


APEL KONSYSTORZA KOŚCIOŁA 
EWANGELICKO-REFORMOWANEGO

DRODZY BRACIA I SIOSTRY!

Wdzięczni jesteśmy naszemu Ojcu Niebieskiemu, że możemy rozwijać dzia
łalność Kościoła, że pomimo trudności różnej natury pozwala nam na uży
teczną pracę zborów, że pozwala spełniać Kościołowi jego dzieło głoszenia 
Ewangelii i umacniania więzi braterskiej, że pozwala nam spełniać poży
teczną rolę w gronie chrześcijańskich Kościołów naszego kraju, pracować 
dla Jego chwały i dla pożytku naszych bliźnich. Wierzymy, że skoro dana 
nam jest możliwość działania, to kryje się w tym zobowiązanie do speł
nienia roli, do jakiej nasz Kościół został powołany. Wierzymy, że dzie
dzictwo wiary i specyficzne wartości naszej tradycji kościelnej mogą przy
czynić się do duchowego oddziaływania na środowiska, w jakich żyjemy 
jako zwarte grupy wyznawców, jako poszczególne rodziny i jednostki. 
Mamy również możność wniesienia pozytywnego wkładu do braterskich 
stosunków, łączących nas z innymi Kościołami we wspólnym poszukiwa
niu jedności Kościoła.

Specyfiką naszego środowiska kościelnego jest rozproszenie współwyznaw
ców na terenie całego kraju. Również wszystkie placówki kościelne mają 
charakter diaspo;alny nawet tam, gdzie na stosunkowo niewielkim terenie 
skupiona jest większa ilość współwyznawców. Z tej sytuacji wynikają za
równo pewne trudności, jak i zadania do spełnienia. Szczególnie niekorzyst
nie odbija się to na stanie materialnym zborów i całej Jednoty reform o
wanej. Koszty funkcjonowania są w takich warunkach stosunkowo wy
sokie. Zdajemy sobie sprawę, że Kościół nasz może liczyć na swych człon
ków i ilekroć zachodziła potrzeba, tylekroć znajdowali się ludzie cfiarni, 
gotowi do współpracy i do dużych ofiar materialnych. Referat i dyskusja 
w czasie Synodu wykazały, że zachodzą jednak dość istotne dysproporcje 
pomiędzy poszczególnymi zborami, a także wewnątrz zborów, pomiędzy 
tymi, którzy dają duży wkład czasu, pracy lub świadczeń materialnych, 
a tymi, którzy z różnych powodów nie ujawniają swej odpowiedzialności 
za społeczność kościelną. Dyskusja synodalna wykazała, że Kościół musi 
w swej pracy uwzględnić w dużo większej mierze zagadnienie ofiarności; 
w wyniku tego Synod powziął uchwałę o ogłoszeniu roku 1967 rokiem 
ofiarności.

Dlatego we wszystkich dziedzinach naszej pracy musimy zwrócić baczną 
uwagę na to zagadnienie. Kolegia Kościelne powinny w swej pracy prze
widzieć czas na omówienie problemu ofiarności na terenie swych zborów, 
przeprowadzić zebrania z członkami zborów w celu przedyskutowania tej 
sprawy i pobudzenia poczucia współodpowiedzialności. Pod tym kątem w i
dzenia Kolegia winny również wnikliwie zbadać budżety roczne. Duchow
ni powinni w nauczanu Słowa szerzej uwzględniać wskazówki, jakie daje 
w tym względzie Pismo Święte. Nauczanie w Szkole Niedzielnej, na lek
cjach religii i w przygotowaniu przedkonfirmacyjnym powinno objąć wy
chowanie dzieci i młodzieży w duchu ofiarności. Młodzież naszych zborów 
wzywamy, aby rozwinęła swe dotychczasowe doświadczenia i wrażliwość 
na potrzeby tych, którzy są blisko, w obrębie oddziaływania naszych zbo
rów, jak i tych daleko, na rzecz których już podejmowała skuteczne akcje. 
Przypominamy Wam wszystkim, drodzy Bracia i Siostry, że Wasze świad
czenia na rzecz Kościoła, konieczne do jego funkcjonowania, są tylko czą
stką ofiarności wiernych. Kościół bowiem nie istnieje dla siebie jako 
instytucja, nie chce panować i odbierać świadczeń, lecz powołany został 
przez swego Pana i Głowę, Jezusa Chrystusa, aby służył, jak i On nie 
przyszedł, by Mu służono, ale żeby służył i dał życie swoje na okup.
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V — Patriarchat Ekumeniczny K cn - 
0 stantynopola i Kościół Ewangelicki

Niemiec postanowili utworzyć
< wspólną 1komisję teologiczną, któ- 
 ̂ rej zadaniem będzie badanie mo- 

\  żliwości ekumenicznej współpracy 
\  obu Kościołów. Decyzja utworzenia 
\  komisji zapadła podczas wizyty 
 ̂ biskupa Kurta Scharfa z Berlina w 

\  partriarchacie w Istambule.
* * *

a — W Buenos Aires duchowni Koś- 
i| dołów protestanckich i katolickich 

utworzyli wspólną grupę, której 
|i zadaniem jest „apel do ludzi do- 
(I brej woli” , o międzynarodową 
4! sprawiedliwość, pokój na śwlezie 

oraz zwalczanie wojny. Wspólne 
<> oświadczenie grupy zostało edezy- 
 ̂ tane podczas spotkania ekumenicz- 
nego na Wydziale Teologicznym 
uniwersytetu w Buenos Aires.

V * * *
0 — W Czechosłowacji liczba studen-
< tów na wydziałach teologicznych
< wynosi 187. Na fakultecie im. Ko- 
 ̂ meńskiego studiuje 51 studentów, 
\  w tym 21 studentów z Kościoła 
 ̂ Braci Czeskich, 15 reformowanych, 

J 4 baptystów, 4 adweniys 'ó jo, 1 me- 
\  todysta oraz 1 student z Czeskiej

Unii Braterskiej. Na luterańskim
1 fakultecie w Bratysławie studiuje 
I 38 studentów, w tym 2 baptystów 
I i 13 studentów z Jugosławii. Fa- 

i> kultet im. Jana Husa w Pradze
liczy 37 studentów, a fdkultet Ko- 

ji ścioła prawosławnego w Presov l i - 
<1 czy 55 studentów.
 ̂ * * *

4} — Kato lićk i uniwersytet w Lowa- 
(! nium (Belgia) przyznał dr W. A. 
) Visser ’t Hooftowi doktorat hono- 
I rowy. Odznaczenie to przyznano za 

wybitne zasługi Visser ’t Hoofta 
położone na polu zbliżenia między 
Kościołem rzymskokatolickim a 

li Kościołami wchodzącymi w skład 
41 Światowej Rady Kościołów.
 ̂ * * *

{) — Katolickie Wydawnictwo „Vo- 
() zes” w Brazy lii wydało ostatnio 

dwie książki teologów protestan- 
ckich. Pierwszą pozycją jest praca 

 ̂Richarda Shaulla na temat anali- 
 ̂ zy teologicznej pojęcia rewolucji.
Druga książka jest traktatem o wy- 

i1 chowaniu, napisana przez prote-
< stania z Szwajcarii.

W szeregach naszych nigdy nie brakło ludzi ofiarnych w pracy społecznej 
i sumiennych w pracy zawodowej. Chrześcijanin żyjący Ewangelią wie o 
tym, że jego życie ma sens wówczas, gdy jest pożyteczne dla ludzi. P racuj
my nad utrwaleniem i rozwinięciem tych dobrych tradycji Kościoła.

Superintendent Kościoła Prezes Konsystorza
(—) Ks. Jan Niewieczerzał (—) Aleksander Garszyński

A * * *

 ̂ — Z końcem grudnia ub.r. w 
 ̂ Warszawie odbył się kolejny 
a kurs ewangelizacyjny, organizowa- 
I ny przez Kościół Baptystów. Kurs 
I prowadzili duchowni z Kościoła 

Baptystów. Uczestniczyło w nim 
4  ok. 100 osób.
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ZDZISŁAW PAWLIK

Tajemnica wielkiej przemiany
„Wstał Pan prawdziwie” (Łuk. 24:34). „Tego początkowo nie
rozumieli uczniowie jego” (Jan 12:16).

W wydarzenia tego tygodnia rozgrywały się 
w błyskawicznym tempie. Triumfalny 

wjazd do Jerozolimy, oczyszczenie świątyni, 
cykl wspaniałych przypowieści i mów na te
mat końca świata, przybycie Greków pragną
cych widzieć Jezusa, Ostatnia Wieczerza, bój 
to Ogrójcu, zdrada, przesłuchanie, „proces”, 
wyrok, ukrzyżowanie, grób. Ze śmiercią uko
chanego Pana runęły w gruzy wszystkie na
dzieje, oczekiwania i plany uczniów. „A m yś
my się spodziewali, że odkupi Izraela...” (Łuk. 
24:21). Wpadli w stan jakiegoś odrętwienia. 
Wszystko to stało się zbyt nagle. Po sukcesach 
ubiegłych lat nadszedł tak nieoczekiwany ko
niec. To prawda, że Jezus kilkakrotnie zapo
wiadał swą mękę i śmierć. Mówił, że „będzie 
w łonie ziemi przez trzy dni i trzy noce” (Mat. 
12:40), że „będzie odrzucony przez starszych, 
arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie i m u
si być zabity” (Mar. 8:31), że „musi wiele 
cierpieć” (Łuk. 17:25), że jest dobrym Paste
rzem, a „dobry Pasterz życie swoje kładzie za 
owce” (Jan 10:11). Wypoioiedzi tych nie 
brali jednak dosłownie. Uważali je za jedne 
z tych przypowieści, które posiadają jakieś 
ukryte, symboliczne znaczenie. „Jeszcze tego 
nie zrozumieli”.

Teraz już nie mieli złudzeń. Pan umarł. 
Pozostał wielki zawód, rozpacz, rezygnacja 
i lęk. Co stało się z wielkimi planami i marze
niami? Nawet Piotr, przedsiębiorczy, ener
giczny, pełen zapału nie widzi przed sobą in
nej przyszłości, jak powrót do dawnego zaję
cia. „Powiedział do nich Szymon Piotr: Idę ło
wić ryby. Rzekli mu: Pójdziemy i my z tobą” 
(Jan 21:3).

Czy tacy ludzie mogli być założycielami 
nowej religii, żarliwymi krzewicielami Ewan
gelii, zdolnymi do największych wyrzeczeń, 
poświęceń, do złożenia życia za wiarę? Na

pewno nie! U podłoża każdej wielkiej idei jest 
zawsze jakieś głębokie przekonanie, nieza
chwiana pewność, wiara. By innych przeko
nywać trzeba być samemu przekonanym. 
A przecież niczego bardziej, jak właśnie tego 
brakowało uczniom w owym czasie. Później, 
Jezus musi „ganić ich niewiarę” (Mar. 16:14). 
„Tego początkowo nie zrozumieli uczniowie”.

Niedługo potem wszakże ci sami ucznio
wie ukazują się nam jako nowi ludzie, grun
townie przemienieni. Są radośni. pewni siebie, 
szaleńczo odważni, niestrudzeni w krzewie
niu Ewangelii. Co się stało? W czym się kryła 
tajemnica tej wielkiej przemiany? Co spowo
dowało zmianę ich postawy i zachowania? 
Musiało widocznie zaistnieć coś wielkiego, 
niezwykle ważnego, posiadającego decydujące 
znaczenie. Jakież może być inne wytłumacze
nie tego faktu? Odpowiedź znamy. Jest tylko 
jedna. Tym przełomowym wydarzeniem było 
zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa. 
Tylko to tłumaczy fakt przekształcenia się 
gromady oszołomionych, zalęknionych ludzi 
w bohaterów wiary.

Hipoteza głosząca, iż wiara w zmartwych
wstanie zrodziła się z podnieconej wyobraźni 
uczniów, oczekujących na tego rodzaju w y
darzenie, jest absurdalna. Byli oni bowiem do 
niego zupełnie nie przygotowani. Mimo, iż 
Jezus niejednokrotnie i wyraźnie swe zmar
twychwstanie zapowiadał. Jak reagowali na 
wieści o zwycięstwie Pana? Relację niewiast 
uważali za „baśnie” (Łuk. 24:11). „Nie uw i2- 
rzyli” dwom uczniom z Emmaus (Mar. 16:13). 
Nie uwierzyli, iż Pan ukazał się Piotrowi 
(Łuk. 24:11). Najdobitniejszym przykładem tej 
niewiary był Tomasz. „Jeśli nie ujrzę na rę
kach jego znaku gwoździ i nie włożę palca 
mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki 
mojej w bok jego, nie uwierzę° (Jan 20:25).

3



Dopiero potem, po spotkaniu ze Zmartwych
wstałym następuje wielka przemiana. Tomasz 
mówi: „Pan mój i Bóg mój" (Jan 20:28). Od
tąd uczniowie głoszą wszędzie z niezachwianą 
wiarą zwycięstwo Jezusa.

Absurdalna jest również hipoteza o w y
kradzeniu ciała Chrystusa z grobu. Powstaje 
bowiem natychmiast problem: Co się z tym  
ciałem stało? Wymienia się następujące mo
żliwości: ciało wykradli uczniowie albo żydzi. 
Jeśli dokonali tego żydzi, to nie ulega wątpli
wości, że przy najbliższej okazji wystawiliby 
ciało na widok publiczny, by udowodnić, że 
Jezus istotnie nie zmartwychwstał. Byłby ar
gument niezbity. Wiemy jednak, że tego nie 
uczynili. Po zesłaniu Ducha św. napływ wier
nych do Kościoła był raptowny. Czytamy, iż 
w ciągu jednego dnia „pozyskanych zostało 
dusz około trzech tysięcy” (Dz. Ap. 2:41).

A może ciało wykradli uczniowie? Jak 
myślimy, czy religia wysuwająca tak wysokie 
wymagania etyczne mogła się opierać na 
kłamstwie? Co więcej, czy pierwsi jej krze
wiciele i wyznawcy dla kłamstwa wyrzekali 
się wszystkiego? „Sprzedawali posiadłości 
i mienie, i rozdzielali je wszystkim, jak komu 
było potrzeba” (Dz. Ap. 2:45). Czy dla kłam
stwa potrafiliby cierpieć niesłychane udręki, 
a nawet oddawać życie, i to z największym 
spokojem, a nawet z radością? A przecież nie- 
m,al wszyscy Apostołowie i niezliczone rzesze 
pierwszych uczniów oddały życie za wiarę w 
ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana. 
Jedna więc tylko nasuwa się odpowiedź. Jezus

naprawdę zmartwychwstał! Tylko ten fakt 
odsłania tajemnicę wielkiej przemiany i suk
cesów pierwszych uczniów. Tylko On był źró
dłem ich pociechy w chwilach strapienia. 
„Abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy 
nadziei nie mają. Albowiem jak wierzymy, że 
Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wie
rzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z ni
mi tych, którzy zasnęli” (1 Tes. 4:13,14).

Kiedyś ktoś zwierzył się Talleyrandowi, 
że wymyślił nową, doskonałą religię, prze
wyższającą wszystkie inne. Nie wiedział ty l
ko, jakim sposobem można by ją najskutecz
niej rozpowszechnić w świecie. Na to Talley
rand: ,-,Dam ci radę, idź, daj się ukrzyżować 
i trzeciego dnia zmartwychwstań, a ręczę, że 
sukces będziesz miał zapewniony”.

Dokonał tego Jezus. On tylko, będąc Sy
nem Bożym, mógł tego dokonać i dzięki temu 
Jego Ewangelia nie należy do sfery mitów  
i domysłów, lecz jest prawdą absolutną. 
Pierwsi chrześcijanie tak świadczyli: „To mó
wimy, cośmy słyszeli, cośmy oczyma naszymi 
widzieli, na cośmy patrzyli i czego się ręce 
nasze dotykały, o Słowie Żywota” (1 List Ja
na 1:1).

Wiara w zmartwychwstanie i zmartwych
wstałego Chrystusa może dokonać wielkiej 
przemiany również w naszym życiu. Może je 
opromienić wspaniałym blaskiem życia wiecz
nego, zmartwychwstanie Jezusa jest bowiem 
gwarancją również naszego zmartwychwsta
nia. „A Bóg i Pana wskrzesił i nas wskrzesi 
przez moc swoją” (I Kor. 6:14).

Prawdziwi 
władcy 
tej ziemi

„Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą zie
mię” (Mt. 5:5)

Z boru obcych nie chroni w świecie żadne osobiste prawo. Uczniowie nie wysu
wają żadnych roszczeń tego rodzaju, ponieważ są cisi i wyrzekają się wszelkich 

własnych praw, żyjąc dla Jezusa Chrystusa. Kiedy każą im być cicho, oni są cisi, 
gdy stosuje się wobec nich przemoc, znoszą ją  cierpliwie, poszturchiwani ustępują 
z drogi. Nie robią hałasu, kiedy dzieje się im krzywda. Z wszelkiego prawa dla 
siebie rezygnują na korzyść Boga, składając w Jego ręce wszelkie własne racje, 

uważając, że co słuszne jest w oczach Pana, to obowiązuje we wszystkim uczniów. 
Tylko to. Każde słowo, każdy gest ma potwierdzać prawdę, że nie należą do tej 
ziemi.

