


PAPIEŻ NIE PRZYBĘDZIE DO UPPSALI ;[
Wypowiedź dr Blake’a ncftemat udziału rzymskokatolików {\ 
w obradach IV Walnego Zgromadzenia o
Światowej Rady Kościołów |>
W związku z zagadnieniem, które ostatnio było szeroko dysku- 
towane na łamach prasy szwedzkiej, a które dotyczyło ewen- ]> 
tualnej wizyty papieża Pawła VI w roku 1968 w Szwecji, w 
związku z mającym się tam odbyć w lipcu tegoż roku IV Wal- 
nym Zgromadzeniem SRK, sekretarz generalny Rady, dr Euge-  ̂
ne Carson Blake oświadczył na konferencji prasowej w Sztok- ]> 
holmie, że papież nie przybędzie do Uppsali. 0
Dr Blake podkreślił, że w stosunkach pomiędzy Światową Radą 0 
Kościołów a Watykanem od czasu II Soboru Watykańskiego za- 
panowała dobra atmosfera, mimo to jednak mieszana Komisja ]> 
Teologiczna, składająca się z przedstawicieli Światowej Rady 0 
i Watykanu, nie zajmowała się sprawą zaproszenia papieża na 
Zgromadzenie. Kościół rzymskokatolicki będzie reprezentowany 
w Uppsali przez „obserwatorów-doradców”, którzy — inaczej (> 
niż to miało miejsce podczas III Walnego Zgromadzenia w 0 
New Delhi — będą aktywnie uczestniczyć w obradach Zgroma- 
dzenia. „— Ufam — dodał dr Blake — że przy innej sposobno- 
ści papież odwiedzi jeszcze Szwecję”. (i
Dr Blake, który w związku z przygotowaniami do IV Zgroma- 0 
dzenia bawił w marcu w Szwecji, oznajmił, że w centrum za- 
interesowań zjazdu znajdzie się zagadnienie odnowienia. „Je- j> 
dynie przez odnowę — powiedział — Kościoły mogą znaleźć (i 
drogę do jedności. Z drugiej zaś strony, jedność nie może być 
celem samym w sobie, lecz musi przejawiać się w misji 
i służbie”. J >
Odnowa, według słów dra Blake’a, oznacza również zaangażo- <> 
wanie się Kościoła w życiu gospodarczym i społecznym. „Ktoś 0 
mógłby być zdania — powiedział dr Blake — że przez to zbyt- 
nio angażujemy się w sprawy daleko odbiegające od tego, co 
„duchowe”, ale chrześcijaństwo jest religią w pewnym sensie j, 
materialistyczną”. Nie możemy bowiem zapominać w prowadzo- ,» 
nym dialogu na temat odpowiedzialności krajów zamożnych w 0 
stosunku do całego świata, że Królestwo Boże właśnie istnieje {\ 
t e r a z  i t u t a j ”.
Dr Blake 2 marca, podczas ekumenicznego nabożeństwa w ka- <> 
tedrze w Uppsali, wygłosił kazanie i był powitany przez arcy- 0 
biskupa Gunnara Hultgrena, przewodniczącego Szwedzkiej {\ 
Rady Ekumenicznej. Następnego dnia miał kazanie na temat 
ewangelizacji w jednym z sztokholmskich zborów Szwedzkiego 
Związku Misyjnego. 0

ORĘDZIE PREZYDENTÓW ŚRK j!
Dorocznym zwyczajem prezydenci Światowej Rady Kościołów 
ogłosili orędzie w związku ze zbliżającym się świętem Zesłania 
Ducha Świętego. W orędziu tym, którego treść dotyczy przeja- 
wów działania Ducha Świętego we współczesności, czytamy
m. in.:
„Cieszymy się, że możemy wam oświadczyć, że ludzie trwają !> 
odważnie w posłuszeństwie, często za cenę wielu strat, a nawet 
za cenę życia. Bóg-Duch Święty stale nawiedza swój lud i daje 0 
mu odkupienie, gdy w milczeniu zbliża się do Niego przed ołta- {\ 
rzem, w Słowie, w liturgii... j>
...Jesteśmy zupełnie pewni, że możemy dostrzec inspirację i moc <> 
Ducha Świętego wśród Jego ludu, który angażuje w swe poszu- 0 
kiwania umysł i sumienie. Jesteśmy pewni tego co do wszyst- 
kich Kościołów. Wyraźnie słyszeliśmy głos Ducha w czasie ze- 
szłorocznej konferencji genewskiej „Kościół i społeczeństwo”. 
Coraz więcej Kościołów stawia sobie trudne pytania. Coraz więcej 0 
okazuje czujność wobec współczesności; coraz więcej wyraża K 
niepokój z powdu podziału na bogate i biedne narody; coraz 
więcej zaczyna rozumieć różnicę między interesami i ideami na- 
rodowymi, a wrolą Boga, dotyczącą całego świata...”. 0

— ökum enische Pressedienst z 2 
m.arca br. donosi: — Około 1000 
młodych dziewcząt i chłopców, u- 
czestniczących w konferencji eku
menicznej w Rotterdamie, po raz 
pierwszy na gruncie holenderskim  
oficjalnie święciło uroczystość W ie
czerzy Pańskiej. W czasie nabożeń
stwa, przy roznoszeniu chleba i w i
na służyło 12 duchownych, w tym  
3 rzymskokatolików oraz 12 świec
kich z różnych Kościołów.

— W dniu 1 marca br. w kaplicy 
Centrum Ekumenicznego w Genewie 
odbyło się nabożeństwo żałobne, u- 
pamiętniające osobę zmarłego ty 
dzień wcześniej dr Lcslie E. Coo- 
tee'a. Dr Leslie E. Cooke przez sze
reg lat piastował urząd dyrektora 
Oddziału Pomocy Międzykościelnej 
SRK. W nabożeństwie wzięli udział 
liczni przyjaciele i współpracowni
cy Zmarłego. Dr Cooke był człon
kiem Kościoła kongregacjonalistycz- 
nego w Wielkiej Brytanii. Zmarł w  
58 roku życia.

* * *
— Według statystyki opublikoioa- 
nej przez Zjednoczony Kościół Chry
stusowy (Kyodan) składki członko
wskie wpłacane przez wyznawców  
na potrzeby tego Kościoła w okre
sie 1949— 1966 wzrosły prawie dzie
sięciokrotnie, w przeliczeniu na 1 
członka. W tym  samym okresie 
ilość wyznawców Kościoła Kyodan 
wzrosła z 120.000 do 200.000.

— W pierwszej połowie maja br., 
w siedzibie Polskiej Rady Ekum e
nicznej w Warszawie, odbyła się 
konferencja członków Sekretariatu 
Międzynarodowego Praskiej Chrze
ścijańskiej Konferencji Pokojowej. 
W konferencji, która obradowała w 
ścisłym gronie 15-osobowym, z 'ra
mienia Polskiej Rady Ekumenicznej 
uczestniczył ks. Zdzisław Pawlik, 
który jest jednym z sekretarzy m ię- 
dzynarodowych tej Konferencji.

— W dniu 27 marca br. papież Pa
weł VI ogłosił nową encyklikę „Po- 
pulorum progressio”, poświęconą tru
dnym zagadnieniom społecznym dzi
siejszego świata (głód, wojna, popu
lacja, wolność, rozwój państw tzw. 
trzeciego świata itp.).

*
— Kościół Reformowany na K u

bie został przyjęty do Światowego 
Aliansu Kościołów Reformowanych. 
Obecnie Alians liczy 102 Kościoły 
członkowskie.

2



ROK XI (XXV) Nr 5

Warszawa Maj 1967 r.

M I E S I E . C 1 N I K  R E L I G I J N O - S P O ł E C I N Y
POŚWIECOHY SPRAWOM EW ANGEUCYZMU POLSKIEGO I EKU M EN II

EDWARD CZAJKO

W m ocy Pięćdziesiątnicy
„Ale weźmiecie moc Ducha Świętego

Z nowu, jak co roku, w dniu Zielonych 
Świąt będziemy wspominać chwilę, w któ

rej powyższa obietnica Pana naszego, Jezusa 
Chrystusa, została urzeczywistniona. Duch 
Święty zstąpił na ziemię, by uczniów Pańskich 
wyposażyć w moc, potrzebną do wykonania 
wielkiego zadania — złożenia całemu światu 
świadectwa o czynie zbawienia, dokonanym 
przez śmierć i zmartwychwslnie Jezusa Chry
stusa. Duch Święty, który zstąpił w dniu Pięć
dziesiątnicy, był główną silą rozwijającego się 
Kościoła apostolskiego. Nie sposób czytać księ
gi Dziejów Apostolskich, by nie zauważyć tej 
bezpośredniej zależności od Ducha Świętego 
chrześcijan okresu apostolskiego, a szczególnie 
tych w Kościele, którzy zostali powołani na 
apostołów i proroków, nauczycieli, duszpaste
rzy i ewangelistów, diakonów i kierowników 
życia zborowego. Nie możemy jednakże nigdzie 
wyczytać w księgach Pisma Świętego, aby ta 
zasada bezpośredniej zależności od Ducha Świę
tego miała jedynie dotyczyć chrześcijaństwa 
apostolskiego. Przeciwnie, obowiązuje ona po 
dziś dzień: odnosi się do Kościoła współczesne
go, odnosi się do każdego z nas.

Mając tę ważną prawdę na uwadze, chciej
my zastanowić się nad tym, w jaki sposób ucz
niowie Pańscy oczekiwali realizacji „obietnicy 
Ojca” w swoim życiu i jakie były skutki tego 
wspaniałego przeżycia. Najpierw należy to pod
kreślić, że uczniowie otrzymali od Jezusa Chry
stusa polecenie oczekiwania. Mieli nie opusz
czać Jerozolimy, dopóki nie doświadczą urze
czywistnienia się obietnicy, której treścią będzie 
moc Ducha Świętego: „Ale weźmiecie moc Du
cha Świętego, kiedy zstąpi na ums, i będziecie 
mi świadkami w Jerozolimie, i w całej Judei, 
i Samarii, i aż po krańce ziemi91. Uczniowie 
mieli czekać na przyjście Ducha Świętego. 
Udzielając polecenia czekania, Jezus Chrystus 
chciał povńedzieć Kościołowi wszystkich wie
ków. że bez Ducha Świętego nic się właści
wie dla Królestwa Bożego nie zdziała. To nie

kiedy zstąpi na was11 
Dz. Ap. 1:8

zawsze jest dzisiaj należycie brane pod uwagę. 
Żyjemy w czasach, które nie znoszą czekania; 
w okresie, który wierzy w akcję. Niejednokro
tnie trudno nam uwierzyć, że czas spędzony 
na czekaniu nie jest czasem straconym. Nie mo
żemy czasami zrozumieć, że nie może być sku
tecznej działalności bez podłoża zupełnie bier
nego przyjmowania. Może się bowiem czasem 
zdarzyć, że człowiek lub cala społeczność koś
cielna poczyni wszystkie przygotowania do ja
kiegoś ważnego przedsięwzięcia z wyjątkiem  
jednego, podstawowego elementu tego przygo
towania, mianowicie czekania na Ducha Świę
tego.

Mając rozkaz czekania i otrzymaioszy obiet
nicę o wyposażeniu w moc, uczniowie rozpoczę
li to oczekiwanie w sposób, który dawał wszel
ką szansę urzeczywistnienia się obietnicy. Pier
wszym faktem, na który zwraca uwagę księga 
Dziejów Apostolskich jest to, że uczniowie ocze
kiwali mocy Ducha Świętego w modlitwie i 
prośbach (1:14). Nie oczekiwali bezczynnie. 
Obietnica nadawała kierunek ich modlitwom. 
Wiedzieli czego pragną, o co proszą i na co 
czekają, choć nie mogli dokładnie wiedzieć, w 
jakiej formie to się objawi. Po drugie, oczeki
wali obietnicy Ojca zebrani na właściwym 
miejscu, mianowicie w Górnej Izbie (1:13), na 
pewno w tej samej izbie, w której spożywali 
z Panem ostatnią wieczerzę i gdzie Pan uka
zał się im po swoim zmartwychwstaniu. To jest 
bardzo ważne. Jest rzeczą stwierdzoną, że są 
miejsca, w których bardziej zdajemy sobie 
sprawę z obecności Boga, niż w innych. Na 
przykład, gdy życie patriarchy Jakuba stało się 
z wielu względów nie do wytrzymania i kiedy 
potrzeba mu było Boga tak, jak nigdy dotąd, 
powiedział: „Wstawszy, pójdźmy do Betelu" 
(Gen. 35:3). W Betelu bowiem Jakub ujrzał 
drabinę łączącą ziemię z niebem i wszedł w 
ścisłą społeczność z Bogiem. I dlatego, kiedy 
znów Boga bardzo potrzebował, wrócił do Be
telu. Pewien autor cytuje następującą legendę
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0 Zacheuszu, która głosi, że człowiek ten w y
chodził niejednokrotnie na drogą prowadzącą 
do Jerycha i stawał pod drzewem leśnej figi. 
Na pytanie, dlaczego to czyni, odpowiadał; „Z 
tego drzewa po raz pierwszy ujrzałem Pana
1 dlatego, gdy mam szczególną potrzebę spot
kania Go na niwo, wracam tutaj'\

Oczywiście, trudno zaprzeczyć, że człowiek 
może spotkać Boga na szczycie gór, nad brze
giem morza, na zatłoczonej ulicy, czy we wła
snym domu. Jest jednak doświadczoną prawdą, 
że błogosławieństwo Boże najczęściej zstępuje 
w Domu Bożym, uświęconym Bożą szczągólną 
obecnością, gdzie tak wielu szukało i znalazło 
Pana.

Następnie uczniowie oczekiwali mocy Ducha 
Świętego, przebywając w społeczności. W dniu 
Pięćdziesiątnicy „byli wszyscy jednomyślnie 
na jednym miejscu” (Dz. Ap. 2:1). Wspólne 
pragnienie przekształciło ich w jednomyślną 
grupę modlitewną. Wspólne oczekiwanie na ten 
sam dar było dla nich wielkim błogosławień- 
stwem. Odczuwa się większą moc, gdy jest się 
otoczonym przez ludzi przejętych tą samą spra
wą. Wiara posila wiarę. Nie ma większej prze
szkody dla powiewu Ducha Świętego, jak ludz
ka niezgoda.

W końcu, uczniowie czekali na zstąpienie 
Ducha Świętego studiując Pismo Święte. W

świetle Pisma bowiem spojrzeli na zdradę Ju
dasza i postanowili uzupełnić wakujące w ze
spole apositJskim miejsce.

A więc w modlitwie i medytacji, w czytaniu 
Słowa Bożego, vj społeczności, zgromadzeni w 
miejscu uświęconym przez obecność Jezusa 
Chrystusa uczniowie czekali na przyjście Du- 
cha Świętego. I Duch Święty został zesłany! 
„I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świę
tym " (Dz. Ap. 2:4).

Jakie były skutki tego nowego przeżycia? Po 
pierwsze, w wyniku przeżycia Pięćdziesiątnicy 
uczniowie zyskali niezwykłą odwagę. Zupełnie 
bez strachu Piotr przemawiał do zgromadzo
nej rzeszy i śmiało głosił poselstwo o ukrzyżo
wanym i zmartwychwstałym Jezusie Chrystu
sie. Właśnie ten Piotr, który kiedyś nie był w 
stawę stanąć po stronie Jezusa w rozmowie ze 
sługami arcykapłana. Przypomnijmy sobie za
chowanie się wszystkich uczniów po ukrzyżo- 
waniu Jezusa. Wszyscy Go pozostawili i ucie
kli. Gdy się znaleźli wszyscy razem w izbie, 
z bo jaźni vrzed Żydami zaparli drzwi i na każ
dy odgłos kroków lęk ich ogarniał. Ale oto na
stępuje duchowa rewolucja, która straęh ucz
niów przekształca w niezwykły heroizm.

Dzięki napełnieniu Duchem Świętym ucznio
wie otrzymali świeże poselstwo, które wypo
wiedziane zostało w kazaniu Piotra w dniu 
Pięćdziesiątnicy. Kazanie Piotra jest właściwie

Nie poprzesłajmy
na własnych „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miło

sierdzia dostąpią” (Mat. 5:7).

p raw ach Oto ubodzy, obcy, bezsilni, grzeszni, oto naśladowcy Jezusa, którzy razem z Nim 
zrzekają się swej własnej godności, albowiem oni są miłosierni. Nie starcza im 
własna nędza, własny niedostatek; przyjmują na siebie cudze potrzeby, podłość, 
cudze winy. Odczuwają nieodpartą miłość do pogardzanych, chorych, cierpiących, 
poniżonych i gwałconych, do tych, którzy cierpią krzywdę i wzgardę, do wszy
stkiego, co cierpi ból i utrapienie. Wyszukują tych, którzy popadli w grzech 
i winę. Nie ma poniżenia tak głębokiego, ani grzechu tak odrażającego, do któ
rego by miłosierdzie nie dotarło. Miłosierny oddaje własną godność zhańbionemu 
a jego hańbę bierze na siebie. Spotkamy go wśród celników i grzeszników. Świa
domie decyduje się na wstyd obcowania z nimi. Miłosierni zrzekają się swego 
ludzkiego honoru, własnej godności i czci. Znają jeden tylko rodzaj godności 
i czci: miłosierdzie swego Pana, z którego wyłącznie żyją. On się nie wstydził 
za swych uczniów, stał się bratem ludzi, niósł ich hańbę aż po śmierć na Krzy
żu. Takie jest miłosierdzie Jezusa; z Niego wyłącznie chcą czerpać ci, którzy się 
z Nim związali. Takie jest miłosierdzie Ukrzyżowanego. Dla tego miłosierdzia 
zapominają o własnej czci, godności i szukają jedynie społeczności grzeszników. 
I kiedy na nich spada hańba — przecież są błogosławieni, albowiem oni miło
sierdzia dostąpią.
Kiedyś Bóg się nad nimi nisko pochyli i ujmie się za ich grzech i hańbę. Da im 
swoją cześć, a odejmie od nich poniżenie. Bóg będzie w chwale swej nieść potę
pienie grzesznika i okryje go swą własną czcią. Błogosławieni miłosierni, gdyż 
ich Pan jest miłosierny.
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Duch Święty dał uczniom zdolność do ujrzenia w Piś
mie Świętym tej głębi, której nigdy dotąd nie do

strzegli...

pierwszym kazaniem chrześcijańskim. Stanowi 
ono przykład tego, jak powinien głosić Słowo 
Boże kaznodzieja w zborze chrześcijańskim. 
Jądrem tego kazania jest osoba i dzieło Jezusa 
Chrystusa. Takie jest poselstwo dane ludziom 
przez Ducha Świętego.

