człowieku Jezusie przybył do nas Syn Boży 
i że Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie 
stanowią niepojęte, jedyne wydarzenie, które 
ma na celu pojednanie i odkupienie całeao 
świata. W całei historii nie znajdziemy nicze
go, co by miało takie rozmiary — wypadek ten 
zdarzył się raz dla wszystkich, w określonym 
momencie. na cała wieczność. Na dzieje świata, 
składa sie historia ciągłych zmian, którym pod- 
leaa świat i jest rzeczą charakterystyczną, żp 
wszystko, co się na tej płaszczyźnie dzieje i 
działo, może przynieść nieobliczalne skutki i 
wywołać ogromne i doniosłe zmiany — ale je
dnak na gruncie historii świata nie wydarzyło 
się poza tym nic, o czym moglibyśmy powie
dzieć, że jest w niej jedyne i że to, co się wy
darzyło, ma decydujące znaczenie dla całej 
wieczności. Stwierdzamy raczej, że w biegu 
czasu każde z serii wielkich wydarzeń wynika 
po prostu z innych, zupełnie tak samo, jak w 
życiu poszczególnego człowieka, gdzie wszystko 
zmierza ku końcowi i ostatecznie ginie w nico
ści śmierci, poza którą nie ma już nic, co by od. 
wydarzeń, które zachodzą w czasie, prowadziło 
do wieczności.

To zaś. co wydarzyło się w Chrystusie, wy
pływa z wieczności, należy do wieczności i pro
wadzi ku wieczności. Dlatego, w odróżnieniu 
od wszystkiego innego, nawet od największych 
i najważniejszych wydarzeń na ziemi, to jest 
wydarzenie j e d y n e ,  r a z  na z a ws z e .  Nie
wątpliwie korci nas, żeby powiedzieć: tak, ale 
to również wydarzyło się niegdyś, bardzo da
wno... Istotnie, 2000 lat temu miało to miejsce, 
w zamierzchłej przeszłości, niemal tak odległej, 
jak czasy Juliusza Cezara i Aleksandra Wiel- 
kieao. niemal tak mglistej, jak czasy faraonów 
egipskich. Wszystko to należy do niepowrotnej 
przeszłości; cóż może nas to obchodzić dzisiaj? 
Słoiuo Boga daje jednak odpowiedź: co wyda
rzyło się wtedy, ma znaczenie i dzisiaj. Wyda
rzenie to jest tak samo żywotne i decydujące 
dla każdego współczesnego człowieka, mężczy
zny i kobiety, jak było dla uczniów chodzących 
z Jezusem przez równiny i wzgórza Galilei. 
Dlaczego tak jest? Dlatego, że przez to wyda
rzenie wieczność, wieczny Boży świat, ujaw
niła się jako ten świat, do którego my należy
my przez Jezusa Chrystusa To, co zaszło wtedy 
w Betlejem, w Nazarecie, w Jerozolimie, zade
cydowało o twoim przeznaczeniu dla wieczno
ści. Ta bowiem radość i pokój, o których śpie
wali aniołowie, tkwi w życiu Boga, a ty, rów
nież w tej właśnie chwili, jesteś wezwa
ny do uczestniczenia w tej pełni życia, radości 
i pokoju, które są w Chrystusie. Decydujący

0 twej wiecznej przyszłości testamentu został 
wtedy przypieczętowany krwią Syna Bożego
1 zyskał ważność wiekuistą. Ten testament 
uczynił ciebie dziedzicem chwały Bożej, wiecz
nej pełni życia. „Tak Bóg umiłował świat. że 
Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto 
weń wierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny” .

W codziennym ziemskim życiu również pisze 
się testamenty, które mogą mieć wielkie zna
czenie w życiu człowieka. Każdy wie, jak nie
pewne są te dokumenty, sporządzane i podpi
sywane przez ludzi. Nawet choćby je podpisał 
notariusz, może później zostać wniesionych 
szereg najrozmaitszych zmian. Testatorowi mo
że przyjść do głowy, nawet w ostatnich godzi
nach przed śmiercią, aby unieważnić starannie 
przygotowany dokument i stworzyć całkiem in
ny. Coś takiego jednak nie może sie zdarzyć 
z testamentem, przypieczętowanym przez Bo
ga krwią Jezusa. Ważność jego trwa niezmien
nie przez całą wieczność, nic nie może je j co
fnąć, ani zmienne koleje losu. ani śmierć. Co 
wtedy się wydarzyło, Óyło niepowtarzalne, o 
znaczeniu decydującym na całą wieczność. Ty 
jesteś dziedzicem, dziedzicem chwały Bożej, 
jeżeli tylko nie zawieruszyłeś tego testamentu, 
jeżeli tylko trwasz w wierze w to Słowo, przez 
Boga dane i dotrzymane na cala wieczność.

Słyszymy czasem o kimś, że ma zabezpieczo
ną przyszłość. Jest to jednak prawdą tylko w 
przybliżeniu; w rzeczywistości niczyja przy
szłość nie jest zabezpieczona w tym sensie, o 
jakim myślimy. Jak wielu ludzi musiało zdać 
sobie z tego sprawę w tych latach rewolucji i 
wojen światowych. Sądzili, że ich przyszłość 
jest trwała i niewzruszona, a jednak odmieniła 
się całkowicie. Sądzili, że ich przyszłe szczęście 
jest pewne, a tymczasem legło w gruzach, 
nierzadko w kilka sekund. Wbrew ustalonemu 
porządkowi, nie wiemy nic pewnego o naszej 
przyszłości. W testamencie Boga czytamy jed
nak: „...ani życie, ani śmierć, ani teraźniej
szość, ani przyszłość... nie zdoła nas odłączyć 
od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Je
zusie, Panu naszym” . My o tym wiemy i wie
my, że to jest rzecz pewna, bo Jezus Chrystus 
jest więcej niż człowiekiem i Jego rękojmie 
nie jest tylko ludzka, ale jest Słowem samego 
'foiekuistego Boga.

Tak więc to, co wydarzyło się 1900 lat temu 
ma r o z s t r z y g a j ą c e  z n a c z e n i e  r ó w 
n i e ż  d z i s i a j  dla każdego z nas, który przez 
wiarę ma zapewnioną znajomość tego. Mamy 
pewną informację o naszej przyszłości dzięki 
temu, co wydarzyło się tak bardzo dawno.

Dlatego właśnie nasze obecne życie nabiera 
innego charakteru. Dzisiaj możemy być pewni 
wieczności i powszechnego odkupienia. W wy
niku tej aktualnej pewności nasze przeżycia 
przenika radość. Dlatego właśnie pośród strasz
nego i mrocznego świata możemy być szczęśli
wi i promienni. Takie jest podstawowe znacze
nie świąt Narodzenia Pańskiego i związanej z 
nimi radości.

Tłum. ks. B. Tranda
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T rzy kolejne dni października 1966 roku 
były ukoronowaniem obchodów 1000-lecia 

państwa naszego. Od 7 do 9 października w sa
lach Teatru Wielkiego trwał Kongres Kultury 
Polskiej, który zgromadził najlepszych z naj
lepszych -- pisarzy, muzyków, historyków, so
cjologów, historyków sztuki, malarzy, aktorów, 
architektów, archeologów... Obok luminarzy 
polskiej kultury zasiedli w Teatrze ci, którycn 
zadaniem i celem jest upowszechnienie tego 
wszystkiego, co mózg i serce ludzkie wytwo
rzyło przez wieki, a więc wszelkich dzieł sztu
ki. Są to bibliotekarze, księgarze, działacze kul
turalno-oświatowi, przedstawiciele wydawnictw 
i prasy.

Obrady Kongresu zaszczycili swą obecnoś
cią najwyżsi dostojnicy państwowi, podkreśla
jąc w ten sposób raz jeszcze ogromną wagę, 
jaką rząd polski przywiązuje do zagadnień kul
tury i jej rozpowszechniania.

W grudniu — kiedy ukaże się ten artykuł 
— Ministerstwo Kultury i Sztuki wyda już z 
pewnością materiały Kongresu, a nasze tygod
niki i miesięczniki kulturalno-społeczne i lite
rackie dokonają pełnego podsumowania jego 
dorobku; postulaty i wytyczne kongresowe za
czną być wprowadzane w życie. W tej chwili 
niezwykle trudną sprawą jest dokonanie jakie
goś podsumowania lub uogólnienia. Nie sposób 
omówić wszystkie głosy, jakie odezwały się w 
sali Teatru, nie sposób przytoczyć obszerne 
fragmenty przemówień. Nie nasze to zresztą 
zadanie. Informacji tych — z konieczności cza
sem wyrywkowych — udzieiała prasa codzien
na, radio i telewizja. Wydaje się, że dobrze 
będzie, jeśli czytelnicy nasi zapoznają się choć 
z kilkoma ciekawszymi myślami, jakie sformu
łowane zostały podczas Kongresu, i które zde
cydowały o klimacie, w jakim Kongres ten się 
odbywał.

W dyskusjach przedkongresowych kilku 
publicystów wyraźnie wskazywało na swe oba
wy? by Kongres nie stał się li tylko przeglądem 
dorobku i osiągnięć ostatnich kilku lat. Oba
wiali się tego i organizatorzy, i większość spo
łeczeństwa, niezwykle zainteresowanego przy
gotowaniami poprzedzającymi otwarcie Kon
gresu. Obawy znikły wszakże od razu po pier
wszym dniu obrad. Kongres — choć przede 
wszystkim (co jest oczywiste) zorientowany był 
ku przyszłości — wiele miejsca poświęcił po
wiązaniom, współzależnościom i relacjom po- 
między dorobkiem dnia dzisiejszego a tysiąc
letnią przeszłością kulturalną narodu, na którą 
złożyły się: praca, doświadczenie, trud i wysi

łek twórczy w s z y s t k i c h  warstw społecz
nych i instytucji. Z konieczności referaty pe
wne rzeczy uogólniały, nad innymi przecho
dziły do porządku dziennego. Materiał był o- 
gromny, a czasu niewiele. Posiedzenia plenar
ne stały się miejscem, gdzie mówiono o prze
szłości i jej powiązaniach z teraźniejszością, 
zaś w 12 komisjach dyskutowano głównie o 
przyszłości. O zainteresowaniu problematyką,
0 bezpośrednim i bliskim zaangażowaniu się de- 
legatów w poruszane zagadnienia niech świad
czy choćby fakt, iż po dyskusjach w  komisjach, 
gdzie przemawiało ponad 340 osób, zgłoszono 
około 1000 wniosków, postulatów i konkretnych 
propozycji.

Jak już zaznaczyłam, w wielu przemówie
niach — w myśl postulatów i wypowiedzi 
przedkongresowych, które sugerowały, iż zada
niem Kongresu winno być podsumowanie do-
1 obku i naszkicowanie dalszego planu działa
nia i rozwoju -  silny nacisk kładziono na ści
słe związki pomiędzy przeszłością, teraźniejszo
ścią i przyszłością. I tak, w przemówieniu Ze
nona Kliszki, usłyszeliśmy słowa:

„... Obradom (Kongresu) przyświeca ta sa
ma idea vrzewodnia, co wszystkim przedsię
wzięciom (...) podejmowanym w związku z Ty
siącleciem, a mianowicie: dążenie do wprzęg
nięcia w służbę socjalistycznego rozwoju Pol
ski wszystkich żywych i twórczych wartości 
zarówno współczesnych jak i zawartych w tra
dycji narodowej, w dorobku pokoleń, których 
jesteśmy dziedzicami. Znaczenie więzi między 
przeszłością a przyszłością jest szczególnie do
niosłe w dziedzinie kultury, jeśli rozumieć ją 
szeroko, jako całokształt intelektualnego do
robku narodu, obejmujący nie tylko literaturę 
i sztukę, lecz również naukę i oświatę, myśl 
techniczną, ideologię społeczną, świadomość na
rodową i moralną, zwyczaje i obyczaje...” .

Prof. Kazimierz Wyka: historyk literatury, 
w zakończeniu swego przemówienia powie
dział:

Kunury poisKiej, 
pasmo tak ściśle skojarzone z historią naszego 
narodu, nie jest zagadnieniem muzealnym, nie 
jest amfiladą sal z gablotami, sal poprzez 
które przechodzimy i po prostu wychodzimy, 
nie skażeni żadnym kontaktem. To pasmo 
zmieniło się i zmienia zależnie od tego, jak 
zmienia się aktualna kultura narodu i jej dy
rektywy ideowe. Na przejściu między pierw
szym tysiącleciem a zadaniami przyszłej kul
tury znajdujemy się w miejscu węzłowym. 
A charakter tych związków i całego procesu 
sięgania do przeszłości, sięgania, bez którego 
ułomne byłoby spojrzenie na przyszłość, chy
ba najtrafniej wyznaczają słowa (...) Norwida: 
— „ p r z e s z ł o ś ć  j e s t  t o  d z i ś , t y l k o  
c o k o l w i e k  d a l e  j ” .

Mozę najtrafniej rzecz ujął inicjator Kon
gresu prezes Związku Literatów Polskich. 
Jarosław Iwaszkiewicz, który silnie podkreślił 
iz dziedzictwo, które nasze pokolenie przejęło' 
me jest raz na zawsze ustalone prawem po
siadania, jest bowiem dziedzictwem ciągle ży
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wym, ciągle trwałym. My zaś, czując wagę 
tego dziedzictwa, wybieramy z niego to, co 
najwartościowsze i ciągle dokładamy doń no
we cząstki, nowe wartości.

„Kultura jest podstawą, na której wyrasta 
wszystko, czym jesteśmy — powiedział Jaro
sław Iwaszkiewicz —. Jest ona zasadą naszej 
ciągłości i mówienie o tej naszej przeszło ty
siącletniej kulturze nie jest ani fajerwerkiem, 
ani bukietem kwiatów, jest mówieniem o Chle
bie powszednim. Dla mnie osobiście — mówił 
dalej prezes ZLP  — kultura jest zespołem ści
śle określonych wartości, cennych zarówno 
dla jednostki, jak i dla społeczeństwa. Jest to 
zespół faktów czy przedmiotów, tkwiących w 
historii społeczeństwa i tą historię zarazem 
tworzących. Przy czym jest to zespół otwarty, 
nie dokończony, każdy rok, każdy dzień, każda 
godzina dodaje tu nowy przedmiot, który rzu
tując na cały poprzedzający go szereg — zmie
nia jego wartość — a przynajmniej jego oś
wietlenie".

Kilku mówców, wśród nich prof. Stefan 
Żółkiewski, w swych wystąpieniach kongreso
wych zastanawiało się nad problemem, jakie 
zastosować kryterium wyboru w stosunku do 
przekazanego nam dorobku tysiąclecia.

„W stosunku do przeszłości — powiedział 
prof. Żółkiewski — winniśmy mówić o wybo
rze tradycji kulturalnej — i narodowej i ogól
noludzkiej (...). Jedną z tradycji intelektual
nych (...) jest dążenie do przyswojenia naszej 
kulturze wszystkich trwałych zdobyczy kultu
ralnych ludzkości. Kryterium wyboru jest tu 
zatem bardzo szerokie, jest to kryterium 
t r w a ł o ś ć  i” .

A więc to, co nieprzemijające, co ogólno
ludzkie, co nosi w sobie pierwiastki i wartości 
humanizmu, miłości, mądrości dalekowzrocz
nej — to wszystko z przeszłości naszego naro
du będzie znajdowało kontynuacje i realizację 
w dobie dzisiejszej i w przyszłości. Forma tej 
realizacji — jak powiedział Jarosław Iwaszkie
wicz — jest do uzgodnienia.

Mówiąc o elementach naszej tradycji kul
turalnej, "prezes ZLP wymienił (dość pobieżnie 
zresztą i kreśląc tylko ogólne zarysy) takie

elementy, jak tradycja pogańska, kościelna, 
szlachecka i ludowa, wykazując jak wiele 
z tej tradycji tkwi (podświadomie nawet) w 
dzisiejszym Polaku.

Tu nasuwa mi się refleksja. Pamiętamy 
wszyscy stosunkowo niedawną dyskusję na 
łamach prasy na temat „Polak =  katolik". Czę
sto wtedy mówiono o ewangelikach, oceniając 
niezwykle pozytywnie zasługi ewangelicyzmu 
w dziele krzewienia polskości na Śląsku i Ma
zurach, w rozwoju języka narodowego w XVI 
wieku, muzyki, piśmiennictwa, szkolnictwa 
itd. itd. Dla nas, ewangelików, były to sprawy 
oczywiste, znamy bowiem historię swego na
rodu, państwa i Kościoła; wiemy jaką rolę 
odegrali w niej nasi przodkowie. Śmiem zary
zykować twierdzenie, że dla 50% naszego spo
łeczeństwa były to rzeczy nowe, „objawione” . 
1 tu właśnie nasuwa się smutna refleksja.