Pozostawcie im niebo, głosi świat litościwym słowem, przecież oni doń należą. 
Ale Jezus mówi: Oni posiądą ziemię. Ziemia należy bowiem do tych ludzi pozba
wionych prawa i mocy. Albowiem ci, którzy teraz posiadają ziemię przemocą 
i krzywdą, utracą ją; ci natomiast, którzy żyją tutaj jak wydziedziczeni, posiądą 
nową ziemię. Nie ma tu jednakże myśli o sprawiedliwości Boga karzącej świat 
doczesny (Kalwin), lecz to, że gdy nastanie Królestwo Niebios, ziemia zostanie od
mieniona i należeć będzie do Zboru Jezusa. Bóg przecież nie opuści ziemi. On ją  
stworzył. On zesłał na nią swojego Syna. On zbudował na niej Zbór. Tak więc 
w ramach czasu zrobiony już został początek. Ziemi został dany znak. Już tu taj, 
tym, którzy nie posiadają mocy, dany został kawałek ziemi; uczniowie mają Kościół, 
swą społeczność, jej dobra, braci i siostry — tak to prawda — wśród wielu prze
śladowań nie wyłączając Krzyża. Lecz także Golgota jest kawałkiem ziemi. Poczy
nając od tego miejsca, od Golgoty, gdzie umarł najcichszy z ludzi, odnowiona 
będzie cała ziemia. Kiedy nastanie Królestwo Boże, wtedy cisi posiądą okrąg ziemi.

Pastor Dietrich Bonhoeffer
zamordowany przez hitlerowców 9.IV.1945 r.
w KZ Flossenburg
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PIOTR SZOLC

Dwadzieścia

lat

badań

qumrańskich

Dwadzieścia lat temu, beduiń- 
ski pasterz z plemienia Ta’ami- 

re, imieniem Muhammed ab Dib, 
pędził przez pustynne ostępy Ju 
dei owce i kozy. Jedna z nich od
łączyła się od stada, zmuszając 
młodego pasterza do poszukiwań 
Przeszukiwany teren, leżący na 
skraju Morza Martwego, pocięty 
licznymi wąwozami, bogaty jest w 
liczne zapadliny i groty. Strudzony 
Beduin zaglądał wszędzie, ale 
nigdzie nie mógł znaleźć zaginione
go zwierzęcia. I oto nagle, kiedy
do jednej z rozpadlin zaczął w rzu
cać kamienie, usłyszał dźwięk tłu 
czonych naczyń. Nie omieszkał po
wiadomić o tym towarzysza i ra 
zem z nim zapuścił się do skalnej 
jaskini, gdzie z rozczarowaniem 
znalazł tylko jakieś dziwne, stare 
rulony skóry. One to okazały się 
bezcennymi zwojami znad Morza
Martwego.

To był początek, który mimo
że miał miejsce przed zaledwie 
20 laty (przypuszczalnie w marcu

1947 roku) niezupełnie we wszyst
kich szczegółach jednoznacznie by
wa przedstawiany i oceniany.

Po wielu tarapatach zwoje 
znalezione przez Beduinów we 
wspomnianej grocie — „grocie 
siedmiu zwojów”, znalazły się w 
rękach uczonych z Amerykańskiej 
Szkoły do Badań Wschodu i z Uni
wersytetu Hebrajskiego. Pierwsze 
ekspertyzy, pierwsze badania, któ
rych podwaliny stworzyli: W. F. 
Albright, E. Sukenik, M. Burrows, 
J. C. Trever, W. H. Brownlee i inni, 
pozwoliły stwierdzić, że nowe zna
leziska okazały się hebrajskimi i 
aramejskimi manuskryptami, po
chodzącymi z okresu od II w. 
przed Chr. do I w. po Chr. Wśród 
pierwszych zwojów znalazła się
m.in. najstarsza z dotąd znanych 
Księga Izajasza, datowana na II w. 
przed Chr.

Znalezisko Muhammeda ab Di- 
ba było impulsem do dalszych po
szukiwań, które rozpoczęli archeo
logowie pod kierunkiem w ybitne

go i wysoce cenionego rektora Bi
blijnej i Archeologicznej Szkoły w 
Jerozolimie, dominikanina R. de 
Vaux. Badania archeologiczne roz
poczęte w 1949 r., jak i nieustanne 
„myszkowanie” niestrudzonych Be
duinów, przyniosły odkrycie dal
szych manuskryptów, tak w rejo
nie ruin Chirbet Qumran, jak i w 
wywozie Wadi M urraba’at. Jedena
ście z przebadanych grot ąum rań- 
skich kryło w swym wnętrzu bez
cenne rękopisy, szczególnie zaś bo
gata okazała się grota czwarta 
(4Q) i jedenasta (11Q).

Wzbogacający się księgozbiór 
ąumrański, liczący dziesiątki ty 
sięcy fragmentów składających się 
na ok. 600 dzieł tak biblijnych, jak 
i pozabiblijnych, zainteresował u- 
czonych i nie tylko uczonych, o 
czym świadczy ciągle wzrastająca 
ilość publikacji, których liczba 
dawno przekroczyła 5 tysięcy.

Pierwsze publikacje nowo od
krytych tekstów, szczególnie poza
biblijnych, ukazały interesującą
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społeczność religijną czasów inter- 
testamentowych, od razu też spo
wodowały narodziny daleko idą
cych hipotez, które są jeszcze tu 
i ówdzie prezentowane. M anuskryp
ty, szczególnie zaś oryginalne pis
ma Społeczności ąumrańskiej — 
Reguła Zrzeszenia (1QS), Hymny 
(1QH), Dokument Damasceński (CD 
albo CDC) (znany nota bene z 
wcześniejszych odkryć dokonanych 
przez S. Schechtera w genizie sy
nagogi karaimskiej w Starym Kai
rze w 1896 roku), Komentarze do 
Ksiąg Prorockich, szczególnie na j
wcześniej znany Komentarz do 
Księgi Habakuka (lQpHab) — 
przyczyniły się do powstania w nie
których kręgach uczonych dość 
dziwnych teorii, które sugerowały, 
jakoby odkryte dokumenty wska
zywały na istnienie „przedchrześ
cijańskiego chrześcijaństwa”?! Trze
ba jednakże przyznać, że A. Du- 
pont-Sommer, uchodzący za tw ór
cę tej tezy, w późniejszych swych 
publikacjach wycofał się z zajętego 
stanowiska, które spotkało się z 
bardzo przychylną oceną w kołach 
religioznawstwa ateistycznego.

Takie interpretacje, jak i sze
reg innych dotyczących próby od
powiedzi na pytanie — kim byli 
autorzy manuskryptów, skłoniły 
badaczy do rozpoczęcia w 1951 r. 
wykopalisk na terenie samych 
ruin Chirbet Qumran. Od razu 
jednakże trzeba zdać sobie sprawę, 
że badania archeologiczne w ni
niejszym przypadku mogą przede 
wszystkim stanowić jedno z zasad
niczych uzupełnień próby rozwią
zania problemu ąumrańskiego, ni
gdy zaś same problemu owego nie 
rozwiążą.

Wykopaliska, prowadzone na 
terenie ruin, ukazały kompleks a r
chitektoniczny o charakterze blis
kim późniejszym „klasztorom”. 
Badania wykazały, iż budowla 
z niewielkimi przerwami była za
mieszkiwana od II w. przed Chr. 
do 68 r. po Chr. Na takie da
towanie wskazują liczne przesłan
ki m.in. znaleziska monet. Na bu
dowlę składały się zabudowania 
gospodarcze, jak  i te, które w peł
ni podkreślają społeczny i mona
styczny charakter sekty ąum rań
skiej, a są to przede wszystkim — 
skriptorium , w którym powsta
wały odkryte m anuskrypty; sala 
posiedzeń, spełniająca takż? rolę 
jadalni. Istnienie schodów pozwa
la przypuszczać, że znajdowała 
się co najmniej druga kondygria-

cja, gdzie mogły być zlokalizo
wane pomieszczenia mieszkalne — 
cele. Uwagę uczonych przyku
ły urządzenia wodociągowe z roz
budowanym systemem cystern, 
pełniących, zdaniem niektórych, ro
lę baptysterium, gdzie przjrpu- 
szczalnie dokonywano obmywań 
rytualnych, zaś pozostałe miały 
charakter ściśle gospodarczy. Z 
centralną budowlą ąumrańską 
związane były zabudowania gospo
darcze w pobliżu źródła Ain Fesh- 
ka, gdzie znajdowała się m.in. 
„plantacja” palm daktylowych.

Dokumenty odkryte w grotach, 
jak i przeprowadzone wykopaliska 
zmusiły badaczy do próby utożsa
mienia Zrzeszenia z Qumran z ja 
kąś konkretną, historycznie znaną 
grupą ówczesnego judaizmu. Ana
logie nasunęły się stosunkowo 
wcześnie, bowiem już profesor E. 
Sukenik wskazał na źródła Flawiu- 
sza, Filona Aleksandryjskiego czy 
Pliniusza, jako na te, które w y
mieniają — obok faryzeuszy i sa
duceuszy — esseńczyków, a k tó 
rych by należało utożsamiać z 
Zrzeszeniem z Qumran.

W tym miejscu warto wska
zać, iż poza wymienionymi, dość 
istotne dla problematyki wzmianki
0 essenizmie znajdują się w pis
mach Porfiriusza („De Abstinen- 
tia”), na które dotąd nie zwracano 
uwagi. Pozwalają one w sposób 
znacznie pełniejszy podbudować 
tezę o tożsamości essenizmu z 
Zrzeszeniem ąumrańskim.

Wiele danych zaczerpniętych 
z pism starożytnych jak i pierw
szych pisarzy Kościoła pozwala 
wykazać bogactwo analogii, ja 
kie zachodzą pomiędzy nimi a lite
raturą ąumrańską. Ale czy tyl
ko takich szukano analogii? Nie. 
Sam fakt, że wśród piśmiennictwa 
ąumrańskiego znaleziono wiele 
pism biblijnych (wszystkie księgi 
kanoniczne poza Księgą Estery) i 
to w istocie rzeczy najstarszych 
z dotychczas zachowanych, zachę
ciło szereg biblistów do głębokich 
badań tekstowych i porównaw
czych. Wykazały one, w  większości 
przypadków, nieznaczne odstęp
stwa od tekstu masoreckiego, 
z drugiej zaś strony — nasunęły 
szereg pytań co do kanoniczności 
Księgi Estery, czy np. Psalmu 151 
zachowanego tylko w Septuagincie
1 nie znajdującego si'ę w Kanonie 
palestyńskim, a odkrytego w ory
ginale, wśród literatury esseńskiej 
z Qumran.

W przypadku literatury pOza- 
biblijnej, jak już powiedziano, nie
którzy rozpoczęli poszukiwania w 
odniesieniu do pism Nowego Te
stamentu i tak zrodziły się dość 
radykalne hipotezy, których zna
czenie poważnie już osłabło, nie
mniej jednak przyczyniły się one 
do nowego oświetlenia niektórych, 
dotąd problematycznych, zagadnień 
Nowego Testamentu. Znajdowano 
więc analogie do „Ostatniej w ie
czerzy”, „Męczeńskiej śmierci 
Chrystusa” ; mało tego — Mistrza 
Sprawiedliwości, o którym teksty 
ąumrańskie mówią jako o nauczy
cielu Sekty, uważano za prototyp 
Chrystusa, wskazywano na zbież
ności ideologii chrześcijańskiej 
z doktryną esseńską.

Jak jednak w obliczu rzeczo
wej krytyki wygląda piśmiennic
two ąum rańskie w kontekście lite
ratury nowo testamentowej?

Zrzeszenie w Qumran, określa
jące się w  swej literaturze m.in. 
mianem Nowego Przymierza, Sy
nów Światłości, Synów Sprawiedli
wości etc., podkreślało jednocześ
nie swą chęć odcięcia się od ofi
cjalnego judaizmu, skupiającego się 
wokół świątyni. Oficjalny bowiem 
judaizm uległ silnej hellenizacji, 
zwłaszcza w okresie panowania 
syryjskiego. Tu tkwi także geneza 
Zrzeszenia. Wyodrębniło się ono 
prawdopodobnie z grupy chasidim 
(pobożnych), z inspiracji której 
wybuchła między innymi wojna 
machabejska. Widząc jednak, że 
charakter powstania Machabeu- 
szów przybiera oblicze przede 
wszystkim polityczne, grupa Nowe
go Przymierza udała sie do Da
maszku, czego ślady zdajemy się 
odnajdywać w Dokumencie Dama
sceńskim. Powraca jednak do P a
lestyny i zakłada „na miejscu pu
stym” swoją siedzibę. W tym też 
czasie (tj. w drugiej połowie II w. 
przed Chr.) zaczynają się rodzić 
pierwsze dokumenty nowego ugru
powania religijnego. Sięga ono ku 
najlepszym tradycjom judaistycz
nym, ku czasom zawiązania Przy
mierza z Izraelem na górze Sy
naj, ku działalności proroków. 
Stąd właśnie nie trudno w rysie 
Mistrza Sprawiedliwości zauważyć 
szereg analogii znanych nam 
z charakterystyki proroków. Szcze
gólnie bliska jest postać Nehe- 
miasza i Ezdrasza, co wydaje się 
tym bardziej uzasadnione, iż 
Mistrz Sprawiedliwości, podobnie 
jak Nehemiasz, pragnął reformy
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życia religijnego Izraela. Zresztą 
ta głęboka zależność od nauki 
Starego Testamentu daje się za
uważyć na każdym niemal kroku 
i to właśnie wielokrotnie nasu
wa dziwne, na pierwszy rzut oka, 
analogie z młodym chrześcijań
stwem, czerpiącym ciągle ze Stare
go Testamentu. Znając więc wspól
ne źródło, dziwić by się raczej n a 
leżało, gdyby brak było owych 
zbieżności pomiędzy essenizmem a 
wczesnym chrześcijaństwem.

Tym jednak wyraźniej dadzą 
się zauważyć poważne i zasadnicze 
różnice, zwłaszcza gdy zważyć sil
ny separatyzm Zrzeszenia, posunię
ty aż do nienawiści wobec Synów 
Ciemności, Synów Belia la , którymi 
byli wszyscy poza wybranymi, 
poza tymi, którzy skupiali się w 
szeregach Zrzeszenia z Qumran.- 
Wyraźny tego obraz znajdujemy 
szczególnie w Regule Wojny 
(1 QM), zwanej Wojną synów świa
tłości z synami ciemności.

Podobną terminologię znajdu
jemy w listach Apostoła Pawła, 
z tym jednakże, że duch nienawi
ści obcy jest otwartej, chrześcijań
skiej teologii miłości. Jest więc 
Paweł w pewnej mierze polemistą 
wobec poglądów esseńskich. Poza 
tym Qumrańczykom obca jest Pa
włowa nauka o Łasce, niemniej 
jednak szereg elementów doktryny 
esseńskiej, na czoło których wysu
wa się etyka, jest bliższych temu, 
co nauczał Paweł niż ówczesnemu 
judaizmowi.

Osoba Chrystusa i jej ewen
tualny związek z Zrzeszeniem po
siada dla nas szczególne znaczenie, 
tym bardziej, że w pewnym czasie 
wysunięto co prawda fałszywe, ale 
ważkie sugestie co do osoby Jezus a 
i Jego związków z essenizmem Od 
razu jednak trzeba powiedzieć, że 
choć próba widzenia w Komenta
rzu do proroctwa Habakuka 
(lQpHab) relacji o męczeńskiej 
śmierci Mistrza Sprawiedliwości 
została w pełni odrzucona, to jed
nakże inne sugestie zasługują na 
baczniejszą uwagę i ocenę.

Należy bowiem podkreślić, że 
nie tylko trzeba szukać ewentual
nych kontaktów Chrystusa z Qum- 
rańczykami, ale jest to jednocze
nie konieczne, by zdawać sobie 
sprawę, że w niczym nie umniejsza 
to wartości chrześcijaństwa, a

Aram tjski apokryf księgi Genesis 
z Qumran

wręcz przeciwnie, pozwoli lepiej 
zrozumieć jego narodziny. Wiele 
wskazuje na to, że Chrystus zetknął 
się z esseńczykami, czy to przez 
fakt przyjęcia chrztu z rąk Jana 
Chrzciciela, który pełnił swą misję 
w nieznacznej odległości od Qum- 
ran, i który — jak podkreśla to 
wielu, a szczególnie J. Danielou — 
spędził swe dzieciństwo w Qum- 
ran, czy też przez swój pobyt na 
pustyni, która obejmowała swym 
zasięgiem i Chirbet Qumran,

Jeśli zaś Ewangelie, opisując 
życie Chrystusa i jego działalność, 
ani razu nie wspominają, mówiąc 
o faryzeuszach i saduceuszach — 
esseńczyków, to nie wykluczone, iż 
używają innych określeń; i tak np. 
niektórzy egzegeci sugerują, że 
Chrystus mówiąc o „sprawiedli
wych” ma wielokrotnie na myśli 
właśnie mieszkańców Qumran. Z 
drugiej strony nie trudno odnaleźć 
nam szereg zbieżności tematycz
nych i tekstowych Kazania na gó
rze z Regułą Zrzeszenia, z tym 
jednakże, że są to wielokrotnie a r 
gumenty Jezusa przeciwko słusz
ności założeń Zrzeszenia. Daje się 
to wyraźnie zauważyć w Chrystu
sowym ujęciu miłości, czy sądze
nia, które w Zrzeszeniu osiągnęło 
niespotykane rozmiary (każdy krok 
członków Zrzeszenia ujęty był w 
kanony prawne, których nieprze
strzeganie pociągało za sobą po
ważne kary; np.: w sabat miano

się wstrzymywać od potrzeb n a tu 
ralnych).

Wśród pism Nowego Testa
mentu, poza wspomnianymi lista
mi Pawła, również Ewangelia Jana. 
operuje wielokrotnie zupełnie tą 
samą terminologią, ale jej istota 
jest znacznie głębsza i wielokrot
nie różna od tej, jaka przyświe
cała Sekcie ąum rańskiej.