Wynikiem przeżycia Pięćdziesiątnicy było 
także głębsze zrozumienie treści Pisma Święte
go. Aby Żydzi mogli uwierzyć w Jezusa Chry
stusa, musieli się o tym  przekonać na podsta
wie własnych Pism. Musieli być przekonani, że 
na nikogo innego, tylko właśnie na Jezusa z 
Nazaretu wskazywały Pisma i Prorocy. Duch 
Święty dał uczniom zdolność do ujrzenia w Pi
śmie Świętym tej głębi, której nigdy dotąd nie -  
dostrzegli. Jedynie bowiem Duch Święty może 
prawidłowo wyjaśnić Pisma, które z Jego na- 
tchnienia zostały napisane.

I jeszcze na jedną rzecz zwróćmy uwagę. 
Ochrzczeni Duchem Świętym i ogniem ucznio- 
wie otrzymali nadprzyrodzone znaki, które to
warzyszyły i potwierdzały zuńastowane Słowo. 
Napełnienie Duchem Świętym  — oto tajemni
ca mocy w służbie Kościoła apostolskiego. Je
dynie moc Ducha Świętego pozwoliła tym pro

stym rybakom galilejskim przekształcić ówcze
sny świat.

Ta sama moc może stać się naszym udziałem. 
I jest ona naszą pilną potrzebą. Świat się nie 
zmienił, nadal potrzeba mu wieści o zbawieniu. 
Własnymi silami nic uczynić nie możemy. Na
wet najlepsze metody nie przyniosą żadnego 
owocu. Potrzebna jest moc Ducha Świętego. 
Bóg się nie zmienił. On pragnie wyposażyć nas 
w moc swego Ducha. Jedynie moc Ducha Świę
tego może całkowicie przekształcić nasze ży
cie z naszą służbę.

KAROL KARSKI

MARTIN BUBER
w 2 rocznicę śmierci

13 czerwca br. miną dwa lata od śmierci wybitnego 
uczonego i myśliciela żydowskiego, M artina Bubera. 
Jego działalność i twórczość naukowa wzbudzała i 
nadal wzbudza duże zainteresowanie na Zachodzie, 
także w kręgach chrześcijańskich. Dorobek tego uczo
nego z pewnością wejdzie do historii myśli ludzkiej.

Urodził się on w 1878 r. w Wiedniu, ale niemal ca
łe swoje dzieciństwo i lata chłopięce spędził w Gali
cji, w domu swego dziadka, Salomona Bubera, zna
nego badacza midraszu. Tam zetknął się z żydow
skim ruchem religijno-mistycznym, znanym pod na
zwą chasydyzmu, lecz na razie nie uległ jego wpły
wom, Studium filozofii i historii sztuki wiedzie go ko
lejno do Wiednia, Berlina, Lipska i Zurychu. Jest 
to okres jego chwilowego oddalenia się od judaizmu 
i popadnięcia pod wpływy oświeconej estetyki. Wnet 
jednak zetknął się z innym ruchem żydowskim, z 
tzw. syjonizmem (ok. 1897) i od roku 1901 wydawał 
przez kilka lat czasopismo Die Welt — organ cen
tralny syjonizmu. Wówczas to zajął się bliżej chasy- 
dyzmem i wkrótce stał się jego wytrawnym znawcą 
i komentatorem. Cenił cha^ydyzm z powodu podkre
ślania przez niego aktywnej mistyki, uświęcającej 
człowieka w dniu powszednim.

Podczas I wojny światowej opuścił Berlin, gdzie 
mieszkał przez kilka lat i przeniósł się do Heppen
heim. Wydawał tam w latach 1916—1924 miesięcznik 
Der Jude. W tym okresie jego działalność koncentro
wała się wokół stworzenia osiedla w Palestynie, w 
którym pracowaliby Żydzi i Arabowie. Dzisiejsze ki- 
buce są poniekąd efektem przemyśleń Bubera i jego 
przyjaciela Gustawa Landauera. W 1924 r. uniwersy
tet we Frankfurcie n.Menem powierzył mu wykłady 
z filozofii religii, a potem z historii religii. W tym 
samym roku wraz z Franciszkiem Rozencwei- 
giem przetłumaczył Biblię. Sam Rozencweig 
był wśród jego żydowskich przyjaciół chyba 
tym, który wywarł na niego najsilniejszy wpływ. 
Wspólnie z Józefem Wittigiem i Wiktorem 
von Weizsäckerem w latach 1926—1930 wydawał inne 
pismo, pod tytułem Die Kreatur. Jego wykłady na 
uniwersytecie frankfurckim wzbudzały ogromne zain
teresowanie i ściągały rzesze studentów z całych Nie
miec i innych krajów Europy. Niestety, dojście Hi
tlera do władzy w Niemczech było równoznaczne z 
końcem kariery uniwersyteckiej Bubera. Jeszcze przez 
kilka lat pozostawał w Niemczech, lecz musiał je 
ostatecznie opuścić w 1938 r. Wierny przekonaniom
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syjonistycznym, skierował swe kroki do Palestyny 
i jako profesor prowadzi! w latach 1938—51 wykłady 
na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Tam 
też założył w 1949 r. Instytut dla Kształcenia Doro
słych, którym kierował do 1953 r.

Skala jego zainteresowań była bardzo rozległa, 
o czym świadczy wspaniały dorobek naukowy w róż
nych dziedzinach wiedzy. Gdybyśmy chcieli z grubsza 
uszeregować wszystkie jego publikacje, to można by 
wyróżnić siedem różnych dziedzin:

1. Biblia — tłumaczenie i komentarz
2. Chasydyzm
3. Syjonizm
4. Filozofia społeczna
5. Antropologia filozoficzna
6. Religioznawstwo porównawcze
7. Wychowanie — teoria i praktyka
Nie jest łatwo określić pozycję Bubera wewnątrz 

współczesnego żydostwa. Należał on do tej kategorii 
ludzi, którzy nie mieszczą się w żadnych schematach. 
Nie można go zaszeregować ani do ortodoksyjnego 
żydostwa, ani do liberałów, ani też do Żydów — re- 
formistów. Rozłączony z synagogą, próbował kroczyć 
własną drogą, pozostawał jednak wierny swojej reli- 
gii. Wspomnieliśmy już wyżej, że znajdował się pod 
przemożnym urokiem chasydyzmu i syjonizmu, dwóch 
ruchów w łonie żydostwa, którym poświęcał też sze
reg pism.Należy jednak zaznaczyć, że jego syjonizm, 
w przeciwieństwie do politycznego syjonizmu Teodora 
Herzla, miał charakter tylko religijny.

Centralne miejsce w jego filozofii i teologii zajmu
je dwojaka koncepcja stosunku podmiotu ludzkiego 
do otaczającej rzeczywistości. Chodzi tutaj o tzw. sto
sunek ,,ja — ty” oraz „ja — ono”. W przypadku pier
wszym, podmiot traktuje drugi podmiot jako pod
miot. Mówimy wtedy o stosunku osobowym wyraża

jącym się w miłości. Natomiast w przypadku drugim 
rzecz ma się zgoła odmiennie. Tutaj bowiem pod
miot traktuje drugi podmiot jako przedmiot. Wów
czas drugi człowiek staje się dla pierwszego jedynie 
jednym z elementów zdeterminowanego świata. Kon
sekwencje wypływające z tego stanu są daleko idące. 
Mamy wtedy do czynienia — powiada Buber — ze 
śmiertelną obojętnością w stosunku do kogoś, z kim 
się już nie ma więcej nic wspólnego i nie chce się 
mieć więcej z nim do czynienia. Obojętność ta potrafi 
być gorsza od nienawiści, która — bądź co bądź — 
wyraża pewien stosunek emocjonalny, chociaż nega
tywny. Koncepcję tę zawarł Buber po raz pierwszy 
w swej pracy pod tytułem Ich und Du, którą wydał 
w 1923 r.

Ponieważ w ramach jednego artykułu trudno omó
wić całą twórczość M artina Bubera, zastosujemy pe
wną selekcję zagadnień i przede wszystkim zwrócimy 
uwagą na jego stosunek do chrześcijaństwa. Jest to 
tym bardziej usprawiedliwione, że Buber był ważnym 
partnerem  w dialogu z chrześcijanami-ewangelikami, 
których teologia już bardzo wcześnie wywarła duży 
wpływ na jego poglądy. Przede wszystkim był on pod 
wrażeniem poglądów Rudolfa Bultmanna, Alberta 
Schweitzera, Rudolfa Otto i Leonharda Ragaza.

Buberowska ocena działalności Ap. Pawła jest zgo
ła odmienna od oceny Schweitzera. Schweitzer uwa
żał, iż źródeł (genezy) poglądów Pawła nie należy 
szukać w greckim, lecz w żydowskim świecie myśli; 
zdaniem Bubera — nauka paulin i styczna jest tylko 
marginesowo powiązana z żydostwem. Jednakże jego 
otwarta postawa w dialogu prowadzonym w chrześci
jańskimi partneram i zyskała mu sympatię i wywarła 
silny wpływ na szerokie kręgi chrześcijan zarówno 
w .Europie, jak też i w Ameryce.

Buber nie waha się postawić pytania, w jakim sto
sunku pozostaje wiarai żydowska i chrześcijańska? Co 
więcej, próbuje na nie odpowiedzieć. „Stoją naprzeciw  
siebie dwa — i ostatecznie tylko dwa — rodzaje wia
ry. Wprawdzie istnieje wielka różnorodność pod 
względem treści wiary, lecz ją samą spotykamy tylko  
w dwóch podstawowych formach. Obie te form y mo
żna sobie uzmysłowić, wychodząc z prostych faktów  
naszego życia: po pierwsze z fak tu , że mamy do ko
goś zaufanie, z tym  jednak, że nie mogę mego zau
fania wystarczająco „u z a s a d n ić p o  drugie, że uznaję 
jakiś stan rzeczy za prawdziwy, nie mogąc go rów
nież dostatecznie uzasadnić. W obu przypadkach ta 
niemożność uzsadnienia nie jest spowodowana niedo
skonałością mojej zdolności myślenia , lecz chodzi tu 
taj o istotną cechę mojego stosunku do tego, które
mu ufam, albo do tego, co uznaję za prawdziwe” 
(Zwei Glaubensweisen, s. 5). Obydwa rodzaje wiary 
spotykamy zarówno w judaizmie jak też i chrześci
jaństwie. Jednakże w tym ostatnim — powiada Bu
ber — o wiele silniej podkreśla się wiarę w abstrak
cyjną, dogmatyczną prawdę. Sam judaizm nie zna 
żadnego obowiązującego wyznania wiary, żadnego 
dogmatu, a tylko z trudem  można mówić o naukowej 
teologii. 2yd nie wierzy w Boga w intelektualnym 
sensie, on ufa Bogu w całokształcie swej osobowości.

Wszystko to, co z wnętrza żydowskiej egzystencji 
da się powiedzieć na tem at stosunku do chrześcijań
stwa, zawarł Buber w słowie końcowym ostatniej ży- 
dowsko-chrześcijańskiej rozmowy religijnej w Niem
czech. Miało to miejsce w Stuttgarcie, w styczniu 
1933 r., krótko przed zapadnięciem „nocy” nazistow
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skiej. Partnerem Bubera w tym dialogu był znany 
teolog protestancki Karol Ludwik Schmidt. Ta wy
powiedź Bubera jest tak charakterystyczna dla jego 
całej osobowości, że warto ją przytoczyć bez skrótów. 
„Żyję niedaleko miasta Wormacji, do którego przywią
zuje mnie tradycja moich przodków, i od czasu do 
czasu tamtędy przejeżdżam. Wówczas idę zawsze naj
pierw do katedry. Stanowi ona doskonałą harmonię 
poszczególnych członów, w  której żadna część nie na
rusza doskonałej całości. Rozglądam się po katedrze 
z wielką radością. Następnie kieruję się w stronę 
cmentarza żydowskiego. Składa się on z krzyw ych , 
niekształtnych, bezładnie leżących kamieni. Stoję 
wśród nich, spoglądam z tego cmentarnego chaosu na 
wspaniałą harmonię katedry i odnoszę wrażenie, ja k
bym spoglądał ze strony Izraela na Kościół. Tutaj, na 
dole, wszystko straciło swoją postać; są tylko kam ie
nie i popiół pod nimi. Jest tytko popiół, istnieje ty l
ko cielesność ludzi, którzy stali się popiołem. Tylko  
to istnieje. Tylko ta cielesność istnieje dla mnie i to 
nie jako cielesność w obrębie tej planety, lecz jako 
cielesność mojej pamięci sięgającej w głąb dziejów, 
aż do Synaju. Stałem tam, byłem związany z popio
łem i poprzez niego z praojcami. Ta pamięć dotyczy 
wydarzeń związanych z Bogiem i dana jest w szystkim  
Żydom. Od tego nie może mnie odwieść doskonałość 
świątyni chrześcijańskiej. nic nie może mnie odwieść 
od tych czasów, gdy Bóg był ostoją Izraela. Stałem  
tam i doświadczyłem wszystkiego na sobie. Stanąłem  
oko w oko ze śmiercią; wszystek popiół, zniszczenie, 
cały ten niemy lęk jest moim udziałem; lecz przymie
rze ze mną nie zostało zerwane. Leżę na ziemi, oba
lony jak te kamienie. Lecz przymierze ze mną nie 
zostało zerwane. Katedra jest taką, jaką jest. Cmen
tarz jest takim, jakim  jest. Lecz przymierze nie zo
stało z nami zerwane.

Gdyby Kościół był bardziej chrześcijański, gdyby 
chrześcijanie więcej czynili, gdyby nie musieli prawo- 
wać się sami z sobą, wówczas — sądzi Karol Ludwik  
Schmidt — doszłoby do ostrzejszej dyskusji m iędzy 
nimi a nami.

Gdyby żydostwo było znowu Izraelem, gdyby z lar- 
w y wyłoniło się święte oblicze — odpowiadam. — dy
stans pomiędzy żydostwem a chrześcijaństwem nie zo
stałby zmniejszony, lecz nie doszłoby do ostrzejszej 
dyskusji między nami a Kościołem, raczej nastąpiłoby 
coś zupełnie innego, czego dzisiaj nie można jeszcze 
wyrazić.

Proszę wysłuchać na zakończenie dwóch słów, k tó 
re pozornie sobie przeczą, lecz nie są sprzeczne z so
bą. W Talmudzie uczy się: do prozelity, który przy
chodzi, aby zostać przyjętym  w  poczet żydostwa, mówi 
się: co cię u nas przekonało, że chcesz do nas przy
stąpić? Czyż nie wiesz, że Izraelici w  obecnym czasie 
są dręczeni, popychani, pomiatani, przepędzani, że 
cierpienia stały się ich udziałem? Jeśli on odpowiada: 
„wiem, nie jestem godny”, w tedy natychmiast się go 
przyjmuje.

Mogłoby się wydawać, że jest to żydowska pycha. 
Ale tak nie jest. Nie jest to nic innego, jak m anife
stacja, od której nie można się uwolnić. Ta niedola 
jest prawdziwą niedolą, ta hańba jest prawdziwą hań
bą. Lecz w tym  jest m yśl Boża, która nas zapewnia, 
że Bóg, zgodnie ze swoją obietnicą (Iz. 54:10), nie w y 
puścił nas ze swojej ręki. A w  midraszu (do III  
Mojż. 18:5) jest powiedziane: „Święty niechaj będzie 
błogosławiony, nie odrzuca żadnego stworzenia, lecz

wszystkich przyjmuje. Bramy są stale otwarte i kto 
stara się wejść do środka, ten wchodzi**. I tak mówi 
ON (Ezech. 26:2): „Otwórzcie bramy, aby weszło do
świadczone plemię (goj cadik), które dochowuje wier
ności'*. Tutaj nie jest powiedziane, że wchodzą ka
płani, że wchodzą lewici, że wchodzą Izraelici, lecz 
jest powiedziane, aby weszło doświadczone plemię 
(goj cadik). Pierwsze słowo dotyczyło prozelitów, dru
gie zaś ludzkości. Bramy Boże są otwarte dla w szyst
kich.

Chrześcijanin nie musi przejść przez żydostwo, żyd  
nie musi przejść przez chrześcijaństwo, by dojść do 
Boga** (Theologische Blatter, 1933, s. 267nn).

Z ostatniego zdania powyższej wypowiedzi Bubera, 
które sanowi zarazem konkluzję całego wywodu, wy
nika, że filozof uznaje znaczenie wiary chrześcijań
skiej dla świata ludzkiego. Ale wynika też jeszcze 
coś innego. Mianowicie to, że nie ma potrzeby upra
wiania wzajemnej misji pomiędzy tymi religiami. Ju
daizm i chrześcijaństwo powinny wreszcie wkroczyć 
na drogę owocnego dialogu, który przyczyniłby się 
do wzajemnego pogłębienia i wzbogacenia obu wy
znań.