Podczas trzech dni Kongresu raz jeden 
(rnożê  się mylę, gdyż nie miałam możności do
trzeć do wszystkich wypowiedzi kongreso
wych) usłyszałam słowo ewangelik. Było to 
w przemówieniu Jarosława Iwaszkiewicza, w 
momencie, w którym autor mówi o cechach 
charakterystycznych polskiej kultury, ze „nie 
tylko wzbudza zainteresowanie, ale wciąga u*/ 
swoją orbitę przedstawicieli innych narodo- 
wości, asymiluje ich i do pracy w dziedzinie 
naszej kultury po prostu zmusza". 1 tu, obok 
nazwisk Stwosza, Chopina (ojca) padło naz
wisko S. B. Lindego i podkreślona została po
stawa polskich pastorów ewangelickich, którzy 
„potrafili przypieczętować krwią i męczeń
stwem" swe przywiązanie do Polski. Fragment 
ten nie trafił na łamy dzienników, które prze
cież do najszerszego trafiają odbiorcy.

Nie chcę być posądzona o postawę typu 
„słoń a sprawa polska” . Rozumiem, że Kongres 
Kultury, Kongres Tysiącletniej Kultury Pol
skiej, nie jest trybuną Kościoła ewangelickiego, 
jak i nie może być trybuną Kościoła rzym
skiego, ale wpływy tego drugiego zostały za
znaczone, więcej — „kultura kościelna, czy 
kultura szlachecka — powiedział Jarosław 
Iwaszkiewicz — w tej „smudze jasności", któ
rą możemy na nie rzucić w roku 1966, staja 
się zupełnie czymś innym, ukazują nam jak 
gdyby inną treść i mogą, a nawet muszą być

Teatr Wielki 
w Warszawie

6



wciągnięte w nasz krąg kulturalny” . Mowa 
tu tylko o Kościele katolickim. Rola i oddzia
ływanie Kościoła ewangelickiego — żeby nie 
przeceniać — ale chyba ogromne, zwłaszcza 
w okresie Odrodzenia i Reformacji, w proce
sie kształtowania nowego człowieka XVI wie
ku, nie zostało nawet zaznaczone. Cały do
robek kultury Polski XVI-wiecznej (Bogiem 
a prawdą przez kogo, jak nie przez protestan
tów tworzony?) uległ przeoczeniu. I to jest 
dla nas, polskich ewangelików, związanych 
z tą ziemią — z jej przeszłością i teraźniej
szością — na dobre i złe, smutne, choć rozu
miemy ograniczoność czasu i konieczność 
skrótowego traktowania tematów.

Przejdźmy jednak od tej przydługiej refle
ksji do dalszych spraw Kongresu. O tym, jaki 
ślad i piętno wyciśnie Kongres na naszej 
przyszłości kulturalnej, będą mogły powie
dzieć następne lata. Ale już teraz wiemy, że 
celem i zadaniem, do którego się wszystko 
sprowadza, jest wytworzenie nowego człowie
ka, pięknego, mądrego, pełnego intelektualnie, 
człowieka, który rozwijać będzie i sam two
rzyć nieprzemijające wartości. I stąd ogrom
ny nacisk w czasie obrad Kongresu na pro
blem nauczania i wychowania.

Z tej kwestii wysuwa się zaraz następna: 
upowszechnienie wiedzy, oddziaływanie wy
chowawcze — a więc środki masowego prze
kazu: książka, radio, film, teatr, telewizja. Nad 
tymi zagadnieniami dyskutowano szeroko w 
VII komisji problemowej — główne środki 
upowszechniania.

Wiele miejsca poświęcono kulturze oso
bistej obywateli Polski II połowy XX  wieku. 
W jednej z najciekawszych wypowiedzi Kon
gresu — w referacie prof. Bogdana Suchodol
skiego — znajdujemy analizę procesu przeksz
tałcania się kultury „odświętnej” w „rzeczy

wisty kształt powszechnego życia” , co mamy 
możność najdokładniej obserwować w czasach 
obecnych.

„Wszystko — powiedział prof. Suchodol
ski — wskazuje na to, iż kontakt z kulturą 
przestaje być wyłącznie sprawą świąteczną 
i rzadką, że staje się sprawą powszednią: nie 
tylko książka, ale także film, muzyka, nawet 
teatr i plastyka poczynają towarzyszyć lu
dziom w ich codzienym życiu (...). Sztuka, 
nauka i technika stają się w coraz większym 
stopniu silami, które kształtują codzienną rze
czywistość ludzi i które — dzięki temu — nie 
występują już w ich świadomości jako ele
menty kultury, przeciwstawionej realnemu ży
ciu. Na tej historycznej drodze rozwoju two
rzą się warunki, w których życie staje się 
kulturalne, a kultura żywą..” .

Na zakończenie, zdając sobie sprawę z 
niepełności i wyrywkowości cytowanego ma
teriału, pragnę zwrócić uwagę czytelników na 
końcowy fragment wypowiedzi Jarosława 
Iwaszkiewicza, w którym podkreśla on ogrom
ną rolę s ł o w a  i mowy ojczystej w kształ
towaniu najlepszych tradycji polskiej kultury, 
kładąc jednocześnie nacisk, „aby zachować ową 
wierność językowi, który i tak jest zbyt ubo
gi, aby odpowiedzieć wszystkim naszym my
ślom i wszystkim czynom naszego narodu. 
Mowa nasza, nasz język jest naszym najwięk
szym skarbem kidturalnym, broniąc naszego 
języka bronimy samej istoty naszej kultury” . 
Słowa te — choć głównie skierowane do pisa
rzy polskich — winny być szczególnie bliskie 
nam, polskim ewangelikom, którzy pamiętać 
winniśmy o podjętej przed z górą 400 laty 
walce przodków naszych o język narodowy 
i mowę ojczystą.

Barbara Stahl

«Nie bójcie się, bo olo zwiastuję 
wam radość wielką, która będzie 
udziałem wszystkiego ludu, gdyż 
się dziś narodził wam Zbawiciel, 
którym jest Chrystus Pan, w mie
ście Dawidowym".

Łuk. 2:10— 11

„Chwała na wyso
kościach Bogu, a na 
ziemi pokój ludziom, 
w których ma upodo
banie".

Łuk. 2:14
N ajlepsze życzenia pokoju

i radości w dniach św iąt N arodze
nia Pańskiego Czytelnikom i P rz y 
jaciołom  Jedn oty  składa

REDAKCJA



t t t  ielkość i sława Sienkiewi- 
W cza utrwaliły się głównie 

dzięki dwu jego dziełom: Try
logii oraz Quo vadis. Trylogia 
zapewniła mu nieśmiertelną 
pamięć wśród Polaków, drugie 
dzieło zaś pozwoliło mu prze
kroczyć triumfalnie granice kul
turalne naszego narodu i za
jąć znakomite miejsce w lite
raturze światowej. Wymownym 
świadectwem tego triumfu jest 
liczba przekładów Quo vadiŝ  
na obce języki, by wymienić 
Choćby — angielski, arabski, 
bułgarski, czeski, duński, estoń
ski, fiński, francuski, hiszpań
ski, holenderski, japoński, nie
miecki, perski, portugalski, ro
syjski, rumuński, serbo-chor- 
wacki, słowacki, szwedzki, tu
recki, węgierski i włoski. Tak
że inne utwory naszego pisarza 
były tłumaczone na obce języ
ki i to grubo wcześniej przed 
Quo vadis, które w chronologii 
dziel Sienkiewicza zajmuje je
dno z późniejszych miejsc. Ale 
właśnie ów obraz z czasów Ne
rona przyniósł autorowi powo
dzenie w skali światowej i byt 
w pierwszym rzędzie podstawą 
przyznania Sienkiewiczowi na
grody Nobla w 1905 r.

Trzecim filarem wielkości 
Sienkiewicza jest jego noweli
styka. Któż by nie pamiętał 
Janka Muzykanta, kto by się 
nie wzruszał losami Latarnika! 
Utwory te niemało przyczyniły 
się do ugruntowania jego sławy 
literackiej, zanim przyszły lau- 
ry powieści historycznej. Ale 
pamiętajmy, że wyszły one 
spod pióra pisarza-pozytywisty, 
dalekiego wówczas od apoteozy 
szlachetczyzny w jej siedemna
stowiecznym kształcie. Ten a- 
kres, tę formację w twórczości

i osobowości pisarza powinniś
my mieć w pamięci, gdy roz
ważamy wielkość Sienkiewi
cza w jej fazie późniejszej.

Poczytność dzieł Sienkiewi
cza na świecie i w kraju jest 
ogromna. Jak chętnie czyta się 
je w Polsce Ludowej, świadczą 
wymownie nakłady w ostatnim 
dwudziestoleciu. Ogniem i mie
czem wydano w latach 1949 
1954 (dwukrotnie), 1955—1956 
(dwukrotnie), 1957, 1958, 1960, 
1961, 1962, 1963, 1964 (dwukro
tnie), 1965. Potop ukazał się w 
r. 1949, czterokrotnie w r. 1956, 
a następnie do 1965 r. każdego 
roku (w 1964 dwukrotnie). Pan 
Wołodyjowski był wydany w 
1950 r., następnie po trzykroć 
w r. 1953, raz w 1954 i 1955, 
trzy razy w 1956 r., raz każde
go roku w latach 1957 1961, 
dwukrotnie w 1962, raz w 1963, 
dwa razy w 1964 i raz w 1965. 
Nakłady w Polsce Ludowej by
ły wielotysięczne, w sumie więc 
mieliśmy po wojnie wiele setek 
tysięcy egzemplarzy Trylogii.

Niemniejsze powodzenie mie
li Krzyżacy. Jeden ich nakład 
w 1951 r. wyniósł 200 000 eg
zemplarzy. Liczne były wyda
nia nowel. Quo vadis wznawia
no w Polsce od 1946 r. Edycji 
angielskiego Quo vadis doliczo
no się przed paru laty 28, dziś 
jest ich na pewno więcej.

Poczytność, potwierdzona ty
mi ogromnymi nakładami, 
świadczy o gustach czytającej 
publiczności. Upodobania mas 
wszakże nie zawsze pokrywają 
się z gustem fachowych kryty
ków. Twórczość Sienkiewicza 
piż w okresie jego sukcesów 
budziła sądy kontrowersyjne. 
Trylogia wywoływała zarówno 
oceny entuzjastyczne jak kry
tyczne. Surowo oceniali po
wieść historyczną Sienkiewicza 
pisarze tej miary, co Prus i O- 
rzeszkowa. Dialektyka kultu 
tego twórcy i reakcji przeciw 
niemu doszła do zenitu w tym 
czasie, gdy społeczeństwo nasze 
czciło go obchodami jubeluszo- 
wymi a świat przyznawał się 
do tego pisarza polskiego, wy
różniając go nagrodą Nobla.

W Roku Sienkiewiczowskim 
nawiązującym do 120 rocznicy 
urodzin i pięćdziesięciolecia 
zgonu pisarza, przyjrzyjmy się 
mu jako autorowi przede wszy
stkim Trylogii i Quo vadis.

FILARY
Powieści składające się na 

całość Trylogii zostały stworzo
ne, jak to wyznał sam autor, 
„Ku pokrzepieniu serc” . Minę
ło wówczas z górą dwadzieścia 
lat od powstania styczniowego. 
Skutki klęski tego zrywu były 
jeszcze nader wyczuwalne. Idea 
czynu zbrojnego została zastą
piona programem pracy orga
nicznej. Resztki urządzeń au
tonomicznych Królestwa Kon
gresowego zostały zlikwidowa
ne. Na tym obszarze żywioły 
polskie, obdarzone energią i 
inicjatywą, mogły wyżywać się 
tylko w dziedzinie gospodar
czej. Stanowiska w administra
cji państwowej, sądownictwie, 
szkolnictwie wyższym, wojsko- 
icości nie były na ogół dostęp
ne dla Polaków. Ideałem była 
praca, myśl o czynie zbrojnym 
załamała się tragicznie w u- 
padku powstania styczniowego.

U enryk Sienkiewicz udziału 
w powstaniu nie brał3 inaczej 
niż jego rówieśnik, wielki pi
sarz realista — Prus. Jest rze
czą niemal niemożliwą doszu
kanie się w twórczości Sien
kiewicza bohaterskich ech tego 
wydarzenia. Czyżby nie wy- 
ica^ło na nim żadnego piętna?
'Irzecia z wielkiej trójcy pisa
rzy tej epoki — Eliza Orzesz
kowa — wyznała, że rok 1863 
uks2:iałtował ją, że nie byłaby 
tym, kim była, gdyby nie rok 
1863\. Tym bardziej więc zadzi
wić musi, że nie eks-powstanieć 
Prus, ani Orzeszkowa ukształ
towali postawę dwóch generacji 
walczących o wolność kraju, ale 
właśnie Sienkiewicz, w którego 
przeżyciach rok 1863 nie pozo- 
staioił śladu, ani też nie odbił 
się rezonansem w jego twór
czości.

Dune generacje kombatantów 
polskich — uczestnicy 1 a na
stępnie II wojny światowej — 
czerpały inspiracje z Trylogii. 
Znalazło to swój wyraz nie tyl
ko w pseudonimach konspira
cyjnych, z których najulubień- 
szym chyba był „Kmicic” , ale 
— i to przede wszystkim — w o- 
cromnym bohaterstwie, poświę
ceniu a także niejednokrotnie 
lekkomyślnym ryzykanctwie i 
jakże wiernym powtarzaniu 
błędów i przywar bohaterów
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WIELKOŚCI SIENKIEWICZA
Ogniem i mieczem, Potopu i 
Pana Wołodyjowskiego.

Wolelibyśmy zapewne, gdyby 
Sienkiewicz wybrał byl inną 
epokę jako tlo historyczne Try
logii. Okres ten bowiem zawie
rał w sobie zaczyn upadku i 
małości Rzeczypospolitej. Owo
ce działań wojskowych w trze
ciej ćwierci siedemnastego stu
lecia były systematycznie niwe
czone przez krótkowzroczność 
bądź wręcz głupotę polityczną, 
prywatę a nawet złą wolę. Co 
nas zgubiło w wieku X V III, 
zaczęło się o całe sto lat wcze
śniej. Okres ten zaiste nie na
dawał się do „pokrzepienia 
serc” . Mimo to Trylogia i jej 
bohaterowie zrobili ogromną 
karierę wśród czytelniczych 
rzesz. Bynajmniej nie są legen
dą te msze żałobne, które czy
telnicy zamawiali za duszę ś.p. 
Longinusa Podbipięty, łzy pe
wnej panienki, która była za
smucona bo „Bar wzięty” , ani 
tym więcej dar Michała Woło
dyjowskiego dla Sienkiewicza 
w wysokości 15 000 rubli, uży
ty przez obdarowanego na u- 
fundowanie w Akademii Umie
jętności stypendium imienia 
swej zmarłej żony*).

Równie mało, jak czas akcji 
Trylogii, nadawali się je j bo
haterowie ńo roli krzepicieli 
serc. Skrzetuski jest mało pra
wdopodobny i na pewno jego 
prototyp historyczny nie byl 
tak idealny. Kmicic jest wręcz 
odrażający, nie tyle z powodu 
zdrady czy służenia zdrajcy; o- 
statecznie były to czasy wiel
kiego odstępstwa narodu szla
checkiego od jakiejś normy po- 
lityczno-moralnej. Ani też nie 
jest tak szpetny z powodu swo
ich już nie junackich, ale na 
poły bandyckich wybryków. 
Jest natomiast nie do zniesienia

*) Rozgłos dookoła darowizny 
wywołał list Sienkiewicza, ogło
szony w warszawskim „Słowie” 
11 grudnia 1888 r. (Słowo 1888, 
Nr 277, s. 3). Oto brzmienie tego 
listu:

Kochany redaktorze!
Jak ci wiadomo, w dniu wczoraj

szym odebrałem przesyłkę pienięż
ną, obejmującą piętnaście tysięcy 
r.s i kartkę ze słowami: „Michał 
Wołodyjowski — Henrykowi Sien
kiewiczowi”.

z powodu swej głupoty i ciem
noty, jakiegoś niezmiernego o- 
graniczenia horyzontów umy
słowych. Podobnie wielki tchórz, 
łgarz i pijak, Zagłoba, jest ra
czej karykaturą, niż ideałem, 
polskiego szlachcica. A jednak 
te typy literackie chwyciły za 
serce, zrobiły ogromną karierę. 
Nasuwa się więc pytanie, czy 
po prostu nie poruszyły one ja
kichś głębokich strun w naszym 
społeczeństwie, czy nie były 
projekcją postaw, zachowań i 
modeli, ukrytych bodaj poten
cjalnie w Polakach. Byłoby to 
jeszcze jednym chlubnym świa
dectwem talentu pisarskiego 
Sienkiewicza i jakże smutnym 
testem naszych, dotychczas nie 
wyplenionych, wad narodo
wych. A nawet więcej niż wad, 
bo samej duszy narodu, jego 
charakteru, który wymaga głę
bokiej, esencjonalnej przebudo
wy i moralnego odrodzenia.

