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ZADANIE
Świat się niesłychanie skurczył. Można w pewnym sensie powiedzieć, że 
dziś z Warszawy jest bliżej do Tokio czy Meksyku, niż — powiedzmy — 
200 lat temu do Krakowa czy Gdańska. Można dziś w ciągu kilku lub 
kilkunastu godzin dotrzeć samolotem do najodleglejszych krańców ziemi. 
Przy pomocy nowoczesnych środków przekazu wiadomości obiegają kulę 
ziemską w kilka chwil po zaistnieniu wydarzenia. Olimpiadę w Meksyku 
można było obserwować na ekranach telewizorów w Polsce w tej samej 
niemal chwili, kiedy rozgrywały się poszczególne konkurencje. Odległo
ści mierzone w kilometrach nie zmieniły się, ale dzięki środkom komuni
kacji i przekazu dalekie kraje i kontynenty zdają się leżeć o miedzę. 
Naszymi sąsiadami są już nie tylko Rosjanie, Czesi, Niemcy czy przez 
Bałtyk — Szwedzi, ale ludzie mieszkający w Japonii, Australii, Meksyku, 
Kanadzie. Coraz lepiej zdajemy sobie sprawę z tego, że ludzkość jest 
jedna, że stanowimy coś w rodzaju jednego organizmu i to, сэ dzieje 
się na dalekich peryferiach (w stosunku do nas) świata, dociera do nas 
przy pomocy delikatnej tkanki nerwowej, jaką stanowi sieć środków 
informacji. Bierzemy bezpośredni udział w radościach i smutkach, szczę
ściu i cierpieniu odległych członków ciała ludzkości. Zwłaszcza cierpienie 
i ból odgrywają rolę w integracji rodziny ludzkiej.
„Podobnie jak wzór atomu i molekuły z wirującymi elektronami powta
rza się w bezmiarze wszechświata, tak i my, kiedy wspinamy się 
po drabinie życia, widzimy, że te same prawa biologiczne powtarzają się 
w różnych wariantach na każdym poziomie. Prawo bólu nie jest w yjąt
kiem. Poszczególne komórki musiały wyrzec się swojej autonomii i nau
czyć się wspólnie cierpieć, aby wielokomórkowy organizm mógł powstać 
i utrzymać się przy życiu. Ten sam Planista poszedł dalej i stworzył 
rasę ludzką m ając na oku nowy, wyższy zmysł. Nie tylko komórki 
w jednostce muszą ze sobą współpracować, ale jednostki tworzące ludz
kość powinny dążyć do nowej odpowiedzialności zbiorowej, do nowego 
rodzaju stosunków wzajemnych i stosunków z Bogiem. Jak w ciele, tak 
i w nowym rodzaju stosunków kluczem do sukcesu jest uczucie bólu. 
Wszyscy cieszymy się z harmonijnego działania ludzkiego ciała. Ale sto
sunki międzyludzkie są naszą wielką troską. W społeczeństwie ludzkim 
cierpimy, ponieważ uchylamy się od cierpienia. Przyczyną zaś ogromu 
cierpienia na świecie jest samolubstwo jednych żywych organizmów, 
których nic nie obchodzi, że inne żywe organizmy cierpią. Kiedy jedna 
komórka, albo zespół komórek w ciele, rozrasta się i rozwija kosztem 
reszty, nazywamy to rakiem i wiemy, że jeżeli rozwoju tego nie da się 
powstrzymać, ciało skazane będzie na zagładę. I jedynym ratunkiem  
przed tego rodzaju rakiem w stosunkach międzyludzkich jest absolutna 
lojalność każdej komórki wobec Ciała, Głowy. Bóg wzywa nas dziś, byś
my się uczyli od niższych Jego stworzeń, posuwali się na wyższy poziom 
ewolucji i wzięli udział w tej wspólnocie, którą On przygotowuje dla 
zbawienia świata. Wraz z przyjęciem dyscypliny bólu, cierpienia dla 
bliźniego, przyjdzie też ekstaza przeżywanego wspólnie szczęścia i błysk 
zrozumienia, kiedy uda nam się dostrzec, co Bóg przygotowuje dla tego 
św iata” (Z książki „Trędowatym na ratunek”, Dorothy Ciarkę Wilson, 
str. 153).
Otrzymujemy ciągle informacje o cierpieniu i obumieraniu komórek- 
-jednostek tworzących ludzkość. Hasła: Indie, Wietnam, Biafra, Amery
ka Południowa wywołują natychmiast obraz głodu, cierpienia, śmierci. 
Czy możemy pozostawać obojętni? Przez wiarę powołani jesteśmy nie do 
egoizmu, ale do miłości, a więc nie do myślenia o sobie, lecz do wrażli
wości na cudzą biedę. Biedni są tuż koło nas i tam, trochę dalej, „za 
miedzą”. Kilkakrotnie wzywaliśmy, a obecnie ponawiamy wezwanie do 
parafii ewangelickich, aby podjęły akcję wysyłania paczek żywnościo
wych do Indii. Zadanie dla młodzieży. Adres wyślemy na każde żądanie. 
Czy zdajemy sobie sprawę z dramatycznego napięcia, jakie istnieje po
między prośbami Modlitwy Pańskiej " „ C h l e b a  n a s z e g o  p o w 
s z e d n i e g o  d a j  n a m  d z i s i a j  — i o d p u ś ć  n a m  n a s z e  
w i n  y”? Czy będziemy umieli zasiąść do stołu wigilijnego i dzielić się 
opłatkiem, m a j ą c  ś w i a d o m o ś ć ,  ż e  n i e  p o d z i e l i l i ś m y  
s i ę  c h l e b e m  z g ł o d n y m i ?