Swemu zrozumieniu dla osoby Jezusa Chrystusa 
Buber dał wyraz w książce pod tytułem Zwei Glau- 
bensweisen. Zarazem jednak postawił chrześcijanom 
pytanie, czy dostrzegają jeszcze Jezusa w bezpośred
nim powiązaniu z żydowskimi dziejami wiary. Te 
dzieje wiary prowadzą od Patriarchów poprzez Moj
żesza do Sędziów, a następnie — przez stale wzrasta
jące rozczarowanie narodu — do Królów i Proroków. 
Ten rozwój nie jest przypadkowy, lecz zupełnie celo
wy. We wszystkich wymienionych postaciach przy
wódców ludu prześwieca nadzieja mesjańska. Na 
końcu tego rozwoju stoi prorok pod postacią cierpią
cego sługi Bożego. Jak długo Jezus pozostaje jedynie 
tym sługą Bożym, tak długo ma Buber dla Niego 
najwyższy możliwy szacunek. Jednakże zdecydowa
nie odrzuca każdą mesjańską świadomość Jezusa, w 
której wynosi się On ponad ludzi, a ubóstwienie Je
zusa przez Jana i Pawła uważa na niedozwoloną spe
kulację. Sądzi on, że żydowi nie wolno nigdy zamazać 
granicy pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Przychyla 
się do twierdzenia, że Jezus i chrześcijaństwo utoro
wali drogę wiodącą do pojednania Boga ze światem 
ludzkim. Z drugiej jednak strony, nie uznaje zba
wienia dokonanego przez Jezusa Chrystusa, tak jak 
w to wierzą chrześcijanie. Jego zdaniem, świat nie 
jest zbawiony i logiczną koleją rzeczy także chrześci
janie nie są zbawieni. Zbawienie świata leży w przy
szłości.

Gotowość Bubera do dialogu nie ogranicza się tylko 
do religii chrześcijańskiej. Ón idzie dalej i próbuje 
dać odpowiedź na temat wzajemnego stosunku róż
nych religii. Stale podkreśla, że różnice w wierze nie 
są bynajmniej subiektywnej natury, a zatem zależne 
jedynie od niedoskonałości człowieka. Przeto stoi na 
stanowisku, że współczesne rozmowy religijne winny 
się wyzbyć charakteru rozmów pozornych, jak to mia
ło miejsce w średniowieczu, kiedy partnerowi zada
wano retoryczne pytania, na które wcale nie oczeki
wano odpowiedzi, gdyż ta była już przygotowana 
z góry. Jednak — z drugiej strony — nie powinno się 
uprawiać obojętnej i nie interesującej tolerancji, lecz 
w sposób godny szacunku powinno się zapoznać in
nych ze swoim „rzeczywistym stosunkiem do pra-

(Dokończenie na str. 23)
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Jeszcze wczoraj z okna werandy roztaczał 
się rozległy widok. Teraz zawisła gęsta za

słona śniegu, który sypie gęsto i spokojnie, co
raz grubszą warstwą pokrywając ziemię. Na
reszcie można uwierzyć, że to rzeczywiście 
Szwecja w styczniu 1967 roku. Ponieważ jest 
właśnie niedziela, pojawia się mnóstwo dzieci 
na nartach. Co chwila któreś z nich samotnie, 
lub kilkoro na raz, przesuwa się przez ekrany 
okien.

Stiftsgarden, diecezjalny ośrodek konferencyj
ny w Bastad, gości nie tylko uczestników stu
denckiej konferencji. Przebywa tu również kil
ka osób nie związanych z konferencją, które je
dnak na tle uczestników giną, choć nie zawsze. 
Oto właśnie odbywa się na werandzie dysku
sja jednej z grup. Temat jest atrakcyjny, doty
czy sprawy obecnie bardzo istotnej, mianowi
cie współzależności współczesnych metod i tra
dycyjnych sformułowań chrześcijańskiej wia
ry. Metody naukowe dokonały wielkich zmian 
w naszym myśleniu i poglądach, nie tylko w 
odniesieniu do wiary. Jak i dlaczego to się 
stało? Jakie są rzeczywiste przesłanki nauko
wego myślenia? Nauka rzuciła wyzwanie wie
rze chrześcijańskiej; w jaki sposób można wia
rę utrzymać i rozwijać ją w środowisku wyż
szej uczelni? Dyskusja zapowiada się bardzo 
gorąco, jako że większość jej uczestników re
prezentuje postawę otwartą, ale coś się nie klei. 
Na tej samej werandzie miejsce poobiedniej 
sjesty obiera sobie dwóch młodych, dwudzie
stokilkuletnich Szwedów. Sama ich obecność 
nic by uczestnikom dyskusji nie przeszkadzała, 
gdyby nie to, że zupełnie nie krępują się wido
kiem dziesięciu osób zajętych pracą i pełnym 
głosem wymieniają swoje myśli na niezrozu
miały dla większości obecnych temat. Co chwilę

pomieszczenie wypełnia kaskada śmiechu. 
Uczestnicy dyskusji spoglądają po sobie zaże
nowani. W międzynarodowej grupie jest jeden 
Szwed, który interweniuje i dopiero wtedy 
można kontynuować pracę.

W saloniku stoi telewizor i kilka osób ob
serwuje program. Przybyszowi z Polski rzuca 
się w oczy niezwykła czystość obrazu, żadnej 
mgiełki, żadnych drgań, wprost idealna klaro
wność odbioru. Wzrok przyciągają jedynie ob
razy, jakiś balet, koncert. Obca treść nie docie
ra do ucha cudzoziemca. Czasem ktoś z miej
scowych tłumaczy na angielski. Oto w drzwiach 
saloniku pojawia się bardzo szczupła, bardzo 
pomarszczona, dystyngowana pani z laseczką. 
Wolnym krokiem przemierza salon, przesuwa 
sobie fotel tuż przed ekran odbiornika, gdzie 
ostatecznie zasiada, i ani jej na myśl nie 
przyjdzie, dlaczego za jej plecami zaczyna się 
ruch przesuwanych w lewo i w prawo krzeseł.

Wszyscy mieszkańcy domu trzykrotnie spo
tykają się przy posiłku. W obszernej jadalni 
stopą pod ścianami cztero- i pięcioosobowe sto
liki, na każdym z nich lampa z abażurem; 
przez środek sali biegną dwa duże stoły, zasta
wione jadłem. Naprzeciwko wejścia do jadalni 
znajdują się drzwi do kuchni. Na ich tle stoi 
pani domu, w wyczekującej postawie, ze złożo
nymi rękami. Kiedy już wszyscy znajdą się na 
swoich miejscach, padają chyba trzy słowa za
wsze tej samej modlitwy, które zresztą powta
rza się w wielu prywatnych domach. Wtedy 
każdy bierze swój talerz i staje w kolejce do 
stołu z potrawami, przy czym trzeba pamiętać, 
że to Szwecja, gdzie panuje ruch lewostronny, 
i nie zakłócać porządku, co zresztą nieraz się 
zdarza cudzoziemcom. Jedynie Anglicy i Szko
ci czują się jak u siebie. Posiłki są bardzo sma-
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Drewniany, zabytkowy ratusz z XVII w., pamięta
jący czasy szwedzkiego „potopu”.,...

czne i obfite, każdy może sobie brać do woli. 
Bardzo często podawane są ryby w najróżniej
szych postaciach: smażone, gotowane, zapieka
ne, wędzone, na gorąco, na zimno, w sosach, 
bez sosów... Zawsze jest na stole charaktery
styczny chleb, niby sucharki, ciemny, chrupią
cy, w gotowych plasterkach. Do każdego posił
ku jest podany napój: woda, coś w rodzaju do
mowego piwa i wspaniałe zimne mleko.

Konferencja, niestety, dobiega końca. Twa
rze początkowo w większości obce, dziś znajo
me i bliskie, choć minęło zaledwie kilka dni. 
Szybko zawiązują się nici sympatii, które ko
nieczność rozrywa, co nie przechodzi bezbole
śnie. Zakończenie konferencji i wyjazd należy 
do najprzykrzejszych chwil, osłodzonych per
spektywą kilku dni bardzo interesującej 
podróży do Sztokholmu, Sigtuny i Uppsali.

Pastor Ulf Dahne, sekretarz Szwedzkiego 
Związku Chrześcijańskich Studentów, mieszka 
w Sigtunie, małej a starej miejscowości, w po
łowie drogi ze Sztokholmu do Uppsali. Studia 
teologiczne ukończył kilka lat temu, obecnie, 
jako duchowny Kościoła szwedzkiego, zajmuje 
się jednocześnie sprawami studenckimi, jako 
sekretarz Związku i sprawami Fundacji Sig- 
tuna, gdzie pracuje jako duszpasterz. Wraz z 
żoną i trojgiem dzieci zajmuje skromne mie
szkanie na piętrze willi Śniadanie zjadamy w 
barze, bo żona ks. Dahne pracuje w  szkole ja
ko nauczycielka i nie może oczekiwać męża, 
który wraca z gościem po całonocnej podroży 
z Bastad.

Pracują obydwoje, ponieważ pastorska pen
sja nie wystarcza im na pokrycie wydatków, 
których dużą część stanowi spłata długu, za
ciągniętego w banku na okres studiów. Więk
szość szwedzkich studentów korzysta z kredytu 
bankowego i potem spłaca raty, rozłożone na 
piętnaście lat. Istnieje wprawdzie skompliko
wany system stypendiów, ale nie są one wśród 
studentów popularne. Chętniej korzysta się z 
kredytu bankowego, który wolny jest od sto
py procentowej. Ks. Dahne mówi, że jego pen
sja jest stosunkowo niewysoka, ale podobnie 
jak inni pastorzy nie występuje o podwyżkę, 
bo wiąże się to z bardzo poważnym w Szwecji 
problemem stale rosnącego standardu życiowe

go. Walka z kompleksem wysokiej stopy życio
wej prowadzona jest zarówno przez państwo 
przy pomocy, na przykład, bardzo wysokich po
datków, jak i przez Kościół — przy pomocy 
mniej bezwzględnych środków, które jednak 
wymagają osobistego autorytetu i przykładu 
tych, którzy są uważani za pierwszoplanowych 
przedstawicieli Kościoła. Dążenie do podnosze
nia własnej stopy życiowej zamknęłoby pasto
rom usta w walce z problemem, który jest uwa
żany za bardzo poważny dla przyszłości Szwe
cji i z którym niejednokrotnie przyjdzie jesz
cze się spotkać.

Fundacja Sigtuna prowadzi rozległą działal
ność. Tutaj istnieje szereg ośrodków, swą dzia
łalnością wywierających wpływ na zmiany za
chodzące w Kościele szwedzkim, który stara się 
otrząsnąć z długotrwałego marazmu, aby w spo
sób rzeczywisty oddziaływać pozytwnie na 
społeczeństwo. Właśnie odbywa się tutaj kon
ferencja kilkunastu profesorów wraz z przed
stawicielami Kościoła, poświęcona zagadnie
niom związanym ze zdobywaniem kosmosu.

W kancelarii Fundacji ks. Dahne załatwia 
sprawy związane z pokojem gościnnym dla pa
stora z Polski, a następnie ze śmiechem oznaj
mia, że przydzielony został doskonały dla 
„kalwina” pokój: „Martin Luther rummet — 
pokój Marcina Lutra” (pokoje w tym domu 
są oznaczone imionami znanych ludzi). Niedu
ży pokoik jednoosobowy, urządzony jest „pod 
epokę”. W oknie szklane gomółki oprawne w 
ołów, meble ciemne, łóżko z baldachimem, nad 
stołem szafka z gotyckimi wieżyczkami, na ścia
nach kilka portretów reformatora, a na stoliku 
nocnym — książka — ilustrowany życiorys 
Lutra.

Reformowany pastor czuje się w tym poko
ju bardzo dobrze, bo żywi dla wittenberskiego 
reformatora nie tylko duży szacunek, ale i sym
patię. U niego w gabinecie zgodnie wiszą obok 
siebie portrety obu reformatorów: genewskie
go i wittenberskiego. Nie jest zresztą skłonny 
do przesadnej czci dla Kalwina, „swego” refor
matora, ani też do niesprawiedliwego oceniania 
„przeciwstawnego” mu Lutra. Nie sądzi, aby

W obszernej jadalni stoją cztero- i pięcioosobowe 
stoliki...
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istniało jakieś głębokie przeciwieństwo między 
nimi. Jest przekonany, że genewczyk jest ge
nialnym kontynuatorem dzieła genialnie roz
poczętego przez wittenberczyka, a jeśli dzieje 
obu denominacji potoczyły się odmiennymi to
rami, i jeśli dzisiaj często można stwierdzić od
mienność ducha w obu wyznaniach, to widzi w 
tym rezultat owej „rabies theologorum”, nad 
którą biadał, i której ofiarą padł szlachetny Fi
lip Melanchton. Nadmierny kult dla jednostki 
ludzkiej musi w konsekwencji doprowadzić do 
rozłamu i nietolerancji. Skłonność do takiego 
kuitu jest niezwykle głęboko zakorzeniona w 
ludzkiej naturze, z czego Kalwin świetnie zda
wał sobie sprawę i stąd pochodzi jego ostatnia 
wola w sprawie zatarcia śladów swego grobu. 
Jeżeli prawdą jest, że działacze reformowani 
mogą wywierać szczególnie pozytywny wpływ 
na ruch ekumeniczny, to jest to z pewnością 
rezultatem ducha, jaki zdołał im zaszczepić ge
newski reformator, dla którego naczelnym ha
słem były słowa: Soli Deo gloria!

Z dworca autobusowego do ośrodka młodzie
ży w Sigtunie trzeba przejść przez plac, gdzie 
stoi drewniany, zabytkowy ratusz z XVII wie
ku, pamiętający więc czasy szwedzkiego poto
pu. Dalej wiedzie wąska uliczka, centrum han
dlowe, gdzie w drewnianych domkach, równie 
dawne czasy pamiętających, mieści się więk
szość sigtuńskich sklepów. Ks. Dahne wskazuje 
na szybę wystawową jakiegoś warsztatu i tłu
maczy wywieszkę: rzeczy zwyczajne robimy 
natychmiast, rzeczy niemożliwe trwają nieco 
dłużej, a cuda wymagają trochę czasu.

W ośrodku młodzieżowym trwa właśnie kurs 
dla pracowników i działaczy młodzieżowych z 
terenu całej Szwecji. W dużej sali wykładowej, 
gdzie jedną ścianę zajmują ogromne okna, znaj
duje się kilkadziesiąt osób. Wykład dotyczy 
spraw związanych z „trzecim światem”. Na po
dium dwaj młodzi, inteligentni pastorzy, Gun- 
nar Weman i Jonas Jonsson, na przemian za
bierając głos, uzupełniają się wzajemnie i 
współpracują przy wykładzie, a w taki sposób 
wzbudzają większe zainteresowanie słuchaczy. 
Jest rzeczą interesującą, że Kościół szwedzki 
przykłada dużą wagę do rozbudzenia wrażliwo-

Wąska uliczka, centrum handlowe w Sigtunie

ści młodzieży na sprawy społeczne. Zagadnie
nie to wiąże się ściśle z zorganizowaną w ubie
głym roku w Genewie przez Światową Radę 
Kościołów konferencją „Kościół a społeczeń
stwo” i stanowi poważny problem dla społe
czeństwa szwedzkiego. Stykamy się tu znowu 
ze wspomnianym już kompleksem wysokiej sto
py życiowej. W jego wyniku ludzie ograniczają 
swe zainteresowania do zagadnień związanych 
z własnym bytem materialnym. Pieniądz od
grywa w życiu rolę decydującą. Odbija się to 
między innymi na bardzo małym udziale Szwe
dów w życiu Kościoła szwedzkiego. Na przeszło 
90% ludności tego kraju ,należącej formalnie 
do Kościoła państwowego, zaledwie 3,5% — 
według stwierdzenia arcybiskupa Uppsali, 
Hultgrena — bierze udział w życiu Kościoła. 
Dla większości kontakt jest czysto formalno- 
-tradycyjny i ogranicza się do czterech aktów: 
chrztu, konfirmacji, ślubu i pogrzebu. Ludzie 
odpowiedzialni w Szwecji zdają sobie sprawę 
z tego, że nie jest to problem wyłącznie obo
jętności religijnej, lecz obojętność religijna jest 
objawem bardzo groźnego zjawiska, mającego 
swe źródło w dobrobycie.

W tej sytuacji godny uwagi jest wysiłek 
zmierzający do wyrwania społeczeństwa z bło
gostanu, przerwania kompleksu „welfare State” 
(bogatego państwa) wszelkimi dostępnymi środ
kami, jak np. niezwykle wysokimi podatkami 
(1/3 pensji). Ze słowem „podatek” można się 
spotkać wszędzie: na wystawach sklepów luk
susowych, a tych nie brak, podkreśla się cenę 
towaru obejmującą podatek, lub zwraca się 
uwagę, że obowiązuje cena wskazana plus po
datek. Przy kupnie części samochodowych, ben
zyny, płaci się 10% podatku. Przy kupnie bile
tu do kina płaci się podatek. I tak ciągle. To 
są środki doraźne, które mają na celu zmniej
szenie zasobów gotówki w rękach ludności. Ta
kie działanie jednak, oczywiście, nie wystar
cza. Trzeba sięgać do środków o działaniu da
lekosiężnym, zmierzającym do zmiany mental
ności Szweda. Dlatego szczególne miejsce zaj
muje sprawa wychowania młodzieży. Ponieważ 
docenia się w tej dziedzinie rolę Kościoła, pań
stwo łoży duże sumy na to, by przy kościołach 
powstawały ośrodki zainteresowań dla mło
dzieży.

Temat kursu dla działaczy młodzieżowych w 
Sigtunie nie został wybrany przypadkowo. Cho
dzi o wzbudzenie zainteresowania dla nędzy i 
głodu panującego na świecie. Zagadnienie jest 
pogłębione, ilustrowane faktami i danymi licz
bowymi, prowadzi do wysnucia wmiosków. Je
dnym z nich jest przeprowadzenie linii rzeczy
wistego podziału w świecie, którą można by 
nazwać linią głodu. Przebiega ona ze wschodu 
na zachód i dzieli świat na sytą Połnoc i gło
dne Południe. Takie postawienie sprawy ma za
sadnicze znaczenie dla zmiany sposobu myśle
nia. Ogół obywateli tego kraju myśli kategoria-

(Dokorłiczenie na str. 21)
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BYC K O B IE T Ą
W  DZISIEJSZEJ RZECZYWISTOŚCI...

W odległości kilku kilometrów od Neuchatel, 
w ośrodku campingowym, położonym na wzgó
rzu łagodnie pochylonym nad jeziorem, odby
wają się co roku w końcu września trzydniowe 
konferencje kobiet protestanckich z romańskiej 
części Szwajcarii.

Ostatnia wrześniowa konferencja poświęcona 
była sytuacji kobiety w dzisiejszej rzeczywi
stości; problem pasjonujący, lecz jakże wiele 
wokół niego narosło kompleksów utrudniają
cych jego rozwiązanie.