Równie intrygującą zagadką 
jest poiuodzenie Quo vadis, ja
ko obrazu pierwotnego chrze
ścijaństwa. Tak bowiem autor 
rozumiał to dzieło, więcej, za
powiadał, że będzie to epopea 
chrześcijaństwa. W jednym z 
listów z 1895 r., pisanym do 
siostry nie żyjącej żony, dzielił 
się swymi doznaniami i kon
cepcjami twórczymi, w takich 
słowach: „... To, co zapowiada
ło się dotąd groźnie, było tyl
ko jak pomruk przed burzą. 
Teraz dopiero będzie burza i 
rozpocznie się prawdziwa epo
pea chrześcijańska. Ułożyłem i 
mam w głowie tyle scen wspa
niałych i strasznych, że byle 
zdrowia i sil — to Quo vadis 
będzie donioślejsze niż wszyst
ko, com napisał. ...Czy piszę, 
czy nie, w głowie odbywa się 
praca bez chwili przestanku. 
Nie wiem, kiedy skończę, bo

Jakkolwiek zwyczaj składania po
dobnych dowodów pieniężnego u- 
znania dla literatów i artystów jest 
dość rozpowszechniony za granicą, 
nie był on dotychczas znany u nas, 
gdzie —  wobec ogólnego ubóstwa —  
tysiące pilniejszych potrzeb oczeku
je zaspokojenia.

Co się tyczy mnie osobiście, przy
jęcie takiego daru nie jest zgodne 
ani z moim usposobieniem, ani z 
moją fantazją. Nie będąc człowie
kiem bogatym, zarabiam tyle, a 
nawet więcej, ile mi potrzeba.

tyle jest do zrobienia, że pra
wie setki stron. Teraz tragedia 
Winicjusza, dalej ogólne sceny. 
Dalej Winicjusz i Piotr, potem 
świeczniki, potem Chiton, po
tem przedstawienie z Lygią, 
potem znów św. Piotr i właści
we Quo vadis — potem ukrzy
żowanie — potem śmierć Pe
tr oniusza — i epilog. Cząstkę 
małą wymieniam” (cf. Kalen
darz życia i twórczości Henry
ka Sienkiewicza, Warszawa 
1954, s. 283).

Otóż jeśli się co udało w tym 
dziele, to jedynie pyszny obraz 
pogańskiego Rzymu. Inspiracją 
były tu malowidła Henryka 
Siemiradzkiego, obcowanie z 
realiami rzymskimi, i nade 
wszystko — Tacyt. I  w tym 
kręgu świeckim, historyczno- 
-obyczajowym, pisarz nie za
wiódł. Zawiódł natomiast na 
całej linii przedstawiając wątek 
chrześcijański. Epopei tu nie 
ma, tym mniej nie ma trage
dii, sprawa Winicjusza to ra
czej melodramat; charaktery 
chrześcijańskie narysowane są 
mdło, autor nie potrafił Isię 
wczuć w ich psychikę, moty- 
wy postępowania, decyzje. Zda
wało mu się, że pobożność pierr 
ivszych chrześcijan powinna za
pewne wyglądać tak, jak reli
gijność jego współczesnych. 
Stąd między religijnością Lygii 
a Maryni Połanieckiej nie ma 
prawie różnicy.

Przez wiele dziesięcioleci 
Quo vadis uchodziło za powieść 
katolicką. Ocena ta zmieniła 
się, dziś katoliccy krytycy i pi
sarze w naszym kraju oceniają 
ją dość surowo.

Kult Sienkiewicza w naszym 
społeczeństwie to sprawa ży
wa. Z  wszelką pewnością do
minował on do naszych cza
sów, mimo krytyki ze strony 
pisarzy pozytywistycznych, a 
potem młodopolskich. Wpływ 
Sienkiewicza jakby uległ osła
bieniu dopiero w ostatnich la-

Dlatego, mimo wielkiej wdzięcz
ności dla dawcy, ukrywającego się 
pod pseudonimem Michała Wołody
jowskiego, daru jego przyjąć nie 
mogę. Pieniądze złożyłem jako de
pozyt w Towarzystwie Kredytowym 
Ziemskim, gdzie w ciągu trzech 
lat mogą być za udowodnieniem o- 
debrane. Po. upływie tego terminu 
rozporządzę nimi według własnego 
uznania” (cf. Julian Krzyżanowski: 
Kalendarz życia i twórczości Hen
ryka Sienkiewicza, Warszawa 1954, 
s. 219).
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tach. Wprawdzie film „Krzy
żacy” bil wszelkie rekordy 
popularności, ale nie jest pe
wne, ilu masowych widzów fil
mu przeczytało samą powieść. 
Tak samo Trylogia chyba w co
raz mniejszym stopniu kształ
tuje postawy, zwłaszcza mło
dego pokolenia. Jeśli istotnie 
tak jest, to zapewne dlatego, że 
przeżył się model Polaka ule
piony z Kmicica, Skrzetuskie- 
go i Wołodyjowskiego, z nie
jaką domieszką Zagłoby. Zszedł 
on ze sceny tragicznie, ginąc 
na barykadach powstania war
szawskiego. Trudno powiedzieć, 
czy wykształtował się już no
wy model, lecz jeśli tak, to na 
pewno w stylu „człowieka my
ślącego” Marii Dąbrowskiej, sy
cącego się innymi inspiracjami, 
niż jego poprzednicy.

„Czerep rubaszny” , któremu 
urągał Słowacki, znalazł swego 
znakomitego piewcę w Sienkie
wiczu. Ten były pozytywista 
warszawski wychował przez 
swą Trylogię co najmniej dwa 
pokolenia patriotów, nauczył o- 
gromnego bohaterstwa, lecz nie 
wychował do spokojnej pracy 
i myślenia. Byłoby ryzykowne 
twierdzić, że pogrzebaliśmy 
wszystkich Kmicićów pod gru
zami Warszawy. Coś z X V II- 
-wiecznego Polaka pozostało w 
nas. Mamy prawo spodziewać 
się, że jutro należeć będzie do 
Polaka X X I wieku, któremu 
bliższy będzie model piastow
skiego realisty i humanistycz
nego demokraty z czasów pol
skiego renesansu, niż typ X V II- 
-wiecznego rębajły.

Już Norwid narzekał, że w e- 
popei narodowej — Panu Tade

uszu — zatryumfowały warto
ści wręcz wątpliwe, jeśli nie 
negatywne, a przecież mimo to 
zajmuje to dzieło swą mocną, 
nie do nadwerężenia pozycję w 
literaturze narodowej. Pewnie 
dlatego, że jest dziełem wiel
kim. Tę samą wielkość literac
ką zachowa też na pewno Try
logia, jakkolwiek jej oddziały
wanie moralne nie będzie mia
ło tej siły, co w dwóch poprze
dnich generacjach. Być może, 
iż w dalszym procesie recep
cji dziel Sienkiewicza jego 
mniejsze, ale o wysokich walo
rach literackich, utwory prze
wyższą popularnością Trylogię, 
czy Quo vadis. Prócz bowiem 
tych dwóch naczelnych filarów, 
są jeszcze w dorobku pisarza 
inne, wcale mocne wsporniki 
jego nieprzemijającej wielkości.

WITOLD BENEDYKTOWICZ

KIA zapeszenie Bułgarskie- 
* ^ go  Kościoła Prawosławnego 

obradował w Sofii w dniach 
17— 23.X.1966 r. Komitet Do
radczy Chrześcijańskiej Kon
ferencji Pokojowej. W obra
dach wzięło udział ok. 150 de
legatów, gości i dziennikarzy 
z całego świata. Główny temat 
konferencji brzmiał: Światowy 
pokój i niezależność narodów, 
a nasza odpowiedzialność za 
przyszłość ludzkości — „Szu
kajcie dobra a nie zła, abyście 
żyli!” (Amois 5:14a)

Obrady rozpoczęły się nabo
żeństwem w liturgii prawo
sławnej. Kazanie na temat tek
stu z Księgi Arnosa 5:14 wy
głosił k.s. metropolita Phillipos 
z Indii a następnie zebranych

KONFERENCJA W SOFII

powitał patriarcha Bułgarskie
go Kościoła Prawosławnego — 
Cyryl.

Prezydent Chrześcijańskiej 
Konferencji Pokojowej prof. 
dr J. L. Hromadka w krótkiej 
prelekcji przedstawił tematykę 
obrad. , W sferze zagadnień 
międzynarodowych problemem 
numer jeden jest obecnie Wiet
nam. Niemniej jednak również 
sytuacja w Europie n:e prze
stała zagrażać pokojowi świata. 
Podobnie wygląda sytuacja w 
innych częściach świata.

Pierwszy referat (bardzo ży
czliwie przyjęty przez uczest
ników) wygłosił przedstawiciel 
Polski ks. bp Nikanior z Kościom 
ła prawosławnego. Temat refe
ratu brzmiał: „Odpowiedzial

ność za światowy pokój i nie
zależność narodów jako zada
nie wypływające z naszej 
chrześcijańskiej nadziei” . Ze 
szczególną uwagą wysłuchani 
fragmentu referatu, mówiącego 
o martyrologii narodu polskie
go w okresie ostatniej wojny i 
jego dążeniach do zachowania 
pokoju, co wyraża się w kon
kretnych planach i propozyc
jach naszego rządu ('plany Go
mułki i Rapackiego). Drugi re
ferat miał ten sam temat, co 
pierwsizy. Wygłosił go prof. 
dr Józef Smolik z Pragi. Ujął 
on zagadnienie w aspekcie 
przyszłości. Oto niektóre tema
ty dalszych referatów:

Główne przeszkody na dro
dze światowego pokoju i nie-
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zależności — z punktu widze
nia uczonego (Dr Z. Zsebok — 
Węgry).

Przesłanki umożliwiające u- 
zyskanie pełnych praw ludz
kich w obecnej sytuacji — z 
punktu widzenia afrykańskiego 
chrześcijanina (ks. James Law- 
son — Dahomey).

Bezpieczeństwo europejskie 
jako ważny czynnik ocalenia 
jutra ludizkości (Dr P. V)alken- 
burgh — Holandia i Dr J. Bu- 
ćek — Czechosłowacja).

Olbrzymie wrażenie wywar
ło na słuchaczach wystąpienie 
przedstawiciela Ludowego 
Frontu Wyzwolenia Wietnamu 
Południowego Ha Thanh Lam. 
Przedstawił on tragiczną sytu
ację w Wietnamie, zilustrowa
ną filmem z pola walki.

Po wysłuchaniu referatów 
dalsze obrady i dyskusje toczy
ły się w grupach studyjnych. 
Podajemy ich nazwy i uczest
ników z Polski: grupa studyjna 
teologiczna (ks. dr Aleksy Zno- 
sko i ks. Zachariasz Łyko), 
problemy międzynarodowe (ks. 
bp dr Andrzej Wantuła i p. pos. 
Janusz Makowski), ekumenicz
na (ks. sup. Jan Niewieczerzał, 
ks. bp Nikanfor, ks. Zdzisław 
Pawlik i ks. Stanisław Dąbrow
ski), problemy młodzieżowe, 
problemy ekonomiczne (ks. sen. 
Ryszard Trenkler).

W grupach studyjnych dys
kutowano nad zagadnieniami 
stanowiącymi ich specyfikę 
oraz nad rezolucjami, które na
stępnie zatwierdzono na ple
num.

Głównym tematem, na któ
rym iskupiała się uwaga wszy
stkich, było poszukiwanie dróg 
prowadzących do zakończenia 
tragedii wietnamskiej. Tej 
sprawie poświęcono dwa doku
menty konferencji: rezolucję w 
sprawie Wietnamu i list do 
chrześcijan w Stanach Zjedno
czonych.

Konferencja uchwaliła także 
rezolucję ogólną, która oprócz 
problemu wietnamskiego poru
sza również inne problemy za
grażające pokojowi świata na 
różnych kontynentach i w róż
nych patezczyznach (problemy 
dotyczące głodu, analfabetyz
mu, praw ludzkich, niezależno
ści itd.).

Komitet Doradczy uchwalił 
jednomyślnie zwołanie III 
Ogólnochrześcijańskiego Zgro^ 
madzenia Pokojowego w Pra
dze w dniach 31 marca — 5 
kwietnia 1968 r. pod haisłem:

„Szukaj pokoju i dąż do nie
go” (1 Pt. 3:11).

Obrady sofijsikie były waż
nym krokiem naprzód w  wy

siłkach zmierzających do bu
dzenia sumień i poczucia odpô - 
wiedzialności chrześcijan za 
sprawę pokoju w świecie. W y
kazały raz jeszcze, iż w sprawie 
potrzeby zachowania pokoju 
panuje wśród chrześcijan jed
nomyślność, bez względu na 
to, z jakich pochodzą Kościo
łów i obszarów ziemskiego 
globu.

Odpowiedzialność chrześcijan

W  Sofii (Bułgaria) w dniach od 17 od 23 października br.
odbyło się posiedzenie Komitetu Doradczego Chrześci

jańskiej Konferencji Pokojowej. W obradach uczestniczyło 
113 członków Komitetu z 26 krajów, reprezentujących Kościo
ły chrześcijańskie oraz organizacje społeczne. Z Polski przy
była na konferencję sześcioosobowa delegacja. Redakcja 
„Jednoty” zwróciła się do jednego z uczestników konferencji, 
przedstawiciela Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społeczne
go, posła JANUSZA MAKOWSKIEGO, z prośbą o udzielenie 
wywiadu.

Poseł Makowski jest jedynym członkiem Komitetu Dorad
czego —  jednego z trzech głównych organów Chrześcijańskiej 
Konferencji Pokojowej — wyznania rzymskokatolickiego. 
Wybrany został do Komitetu Doradczego przez II Zgroma
dzenie Ogólne ChKP wT czerwcu 1964 r. w Pradze, jako re
prezentant Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego, w 
którym pełni funkcję sekretarza generalnego.

Co było głównym przedmiotem młodzieżowa, zajmowała się za- 
obrad? gadnieniem wychowywania

młodego pokolenia przez Koś- 
Obrady Komitetu Dorad- cioły; natomiast grupa ekono- 

czego Chrześcijańskiej Konfe- miczna skoncentrowała swą u- 
retnoji Pokojowej poświęcone wagę ma krajach nowo powsta- 
są zawsze aktualnym zagadnie- łych. Do zagadnień politycz- 
niom pokoju i jego zagrożeniu, nych dominujących w ubieg- 
przy czym Konferencja Pras- łych latach, należała sprawa 
ka wyszła już dawno poza 
ogólny krąg zagadnień. Obrady 
toczyły się w 5 grupach robo
czych. Hasłem programowym 
tegorocznej kcinf erene ji było:
„Pokój w świecie i nasza od
powiedzialność za przyszłość 
ludzkości” .

Pierwsza z grup — teolo
giczna — pracowała nad uza
sadnieniem teologicznym za
angażowania Chrześcijan w 
sprawę walki o pokój; następ
na — do spraw międzynarodo
wych :— rozpatrywała aktual
ne zagadnienia międzynarodo
we; ekumeniczna —  poruszała 
zagadnienia współodpowiedzial
ności Kościołów w kwestii po
koju światowego, w tym także 
Współodpowiedzialność Kościo
ła rzymskokatolickiego. Grupa Poseł Janusz Makowski
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Niemiec i bezpieczeństwa w 
Europie. W tym roku na pierw
sze miejsce wysunął się pro
blem Wietnamu, usuwając 
kwestię bezpieczeństwa w Eu
ropie ma plan drugi.

Trzecim centralnym zagad
nieniem Konferencji była spra
wa pomocy w rozwo ju ekono
micznym krajów „trzeciego 
świata” oraz prawdziwej nie
zależności tych krajów.

Pan poseł uczestniczył w 
dyskusjach grupy spraw mię
dzynarodowych i grupy eku
menicznej. Jakie problemy były 
tam poruszane?

Tematem dyskusji w gru
pie zajmującej się sprawami 
międzynarodowymi, był pro
blem bezpieczeństwa w Euro
pie i problem Niemiec, przy 
czym zasługuje na podkreśle
nie zasadnicza zgodność poglą
dów między chrześcijanami z 
krajów socjalistycznych, a ol
brzymią większością przedsta
wicieli NRF w kwestii uznania 
status quo w sprawie granic w 
Europie, zagrodzenia rządowi 
Niemiec Zachodnich dostępu 
do broni nuklearnej i jej nie- 

’ rozprzestrzeniania oraz potę
pienia manifestac ji r s wiz jonl - 
stycznych i zwołania ogólno
europejskiej konferencji w 
sprawie bezpieczeństwa w 
Europie.

Znakomite referaty na te
mat bezpieczeństwa europoj- 
skiego wygłosili: przedstawiciel 
Konferencji PUGWASZ prof, 
dr Valkenburgh z Holandii 
oraz dr Bućek z Czechosłowa- 
cji. Szczególnie ciekawe i po
zytywne były wystąpienia 
przedstawicieli z Niemiec Za
chodnich: prof. Renaty Rie- 
meck, pastorów Niemoellera i 
Moćhalskiego.

Osobiście zabierałem głos 
w grupie dyskusyjnej dla 
spraw międzynarodowych dwa 
razy. Pierwsze moje wystąpie
nie poświęcone była sprawie 
Wietnamu. Zaproponowałem 
aby, jeśli dojdzie do zwołania 
przez Światową Radę Kościo
łów konferencji w sprawie 
Wietnamu, zaproszono na nią 
przedstawicieli z Kościoła 
rzymskokatolickiego, gdyż pro
blem ten jest również w cen

trum zainteresowania w Koś
ciele rzymskokatolickim. Do
wodem tego jest ostatnia en
cyklika ogłoszona przez Papie
ża Pawła VI, zatytułowana: 
„Christi Matri Rosarii” .