Do C zyteln ików
Redakcja „Jednoty” musiała pod
jąć trudny do rozwiązania pro
blem i po dłuższych deliberacjach 
zdecydowała się na kroki, o k tó 
rych zamierza poinformować 
swych Czytelników. Od stycznia 
przyszłego roku nasze pismo bę
dzie ukazywać się w objętości 
zmniejszonej do 16 stron i bez 
kolorowej okładki. Nietrudno z  

tego wywnioskować, że przyczyną 
tych zmian są trudności finanso
we. Dla każdego, kto orientuje się 
w sprawach wydawniczych , "jes* 
rzeczą jasną, że czasopismo nasze 
przy nakładzie 1800 egz. i cenie 
zł 4 — nie może być samowy
starczalne i musi korzystać ze 
specjalnej dotacji. Tymczasem S y
nod nie jest w stanie zapewnić 
„Jednocie” dotacji, która pokry
łaby bardzo wysoki niedobór, co 
znalazło swoje odbicie w dysku
sji nad finansami, jaka odbyła 
się podczas ostatniej sesji Synodu, 
i w uchwalonym budżecie, który  
przewiduje dotację zmniejszoną o 
połowę.
Jednocześnie postanowiliśmy, że 
wspomniane wyżej zmiany wpro
wadzamy na 1 rok i przez ten 
czas będziemy się starali o roz
wiązanie problemu w taki spo
sób, abyśmy mogli w roku 1970 
powrócić do dotychczasowej obję
tości. Będzie to zależało w pew
nym stopniu od znalezienia środ
ków finansowych, ale przede 
wszystkim  od p o d w o* j en i a 

n a kł a d u. Dlatego zwracamy się 
z apelem do naszych Czytelników, 
aby, jeśli uważają wydawanie cza
sopisma za celowe, zdobywali no
wych prenumeratorów. Do każde
go egzemplarza „Jednoty” załą
czamy blankiety PKO. Jeden 
na odnowienie prenumeraty na 
rok 1969, a drugi dla nowego pre
numeratora.
Pozatem w styczniu otworzymy 
specjalną rubrykę, gdzie będzie
my potwierdzać sumy wpłacone 
jako ofiary na fundusz Jednoty. 
Prosimy używać do tego celu za
łączonych blankietów z dopiskiem  
„ofiara”.
Jesteśmy przekonani, że nasz apel 
spotka się ze zrozumieniem i po
parciem Czytelników. Z góry  
dziękujemy.

R e d a k c j a
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ROK XII (XXV) Nr 12

Warszawa grudzień 1968 r.

M I E S I E C I H I K  R E  U  6 1 J  N0 - S P O ł E C I N Y
POŚWIECONY SPRAWOM EW ANGEUCYZMU POLSKIEGO I EKUM EN II

KS. ZDZISŁAW TRANDA

Ż ł o b e k  i  K r z y ż  z  j e d n a k o w e g o  d r e w n a
,yA ty , dziecię, prorokiem Najwyższego nazwane będziesz, bo poprzedzać będziesz 
Pana, aby przygotować drogi Jego, aby dać ludowi Jego poznanie zbawienia przez 
odpuszczenie grzechów ich, przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu  
nawiedzi nas światłość z wysokości, by objawić się tym , którzy są w ciemności 
* Sledzcl ™ mrokach śmierci, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju

Łuk. 1:76—79

Grudzień jest w tradycji chrześcijańskiej 
miesiącem adwentu i Bożego Narodzenia. 
A więc czasem oczekiwania, nadziei i spełnie
nia. Czasem oczekiwania, nadziei i faktu rze
czywistości. Bo niezależnie od tego, czy ten 
fakt miał miejsce istotnie w grudniu, czy też 
w jakimkolwiek innym miesiącu, w Bożym 
Narodzeniu i jego śuńęceniu chodzi o wspomi
nanie i akceptowanie historycznego wydarzę- 
nia, i to wydarzenia z punktu widzenia chrześ
cijańskiego o wielkim znaczeniu, wydarzenia, 
które oczywiście nie natychmiast, ale dopiero 
przez włączenie się już dorosłego Jezusa Chry
stusa w życie publiczne ludu izraelskiego, do
konało (już wtedy) przewrotu w pojęciach 
wielu, a z czasem stało się bardzo istotnym 
elementem w kształtowaniu pobożności chrześ
cijan i rzeczywistości chrześcijańskiej.