Co do organizacji pierwszych 
gmin chrześcijańskich niepodobna 
oprzeć się wrażeniu, że ich struk
tura organizacyjna nader bliska 
była tej, jaką znamy wśród esseń
czyków — w sposób wybitny mo
żemy to zauważyć w przypadku 
prazboru jerozolimskiego, gdzie 
nawet poza ogólnie charaktery
stycznymi cechami, jak np. wspól
nota, stosunki braterskie, istniały 
i tendencje separatystyczne wobe: 
chrześcijan nlejudaistycznego po
chodzenia.

Tak więc, musimy stwierdzić, 
że dwudziestoletnie badania nad 
piśmiennictwem ąumrańskim, jak 
i przeprowadzone wykopaliska wy
kazały, że w okresie intertesta- 
mentowym istniała na gruncie ju 
daizmu bardzo ciekawa Społecz
ność religijna, której doktryna 
w pełni uzależniona była od S ta
rego Testamentu. W poglądach, 
które na przestrzeni istnienia Zrze
szenia ulegały ewolucji, dają się

(ciąg dalszy na str. 17)



Ks. dr Martin  Niemoeller ukończył w połowie 
stycznia br. 75 lat. Jubileusz ten jednak nie mógł 
być obchodzony z należytą czcią w jego kraju, gdyż 
niemal w przeddzień swych urodzin odbył on podróż 
do Demokratycznej Republik i Wietnamu i przyjęty 
został przez prezydenta Ho Chi Minha. Fakt ten 
spotkał się z dezaprobatą ze strony polityków boń- 
skich.

K im  jest ten człowiek, który w okresie I wojny 
światowej był oficerem marynarki w pruskiej kadr z i 
cesarza W ilhelma 11 i dowódcą okrętu podwodnego, 
a po klęsce Niemiec Kajzerowśkich wybrał drogę 
duchownego? Wydaje się, że należy on do tej kate
gorii ludzi, którzy nie mieszczą się w żadnych sche
matach. Droga jego duchowego rozwoju jest długa 
i zagmatwana, i wiodła go z tradycyjnego nacjonali
stycznego chrześcijaństwa do wolności ewangelicznej. 
Właśnie on odważył się podczas przyjęcia przez H i
tlera dostojników kościelnych w 1934 r. powiedzieć 
dyktatorowi słowa prawdy i zdecydowanie sprzeci
w ił się poprzeć jego politykę. Za przystąpienie do 
Kościoła Wyznającego i niezłomną postawę dostał 
się do obozów koncentracyjnych, w których spędził 
8 lat swego życia. Pobyt w obozie koncentracyjnym 
stanowił nieustanną walkę wewnętrzną Niemoellera. 
Sam przyznaje, że podczas długoletniej izolacji zro
dziła się w nim myśl dobrowolnego zgłoszenia się 
na front. A le wyszedł z tej walk i zwycięsko i po 
upadku reżimu hitlerowskiego jego głos zaczyna się 
rozlegać wszędzie tam, gdzie ważyły się losy wojny 
i pokoju. Odtąd staje się on zdecydowanym pacyfi-

MA R TIN 
NIEMOELLER

75-lecie urodzin
stą. Po raz pierwszy dał temu wyraz w tzw. Stutt- 
garckim Wyznamiu Winy w 1945 r. N ie jednokrotn i 
w swych wystąpieniach potępił produkowanie i roz
powszechnianie broni masowej zagłady. S 4ale bierze 
udział w posiedzeniach Chrześcijańskiej Konferencji 
Pokojowej. Niejednokrotnie też napiętnował oficja l
ną politykę Bonn. Jest on jednym z autoiów sław
nego Memorandum Niemieckiego Kościoła Ewarge- 
lickiego, a także rzecznikiem pokojowego współ
istnienia i porozumienia ze światem komunistycz
nym. Do niedawna piastował stanowisko prezydenta. 
ewangelićkiego Kościoła w Hesse-Nassau. Ale nie 
tylko sprawy pokojowego współistnienia są punkte n 
zainteresowania Niemoellera. Także na polu ckume- 
n ii dał się on poznać jako szczery zwolennik zb li
żenia różnych wyznań chrześcijańskich. Działalność 
jego na tym polu znalazła swe ukoronowane na 
Kongresie w New Delhi w 1961 r., gdzie wybrano go 
na jednego z sześciu prezydentów Światowej Rady 
Kościołów.

Z okazji 75 rocznicy urodzin Niemoellera uka
zał się specjalny numer czasopisma „Stimm,e der 
Gemeinde” . Sekretarz generalny Światowej Rady 
Kościołów, dr Eugene Carson Blake opublikował 
w tym czasopiśmie list skierowany do Niemoellera 
a traktujący o pokoju w świecie. Numer ten zawie
ra szereg okolicznościowych artykułów oraz wiele 
pozdrowień, jakie nadeszły od różnych przywódców 
i dostojników kościelnych. Znajdujemy tam życzenia 
patriarchy ekumenicznego z Konstantynopola Ate- 
nagorasa, biskupa Andrzeja Wantuły, grecko-prauw- 
sławnego biskupa Iakowosa z Nowego Jorku oraz 
Francisa Ibiama z Nigerii. K ierownik biura zagra
nicznego Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, me
tropolita Leningradu i Ładogi Nikodem nazywa go 
„obrońcą prawdy, pokoju i  jedności chrześcijań
stwa”, podczas gdy arcybiskup Canterbury, dr A. 
Michael Ramsay przypomina „śmiałe i odważne 
świadectwo dla prawd ewangelii chrześcijańskiej, 
które Martin Niemoeller złożył wobec świata a także 
wobec Kościołów chrześcijańskich”. Stwierdza on da
lej, że „Niemoeller ponad 30 lat wypowiadał się 
bezkompromisowo i prorocko jako chrześcijanin, pa
stor i  kierownik Kościoła, skoro tylko widział prze
szkodę, zapieranie się, mylne tłumaczenie w iary 
chrześcijańskiej i chrześcijańskiego sposobu życia 
v: sytuacjach społecznych lub politycznych''.

Między życzeniami, jakie Martin Niemoeller 
otrzymał z okazji swych 75 urodzin, znajduje się też 
osobisty telegram długoletniego sekretarza general
nego Światowej Rady Kościołów dra W. A. Visser *t 
Hoofta.

Kierownictwo Kościoła Hesse-Nassau wydało dla 
Niemoellera przyjęcie urodzinowe, w którym obok 
obecnego prezydenta Suchera, udział wzięli przy
wódcy innych ewangelickich Kościołów krajowych 
w N RF  oraz przedstawiciele Kościoła rzymsko
katolickiego, Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej 
i  Światowej Rady Kościołów.
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CZŁOWIEK
Od niejakiego czasu w po

stępowych pismach kato
lickich roztrząsa się zagadnie
nie roli religii w życiu nowo
czesnego człowieka. Jedna z 
autorek, mówiąc o świadomo
ści religijnej dzisiejszego Po
laka (z natury rzeczy autorka 
miała na myśli katolika), 
twierdziła, że najbardziej roz
powszechnionym typem jest 
,,nieszkodliwy” katolik, będą
cy przeciwieństwem katolika 
zdecydowanego i żarliwego, ale 
streszczającego swój katoli
cyzm wyłącznie na płaszczyź
nie uczucia. Człowieka tego o- 
statniego typu autorka nazwa
ła katolikiem „antyrozumo- 
wym”. Wreszcie autorka mó
wiła o ,,naiwnym sceptycyz
mie”, który z reguły przecho
dzi w zdeklarowany indyfe- 
rentyzm. Jak widać, autorkę 
interesowała w pierwszym 
rzędzie raczej negatywna stro
na zagadnienia stosunku czło
wieka nowoczesnego do religii.

Chciałbym dorzucić kilka 
uwag w tej materii. Na wstę
pie zaznaczam, że w określe
niu „człowiek nowoczesny” 
nie ma ani cienia ironii; jest 
ono użyte w sensie jak najbar
dziej pozytywnym. Nie jest 
cno identyczne z pojęciem 
człowieka współczesnego, czy 
dokładniej — obecnie żyjące
go. „Człowiek nowoczesny” to 
tylko drobny procent ludzi o- 
becnie żyjących. Statystycznie 
trudno ustalić liczbę ludzi „no
woczesnych”, podobnie jak 
nieuchwytne są ich istotne ce
chy. Trudno orzec, czy są to 
nihiliści, czy ludzie areligijni 
oraz, który z tych typów zdo
będzie w przyszłości przewagę. 
O istocie człowieka nowoczes
nego i jego pozycji w przy
szłości na razie nie posiadamy 
naukowo ustalonych stwier
dzeń. Toteż i niniejsze uwagi 
nie posiadają charakteru apo
dyktycznego i wcale nie są 
absolutnie pewne; chodzi tu 
tylko o jakie takie ugrupowa
nie ludzi „nowoczesnych” w 
ich stosunku do religiii.

Dalszym pojęciem, które na
leżałoby ustalić, jest religia. 
Wspomniana katolicka autorka 
podała taką definicję: „Religia

to przede wszystkim forma po
szukiwania obiektywnej praw
dy i konieczność wyciągnięcia 
z tej prawdy konkretnych 
wniosków”. Z autorką niepo
dobna się zgodzić. Gdyby tym 
miała być religia, to wobec te
go, czym byłaby nauka i jakie 
byłoby jej zadanie? Przecież 
w nauce chodzi przede wszyst
kim o stwierdzenie prawdy; 
prawda to jej norma najwyż
sza. Definicja religii podana 
przez katolicką autorkę jest 
obciążona katolickim dziedzic
twem teologii tomistycznej, 
która wierze i religii nadała 
rysy intelektualistyczne, pro
wadzące ostatecznie do nie
przyjemnego dylematu: religia 
albo nauka, wiara albo rozum.

Oczywiście, że dla człowieka 
nowoczesnego staje się ponow
nie aktualnym pytanie Piłata: 
„co jest prawdą?” Zagadnienie 
to zaprząta i niepokoi człowie-

NOWOCZESNY
ka nowoczesnego dziś bardziej 
niż kiedykolwiek przedtem i 
w daleko większym stopniu, 
niż nam się wydaje.

Na to odwieczne pytanie 
ludzkości są możliwe trzy róż
ne odpowiedzi, jak są też trzy 
różne określenia prawdy: 
prawda objawiona, prawda 
zmysłów i prawda rozumu. 
Nie obstaję przy tych starych 
terminach. Określenia te moż
na nazwać zgoła inaczej, ale 
to nie zmienia postaci rzeczy 
i samego zagadnienia.

Pierwszą prawdę przyjmuje 
się tylko wiarą, bez dociekania 
jej drogą doświadczenia, eks
perymentu i badania. „Credo, 
ut intelligam” — wierzę, abym 
rozumiał — oto jej główna 
zasada.

Prawda zmysłów, empirycz
na, doświadczalna jest dana 
drogą zmysłów, doświadczenia 
i badania. Czego zmysły nie 
pojmują, to jest niepoznawal
ne, po prostu nie istnieje. Ba
dam, doświadczam, abym wie
dział i dlatego nie wierzę — 
oto znowu naczelna zasada tej 
prawdy.

I wreszcie — prawda rozumu 
jest syntezą obu poprzednich 
prawd. Która z tych prawd 
jest obiektywna? Każda z nich

rości sobie pretensję do tego 
określenia, aczkolwiek dwie 
pierwsze — prawda objawiona 
i zmysłowa — są w jawnej 
sprzeczności i antagonizmie, 
wykluczając się niemal zupeł
nie. Co ze stanowiska objawie
nia jest prawdą, ze stanowiska 
empirii jest niewiedzą i zabo
bonem. Wiele prawd objawio
nych jest zgoła niemożliwych 
i nieprawdziwych ze stanowi
ska prawdy sensualistycznej.

Zagadnienie to obecnie nie 
jest już tak palące, jak w cza
sach Oświecenia i w czasach 
francuskich encyklopedystów, 
ale i dziś jest tak samo aktual
ne, jak w czasach powstania 
chrześcijaństwa. Koniec repub
liki rzymskiej i początek ce
sarstwa był okresem wielkiego 
napięcia między prawdą obja
wioną chrześcijaństwa a sen- 
sualistyczną prawdą grecko- 
rzymskiego świata pierwszych 
wieków po Chrystusie. Ówcze
snym pogańskim myślicielom i 
intelektualistom tej miary jak 
Tacyt, Marek Aureliusz, Pli
niusz itd'. objawiona prawda 
chrześcijaństwa wydawała się 
nieprawdopdobnym, niepoję
tym zabobonem i ignorancją. 
Ludzie ci po prostu nie mogli 
pojąć „niebezpiecznego, ha
niebnego, wstrętnego, niskiego 
i zgubnego zabobonu” chrze
ścijan. Celsus, jak i wszyscy 
zwolennicy sensualistycznej 
prawdy, patrzył na chrześcijan 
z pogardą, z wyżyn swego „o- 
świecenia”, upatrując w wy
znawcach Chrystusa jedynie 
szarlatanów, ignorantów i kug
larzy. Z tego punktu widzenia 
nie tylko chrześcijaństwo, ale 
każda religia jest absurdem i 
zabobonem, który zrodził się 
ze strachu pierwotnego czło
wieka przed nieznanymi siła
mi przyrody.

Ze stanowiska objawionej 
prawdy religijnej, prawda 
zmysłów jest znowu uważana 
za głupstwo i błazeństwo. Tak 
przynajmniej dosadnie wyraził 
to apostoł Paweł. „Mądrość te
go świata głupstwem jest u 
Boga” (1 Kor. 3:19). Ojcowie 
Kościoła uważali również po
znanie zmysłów za niedosta-

A RELIGIA
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teczne, ba, nawet za „wątpliwe, 
niepewne, raczej prawdopo
dobne niż prawdziwe” (Minu- 
cjusz Feliks), za „gołą mar
ność” (Bazyli Wielki), za „szal
bierstwo i kłam”, „brednie”, 
„kłamstwo”, „herezję” itd 
(Augustyn), za coś, co człowie
ka sprowadza z prawdziwej 
drogi na manowce i bezdroża, 
za coś, co jest sprzeczne z 
prawdą, co jest jej negacją 
(Tertulian, Origenes i inni). 
Powszechnie znana jest formu
ła Tertuliana: „Syn Boży 
umarł; można w to wierzyć, 
ponieważ jest to nie do wiary; 
wstał z martwych, jest to 
pewne, ponieważ jest to nie
możliwe”. W tym mistrzow
skim sformułowaniu został do
bitnie wyrażony rozdźwięk 
między prawdą zmysłów a 
prawdą objawioną. Co jest nie
możliwe z punktu widzenia 
zmysłów, jest słuszne i praw
dziwe ze stanowiska wiary, i 
na odwrót.

Wojna na płaszczyźnie uzna
nia jednej z tych prawd trwa
ła do około VI wieku, kiedy 
chrześcijaństwo zdecydowanie 
zwyciężyło i, w przeciwień
stwie do starego pogaństwa, 
wpadło w drugą krańcowość. 
Tam cały nacisk położono na 
zmysłach, tu na „duchu”, tam 
na doświadczeniu, tu na Piś
mie św. Wprawdzie IV sobór 
w Lateranie (1215) zakazał lai
kom czytania Biblii, a ją samą 
uważał nieledwie za księgę 
kacerską, z której rodzi się 
tylko błąd i herezja, ale nie 
zmienia to postaci rzeczy, albo
wiem autorytet Pisma św. za
stąpiono autorytetem Kościoła 
i tradycji, a właściwie stolicy 
apostolskiej, kierowanej póź
niej przez „nieomylnych” je
zuitów. „Roma locuta, causa 
finita” — Rzym orzekł, spra
wa skończona. Prawdą jest 
tylko to, co zgadza się z „nau
ką” Kościoła, chociażby co
dzienne doświadczenie stwier
dzało co innego.

Powszechnie utarła się defi
nicja religii jako związku z 
transcendentnymi mocami,

wartościami i normami. Tylko 
w tym przypadku człowiek 
może być uważany za „religij
nego”, jeżeli pozostaje w 
związku z wyższymi mocami, 
z bóstwem, bo związek z „wyż
szymi wartościami” może ce
chować również egoistę, a na
wet materialistę czy wreszcie 
nihilistę, a więc człowieka ab
solutnie areligijnego. Przy tej 
definicji, jako religię możemy 
zatem pojmować związek z 
czymkolwiek, na czym człowiek 
zakłada i buduje swoje życie 
i szczęście. Taka „religia” wy
stępuje bardzo często u bez- 
religijnego nihilisty.

„Czysty” typ nowoczesnego 
człowieka w życiu praktycz
nym jest stosunkowo rzadki. 
W większości przypadków drze
mie w nim nieuświadomiona 
tęsknota za Bogiem, albo też 
stale prześladuje go obawa 
przed Bogiem. Dąży do wy
zwolenia się ze związku z Bo
giem. Z tym łączy się niejed
nokrotnie dążenie do wyzwo
lenia się z jakichkolwiek pęt i 
więzów (nihilizm), albo też dą
żenie do zastąpienia związku z 
Bogiem innymi związkami, 
wartościami czy normami, któ
re znowu mogą być natury 
transcendentnej albo imma- 
nentnej.

Warto jeszcze zaznaczyć, że 
związek z bóstwem nie zawsze 
musi być traktowany jako re
likt pogaństwa, albowiem 
związek ten wyrasta najczę
ściej jako zjawisko „post Chri- 
stum”.

Człowiek nowoczesny usu
wa ze swego języka terminolo
gię religijną lub używa jej w 
innym sensie i to w dość sze
rokiej formie, od bezmyślności 
począwszy (np. westchnienie 
ateisty „Ach, mój Boże!”), a na 
magicznych zaklęciach skoń
czywszy. Wyrazy posiadające 
treść religijną zastępuje w yra
zami o treści świeckiej, św. 
Mikołaj staje się Dziadkiem 
Mrozem, niemiecki „Christen- 
baum” poprzez „Weihnachts- 
baum” staje się zwyczajnym 
„Tannenbaum” itd.