Drugie przemówienie było 
poświęcone problemom bezpie
czeństwa europejskiego i za
wierało wezwanie, zaakcepto
wane przez uczestników Kon
ferencji, do dia'ogu między 
chrześcijanami: NRF, NRD, 
Polski i Czechosłowacji na ba
zie uznaia przez Niemców sta
tus quo w Europie, odrzucenia 
dążeń militarnych i dostępu do 
broni atomowej NRF oraz uz
nania winy niemieckiej za II 
wojnę światową.

Brałem również jednorazowy 
udział w obradach g r u p y  eku
menicznej, gdzie razem z ka
tolikiem reprezentującym Nie
miecką Republikę Demokra
tyczną, Otto Fuchsem, złoży
łem sprawozdanie z działalnoś
ci konferencji katolików z 18 
krajów, która odbyła się w 
marcu br. w Berlinie, a po
święcona została problemowi 
pokoju.

Na konferencji w Berlinie 
dyskutowaliśmy za'sady ścisłej 
współpracy między Konferen
cją Berlińską i Praską. W 
swoim wystąpieniu poruszy
łem, po raz pierwszy w obra
dach Chrześcijańskiej Konfe
rencji Pokojowej, sprawę dia
logu między chrześcijanami a 
ludźmi niewierzącymi, w szcze
gólności z maksis-tami. Współ
praca ta jest ważnym elemen
tem w sprawie walki o pokój 
na świecie. Moje wystąpienie 
poparli przedstawiciel Rosyj
skiego Kościoła Prawosławnego.

Czy rozpatrywano konflikt 
wietnamski i możliwości jego 
rozwiązania?

Jak już powiedziałem, 
sprawa Wietnamu była pierw
szoplanową w obradach sofij- 
skich. Dyskusja w sprawie 
Wietnamu była gorąca. Wśród 
dyskutujących —  a byli wśród 
nich przedstawiciele różnych 
Kościołów Stanów Zjednoczo
nych — nie było różnic w oce
nie moralnej zagadnienia. W 
dyskusjach chodziło natomiast 
o to, czy większy nacisk poło
żyć na sprawy moralne, czy na

propozycję, która mogłaby być 
przyjęta przez rząd Stanów 
Zjednoczonych. Jednym z refe
rujących sprawę Wietnamu był 
HA-THANH-LAM — przedsta
wiciel południowo - wietnam
skiego Komitetu Wyzwolenia 
Narodowego.

Konferencja uchwaliła tak
że specjalny list do chrześcijan 
w Stanach Zjednoczonych oraz 
rezolucję w sprawie Wietnamu.

Jak Pan ocen:a udział po
szczególnych delegacji w obra
dach Konferencji?

Najaktywr iejszą delegacją 
na konferencji w Sofii była 
grupa z Rosyjskiego Kościoła 
Prawosławnego1. Dużą aktyw
ność wykazywały delegacje z 
Niemieckiej Republiki Fede
ralnej i Czechosłowacji. Poza 
tym rrrżna było zauważyć 
duża aktywność przedstawicieli 
krajów Afryki, natomiast z 
A,zji w konferencji biorą jody
nie udział przedstawiciele In
dii, Japonii i Syrii oraz Libanu.

Praca delegacji polskiej, 
przebiegała w poszczególnych 
grupach dyskusyjnych.

Ks. bp Nikanoir z Kościoła 
prawoisławnego w Polsce wy
głosił referat na temat: „Nasza 
odpowiedzialność za światowy 
pokój i niezawisłość narodów, 
jako zadanie wypływające z 
naszej chrześcijańskiej na
dziei” .

Jakie wnioski i zalecenia 
wynikają z konferencji dla 
Kościołów i organizacji chrześ
cijańskich?

Konferencja uświadomiła 
nam konieczność aktywnego 
zaangażowania chrześcijan w 
rozwiązywaniu spornych za
gadnień międzynarodowych, 
politycznych i ekonomicznych 
pod kątem współpracy ludzi z 
różnych Kościołów z ludźmi 
o różnych światopoglądach. 
Tylko przez aktywną współ
pracę możemy wykazać naszą 
obecność w świecie i naszą 
chrześcijańską odpowiedzial
ność za jego losy. Dlatego też 
Kościoły muszą sobie zdawać 
sprawę z tego, iż na nich spo  ̂
czywa dzisiaj ogromna odpo
wiedzialność.

Rozmawiał:
ANDRZEJ WOJTOWICZ
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KAROL KARSKI

H E R D E R .

T E O L O G

N I E Z N A N Y

I an Gotfryd Herder należy 
do czołowych filozofów dru

giej połowy XV III wieku. 
Wraz z Lessingiem reprezento
wał on kierunek filozoficzny 
zwany racjonalizmem empiry- 
czno-naturalistycznym, który 
obejmował poza etyką przede 
wszystkim estetykę i filozofię 
religii. Poza tym zajmował się 
również zagadnieniami litera
tury i kultury. Główne dzieło 
filozoficzne Herdera nosi tytuł: 
„Ideen zu Philosophie der Ge
schichte der Menschheit'’. Z 
innych należy wymienić: „Brie
fe zur Befoerderung der Hu- 
manitaet” oraz „Gott, Gespra- 
eche ueher Spinosas System, 

Metakritik” . Ta ostatnia pozy
cja skierowana jest przeciw 
„Krytyce czystego rozumu” 
Kanta.

Jeżeli nawet tylko pobieżnie 
zapoznamy się z imponującym 
lorobkiem Herdera w dziedzi- 
lie filozofii i literatury, to z

pewnością nasunie się nam na
stępująca refleksja: Jak to się 
stało, że tak uniwersalny i 
wszechstronny człowiek został 
duchownym? Jeżeli napisał ty
le dzieł na temat literatury i 
filozofii, to z pewnością nie 
traktował poważnie swojego 
zawodu!

Otóż celem poniższego arty
kułu będzie wykazanie, iż Her
der pomimo szeroko rozwi
niętej działalności w dziedzinie 
filozofii i literatury bynajmniej 
nie zaniedbywał swojego urzę
du kościelnego a nawet wzoro
wo wywiązywał się z powie
rzonych obowiązkowe Co wię
cej, pisywał też na tematy te
ologiczne, chociaż jego działal
ność na tym polu nie jest do
brze znana szerokiemu ogóło
wi.

Jan Gotfryd Herder urodził 
się w Morągu w 1774 r. w ro
dzinie niezamożnego dzwonni
ka i kantora. Teologię studio

wał w Królewcu, a następnie 
pracował w Rydze w charakte
rze nauczyciela i kaznodziei. 
Później odbył szereg podróży 
po Francji, Holandii, Anglii i 
Niemczech. Następnie starał się 
o posadę profesora teologii i u- 
niwersyteckiego kaznodziei w 
Getyndze. Plany te jednak mu 
się nie udały i ostatecznie zo
stał powołany za pośrednic
twem Goethego do Weimaru, 
gdzie otrzymał funkcję na
dwornego kaznodziei oraz go
dność generalnego superinten 
denta i radcy konsystorza ge
neralnego. W Weimarze zna
lazł warunki i uznanie dia swo
jej działalności w dziedzinie li
teratury, filozofii i historii. Pró
bował też przeprowadzić sze
reg reform w Kościele i szkol
nictwie, chociaż nie mógł dla 
nich znaleźć zrozumienia ze 
strony miarodajnych czynni
ków. Przeprowadzał skrupula
tną kontrolę rachunków koś
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cielnych, troskliwie opiekował 
się duchownymi i nauczyciela
mi swojego okręgu kościelne
go, sprawował nadzór nad gi
mnazjum w Weimarze oraz e- 
gzaminował kandydatów na u- 
rząd kościelny i nauczycielski. 
Zajął się także opracowaniem 
nowego śpiewnika kościelnego, 
który wydał w 1794 r.

W wydawnictwie lipskim 
Koehler —  Amerlang ukazała 
się w 1956 r. książka pt. „ Her
der im geistlichen Amt” trak
tująca właśnie o tym, czego do
konał Herder jako teolog i o- 
sobistość kierująca Kościołem. 
Pozycja ta oparta jest na źró
dłach, które w większości nie 
były jeszcze publikowane. Za
warta jest tam m.in. praca Her
dera pt. „Unterricht zur Ge
brauch der katechetischen Er- 
klaerung von Luthers Katechi
smus” , która daje nam wy
obrażenie o tym, z jaką po
wagą troszczył się weimar
ski generalny Superintendent 
o nauczanie kościelne. Do 
pracy tej powrócimy jeszcze 
w dalszej części niniejszego ar
tykułu. Żywe wrażenie w ksią
żce „Herder im geistlichen 
Amt” wywołuje również 20 
dobrze dobranych ilustracji. 
T. Steinhaeuser ukazuje nam 
,,Herdera jako księdza” zaś 
H. Robscheit przedstawia w 
jaki sposób Herder wykła
dał Stary Testament. Poza 
tym Kurt Wiesner nakreśla 
sylwetkę „Herdera jako chrze
ścijanina na drodze między 
Hammanem a Spinozą” . Naj
ciekawszą chyba partią tej 
książki jest opracowanie Brae- 
ckleina, który zestawił wszy
stko co się da stwierdzić na te
mat „działalności Jana Gotfry
da Herdera w konsystorzu 
księstwa saksońsko-weimar- 
skiego” . Powyższa książka bar
dzo pomaga w poznaniu Her
dera jako teologa i duchowne
go kierującego okręgiem koś
cielnym.

Herder zajmował się też pro
blemami teologicznymi, czego 
dowodem są jego „Christliche 
Schriften” wydawane w latach 
1794— 98, lecz nie dokończone. 
Już D. Zunckel ubolewał pod
czas pogrzebu Herdera nad 
tym, że nie dokończył on swo
ich „Christliche Schriften” 
Herder przywiązywał dużą wa
gę do tego dzieła, o czym mo

żemy się dowiedzieć z jego 
przedmowy do tomu pt. „Vom  
Erlöser der Menschen. Nach 
unsern drei ersten Evangelien” 
(1796), gdzie pisze następują
co: „Chętnie dajemy sprawo
zdanie z myśli, które należą do 
spraw naszego życia. Do spraw 
mojego życia należy treść tego 
pisma, które rozpocząłem we 
wcześniejszych latach, często 
kontynuowałem wśród różnych 
okoliczności a poświęciłem je 
bardzo bezstronnym badaniom. 
Niech bezstronny czytelnik wy
korzysta je razem ze mną” .

W 1961 r. wydano w Wei
marze dzieła Herdera w pięciu 
tomach. Niestety, nie można 
tam znaleźć „Christliche Schrif
ten” . W związku z tym za
chodzi pytanie: czy to dzieło 
nie stoi na tym samym pozio
mie literackim co jego rozpra
wy kulturalno-filozoficzne? Nie 
będziemy się wdawać tutaj w 
rozstrzygnięcie tego problemu, 
w każdym razie jest pewne: 
„Christliche Schriften” należą 
do dorobku życiowego Herdera 
i jeżeli się ich nie uwzględni, to 
zlekceważy się całą jego osobę. 
Być może tkwi w tym opusz
czeniu pewna bezradność, po- 
lcgająca na tym, że nie wiado
mo, jak ocenić osobowość Her
dera — chrześcijanina. Nieu
względnienie w dorobku nau
kowym jego działalności na po
lu teologii ma już swoje źró
dło w X IX  stuleciu, a winę za 
to ponoszą ówcześni teologo
wie. Herder był po prostu dla 
ówczesnych krytyków kultury 
za bardzo wykształcony a dla 
liberałów za pobożny! Wyni
kiem tego jest to, iż do obec
nej chwili nie istnieje nowe, 
skomentowane wydanie jego 
„Christliche Schriften” .

Herder jako teolog widział 
w Lutrze wielki pierwowzór dla 
siebie. Przejął jego intencje i 
próbował je urzeczywistnić na 
swój sposób w epoce, w której 
było mu dane żyć. Stosunek 
Herdera do Lutra najlepiej od
zwierciedla jego przedmowa do 
dzieła pt. „ Unterricht zum Ge- 
brauch der katechetischen Er- 
klaerung von Luthers Kate
chismus” , gdzie pisze on tak na 
temat nauczania katechizmu:

„Nauka katechizmu jest ży
wym ćwiczeniem, dlatego też 
pytania i odpowiedzi nie muszą

być wyuczone na pamięć. Ob
jaśnienia katechizmowe powin
ny być tak długo czytane i ana
lizowane, aż ich treść będzie 
zrozumiała dla uczniów i na 
postawione pytania będą umieli 
dać odpowiedź za pomocą wła
snych słów. W innym wypad
ku pozostaje cała nauka dzie
łem pamięci” .

Następnie pisze, że do nau
czania kościelnego są potrze
bni tacy nauczyciele, którzy 
gruntownie znają i rozumieją 
treść katechizmu, gdyż tylko 
wtedy będą w stanie wyjaśnić 
uczniom wszelkie wąpliwości. 
Nauka chrześcijańska powinna 
być podawana w sposób prosty 
i zrozumiały. Herder wysoko 
cenił Katechizm Lutra, polecał 
posługiwanie się nim, gdyż jest 
on pod względem treści przy
stosowany do poziomu umysło
wego młodzieży. „Dziesięcioro 
przykazań — pisze Herder — 
wyłożył Luter serdecznie i po 
ojcowsku słowami swojej epo
ki. Zadaniem katechety jest 
uczynienie tych słów zrozumia
łymi dla naszych czasów a do 
każdego przykazania powinien 
dołączyć odpowiednie obowiąz
ki” . Potem omawia Herder ko
lejno wszystkie części Katechi
zmu Lutra i w końcu pisze tak:

„Nie jest konieczne, aby ka
żde „co to znaczy?” lub „jak 
to się dzieje?” było wyuczone 
na pamięć słowami Lutra przez 
wszystkie dzieci. Nie należy te
go szczególnie wymagać od 
dzieci słabych lub mniej zdol
nych. Natomiast wszystkie dzie
ci powinny znać bezwzględnie: 
Dziesięcioro przykazań, Skład 
wiary, Ojcze nasz oraz słowa 
ustanowienia Sakramentu 
Chrztu i Wieczerzy Pańskiej, 
gdyż są to ważne i łatwe do 
nauczenia elementy wiary 
chrzęści j ańskie j ’ ’.

Herder zaleca swoje objaś
nienia do Katechizmu Lutra 
trojakim osobom: nauczycielom, 
duchownym i rodzicom. Ma na
dzieję, że dzięki temu zrozu
mieją oni lepiej wiele wyrażeń 
Pisma św. a nauka Jezusa sta
nie się dla nich tym samym 
bliższa. W wyniku tego łatwiej 
i skuteczniej będą wychowy
wać dzieci. Herder kończy swo
je wywody następującymi sło
wami: „Najpiękniejszą pochwa
łą dla ojca, matki, nauczyciela
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i kaznodziei będzie, gdy przy
szłe pokolenie powie: dzięki 
Wam nauczyłem się już w ka
techizmie kochać mój obowią
zek i moją religię” .

Wyżej przedstawione poglą
dy Herdera na temat naucza
nia kościelnego dowodzą, że 
traktował on poważnie swój u- 
rząd kościelny, a szczególną u- 
wagę poświęcał sprawie nau
czania młodzieży.

Warto się również zapoznać 
z jego poglądami na temat 
zmartwychwstałego Chrystusa, 
które są zawarte w jego książ
ce pt. „Von der Auferstehung 
als Glauben, Geschichte und 
Lehre”. Herder pisze tak na 
ten temat:

„Od zmartwychwstałego Je
zusa przyszedł do narodów duch

nowego urządzenia czasów. O- 
wiał on Jego uczniów i poka
zał im w jasnym świetle cel 
ziemskiego życia. On, który zo
stał ukrzyżowany i miał nie
wiele dni życia na ziemi, On, 
który zstąpił do piekieł i sta
nął przy bramie niebiańskiej, 
wypowiedział swoje przekona
nia, które musiały zapuścić ko
rzenie. Przeto też nauka Zmar
twychwstałego zapuściła korze
nie. a pokazuje to jej wielkie 
żniwo. Wydarzenie Pięćdzie
siątnicy wywołało wśród ludów 
większą paligenezę (ponowne 
odrodzenie), aniżeli wszystkie 
prawa i wojny narodów. Zoba
czymy zatem, jakie siły drze
mały w odosobnionym wyda
rzeniu pewnego ukrzyżowanego 
i znowu powstałego i jak czas 
je rozwinął... Pan został rze

czywiście wskrzeszony i wła
śnie dzięki temu ugruntowało 
się chrześcijaństwo” .

Na zakończenie chcielibyśmy 
jeszcze dodać, że od 18 grudnia 
1963 r. istnieje w Weimarze 
muzeum poświęcone pamięci 
Herdera. Otwarto je z okazji 
jego 160 rocznicy śmierci i u- 
lokowano w pięciu pokojach 
Kirms-Krackov-Haus. Specj al - 
nie przygotowany katalog in
formuje, że wystawione ekspo
naty dają przegląd życia i dzie
ła Herdera i mają się przyczy
nić do spopularyzowania postę
powych idei i dążeń tego wiel
kiego demokraty i humanisty 
niemieckiego Oświecenia. Nie
stety, nie przedstawiono w wy
starczający sposób jego działal
ności w dziedzinie teologii i na 
polu kościelnym. A szkoda!