Postawienie tego właśnie zagadnienia w 
centrum uwagi konferencji miało bardziej na 
celu pobudzenie do refleksji nad postawą ko
biet protestanckich w dzisiejszym świecie, w 
świetle nakazów Pisma Świętego, niż jakieś 
definitywne rozwiązanie problemu; zastanowie
nie się, czy Biblia zawiera jakieś nieprzemija
jące prawdy o powołaniu kobiety i czy potra
fimy tym prawdom podporządkować problemy 
naszego dzisiejszego życia, nakreślić kierunki 
naszego postępowania — zgodnie z nakazami 
Bożymi. t

Konferencję rozpoczęto nabożeństwem, które 
ograniczyło się do bardzo pięknego rozważania 
biblijnego, wygłoszonego przez kobietę-pastora, 
córkę słynnego prof. Piccarda.

Nie mogę oprzeć się chęci napisania kilku 
słów o tej pełnej prostoty i osobistego wdzię
ku kobiecie. Po raz pierwszy słyszałam ją wy
głaszającą kazanie przed dwoma laty. Uczest
niczyłam wtedy w konferencji kobiecej w 
Vaumarcus, Mówiła o Marii, która wśród rado
snego nastroju panującego przy wieczerzy, pier
wsza przeczuła zbliżającą się tragedię Golgoty 
i na śmierć namaściła Chrystusowe stopy. Tym 
razem Mile Denise Piccard rozważanie biblij
ne rozpoczęła od słów: „Pamiętajcie na żonę 
Lota...” (Łuk. 17:32). Oto bardzo stara historia, 
którą odszukać możemy w naszych wspomnie
niach ze Szkoły Niedzielnej, historia, która się
ga najdawniejszych czasów i opowiedziana zo
stała na pierwszych stronach Biblii (Gen. 15:12 
—29). Jest to opowieść o kobiecie, która nie 
zostawiła nam nawet swego własnego imienia, 
lecz tylko imię męża. Cóż więc ona może mieć 
do powiedzenia nam, kobietom dnia dzisiej
szego?

Lot, posłuszny nakazom Bożym, musiał opu
ścić Sodomę, w której osiadł wraz z rodziną 
po długich latach koczowniczego życia. Trudno 
się dziwić jego żonie, że nie chciała opuścić 
miasta, w którym zainstalowali się i żyli szczę
śliwie, że nie chciała wracać na pustynię, po
zostawiając w Sodomie cały swój dobytek. 
Przynaglany głosem z nieba: „Jeżeli chcesz, 
zachowaj duszę swoją, a nie oglądaj się nazad, 
ani stawaj na tej wszystkiej równinie; uchodź

na górę, byś snadź nie zginął” (Gen. 19:17), Lot, 
wbrew oporom, ciągnął za sobą swą żonę. Za 
chwilę bowiem Pan spuścić miał na Sodomę
1 Gomorę siarkę i ogień. „I wywrócił miasta 
one i wszystką oną równinę...” (Gen. 19:25), 
lecz „obejrzała się żona jego idąc za nim, a 
obróciła się w słup solny” (Gen. 19.26).

Pamiętajcie na żonę Lota! — powiedział 
Chrystus. Czemu On k#że nam pamiętać wła
śnie o tej kobiecie? Czy dlatego, by wzbudzić 
w nas współczucie dla jej losu, czy też po to, 
byśmy karę, która ją spotkała uznały za nie
sprawiedliwą? Nie, nie po to. Ten przykład ma 
nam uświadomić, jakie są wymagania Ewange
lii i na jakich warunkach osiągnąć możemy 
Królestwo Boże.

Na czym polega błąd, który uczyniła żona 
Lota? Wszak obejrzała się tylko, wszak nawet 
się nie zatrzymała, nie był to przecież żaden 
c z y n ,  lecz jedynie s p o j r z e n i e ,  p o s t a -  
w a, żal, przywiązanie do tego, co przyszło jej 
opuścić.

„...Uchodź na górę, byś snadź nie zginął...”. 
Oto wiara lub brak wiary, zależy w którą stro
nę skierujemy wzrok, jaką zajmiemy postawę.
2 jednej strony — warunki życia, które sami 
sobie stworzyliśmy, w których sami wprowa
dziliśmy własne rządy, a z drugiej — nic poza 
wizją szalonej wędrówki przez pustynię, nic 
prócz dźwięku słów, które wypędzają nas z oto
czenia i środowiska, w jakim dotąd przebywali
śmy: „...uchodź na górę, byś snadź nie zgi
nął...” i ręka, która prowadzi nas do miejsca 
pewnego.

Wiara — to wzrok skierowany na Chrystu
sa i posłuszeństwo bez granic: „Kto chce za 
mną iść, niech zaprze się samego siebie”. Nie 
można iść za Chrystusem i jednocześnie oglą
dać się za siebie. Fowołanie kobiety, tak dziś, 
jak i w przyszłości, nie jest i nie będzie uciecz
ką od tego nakazu, przeciwnie — należy mu 
się podporządkować ufnie, radośnie, z przeko
naniem i prostotą.

Celowo największą część mojej relacji z po
bytu w Vaumarcus poświęciłam rozważaniu 
biblijnemu. Ta bowiem opowieść wyraźnie 
wskazuje, jaką postawę powinniśmy zajmować, 
niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajduje
my, niezależnie od presji i wpływów — często 
sprzecznych — jakim podlegamy.

Następnym punktem programu konferencji 
była prelekcja pani Eveline Sullerot, diame
tralnie różniąca się w swym charakterze od 
rozważania Mile Piccard. Można by rzec, że w 
atmosferze Vaumarcus był to powiew „świata”. 
Pani Sullerot, z wykształcenia i zawodu socjo
log, zrelacjonowała wyniki długoletnich badan 
nad sytuacją kobiety w różnych epokach, na
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różnych kontynentach, w różnych środowis
kach społecznych. Jak zaznaczyła na początku, 
mimo że wśród swych przodków miała wielu 
pastorów, prelekcji swojej nie chce poświęcić 
tematowi moralności protestanckiej. I tak, 
przedmiotem jej rozważań były wyniki badań 
naukowych i studiów historycznych. Do zebra
nych należało wyciągnięcie wniosków, zarówno 
natury teologicznej, jak i moralnej.

Wypowiedź pani Sullerot można by sprowa
dzić do następujących stwierdzeń. Na różnice, 
jakie istnieją między kobietami a mężczyznami, 
na kształtowanie się ich osobowości wpłynęły 
w zasadniczej mierze czynniki narzucone przez 
dane środowisko. Inne czynniki wpływały de
cydująco na mężczyzn, inne na kobiety. Teorię 
tę potwierdzają środowiska, w których role zo
stały odwrócone, tzn. mężczyźni zatracają tzw. 
cechy męskie, stroją się w „piórka”, prowadzą 
spokojny tryb życia itp., a kobiety stoją u wła
dzy i przejawiają dużą inicjatywę w działaniu. 
Argumentem przemawiającym za słusznością 
teorii p. Sullerot jest również współczesna mło
dzież. Zewnętrzne cechy podobieństwa są nie
kiedy tak wielkie (np. różni „bitnicy”, „Holli- 
daye” itp.), że niejednokrotnie z trudem odróż
nić można, czy ma się przed sobą współczesne
go chłopaka, czy dziewczynę.

Dopiero jednak po pierwszej wojnie świato
wej, na konferencji w San Francisco, po raz 
pierwszy w dziejach świata uznano, że ani 
płeć, ani rasa, ani wyznanie nie mogą ograni
czać praw człowieka. Wyrazem tego była de
klaracja podpisana przez wszystkie państwa. 
Reasumując, można stwierdzić, że kobieta i 
mężczyzna są zarazem różni i podobni.Problem 
nie polega na tym, by kobieta starała się upo
dobnić do mężczyzn, lecz na tym, by uświa
domiła sobie, kim jest. Z punktu widzenia Pi
sma Świętego tak k o b ie ty , jak i mężczyźni są 
wobec Boga grzesznikami i zarówno grzechy 
jednych, jak i drugich Chrystus odkupił mę
czeńską śmiercią na Krzyżu Golgoty. Jest to 
więcej niż podobieństwo, to jest identyczność 
sytuacji, zarówno bowiem kobiety, jak i męż
czyźni wezwani są przez Boga do czynienia 
„dobrych uczynków” (2 Tym. 2:10).

Drugi dzień konferencji rozpoczęty został na
bożeństwem. Podstawą do rozważania biblijne
go był wyjątek z Listu Pawła do Efezów, z roz
działu 4, od wiersza 1 do 6. W rozważaniu tym 
Mile Lozeron skoncentrowała naszą uwagę na 
nakazie dotyczącym „jedności wiernych”. „Je
dno jest ciało i jeden duch, jako też jesteście 
powołani w jednej nadziei powołania waszego. 
Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Je
den Bóg i Ojciec wszystkich, który jest nade 
wszystko, i po wszystkich, i we wszystkich 
was” (w. 4—6). Tymczasem, wbrew tym Pa
wiowym nakazom, zarówno ludzie z zewnątrz, 
jak i członkowie Kościoła stawiają Kościołowi 
dwa zarzuty, a mianowicie:

W odległości kilku kilometrów od Neuch&tel...

•  Kościół jest gettem
•  Większość członków Kościoła przyjmuje 

postawę bierną.
Chrześcijan porównać można do ludzi, którzy 

zamieszkują jedną z dzielnic miasta, utrzymują 
między sobą kontakty, prowadzą rozmowy na 
interesujące ich tematy, mają podobny sposób 
bycia,lecz koncentrując się na życiu swojej 
dzielnicy, tracą kontakt z ludźmi zamieszkują
cymi pozostałe części miasta, stają się obojętni 
dla spraw i życia ludzi spoza własnej dzielnicy. 
Bywa również i tak, że członkowie Kościoła 
izolują się, że ich przynależność do Kościoła 
jest formalna, ograniczająca się — od czasu do 
czasu — do udziału w nabożeństwie i to raczej 
dla uspokojenia sumienia, niż z wewnętrznej 
potrzeby. Zamiast więc szukać usprawiedliwie
nia dla tego stanu rzeczy, należałoby raczej 
sięgnąć do słów Apostoła Pawła i zastanowić 
się, jak często — ile razy na tydzień, ile razy 
na miesiąc — myślimy o społeczności, której 
przecież stanowimy cząstkę. Nie doceniamy 
i nieświadomi jesteśmy bogactw, jakie za
pewnia nam życie w prawdziwej społeczności 
chrześcijańskiej.

Po nabożeństwie podzielone zostałyśmy na 
kilkunastoosobowe grupy, w których prowa
dziłyśmy samodzielne rozważania biblijne. 
Podstawą do rozważania były słowa zapisane 
w I Liście Pawła do Tymoteusza, w rozdziale
2. Profesor Bonnard, jeden z najpoważniej
szych współczesnych teologów, autor wielu 
komentarzy do Pisma Świętego, podsumowa
nie przeprowadzonych w grupach rozważań roz
począł od stwierdzenia, że tekst, który wybrał, 
nie bez trudu przyjęty będzie przez zgromadzo
ną rzeszę kobiet. Istotnie, Apostoł Paweł bo
wiem mówi: „Także i niewiasty, aby się ubio
rem skromnym ze wstydem i skromnością zdo
biły, nie trefionymi włosami, albo złotem, albo 
perłami, albo szatami kosztownymi. Ale (jako 
przystoi niewiastom, które się ożywiają do po
bożności) dobrymi uczynkami. Niewiasta niech 
się uczy w milczeniu ze wszystkim poddań
stwem. Bo niewieście nie pozwalam uczyć, ani 
władzy mieć nad mężem, ale aby była w mil
czeniu” (I Tym. 9:12).

Nie łatwo jest komentować te słowa, mając 
przed sobą około 250 kobiet, a wśród nich wie
le teologów i pastorów. Trudno w granicach 
jednego artykułu zrelacjonować, choćby w naj
większym skrócie, materiał trzydniowej konfe-
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...w ośrodku campingowym, położonym na wzgórzu 
łagodnie pochylonym nad jeziorem, odbywają się co 

roku konferencje kobiet protestanckich...

rencji, postaram się więc tylko krotko, w opar
ciu o usłyszaną interpretację, uspokoić kobiety, 
że słowa Apostoła Pawła skierowane były do ko- 
biet-chrześcijanek, członkiń młodego Kościoła 
powstającego w środowisku grecko-rzymskim, 
któremu pragnął pomóc do przetrwania. W od
niesieniu do tego Kościoła słowo „wierność” 
miało to samo znaczenie, co słowo „wiara”, 
używane przez Apostoła Pawła w pozostałych 
listach, skierowanych do innych zborów. W 
liście do Tymoteusza Apostoł pragnął wskazać 
chrześcijankom żyjącym w środowisku antycz
nego świata, jak powinny się zachowywać, je
żeli chcą pozostać wierne Chrystusowi.

Tekst ten, jakkolwiek trudny do przyjęcia 
przez kobiety dnia dzisiejszego, w okresie po
wstawania zborów miał ogromne znaczenie. W 
Liście do Tymoteusza Apostoł Paweł występo
wał przeciwko niepokojącym objawom nad
miernej egzaltacji, której — pod wpływem 
kobiet rzymskiego i greckiego świata — ulegały 
chrześcijanki. Był to bowiem okres, w którym 
Rzymianki i Greczynki zaczynały brać udział 
w życiu politycznym a niejednokrotnie przypi
sywały sobie nawet zdolności prorokowania. 
List Apostoła Pawła świadczy o tym, że nie
bezpieczeństwo takiego naśladownictwa istnia
ło w małych, nowo tworzonych zborach chrze
ścijańskich. Nie wszystkie jednak słowa Apo
stoła mają znaczenie historyczne.

Wystąpienie pani Sullerot utwierdziło nas w 
przekonaniu, że włączone jesteśmy w proces 
socjologiczny emancypacji kobiet. Dlatego 
sprawą zasadniczej wagi jest dla nas, kobiet 
protestackich, sposób, w jaki przeżywać będzie
my te przemiany. We wszystkich naszych po

czynaniach źródłem postępowania i postawy 
życiowej powinny być nakazy Pisma Świętego. 
Słowa Pawła mówiące o spokoju, który winien 
nas cechować, o dobrych uczynkach, o skrom
ności, dotyczą również i nas — kobiet dnia 
dzisiejszego.

O sprawach kobiet z tzw. trzeciego świata 
mówiła w sposób bardzo interesujący, świad
czący o głębokiej znajomości przedmiotu, am
basador spraw kobiet przy Światowej Radzie 
Kościołów — Mile Madeleine Bardot.

Podsumowała konferencję żona profesora 
Bonnarda, pani Colette Bomnard. Niezapomnia
nym i najwięKszym przeżyciem było dla mnie 
końcowe nabożeństwo, zamykające konferen
cję. Jako jedna z czterech kobiet wybrana zo
stałam do usługiwania Wieczerzą Pańską, w 
której uczestniczyły wszystkie zgromadzone na 
konferencji delegatki. Rzadki to i podnoszący 
na duchu widok, gdy do Stołu Pańskiego przy
stępują wszyscy biorący udział w nabożeń- 
stwie. i j. k .

J. S. ROSTWOROWSKI

MŁODZIEŻ

W

HOLANDII

Wjidzimy ich ciągle, co prawda 
rzadko, jak idą ulicami, prze

ważnie nakryci plandekami, które 
spadają aż na wyciągnięte do przo
du ręce, jadą na motorowerach i 
kapie na nich deszcz. Włączeni w 
długi szereg limuzyn i bicykletów 
są sami. Dlatego nie jest łatwo coś 
o nich powiedzieć. Z natury są in
dywidualistami, ciągle mają poczu
cie, że są kimś, że są zależni od 
swycK ruchów opanowujących u- 
party cykl życia maszyny, od swych 
decyzji, które trzeba podejmować 
szybko i stanowczo w świecie, w 
którym na nikogo się nigdy nie cze
ka. I dlatego ich nie można nazy
wać młodzieżą holenderską. Katego
ria młodzieży w świecie, gdzie pa
nuje pieniądz, nie istnieje. Każdy 
jest tylko częścią pnącego się ua- 
przód, uczącego się lub pracujące
go na przemian, społeczeństwa, w

którym nigdy nie m a praw dla gru- 
py, są tylko prawa dla jednostek 
tworzących grupy.

Żeby ich zrozumieć, trzeba po
wiedzieć coś o ich historii. Zrodzili 
się z walki religijnej o wolność wy
znawców kalwinizmu. Gdy Karol V, 
namaszczony godnością cesarza 
rzymskiego, w 1555 roku oddał Ni
derlandy swemu synowi Filipowi II, 
królowi Hiszpanii, tenże w m ia
stach niderlandzkich począł szerzyć 
inkwizycję. Zaczęła się wówczas 80- 
-letnia wojna religijna, zakończona 
pokojem w Monastyrze w roku 
1548, który jest początkiem niepo
dległości Stanów Niderlandzkich. Od 
tego czasu zaznali wojny niewiele. 
Gdy jechałem koło Bredy, pokazy
wano mi pięknie położony w roz
ległym parku pałac zarządcy oku
pacyjnego. Jako Polak, od wieków 
myślący tymi samymi kategoriami,
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powiedziałem — Niemiec. Rządcą 
okupacynym może być tylko Nie
miec. Lecz okazało się inaczej, cho
dziło o siedzibę Ludwika Bonapar- 
tego, mianowanego władcą Nider
landów w latach 1806—1810 przez 
swego wielkiego mocodawcę, Napo
leona I. Owo wspomnienie okupacji 
po dziś dzień pozostało w ich hi
storycznej pamięci, bowiem potem 
już wojny zaznali niewiele. Nie 
brali udziału, jak sąsiedni Belgowie, 
w I w- Jnie światowej, a drugą od
czuli głównie wskutek bombardo
wań alianckich, kiedy to w ostat
nim już etapie działań na fronach 
zachodnich najbardziej ucjierpiał 
Rotterdam.