Człowiek nowoczesny z bie
giem czasu tak dalece wrasta 
w świat „realny”, że wszyst
ko, co nie daje się zmierzyć i 
zważyć, wszystko, czego nie po
trafi uchwycić zmysłami i pod
dać doświadczalnemu badaniu, 
staje się dla niego „nierealne”, 
traci dla niego sens, aby w re
szcie przestało dla niego egzy
stować. Nie dziwmy się, że Ga
garin nie spotkał się w kosmo
sie z Bogiem. Chrześcijańskie 
zwiastowanie staje się dla 
człowieka nowoczesnego nie
zrozumiałe, „abstrakcyjne”, 
metafizyczne, wywołując tylko 
pusty śmiech czy gniew. Nie
raz człowiek nowoczesny u- 
świadamia sobie, że kaznodzie
ja ma na myśli, co innego, niż 
on, ale w jego umyśle słowa 
kaznodziei brzmią jak puste 
dźwięki, albo nabierają zgoła 
innego znaczenia. W począt
kach XVI wieku słowo „Frei
heit” (wolność) brzmiało dla 
chłopa niemieckiego zgoła ina
czej, niż dla Lutra.

Czy wobec tego możliwe jest 
zwiastowanie Ewangelii czło
wiekowi nowoczesnemu? Zda
wałoby się, że to niemożliwe 
i wykluczone, a tymczasem co
dzienne doświadczenie poucza 
o czym innym. Zwiastowanie 
Ewangelii jest nie tylko możli
we i realne, ale i konieczne, 
bo nawet na człowieka nowo
czesnego wywiera pewien 
wpływ. Rozumie się, że kazno
dzieja musi uwzględnić men
talność, duchowy i umysłowy 
poziom nowoczesnego słucha
cza, okoliczności i warunki ży
cia, w których człowiek nowo
czesny żyje, a przede wszyst
kim nie powinien się łudzić, 
ze pozyska człowieka nowo
czesnego dla Chrystusa, kiedy 
powoli, krok za krokiem, bę
dzie wywracał jego sposób my
ślenia albo też zniży Ewange
lię do jego poziomu, nawiązu
jąc do jego wyobrażeń. Słucha
cza nowoczesnego może pozy
skać dla Chrystusa tylko ten 
kaznodzieja, który sam był dla 
Chrystusa pozyskany, a w któ
rego sercu jest dość miejsca 
dla szacunku i umiłowania 
„nowoczesnego” człowieka.

RAFAŁ CZERNIŁŁOWICZ
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Edmond Budry

O, Zmartwychwstały,
Ten zwycięski hymn 
Na znak Twojej chwały 
Wiekuistej brzmi.
Anioł zstąpił z nieba 
— Wokół światła blask — 
I odwalił z grobu 
Ciężki śmierci głaz.

O, Zmartwychwstały,
Ten zwycięski hymn 
Na znak Twojej chwały 
Wiekuistej brzmi.

Allegro maestoso G. F. Haendel (1685-1759).
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J od-wa-UT t^o-bu cî ż-kt m̂«r*ci gtau

i i
pg-ifenJ—  * — »= ä z  q=Ź

I J J  I i
Da Capo -S

Patrz, oto stoi 
Jezus, tak, to On!
Zbawca żyje w glorii,
Z Ojcem dzieli tron. 
Śpiewaj z głębi serca 
Zmartwychwstania hymn! 
Chrystus Pan, Zwycięzca, 
Włada życiem Twym.

O, Zmartwychwstały...

Książę Pokoju 
Zmienił życia bieg.
Nie upadnę w znoju,
Bo mnie będzie strzegł. 
Wydarł mnie z rąk śmierci, 
Moje życie w Nim ,
On mi możnym wspoarciem 
Aż do końca dni.

O, Zmartwychwstały...

Z franc, tłum. ks. Bogdan Tranda
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ZDZISŁAW HIEROWSKI

PAWEŁ H U L K A - L A S KOWS KI  J
wudziesta rocznica śmierci Pawła Hulki- 

*** Laskowskiego, jednego z najbardziej in
teresujących pisarzy okresu międzywojenne
go, minęła niedawno, bo 29 października 
ubiegłego roku. Minęła niemal bez echa, a 
przecież w swoim czasie było to nazwisko 
głośne i znane szeroko. Ludzie mojego poko
lenia pamiętają doskonale, że wiązało się ono 
z ciągnącą się przez szereg lat sprawą Ży
rardowa, z walką tamtejszych robotników 
przeciwko wszechwładnym i bezkarnym wła
ścicielom skoncentrowanego tam przemysłu 
tkackiego, grasującym w tej wielkiej osadzie 
przemysłowej na sposób zgoła kolonialny. Pa
miętają świetną książkę autobiograficzną Hul
ki-Laskowskiego Mój Żyrardów, słusznie 
wznownioną w r. 1958 w serii BiSlioteka 
Dwudziestolecia, zawierającej najlepsze utwo
ry naszej literatury z lat 1918—1939. Pamię
tają również, że w jego twórczości Śląsk — 
w tym przypadku szczególnie Śląsk Cieszyński 
— . zajął niepoślednie miejsce. Twórczość ta 
właściwie zamknięta została książką, w któ
rej tytule znalazł się Cieszyn. Mam na myśli 
drugą książkę autobiograficzną Hulki-La- 
skowskiego, wydany w roku zgonu Księżyc 
nad Cieszynem.

Nie chciałbym jednak pisać artykułu rocz
nicowego, mającego cechy rzeczy okoliczno
ściowej i trochę odświętnej. Pragnąłbym na
tomiast rzucić kilka uwag krytyka i history
ka literatury, będących rezultatem pierwsze
go, jeszcze wstępnego rozeznania w dorobku 
pisarskim autora Mojego Żyrardowa, zwrócić 
uwagę na kilka charakterystycznych rysów 
tego nie opracowanego dotychczas pisarza, na 
zasadnicze problemy jego pisarstwa.

Powiedzmy sobie od razu, że dorobek pi
sarski Hulki-Laskowskiego jest bardzo róż
norodny, a ilościowo ogromny. Bibliografia 
jego prac własnych, oryginalnych obejmuje 
22 książki, bibliografia książek tłumaczonych 
składa się z 38 pozycji. Artykułów, szkiców, 
studiów, recenzji, rozsypanych na łamach kil
kudziesięciu czasopism w ciągu lat blisko 
czterdziestu, opublikował Hulka-Laskowski 
około 3000: Taką w przybliżeniu liczbę ustala 
przyjaciel pisarza i skrzętny zbieracz ma
teriałów do jego życia i twórczości, p. Adolf 
Badura, który ustalił również, że Hulka- 
Laskowski posługiwał się przy tych publi
kacjach ponad dwudziestoma pseudonima
mi i kryptonimami. Toteż badacz twórczo
ści autora Księżyca nad Cieszynem staje 
przede wszystkim przed problemem zgroma
dzenia i przestudiowania tego olbrzymiego 
materiału oraz jego właściwej selekcji. Se
lekcja- jest tu konieczna, ta zaś wymaga zna

jomości poszczególnych pozycji, bo tylko na 
tej podstawie można podjąć decyzję, co z te
go wszystkiego jest ważne dla charakterysty
ki Hulki-Laskowskiego jako pisarza, a co nie 
przedstawia większego znaczenia.

Rozmiary dorobku pisarskiego są w tym 
wypadku nie tylko rezultatem niezwykłej 
pracowitości pisarza i rozległości jego zainte
resowań. Wynikają one w dużej mierze z fak
tu, że Hulka-Laskowski od samego początku 
działalności pisarskiej uznał pracę literacką 
za swój zawód podstawowy i główny, że re
prezentował niezbyt u nas liczną grupę za
wodowych literatów, utrzymujących się z pió
ra. Wybór był ambitny, podyktowany wiarą 
we własne siły, ale życie zawodowego litera
ta nie było w Polsce łatwe. W r. 1929 utrzy
mywało się wyłącznie z pracy literackiej 
15,7% pisarzy, których dochody kształtowały 
się jednak bardzo różnie, bo począwszy od za
robków po prostu głodowych. Hulka-Laskow
ski nie pisał książek, które mogłyby liczyć na 
wysokie nakłady i częste wznowienia, a te 
przede wszystkim stwarzają pisarzowi pod
stawy egzystencji i zapewniają jaką taką 
ciągłość dochodów. Dlatego musiał pisać wie
le, uprawiać różne rodzaje pracy pisarskiej, 
zabiegać o stały, nieprzerwany kontakt z pra
są codzienną i czasopismami. Odnosi się wra
żenie, że jego książki oryginalne powstawa
ły w rzadkich okresach szczęśliwych okolicz
ności, które pozwalały mu na większą kon
centrację, na poświęcenie się jednej większej 
pracy. Los taki był udziałem większych od 
niego pisarzy, że przypomnę tylko słynne 
kroniki tygodniowe Bolesława Prusa, które 
wypełniają siedemnaście opasłych tomów.

Pracę literacką zaczął Hulka-Laskowski 
wcześnie, bo w dziewiętnastym roku życia. 
Zaczął ją od dwóch tłumaczeń z literatury 
czeskiej, które szczęśliwym zbiegiem okolicz
ności ukazały się szybko drukiem, pozwalając 
mu przeżyć pierwszy sukces literacki i ra
dość pierwszego poważniejszego zarobku. Do
piero surowa krytyka tych przekładów, opu
blikowana w Chimerze Miriama, ostudziła 
ten zapał nowicjusza i uświadomiła mu, że 
wybrał drogę ciężką, wymagającą ogromnego 
wysiłku. Ale krytyka ta dotarła do niego już 
w szczęśliwym okresie studiów uniwersyte
ckich w Heidelbergu, kiedy kandydat na pi
sarza mógł się zdobyć na głębszą refleksję, 
rozważyć ją sumiennie i wysnuć z niej wła
ściwe wnioski. Nie cofnął swego wyboru. My
ślę, że nie bez znaczenia był tu fakt, że za
wód literata dawał mu pewien stopień nieza
leżności i swobody działania, a był tu już
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KO PISARZ
czas, kiedy kształtowała się jego postawa bun
townicza, kiedy pod wpływem rozległej lektu
ry i studiów filozoficznych, m.in. religioznaw
czych, zaczął cenić przede wszystkim wolność 
myśli, wyzwalając się systematycznie z wię
zów myślenia dogmatycznego, z atmosfery 
zakłamania moralnego, słowem — gdy wyra
stał już na niezależnego myśliciela, świadom, 
że przyjdzie mu w obronie tej swojej postawy 
toczyć trudną ii wyczerpującą walkę, w której 
niewielu będzie miał sojuszników.

W dorobku pisarskim Hulki-Laskowskiego 
dział najobfitszy, a dla badacza jego twórczo
ści szczególnie skomplikowany, stanowią pra
ce z dziedziny filozofii i religioznawstwa, po
święcone dziejom religii, problemom religijno- 
moralnym. Są to prace bardzo różnorodne. 
Nie tylko dlatego, że obok solidnych studiów 
filozoficznych i historycznych, świadczących
0 szerokiej wiedzy autora w zakresie tych za
gadnień, znajdziemy tu wiele opracowań do
raźnych, popularnych i publicystycznych, lecz 
głównie dlatego, że w pracach tych odzwier
ciedla się długa i skomplikowana droga poszu
kiwań światopoglądowych pisarza. Były to po
szukiwania gorączkowe, niespokojne, pełne 
meandrów, okresowych fascynacji tym czy 
innym filozofem, takim czy innym przeczy
tanym dziełem, a także osobistymi kontakta
mi z ludźmi, z którymi zetknęło go życie. 
Najwyraźniej w poszukiwaniach tych zazna
cza się długi okres oscylowania między ateiz- 
mem i wolnomyślicielstwem, a światopoglą
dem religijnym. Było to uparte, niestrudzone 
dochodzenie do prawdy, której blask olśnił 
Hulkę-Laskowskiego nieoczekiwanie po raz 
pierwszy przy lekturze opublikowanych w 
r. 1901 Zwierzeń literata Józefa Svatopluka 
Machara, wybitnego przedstawiciela czeskiego 
modernizmu, namiętnego wroga katolicyzmu
1 pełnego polemicznej pasji ateisty, bezwzględ
nego krytyka świata mieszczańskiego i miesz
czańskiej moralności. Przy lekturze tej Hul
ka-Laskowski uświadomił sobie, jak pisze, „że 
w prawdzie i prawdziwości jest mocne, zuch
wałe piękno”. I wydaje się, że wpływ twór
czości i osobowości Machara na niego nie był 
tylko przelotnym, młodzieńczym przeżyciem. 
Uważne studium porównawcze twórczości 
obydwu pisarzy odkryłoby zapewne niejedną 
między nimi analogię.

Okresy zbliżenia do ruchu wolnomyśliciel- 
skiego miał Hulka-Laskowski w życiu chyba 
dwa: pierwszy w latach poprzedzających 
I wojnę światową, gdy współpracował blisko 
z Andrzejem Niemojewskim i jego Myślą Nie
podległą, drugi na przełomie lat dwudziestych

17-letni Paweł Hulka-Laskowski

ii trzydziestych, gdy częściej pisywał do cza
sopism reprezentujących ten kierunek. Ale 
równocześnie nigdy nie odchodził od najbliż
szego mu ewangelicyzmu, nigdy z nim nie 
zrywał. Przeciwnie, są w jego życiu całe dłu
gie okresy, kiedy należy do czołowych publi
cystów ewangelicyzmu polskiego, występuje 
żarliwie w jego obronie i gorliwie propaguje 
jego idee, sięgając w tym celu nawet po for
mę powieści, co jest w jego pisarstwie zjawi
skiem wyjątkowym. Chodzi tu o wydaną w 
roku 1927 powieść Porucznik Regier.

Był Hulka-Laskowski świetnym, pełnym 
temperamentu, odważnym publicystą. Tutaj 
nie ograniczał się już do zagadnień religijno- 
moralnych. Wypowiadał się otwarcie i śmiało 
w wielu kwestiach politycznych, społecznych, 
kulturalnych, a także literackich. Pochodził z 
rodziny robotniczej, niemal całe życie spędzał 
w Żyrardowie, toteż zawsze czuł się silnie 
związany z proletariatem robotniczym i jego 
walką. Był w żyrardowskim środowisku dzia
łaczem oświatowym, twórcą uniwersytetu ro
botniczego i jego wykładowcą, a na zewnątrz, 
jako publicysta, występował zawsze w obronie 
praw robotnika, jako jego sojusznik w walce 
z kapitalistami, z wyzyskiem i nędzą. Bez jego 
udziału sprawa przejęcia przez państwo zakła
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dów żyrardowskich, których właściciele i dy
rektorzy uprawiali bezprzykładny wyzysk ro
botnika i okradali skarb państwa na wielo
milionowe kwoty, nie doczekałaby się chyba 
sfinalizowania. Jego książka Mój Żyrardów 
jest nie tylko najwybitniejszym dziełem w je
go literackim dorobku, ale również znakomi
tym dokumentem sytuacji społecznej w Pol
sce przedwrześniowej.

W publicystyce Hulki-Laskowskiego je
szcze jeden rozdział zasługuje na bliższą uwa
gę jako charakterystyczny dla osobowości pi
sarza. Jest to jego udział pisarski w polsko- 
czeskim sporze o zaolziańską część Śląska 
Cieszyńskiego, zakończonym w jesieni 1938 ro
ku aneksją tego obszaru przez Polskę. Hulka- 
Laskowski włączył się w tę kampanię książ
ką, którą pod względem wartości literackiej 
postawiłbym obok książki o Żyrardowie, choć 
należy do innego gatunku, jest bowiem re
portażem. Tytuł jej brzmi: Śląsk za Olzą, 
a ukazała się w r. 1938 w Katowicach.

Cóż może być interesującego w tym 
udziale postępowego pisarza w fatalnej hi
storii zaolziańskiej, która była po prostu przy
grywką do klęski wrześniowej? Czy warto 
o tym w ogóle wspominać? Sądzę, że warto. 
Po pierwsze dlatego, że dzisiaj dzięki pracom 
kilku historyków polskich, przede wszystkim 
Stefanii Stanisławskiej i Józefa Chlebowczy- 
ka, dochodzimy powoli do pełnego, wszech
stronnego oświetlenia tego okresu stosunków 
polsko-czechosłowackich. Po drugie dlatego, 
że Śląsk za Olzą Hulki-Laskowskiego nie jest 
książką antyczeską, lecz zwróconą przeciwko 
nacjonalistom i szowinistom czeskim za Olzą, 
których siła polityczna, wpływy i działalność 
były za Olzą szczególnie agresywne. Pozycja 
Hulki-Laskowskiego w tej całej sprawie była 
wyjątkowa i osobliwa. Był szczerym i odda
nym przyjacielem narodu czeskiego, wielbicie
lem jego literatury i kultury, jako tłumacz 
dzieł pisarzy czeskich i ich propagator uczynił 
w trudnych dla tej sprawy warunkach mię
dzywojennych wiele dla zbliżenia i poznania 
się wzajemnego naszych narodów. Z dumą 
mówił o sobie jako o potomku emigrantów 
czeskich, którzy po klęsce pod Białą Górą 
szukali schronienia w Polsce i znaleźli tu spo
kojną przystań. Z tej racji uważał się jakby 
za jedno z ogniw związków, które łączą naro
dy czeski i polski. W tym konflikcie, który 
narastał w latach trzydziestych, także chciał 
być ogniwem pośredniczącym, chciał być gło
sem rozsądku i pojednania. Nic z tego nie 
udało mu się osiągnąć. W Polsce ks;ążka jego 
już tylko podsyciła nastroje antyczeskie, 
w Czechosłowacji została przyjęta wrogo. Wy
darzenia historyczne potoczyły się swoją tra
giczną koleją.