POD ZNAKIEM EKUMENII I PRZYSZŁOŚCI
(XI Światowa Konferencja Metodystów w Londynie)

T\ ominu jącą nutą X I Światowej Konferen- 
cji Metodystów w Londynie był ekume

nizm oraz zorientowanie w przyszłość. Orga
nizatorką Konferencji była Światowa Rada 
Metodyistyczna, odpowiednik międzynarodo*- 
wych zrzeszeń wyznaniowych, takich jak 
Światowy Alians Reformowany lub Świato
wa Federacja Lutenska. Światowa Rada Me- 
todyistyczna jeist wspólnotą Kościołów wywo
dzących się z ruchu prze budź en iowego, zapo- 
cząbkowanego w Anglii X V III stulecia przez 
Jana Wesleya. Najpoważniejsi i najwięksi 
partnerzy w  Radzie to Kościół Metodyczny 
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i 
Brytyjski Kościół Metodystyczmy. W sumie 
do Rady należy ok. 20 Kościołów metodysty- 
cznych z całego świata. Rada funkcjonuje 
permanentnie, dysponując swym własnym, 
sprawnym —  jakkolwiek niewielkim — se
kretariatem. Dotychczas szczęśliwie udaje się 
Radzie uniknąć zbiurokratyzowania i prze
rostu administracji.

Światowe Konferencje Metodystyczne zwo
ływane są od roku 1881 (początkowo co 10 
lat, a od roku 1951 co 5 lat). Poprzednia Kon
ferencja odbyła się w Oslo w 1961 r. Rada 
składu się z ponad 400 czonków, reprezentu
jących Wszystkie kontynenty i kraje, w któ
rych pracuje Kościół metodystyczny. Pracami 
Rady kieruje Komitet Wykonawczy, zołżony 
z 50 osób. Na czele Rady stoi przewodniczą
cy (prezydent), wybierany co 5 lat. W roku 
1961 przewodniczącym został biskup F. P. 
Oorson w Filadelfii. Brał on nader żywy u- 
dzrał, jako obserwator, w II Soborze Waty
kańskim. Na ostatniej sesji w Londynie wy
brano nowego przewodniczącego. Został nim

biskup Odd Hagen ze Sztokholmu (Biskup Ha- 
gen odwiedził Polskę w 1959 r.).

Światowa Konferencja Metodystyczna w 
Londynie obradowała od 18 od 26 sierpnia br. 
Bezpośrednio przedtem odbyły się, również 
w Anglii, światowe zjazdy młodzieży metody
styczne j oraz kobiet.

W Konferencji uczestniczyło 2090 dele
gatów z 64 krajów. Hasło brzmiało: BÓG W 
NASZYM SWIECIE. Na zebraniach grup 
dyskusyjnych omawiano takie tematy, jak: 
istota i rola Kościoła, problemy ekumeniczne, 
zagadnienia wychowawcze, model życia chrze
ścijańskiego, kwestia rasizmu itd. Grupy dys
kusyjne obejmowały po 100— 150 uczestni
ków. Zebrania plenarne poświęcano refera
tom zasadniczym i dyskusjom. Do najbardziej 
znamiennych i interesujących należały refe
raty dra Robertsa (b. przewodniczący Rady) 
i pńof. Outlera (obserwatora na II Soborze 
Watykańskim). Dr Roberts niezwykle śmiało 
ukazał perspektywy ekumeniczne. W wystą
pieniu tym znalazła, swój bardzo konkretny 
wyraz tendencja ekumeniczna Konferencji. 
Podporządkowuje ona w zdecydowany sposób 
interesy 'konfesyjne metodyzmu celom eku
menicznym. W Orędziu Światowej Rady Me- 
todystycznej mówi się o tym, iż więź ekume
niczna nie powinna wynikać z postaw defen
sywnych, ale optymizmu wiary i nadziei. — 
PrKrf. Outler dał bardzo interesujący przegląd 
sytuacji w najnowszej teologii protestanckiej. 
— Z wybitniejszych mówców, którzy prze
mawiali na plenum, zasługuje na wzmiankę 
D. T. Niles, znany ekumenista, przewodni
czący metodystów z Ceylonu. Z prelegentów
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zaproszonych największą uwagę zyskał kar
dynał Hecnan, który przemówił na sesji inau
guracyjnej. Później, w czasie obrad, obecny 
był stały obserwator z ramienia watykańskie
go Sekretariatu do Spraw Jedności Chrześ
cijan.

Zainteresowanie ekumenizmem rzymsko- 
katolickim wśród metodystów półnoeno-ame- 
rykańskich i brytyjskich jest wielkie. Mnożą 
się kontakty i oznaki serdeczności pomiędzy 
hierarchami rzymskokatolickimi a działacza
mi metodystycznymi w tych krajach. Meto
dyści wykazują tu wiele dobrej woli, entuz
jazmu i, nierzadko, naiwności. Partnerzy 
rzymskokatoliccy wzajemnie manifestują swą 
życzliwość, szczególnie w krajach tradycyjnie 
protestanckich. Ale i w krajach katolickich 
zmienia się atmosfera, przykładem Austria, 
gdzie kardynał Koenig okazuje metodystom 
życzliwe zainteresowanie. Niektórzy biskupi 
rzymskokatoliccy w różnych krajach wysy
łają swych przedstawicieli, bądź osobiście 
uczestniczą w konferencjach dorocznych (sy
nodach), ordynacjach pastorów i konsekracjach 
biskupów me tedy stycznych. Czy tego- rodzaju 
objawy będą miały realny wpływ na dalsze 
kształtowanie się wzajemnych stosunków obu 
wyznań? Niewątpliwie tak, różnie to wszak
że przebiegać będzie, w zależności od kraju, 
kultury, siły i liczebności jednego i drugiego 
wyznania. Co już się dzieje tam, na pewno 
nierychło przyjmie się u nas.

Orędzie Światowej Rady Metodystycz- 
nej zachęca Kościoły członkowskie w różnych 
krajach oraz mniejsze jednostki organizacyj
ne, jak zbory, do rozwijania i realizacji pro
gramów ekumenicznych i współżycia prak
tycznego z innymi wyznaniami. Metodyzm 
jako organizacja kościelna powstał dość póź
no, wbrew intencjom swego inicjatora — 
Jana Wesleya. Toteż w metodyzmie panowa
ło zawsze przekonanie, iż organizacja kościel
na jest narzędziem, a nie celem samym w so
bie. Stąd metodyzm jest szczególnie dobrym 
partnerem wszelkich inicjatyw ekumenicz
nych. Było to nader wyraźne w czasie konfe
rencji londyńskiej.

Nie znaczy to bynajmniej, by metodyści 
byli skłonni poniechać swego dziedzictwa 
wyznaniowego. Niemniej akcentowanie ra
czej postawy chrześcijańskiej a nie doktryn, 
ułatwia im nie tylko dialog ekumeniczny ale 
i praktyczną współpracę. Wizja jedności 
chrześcijańskiej rysowała się przeto na Kon
ferencji w Londynie szczególnie wyraźnie.

Tym samym była to wizja przyszłości. 
Orientacja ku przyszłości wyraziła się zarów
no w Orędziu Światowej Rady jak i w  po
szczególnych wystąpieniach i dyskusjach. 
Obok Orientacji ekumenicznej była to najbar
dziej znamienna cecha X I Światowej Konfe
rencji Metody stycznej w Londynie.

Witold Benedyktowicz

„Boże Narodzenie“ z Faras
W górę Nilu, pomiędzy 2 

a 4 kataraktą, rozciąga 
się Nubia, gdzie jeszcze w 
X IV  w. w  licznych kościołach 
chrześcijańskich radowano się 
z przyjścia Chrystusa na zie
mię; dzisiaj w znacznej części 
ziemię nubijską pochłonęły 
wody spiętrzone tamą assuań- 
ską.

Celem ratowania skarbów 
minionej przeszłości przed „po
topem assuańskim” , UNESCO 
ogłosiło powszechną mobilizację 
tych wszystkich, którzy pragną 
ocalić bezcetnne ślady zaginio
nych kultur. Do akcji ratun
kowej przystąpili i polscy ucze
ni, pod kierownictwem wybit
nego*, światowej sławy archeo
loga prof. dr Kazimierza Mi
chałowskiego. Rozpoczęli oni 
jesienią 1961 roku wykopalis
ka na terenie ruin arabskiej 
twierdzy w Faras (starożytne 
Pachoras), będącej u schyłku 
minionego stulecia widownią 
zaciętych zmagań broniących

się tu, przed Anglikami pod 
wodzą gen. Kitchenera, wojsk 
proroka buntownika, Mahdie^ 
go. Tutaj polscy archeolo
dzy wydobyli na światło dzien
ne jedyną w swoim rodzaju 
,,galerię sztuki wczesnochrześ
cijańskiej” , znajdującą się w 
ruinach starożytnej katedry, 
przebudowanej w 707 r. przez 
biskupa Paulosa, znanego nam 
dobrze z zachowanej inskryp
cji. Pod ruinami tej najmłod
szej świątyni chrześcijańskiej 
natrafiono w trakcie dalszych 
kampanii wykopaliskowych 
trwających do 1964 r. na ślady 
dwóch poprzednich bazylik.

Ostatnia bazylika, związana 
przypuszczalnie z ortodoksyj
nym nurtem chrześcijaństwa 
nubijskiego, przybyłego tu w 
542 r., w czasach Justyniana, 
zdaje się dowodzić silnych ten
dencji mających na celu wyeli
minowanie poprzedniego mono- 
fizyckiego chrześcijaństwa, któ
re prawdopodobnie zaczęło się

rodzić na tym terenie już w 
II w. Zdają się za tym przema
wiać liczne argumenty tak na
tury historycznej (początkowy 
rozwój chrześcijaństwa związa
ny był z diasporą żydowską, 
której istnienie w tym rejonie 
nietrudno stwierdzić oraz zna
czne wzmocnienie się chrześci
jaństwa w Etiopii w początkach 
IV  w.), jak i natury biblijnej 
(dane zawarte w Dziejach Apo
stolskich 2:8-11; 8:21-39) i ar
cheologicznej (istnienie inskryp
cji hebrajskich, symbolika sta- 
lotestamentowa w malarstwie, 
oraz szczątki obelisku, który 
prawdopodobnie w pierwszym 
okres ie p>ows ta wani a chrz eś ci- 
jaństwa dźwigał jego symbol—  
krzyż).

Bazylika pokryta była we
wnątrz licznymi malowidłami 
ściennymi, których zachowało 
się około stu. Wśród licznych 
przedstawień i scen biblijnych, 
które uwiecznił w faraskich 
freskach nieznany artysta, zna
lazło się również znacznych
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MŁODA JEDNOTA
Przypominamy, że pod pseudonimem „13” występuje grupa 
młodych ludzi dyskutująca nad podstawowymi prawdami re
ligijnymi, zawartymi w Apostolskim Wyznaniu Wiary. Celem 
dyskusji jest wyrażenie tych prawd językiem i pojęciami 
współczesnego człowieka. Redakcja, nie ustosunkowując się 
chwilowo do kontrowersyjnych niekiedy sformułowań „13” , 
zaprasza wszystkich Czytelników do poddania tych wypowie
dzi pod ogólną dyskusję.

B E Z  K O M P R O M IS Ó W !

rozmiarów malowidło ze znaną 
nam dobrze tematyką Bożego 
Narodzenia. Centralną część 
malowidła zajmuje Matka Je
zusowa, Maria. Nad nią malarz, 
któremu obce były zasady 
perspektywy, umieścił Chry
stusa leżącego w żłobie, o czym 
zdają się świadczyć stojący 
obok osioł i wół; na dalszym 
planie widać pojawiających się, 
na świetnie namalowanych ko
niach, trzech mędrców. Całość 
otaczają aniołowie dzierżący w 
ręku długie laski zwieńczone 
krzyżem. Wiele z postaci pod
pisanych jest w języku grec
kim, oo pozwala na ich identy
fikację.

Na obecnym etapie badań 
przyjmuje się, iż fresk , ,,Boże 
Narodzenie” (na marginesie 
warto zaznaczyć, że niemal 
identyczne przedstawienie ,,Bo
żego Narodzenia” zostało od
kryte przez archeologów holen
derskich w ruinach chrześci
jańskiej bazyliki w Abdala Nir- 
qi, w niewielkiej odległości od 
Faras) powstał na przełomie 
X/XI w. pod wpływami bizan
tyjskimi. Sądzę jednak, że do
tychczasowe poglądy dotyczące 
genezy malarstwa w Faras mo
gą, w wyniku prowadzonych 
obecnie badań, ulec poważnym 
zmianom, tym bardziej gdy 
będziemy mieli na uwadze 
fakt wcześniejszego przyjęcia 
przez Nubię chrześcijaństwa, 
niż to dfotąd zakładano (542). 
Malarstwo prezentowane przez 
faraskie freski w wielu przy
padkach narzuca nieodpartą 
myśl o syropalestyńskim jego 
źródlle, zwłaszcza gdy uwzględ
nić świetne malowidła z kata
kumb palestyńskich (np. Beth 
She’arim) czy z Dura Europos 
(lata trzydzieste III w.). Jed
nakże podtrzymanie tej nowej 
tezy wymaga jeszcze poważ
nej dokumentacji.

Dzięki archeologii mogliśmy 
sięgnąć w daleką przeszłość, w 
której podobnie jak dziś chwa
lono i wielbiono Nowonarodzo
ne Dziecię, z którego Dobrą 
Nowiną nubijscy chrześcijanie 
szli ku Czarnej Afryce, o czym 
zdają się świadczyć ruiny koś
cioła i klasztoru w Ain Fara 
odkryte w 1958 r., w połowie 
drogi do Nigru; ale to już inna 
historia.

Piotr Szolc

Człowiek może sprzeciwiać 
się Bogu. Otrzymał wolną wolę 
(świadomość) i w tym bodaj 
najpełniej wyraża się fakt, iż 
został stworzony na obraz i po
dobieństwo Boga. Z drugiej 
strony, ta sama świadomość po
woduje, iż człowiek jest w sta
nie lepiej lub gorzej wyobrazić 
sobie (albo przynajmniej prze
czuć) doskonałość, nigdy jej 
niestety nie osiągając. Powodo
wało to, i powoduje, stałą ten
dencję do szukania tej dosko
nałości, tworzenie licznych sy
stemów religijnych, filozoficz
nych itp. Wygląda to tak, jak 
by jakieś liczne a drobne czą
stki (ludzie) wielkiej całości 
(Boga), starały się do niej po
wrócić, ale przez swój ruch 
bezładny, dający im poczucie 
wolności (wolna wola), nigdy 
spełnić tych swoich pragnień 
nie były w stanie, nawet wte
dy, gdy swą drogę do doskona
łości, jak to było w przypadku 
Narodu Wybranego, miały zu
pełnie wyraźnie określoną (za
kon). I oto ta Wielka Całość 
(czy jak kto woli Doskonałość) 
postanowiła pokazać zadufa
nym w sobie, a zarazem bez
radnie błąkającym się cząst
kom, że istnieje dla nich droga 
powrotu do doskonałości. Stwo
rzyła jedną cząstkę doskonałą, 
będącą Jej idealnym odbiciem, 
Jej Synem. Cząstka ta została 
postawiona w warunkach iden
tycznych jak pozostałe, a na
wet więcej, w warunkach będą
cych jakby syntezą warunków

towarzyszących innym cząst
kom w ich drodze do dosko
nałości. Pozostałe cząstki otrzy
mały wspaniały, a zarazem je
dyny możliwy klucz do powro
tu do swej Wielkiej Całości: u- 
wierzyć w Syna. Uwierzyć, 
znaczy mieć pewność, że On 
jest wiernym odbiciem całości. 
Uwierzyć, a więc i wyciągnąć 
konsekwencje z tego faktu. 
Chcieć mocno, z całych sił i 
możliwości upodobnić się do 
Niego, a przez Niego do Cało
ści. Tylko chcieć i aż chcieć. A 
przecież to właśnie oznacza zro
bić pełny użytek ze swojej 
wolnej woli, od której wszyst
ko (tj. odłączenie od Całości) 
się zaczęło. Dla wierzącego nie 
ma innej drogi. Wbrew twier
dzeniom „sympatyków” chrze
ścijaństwa o doskonałości 
wspólnego większościom reli- 
gii humanizmu, chrześcijanie 
wiedzą, iż jest to jeszcze jedna 
złuda, fata morgana doskonało
ści niemożliwa do osiągnięcia, 
jak niemożliwa jest ona do 
osiągnięcia w żadnej (poza 
chrześcijańską) religii, gdyż re- 
ligie te są tylko wyrazem dą
żenia człowieka do Boga, pod
czas gdy chrześcijaństwo wy
nika z tendencji odwrotnej: dą
żenia Boga do człowieka, do 
swej odłączonej cząstki mają
cej szansę powrotu do Całości, 
mającej szansę powrotu do 
„statutu” dziecięcia. Ale do te
go trzeba użyć całej posiadanej 
wolnej woli, trzeba po prostu 
mocno chcieć. Bez kompromi
sów!
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Dzieje Polski a  współczesnośćN iedawno ,z okazji obchodzone
go Tysiąclecia państwa pol

skiego, ukazała się nakładem 
„Książki i Wiedzy” zbiorowa praca 
12 autorów pt. „D z ie je  P o ls k i a 
w sp ó łcze sn o ść” . *) Książka ta da
je ogólny zarys dziejów rozwoju 
naszego państwa, w szerokim za
kresie uwzględnia rolę Kościoła, 
rolę Reformacji i jej kierunków w 
historii narodu, jego kultury i nau
ki. Ciekawa to i pożyteczna pozy
cja dla każdego, kto choć trochę 
interesuje się historią.