Czy wiedzą w-ęc, co to jest woj
na? Naprawdę znają tylko jedną: 
japońsko-holenderską w Indonezji, 
ciągnącą się aż po rok 1946, gdy 
musieli krwawo walczyć w obranie 
swego dominium. Czy wiedzą, co to 
jest prześladowanie i obozy koncen^ 
tracyjne? Naprawdę znają tylko je
dną zagładę i jedno cierpienie — 
najbogatszej warstwy Żydów am 
sterdamskich, wywiezionych brutal
nie przez Niemców do oznaczonych 
na mapie Polski obozów koncen
tracyjnych. Czy rozumieją, co to jest 
nędza i strach? W wielkim muzeum 
w Haarlem wiszą prostokątne płó

tna Franka Halsa, chyba ich n a j
bardziej narodowego malarza. Na 
płótnach tych opiekunki półsiero- 
cińców, ufryzowane kobiety o za
marłych rysach twarzy, policjanci
— strażnicy porządku publicznego
— liczą pieniądze. Niderlandy po
średniczyły i Niderlandy od wie
ków miały poczucie wartości pie
niądza, znały brzęczący dźwięk 
ciężkiego guldena. I dziś także to 
małe, 11-milionowe, państwo może 
się poszczycić tym, że na jego zie
mi leży największy port wszystkich 
kontynentów i wszystkich wód świa
ta, świecący brylantami i gmacha
mi wzniesionymi na powojennych 
gruzach — Rotterdam. Ale chociaż 
tyle rzeczy nie znają, to znają u j 
dę. v7odę, po której płyną ich statki, 
kanały, na których latem w wyna
jętych domkach-barakach spędzają 
wakacje, morze, którym zawsze wy
pływali z tego przeludnionego kra
ju w świat i morze, które próbowa
ło im odebrać to, co oni — uparci 
i pracowici — mu wydarli — obsia
ne zbożem i kwiatami poldery. I z 
tej wody zrodziła się zapewne także 
ich mentalność. Kiedy wypływali 
statkiem, brali w obie ręce Biblię 
i czytali w flamandzkim języku spi
sane, odwieczne, wpojone naturze 
prawa moralne.

* * *

Dorf to nie jest nasza wioska, 
choć tak by można wyczytać w sło
wniku. Domy murowane, sklepy o- 
świetlone neonami, dwa kościoły 
wysokie, zapewne starsze od tego 
wszystkiego, co można by nieraz w 
Poznaniu pod Tumem wykopać — 
protestancki i katolicki. Dochodzisz 
człowiecze do domu gospodarskiego, 
gdzie wita cię jedna tylko, czekają
ca czasu swego kolejnego rozwiąza
nia kobieta — pani domu i matka 
rodziny. Nie nakarmią cię tam od 
razu, ale pogadają z tobą. O dwu
nastej w południe przyleci chłopak. 
Ma pewno siedem lat. Już chodzi 
do szkoły, ale to nie takie ważne. 
Pracuje: roznosi po wsi gazety do 
domów, zarabia. Gdy minie godzina 
siedemnasta, przychodzą do domu 
wszystkie po kolei dzieci. Długie, z 
wystającymi nieco szczękami, smu
kłe dziewczyny. Niektóre z nich 
wrócą ze szkoły. Te zaś, które m a
ją już 17, 18, 19 lat, wrócą z pracy. 
Najstarsza od razu pomoże matce 
przyrządzić wieczerzę, ten jeden je
dyny, prawdziwie dostatni posiłek 
wszystkich najbogatszych naro
dów świata. Będzie to mięso, kapu
sta, kartofle, sporo sosu. Wszystko, 
rzucone potem na talerze, zostanie 
zjedzone szybko, z prawem podno
szenia do ust nakryć i wylizywania 
ich, by były już czyściejsze przy 
zmywaniu. Ale zanim się przystąpi 
do jedzenia, trzeba poczekać na ten 
moment, gdy ojciec sięgnie po Bi
blię, złożyć ręce i wysłuchać w mil
czeniu czytanego tekstu świętegc. 
Po godzinie 19,30 już mogą przy
chodzić goście. Pastorzy, by spraw
dzić, czy w wielodzietnej rodzinie 
dokonana jest konfirmacja. Odczyta 
się wtedy znów przewidziany na dziś 
fragment Biblii.

* * +
Kiedy dadzą ci go jako przewod

nika, zapowiedziawszy to uprzednio 
telefonem, umówi się z tobą w naj
wytworniejszej kawiarni miasta, do 
której przyjdzie na pewno z punk
tualnością co do sekundy. Wygląda 
jak młody intelektualista, ubrany 
czysto i wytwornie, być może nosi 
okulary — jest studentem jednego 
z sześciu uniwersytetów tego kraju: 
Lejdy, Amsterdamu — gdzie są aż 
dwa uniwersytety, Utrechtu, Gro-

... Widzimy ich ciągle... Jadą na mo
torowerach, włączeni w długi sze
reg limuzyn i bicykletów — są sa

mi...

14



ningen, albo Nijmegen. Powie ci 
parę zdawkowych zdań i od razu 
będzie chciał cię jak najprędzej u- 
rządzić. Ustali plan twych spotkań 
z miejscowymi profesorami i inte
lektualistami, których wszystkich 
zna, i przez których zawsze jest 
mile widziany i przyjmowany, jako 
człowiek niemal równy im godnością. 
W rozmowie okaże się, że wie o 
twoim kraju, podobnie jak o wszy
stkich krajach, które już odwiedził 
znacznie więcej od ciebie. Jest 
przedstawicielem narodu, którego 
historią kultury jest malarstwo i 
splot kupieckich kamieniczek wy • 
rzeźbionych gotycko. Dlatego szuka 
kontaktu z wielkimi kulturam i my
ślowymi : Izraela, Grecji, Rzymu. 
W Izraelu już był, bo lubi Żydów 
i jest zdecydowanym wrogiem anty
semityzmu, w Grecji, bo uczy się w 
szkole greki, we Włoszech, bo zara
bia podczas wakacji jako przewod
nik wycieczek turystycznych. Ale 
nie był w Stanach, bo to za drogo. 
Interesuje go Wschód, bo stamtąd 
idzie nowe. Dawniej chciał się u- 
czyć rosyjskiego, dziś marzy o chiń
skim, ale na razie mówi tylko po 
angielsku, francusku i niemiecku 
Interesuje go to, co nowe. Jest 
przedstawicielem narodu, który ma 
ambicję być Chińczykami Europy. 
Do rzeczy, które mu mówisz, usto

sunkowuje się pogodnie, ale napra
wdę interesuje go tylko wolność. 
Rzeczywistość ocenia według danych 
socjologicznych, nie rozumie, co to 
jest ideologia. Nie jest w niczym 
zacietrzewiony, ale chce tylko jed
nego — wolności. Czytał wszystko. 
Interesuje się filozofią, psychologią, 
polityką, literaturą i w którejś z 
tych dziedzin chce zrobić swą w ła
sną życiowormaterialną karierę. Gdy 
mu się spodobasz, a o to nie jest tak 
trudno, naturalnie pod warunkiem, 
że będziesz zachwalał swoje, a z 
umiarkowanym sceptycyzmem oce
nisz wszystko, co jego, może cię za
prosić do domu. Mieszka prywatnie 
w wąskim budynku o stromych we
wnątrz schodach. Jest to dom, w 
którym niemal wszystkie pokoje 
wynajmowane są studentom. Ma 
swój pokój, w którym jest masa 
książek, niedopałków od papierosów 
oraz całe urządzenie do przyrzą
dzania potraw. Odżywia się bowiem 
tanio, własnym sumptem. Może też 
mieszkać w akademiku. To znaczy 
w okazałym domu, gdzie ma swój 
pokój i korzysta ze wspólnych urzą
dzeń kuchennych. I tu właśnie spo
tyka się ze swymi kolegami, wśród 
których jest zawsze paru obcokra
jowców z „trzeciego świata”. W ku
chni toczą się dyskusje na temat 
wielkich zagadnień polityki świato

wej oraz wewnętrzne-uniwersytec
kich. Każdy z nich należy do jakiejś 
komisji przyuniwersyteckiej, jakie
goś ruchu pokojowego — wszyscy 
są pacyfistami. Niektórzy próbują 
formować jakąś własną grupę kon
serwatywną lub postępową. Kon
serwatywną — to znaczy taką, któ
rej członkowie noszą się wyżej, są 
na wyższych latach studiów i nie 
gadają ze wszystkimi. Postępową, 
to znaczy chłonną na wszystko, co 
jest wokoło. Niezależnie od tego, 
do którego ugrupowania należyT 
zawsze walczy o prawa, obowiązki 
sam sobie wyznacza. Wynika to z 
jego purytańskiej i skrupulatnej 
mentalności. Wypić z nim możesz 
dużo, zjesz najlepiej w stołówce 
Frzy bliższym poznaniu okazuje się, 
że żyje oszczędnie. Przeważnie po
chodzi z ll-rdzietnej rodziny, lecz 
ojciec zarabia zbyt dużo, by syn 
otrzymał stypendium. Dlatego uczy 
w szkole średniej, związanej z uni- 
werytetem i w ten sposób zarabia. 
Obowiązków na uniwersytecie nie 
ma prawie żadnych, poza zdaniem 
końcowych egzaminów, które wypa
dają u kresu pięcio-, sześcio- lub 
dziewięcioletnich (medycyna) stu
diów. Miłością interesuje się o tyle, 
że ma narzeczoną, u której nieraz 
jada, lub z którą wspólnie się uczy, 
i z którą, w ciągu najbliższych czte
rech lat, pragnie się ożenić.

Młodzi Holendrzy wolą roz
mawiać niż tańczyć, pić niż jeść, 
podróżować niż uczyć się. Stąd 
robią wrażenie ludzi bardzo 
inteligentnych i takim i są w  rze
czywistości. Religią interesują się 
najbardziej od strony reform za
chodzących w Kościołach. Cenią 
tolerancję, szczególnie wobec tych, 
którzy nie wierzą. Religia nie jest 
dla nich światopoglądem, lecz raczej 
wykładnią moralności. Przestrzega
ją jej przepisów, lecz uznają, że nie
wierzący działa według praw wpo
jonych odwiecznie, wobec których 
religia jest tylko światłem. Czy są 
weseli? Na ogół z umiarem. Wyda
je się, że ciągle myślą nad tym, 
jak komuś pomóc, coś zorganizować, 
coś — jakby to rzec ~  zaaranżo
wać. Można ich bardzo polubić. Bo 
w końcu okazuje się, ze pod pokry
wą starej kultury i wyrafinowanej 
cywilizacji, m ają serce.

J.S. ROSTWOROWSKI

...czytał wszystko. Interesuje się 
filozofią, psychologią, polityką i li

teraturą...
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WITOLD BENEDYKTOWICZ

„Polem ika ireniczna"
Wydana w październiku 1965 r. Próba irenologii chrześcijań

skiej doczekała się swojej pierwszej recenzji w st3'czniu 1967 r. 
Chrześcijańska teologia pokoju A. Ściegiennego jest zatem pier
wszą oceną mo|jej pracy, oceną podjętą ze stanowiska laickiego. 
Odpowiedź na tę recenzję zamieszczam w „Jednocie”, która pa
tronowała opublikowaniu mej pracy, na zlecenie Polskiej Rady 
Ekumenicznej.

A ndrzej Ściegienny w rozważa
niach na tem at chrześcijańskiej 

teologii pokoju1) stawia pytanie, czy 
teologia protestancka „jest w stanie 
wykazać swym  wyznawcom, iż 
sprzeciwianie się wojnie i utrzym a
nie pokoju jest rzeczą konieczną 

Odpowiedź na to pytanie, jaką 
znajdujemy w końcowym akapicie 
rozważań Ściegiennego, jest nega
tywna. Uznając bowiem zło, „skaza
ni jesteśmy na ślepą zgodę wobec 
tego zła** Dlatego nie można z roz
ważań teologów wywieść jakich
kolwiek konkretnych i pozytyw
nych wniosków.

Mamy tu  do czynienia z wielkim 
nieporozumieniem. Trudno, dopra
wdy, jest posądzić chrześcijaństwo 
i teologię o ślepą zgodę wobec te
go co złe. Czy fakt, że teologia snu
je m.in. refleksje na tem at zła, 
miałby ją obezwładniać i pozbawiać 
prawa do walki ze złem? Przecież 
uznając np, choroby, bynajmniej nie 
skazujemy się na bierne uleganie 
im, wręcz przeciwnie, źródeł wszel
kich poczynań terapeutycznych win
niśmy szukać właśnie w takim u- 
znaniu. Mobilizuje nas ono do walki 
z nimi i do zapobiegania im. Medy
cyna, bez uznania chorób, w ogóle 
nie byłaby możliwa. Podobieństw 
tego rodzaju jest więcej. Choćby 
kwestia różnych bolączek społecz
nych. Stwierdzenie ich i uznanie 
bynajmniej nie jest jednoznaczne z 
poddaniem się im, ale, odwrotnie, 
stanowi bodziec do szukania rem e
diów umożliwiających zwalczanie i 
usuwanie ich oraz naprawianie w y
wołanych przez te bolączki skut
ków.

Wracam do teologii. Uznanie zła, 
jego realności i jego konkretnych 
przejawów, nie czyni ją niezdolną 
do wskazywania na środki przeciw/ 
niemu, ani do zachęcania, by wie
rzący wydawali mu zdecydowaną 
walkę. Tak samo nie można nego
wać kościołom praw do akcji anty
wojennych, ani teologom do szu

kania i rozwijania w  doktrynie 
chrześcijańskiej stosowanego m ate
riału i czerpania zeń bodźców do 
tego rodzaju działań. Przeciwnie, 
należy to uznać nie tylko jako ich 
prawo, ale wprost jako powinność 
i obowiązek. Że niezawsze tak było 
w przeszłości, to sprawa odmienna, 
na pewno dostatecznie żenująca. Ale 
też Chrześcijańska Konferencja Po
kojowa jest śmiałą próbą odrobienia 
zaległości pod tym względem i jest 
tego w pełni świadoma.

Wśród naczelnych tez praskiej 
doktryny pokojowej znajdujemy 
twierdzenie, iż wojna jest grzechem. 
Pryncypialne zakwalifikowanie woj
ny jako grzechu jest dość charak
terystyczne i nowatorskie w myśle
niu teologicznym. Kiedyś nie było 
to bynajmniej tak jednoznaczne 
jak w redakcji praskiej i wojna 
miała swoje uznane miejsce w po
rządku świata, jakkolwiek refleksja 
teologiczna nie była niedostępna 
krytyce samego fenomenu wojny 
i jego konsekwencji.

W kręgu praskim chrześcijańskie
go ruchu pokojowego mówią i 
działają teologowie. Zakwalifiko
wanie wojny jako grzechu nie 
jest sprawą prawników, filozofów 
czy socjologów. Jest to sprawa teo
logów, ponieważ kategoria grzechu 
i wszelka hamartologia należą do 
teologii i jedynie w jej granicach 
mają swoje legalne miejsce.

Z twierdzenia, iż wojna jest grze
chem, recenzent „Argumentów” wy-r 
ciąga wniosek, że teologia, chcąc za
chować wewnętrzną spójność, musi 
uznać swoją bezradność i nie może 
dostarczyć racji do potępienia woj
ny. Dlaczego? Dlatego, ponieważ 
stan grzechu jest naturalnym  sta
nem człowieka. „Człowiek musi czy
nić zło, musi grzeszyć” Wojna jest 
takim samym grzechem jak wszel
kie inne, choćby nawet błahe grze
chy — twierdzi A. Ściegienny.

Jeszcze raz wypadnie mi powie
dzieć to, co wspomniałem uprze
dnio w relacji — teologia a zło. 
Grzech, jego istota i realność są 
jednym z ważniejszych tematów te
ologii. Ale tak samo jednym z gło
śnych motywów nauki chrześcijań
skiej jest problem przezwyciężania 
grzechu. Nauka o grzechu — ha- 
martologia — ma swoje dokończe
nie w  nauce o zbawieniu — w so- 
teriologii. Zbawienie jest bowiem 
też zbawieniem od grzechu i grze
chów.

Sytuacja człowieka względem Bo
ga. jest rozumiana w teologii pro
testanckiej jako stan grzechu. Jest 
to pozycja buntu, rebelii, waśni z 
Bogiem, czy też, by użyć specyficz
nej frazeologii — wojny przeciw 
Bogu. Lecz przecież o nic innego 
nie chodzi w zwiastowaniu i do
świadczeniu chrześcijańskim, jak 
właśnie o pacyfikację tego stanu 
zwaśnienia, bądź mówiąc soteriolo- 
gicznie, o przyswojenie wyników 
zbawczego działania Chrystusa. To 
właśnie w  teologii protestanckiej, 
szczególnie luterskiej, takim naczel
nym tematem jest p r o b l e m  
u s p r a w i e d l i w i e n i a  Zwiasto
wanie soteriologiczn© ma swoje po
twierdzenie w empirii życia chrze
ścijańskiego.

Prócz generalnego zakwalifikowa
nia wojny jako grzechu, znajduje
my w chrześcijańskiej teologii po
koju, w jej praskiej redakcji, całą 
specyfikację grzechów przeciw po
kojowi. Cytuję odnośny fragment 
swojej pracy:

„Hamartologia praska wciąż je 
dnak stara się wskazywać konkre
tnie na grzechy dzisiejszych czasów. 
A więc nie tylko wojna jest grze
chem, nie tylko przygotowanie środ
ków masowej zagłady z myślą u ży 
cia ich przeciw ludziom, nie tylko  
zniszczenie Hiroszimy i Nagasaki, nie 
tylko szereg prób z bronią termoją
drową zakażających atmosferę; grze
chem jest wszelka dyspozycja psy
chologiczna w służbie wojny, z zi
mną wojną na czele, grzechem i w i
ną jest słabość chrześcijaństwa wo
bec zagrożenia ludzkości; jako grzech 
należy też zakwalifikować nieludz- 
kość względem bliźnich, chciwość, 
egoizm, żądzę władzy, pychę, aro
gancję, nieufność, zdradę jako ele
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m enty stanowiące naruszenie i za 
grożenie pokoju. Wyliczenie powyż 
sze nie wyczerpuje bynajmniej ~pra 
skiego repertorium hamartologicz- 
nego, jest wszakże znamienne jako 
wyraz tendencji do konkretyzowanie 
i piętnowania grzechów, które m o
żemy chyba po raz pierwszy w ha- 
martulogii określić jako „grzechy 
przeciw pokojowi”* 2).