Nie znaczy to, by Śląsk za Olzą, przy jego 
walorach dobrego reportażu literackiego, na
leżało uznać za książkę bez wad i błędów. 
Autor operuje w niej czasem argumentami 
zbyt łatwymi i powierzchownymi, czasem 
zbyt bezkrytycznie ulega swoim informato

rom i stronniczej literaturze. Może trochę za 
skwapliwie podjął się tej pracy i wykonał ją 
zbyt szybko, podczas gdy temat wymagał 
głębszej refleksji historycznej i chłodnego dy
stansu.

Wspomnieliśmy powyżej o działalności 
Hulki-Laskowskiego jako tłumacza. Była to 
również działalność wielokierunkowa. Obej
mowała książki różnego gatunku, różnej war
tości. Tłumaczył z kilku języków, z niemiec
kiego, francuskiego, rosyjskiego, angielskiego, 
ale działalność przekładową zaczął od litera
tury czeskiej i na niej ją zakończył wydanym 
w roku śmierci przekładem powieści Karola 
Czapka Fabryka absolutu. Był tłumaczem Bo
żeny Niemcovej, Jarosława Haszka i Karola 
Czapka, a więc pisarzy wybitnych, a dwaj 
ostatni znani byli w Polsce do r. 1939 tylko 
dzięki jego przekładom. Dziś wiemy, że ze 
stanowiska wymagań, jakie stawia tłumaczo
wi literatury pięknej nowoczesna teoria 
przekładu artystycznego, jego tłumaczenia 
Haszka i Czapka zdradzają niejeden manka
ment. Ale lepszych tłumaczy literatury cze
skiej wówczas w Polsce nie było. To jest fakt 
bezsporny. Tłumaczono wprawdzie bardzo 
mało, ale tłumaczono zarazem bardzo źle, po 
dyletancku, na ogół znacznie gorzej od Hulki- 
Laskowskiego. Był on jednym z pierwszych, 
a nielicznych w Polsce, tłumaczy literatury 
czeskiej, który pracy tej poświęcił się z pew
ną systematycznością. Pracował w dziedzinie, 
która miała u nas bardzo skąpe i słabe trady
cje. W najnowszych dziejach związków lite
rackich polsko-czeskich ma swoją pozycję 
i swoje zasługi, których mu nikt odmówić nie 
może.

Jako pisarz był Hulka-Laskowski charak
terystycznym połączeniem literata, prozaika, 
naukowca i publicysty. Nie miał wyobraźni 
kreacyjnej, stąd jego jedyna powieść, Porucz
nik Regier, jest blada, konwencjonalna i sche
matyczna zarówno w budowie postaci jak pro
wadzeniu wątków i konfliktów. Najsilniej 
czuł się w dziedzinie faktów, w świecie włas
nych doświadczeń, przeżyć i obserwacji. 
Świadczy o tym świetnie napisana autobio
grafia Mój Żyrardów, którą w podtytule okre
ślił jako książkę „z dziejów miasta i z życia 
pisarza”. Tu jego sztuka pisarska osiągnęła 
poziom najwyższy. O walorach literackich 
książki Śląsk za Olzą była już mowa. Nato
miast druga książka autobiograficzna, wspom
nienia z lat II wojny i okupacji, które spę
dził w swoim Żyrardowie, nie jest już tak 
udana. Ale jest to książka, czytana dziś, po 
latach, zupełnie niezwykła. Zawarł w niej 
autor dokumentarne wyznanie wręcz żywio
łowej nienawiści do Niemców. On, wychowa
nek Heidelbergu! Znać w tej książce, że pisał 
ją człowiek wewnętrznie obolały, dla którego 
każde wspomnienie niedawnych okupacyjnych 
wydarzeń jest dotykaniem otwartej rany, 
cierpieniem. Ta książka jest namiętnym, ży-

(Dokończenie na str. 24)
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JANUSZ OKSZA

PROBOSZCZ UBOGICH
W pierwszą rocznicę śmierci

„Każda rzecz na tym Bożym świacie, choćby najmniejsza, i każdy 
człowiek, choćby najlichszy, godzien jest naszego zainteresowania 
i  tego, żeby o nim  pósać nawet całe tomy.
Ale są ludzie zasługujący w sposób szczególny na naszą pam:ęć, bo 
w ich życiu i w ich śmierci objawiło się niezwykłe piękno, przez które 
uczyliśmy się poznawać lepiej Boga” .

)
Ks. Jan Zieją.

P ierwszy raz zetknąłem się z śp. Ks. Senio
rem Oskarem Michejdą w tydzień po 

uroczystościach 250-lecia kościoła Jezusowego. 
Przeprowadzałem wtedy wywiad dla Jedno- 
ty. Później dane mi było jeszcze kilka razy 
spotykać Seniora. Oto kilka wspomnień.

Sylwetka Seniora pełna powagi. Powaga 
pozbawiona wyniosłości, a pełen prostoty oraz 
serdeczności sposób bycia nie pozwala na spo- 
ufalenie, ale jednocześnie uniemożliwia za
chowanie sztucznego dystansu. W tym chyba 
tkwi tajemnica siły oddziaływania na oto
czenie.

Mądrość, doświadczenie, wyrozumiałość 
wraz z pozostałymi cechami charakteru zespa
lają się w niespotykaną kulturę osobistą tego 
człowieka. Mowa przyjemna, piękny literacki 
język budzi zachwyt polonistów. Słowa wy
mawiane powoli, wprost wyważone, zawsze 
stanowią zdecydowaną odpowiedź. Niekiedy 
zdania niedokończone budzą zastanowienie 
słuchacza, drążą sumienie, zmuszają do wew
nętrznej pracy, niepokoją. Wtedy w jasnych 
oczach jawi się odblask zadowolenia. Nieraz 
po latach, nagle słowa wracają, kiełkują 
wewnętrznym doświadczeniem, pozwalają do
kończyć nie wypowiedzianą myśl, budzą ra
dość z dokonanego wysiłku i podziw dla tak 
zręcznego siewcy niepokoju, który już wtedy 
wszystko przewidział. Zadziwiające spojrzenie 
w głąb.

Po pierwszej godzinie rozmowy, budzi się 
przekonanie, że Ksiądz Senior jest człowie
kiem silnym, nie poddaje się przeciwnościom 
losu, nie złamią Go cierpienia. Jednak wyczu
wa się intuicyjnie jakąś lukę. Brak tu czegoś 
istotnego, co tłumaczy motywy działania 
i owo coraz rzadziej spotykane lgnięcie para
fian do proboszcza.

Senior opowiada najprzyjemniejsze prze
życia z długoletniej pracy duszpasterskiej. 
Myśli biegną daleko wstecz, do Orłowej, pa
dają słowa radosne lecz oto gasną, zwalnia się 
ich bieg, ustają...

Łzy w kącikach oczu wpatrzonych w por
tret córki. Słowa przeproszenia.

— Zmarła młodo. Zapalenie opon mózgo
wych. Teraz mój syn wyleczyłby ją w ciągu 
dwóch tygodni...

Po długim milczeniu ...gdyby taka była 
wola Boża.

Olśnienie — czułe serce ojca, oto braku
jąca a najważniejsza cecha charakteru tego 
człowieka. Dobre serce — przyczyna Jego 
wielkości.

Zdanie się na wolę Bożą — źródło, które 
wielkości dało głębię.

To wyczerpująco wyjaśnia tytuł Probo
szcza Ubogich, nadany Seniorowi przez naj
biedniejszych. Zrozumiałe się stało, dlaczego 
wszyscy ulegają Jego osobistemu czarowi. Co
dzienne odwiedzanie ubogich, chorych w szpi
talu i w domach, opieka nad sierotami — to 
zaledwie część nakazów ojcowskiego serca.

Nieco później droga do szpitala przedłuża 
się na cmentarz, gdzie wrósł w ziemię rodzin
ny grobowiec. Jeszcze później w liście pojawia 
się zdanie — „Kto jednak wchodzi w 78 rok 
życia, ten musi codziennie przypominać sobie 
Psalm 90:10”.

Nadciągały dni doświadczenia.
Senior był zawsze poważny, nawet w chwi

lach wesołości, co nadawało Mu specjalny 
urok. Wtedy powaga była jakaś pogłębiona, 
niemal namacalna. Wyczuwało się, że zaszło 
coś ważnego. Proboszcz prosił, abym poinfor
mował się o stanie zdrowia Jego syna. Prze
praszał.

— Ukrywają przede mną prawdę. Syn 
był operowany w klinice londyńskiej. Stan 
poważny. Gdyby było dobrze, tak nagle nie 
wezwano by synowej. Czyżby drugi skarb 
pożyczony? Tak na progu sławy?...

Wyraźnie przeraził się nutą skargi. Długo 
milczał z przymkniętymi oczyma. Potem 
uporczywie wpatrywał się w ołtarz.

Modlił się.
Z synem Księdza Seniora, chyba jednym 

z najwybitniejszych polskich chirurgów-pedia-
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trów istotnie było źle. Wprawdzie operacja 
dokonana w Londynie udała się, ale nie była 
ona w stanie zmienić losu.

Rozpoczynał się rok 1961. Na lutego wy
słałem Księdzu Seniorowi życzenia urodzino
we. Później, od dziewczynki, która dzięki ope
racji dokonanej przez prof. dr Adama Mi
chejdę uzyskała mowę, dowiedziałem się, że 
ten, któremu danym było zostać jej dobro
czyńcą zmarł w dniu urodzin ojca.

Ksiądz Senior pisał potem:
„Bardzo ciężko nawiedził nas Pan. To 

już drugi taki cios. Z tym pójdziemy oboje 
z żoną do grobu. Straciliśmy niezwykle do
brego syna; mówiono mi, że we Wrocławiu 
wieść o jego śmierci wywołała prawie pow
szechne przerażenie. W ciszy, przed nikim się 
z tym nie zdradzając, marzyłem o tym, że 
synowie nasi będą chlubą naszą i ewangelic
kiego wychowania w naszym domu przed 
narodem, w tym duchu byli wychowywani, 
a tu gromadka naszych dzieci stopniała nam 
do połowy. Trudno będzie się z tego podnieść. 
Chcę jednak ufać, że Bóg zrządził, łaskawy, 
dobry — Ojciec”.

Cios był wprawdzie przygniatający, odjął 
uśmiech z twarzy Czcigodnych Rodziców 
zmarłego, nasączył Ich myśli smutkiem i ża
łością, jednak w niczym nie osłabił gorliwo
ści Seniora w pełnieniu posług duszpaster
skich. Ubodzy, chorzy, dzieci, zawsze mogli 
liczyć na pomoc. Dzień po dniu Ksiądz Oskar 
Michejda wywiązywał się z zobowiązań wy
nikających z zaszczytnego tytułu Proboszcza 
Ubogich.

Spotkany przy grobie mówił ze smut
kiem:

— Nigdy nie myślałem, że Adaś mnie 
wyprzedzi.

— Nic tu nie jest naszego, niczego nie je
steśmy pewni.

Senior dużo myślał o śmierci, o swym 
pozagrobowym spotkaniu z ukochanymi 
dziećmi.

Na prośbę o odpowiedź w związku 
z przygotowaną ankietą, odpisał:

„Od śmierci mego syna ogarnęła mnie 
jakaś nie tyle dziwna, ile raczej gniotąca 
bierność. Nagle czuję się starym, odczuwam 
nieuniknione zjawiska wieku, myślę dużo 
i często o końcu i wszystko koło mnie staje 
mi się obojętne. Czy jeszcze kiedy ten stan 
przezwyciężę?”

Rozmowy, listy świadczące, że jednak nie 
wszystko było obojętne. Choćby, zawsze tak 
bliskie Jego ojcowskiemu sercu — cierpienia 
bliźnich, sprawy narodowe, zachowanie po
koju na świecie i braterskie zbliżenie wier
nych wszystkich wyznań chrześcijańskich, 
zawsze budziły troskę, żywy oddźwięk i wolę 
działania. Od 1961 r. żałoba osiadła w domu 
Seniora. Obok portretu ukochanej Hani, za
wisnął portret syna. Zewsząd tchnął spokój 
wyczekiwania...

W grudniu 1965 r. nadeszła wiadomość 
już obcą pisana dłonią.

W styczniu — ostatnie odwiedziny.
Ksiądz Senior jakże zmieniony — wy

czerpany i odwodniony organizm, nie przyj
mował już prawie żadnych posiłków. Każde 
słowo sprawiało ból. Proboszcz Ubogich ko
nał. Ponad cierpieniem — całkowity spokój. 
Pełne skupienia oczekiwanie.

Zniecierpliwienie z tej przyczyny, że 
„nieużytecznym teraz jestem sługą, a Pan 
zwleka”. Serdeczny uścisk spracowanej dłoni 
Towarzyszki Życia, która przez okres wspól
nej wędrówki w cieniu Męża, swą mrówczą, 
niezauważaną przez nikogo prócz Niego pra
cą, była faktyczną współtwórczynią tak 
szczodrze rozdawanych skarbów ojcowskiego 
serca.

Senior z synowską czułością całuje ręce 
Żony, dziękując za anielską dobroć i bez
ustanne czuwanie przez dziesiątki dłużących 
się dni i nocy zimowych.

Bez smutku już spogląda na portrety 
dzieci. Głęboka pewność — są przy nas, cze
kają. Przyjaciołom z serca dziękuje za pa
mięć. Dla każdego — kilka słów rzutujących 
na całe życie. Wszystkich żegna uściskiem 
dłoni', pocałunkiem, sercem.

Ostatnie życzenie — Pokój dla Ziemi.
Wyzwolenie przyszło 19 lutego. Rozkoły

sały się dzwony wszystkich kościołów po le
wej i prawej stronie Olzy, żegnając odchodzą
cego duszpasterza, kto wie czy nie ostatniego 
z rodu Michejdów.

Śmierć tego człowieka stała się manife
stacją polskości całego Śląska Cieszyńskiego. 
Obrzędy pogrzebowe zgromadziły tysiące lu
dzi różnych wyznań z obu brzegów Olzy, któ
rych olbrzymi kościół Jezusowy nie mógł po
mieścić. Nie brakło też tych, dla których zaw
sze otwarte było serce Proboszcza Ubogich.

W życiu człowieka są chyba trzy naj
ważniejsze momenty równoważne co do wiel
kości — narodziny fizyczne, narodziny ducho
we i' śmierć.

Spoglądając na trumnę i przebiegając 
myślą wstecz, zastanawiałem się, czy w wy
padku Zmarłego w ogóle można mówić 
o śmierci?

Było w nim tyle siły twórczej, każde 
spotkanie, każda nawet najkrótsza rozmowa 
pobudzała do życia drzemiące w duszy uczu
cia i myśli. Jego konanie, czy to nie wy
zwalanie się ducha w bólu i twórczym wysił
ku ciała? Na drodze mojego życia danym mi 
było spotkać tylko kilka osób, którym — 
dzięki tej wspomnianej, rodzącej dobro, sile 
twórczej — zawdzięczamy bardzo, bardzo 
wiele. Wśród nich niepoślednie miejsce zaj
muje śp. Ks. Senior Oskar Michejda. Chyląc 
w hołdzie głowę przed Jego cieniem, dzięko
wać muszę Niewidzialnemu za to, że przez 
tego sługę tak wiele dobrego zdziałał.
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M Ł O D A  J E D N O T A 20 lał badań 
qumrańskich

TTT dwu poprzednich numerach (Jednota nr 1/67 i 2167) 
V* przedstawiliśmy Czytelnikom listy, jakie na adres Jed- 

noty napływają do „ 13”, tj. do grupy młodych ludzi dysku
tujących nad współczesnymi metodami wyrażania podstawo
wych prawd religijnych. Obecnie „13” nadesłała do redakcji 
swoje spostrzeżenia wywołane dyskusją z ateistą.

Konfrontacja

Pierwszy raz (a żywimy 
nadzieję, że nie ostatni) uda
ło nam się na nasze towarzy
skie spotkanie, poświęcone 
rozmowom o religii, zaprosić 
kogoś, kto nie tylko repre
zentował skrajnie przeciwne, 
niż my, stanowisko, ale zgo
dził się również przedysku
tować je z nami. Nie cho
dziło tu oczywiście o jakieś 
wzajemne przekonanie „prze
ciwnika”, ale po prostu o wy
mianę argumentów, poznanie 
przekonań, poglądów i ich 
podstaw. Dyskusja, początko
wo bardzo ogólna, skupiła 
się następnie na znalezieniu 
źródeł, określeniu uzasadnień 
obu interesujących nas świa
topoglądów: ateistycznego i
chrześcijańskiego. Nie chcąc 
naszych Czytelników nużyć 
powtarzaniem rzeczy ogólnie 
znanych, wybraliśmy z tej dy
skusji trzy podstawowe wnio
ski, które wydają się nam naj
bardziej istotne, a do których 
osiągnięcia w znacznej mierze 
przyczyniły się wyniki po
przednich dyskusji, opisywa
nych przez nas na tym miej
scu w latach ubiegłych.

1) Wśród ateistów rozpow
szechnione jest mniemanie, że 
o sprawach wiary nie można z 
wierzącymi dyskutować, gdyż 
są to zagadnienia nie dające 
się rozważać w kategoriach ro
zumowych, nie podlegające 
prawom logiki. Sądzimy *), iż 
udało się nam skutecznie pod
ważyć to mniemanie. Nie kwe
stionując roli uczucia i emocji, 
które wynikają z niekontrolo
wanych procesów zachodzą

*) Tekst artykułu został przed 
opublikowaniem udostępniony na
szemu Gościowi.