Przyjrzyjmy się kilku artyku
łom. Witold Hensel w artykule 
„ C y w iliz a c ja  p rze d c h rze śc ija ń sk a  na 
z ie m ia ch  p o ls k ic h ” zwraca uwagę 
na umowność dolnej granicy dzie
jów państwa polskiego —  roku 966. 
Trudno datę tę traktować zarówno 
jako datę powstania państwa, jak 
i przyjęcia charześcijaństwa. W  
związku z obchodzonym aktualnie 
milenium autor zwraca uwagę, że 
obchodzimy je dlatego teraz, że 
„1000 lat tem u doszło  do za k o ń cze 
n ia  n a jw a żn ie jsze g o  etapu fo rm o 
w a nia  się  pa ństw a p o lsk ie g o , a n ie  
dlatego, że w ła śn ie  w tym  o kresie  
u p ły w a  p ierw sze  tys ią c le c ie  n a sze j 
k u ltu ry  czy  c y w iliz a c ji.  P o czą tk i 
je j  bow iem  siąg a ją  s tu le c i o w ie le  
o d le g le jszy c h  a n iże li lata 960 n a 
sze j e ry ” . Chrześcijaństwo, przy
jęte przez Mieszka, było przez dłu
gie lata kultem oficjalnym, kultem 
wąskiego grona dworu i drużyny 
księcia, czy króla, pogaństwo prze
trwało w  Polsce jeszcze kilkaset 
lat. Z drugiej strony, prawdopo
dobne, szczególnie w  świetle ostat
nich badań archeologicznych, jest 
przypuszczenie, że południowe zie
mie Polski —  kraj Wiślan —  ule
gły chry\stinizacji już w  IX wieku, 
narzuconej §iłą przez księcia wiel- 
k om orawskiego Świętopełka, o 
czym dowiadujemy się z opisu ży
cia apostoła Słowian, Metodego. 
Autor szeroko rozpatruje rozwój 
cywilizacji na ziemiach polskich w  
czasach przedchrześcijańskich, jak 
również — chyba szczególnie cie
kawy dla naszych czytelników — 
problem wierzeń i kultu religijne
go na naszych ziemiach. Jest to

*) Dzieje Polski a Współczesność, 
Książka i Wiedza, 1966, wydanie 
drugie, poprawione i rozszerzone.

temat frapujący choćby z tegc 
powodu, że wiele dawnych pogań
skich praktyk religijnych, choć w 
formie przekształconej, przetrwa
ło do dnia dzisiejszego.

Wprowadzenie chrześcijaństwa 
nastąpiło w chwili, gdy ludność na 
ziemiach polskich posiadała już 
rozwinięty system wierzeniowy, 
gdy istniała już uformowana i 
zróżnicowana kultura. Przyjęcie 
nowej reldgii na pewno wywarło 
wpływ na dalszy jej rozwój, aie 
nie można z przyjęciem chrześ
cijaństwa łączyć początków roz
woju kulturalnego. Nie można też 
twierdzić, że z przemianami gos
podarczymi i społecznymi od razu 
nastąpiły zmiany w wierzeniach 
religijnych. Silne działanie tradycji 
spowodowało, że wiele praktyk 
pogańskich znajduje swą kontynu
ację w  obrzędach chrześcijańskich.

Przenieśmy się teraz o kilka 
wieków naprzód i zwróćmy uwagę 
na trzy, bliskie sobie tematycznie, 
artykuły: Andrzeja Nowickiego
,)W alkia p o lsk ieg o  O d ro d ze n ia  o 
św icck o ść  k u lt u r y ”, Janusza Taz
bira ,;R efo rm a cja  i  k o n trre fo rm a 
c ja  w  P o lsce ” i Zbigniewa Ogono
wskiego „ A ria n ie  (B ra c ia  P o ls c y )” . 
Zaciekawią one czytelników inte
resujących się zarówno historią, 
jak i kulturą i historią literatury. 
Autorzy podają również bibliogra
fię, która pozwala zaznajomić się 
bliżej z poruszonymi problemami. 
Andrzej Nowicki z szerokiej i bo
gatej problematyki polskiego Od
rodzenia wybiera jedno zagadnie
nie — przejawy tendencji anty
kościelnych i racjonalistycznych,, 
jako jednej z najbardziej istotnych 
cech polskiego Odrodzenia.

Antypolska polityka papiestwa, 
kierowanie się przez niektórych 
biskupów interesami papiestwa, a 
nie Polski, dążność papiestwa do 
zwierzchnictwa politycznego, a 
wreszcie domaganie się olbrzymich 
danin sprawiło, że w Polsce roz
wija się szeroki front krytyków 
Kościoła. Uczestniczy w nim nie 
tylko: iszlachta. ale także dwór 
królewski, magnateria i wielu 
przedstawicieli duchowieństwa.

Powszechne oburzenie wywołało 
popieranie Krzyżaków przez Rzym, 
chęć wplątania Polski w  wojnę 
przeciw husyckim Czechom, anty
polska, często szpiegowska działal
ność legatów i nuncjuszy papies
kich.

W  walce z duchową dyktaturą 
Kościoła biorą udział nie tylko 
świeccy, ale i duchowni. Wymienić 
tu trzeba najwybitniejszego pol
skiego myśliciela XVI wieku, arcy
biskupa lwowskiego, Grzegorza z 
Sanoka, występującego przeciw’ 
monopolowi teologii w polityce, 
naukach, wychowaniu, i drugiego 
duchownego, Mikołaja Kopernika, 
którego dzieło obaliło teorię uświę
coną autorytetem Kościoła.

Andrzej Nowicki porusza pro
blem walki społeczeństwa polskie
go z Kościołem o prawa języka 
polskiego, wymienia indeks ksiąg 
zakazanych z roku 1603, gdzie 
władze kościelne umieściły prze
szło 60 autorów polskich: „N ie  
potrzeba p rzy p o m in a ć  — pisze au
tor —  że od u m ie szczo n ych  na 
in d e k s ie : B ie rn a ta  z L u b lin a  i  M i
k o ła ja  R e ja  zaczęła  się poezja  p o l
ska, że E ra zm  G lic z n e r  b y ł auto
rem  p ie rw sze j sa m o d zie ln e j ro z
p ra w y  pedagogicznej w  ję z y k u  
p o lsk im , a M a rc in  B ie ls k i  p ie rw 
szym  h isto ry k ie m , k tó ry  p isa ł po  
p o lsk u , jego „Ż y w o ty  f ilo z o fó w ” są 
bodaj p ierw szą  k s ię żk ą  o treści 
św ie ck ie j, przeznaczon ą  do c zy ta 
n ia  d la  bardzo sze ro k ic h  kół. 
U m ie szcze n i na in d e k s ie  k o ś c ie l
n ym  a u to rzy  p o lscy : Ja n  S e k lu - 
c ja n , W a w rzy n ie c  z  P rza sn y sza , 
Ja n  M ą czyń sk i, P io t r  S to je ń sk i,  
S z y m o n  B u d n y , H ie ro n im  M a łeck i, 
S ta n is ła w  S a rn ic k i  i in n i za licz a n i  
są d ziś  do n a jw y b itn ie jszy c h  »ob
ro ń có w  ję z y k a  p o lsk iego «” .

W  swoim artykule Nowacki wy
kazuje zasługi Reformacji dla kul
tury świeckiej i kutury narodo
wej, porusza też problem stosunku 
myślicieli polskiego Odrodzenia do 
religii, głównie podkreślając zasłu
gi Grzegorza z Sanoka, jego przy
jaciela Filipa Kllimacha Buonac- 
corsiego i Andrzeja Frycza Mod
rzewskiego.

Z zagadnieniami Reformacji i 
kontrreformacji spotykamy się w' 
drugim z wymienionych powyżej 
artykułów, w pracy Janusza Taz
bira, który zaznajamia nas, poW Ś R Ó D  K S I Ą Ż E K

(D o k o ń cze n ie  na str. 24)
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Marcin Luier
P ostacią Marcina Lutra inte

resowali się zarówno badacze 
protestanccy jak i katoliccy. Luter 
wzbudził zainteresowanie także lu
dzi dalekich od problematyki re
ligijnej. Świadczy o tym bibliogra
fia dzieł o Lutrze, która już w  
1S06 roku osiągnęła zawrotną licz
bę około 5 tysięcy pozycji.

W  polskiej literaturze historycz
nej nie mieliśmy obszerniejsze;], 
obiektywnej pracy o życiu i dzia
łalności reformatora. Literatura w 
języku polskim pochodzi przeważ
nie ze środowisk wyznaniowych i 
ma charakter przyczynkarski.

Tę lukę wypełniła niedawno 
książka Stanisława Grzybowskiego 
pt.: M a rcin  L u t e r ” , wydana przez 
Wydawnictwo „Książka i Wiedza”, 
w serii „Światowid”.

W  parę miesięcy po tym wyda
niu, nakładem wydawnictwa 
„Zwiastun”, ukazała się druga 
praca o Lutrze. Jest to tłumacze
nie z języka niemieckiego pracy 
Franza Laua, profesora uniwersy
tetu lipskiego, wybitnego znawcy 
dziejów Reformacji. Autor —  na 
tle ówczesnych stosunków poli- 
tyczno-społeczno-kościelnych — śle
dzi etapy rozwoju osobowości Lu 
tra i jego nauki. We wstępie autor 
podaje zakres swej pracy oraz pisze 
o trudnościach, jakie napotyka się 
przy pisaniu biografii Lutra, choć 
wydaje się, że pisząc o tak znanej 
postaci historycznej oraz mając 
do dyspozycji materiały źródłowe 
i mnóstwo prac omawiających tę 
sylwetkę, nie powinno się mieć 
żadnych trudności. „W ize ru n e k  
czło w ieka , o k tó ry m  m a m y tak  
dokładn e in fo rm a cje  — pisze Lau —  
w in ie n  być je d n o lity  i n ie  b u d zić  
w ą tp liw o śc i. W rze c zy w isto śc i je d 
n a k sądy o L u tr z e  są bardzo ro z 
bieżne, brak też je d n o m y ś ln o śc i w  
ocenie sam ego L u tra , ja k  ró w n ie ż  
zgody, ja k  p o w in n iśm y  go ro zu 
m ieć. Je d n i w idzą  w n im  b u rz y 
c ie la  je d n o śc i K o śc io ła , in n i znów  
uw aża ją  go za je d yn eg o  w  sw oim  
ro d za ju  o d n o w icie la  K o śc io ła . Jeg o  
pog lą dy teo logiczne, n ig d y  w p ra w 
d zie  n ie  b y ły  uzn a n e za n ie o m y l
ne. W in n y m  obozie uw aża się  L u 
tra za w ie lk ie g o  N iem ca , k tó ry  
p rz y w ró c ił sw o jem u  n a rod ow i 
w ew n ętrzn ą  duchow ą jedność, 
św iadom ość narodow ą i n ie m ie c 
kiego ducha w o kresie , gd y coraz  
b a rd zie j rozpadała  się jed n o ść p o 
lity czn a  R ze szy . B a rd zo  w ie lu  p o d 

k re ś la  jego w p ły w  tw ó rczy  na ję 
zy k , czego n a jp ię k n ie jsz y m  dow o
dem  je st p rze k ła d  B ib l i i  na ję z y k  
n ie m ie c k i” . Lau w  pierwszym roz
dziale swojej pracy —  „ Ś w ia t  L u t 
ra ”, charakteryzuje ówczesne sto
sunki polityczne w Europie. 
Wiele miejsca poświęca sto
sunkom religijno^kościelnym, a tym 
samym stara się przedstawić czy
telnikowi nieznane dotąd obyczaje 
panujące w  Kościele. Następnie 
przechodzi do omówienia rozwoju 
duchowego Lutra, silny nacisk kła
dąc na środowisko, z którego wy
szedł reformator. Ciekawie i no
watorsko omawia panujące zwy
czaje i program studiów uniwersy
teckich, życie klasztorne i stan 
kapłański.

Na wydziałach nauk wyzwolo
nych wykładali nauczyciele, którzy 
na ogół studiowali, lub ukończyli 
jeden z „wyższych” wydziałów, naj
częściej wydział teologiczny. Dlatego 
też wykłady prowadzone na wydzia
łach nauk wyzwolonych były moc
no nasycone duchem nauk teologi
cznych. Często słuchacze kończyli 
widział na ule wyzwolonych już 
z rozbudzonym zamiłowaniem do 
teologii i wybierali jako następ
ny wydział właśnie teologię. Stąd 
też możemy przypuszczać, że i Lu 
ter, studiując na wydziale nauk 
'wyzwolonych, już tam zapoznał się 
z niektórymi poglądami teologicz
nymi oraz wyniósł stamtąd chęć 
do pogłębienia wiedzy teologicznej. 
Teza ta nie jest pozbawiona racji 
tym bardziej, że nauczycielami 
filozofii Lutra byli znani ockha- 
miścd i nominaliści, jak Bartłomiej 
Arnoldi z Ussingem z Nassau i 
Jodokus Trutvetter z Eisenach. No- 
minalizm i ockhamizm miał duży 
wpływ na ówczasne poglądy teolo
giczne. Luter pozostawał pod du
żym wpływem obu tych kierun
ków, co znalazło później odbicie w  
jego poglądach teologicznych. Pra
ca Laua zawiera wiele cen
nych informacji o przebytych przez 
Lutra walkach i zmaganiach wew
nętrznych, podczas jego pobytu wT 
klasztorze. Przy okazji poznajemy 
również zwyczaje panujące w  
klasztorze augustianów a także

motywy jakie skłoniły Lutra do 
wyjścia poza granice obowiązującej 
wówczas w Kościele nauki. „ Z  całą  
pew nością  m ożna je d n a ko w o  
stw ie rd z ić  — pisze Lau —  że stał 
się (L u te r  — A . W.) re fo rm a to re m  
n a rod zonym  z w a lk  w e w n ę trzn ych  
w k la szto rze , a n ie  na sk u te k  
zgo rszen ia  w yw ołan ego  u p a d k ie m  
ży c ia  k la szto rn eg o  (...) S ta rc ie  L u tra  
z  K o ś c io łe m  na stąpiło  z  tego pow o
du, iż  w ta rg n ą ł z tą E w a n g e lią  
do K o ś c io ła  (i w re szc ie  m u s ia ł go 
rozsa dzić), ale n ie  zn a la z ł d la  n ie j  
p o słu ch u  całego K o ś c io ła  i  n ie ca ły  
K o ś c ió ł zd o ła ł p rz y w ró c ić  te j 
E w a n g e lii” . Lau przedstawia Lutra 
nie jako tego, który był nieza
dowolony z ówczesnych obycza
jów kościelnych, ale jako tego, 
któremu na sercu leżała sprawa 
odkrycia kart Ewangelii dla ludu 
kościelnego. Dlatego też pierwszo
planową pracą w tym kierunku 
było przetłumaczenie Pisma Świę
tego na język niemiecki. Luter 
jeśli zabierał głos w  kwestiach 
społecznych, to dlatego, iż miał 
ogromny autorytet nie tylko w 
kwestiach teologicznych, ale rów
nież w  społeczno-politycznych. Jed
nak w  tej sprawie nie zamierzał 
być autorytetem. Praca Laua w y
dana jest w  dwóch edycjach. 
Pierwsza, samo tłumaczenie, nato
miast edycja druga zawiera, oprócz 
tłumaczenia, opracowanie przedsta
wiające naukę Lutra w  polskim 
piśmiennictwie i literaturze pol
skiej. Część druga „M a rc in  L u t e r  
w  P o lsce ” , została opracowana 
przez pracowników naukowych 
Chrześcijańskiej Akademii Teolo
gicznej: prof. dr Oskara Bartla 
oraz ks. mgr Janusza Narzyń- 
skiego. Praca ta przedstawia wize
runek Lutra w  polskiej litera
turze naukowej i kościelnej. Jest 
to pierwsze tego typu opraco
wanie w języku polskim. Dodatko
wą wartość stanowi bibliografia 
(umieszczona na końcu książki) 
ważniejszych druków i pism, jakie 
ukazały się wT języku polskim, a 
dotyczyły Marcina Lutra. Biblio
grafia zawiera 375 pozycji.

Dla tego, kto zamierza bliżej
zapoznać się z postacią Marcina 
Lutra i jego pracami w  języku 
polskim, książka ta stanowi nie
ocenioną wartość.