Zdanie z recenzji A. Ściegiennego, 
iż teolog protestancki nie rozróżnia 
grzechu ciężkiego od powszedniego, 
nie wy'-'i uczą refleksji nad skutka
mi społecznymi różnych grzechów. 
Na tei płaszczyźnie zaś uprawnione 
jest jak najbardziej stosowanie o- 
cen moralnych, i stąd wojna zasłu
giwać będzie na surowsze potępie
nie, niż czyjś jednostkowy wystę
pek, nie mogący się z nią równać 
co do swoich następstw. I wcale nie 
trzeba porzucać płaszczyzny teolo
gicznej, by potępić wojnę ze s ta 
nowiska teologii, ani też nie grozi 
teologowi postawienie go „w sytu 
acji antynomicznej w stosunku dr, 
swojej doktryny.”

Ze zrozumienia wiary jako po
słuszeństwa słowu Bożemu, w ypro
wadza A. Ściegienny twierdzenie 
iż „teolog zaczyna wątpić, czy np. 
chrześcijanin ma w ogóle prawo w y 
stępować w sprawach konkretnych ” 
Nie. Przeciwnie, teolog nie wątpi, 
ale jest pewny, iż obowiązkiem 
chrześcijańskim, w imię posłuszeń
stwa wiary, jest w ystępowanie w

sprawach konkretnych; teologia po
koju dopowie zaś tutaj, iż powinno
ścią chrześcijan jest występowanie 
przeciw wojnie. Nie wszelkie dzia
łanie może być przejawem działa
nia Boga, są bowiem działania po
zostające w opozycji względem Bo
ga, jak są działania płynące z po
słuszeństwa wiary. Czyny Kainowe, 
mordercze i zbrodnicze, w żadnej 
mierze nie pozostają w harmonii z 
wolą i działaniem Boga; nie da się 
wywieść z teologii Karola Bactha 
tezy*, że Bóg działa rękoma mor
derców, nie ma jej nigdzie w re 
cenzowanej pracy. Innym bowiem 
zagadnieniem jest solidarność Boża 
z grzesznikami, objawiona najja- 
skrawiej w męce Chrystusa, przez 
którą Syn Boży osądza, ale i prze
zwycięża wszelki grzech, w tym 
również grzech swoich bezpośred
nich prześladowców i 'katów. Ta so
lidarność wyraża się wT identyfiko
waniu się Chrystusa z wszystkimi 
grzesznikami, dźwigającymi prze
kleństwo grzechu, które On bierze 
realnie na siebie. A. Ściegienny 
przeoczył ostrzeżenie, jak może być 
przezwyciężony skandalon takiego 
twierdzenia. No cóż, było to ostrze
żenie dla teologów i takich czytel
ników, którym nieobce jest senso- 
rium religijne.

Teologia pokoju kręgu praskiego 
jest świadoma swych założeń chrze
ścijańskich a jednocześnie nie wy
piera się inspiracji z zewnątrz. „To

nie chrześcijaństwo jako światopo 
gląd zrodziło przeświadczenie o ko 
nieczności zachowania pokoju dla 
świata, lecz odwrotnie — sytuacja 
tego świata zmusza teologię chrze
ścijańską do zabrania głosu w spra
wie pokoju” — stwierdza A. Ście
gienny. Pominąwszy pierwszy człon 
tego twierdzenia, nad którym zre
sztą można by dyskutować, przyj
rzyjmy się drugiej części. To, co Vf 
niej powiedziano, nie budzi sprze
ciwu, co więcej, możemy to odczy
tać wręcz jako pochwałę teologii. 
Ileż to bowiem razy ganiono teolo
gię i zarzucano jej, że jest oder
wana od rzeczywistości ziemskiej, 
’leż razy wytykano jej to jako sła
bość! Jest więc chyba coś bardzo 
pozytywnego w tym, iż teologia wy
czuwa nacisk rzeczywistości ziem
skiej, że nie odrywa się od niej, że 
chce do świata mówić i być prze
zeń słuchaną. Takim wsłuchaniem 
się, więcej — wżyciem się w sy tu
ację świata i próbą dania odpowie
dzi i wskazań tym, którzy się przy
znają do chrześcijaństwa, są wła
śnie zwiastowanie i praktyczne po
czynania Chrześcijańskiej Konfe
rencji Pokojowej.
!) Andrzej Ściegienny: C h r z e ś c i ja ń s k a  

t e o lo g ia  p o k o ju .  , .A rgum enty“ 1967 
Nr 4, s. 2-3.
Jest to recenzja mojej pracy pt.: P r ó 
b a  ir e n o lo g i i  c h r z e ś c i ja ń s k ie j .  D o 
ś w ia d c z e n ia  p r a s k i e .  W arszawa 1965.

2) P r ó b a  ir e n o lo g i i  c h r z e ś i c ja ń s k ie j ,  
s. 90-91.
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Państwo bez stosów
„Fenomen polskiej tolerancji 

X V I i X V II wieku... Długo się nad 
nim wówczas, i później zastanawia
no nie mogąc pojąć, dlaczego wła
śnie Rzeczpospolita stanowiła azyl 
dla heretyków wszelkiego rodzaju, 
nawet tych najgorszych, przed k tó 
rymi wszystkie kościoły zamykały 
swe wrota, a władze świeckie bra
m y miast i granice państw.” Tak 
zaczyna swą najnowszą książkę,1 
Państwo bez stosów, Janusz Taz
bir. Do obszernej literatury history
cznej, omawiającej okres Reforma
cji i kontrreform acji w Polsce, przy
była jeszcze jedna książka, a wła
ściwie zbiór szkiców. Czytelników, 
których mogłoby zrazić użycie już 
na wstępie słowa „heretyk”, autor 
informuje, że używa tego pojęcia w 
znaczeniu nadanym m u przez kontr
reformację, dlatego podaje je bez 
cudzysłowów.

Janusz Tazbir szeroko omawia 
„fenomen polskiej tolerancji”, 
jego podłoże, formy i skutki. Dla 
czytelnika, niezorientowanego w 
tych zagadnieniach, książka sta
nowi cenne źródło wiedzy w szero
kim naświetleniu, każde zjawisko na 
gruncie polskim autor porównuje 
z analogicznymi na Zachodzie. Głów
ny nacisk kładzie Tazbir nie na 
walkę o tolerancję i jej sukcesy, ale 
na zmiany umysłowości Polaków 
wieku Reformacji. Zapoznajmy się 
bliżej z treścią tej książki.

Wiek XVI — to czasy rozwijającej 
się Reformacji, to czasy krwawych 
walk wyznaniowych w całej niemal 
Europie. Trzeba zwrócić uwagę na 
to, że każdy odłam, walczący o swe 
prawa, głosił swobodę wyznania do 
czasu, gdy nie stał się Kościołem 
panującym w państwie — wtedy 
następowało ogłoszenie prawdziwo
ści i wyłączności danej doktryny, 
poza którą nikt nie może być zba
wiony, i w związku z tym bezlito
śnie rozprawiano się z przeciwni
kami religijnymi, a jeśli godzono 
się na tolerowanie przeciwników, 
to często tylko z uwagi na dobro 
publiczne.

Już w czasach husytyzmu zary
sowują się w Polsce pierwsze prze- * i

Janusz Tazbir: P a ń s tw o  b e z  s to s ó w .  
Szkice z dziejów  tolerancji w  Polsce XVI
i XVII w. PIW 1967.

jawy tolerancji. Mimo edyktów an- 
tyhusyckich — ważniejsza od nich 
była wspólna walka z zakonem 
krzyżackim (wyprawa 1433 r.). Wa
żnym czynnikiem była też przebie
gająca przez Polskę granica dzielą
ca Kościół rzymski od greckiego, 
szlachta prawosławna w Koronie 
miała od czasów Kazimierza Wiel
kiego te same przywileje, co kato
licka, częściowa dyskryminacja — 
niedopuszczanie do wyższych urzę
dów i godności państwowych — 
panowała w Wielkim Księstwie Li
tewskim. Podobnie było z innymi 
denominacjami religijnymi — Or
mianami, Żydami, Tatarami.

Już Paweł Włodkowic, profesor 
Akademii Krakowskiej, na soborze 
w Konstancji twierdził, że „wiary 
nie można narzucać nikomu prze
mocą; dopuszczalne jest jedynie 
szerzenie jej zasad drogą propagan
dy misyjnej...” i przyznał poganom 
prawo do własnych państw. Ta nie
zależność w stosunku do oficjalnej 
doktryny kościelnej wpłynęła też 
później na rozwój polskiej toleran
cji. Poza tym, jak pisze Tazbir, 
„wiek X V  zostawił jeszcze inny spa
dek, określający stanowy charakter 
polskiej tolerancji na przyszłość. 
Już przed reformacją bowiem ina
czej traktowano obwinioną o here
zję szlachtę, inaczej mieszczan, od
miennie wreszcie przybywających 
do kraju z zagranicy ludzi luźnych, 
szerzących różne kacerskie nauki”.

Mimo ostrych edyktów królew
skich, nowinkarstwo zatacza coraz 
szersze kręgi, znajdując zwolenni
ków także w najbliższym otoczeniu 
króla. Ale, z drugiej strony, poko
jowo usposobionym menonitom, 
przybywającym od r. 1526 do Pol
ski, pozostawiono swobody religij
ne pod warunkiem, że nie będą 
propagowali swego wyznania — 
podczas gdy w innych krajach, tak
że i na sąsiednim Śląsku, płonęły 
stosy, zwolenników anabaptyzmu 
topiono i ścinano. „Skoro tolerowano 
menonitów i w gruncie rzeczy nie 
zrobiono nic złego anabaptystom  — 
plebejuszom i cudzoziemcom  — tym  
bardziej mogła się czuć bezpiecznie 
szlachta (...) Dlatego też edykty kró
lewskie wymierzone w szlachtę po

zostały na papierze". A poza tym, 
ponieważ stanowiły ograniczenie 
wolności osobistej szlachty, wymu
szono przez sejm na królu cofnięcie 
ich lub złagodzenie. Solidarność sta
nowa szlachty, która zaczynała zaj
mować czołowe stanowisko w pań
stwie, była ważnym czynnikiem w 
rozwoju polskiej tolerancji. Szlachta 
walcząca w XVI wieku z klerem i 
możnowładcami nie mogła osłabiać 
się różnicami wyznaniowymi.

Na łagodny przebieg Reformacji 
wpłynęło i to, że Zygmunt August 
patrzył na sprawy wyznaniowe od 
strony politycznej — i bez walk 
wyznaniowych wiele było tarć po
litycznych, społecznych, narodowo
ściowych, szlachta poza tym stano
wiła wyjątkowo duży procent lud
ności. Przyjęła też ona głównie kal- 
winizm, ze względu na jego zalety 
nie tyle religijne, co doktrynalne; 
dla większości szlachty Reformacja 
była bronią w walce o przywileje. 
Szlachta też kieruje ruchem refor- 
macyjnym. To, że nie teologowie, 
ale właśnie szlachta kierowała w al
ką o praw a dla różnowierców, że 
ideologię reformacyjną traktowała 
jako środek do osiągnięcia własnych 
celów politycznych, że brak było tej 
podbudowy teologicznej, dzięki któ
rej ugruntowała się Reformacja w 
Niemczech i Szwajcarii — wszystko 
to stało się później m.in. przyczyną 
upadku Reformacji w Polsce, a 
szczególnie ruchu kalwińskiego — 
ruchu szlacheckiego.

Już w roku 1555 udaje się różno- 
wiercom uzyskać pewne równou
prawnienia z katolikami. I, jak na
kazywał ówczesny szablon: „czyja 
władza, tego religia”, zwycięska gru
pa kalwińska przystępuje do ataku 
na niewygodnych arian. Domaga się 
jednocześnie przymusu wyznanio
wego względem poddanych.

Zagrożenie ze strony obozu kato
lickiego, który po przybyciu jezui
tów do Polski (1564 r.) przechodzi 
do ataku na pozycje protestanckie, 
powoduje u tych ostatnich dążność 
do unii. Po długich sporach we
wnątrz obozu protestanckiego do
chodzi do zawarcia £gody Sando
mierskiej w r. 1570. „Zgoda Sando
mierska — pisze Tazbir — choć
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wymuszona poniekąd naciskiem ze
wnętrznym, stanowiła jednak piękny  
przykład wzajemnej tolerancji, po
dziwiany w całej protestanckiej Eu
ropie. Wzorowali się na niej prote
stanci innych krajów”.

Ale ugoda nie była prawnie za
twierdzona. Protestanci więc usiłują 
doprowadzić do formalnego równo
uprawnienia z katolikami, i, co cha
rakterystyczne, z wyłączeniem arian, 
których zresztą do Zgody Sando
mierskiej nie dopuszczono. Śmierć 
Zygmunta Augusta położyła kres 
aktualnym wtedy nadziejom na u- 
tworzenie Kościoła narodowego, o- 
bawa, także i katolików, przed ele
ktem — Walezjuszem i przed tym, 
by nie powtórzyła się w Polsce noc 
św. Bartłomieja, powoduje zawią
zanie się konfederacji warszawskiej 
w r. 1573, której uchwałą było 
przede wszystkim utrzymanie do
tychczasowych zdobyczy Reformacji 
i zagwarantowanie, przede wszyst
kim szlachcie, ochrony wolności wy
znania.

Janusz Tazbir przytacza ciekawą 
historię wysuniętych przed elekcją 
Henryka Walezjusza postulatów, do
tyczących już nie protestantów pol
skich, ale hugonotów — Polacy 
domagali się amnestii dla nich 
we Francji i swobód wyzna
niowych, Ta interwencja przy
czyniła się do zawieszenia w oj
ny domowej we Francji (niestety, 
tylko chwilowo), polscy kalwini 
zmusili króla Francji, Karola IX, 
brata Henryka, do tolerancji wzglę
dem hugonotów. Anonimowy autor, 
chwaląc tolerancję, tak później pi
sał: „Dzięki tobie rozkwitło króle
stwo Polski, dzięki tobie utrzym uje  
się w  jedności i zgodzie stawiając 
czoła największym w świecie po
tęgom. Dzięki tobie również Fran
cja może odzyskać siły, stawić opór 
swym. wrogom i powstrzymać ich 
zakusy”.

Polacy zmuszają Henryka Wale
zjusza do zaprzysiężenia konfede
racji warszawskiej i to zarówno 
we Francji, gdzie udała się polska 
delegacja, jak i później na Wawelu.
L stawa o pokoju religijnym uzyska

ła moc prawną. Nawet zwyciężająca 
kontrreformacja jeszcze przez cały 
wiek XVII nie może przekreślić u- 
chwały konfederacji, która w tzw. 
artykułach henrykov)skich zaprzy- 
sięgana była przez królów elekcyj
nych.

Ten nieco przydługi wykład hi
storyczny może wydać się czytelni
kowi nużący, gdyż fakty te są na 
ogół znane, ale przypomnienie ich 
jest niezbędne do zrozumienia, jak 
doszło do upadku Reformacji w 
Polsce, a także — co jest tematem 
omawianej książki — jak kształto
wały się i na jakim tle wyrastały 
idee tolerancji w Polsce.

Niesposób zresztą omówić tu sze
rokiego wachlarza zagadnień poru
szanych przez Janusza Tazbira. Ob
szernie omówiona polemika wokół 
tolerancji, kształtowanie się postaw 
tolerancyjnych, dążenie już nie tyl
ko do wolności religijnej, ale i do 
wolności sumienia — to wszyst
ko stanowi treść tej ciekawej 
książki. Autor ciągle podkreśla, 
że już nawet w chwili upad
ku idei reformacyjnych, odstą
pienia szlachty od Reformacji po 
uzyskaniu i umocnieniu swych przy
wilejów w państwie, mimo zwycię
żającej kontrreformacji, pogromów 
różnowierców w miastach, procesów, 
szykan, wreszcie — wygnania arian 
z Polski, to i tak różnowiercy in
nych krajów Europy mieli jeszcze 
w połowie XVII wieku czego po
zazdrościć. Tazbir pisze: „...opano
wane przez kontrreformację społe
czeństwo szlacheckie było za w ynie
sieniem się arian z kraju, nigdy by 
jednak nie przystało na krwawe 
wobec swych herbowych współbra
ci represje (...) Od początku rozwo
ju reformacji żaden szlachcic nie 
zapłacił głową za przychylne dla 
nowinek religijnych stanowisko (...) 
N ikt ze szlacheckich zwolenników  
arianizmu nie trafił pod topór ka
ta”. Niewielu też bjdo mieszczan, 
czy chłopów, którzy za swe wyzna
nie zapłacili głową. W Wielkopolsce 
Bracia Czescy cieszyli się względną 
swobodą, w miastach Prus Królew
skich panował luteranizm, katolicy

wespół z protestantami walczyli pió
rem z jezuitami, a w katedrze na 
Wawelu katolicki król, Zygmunt III 
Waza, pozwalał swej siostrze, zago
rzałej luterance, na odbywanie na
bożeństw luterańskich. I nawet za 
Sasów, już na początku XVIII wie
ku, mimo licznych ograniczeń i li
kwidacji ośrodków różnowierczych, 
mimo ograniczeń politycznych 
względem różnowierców, nadal 
współistniały różne wyznania. I 
chociaż Reformacja stała się dla 
szlachty narzędziem walki o cele 
głównie polityczne, a nie wyznanio
we, chociaż gorliwości religijnej by
ło niewiele, to jednak, mimo że to
lerancja nie uratowała polskiej 
Reformacji od upadku, ocaliła jed
nak Polskę od krwawych walk wy
znaniowych, dzięki niej Polska by
ła wzorem i bezpiecznym schronie
niem dla wszystkich, którym we 
własnej ojczyźnie odmówiono swo
bód wyznaniowych.

Książka Janusza Tazbira Państwo 
bez stosów godna jest polecenia. 
Czytelnicy znajdą tu wiele cieka
wych fragmentów i bogaty m ateriał 
źródłowy. Dla jednych będzie to 
poznanie interesującego wycfinka 
dziejów Polski, dla innych uzupeł
nienie posiadanej wiedzy, gdyż — 
jak pisze autor — „te piękne tra- ' 
dycje polskiej tolerancji zasługiwały 
na przypomnienie”.