Jego zdanie w tej sprawie, przed
stawione w postaci listu, przekaże
my naszym Czytelnikom za miesiąc.

cych w podświadomości, poka
zaliśmy na przykładzie uży
wanych przez nas definicji i 
sformułowań, że i tu tzw. 
„zdrowy rozsądek” nie napo
tyka żadnych nieprzezwycię
żonych przeszkód. Obie strony 
mogą więc dyskutować ze so
bą posługując się tym samym 
aparatem pojęciowym i logicz
nym.

2) Bardzo często ateiści 
stwierdzają, iż nie negują ist
nienia Boga, a tylko uważają 
je za nieudowodnione. Mówią: 
„nie wierzymy w Boga, ponie
waż nie znamy żadnych prze
konywujących dowodów tego, 
że On jest”. Takie postawienie 
sprawy pociąga jednak za so
bą wytworzenie się luki w sy
stemie światopoglądowym, lu
ki zapełnianej innymi, rów
nież nie dającymi się udowod
nić twierdzeniami (np. wiecz
ność i nieskończoność materii, 
doskonałość natury itd.).

3) Prostym ciągiem pytań
„dlaczego” (nie darmo tak 
nadużywanych przez dzieci) 
można udowodnić, że zarówno 
w przypadku człowieka wie
rzącego, jak i w przypadku a- 
teisty, na „dnie” wszystkich 
konstrukcji myślowych tkwią 
jakieś pierwotne przekonania, 
których nie da się już udo
wodnić. Przypominają one pe
wniki matematyczne i podob
nie jak pewniki opierają się 
jedynie na pewnych, niezwią- 
zanych bezpośrednio z przed
miotem rozważań i najczęściej 
nieuświadomionych, doświad
czeniach. Te pierwotne prze- 
konania-pewniki stanowią in
dywidualny fundament świato
poglądu każdego człowieka, bez 
względu na to, czy sobie z ich 
istnienia zdaje, czy nie zdaje 
sprawy. „13”

(Dokończenie ze str. 7) 
zauważyć silne momenty eschato
logiczne oraz swoista koncepcja 
mesjanistyczna związana z trady
cją kapłańską — Mistrz Sprawie
dliwości nie jest tu w żadnym w y
padku oczekiwanym Mesjaszem, 
jest tylko tym, który pragnie być 
w pełni posłuszny woli Najwyższe
go. Poza tym nie bez znaczenia po
zostaje w Sekcie dualizm etyczny, 
który jednak różny jest od chrze
ścijańskiego, gdzie dobro moż2 
opanować zło — natomiast wśród 
ąumrańczyków panowało przeko
nanie o ciągłym konflikcie tych 
dwóch zasadniczych elementów. Tu 
nigdy miłość nie może być orę
żem, tak jak postulowało to chrze
ścijaństwo.

Chrystus i Jego męka, która 
przyniosła wybawienie i odkupie
nie, nie znajduje jakiejkolwiek 
analogii, zaś to, co zdaje się być 
sobie bliskie, jest wynikiem wspól
nego podłoża. Natomiast pewne 
wspólne ryty — chrzest, czy wie
czerza — nabierają w chrześcijań
stwie zupełnie nowych treści, są 
sakramentami, tym co zupełnie by
ło nieznane w doktrynie Zrze
szenia.

Możemy więc śmiało na obec
nym etapie badań powiedzieć, że 
nauka Chrystusa w niczym nie zo
stała uszczuplona, wręcz przeciw
nie, egzegeza zdobyła nowy m ate
riał, który wielokrotnie wzbogaci 
dotychczasową interpretację, czy
niąc Słowa Chrystusa pełniejszymi. 
Wszystko bowiem, co pozwala nam 
poznać czasy Mu współczesne, 
stanowi po prostu „piątą Ewange
lię”, której znaczenia trudno obec
nie nie docenić.

Dwudziestoletnie badania stały 
się jednocześnie szeroką płaszczyz
ną współpracy uczonych wielu wy
znań, których kontakty nie powin
ny pozostawać obojętne dla eku
menizmu, który właśnie tu, przy 
wspólnych badaniach biblis ycz- 
nych i nad wczesnym chrześcijań
stwem, znajduje coraz więcej tych 
elementów, które nie dzielą, ale 
łączą w imię Jezusa Chrystusa.

Tak więc dwadzieścia lat ba
dań ąumrańskich otworzyło nowe 
perspektywy nie tylko przed bibli- 
styką, ale i przed ekumenizmem.

PIOTR SZOLC
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Intelektualiści w ŚredniowieczuŚ redniowiecze do niedawna 
powszechnie uważane było 

za epokę ciemnoty, zabobonu 
i stagnacji kulturalnej. Doty
chczasowe badania nad Śred
niowieczem ukazywały tę epo
kę jako jedną z najbardziej 
„ciemnych” w historii.

Pogląd ten utwierdzany był 
przez publikacje omawiające 
Średniowiecze. Do studiów 
nad tą epoką przystąpiło wie
lu uczonych z różnych krajów. 
Dzięki ich wysiłkom, po grun
townym zbadaniu wszelkich 
istniejących i dostępnych do
kumentów historycznych, oka
zało się, iż dotychczasowy po
gląd był błędny i jest on wy
pierany na rzecz nowego, któ 
ry Średniowiecze przedstawia 
w innym, bardziej pozytyw
nym świetle. Wiele nowych 
prac ukazuje nam właściwy 
pogląd na tę epokę. Jednym z 
badaczy dziejów tego okresu 
jest znany historyk francuski 
Jacques le Goff, który poświę
cił swoje badania ludziom, któ
rzy od początku XII wieku aż 
do końca Średniowiecza od
grywali w dziejach cywiliza
cji i kultury europejskiej 
szczególną rolę. Badania swo
je opublikował w książce, któ
rą niedawno przetłumaczono 
na język polski pt. „Inteligen
cja w wiekach średnich”. *)

Na wstępie swoich rozważań 
autor precyzuje zakres badań. 
„Oznacza to — pisze Le Goff 
— że niniejszy szkic, któremu 
gdybym  się nie obawiał i zbyt 
wielkich słów, i niewłaściwe
go stosowania terminów tak 
dzisiaj nadużywanych, dałbym 
podtytuł »Wstęp do socjologii 
historycznej zachodnio-euro
pejskiej inteligencji« — pomi
ja wielu znakomitych przed
stawicieli bogatej myśli śred
niowiecznej. Zarówno mistycy 
zamknięci w klasztorach, jak

poeci lub kronikarze, dalecy 
od świata szkól i tkwiący w 
innych środowiskach jeżeli u- 
każą się tutaj, to tylko prze
lotnie, dla kontrastu. Nawet 
Dante, który panuje nad m y
ślą Średniowiecznego Zachodu, 
rzuci na te kartki zaledwie 
cień swojej gigantycznej po
staci”. Le Goff śledzi z uwagą 
zjawisko powstawania środo
wisk intelektualistów w Śred
niowieczu i jego oddziaływa
nie na ówczesne społeczeń
stwo. Wykazuje ścisły związek, 
iaki istniał między grupami 
intelektualnymi, a ośrodkami 
naukowymi — uniwersytetami. 
Omawia rolę i funkcję uniwer
sytetów, ich zależność od 
władz miejskich, a z czasem od 
papieży, oraz próbę usamo
dzielniania się ich. Opis uni
wersytetów nabiera dodatko
wych barw życia, przez poka
zanie ludzi w ich naturalnym 
środowisku, ich życia, zwycza
jów uniwersyteckich, dysput i 
promocji doktorskich.

Intelektualista w XII wieku 
jest fachowcem, ma on swoje 
metody techniczne, które poz
walają mu opanować dzieła 
starożytnych pisarzy, tak pil
nie studiowanych w tym okre
sie. „Inteligencja XII wieku — 
powiada Le Goff — stając w 
samym centrum miejskiego 
warsztatu, widzi wszechświat 
na jego obraz. Jako ogromną 
fabrykę, huczną od zgiełku 
pracy. Stoicką metaforę świa
ta kuźni podejmują teraz 
ludzie w środowisku bardziej 
dynamicznym, w znacznie roz- 
leglejszej skali.”

W dalszych swoich wywo
dach Le Goff śledzi proces po
wstawania nowej warstwy lu
dzi. która ukazuje się pod ko

niec Średniowiecza. Tworzy się 
jak gdyby immanentna grupa, 
zwana popularnie humanista
mi. Powszechnie panuje po
gląd, że między intelektualistą 
a humanistą nie ma żadnej 
różnicy. Le Goff dostrzega 
różnicę między tymi grupami, 
w spełnianiu ich społecznej 
funkcji.

Powiada „Bo humanista jest 
arystokratą. Jeżeli bowiem in
telektualista średniowieczny 
sprzeniewierzył się ostatnio 
swemu powołaniu pracownika 
nauki, to było tylko wbrew je
go naturze. Humanista nato
miast występuje od razu pod 
znakiem ducha, geniuszu na
wet, gdy ślęczy nad tekstami, 
gdy jego praca trąci szkolar- 
stwem. Pisze dla wtajemniczo
nych”. Widzimy więc wyraź
ny podział, jaki istniał z koń
cem Średniowiecza między ty
mi dwoma grupami. Humani
sta jest bardziej literatem niż 
uczonym, bardziej fideistą niż 
racjonalistą. Tworzy się więc 
„arystokracja” na polu nauki, 
skupiona przeważnie na dwo
rach królewskich. Duch scho
lastyki natomiast szerzył się 
wśród szerokiego kręgu osób, 
a tym samym służył bardziej 
rozpowszechnianiu się kultury. 
Humanizm natomiast sprzyjał 
zacieśnianiu się kręgu oddziały
wania myśli.

Le Goff wprowadza nas w 
cały szereg zagadnień na ogół 
mało znanych. W jego książce 
znajdujemy nieomal wszystko, 
czym żywiła się i jak rozwija
ła się nowożytna filozofia eu
ropejska wśród ludzi epoki 
Średniowiecza, których znamy 
jednak bardzo mało.

A. Wojtowicz.

*) Jacques le Goff — Inteh- 
gencja w wiekach średnich. 
Warszawa 1966 r. Przekład 
Eligia Bąkowska. Wydawni
ctwo „Czytelnik” cena 25 zł.

W Ś R Ó D  K S I Ą Ż E K
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Psychoanaliza a religia
Psychoanaliza narodziła się w 

końcu XIX wieku. Rozwijała się 
pod presją wymogów praktycz
nych. Swoje powstanie zawdzięcza 
przede wszystkim hipnozie, bo
wiem pierwsze odkrycia w zakre
sie psychoanalizy powstawały w 
związku z hipnozą. Psychoanaliza 
zapoczątkowała nową postawę wo
bec chorób psychicznych, zmierza
ła ona do usunięcia samej przy
czyny choroby, nie zaś do usunię
cia objawów.

Za twórcę psychoanalizy uważa 
się powszechnie Zygmunta Freuda. 
Psychoanaliza nie narodziła się jed
nak w postaci dojrzałej w umyśle 
Freuda, ma ona swoją historię, 
która dzieli się na 4 etapy rozwo
jowe. Freud swymi badaniami psy- 
choanalistycznymi objął również 
religię. Zwrócił szczególną uwagę 
na stosunek jaki zachodzi pomię
dzy religią a psychiką człowieka. 
L iteratura omawiająca dzieło Fre
uda różnie ustosunkowała się do 
jego badań, nie brak głosów prze
ciwnych. Zresztą krytyka psycho
analizy zaczęła się z chwilą jej na
rodzin i nie wygasła po dzień dzi
siejszy, chociaż straciła pierwotny 
impet.

Ostatnio ukazała się praca prof. 
Ericha Fromma — wytrawnego 
znawcy tego zagadnienia, zatytuło
wana: „Szkice z psychologii reli- 
gii. *) Książka omawia cztery za
gadnienia, które znajdują się w 
kręgu zainteresowań współczesnej 
psychoanalizy. Przedmiotem tem a
tycznym pozostaje ludzki los jako 
klucz do psychoanalizy humanisty
cznej, teoria miłości, psychoanaliza 
a religia, psychoanaliza a buddyzm. 
Zwróćmy szczególną uwagę na za
gadnienie omawiające stosunek 
psychoanalizy do religii. Fromm u- 
stosunkowuje się wobec zmodyfi
kowanych przez Junga poglądów 
Freuda w tym zakresie, starając 
się jednocześnie o własne, nowe 
ujęcie.

Powszechnie panuje pogląd, że 
Freud jest „przeciwko religii”, a 
Jung „za” religią. Twierdzenie to, 
tak powszechnie uznawane, zostaje 
jednak podważone przez Fromma. 
Badając poglądy Freuda na religię, 
Fromm dochodzi do wniosku, że 
dla Freuda religia bierze początek 
z bezradności człowieka wobec 
zewnętrznych sił natury i wewnę
trznych sił instynktowych. Tak

więc — według Fromma — religia 
jest powtórzeniem doświadczeń z 
okresu dziecięcego. Dla Freuda re
ligia staje się niebezpieczna dla 
własnych ideałów, powiada, ż? 
przez religię zagrożone są takie 
wartości jak rozum, moralność 
oraz zmniejszenie ludzkiego cier
pienia. Natomiast Jung, badając 
zjawiska religijne, różni się w m e
todzie od Freuda, mimo że w y
szedł niejako z Freudowskiej szko
ły psychologicznej. Dla Junga — 
pisze Fromm — „... istotą do
świadczenia religijnego jest podda
nie się silom większym od nas sa
mych...” Stwierdza on, że religia 
„ jest troskliwym i skrupulatnym  
przestrzeganiem tego, co Rudolf 
Otto trafnie nazwał numinosum, tj. 
przestrzeganiem dynamicznej egzy
stencji lub efektu, nie wywołanych 
przez arbitralny akt woli. Przeciw 
nie, efekt ten ogarnia i opanowuje 
człowieka, który zawsze jest jego 
ofiarą, nie zaś twórcą”

Tak więc dla Junga podstawo
wym zjawiskiem religijnym jest 
wpływ nieświadomości na nas. W 
konsekwencji takiego rozumowania 
dla Junga dogmat religijny czy 
sen są na równi traktowane jako 
zjawisko religijne, gdyż jednako są 
wyrazem pochwycenia nas przez 
siłę znajdującą się poza nami. 
Fromm, podsumowując stanowiska 
tych psychoanalityków, dochodzi 
do wniosku, że Freud przeciwsta
wia się religii w imię etyki, nato
miast jego postawę określa jako 
„religijną”, zaś Jung ogranicza re- 
liglę wyłącznie do zjawiska psy
chologicznego, podnosząc nieświa
domość do rangi zjawiska religij
nego.

Następnie Fromm dokonuje ana
lizy niektórych rodzajów doświad
czenia religijnego. W rozdziale na 
ten temat przedstawia podejście 
psychoanalizy do religii pisząc: 
„Psychoanalityczne podejście do re
lig ii zmierza więc do zrozumień a 
ludzkiej rzeczywistości kryjącej się 
za systemami myślowymi. Bada on. 
czy system myślowy jest wyrazem 
uczuć, które obrazuje, czy też jest 
racjonalizacją kryjącą przeciwne

postawy. Co więcej, psychoanaliza 
bytu, czy też system myślowy wy
rasta z silnego podłoża emocjonal
nego, czy też jest tylko pustą opi
nią” .

Sporo miejsca poświęca Fromm 
terapii zjawisk psychicznych. Psy
choanalityka, który podejmuje się 
leczenia tego typu schorzeń nazy
wa „lekarzem duszy”. Celem lecze
nia psychoanalitycznego jest przy
stosowanie jakiejś jednostki do o- 
toczenia, do działania, jakie upra
wia większość ludzi w jego kultu
rze. Tak więc cały nacisk przy le
czeniu kładzie się na to, aby „wyr
waną” jednostkę doprowadzić z 
powrotem do normalnego stanu i 
przywrócić jej miejsce w otoczeniu, 
w którym żyje i działa. Miernikiem 
sprawności leczenia będzie k ry te
rium zachowania się danego osob
nika wobec społeczeństwa i kultu
ry, w której żyje.

Tak więc głównym celem lecze
nia za pomocą psychonalizy jest 
optymalny rozwój potencjalności 
duchowej jednostki i przywrócenie 
jej dawnej indywidualności.

Wg Fromma „psychoanalityk nie 
jest tylko doradcą przystosowania, 
lecz jak mawiał Platon — leka
rzem duszy”.

W końcowych partiach omawia
nego rozdziału Fromm zajmuje się 
zagadnieniem, czy psychoanaliza 
jest groźna dla religii. Dochodzi do 
bardzo ciekawych wniosków. Uwa
ża on, że tak jak jakiekolwiek od
krycie dokonane przez nauki przy
rodnicze nie stanowi żadnej groź
by dla samej religii, tak też psy
choanaliza jest daleka od tego, by
zagrażać religii. Tak jak nauki
społeczne mogą przyczynić się do
coraz lepszego zrozumienia natury 
człowieka i praw  rządzących jego 
egzystencją, a to z kolei przyczynia 
się do świadomego rozwoju posta
wy religijnej, tak też psychoanali
za nie może zagrażać religii.
„Groźba dla postawy religijnej — 
pisze Fromm — nie tkw i w nauce, 
lecz w panującej praktyce codzien
nego życia” .

A. W.

*) Erich Fromm — Szkice z psy
chologii religii — Książka i Wie
dza — 1966.