A. WOJTOWICZ

W Ś R Ó D  K S I Ą Ż E K
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Z BLISKA I  Z DALEKA

Inauguracja nowego semestru w Bossey

W początkach października br. 
rozpoczął się kolejny semestr w  
Instytucie Ekumenicznym w Bossey 
(Szwajcaria). W  uroczystościach 
otwarcia kolejnego semestru udział 
wzięli przedstawiciele Światowej 
Rady Kościołów, uniwersytetu ge
newskiego oraz delegacje miejsco
wych Kościołów protestanckich w  
Szwajcarii. Na inauguracji obecni 
również byli przedstawiciele z Koś
cioła rzymskokatolickiego.

Dyrektor Instytutu, prof. Nikolas

Nissiotis, w  swoim przemówieniu 
powitalnym nakreślił profil Insty
tutu i zadania jakie przed nim sta
wiają Kościoły zrzeszone w  Świa
towej Radzie. Podkreślił on między- 
konfesyjny i międzynarodowy cha
rakter Instytutu.

Głównym tematem w semestrze 
zimowym będzie: „Ruch ekume
niczny po II Soborze Watykań
skim”. W  tym semestrze rozpoczy
na studia 55 studentów z 24 kra
jów, reprezentujących 15 Rościo-

łów. oraz 6 studentów z Kościoła 
rzymskokatolickiego. Wykłady pro
wadzone będą nad zagadnieniem 
związanym ze zbliżeniem Kościołów, 
ich dalszą współpracę w  duchu eku
menicznym oraz ich odpowiedzial
nością za utrwalenie pokoju na 
świecie.

Ze strony katolickiej w Instytu
cie wykłady wygłoszą: ks. prof. Ka
rol Rahner, o. Yves M. J. Congar, 
ks. bp Charles Willebrands —  se
kretarz Sekretariatu do Spraw  
Jedności Chrześcijan, ks. prof. 
Charles Mioeller oraz ks. bp E. G. 
De Smedt.

Jubileusz Towarzystwa Biblijnego w Polsce

W  br. przypada 150 rocznica ist
nienia Brytyjskiego i Zagraniczne
go Towarzystwa Biblijnego na zie
miach polskich. Dla uczczenia tego 
jubileuszu, jak również 1000-lecia 
istnienia Państwa Polskiego, Polski 
Oddział Towarzystwa Biblijnego 
zorganizował w  dniach 13— 14 paź
dziernika br. konferencję poświęco
ną gównym aspektom pracy Towa
rzystw Biblijnych na świecie. Kon
ferencja odbyła się w Warszawie, 
w sali parafialnego Kościoła Ewan
gelicko-reformowanego przy u:. 
Świerczewskiego 76a. W  obradach 
uczestniczyli predstawiciele Kościo
łów zrzeszonych w  Polskiej Radzie

Ekumenicznej, pracownicy Polskie
go Oddziału Brytyjskiego Towa
rzystwa Biblijnego oraz liczna gru
pa gości z zagranicy, reprezentują
ca Towarzystwa Biblijne w  róż
nych krajach. W konferencji uczest
niczył sekretarz generalny Towa
rzystwa, ks. dr John Watson z An
glii.

Pierwszy dzień obrad rozpoczęło 
nabożeństwo odprawione w koście
le ewangelicko - reformowanym 
przez ks. bpa dra Andrzeja Wantułę 
wraz z ks. Bogdanem Trandą. Na
stępnie uczestnicy konferencji zgro
madzili się w  sali parafialnej, gdzie

drzeja Wantuły rozpoczęły się obra
dy.- Tematem głównym konferencji 
było hasło: „Biblia jako słowo po
jednania między narodami”. Na 
konferencji wygłoszono 7 referatów. 
A  oto tematy niektórych z nich: 
„Biblia w  służbie pokoju”, „Polskie 
przekłady biblijne od X V I—X X  
wieku”, „Główne aspekty pracy 
Towarzystw Biblijnych w  Euro
pie”. „O znaczeniu tłumaczeń Pis
ma Świętego”. Przytoczone tytuły 
referatów dają obraz szerokiego za
kresu konferencji.

W  piątek przedstawiciele konfe
rencji złożyli wizytę oficjalną w  
Urzędzie do Spraw Wyznań, a w  
sobotę, 15 października w  Stołecz
nej Radzie Narodowej, gdzie otrzy
mali pamiątkowe medale 700-lecia 
Warszawy. Polski Oddział Towa
rzystwa przekazał sumę 150 tysięcy 
zł na Stołeczny Fundusz Budowy 
Szkół i Internatów. W  tym samym 
dniu złożono na płycie w Ogrodzie 
Saskim wieniec ku czci poległych.

W  niedzielę, 16 października, w  
kościele ewangelicko - reformowa
nym o godz. 10 odprawiono uroczyste 
nabożeństwo z udziałem wszystkich 
Kościołów wchodzących w skład 
PRE oraiz gości zagranicznych. W  
nabożeństwie uczestniczył równiież 
ambasador Wielkiej Brytanii. Ka-

Prezydium wieczoru biblijnego w  
kościele Polskich Chrześcijan Bap

tystów

pod przewodnictwem ks. bpa An
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Ks. dr James Netting, zastępca 
sekretarza generalnego Amerykań
skiego Towarzystwa Biblijnego, 
podczas rozmowy z dyrektorem 
Polskiego Oddziału Brytyjskiego i 
Zagr. Tow. Biblijnego, panem A le

ksandrem Enholcem

zaiiie wygłosił ks. dr Watson. War
to podkreślić, iż obecnie Towarzy
stwo wydaje Pismo Święte w  około 
1200 językach i narzeczach, a swą 
pracę prowadzi w ponad 100 kra
jach świata, mając 8.000 placówek.

W godzinach wieczornych w ka
plicy Polskich Chrześcijan Eapty- 
stów odbył się uroczysty wieczór 
jubileuszony, podczas którego prze
mawiali przedstawiciele wszystkich 
Kościołów chrześcijańskich oraz 
geście zagraniczni. Punktem cen
tralnym wieczoru było wręczę:'i e 
nowego przekładu Nowego Testa
mentu, przygotowanego z okazji 
lCOO-lecia Państwa Polskiego przez 
Kdmiiisję Tłumaczeniową przy 
współudziale Kościołów zrzeszonycn 
w Polskiej Radzie Ekumenicznej, 
przedstawicielom Kościołów. W czę
ści ■■artystycznej wystąpiły chórv 
Kościoła prawosławnego i -adwen
tystów DS.

W poniedziałek, 17 października, 
uczestnicy konferencji udali się w  
czterodniową wycieczkę po Polsce 
aby zwiedzić Kraków, Oświęcdm I 
Wrocław. W Krakowie uczestnicy 
wycieczki zwiedzili Waiwel, kościół 
Mariacki oraz Uniwersytet Ja- 
gieloński. Po uniwersytecie opro
wadzał prof. Estreicher. Szczególne 
zainteresowanie wzbudziły wśród 
uczestników oryginalne klocki dre
wniane pierwszej edycji Biblii Lut
ra, które znajdują się w  Bibliotece 
Uniwersyteckiej jako jeden z bez
cennych eksponatów. W Oświęcimiu 
uczestnicy wycieczki złożyli wieniec 
pod Ścianą Śmierci.

Z okazji jubileuszu polskiej pla
cówki Towarzystwa Biblijnego po
dajemy kilka szczegółów dotyczą
cych struktury organizacyjnej To
warzystwa.

Brytyjskie i Zagraniczne Towa
rzystwo Biblijne zostało założone w 
Londynie w 1804 r. Głównym mo
tywem założenia było zwiększone 
zapotrzebowanie na teksty biblijne.

Dlatego też głównym zadaniem To
warzystwa jest rozpowszechnianie 
wyłącznie tekstu Pisma Świętego 
bez komentarzy, aby było ono do
stępne dla wszystkich wyznań. To
warzystwo obecnie stawia sobie na
stępujące cele: aby Pismo Święte 
zostało przetłumaczone na wszyst
kie języki świata, aby nakład 
wzrósł z 80 do 150 milionów egzem
plarzy rocznie, aby Pismo Święte 
dotarło do rąk wszystkich miesz
kańców na świecie. Towarzystwo 
jest organizacją międzynarodową 
i międzywyznaniową, współpracują
cą ze wszystkimi Kościołami. To
warzystwo jest instytucją charyta
tywną a nie zarobkową. Fundusze 
swoje czerpie z dobrowolnych ofiar 
Kościołów i pojedynczych osób na 
całym świecie oraz z częściowego 
zwrotu kosztów własnych z rozpro
wadzonych egzemplarzy Pisma

Świętego. Brytyjskie i Zagraniczne 
Towarzystwo Biblijne jest człon
kiem Zjednoczonych Towarzystw 
Biblijnych — organizacji zrzeszają
cej wszystkie Towarzystwa Biblij
ne na świecie, której sekretariat 
mieści się w Londynie. Prezyden
tem Zjednoczonych Towarzystw Bi
blijnych jest arcybiskup dr Donai 
Coggan, a funkcję sekretarza gene
ralnego pełni dr O. Beguin. Zjed
noczone Towarzystwa Biblijne są 
członkiem UNESCO. Brytyjskie To
warzystwo należy do Światowej 
Rady Kościołów w  Genewie. Na 
czele Towarzystwa stoi prezydent 
arcybiskup Canterbury Lord Fisher 
of Lambeth oraz siedmiu wicepre
zydentów. Funkcję sekretarzy ge
neralnych obecnie spełniają ks. dr 
Wat son i ks. dr Cokburn.

A. W.
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3 5 0  l a t  w i e l u ń s k i e g o  k o ś c i o ł a
K ościołem Chrystusowym są żywi ludzie— 

to prawda bezwzględna, jednak i kościoły 
murowane, w których każdy kamień, każda 
cegła z dobrej wtoli służenia Bogu została 
wzniesiona, nabierają specjalnej wartości i 
znaczenia. Mury takich świątyń —  współ
uczestnicy radości i smutków, wzlotów i u- 
padków, wsłuchane w najżarliwsze modlitwy, 
rnury —  powiernicy najskrytszych myśli j 
pragnień <— z pokolenia na pokolenie dzieliły 
dobre i złe losy swoich zborowników. Losy 
ich utożsamiły się z losami parafii, miasta, 
wsi.

Jednym z kościołów, który tak ściśle zespo
lił swoje dzieje z dziejami parafii i miejsco
wego społeczeństwa, jest kościół ewangelicki 
w Wieluniu. Powstanie swoje zawdzięczał 
Annie ze Sroczyc Kcniecpolskiej, wojewodzi
nie podolskiej i sieradzkiej, która po śmierci 
męża ropoczęła starania o zezwolenie na 
fuindaneję klasztoru. W roku 1612 starania za
kończone zostały pomyślnie, 7 sierpnia tegoż 
roku arcybiskup wyraził zgodę na fundację.

Fundatorka po pewnym wahaniu wybrała 
zgromadzenie bernardynek, które podlegały 
polskim władzom kościelnym. Po Warszawie, 
Poznaniu i Kaliszu miał to być czwarty kla
sztor bernardynek w  Polsce.

5 października 1612 r. położono kamień wę
gielny pcd budowę kościoła. Trudno ustalić 
kto opracowywał plan budowli, wiadomo 
tylko, że ten sam architekt projektował pra
wie identyczny kościół w Złoczowie. Budo
wę, która trwała trzy lata, nadzorował i pro
wadził Jerzy Hoffman ze Złoczowa.

Ojciec Franciszek z Warty, na polecenie 
prowincjała zakonu, wizytował budowę i oce
nił ją jako Ecclesia Artificiosissime fabricata.

Wnętrze tej wczesnobarokowej świątyni 
zostało bogato wyposażone przez fundatorkę. 
14 grudnia 1616 r. biskup wendeński Otto 
Schenking konsekrował nowy kościół. Uro
czystość* choć podniosła, była bardzo smutna, 
bowiem w przeddzień konsekracji zmarła 
fundatorka kościoła. Dalszą opiekę nad fun
dacją sprawować miał jej syn, hetman Ko
niecpolski. Fundacja potwierdzana była przez 
królów —  Zygmunta III, Jana Kazimierza, 
Wiśnio-wieckiego i Poniatowskiego.

W wieku X V II i X V III kościół i klasztor 
przeżyły wiele tragicznych chwil. Wojny, 
epidemie, pożary, a nawet sama przyroda nie 
oszczędzały tych miejsc. Dalsza historia koś
cioła —  to historia ciągłych remontów i od
budowy zniszczeń. Na początku X IX  w. 
(1 sierpnia 1812 r.) zakonnice bernardynki 
musiały opuścić klasztor —  ze względu na 
fatalny stan zabudowań, nie nadających się 
już do reperacji —  i przeniosły się do klasz
toru popaulińskiego w Wieluniu.

Mniej więcej w  tym samym czasie pow
stające Zgromadzenie Ewangelickiego Wyz
nania Augsbursko - Ref ormowanego roz
poczyna starania o objęcie kościoła po-

bertnardyńskiego. Komisja Województwa Ka
liskiego zwleka z wydaniem decyzji, dopiero 
list Staszica rozstrzygnął sprawę na korzyść 
ewangelików. Kościół pobemardyński stał się 
własnością zboru ewangelickiego.

W roku 1939 kościół został zbombardowany 
— spłonął dach, zburzona została ściana 
szczytowa wraz z wieżyczką i chór. Odbudo
wę zniszczeń rozpoczął ówczesny proboszcz 
ks. Henryk Wendt. Pracę przerwało areszto
wanie proboszcza i zesłanie go do hitlerow
skiego obozu w Radcgoszczu.

Gauleiter tzw. „Warthegau” — Greiser 
stosując akt represji za to, że w okresie mię
dzywojennym w wyborach do najwyższych 
władz kościelnych parafia wieluńska zawsze 
oddawała decydujący głos pognębiający kan
dydatów niemieckich, polecił przerobić koś
ciół na... kino!

Bóg zrządził, że tam, gdzie ,,nigdy nie mia
ła być mówiona polska modlitwa” , nigdy też 
nie wyświetlono żadnego filmu, bowiem 
Niemcy czarnomorscy sprowadzeni przez Hit
lera z ZSRR, którzy objęli majątki po wy
siedlonych Polakach i nieprzychylnie nasta
wieni byli do władz okupacyjnych, ostro 
przeciw temu zaprotestowali. W rezultacie w 
budynku tym zorganizowano stolarnię.

W 1945 r. parafię obejmuje ponownie jej 
zasłużony proboszcz —  ks. Henryk Wendt, 
który dzięki Opatrzności Bożej przetrwał 
obóz i wojnę. Zdołał on, chyba dzięki wiel
kiemu swemu autorytetowi, mimo niedobo
rów finansowych, znaleźć skromne środki i w 
dość krótkim czasie przywrócić budynkowi 
jego dawną funkcję. Dzięki jego usilnym sta
raniom Wojewódzki Konserwator Zabytków 
ma w najbliższych latach przywrócić kościo
łowi jego pierwotny wygląd.

Muszla, choć dawno z morza wyłowiona, 
wciąż dźwięczy echem życia głębi oceanów; 
podobnie mury kościelne, gdy w skupieniu 
wewnętrznym wśród nich się znajdziemy, są 
w stanie do nas przemówić. Nasiąkły bowiem 
przeżyciami ludzi, którzy byli przed nami, 
widziały spotkania człowieka z Bogiem, 
wchłonęły łzy radości matek przynoszących 
dzieci do chrztu, ale też ciężkie łzy żałoby. 
Mury — świadkowie życia.

Często biegnę myślą do prostych, wznios
łych murów wieluńskiego kościoła, bielejących 
pośród lip rozłożystych i fiołkowych dywa
nów. Ze wzruszeniem je wspominam. Może 
dlatego, że są świadkami dni moich prziodków, 
a częściowo i moich? Dzisiaj, w przededniu 
20 rocznicy konfirmacji, którą w tych murach 
uzyskałem, z szacunkiem chylę głowę przed 
ich wiekiem i przeszłością.

Im też oraz ich wiernemu i godnemu słu
dze i duszpasterzowi —  Przewielebnemu Ks. 
Seniorowi Henrykowi Wendtowi, ten skrom
ny szkic poświęcam w 80 rocznicę Jego uro
dzin i w półwiecze pracy duszpasterskiej.