Przy lekturze tej książki mogą 
nasunąć się jednak nienajweselsze 
refleksje. Czy piękne tradycje tego 
okresu naszej historii są w pełni 
kontynuowane, czy też, mimo roz
szerzających się idei ekumenizmu, 
nie uważamy naszych dominacji 
kościelnych za „jedynozbawcze”, 
czy nie patrzymy na innych chrze
ścijan z pewną wyższością, czy na
prawdę potrafimy w pełni uszano
wać przekonania bliźnich, czy jeste
śmy prawdziwymi spadkobiercami 
tych idei, w walce o które nasi 
przodkowie oddawali swe życie na 
stosach, które płonęły w całej Eu
ropie, a które . wyjątkowo ominęły 
Polskę — to państwo bez stosów.

J. S.
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ALINA WERNER

W i e c z n o ś ć
„Wieczne życie, to stan duszy ludzkiej. Leży ono w braku po

żądania dalszego ciągu życia. Zycie po śmierci nie jest bardziej 
wieczne, niż życie na ziemi. Wieczna jaźń jest wiecznym ży 
ciem. Bez niej wszystko na ziemi i niebie jest znikome. Ponie
waż życie jej w nas spoczywa — żyjemy. Wiedza o nim, do- 
śimadczenie o nim jest wiecznym życiem. Ten, kto zdolny jest 
to przeżyć, znajduje się w wieczności i nie dba o śmierć, ani 
o to, co po niej następuje. Wieczność leży w nas samych, 
a osiągnie się ją wykonując swą codzienną pożyteczną pracę.” *)

A więc wieczność, zdaniem 
autora, to stan duszy ludzkiej. 
Samo to pojęcie, zawsze bardzo 
trudne do zrozumienia i przyjęcia 
przez ludzi, wydaje się niekiedy 
przerażające: coś, co trw a zawsze, 
nigdy się nie kończy, będzie trwać 
poprzez wieki. I my w tej nie
skończoności, czy chcemy w niej 
tkwić, czy nie chcemy — małe 
pyłki włączone" w ogrom wszech
świata, w zamknięty łańcuch jego 
przyczyn i skutków.

Są ludzie, którzy woleliby, aże
by wraz ze śmiercią kończyło się 
wszystko, ażeby już nic z nich nie 
pozostało. Nie istniałaby w takim 
wypadku odpowiedzialność i w 
momencie śmierci zamykałaby się 
karta dziejów jednostki. Wszyst
kie jej wzloty i upadki, wszelkie 
powiązania z ludźmi, z bliskimi 
i z wrogami nie miałyby już żad
nego znaczenia.

Inni pragnęliby mimo wszystko 
ponosić odpowiedzialność za swo
je życie, choć pociąga to za sobą 
tw ardą i sprawiedliwą alternaty
wę — wszystkie krzywdy, wyrzą
dzone ludziom, i nie tylko lu 
dziom, ale wszelkiemu stworzeniu, 
będą zważone na szali i zaświadczą 
za lub przeciw człowiekowi. Nie 
oznacza to, moim zdaniem, wiecz
nego potępienia, z którym to poję
ciem nie mogę się jakoś zgodzić.

Wróćmy do pojęcia wieczności, 
niezniszczalności, wieczystego trw a
nia. „Leży ono w  braku pożąda
nia dalszego ciągu życia”. Słowa te 
przypominają mi myśli, wypowie
dziane do mnie w  nauce przedkon- 
firmacyjnej przez ks. sen. Gusta
wa Manitiusa. Jako kalwinka mia
łam lekcje oddzielnie. Pamiętam 
dobrze, jak wyjaśniając ostatnie 
słowa Wyznania Wiary — „...i ży 
wot wieczny, amen”, powiedział ks.

*) J. A. Larsen: „Kamień m ądrości“.

Manitius parę słów o wieczności. 
Orzekł mianowicie, że wieczność 
nie jest jakimś stanem, odrębnym 
bytem „gdzieś tam ”, po śmierci 
człowieka, ale dokonuje się już tu, 
za jego życia, na świecie, wtedy, 
gdy staramy się ją  przyjąć, ocze
kujemy jej i próbujemy włączyć 
się w odwieczny nurt istnienia, 
który niesie nas ku Bogu. To w łaś
nie miał na myśli Larsen pisząc: 
„Zycie po śmierci nie jest bardziej 
wieczne, niż życie na ziemi. Wiecz
na jaźń jest wiecznym życiem”.

I dalej: „Wieczność leży w nas 
samych”. Kiedy byłam dzieckiem, 
przerażały mnie napisy widniejące 
na cmentarzach, w kaplicach lub 
innych miejscach — „memento mo- 
ri”. Jest w tym coś, co robi silne 
wrażenie na każdym człowieku. 
Ostrzeżenie i przypomnienie: że je 
steśmy tu  przybyszami i że nasze 
ziemskie bytowanie jest bardzo 
krótkie. Tak krótkie w  porówna
niu z wiecznością, że jedynie to, 
co było przed naszym narodzeniem 
i co będzie po śmierci jest ważną 
rzeczywistością i jedynie się liczy. 
Problemy każdego pojedynczego 
człowieka, tak  ważne dla niego 
i jego najbliższych, tracą swój cię
żar gatunkowy, gdy na nie spoj
rzeć z dystansu wieczności. Nie są 
one wszakże bez znaczenia, gdyż 
każde istnienie ma swą bezcenną 
wartość.

Jaka będzie owa wieczność, któ
rej oczekujemy? Biblia obiecuje 
nam  rzeczywistość przekraczającą 
wszelkie wyobrażenie: „... czego 
oko ludzkie nie widziało...”. Jeżeli 
godzimy się na wieczne trwanie 
i staram y się na nie nastawić, to 
trudniej jest jednak wyobrazić so
bie, iż będzie ono najwyższą rado
ścią. Może dlatego, iż tu, na zie
mi, życie nasze pełne jest trudów 
i kłopotów, które zaciemniają by

strość naszego wzroku. Tracimy 
z wiekiem dziecięcą wrodzoną ra
dość. A może nasza reakcja jest 
dlatego taka, że znając własną nie
dolę — nie umiemy spodziewać się 
przebaczenia i trw ania w radości? 
Boimy się nieznanego. Dlatego nie
którzy woleliby już nie istnieć. Za
stanówmy się jednak nad tym  i 
spróbujmy uwierzyć Biblii. Uwie
rzyć w Miłosierdzie, które jest nad 
nami i w  Dobroć nie znającą gra
nic. Nie zrywajmy tu na ziemi 
kontaktu ze światem, z którego 
wyszliśmy i do którego podążamy. 
Ten kontakt musimy tu utrzymać 
pod groźbą u traty pokoju i radoś
ci, jaką on daje. Nie ma ceny, dla 
której nie w arto byłoby walczyć
0 wieczność.

„Ten, kto zdolny jest to przeżyć, 
znajduje się w wieczności i nie 
dba o śmierć, ani o to, co po niej 
następuje”. Instynkt wieczności, 
drzemiący gdzieś na dnie naszej 
świadomości, przytłumiony różnymi 
dążeniami i pragnieniami, domaga 
się wyzwolenia.

Jeśli każdego dnia zdobędziemy 
się na krótki wysiłek i skupiwszy 
się powiemy sobie: „Przecież spra- 
wy, o których myślę nie są znów  
aż tak ważne, nie będę się mar
twić. Czeka mnie wieczna, nieusta
jąca radość”, — z pewnością zdo
będziemy konieczną odporność i 
spokój, tak trudny dziś do osiąg
nięcia.

Niebezpiecznie jest szukać Boga 
na drogach zbyt odbiegających od 
normalnego życia. Ludzie zamyka
ją się w  klasztorach, inni szukają 
Go w życiu świeckim. Trzeba od
naleźć tę właściwą każdemu drogę, 
jaka mu jest dana z góry. „...a 
osiągnie się ją wykonując swą co
dzienną pożyteczną pracę...”.

Umieć włączyć się w nurt istnie
nia i  czuć, że robi się to, co w łaś
nie należy robić. W ten sposób ży
cie ziemskie sięga już w  wieczność, 
w której odnajdzie człowiek swe 
właściwe, przeznaczone mu od wie
ków miejsce.

Wielcy ludzie, którzy zgłębili 
tajemnicę bytu i odczytali swe 
właściwe miejsce we wszechświe- 
cie, tacy jak  Franciszek z Asyżu, 
Papież Jan  XXIII, czy też Gandhi
1 Ramakriszna — osiągnęli już 
wieczność tu, na ziemi. Znaleźli tę 
perłę najcenniejszą, o której mówi 
Pismo Święte.

Alina W erner
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M Ł O D A  JED1S0TA
G r u p a  m ło d y c h  lu d z i  d y s k u tu ją c y c h  n a d  p r o b le m a m i w i a r y  

i re lig ii z  p u n k t u  w id z e n ia  p o ję ć , ja k im i , ic h  z d a n ie m , o p e ru je  n a  
c o d zie ń  w s p ó łc ze s n y  c z ło w ie k , k o n t y n u u je  s w o je  r o z w a ż a n ia  n a d  
p o s ta w io n y m i w  u b ie g ły m  n u m e r z e  p y t a n ia m i, d o ty c z ą c y m i z ł a , 
g r z e c h u , o d p o w ie d zia ln o ś c i i w o ln e g o  w y b o r u . P r o s im y  n a d a l  
w s z y s tk ic h  n a s zy c h  C z y t e l n i k ó w  o n a d s y ła n ie  s w y c h  u w a g , w n io 
s k ó w , p r o p o z y c ji , e w e n tu a ln ie  w ła s n y c h  s fo r m u ło w a ń , z a r ó w n o  
d o ty c zą c y c h  p r o b le m ó w , ja k  i całego c y k lu  „ 1 3 ” .

Z ł o  a g r z e c h

Pierwsze z pytań, które sfor
mułowaliśmy w naszych ostat
nich rozważaniach (Jednota Nr 
4/67) brzmiało: „Czy każde zło 
jest grzechem? Czy istnieją 
grzechy większe i mniejsze?" 
Jest to niewątpliwie pytanie 
wstępne, nieco teoretyczne, u- 
możliwiające jednak sformuło
wanie odpowiedzi na dalsze py
tanie o kapitalnym znaczeniu 
praktycznym: czy można wy
bierać między większym a 
mniejszym złem i jakie są kry
teria tego wyboru? Dziś chce
my się zająć tylko pytaniem 
pierwszym. Wywołało ono dość 
długą polemikę, w wyniku któ
rej ustaliliśmy ,co następuje:

1. Zło, zgodnie z dawniej już 
przyjętymi przez nas definicja
mi, musi być zawsze określane 
z jakiegoś konkretnego punktu 
widzenia. Z punktu widzenia 
ogółu ludzkości złem jest to

wszystko, co szkodzi utrzyma
niu ludzkiego gatunku (w naj
szerszym pojęciu słowa „utrzy
manie").

Z punktu widzenia ludzi, u- 
znających Boga za swego ab
solutnego władcę, złem jest to 
wszystko, co się sprzeciwia Je
go woli. W dalszym ciągu bę
dziemy się już posługiwać tyl
ko tą drugą definicją.

2. Grzechem jest zło popeł
nione świadomie, zło uświado
mione.

3. Przy podejmowaniu decy
zji o wykonaniu danego czynu 
możemy brać pod uwagę tylko 
dwa możliwe stany: posłuszeń
stwo wobec Boga lub nieposłu
szeństwo. Wynika to choćby z 
rozpaczliwej nieudolności na
szego umysłu, który ma bardzo 
skromne możliwości przewidy
wania skutków swoich decy
zji i w żadnym razie nie może

i nie ma prawTa decydować, czy 
na takie nieposłuszeństwo mo
że sobie pozwolić, a na inne 
nie. Innymi słowy — nie mo
żna „targować się" z Bogiem, 
tak jak np. w znanej bajeczce: 
„Nie patrz teraz przez chwilę 
na mnie, bo muszę zrobić coś 
brzydkiego, ale to naprawdę 
będzie tylko trochę brzydkie"

4. Skutki grzechu, który już 
zaistniał, mogą być dla nas sa
mych i dla naszych bliźnich, 
różne. I to ma znaczenie przy 
ich usuwaniu. Nasze grzechy 
mogą spowodować spustoszenie 
w naszej psychice (znane skut
ki wojny w postaci „przyzwy
czajania" do zabijania), mogą 
poczynić nieodwracalne krzy
wdy innym ludziom. A mogą 
też tylko na chwilę postawić 
nas na krawędzi czegoś stra
sznego, nie wykluczając możli
wości cofnięcia się

Powyższe sformułowania, jak 
wszelkie wyniki analizy teore
tycznej, wyglądają stosunkowo 
przejrzyście i jasno. Ale jak je 
zastosować w praktyce? Jak po
stąpić, gdy trzeba wybierać 
między dwoma czynami, z któ
rych każdy może spowodować 
czyjąś śmierć? Albo bardziej 
prozaicznie — między czynami, 
z których żaden (ani ich zanie
chanie) nie wydaje się być ucz
ciwy? O tym chcemy napisać 
za miesiąc.

13"

K i l k a  d n i

(Dokończenie ze str. 10)

mi politycznymi, dzieląc świat na „wolny" 
Zachód i „komunistyczny" Wschód. Mówcy 
zwracają uwagę, że rzeczywista linia podziału, 
to owa wspomniana linia głodu. Wbrew pozo
rom, nie jest to różnica formalna, lecz bardzo 
istotna. Trwanie na pozycji podziału politycz
nego wzmaga napięcie i podejrzliwość, podnie
ca uczucia wrogości; w tej koncepcji politycz
nej kryje się bowiem potencjalne „contra", 
które paraliżuje i uniemożliwia kroki pojed-

w S z we c j i

nawcze. W tej drugiej koncepcji zawarte jest 
potencjalne „pro", które porusza sumienie, 
wzmaga poczucie ludzkiej solidarności, mobili
zuje do współpracy, odsłania rzeczywistego 
wroga człowieka, jakim jest nieszczęście i głód. 
Otwiera drogę dla konkretnego realizowania 
przykazania miłości. Jest to więc koncepcja 
czysto ewangeliczna. Nic więc dziwnego, że 
czynniki kościelne bardzo ją popierają.

(Dokończenie w następnym numerze)
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Z BLISKA I Z DALEKA
ROK 1970 — ROKIEM 

ZJEDNOCZENIA?

W dokumencie opublikowanym 
w Londynie w dniu 7 marca br. 
podano do wiadomości, że pow
zięta została decyzja o połączeniu 
dwóch angielskich Kościołów: 
prezbiteriańskiego i kongregacjo- 
nalistycznego w jeden Reformo
wany Kościół Anglii. Według o- 
becnej oceny i przewidywań, unia 
pomiędzy tymi Kościołami po
winna nastąpić w 1970 r. Będzie 
to pierwszy na terenie Wielkiej 
Brytanii wypadek połączenia 
dwóch odrębnych wyznań w je 
den Kościół.

O doniosłości tego wydarzenia 
pisze m. in. „British Weekly” w 
komentarzu poświęconym projek
towanej unii. Projekt nowej kon
stytucji tego Kościoła jest bardzo 
interesujący — rezygnuje w 
świadomy sposób z wszelkich „ge
stów pojednania” między kościel
nymi tradycjam i, a przejm uje z 
obydwu Kościołów te elementy, 
które mają mu nadawać charak
ter reformowany. Pomimo różnej 
ilości wyznawców, mniejszy z 
Kościołów nie zostanie wchłonię
ty przez większy, lecz obydwa są 
równouprawnionymi partneram i w 
podjętej unii. Wstępne rozmowy 
pomiędzy przedstawicielami tych 
Kościołów rozpoczęły się w 1934 
roku, a projekt unii był dogłęb
nie dyskutowany przez różne in
stancje.

Kościół kongregacjonalistyczny, 
według najnowszych statystyk, po
siada 198488 członków i 1254 pa
storów (w tym 40 kobiet-pasto- 
rów). Kościół prezbiteriański — 
dużo mniejszy liczebnie — posia
da 67629 wyznawców i 290 pasto
rów.

Dr MARCEL PRADERVAND 
O KOŚCIELE REFORMOWANYM 

NA KUBIE

Sekretarz generalny Światowe
go Aliansu Reformowanego, dr 
Marcel Pradervand uznał za 
przejaw aktywności świeckich w 
Prezbiteriańskim  Kościele Refor
mowanym na Kubie fakt, że w 
pierwszym walnym zgromadzeniu 
tego Kościoła więcej niż połowę 
uczestników stanowiły kobiety.

Według relacji dr Pradervanda, 
kobiety kubańskie odgrywają 
bardzo poważną rolę w życiu ko
ścielnym. Ponieważ wielu pasto
rów opuściło swój kraj, a liczba 
studiujących teologię jest bardzo 
niska — kobiety starają  się wy
równać zaistniałą lukę. Właśnie 
podczas omawianego zgromadze
nia miało miejsce ordynowanie 
kobiety na urząd pastora.

Dr Praderw and przebywał na 
Kubie 10 dni, reprezentując Świa
towy Alians Reformowany i SRK 
na walnym zgromadzeniu, pod
czas którego powołano do życia 
Reformowany Kościół Prezbite
riański na Kubie. Uprzednio bo
wiem, aż do dnia 22 stycznia br., 
Kościół ten był częścią Zjedno
czonego Kościoła Prezbiteriań
skiego w USA.

KS. PROF. WIKTOR NIEMCZYK 
— HONOROWYM CZŁONKIEM 
BRYTYJSKIEGO TOWARZY

STWA BIBLIJNEGO

Generalny Komitet Brytyjskiego 
i Zagranicznego Towarzystwa Bi
blijnego w Londynie, na posie
dzeniu w dniu 5 grudnia 1966 r. 
powziął jednomyślną uchwałę o 
powołaniu ks. prof. Wiktora 
Niemczyka na dożywotniego 
członka Towarzystwa, o czym Se
kretariat Towarzystwa Biblijnego 
powiadomił elekta, wyrażając głę
bokie uznanie dla wielkiej p ra 
cy, jaką ks. prof. Wiktor Niem
czyk włożył w przygotowanie no
wego tłumaczenia Pisma Święte
go.