W Ś R Ó D  K S I Ą Ż E K
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S p o t k a n i e

L atem ubiegłego roku grupa mło
dzieży ewangelickiej z Bawa

rii odbyła dwutygodniową podróż 
po Polsce. Kierownictwo grupy w 
czasie podróży spoczywało w rę
kach pastora młodzieżowego Rein- 
harda von Loevenicha i sekretarza 
YMCA Richarda Röslera. Pierwszy 
z nich bawił już uprzednio w Pol
sce wraz z 6-osobową grupą pra
cowników Kościoła luterańskiego w 
Bawarii z p. Else Müller na czele, 
w roku 1964. Grupie młodzieży, któ
ra w ub. roku odwiedziła nasz kraj 
towarzyszył również przedstawiciel 
prasy kościelnej red. Walther Bach. 
Po powirocie, w czasopiśmie „Sonn- 
tagsblatt” wydawanym przez Koś
ciół luterański w Bawarii i wycho
dzący w Monachium, zamieścił on 
serię artykułów pt. „Spotkanie z 
Polską”, w których w sposób inte
resujący zrelacjonował przebieg 
wizyty w naszym kraju. Jeśli na
wet nie możemy się pogodzić ze 
wszystkimi stwierdzeniami i uwa
gami autora relacji, to jednak
że podkreślić musimy wyraźną 
jego tendencję, której daje on wy
raz, a która polega na szukaniu 
dróg porozumienia między Niemca
mi i Polakami żyjącymi w nowej 
sytuacji politycznej, społecznej, kul
turalnej, kościelnej i gospodarczej 
już od przeszło lat 20. Ciekawszy
mi fragmentami relacji red. Walthe- 
ra Bacha podzielimy się z naszymi 
Czytelnikami.

Pierwsza relacja z serii „Begeg
nung mit Polen”, nosząca tytuł „W 
sercu Europy ’, ukazała się w nu
merze 39 „Sonntagsblattu” pod da
tą 25 września ub. r., w 16 niedzie
lę po Św. Trójcy. Jazdę do Polski 
mloczi ewangelicy rozpoczęli cd 
Czechosłowacji. Stąd też na okładce 
czasopism zamieszszczono fotografię 
przedstawiającą fragment Wełtawy 
i mostu Karola w Pradze a we
wnątrz numeru fotografię pięknego 
praskiego Hradczyny. W pierwszej 
wypowiedzi na temat Polski znaj
dujemy wezwanie do zmiany my
ślenia o naszym kraju. „...Kto in
teresuje się dzisiaj innymi krajami, 
a szczególnie jeśli interesuje s;ę 
Polską, ten musi pozostawić na bo
ku w sposób zdecydowany utarty 
sposób myślenia, z całą otwartością 
przyjmować informację, dokładniej 
obserwować i wyrabiać sobie bar-

Spotkanie z członkami Komisji 
Młodzieży

z P o l s k ą
dziej wnikliwe sądy. Tylko bowiem 
w ten sposób możliwe będzie osiąg
nięcie pozytywnego kontaktu... W 
tym Kontakcie, należy każdego trak 
tować poważnie...” Podróż do Pol
ski młodych bawarskich ewangeli
ków stanowiła punkt kulminacyjny 
ich całorocznych studiów, w ramach 
tematu: „Odwaga w pojednaniu, czy
li nasi sąsiedzi na Wschodzie”. 
Szczególna uwaga położona została 
na sprawę realizacji porozumienia 
polsko-niemieckiego. Podróż ta sta
ła się możliwa dzięki pośrednictwu 
polskiego Biura Turystyki Zagrani
cznej Młodzieży przy ZSP, „Juven- 
tur”, i wynosiła 3,5 tys. km. Wśród 
uczestników grupy pochodzących z 
Frankonii, Szwabii i dolnej Bawarii 
znaleźli się trzej pastorzy, nauczy
cielki i nauczyciele, studenci, ucz
niowie szkół średnich, przedszkolan
ki, rzemieślnicy i prac. umysłowi. 
Razc:ri 24 osoby. Grupa posługiwa
ła się własnym autokarem. W po
dróży przez CSRS młodzi Niemcy 
zwiedzili Pilzno, Pragę, Tabor i 
przez słynne czeskie kopce dotarli 
do Cieszyna. Słowami: „Jesteśmy w 
Polsce” kończy red. Bach pierwszy 
odcinek swojej relacji.

Drugi artykuł noszący tytuł: „Tu
czono gęsi i maszyny: zawiera in
formacje o powstaniu państwa pol
skiego i początku działalności Ko
ścioła, informację o bieżącym ży
ciu, statystykę ludności Polski, po
rusza także sprawę granic. I jeśli

w tym ostatnim wypadku nie mo
żna się zgodzić ze wszystkimi wypo
wiedziami autora, zauważyć musi
my, iż kieruje nim dobra wola znaj
dująca świadectwo w słowach za
chęty do szukania dróg wzajemnego 
porozumienia i pojednania.

„Dlaczegóż nie jest możliwe do 
przyjęcia — w sprawie obecnych 
granic — przyp. red. — to, co stało się 
możliwe do przyjęcia przez Austrię, 
Szwajcarię i Francję, także z na
szym wschodnim sąsiadem Polską: 
ustalenie zagwarantowanej wzaje
mnie granicy, ażeby po wielu la
tach nienawiści i sporów, pokój i 
przyjaźń pomiędzy naszymi naroda
mi zyskały wreszcie trwałą przy
szłość!” Snując rozważania na te
mat rozwoju ekonomicznego nasze
go kraju i szukając sytuacji para- 
lelnej do naszego wśród innych kra- 
jów\ powiada, że w naszym wy
padku zupełnie nie do przyjęcia jest 
alternatywa „tuczone gęsi, czy ma
szyny”. „...Jeśli jednak się zważy, 
że Polska roku 1939 była krajem 
zdecydowanie rolniczym a dzisiaj 
należy przecież do czołowych naro
dów uprzemysłowionych, bez żadne
go wahania można mówić o postę
pie przemysłowym kraju...” W 1945 
r. zaczynało się ciężko, cytuje autor 
wypowiedź przypadkowo spotkane
go Polaka: „...W tamtych czasach 
nio myślało się o tym, jak zdobyć 
pomadkę do ust albo lodówkę, gdyż 
człowiek cieszył się kiedy miał ka
wałek chleba dla swoich dzieci”. W 
dalszym ciągu opisuje odbudowane 
ze zniszczeń wojennych miasta:
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i bólu pisze po cytacie ostatnim na

(...) Kto przecież uważa wizytę w 
Oświęcimiu albo getcie warszaw
skim za uciążliwe pensum, które 
należy absolwować, a nie uważa 
tych miejsc jako bolesnego znaku 
i nieznośnego ciężaru w stosunku 
do narodu polskiego, ten nic powi
nien przekraczać granic naszych 

państw”.

Łódź, Warszawę, Gdańsk, Wrocław 
wreszcie relacjonuje zwiedzane za
bytki Krakowa. Poza wymieniony
mi miastami młodzi ewangelicy 
zwiedzili także Katowice, Poznań i 
byli także w Oświęcimiu.

Spotkania z ludźmi, ich osobiste 
nieszczęścia skłaniają autora do re
fleksji na temat wojny. „...Nieszczę
sna druga wojna światowa dopro
wadziła do nienawiści rzesz ludz
kich, sprowadziła na wielu gorycz 
i wielu pozbawiła własnej ojczyzny” 
Osobiste, piękne wyznanie poświęca 
autor powstałej z gruzów — nowej 
Warszawie, którą nazywa „Paryżem 
Wschodu”. W odcinku czwartym 
poruszona została ciągle nieuregulo
wana sprawa granic pomiędzy 
Niemcami i Polską. Zwraca na to 
uwagę swoich rodaków, gdy pisze 
następujące słowa: „Wiele jeszcze 
rzeczy rozdziela nasze narody. Kto 
przecież uważa wizytę w Oświęci
miu albo getcie warszawskim za 
uciążliwe pensum, które należy ab
solwować a nie uważa tych miejsc 
jako bolesnego znaku i nieznośne
go ciężaru w stosunku do narodu 
polskiego, ten nie powinien przekra
czać granic naszych państw. Każda 
zaś grupa zachodnio-niemiecka, któ
ra jest właściwie przygotowana na 
to spotkanie i szuka porozumienia 
oraz kontaktu z Polakami, posiada 
wielką szansę, aby założyć pierwsze 
podstawy pomostu porozumienia z 
Polską, pojednania, które jest nie
podzielne i które także Chrystus 
przygotował dla wszystkich naro
dów”.

W dalszym ciągu relacji podkre
śla autor przyjazne przyjęcie gru
py niemieckiej w czasie całej po
dróży po naszym kraju, szczere sło
wa uznania wypowiada pod adre
sem oficjalnej przewodniczki „Ju- 
venturu” p. Teresy i szuka ciągle 
możliwości nowego pojednania z 
Polską. „Przyszłość jest możliwa” 
zatytyłował odcinek, w którym re
lacjonuje m. in. wizytę na terenie 
byłego obozu koncentracyjnego w 
Oświęcimiu. Uregulowanie sprawy 
granicy zachodniej przez NRF usu
nęłoby „przegrodę zasadniczą w 
rozwoju stosunków polsko-niemiec
kich”, stwierdza pod adresem siwego 
kraju. Słowa pełne wyrzutu, żalu

temat granic, gdy konfrontuje teraź
niejszość z przeszłością, gdy wspo
mina cyniczne zdanie b. gubernatora 
Franka, gdy pisze o placach egzeku
cyjnych w Warszawie, o piwnicach 
gestapo na Schucha i wreszcie o 
Oświęcimiu — „samym piekle”.

W tym szerokim kontekście pro
ponuje Walther Bach swoim roda
kom spojrzeć na przeszłość. I to jest 
niewątpliwie słuszne. Jeszcze ciągle 
bowiem fakty te nie są znane wie
lu braciom i siostrom w wierze, 
którzy żyją na Zachodzie. Postępu
je więc autor uczciwie i nie bez 
odwagi cytując we własnym prze
kładzie na jęz. niemiecki, najpraw^ 
dziwszy i najboleśniejszy wiersz, ja
ki zdołano napisać w Polsce w la
tach 1939—1945, wyznanie wiary 
całego narodu, wyryte czyjąś ręką 
w piwnicy gestapo na Schucha w 
Warszawie.

„Łatwo jest mówić o Polsce,, tru
dniej jest dla Polski pracować i 
jeszcze trudniej umierać. Ale naj
trudniej jest dla Polski cierpieć”.

Żeby więc wydarzenia te nie mia
ły nigdy więcej miejsca, „jesteśmy 
za pojednaniem” bardzo prawdziwie 
pisze Walther Bach na zakończenie 
kolejnej relacji. Odcinek piąty przy
nosi informację o życiu Kościoła w 
Polsce. W wielkim skrócie przed
stawia aiutor początki i rozwój Re
formacji w naszym kraju, podkreśla 
jej zasługi w, dorobku kulturalnym 
naszego narodu, wiele uwagi po
święca omówieniu Kościoła cy
tuje stare powiedzenie nawią
zujące do chwalebnej przeszło
ści ewangelicyzmu na ziemiach pol
skich: „Twardy jak luterska wia
ra koło Cieszyna” oraz drugie przy
słowie w równym stopniu krzyw
dzące polskich protestantów, co bo

lesne: „Polak — katolik” (niestety 
dziś jeszcze w wielu wypadkach 
skwapliwie używane przez niektó
rych księży katolickich, mimo epo
ki posoborowej i rozwoju myśli 
ekumenicznej). Odcinek ostatni, szó
sty nosi tytuł, który oprócz za
kończenia sugeruje także myśl o 
kontynuacji: „Wykorzystać szansę!”

Autor porusza w nim dosyć zło
żony temat Kościół—Państwo, snu
je różne rozważania, cytuje wypo
wiedzi dwóch wybitnych duchow
nych, ustami jednego z nich stwier
dza, że „kościoły w Polsce-pełne są 
ludzi”.

Z wielką sympatią wspomina wi
zytę w klasztorze Benedyktynów w 
Tyńcu k. brakowa, miłe przyjęcie 
ze strony tamtejszych Ojców (grupę 
niemiecką oprowadzał O. Franci
szek), wreszcie w ostatnich akapi
tach autor prezentuje Kościoły 
członkowskie Polskiej Rady Ekume
nicznej oraz jej władze zwierzchnie. 
Jeden z aka patów poświęca spotkaniu 
grupy młodzieży niemieckiej z człon
kami Komisji Młodzieży, które od
było się na terenie Ekumenii w 
Warszawie. W zakończeniu autor 
podkreśla miłe przyjęcie ze strony 
wszystkich Polaków, jakie spotkało 
uczestników grupy w czasie pobytu 
w naszym kraju i kończy zdaniem, 
że „tę szansę należy wykorzystać!”. 
O słuszności i prawdziwości tego 
stwierdzenia jesteśmy przekonani w 
równym stopniu. Jednakże szansa 
ta leży po obydwu stronach. Zosta
nie ona jednakże wykorzystana w 
sposób właściwy tylko wtedy, gdy 
przez obydwie strony zostanie pod
jęta. Wtedy my Polacy i Niemcy 
spotkamy się gdzieś po drodze. A 
przecież szczególnie dla chrześcijan, 
droga to symbol i rzeczywistość.

(em-er) .
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Z BLISKA I Z DALEKA
KONFERENCJA ŚWIATOWEJ 
FEDERACJI STUDENTÓW 

CHRZEŚCIJAŃSKICH

W letniskowej miejscowości Ba- 
stad nad wybrzeżem Kattegat w 
Szwecji odbyła się doroczna kon
ferencja przedstawicieli chrześ
cijańskich studenckich organizacji 
(SCM) Europy, która zgromadziła 
30 osób z szeregu krajów europej
skich i kilku pozaeuropejskich. 
Polskę reprezentował ks. Bogdan 
Tranda — przewodniczący Ko
misji Młodzieży Polskiej Rady Eku
menicznej.

Zasadniczy wykład na temat 
obecności chrześcijan w świecie 
wygłosił prcf. Johannes A aga ar d z 
Aarhus w Danii. Następnie w gru
pach oraz na sesji plenarnej odby
ła się dyskusja na temat zadań stu
denckich organizacji chrześcijań
skich, ich związku z Kościołem i 
możliwości eksperymentowania.

Milan Opoćenski (CSRS), sekre
tarz do spraw europejskich, przed
stawił następnie zagadnienie sto
sunków Wschód — Zachód. Gene
ralny sekretarz Federacji, Valdo 
Galland, omówił zagadnienie bar
dziej aktywnego udziału prawosła
wia, które już od 1911 roku uczest
niczy w ruchu, ale jego udział 
jest ciągle zbyt bierny.

Sporo czasu poświęcono zagadnie
niom organizacyjnym, związanym z 
posiedzeniem Komitetu Wykonaw
czego Federacji, które odbędzie się 
w maju br. w Pradze, a także z 
dużą konferencją na temat 
„Chrześcijańskiej obecności w świe
cie” (Bazylea, wrzesień 67) oraz ze 
Zgromadzeniem Federacji i Świa
tową Konfrenecją Studentów w 
Turku (Finlandia), które odbędą 
się latem 1968 roku.

Duże wrażenie i zainteresowanie 
zebranych wywołała rezolucja bry
tyjskiego SCM; w  sprawie wojny w 
Wietnamie.

BIBLIA JAKO POMOST 
MIĘDZY KOŚCIOŁAMI

Z początkiem br. w Rzymie spot
kali się przedstawiciele Watykań
skiego Sekretariatu do Spraw Jed
ności Chrześcijan z przedstawicie
lami Zjednoczonego Towarzystwa 
Biblijnego. Głównym punktem ob
rad była debata nad możliwościa
mi współpracy przy tłumaczeniach 
Biblii. i

Obradom przewodniczył kard. 
Bea — przewodniczący Sekretariatu 
do Spraw Jedności Chrześcijan 
oraz dr Latoń Holmgren — prze
wodniczący Komitetu Wykonawcze
go Zjednoczonych Towarzystw Bib
lijnych. Przypominając, iż panież 
Paweł VI przynaglał ostatnio Sek
retariat do zbadania propozycji 
wspólnego wydania Biblii, kard. 
Bea stwierdził: „Nie będzie prze
sadą powiedzieć, że możliwość 
wspólnej pracy jest jednym z naj
donioślejszych posunięć w historii 
współczesnego chrześcijaństwa. 
Współpraca ta wyzwala od podej
rzeń, trwających dziesiątki lat, a 
nawet przez całe generacje i często 
— od wrogości”.

Dr Holmgren natomiast mówił: 
„Jest całkowicie zgodne z duchem 
naszej tradycji, iż obecnie radośnie 
przyjmujemy otwarcie waszego 
wielkiego Kościoła celem konsul
tacji i współpracy w przygotowaniu 
właściwych i poprawnych tłumaczeń 
tak, aby wszystkim chrześcijanom 
ułatwić dostęp do Pisma świętego”.