Janusz Oksza
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P H Z E G L Ą
Tematyka II Soboru W a
tykańskiego nie schodzi z 
centrum publicystycznej u- 
wagi. Często dopiero teraz 
ukazują się na lamach 
pism artykuły omawiające 
dokładnie poszczególne 
problemy poruszane przez 
Vaticanum II.
Ostatni numer EUHEME- 
RA (przegląd religioznaw
cy ) 2— 4/66 r. w całości 
niemal poświęcony jest 
mu zagadnieniu, przyno
sząc wiele ciekawycn in
formacji i omówień nie
których dokumentów s^- 
oorowych. Numer otwie
ra artykuł Józefa Kellera 
zatytułowany: „ fro o ie m
dtosunku K o ś c io ła  clo n ie 
w ie rzą cy ch  na I I  Sob orze  
W a ty k a ń sk im ” . Zagadnie
nie to jest tym bardziej 
ciekawe, iż wysuwa się o- 
no na czoło nie tylko w 
Kościele rzymskokatollc- 
Kim. Jest to w  tej cnwili 
problem ogólnochrześcijań- 
skl.
Keller omawia to zagadnie
nie na kanwie konstytucji 
soborowej: O K o ś c ie le  we  
lo sp ó łczesn ym  św iecie. O- 
mawia on obecne stanowi
sko Kościoła rzymskokato
lickiego w stosunku do ate- 
izmu.
Jan Wierusz-Kowalski w  
artykule: „So b ó r, e k u m e 
n izm  a w olno ść r e l ig i i” a- 
nalizuje dokumenty sobo
rowe dotyczące zagadnień 
ekumenizmu i wolności re
ligijnej. Dokumentami e- 
kumenicznymi nazywamy 
te dokumenty soborowe, 
które omawiają stanowis
ko Kościoła rzymskokato
lickiego w stosunku do 
innych Kościołów. W  skład 
ich wchodzą: dekret „O  e-  
k u m e n izm ie ” i dwie dekla
racje: „O sto su n k u  K o 
śc io ła  do re l ig i i  n ie c h rz e 
ś c ija ń s k ic h ” i „O w o l
n o ści r e l ig i jn e j” . Wszystkie 
te dokumenty wyszły z re* 
dakcji Sekretariatu do 
Spraw Jedności Chrześci
jan, kierowanego przez je
zuitę kard. Bea. 
Wierusz-Kowalski przed
stawia proces powstawania

D P R A S Y
tych dokumentów na So
borze, podaje wyniki gło
sowań i charakteryzuje dy
skusję soboru nad nimi. 
Komentuje też stanowisko 
Kościołów protestanckich i 
prawosławnych odnośnie 
do ekumenizmu w  wyda
niu soborowym.
,Za ró w n o  p ro te sta n ty zm -
ja k  i  K o ś c io ły  p ra w o sła w 
ne —  pisze Wierusz-Ko
walski —  o c e n iły  z  s y m 
patią  —  ale i  z  pew ną r e 
ze rw ą  —  te p ie rw sze  k r o 
k i, tak  n ie śm ia ło  staw ian e  
p rze z  K o ś c ió ł k a t o lic k i w  
k ie r u n k u  u sta le n ia  w s p ó l
n e j p ła sz c z y z n y  rozm ów .

Z d a n ie m  n ie k tó ry c h  ob
se rw a to ró w  z  ra m ie n ia  K o 
śc io łó w  p ro te sta n ck ich  i  
p ra w o sła w n y ch  na soborze, 
R z y m  na d a l ro zp a tru je  e- 
k u m e n izm  w y łą c z n ie  z  w ła 
snego po d w ó rka . Z a p a tru 
je  się  on na e k u m e n izm  z  
p u n k tu  w id ze n ia  sto su n 
ków , ja k ie  p o w in n y  łą cz y ć  
k a to lic y zm  z in n y m i w y 
zn a n ia m i c h rz e ś c ija ń s k im i, 
a n ie  z  p u n k tu  w id ze n ia  
w sp ó ln e j k o n c e p c ji i  d o k  
t ry n y  k o śc io łó w  c h rz e ś c i
ja ń sk ich . W ten sposób  
w cią ż  p o k u tu je  w  d e k re 
cie ta sam a k o n ce p c ja , k tó 
rą  tak  m ocn o eksp o n u je  
e n c y k lik a  E cc le s ia m  Su a m  
P a w ła  V I ,  a m ia n o w ic ie  —  
k o n ce p c ja  k rę g ó w  k o n c e n 
try c zn y c h  u tw o rzo n ych  
p rze z in n e  w y zn a n ia  w o kó ł 
K o ś c io ła  ka to lick ie g o . P r a 
w osła w ie  i K o ś c io ły  oraz  
w sp ó ln o ty  p ro te sta n ck ie  
są sp row adzone do r o li  sa 
te litów , k rą żą c y c h  w o kó ł 
pa piestw a i pręd?«ej czy  
p ó źn ie j sk a za n y ch  na d e -  
z in teg ra c  ę, bądź też na 
pow rót do K o ś c io ła  «m a 
cie rzyste g o » . T a k a  k o n c e p 
c ja  n ie za m y k a  o czyw iśc ie  
dro g i do d ia logu , ale ró w 
nież n ie  bardzo  ją  u ła 
tw ia ” .

Cenną pozycją w  osta
tnim Euhumerze jest bi
bliografia prac o II Sobo
rze Watykańskim. Obejmu
je ona pozycje książkowe 
i artykuły, a także wa
żniejsze informacje i ko

munikaty opublikowane w  
języku polskim, a poświę
cone II Soborowi Waty
kańskiemu. Zestaw biblio
graficzny obejmuje zarów
no pozycje laickie, jak i 
konfesyjne, uwzględniając 
najważniejsze czasopisma, 
wychodzące w  Polsce. Bi
bliografia zawiera prace 
opublikowane od roku 1959 
do marca 1966 r., ustawio
ne chronologicznie.
Dla tego, kto będzie chciał 
sięgnąć po prace o II So
borze Watykańskim biblio
grafia ta stanowi nieoce
nioną pomoc.
W tym  samym numerze 
znajdujemy arty^uf zna
nego religioznawcy polskie
go, Zygmunta Poniatow- 
-sxiego o Ewangelii Jana. 
Poniatowski, czołowy ba
dacz marksistowski, ma w 
swym dorobku szereg pu
blikacji, dotyczących za
gadnień religijnych. Prace 
jego cieszą się dużą popu
larnością nie tylko w ko
łach marksistowskich, lecz 
+aiże są w  centrum uwagi 
badaczy chrześcijańskich 
W artykule umieszczonym 
w Euhemerzc i zatytuło
wanym: „ A k t u a ln y  stan
badań nad E w a n g e lią  w e 
dług Ja n a ” —  przedstawia 
najnowsze badania nad tą 
Ewangelią. Praca jest mo
cno udokumentowana naj
nowszą literaturą nauko
wą. „P rze ło m  X I X  X X  
w ie k u  —  pisze Poniatow
ski p rz y n ió s ł now ą fa lę  
za in tere so w a ń  d la  E w . Jn .,  
spow odow aną g e n era ln ym  
postępem  w  badaniach  nad. 
otoczeniem  k u ltu ra ln o -re 
lig ijn y m  Stareg o  i  Now ego  
Testa m en tu , ja k o  też ro z 
w ó j a n a liz  ję zy k o w y c h  
badań nad ko m p o zy c ją  l i 

teracką  i  s tru k tu rą  lo g i
czno ideow ą ew ang elii. Z a 
sadniczą  ro lę  odegrała  tu  

R e lig io n s  g e sch ich tlich e  
Sc h u le , ze szczeg ó ln ie  za 
słu żo n ym i d la  badań nad  
N o w ym  Testa m en tem  po
stacia m i J .W e issa  i W. 
W redego. O k re s  ten ozna
czał istotną p rzem ian ę ja 
kościow ą w d zie ja ch  b a 
dań nad Ja n e m : p ro k u r - 
sor esch ato log izm u  — W. 
B a ld e n sp e rg e r zw ra ca  u 

wagę na ap o lo g etyczn y  ch a 
ra k te r  E w .Jn , pod w aża jąc  
d o tych cza so w y obraz te j 
ew a n g e lii ja k o  u tw o ru  w y 
łą czn ie  » p n eum atyczno-  
-sp eku la tyw n eg o « ; E .A b b o t  
daje szczegółow ą an a lizę  
sło w n ictw a  i  g ra m a ty k i 
Ja n o w e j, k tó ra  w yk a za ła  
sta tysty czn ie  n ie je d n o ro d 
ność C o rp u s  Jo a n n e u m  o - 
raz w ię z i E w .J n  z  M a r
k ie m  i-Ł u k a s z e m . N a jw a ż 
n ie jszy m  osiąg n ięc iem  te
go o k re su  je st s fo rm u ło 
w a nie tezy  o h e te ro g e n icz
n y m  ch a ra k te rze  sam ej 
E w .Jn , w y su n ię te  p rze z  W. 
So ltaua , E . S ch w a rtza , J .  
Sp ittę  i J.W e lh a u se n a  w  
latach 1901— 1910” .
Praca Poniatowskiego za
sługuje tym bardziej na 
uwagę, iż jest jednym z 
nielicznych opracowań E- 
wangelii Jana w języku 
polskim. Dodatkową jej 
wartość stanowi najnowsze 
opracowanie chronologii 
Ew.Jana, uwzględniające w  
tym zakresie prace Bult- 
manna, Hatkego, Beckera 
i wielu innych sławnych 
badaczy nowotestamento- 
wych.
ZESZYTY ARGUM EN
TÓW nr 3/66 drukują o- 
mówienie stanowiska Pol
skiej Rady Ekumenicznej 
wobec orędzia biskupów 
polskich do biskupów nie
mieckich. Autorem arty
kułu jest Jan Guranowski, 
który podaje garść infor
macji o ruchu ekumenicz
nym w  ogóle, następnie o- 
mawia strukturę PRE i jej 
organu prasowego. Po tych 
krótkich informacjach au
tor przechodzi do omówie
nia samego dokumentu, 
pisząc: „ P u n k te m  w y jśc ia  
S ta n o w isk a  P R E  je st a n a
liza  h is to ry c zn e j za w a rto 
śc i O rę d zia  b isk u p ó w  p o l
sk ic h  do b isk u p ó w  n ie m ie 
c k ich . N a stę p n ie  do ku m en t  
a n a lizu je  k o le jn o  „teologię  
O rę d zia ’ oraz a k tu a ln e  p ro 
b lem y poztaw y p a tr io ty c z
n e j c h rze ś c ija n  p o lsk ich . 
T o n  d o ku m en tu  je st k r y 
ty c zn y  pod adresem  au to
ró w  O rę d zia  choć u m ia r 
ko w a n y  i p o w śc ią g liw y  w  
form  e” .

A .  W .
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wstępnych uwagach o Reformacji 
w Europie, z zagadnieniami tego 
ruchu w Polsce.

Autor zwraca uwagę, że rodzima 
Reformacja była nie tylko wyni
kiem obcych wpływów, grunt do 
niej przygotowały żywe jeszcze 
tradycje husyckie. W  roku 1515, a 
wiec ma dwa lata przed występie- 
niem Lutra, Biernat z Lublina 
stwierdza, że nie należy bezkryty
cznie poddawać się autorytetowi 
papieży, którzy ,,źle dbają o Koś
ciół”. Reformacja znajduje w Pols
ce podatny grunt wskutek roz
winiętych konfliktów społecznych. 
Luteranizm, radykalny anabap- 
tyzm, znajdują wielu zwolenni
ków. Rozwija się myśl o powoła
niu Kościoła narodowego; działacze 
Reformacji dążą do połączenia 
różnych wyznań na gruncie jed
ności konfesyjnej. Śmierć jej naj
większego orędownika, Jana Łas
kiego, w  roku 1560, w  dużym stop
niu zahamowała te dążenia.

Janusz Tazbir wiele miejsca po
święca problemowi swobód wyz- 
mamowycn, tak charakterystycz

nych dla szesnastowiecznej Polski, 
dzięki którym mógł się swobodnie 
rozwijać arianizm, wysuwający 
radykalne hasła społeczne.

O ruchu tym —  który wyrósł na 
.gruncie Kośćio&a reformowanego 
wskutek konfliktu między szlach- 
ią a duchownymi (głównie pocho
dzenia Dlebejskiego), który później, 
po wypędzeniu arian z Polski w  r. 
1658 zaniósł idee racjonalizmu reli
gijnego i tolerancji na zachód 
Europy —  szeroko pisze Zbigniew 
Ogonowski.

Szlachta wywalcza szerokie przy
wileje jak żaden inny stan w  któ
rymkolwiek państwie Europy. W  
zakres tych przywilejów wchodzą 
też swobody wyznaniowe. Uchwa
lona w  roku 1573 przez szlachtę 
katolicką i protestancką tzw. kon
federacja warszawska, dająca szla
chcie swobody religijne, była jak 
by odpowiedzią na wojny religijne 
i  masowe rzezie we Francji. Jak 
pisze Janusz Tazbir, „ko n fed era cja  
w a rsza w sk a  u ch w a lo n a  w  m om en
cie sza le ją cy ch  na Z a ch o d z ie  w a lk  
w y zn a n io w y ch , m ia ła  za b ezp ie czyć  
P o ls k ę  p rze d  p o w tórzen iem  się  w  
n ie j w y p a d kó w  n ie m ie c k ic h  czy  
fra n c u sk ic h . S ta n o w iła  ona s łu szn y

pow ód do d u m y tego od łam u  
sz la c h ty , k tó ry  d o p ro w a d ził do je j  
u ch w a le n ia . K o n fe d e ra c ja  sp ra w iła , 
że P o ls k a  stała się w po ło w ie  X V I  
w ie k u  sch ro n ie n ie m  d la  w s zy s t 
k ic h  p rze śla d o w a n y ch  za  sw oje  
w y zn a n ia  w  ca łe j E u ro p ie , a zy le m , 
w  k tó ry m  ro z w ija ją  się sw obodnie  
n a jró żn ie jsze  se k ty  i u g ru p o w a n ia  
re fo rm a cy jn e ...” . Rozwija się szkol
nictwo protestanckie, przede wszy
stkim kalwińskie, dają się zauwa
żyć pierwsze przejawy libertyniz- 
mu religijnego. Niestety, ten roz
kwit nie Dotrwa długo. Reformacjo 
polska, opieraiaca się na rozbież
nościach między możnowładcami 
świeckimi a duchownymi, stano
wiła dla szlachty narzędzie do 
osiągnięcia swych dążeń. Po ich 
zaspokojeniu szlachta od Reforma
cji odchodzi.

Nie sposób — z powodu szczupło
ści miejsca —  szerzej omówić po
szczególne pozycje tego ciekawego 
zbioru. Wszystkich zainteresowa
nych odsyłam do ciekawej i w ar
tościowej książki, jaką jest bez
sprzecznie praca „Dzieje Polski r  
współczesność”.

J. S.

ROZKŁAD NABOŻEŃSTW W WARSZAWIE

DATA
PAR AFIA  EW ANGELIC 

KO-REFORM OW ANA  
Świerczewskiego 74

PARAFIA  EW ANGELICKO- 
-AUGSBURSKA  

ŚW. TRÓJCY 
PI. Małachowskiego

DRUGA PARAFIA  EW AN 
GELICKO-AUGSBURSKA  

Puławska 2

1.12.65
11 niedz. Adw.

Nabożeństwo z Wieczerzcą 
Pańską o godz. 10 
— ks. B. Tranda

godz. 10.30 — spowiedź
godz. 11.00 — nabożeństwo !
z Kom. św. — ks. sen. R. Trenkler

godz. 9.30 — nabożeństwo szkolne 
godz. 10.30 — spowiedź 
godz. 11.00 — nabożeństwo 
— ks. K. Messerschmidt

11.12.66
£11 niedz. Adw.

Nabożeństwo o godz. 10 
— ks. sup. J. Niewieezerzał

godz. 10.30 — spowiedź 
godz. 11.00 — nabożeństwo 
z Kom. św. — ks. Wł. Nast

godz. 9.30 — nabożeństwo szkolne 
godz. 10.30 — spowiedź 
godz. 11.00 — nabożeństwo 
— ks. M. Messerschmidt

17.12.66 Wieczór wigilijny dla doro
słych o godz. 18

18.12.66
IV niedz. Adw.

Nabożeństwo o godz. 10 
- • ks. B. Tranda 
Wieczór Gwiazd, dla dzieci 
o godz. 17 — ks. B. Tranda

godz. 10.30 — spowiedź 
godz. 10.30 — spowiedź 
z Kom. św. — ks. sen. R. Trenkler

godz. 9.30 — nabożeństwo szkolne 
godz. 10.30 — spowiedź 
godz. 11.00 — nabożeństwo 
— ks. K. Messerschmidt

<£4.12.66
wigilia

Nabożeństwo o godz. 17
— ks. sup. J. Niewieezerzał
— ks. Bogdan Tranda

godz. 16.30 — nabożeństwo 
-- ks. sen. R. Trenkler

godz. 9.30 — nabożeństwo szkolne 
godz. 10.30 —• spowiedź 
godz. 11.00 — nabożeństwo 
— ks. K. Messerschmidt

25.12.66
Boże Narodzenie

Nabożeństwo o godz. 10  
— ks. sup. J. Niewieezerzał

godz. 11.09 — nabożeństwo 
— ks. Wł. Nast

godz. 9.30 — nabożeństwo szkolne 
godz. 11.00 — nabożeństwo 
godz. 11.0 0  — nabożeństwo 
— ks. M. Messerschmidt

:erz.66
II Dzień Świąt 
Hożego Narodzenia

Nabożeństwie o godz. 10 
z Wiecz. Pańska 
— ks. Bogdan Tranda

godz. 10.30 — spowiedź 
godz. 11.00 — nabożeństwo 
z Kom. św. — ks. sen. R. Trenkler

godz. 9.30 — nabożeństwo szkolne 
godz. 10.30 -• spowiedź 
godz. 11.00 — nabożeństwo 

j —  ks. M. Messerschmidt
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