Przy tej okazji przypominamy, 
że w roku 1945 honorowe człon
kostwo Brytyjskiego Towarzyst
wa Biblijnego przyznano ks. bp 
Andrzejowi Wantule.

(Wiadomość podajemy za 
Zwiastunem 6/495)

WYMIANA LISTÓW MIĘDZY 
BISKUPAMI SCHARFEM 

A JAENICKE
<

W Berlinie zachodnim opubli
kowano list przewodniczącego Ra
dy Kościoła Ewangelickiego Nie
miec Zachodnich, biskupa Schar-

fa do biskupa Jaenicke, spraw u
jącego analogiczną funkcję w 
NRD. Scharf proponuje w liście, 
w imieniu Rady Zachodnionie- 
mieckiego Kościoła Ewangelickie
go (EKD), podjęcie z rządem NRD 
oficjalnych stosunków, które by
łyby niejako „kościelnym uzna
niem Niemieckiej Republiki De
m okratycznej”. List jest odpo
wiedzią na pismo biskupa Jaenic
ke z 2 stycznia br., występujące 
przeciwko doktrynie Hallsteina i 
uzurpowaniu sobie przez rząd 
NRF praw a do „wyłącznej re 
prezentacji” narodu niemieckiego. 
Scharf podkreśla w swej odpo
wiedzi, że Kościół ewangelicki w 
NRF nie praktykuje doktryny 
Hallsteina, ani też nie wysuwa 
roszczeń do wyłącznej reprezenta
cji Niemiec przez rząd fedaralny.

Z ŻYCIA DRUGIEJ PARAFII 
EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ 

W WARSZAWIE

W Drugiej Parafii E.A. odbyło 
się 12 marca br. ogólne zebranie 
parafialne, na którym przyjęto 
sprawozdanie Rady Kościelnej za 
rok 1966 oraz uchwalono budżet 
na rok 1967.

Ponadto prezes Rady, pan H en
ryk Rondio, przedstawił zebra
nym konieczność dokonania b ar
dzo poważnej inwestycji — do
prowadzenia do kościoła przy 
ul. Puławskiej instalacji ogrze
wania z elektrociepłowni, gdyż 
dawne urządzenie wymaga już 
wymiany. Pomimo że koszty tej 
inwestycji wyniosą 200 do 300 
tys. zł., Zbór nie uląkł się tego 
ciężaru. Przy frekwencji znacz
nie przekraczającej liczbę obec
nych na zebraniach w latach po
przednich, jednomyślnie uchwa
lono apel do zborowników o do
browolne opodatkowanie się przez 
najbliższe lata stałą dodatkową 
składką kościelną, na spłatę zo
bowiązań, które zostaną zaciąg
nięte w związku z wykonaniem 
planowanej inwestycji i upoważ
niono Radę Kościelną, aby przy
stąpiła do prac przygotowaw
czych.

J. K.

22



MŁODZI TEOLOGOWIE 
Z MOGUNCJI-KASTEL 

W POLSCE

W siedzibie Polskiej Rady Eku
menicznej w Warszawie 15 kwie
tnia br. odbyło się spotkanie 
przedstawicieli Komisji Wycho
wania Chrześcijańskiego PRE z 
grupą młodych pastorów i absol
wentów teologii z Moguncji-Ka- 
stel (NRF). Goście niemieccy 
przebywali w Polsce na zakoń
czenie 6-miesięcznego semina
rium, poświęconego tematowi: 
„Służba Kościoła w społeczeń
stwie uprzemysłowionym”. G ru
pą seminarzystów opiekował się 
pastor Horst Symanowski — zde

cydowany zwolennik pojednania 
Niemców i Polaków — oraz pani 
Christa Springe, kierowniczka 
domu Gossner Mission w Mogun- 
cji-Kastel. Teologowie niemieccy 
odwiedzili również studentów 
Chrześcijańskiej Akademii Teolo
gicznej i młodych ekonomistów 
ze środowiska warszawskiego.

W niedzielę, 16 kwietnia, u- 
czestniczyli w nabożeństwie w 
kościele ewangelicko-reformowa
nym, po czym zostali przyjęci w 
sali zborowej przez Kolegium 
Kościelne i członków zboru, gdzie 
mieli możność osobistego kontak
tu i rozmów. Poza Warszawą u- 
czestnicy seminarium zwiedzili 
Poznań, Oświęcim i Wrocław.

DOKTORAT HONOROWY 
DLA

PATRIARCHY ATHENAGORASA

Senat Uniwersytetu Wiedeńskie
go przyznał patriarsze ekumenicz
nemu Konstantynopola doktorat ho
norowy prawa i nauk politycznych. 
Inicjatywa przyznania doktoratu 
tych dyscyplin wyszła od prof. d r 
Willibalda Ploechla, profesora p ra 
wa kościelnego. Prof. Ploechl wy
głaszał szereg referatów na temat 
prawa kanonicznego Kościoła p ra
wosławnego w archidiecezji pół
nocno i południowo-amerykańskiej, 
którą wówczas kierował patriarcha 
Athenagoras. W kręgach Uniwersy
tetu Wiedeńskiego przypuszcza się, 
że z powodu nadania doktoratu 
honorowego jeszcze w tym roku 
patriarcha przybędzie do Wiednia.

MARTIN
(Dokończenie ze str. 7)

w dy”. Przy czym należy zaznaczyć, że dla Bubera 
prawda w tym powiązaniu nie jest w pierwszym rzę
dzie naukowym, logicznym systemem myślowym, lecz 
historią stosunku Boga do swego ludu, wiernością Bo
ga i pełną zaufania odpowiedzią człowieka. Prawda 
nie polega na wiedzy, lecz na osobistym przekonaniu.
W swych rozmyślaniach Buber nie wychodzi od jakie
goś systemu myślowego, lecz z prazlecenia, jakie 
otrzymał Abraham jako ojciec wiary: miał on stać się 
błogosławieństwem, dzięki czemu wszystkie narody 
są w nim błogosławione. Dlatego wszystkie religie, 
włącznie z ich różnymi konfesjami, są „wygnaniem*', 
z którego rodzaj ludzki zostanie kiedyś zebrany w 
Królestwo Boże. To Królestwo Boże nie jest dla Bu
bera odległym celem, lecz konkretną treścią naszych 
nadziei.

Wypowiedzi Bubera, dotyczące wzajemnego stosun
ku religii, osiągają swój punkt kulminacyjny w stwier
dzeniu, że „wszyscy ludzie mają dostęp do Boga, lecz 
każdy inny”. Duża szansa rodzaju ludzkiego polega 
właśnie na różnorodności typów ludzkich i na obję
ciu przez Boga tej nieskończonej wielorakości.

Wspominaliśmy Już wyżej, że Buber zdecydowanie 
zwalczał polityczny syjonizm i próbował go nasycić 
religijną treścią. Uważał, że wszelki nacjonalizm je
dynie utrudnia szansę dojścia do porozumienia z 
Arabami, żyjącymi na terenie Palestyny. Polityczna 
egzystencja narodu żydowskiego doprowadzi do kon
fliktu z Arabami. Konfilktu, którego przezwyciężenie 
nie będzie możliwe. W Palestynie widział nie państwo, 
lecz tylko ojczyznę narodu żydowskiego. Wtedy była
by możliwa pokojowa koegzystencja z Arabami. Bu
ber chrakteryzuje syjonizm w następujący sposób:

„Tworzyć! Syjonista , odczuwający całą świętość 
tego słowa i zgodnie z nim żyjący , wydaje mi się 
stać na najwyższym stopniu. Wytwarzanie nowych 
wartości, nowych dzieł z głębi swej prastarej osobo- 
wości, która tak straszliwie długo spowita była w w ię
zy bezproduktywności, oto ideał dla narodu żydów -

BUBER
skiego. Odkryć siebie! Przezwyciężyć siebie! Należy 
widzieć w swoim narodzie materiał na posąg i nie 
peszyć się tym f że material ten nie jest marmurem  
z Paros lub Carrary, lecz ciężką, oporną skałą” (Die 
jüdische Bewegung, T. I, Berlin 1920, s. 42).

Ostatnie ćwierćwiecze swego pracowitego życia spę
dził Buber w Palestynie. Krotko przed śmiercią nało
żył na siebie twarde codzienne pensum,pisząc i wy
dając szereg prac. W 1964 r. 86-letniego myśliciela 
żydowskiego odwiedził kierownik niemieckiej grupy 
„akcji spod znaku pojednania”, budującej szkołę dla 
niewidomych dzieci w Izraelu. Podczas rozmowy Bu
ber wypowiedział się na temat stosunków niemiecko- 
-żydowskich. Stwierdził, że działalność Niemiec nazi
stowskich była wielkim zaskoczeniem dla wszystkich 
Żydów oraz przestrzega, aby dążenia współczesnych 
Niemców skierowane były tak, by podobna sytuacja 
nie mogła się już nigdy więcej powtórzyć. A osiąg
nąć to można jedynie przez skoordynowane wycho
wanie narodu niemieckiego przez Kościół i Państwo. 
Do tego celu potrzebna jest mobilizacja teologów oraz 
sumienne wykłady z Nowego Testamentu. To, co się 
dzieje obecnie w NRF — mówił dalej Buber — nie 
może przekonać żadnego Żyda o tym, że Niemcy zer
wały ostatecznie z niechlubnymi tradycjami nazizmu. 
O zmianie postawy niemieckiej nie potrafili go rów
nież przekonać wszyscy jego niemieccy goście, którzy 
na przestrzeni ostatnich lat odwiedzali go w Jerozoli
mie. Jego zdaniem, pojednanie z narodem izraelskim 
nie jest wcale kwestią stosunków niemiecko-żydow- 
skich, lecz czystym zagadnieniem wewnątrzniemiec- 
kim. Dużą rolę powinna w tym odegrać przede wszy
stkim niemiecka młodzież, lecz najpierw  musi dojść 
do pojednania samych Niemców. A wówczas, logicz
nym następstwem tego będzie pojednanie z żydo- 
stwem.

Twarde słowna, lecz pozbawione jakiejkolwiek nie
nawiści. Powinny cne trafić przede wszystkim do 
wszelkiego rodzaju pogrobo,wców nazizmu i do współ
czesnych odwetowców niemieckich.

KAROL KARSKI
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P R Z E G L Ą D  P R A S Y
Miesięcznik „WIĘŹ" n r 

1/67 — zamieszcza sprawo
zdanie z XXVI Światowe
go Kongresu „Pax Roma
n a”, który odbył się w 
dniach 22—28.VII.1966 ro
ku.

W kongresie uczestniczy
li m.in. publicyści katolic
cy w osobach: Jerzego 
Turowicza, Anny Moraw
skiej, Tadeusza Myślika, 
Zygmunta Drozdka, Ludwi
ka Dembińskiego oraz An
drzeja Wielowieyskiego, 
który reprezentował środo
wiska inteligencji katolic
kiej, skupionej wokół „Ty
godnika Powszechnego” i 
„Więzi”. Autorem sprawo
zdania jest Andrzej Wielo
wieyski.

Omawia on po kolei po
szczególne referaty wygło
szone na kongresie. Kon
ferencję inaugurował refe
rat o.Yves Congara na te
mat: „O nowym układzie 
stosunków Kościół — 
św iat”. Zdaniem Wielo
wieyskiego, referat nie za
wierał nowej koncepcji w 
kwestii Kościół — pań
stwo.

Congar ograniczył się 
tylko do omówienia nie
których dokumentów so
borowych. Wiele miejsca 
w swoim sprawozdaniu po
święca Wielowieyski udzia
łowi delegacji polskiej w 
kongresie, szczególnie zaś 
Annie Morawskiej, autor
ce jednego z czołowych re
feratów wygłoszonych na 
kongresie. Wielowieyski o*- 
ceniając wystąpienie Mo
rawskiej na kongresie, 
zwraca uwagę, iż referat 
ten wywołał duże zainte
resowanie.

Wielowieyski pisze: „Re
ferat Morawskiej — prze
drukowany zresztą później 
w całości lub częściowo 
przez szereg pism na Za
chodzie (m.in. w całości 
przez „Temoignage Chre
tien*'), został uznany za 
duże wydarzenie i stał się

podstawą długich dyskusji 
publicznych i kuluarowych, 
choć sądzę, że te ostatnie 
były ciekawsze i ostrzejsze. 
Chrześcijańska opinia pu
bliczna na Zachodzie otrzy
m uje wciąż tyle nowych 
propozycji, że niełatwo jest 
ją czymś zainteresować. 
Tym  razem jednak było t- 
naczej. Referentka natrafi
ła widać na tak już głębo
ko i silnie odczuwane po
trzeby, ze znalazła na Kon
gresie bardzo żyw y od
dźwięk. Przeważająca część 
uczestników zajmowała w o
bec niej stanowisko entu
zjastyczne lub przychylne. 
Podnoszone zarzuty, że tak 
daleko idące tezy oznaczają 
osłabienie Kościoła a na
wet wręcz likwidatorstwo, 
spotykały się z poważnymi 
kontrargumentami. Tw ier
dzono, że trzeba przyjąć te
zy M orawskiej, jeżeli Ko
ściół ma skutecznie pełnić 
rolę „Znaku Zbawienia** w 
świecie i jeżeli się konsek- 
kwentnie przyjmuje rozwi
niętą przez o.Varillon dok
trynę „środków ubogich**. 
Natomiast tezy te oznacza
ją konieczność ogromnego 
wysiłku w rozwoju teolo
gii i tworzeniu nowej du
chowości chrześcijańskiej, 
które by mogły odpouńa- 
dać na potrzeby czasu, o- 
raz szukania metod kon
kretnych działań dla roz
szerzenia się dialogu i n o 
wego apostolstwa**.

Ostatni kongres okazał 
się szczęśliwy dla Polaków, 
gdyż poza udanym wystą
pieniem Morawskiej zo
stał powołany Ludwik 
Dembiński na sekretarza 
generalnego nowego zarzą
du „Pax Romana”.

W tym samym numerze 
„Więzi” zamieszczono w 
całości referat Anny Mo
rawskiej, zatytułowany: 
„Dialog z niewierzącymi”. 
Problem dialogu ludzi wie
rzących z niewierzącymi 
jest u nas w Polsce bardzo

aktualny. Publicystyka ka- 
•tolicka od -dawna poświęca 
tem u zagadnieniu wiele u- 
wagi w swoich wystąpie
niach prasowych. Jest ona 
czołowym przedstawicie
lem publicystów katolic
kich, którzy poza żądaniem 
odnowy Kościoła rzymsko
katolickiego w Polsce, usi
łują wykuć płaszczyznę dia
logu wierzących z niewie
rzącymi. Dokładna znajo
mość tych problemów daje 
się zauważyć w referacie, 
wygłoszonym na kongre
sie.

Postulaty, jakie stawia 
autorka referatu, z pew
nością są trudne lub wręcz 
niemożliwe do przyjęcia 
przez ortodoksyjne kręgi 
katolickie, natomiast na
pawają dużą radością 
wszystkich tych, którym 
bliska jest odnowa Kościo
ła, tych którzy zdają so
bie sprawę, iż wszelkie 
formy tradycyjnego kon
serwatywnego chrześcijań
stwa nie wytrzymują dzi
siaj próby. Szybki proces 
sekularyzacji społeczeń
stwa polskiego niepokoi te 
kręgi chrześcijan, którzy 
reprezentują otwartą po
stawę, którzy chcą rozma
wiać z ludźmi o różnych 
światopoglądach również i 
z niewierzącymi.

Morawska w swoim re
feracie postuluje tzw. „teo
logię świecką”. Rozumie o- 
na przez to, iż dużą rolę 
przy odnowie Kościoła bę
dą jodgrywać świeccy.

„... dialog pojmowany 
naprawdę poważnie — pi
sze Morawska — wymaga 
dzisiaj od nas rzeczy u- 
ważanej zawsze za niebez
pieczną i niemal niemożli
wą, a dziś bardziej niebez
piecznej i „niemożliwe 
niż kiedykolwiek. Wymaga 
mianowicie teologii świec
kich. Mówię wyraźnie, aby 
uniknąć wszelkich nieporo
zumień: teologii ludzi świe- 
kich, laików  — i w ko
ścielnym i w potocznym  
sensie tego słowa — nie 
zaś teologii laikatu, opra
cowywanej przez zawodo

wych teologów, w ich wła
ściwych kategoriach**.

W dalszych partiach re
feratu Morawska omawia 
etapy przygotowań, jakie 
powinni przejść wierzący, 
chcąc prowadzić dialog z 
niewierzącymi.

W końcowych partiach 
referatu zwraca uwagę na 
to, iż wewnątrz Kościoła 
leży wiele przeszkód do 
prowadzenia dialogu, które 
wywołują nieufność ludzi 
będących poza Kościołem.

Porusza bardzo istotny l 
punktu widzenia politycz
nego problem, a  mianowi
cie to, iż nadal diecezje 
zachodnie w Polsce Waty
kan uważa za prowizorycz
nie i chwilowo administro
wane przez biskupów pol
skich.

„Ale naród mój pamięta 
taJcże — pisze Morawska 
— że nasze diecezje zacho
dnie są ciągle uwa&me 
przez Stolicę Apąztolską 
za prowizorycznie tylko  
administrowane przez bi
skupów polskich, i nie mo
że nie nasunąć się m yśl, 
że W atykan bardziej się 
liczy (jak zawsze!) z boga
tym i Niemcami. Opinia 
polska jest zresztą poin
formowana, że stolica Apo
stolska czuje się tu zwią
zana konkordatem, zawar
tym  jeszcze z Hitlerem i 
nadal prawomocnym. A 
konkordat ten, jak wiado
mo, jest niezmiernie ko
rzystny dla Kościoła, po
dobno nawet najkorzyst
niejszy na świecie.

Naród polski jest świa
domy zbiegu interesów w 
tej tak bolesnej dla niego 
sprawie.

Dla wierzących jest to 
zawsze źródło niepokoju i 
potencjalnego kryzysu. Ka
żdy dialog z niewierzącymi, 
czy to na płaszczyźnie grup 
m niej lub bardziej oficjal
nych, czy po prostu w krę
gu przyjaciół, jest w pe
wnej mierze podcięty już 
z góry przez fakt, bardzo 
prosty i bardzo niestety 
czytelny.**

A. W.
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