W rozmowach udział wzięli: bp 
Charles Willebrands — sekretarz 
Sekretariatu do Spraw Jedności 
Chrześcijan, o. Walther M. Abbott, 
o. Beguin — sekretarz generalny 
Zjednoczonych Towarzystw Biblij
nych, dr J. H. Watson — sekretarz 
generalny Brytyjskiego i Zagranicz
nego Towarzystwa Biblijnego.
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CHARLES DAVIS — WYSTĄPIŁ 
Z KOŚCIOŁA 

RZYMSKOKATOLICKIEGO

Z końcem grudnia ub. r. wystąpił 
z Kościoła rzymskokatolickiego zna
ny brytyjski teolog Charles Davis. 
Ostateczną decyzję opuszczenia 
Kościoła rzymskokatolickiego pod
jął Davis podczas przygotowania 
dokumentu roboczego do pierwsze
go oficjalnego spotkania przedsta
wicieli kościołów rzymskokatolic
kiego i anglikańskiego. Davis opu
blikował specjalne oświadczenie w 
sprawie swego stanowiska wobec 
Kościoła rzymskokatolickiego, w 
którym czytamy: „Mój pogląd na 
Kościół chrześcijański stoi poza 
rzymskim katolicyzmem”. Charles 
Davis w wywiadzie udzielonym 
dziennikarzom oświadczył że nie 
zamierza wstąpić do innego Koś
cioła, chce zostać chrześcijaninem, 
ale w innej formie. Obecnie jeszcze

nie ma sprecyzowanego stanowiska, 
jednakże żaden z Kościołów chrześ
cijańskich nie daje mu odpowiedzi 
na jego problemy. Charles Davis 
brał udział w II Soborze Watykań
skim, był ekspertem do spraw teo
logicznych. W 1965 r. rozpoczął wy
kłady w Jezuickim Haythrop — 
College koło Oxfordu, a od 1960 r. 
był redaktorem czasopisma ’’Clergy 
Review”,

MŁODZIEŻ EWANGELICKA 
Z BAWARII PRZECIW 

TWORZENIU SIĘ
„NOWEGO NACJONALIZMU»’
Zgromadzenie młodzieży z Koś

cioła luter ańskiego w Bawarii 
(NRF) wystąpiło przeciw tworzeniu 
się na nowo nacjonalizmu w Niem
czech. W oświadczeniu młodzież 
ewangelicka zwraca uwagę na 
przeszłość narodu niemieckiego. 
Uważa, że tworzenie polityki poko
jowej w NRF może nastąpić tylko 
przez zwiększenie kontaktów z na
rodami krajów wschodnich. Nato
miast wszelkie przejawy nacjona
lizmu mogą doprowadzić do wytwo
rzenia takiej sytuacji, jaka była 
przed II wojną światową.

MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY 
EWANGELIKÓW Z KATOLIKAMI

NA POLU MISJI W ŚWIECIE
Konkretne propozycje dla wspól

nej pracy ewangelickich i katolic
kich misji zawiera oświadczenie 
Niemieckiej Rady Misyjnej, uchwa
lone na posiedzeniu w Berlinie. 
Propozycje te powinny doprowadzić 
do spotkania z katolickimi radami 
misyjnymi w Akwizgranie' i do 
podjęcia wspólnych rozmów. Wspól
na praca, uważa Niemiecka Rada 
Misyjna, jest pożądana przy tłuma
czeniach Biblii, przy druku i roz
powszechnianiu Eiblii, przy opra
cowywaniu komentarzy biblijnych 
dla niechrześcijan. Dalsze możli
wości wspólnej pracy widzi Nie
miecka Rada Misyjna na gruncie 
pracy w szkołach, wspólna polityka 
szkolna, wspólne podręczniki, 
wspólne tygodnie misyjne, przy le
czeniu dzieci, w pracy na odcinku 
prasy i wydawnictw.

Na zakończenie w deklaracji czy
tamy: „Wiemy, że w tych propo
zycjach przy prowadzeniu misji nie 
wy zbędziemy się myślenia konku
rencyjnego. Jednakże wierzymy, że 
problem ten zostanie rozwiązany, a 
na gruncie Słowa Pana znaleźć 
możemy wspólne zrozumienie ewan
gelii”.
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P R Z E G L Ą D  P R A S Y
Ostatnio w centrum pu

blicystycznej uwagi nie
których pism znalazły się 
wyznania mniejszościowe 
w Polsce.

Prawie w tym samym 
czasie w dwóch różnych 
pismach ukazały się arty 
kuły omawiające to samo 
wyznanie protestanckie.

ARGUMENTY Nr 3 
(449) zamieściły artykuł 
Karola Boruty zatytułowa
ny: „Kościół ewangelicko- 
-reformowany”. Autor w 
początkowych partiach ar- 
tyku-iu oma wda jpowsta^ 
nie ewangelicyzmu refor
mowanego. Następnie śle
dzi rozwój kalwinizmu na 
ziemiach polskich, omawia
jąc sytuację Kościoła 
ewangelicko - reformowa
nego na tle wydarzeń po
lityczno-społecznych.

Wiele uwagi poświęca 
autor położeniu Kościoła 
podczas wojny i zaraz po 
jej zakończeniu. Wspomina 
również o martyrologii du
chownych Kościoła ewan
gelicko-reformowanego w 
Polsce, pisząc: „W drugiej 
wojnie światowej 10 obo
zach koncentracyjnych zgi
nęło trzech duchownych 
Jednoty Warszawskiej, a z 
pożogi wojennej ocalało 
tylko kilku duchownych i 
kilka tysięcy wiernych 
rozproszonych po całym  

kraju... Przesiał faktycznie 
istnieć zbór warszawski, 
który w okresie m iędzywo
jennym skupiał 6000 osob. 
W w yniku ustalenia no
wej granicy państwowej 
zbory Jednoty Wileńskiej 
i Ukraińskiego Kościoła Re
formowanego znalazły się 
na terenie Związku Ra
dzieckiego. Zaraz po woj
nie powróciło do Czecho
słowacji kilka tysięcy em i
grantów czeskich, którzy 
należeli do Kościoła re
formowanego. W 1949 r. 
doszło do zwołania pierw
szego powojennego syno
du, który w ytyczył nowy 
kierunek działalności Koś
cioła w zmienionych wa
runkach polityczno-społe
cznych. Pełna stabilizacja

tego Kościoła doszła do 
skutku w 1957 r.; wznoicio- 
no wówczas wydawanie „Je
dnoty'*. Jest to miesięcznik 
religijno-społeczny poświę
cony sprawom ewangelicy- 
zmu polskiego i ekumenii.

Synod Kościoła ewan
gelicko-reformowanego u- 
chwalił 1 listopada 1954 r. 
Prawo W ewnętrzne, które 
obowiązuje do chwili obec
nej'*. Przechodząc do oma
wiania sytuacji Kościoła, 
liczebności wiernych, po
szczególnych parafii, autor 
pisze: „Kościół skupia ok. 
5 tys. wiernych rozproszo- 
?iych po kraju i posiada 13 
parafii względnie filiałów  
obsługiwanych przez 7 du
chownych. Najliczniejsze 
skupiska znajdują się w 
Warszawie, Łodzi, Ze
lowie, Żyrardowie, Ku- 
cowie, Żychlinie i Siel- 
cu. Dużą rolę we władzach 
Kościoła odgrywają łydzie 
świeccy, np. prezesem sy
nodu i konsyslorza nie m o
że być osoba duchowna. 
Przyszłych duchownych 
kształci Sekcja Eujangelic- 
ka Chrześcijańskiej A k a 
demii Teologicznej. W szy
scy duchowni używają ty 
tułu księdza i są sobie ró
wni bez względu na za j
mowane stanowisko. Jeden 
z nich — na m.ocy wyboru 
przez synod — otrzymuje 
godność super intendenta
Kościoła eiuangeiicko-re
formowanego w PRL. Su- 
perintendent sprawuje k ie
rownictwo duchowe w Ko
ściele i w tym  celu zw o
łuje konferencje duchow
nych, na których omawia
ne są sprawy duszpaster
skie, teologiczne, naukowe 
i zawodowe.Ze swej dzia
łalności składa on sprawo
zdanie przed synodem, k tó 
rego jest on wicepresezem  
z urzędu. Aktualnym  su- 
perintendentem jest ks. Jan 
Niewieczerzał, wybrany iu 
1952 r., od 1960 r. prezes 
Polskiej Rady Ekumenicz
nej'*.

FAKTY I MYŚLI Nr 2 
(198) — rozpoczęły druk 
cyklu artykułów omawia

jących sytuację wszystkich 
wyznań religijnych w Pol
sce, poza Kościołem rzym
skokatolickim. Cykl zatytu
łowany został: Rzeczpospo
lita 30 wyznań. Jako pier
wsze z wyznań omawiany 
jest Kościół ewangelicko- 
-reformowany. Andrzej To
karczyk, autor pierwszego 
artykułu, zatytułowanego 
„Ecclesia Reformata” — 
we wstępie pisze: „Mimo 
zdecydowanej przewagi li
czebnej wyznawców Koś
cioła rzymskokatalickiego 
w Polsce byłoby grubym  
uproszczeniem mniemanie 
o „monopoiicie wyznanio
wym** społeczeństwa na
szego kraju. Utożsamianie 
„polskości” z „katolicko- 
ścią** („Polak to katolik*') 
ma charakter tendencyjny, 
krzywdzi i usuwa poza na
wias polskości miliony wie- 
wierzących obywateli, wre
szcie — mija się po prostu 
z prawdą historyczną. Nie 
wszyscy nawet wiedzą, że 
w Polsce działa obecnie ok. 
30 różnych wyznań religij
nych, chrześcijańskich i 
niechrześcijańskich. Nasz 
nowy cykl artykułów, po
święcony tym  wyznaniom,
— nieraz bardzo często sła
bym liczebnie, choć n ie
równie silniejszym za gra
nicą, kiedy indziej znów
— słabym dzisiaj, a silniej
szym. w przeszłości — po
stanowiliśmy rozpocząć od 
prezentacji takiego właś
nie wyznania, mającego w 
Rzeczypospolitej szlachec
kiej szansę stania się ivy- 
znaniem narodowym Po
laków, od „Ecclesia refor
mata et semper reforman- 
da**, czyli od kalwinizmu  
polskiego**.

Boruta w „Argumentach” 
ograniczył się przede wszy- 
clk:m do podania faktów i 
powstrzymał się od oceny, 
dając artykuł czysto in
formacyjny. Inaczej To
karczyk w „Faktach i My
ślach”. Pisze wprawdzie 
z sympatią, ale nie bardzo 
udały mu się niektóre fak
ty z historii i myśli na 
temat doktryny Kościoła. 
„Kalwin pochwalał boga
cenie się...” (?!). „Z pole
cenia (?!) Kalwina spalony

został na stosie (...) M. Ser
wet.” Mówi też o „(...) II 
konfesji helweckiej, ułożo
nej przez teologów Zacha
riasza Ursyna i Kacpra O- 
lewiana. Opracowana przez 
ks. Kacpra Olewiana tzw\ 
Agenda Gdańska (...)” Coś 
lu Autor pomieszał. Kon
fesję I-Ielwecką Bullingera 
z Katechizmem Heiaelber- 
skim wspomnianych teolo
gów. Można by cytować 
więcej, ale tyle wystarczy.

Praca habilitacyjna doc. 
dr Witolda Benedyktowi- 
cza była już nieraz w cen
trum zainteresowania róż
nych kręgów publicystyki 
polskiej.

Jest ona bowiem pierw
szy m źródłowym opraco
waniem Praskiej Konfe
rencji Pokojowej. Ostatnio 
praca ta znalazła się wT 
centrum uwagi publicystów 
A”gumentów\

Andrzej Ściegienny, w 
artykule zatytułowanym: 
Chrześcijańska teologia po
koju (ARGUMENTY 4/450) 
usiłuje dokonać próby o- 
cehy konferencji na bazie 
książki Benedyktowicza pt.: 
„Próba irenologii chrześci
jańskiej”.

Ściegienny, omawiając 
pobudki powitania Konfe
rencji, pisze: „Dorobek te
oretyczny i osiągnięcia pra
ktyczne Konferencji są bar
dzo interesujące. Pobudki 
tego ruchu mogą być tylko  
jednoznacznie pozytywnie 
ocenione. Świat chrześci
jański zrozum.iał, że trocka o 
pokój jest dziś jednym  z 
jego naczelnych i najbar
dziej żywiołowych zadań. 
Gorzkie i bolezne doświad
czenia minionego " półwie
cza nie pozwalają na bier
ność. Przeciiodziałanie gro
źbie wojny jest w rzeczy 
sennej jednym, z naczel
nych postulatów naszych 
dni.

Wszelako nie jest to, i 
trzeba to podkreślić, jedy
nie zadanie osobliwe dla 
chrześcijanina, lecz posia
da walor ogólnoludzki.

Toteż — a wynika to, 
jak sądzę choćby już z w y
żej cytowanych zdań — 
powoływanie się na chrze
ścijańską inspirację i ge-
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nealogię tego zagadnienia, 
jak to czyni autor , Próby 
irenologii chrześcijańskiej” 
zupełnie lub przynajmniej 
niewiele tłumaczy powody

zwrócenia przez chrze
ścijaństwo uwagi na spra
wę pokoju.

Jest, w rzeczy samej, fa 
ktem  pozytywnym, że

chrześcijańskie Kościoły 
niekatolickie tak silny na
cisk położyły na tę pro
blematykę, lecz zarazem 
winniśmy jednak pamiętać,

ze przez wieki cale była 
ona przez Kościół nie zau- 
icażana i wręcz negowana.

A. W.

PAWEŁ HULK A-L ASKOWSKI JAKO PISARZ

Dokończenie ze str. 14

wiołowym wybuchem potępienia pod adresem 
narodu niemieckiego. Dziś trudno jest przyjąć 
już jej treść bez poważnych i głębokich za
strzeżeń, bez krytycznej refleksji, ale wów
czas, w r. 1945, gdy Hulka-Laskowski pisał 
ten Księżyc nad Cieszynem w beskidzkim za
ciszu, miliony Polaków myślało i czuło tak sa
mo. Jako świadectwo stanu umysłów polskich 
w czasie, gdy nawet słowo Niemiec próbowa
no pisać u nas systematycznie małą literą, ma 
ona swoją wymowę i wartość. No i ma ją 
także jako rejestr faktów okupacyjnych z ży
cia osady przemysłowej, gdzie przez dziesiątki

lat sąsiadowało się z Niemcami, współżyło 
z nimi, i gdzie w latach wojny ci właśnie za
siedziali na polskiej ziemi Niemcy okazali się 
największymi wrogami wszystkiego, co 
polskie.

Księżyc nad Cieszynem zamknął przed
wcześnie i nieoczekiwanie z górą czterdziesto
letni, bogaty trud pisarski Pawła Hulki- 
Laskowskiego. Po jego śmierci wznowiono 
kilka jego publikacji religioznawczych, kilka 
przekładów i Mój Żyrardów. To wiele. Zna
czy to, że dzieło przetrwało twórcę. A tak być 
powinno.

ZDZISŁAW HIEROWSKI

ROZKŁAD NABOŻEŃSTW W WARSZAWIE

Data
PARAFIA EWANGELIC

KO-REFORMOWANA 
Świerczewskiego 74

PARAFIA EWANGELICKO
-AUGSBURSKA 

ŚW. TRÓJCY 
PI. Małachowskiego

DRUGA PARAFIA EWAN
GELICKO-AUGSBURSKA 

Puławska 2

5.03.67
IV n. Pasyjna

N abożeństw o z W ieczerzą 
Pańską godz. 11.00 
— ks. Jan N iew ieczerzał

godz. 10.30 — spow iedź
godz. 11.00 — naboż. z Kom. Sw .
— ks. R. T renkler

godz. 9.00 nabożeństw o szkolne  
godz. 10.30 spow iedź  
godz. 11.00 nabożeństw o główne- 
— ks. K. M esserschm idt

7.03.67
w torek

IV nabożeństw o pasyjne  
godz. 17.30 
— ks. B. Tranda

12.0367
V n. Pasyjna

j

N abożeństwo godz. 11.00 
— ks. B. Tranda

godz. 10.30 — spow iedź
godz. 11.00 — naboż. z Kom. Sw .
— ks. R. Trenkler

godz. 9.00 nabożeństw o szkolne  
godz. 10.30 spow iedź  
godz. 11.00 nabożeństw o głów ne  
— ks. K. M esserschm idt

14.03.67
w torek

V nabożeństw o pasyjne  
godz. 17.30 
— ks. B. Tranda

19.03.67
VI n. P asyjna

N abożeństw o godz. 11.00 
— ks. B. Tranda

godz. 10.30 — spow iedź
godz. 11.00 — naboż. z Kom. Sw .
— ks. bp A. W antuła

godz. 10.30 spow iedź
godz. 11.00 nabożeństw o głów ne
— ks. K. M esserschm idt

21.03.67
w torek

VI nabożeństw o pasyjne  
godz. 17.30 
— ks. B. Tranda

22.03.67 
W. Środa

R ekolekcje dla m łodzieży  
godz. 18.00 
— ks. B. Tranda

23.03.67
W ielki Czwartek

P rzygotow anie do W ieczerzy  
Pańskiej godz. 17.30 
— ks. B. Tranda

godz. 18.00 — naboż. z Kom. Sw. 
— ks. R. Trenkler

24.03.67
W ielki P iątek

N abożeństw o z W ieczerzą  
Pańską godz. 17.30
— ks. J. N iew ieczerzał
— ks. B. Tranda

N abożeństw a kom unijne: 
godz. 7.00 — ks. R. Trenkler  
godz. 9.00 — ks. Wł. Nast 
godz. 17.00 — ks. R. Trenkler

godz. 11.00 naboż. kom unijne  
godz. 18.00 naboż. kom unijne  
— ks. K. M esserschm idt

26.03.67
Zm artw ychw stanie
Pańskie

N abożeństw o z W ieczerzą 
Pańską godz. 11.00 
— ks. J. N iew ieczerzał

godz. 10.30 — spow iedź
godz. 11.00 — naboż. z Kom. Sw .
— ks. R. Trenkler

godz. 11.00 naboż. głów ne  
— ks. K. M esserschm idt

27.03.67
Poniedziałek  W ielkanocny

Nabożeństw o godz. 11.00 
-  ks. B. Tranda

godz. 10.30 — spow iedź
godz. 11.00 — naboż. z Kom. Sw .
— ks. R. T renkler

godz. 11.00 naboż. głów ne  
— ks. K. M esserschm idt
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