Na święta Bożego Narodzenia można pa
trzeć jako na bardzo świeckie święto rodzinne, 
przyprawione nieco religijnym aromatem. Bo 
w ciągu setek lat stało się ono właśnie świę
tem gromadzącym, w większym stopniu ani
żeli jakiekolwiek inne święta, rodziny u wspól
nego stołu. To jest niewątpliwie jakaś wartość 
tego święta, ale wartość uboczna. Można pa
trzeć na Boże Narodzenie jako na święta błys
kotek, choinkowych fajerwerków i prezento
wych przyjemności. Na pewno jest jakimś mi
łym akcentem tych Świąt urok im towarzy
szący. Ale jeśli ograniczają się one tylko do 
tych przyjemnostek i fajerwerków, sens ich 
zostaje zupełnie wypaczony, a istotne znacze
nie zapoznane. Można na to święto patrzeć 
jako na święto pojednania i powoływać się na 
to, że — jak na ogół bywało — na okres 
świąt cichły odgłosy wojny na polach bitew, 
tak jak to ostatnio dzieje się co roku w Wiet
namie. Dzieje się to jednak nie po to, by na
stąpiło pojednanie, lecz po to, aby w spokoju 
stało się zadość tradycji, która pozwoli we

wzruszeniu poradować się świętami. A potem 
znowu przystępuje się do tragicznej, potwor
nej walki. O, ironio! Ileż w tym powierzchow
ności, zakłamania i świetoszkostwa! Jakże bar
dzo potrzeba nam prawdziwego pojednania! 
I jakże bardzo dalecy jesteśmy od prawdzi
wego pejednania, tego, w którym „nie masz 
Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wol
nego, nie masz mężczyzny ani niewiasty, al
bowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie 
Chrystusie” (Gai. 3:28).

Jeśli w tych wszystkich aspektach obcho
dów Bożego Narodzenia są jakieś wartości, 
to są to wartości uboczne, marginesowe, wtór
ne i właściwie, poza pojednaniem, powierz
chowne.

Jeśli chcemy, aby adwent i Boże Narodze
nie spełniały ważną rolę w naszym życiu, to 
musimy pójść w głąb. W ogóle jeśli chcemy. 
aby nasze chrześcijaństwo było istotnym ele
mentem naszego, i nie tylko naszego życia, 
musi ono porzucać ramy powierzchowności 
a zapuszczać się coraz bardziej w głąb i przej
mować się istotną treścią, jądrem tego, co 
Chrystusowe.

Do tego jądra prowadzi nas tekst z l 
rozdz. Ewangelii Łukasza, tekst proroctwa 
kapłana Zachariasza, wypowiedzianego w 
związku z narodzeniem Jana Chrzciciela

Adwent i Boże Narodzenie — czas oczeki
wania, nadziei i czas spełnienia. Oczekiwanie 
i nadzieja — w adwencie? Tak, na pewno 
Spełnienie — w Narodzeniu Pańskimv
Owszem, o ile patrzymy na to wydarzenie 
z perspektywy Golgoty i tego, co na wzgórzu 
Trupich Głów się stało.

Jest rzeczą charakterystyczną, że niemal 
wszystkie teksty mówiące o narodzinach Je
zusa Chrystusa, te, które to zapowiadają i te. 
które o tym  komunikują, ukazują ten fakt w 
bezpośrednim lub pośrednim związku z Gol-
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gotą — Krzyżem zbawienia. „Żłobek i Krzyż 
z jednakowego drewna zrobione” — jeden ze 
znanych kaznodziejów reformowanego Kościo
ła holenderskiego, dr Buskes, tak zatytułował 
artykuł na temat Bożego Narodzenia. I ten 
tytuł od niego zapożyczyłem jako temat roz- 
ważnia. Chodzi o związek Bożego Narodzenia 
i dzieła zbawczego dokonanego na Golgocie. 
Chodzi o rozpatrywanie wszystkich zjawisk 
życia i działania Chrystusa — począwszy od 
przyjścia Jego na świat w stajni betlejem
skiej, zgodnie ze zwiastowaniem anielskim: 
„zwiastują wam radość wielką, która będzie 
udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś naro
dził się wam Zbawiciel...” — w perspektywie 
Golgoty.

Wypowiedź Zachariasza w I rozdziale Ew. 
Łukasza również na tę perspektywę wskazuje. 
Dwóch postaci i dwóch zarazem osobowości 
dotyczy to proroctwo: Jana Chrzciciela i nie
co młodszego od niego — Jezusa Chrystusa. 
Chociaż Zachariasz wypowiada się z okazji 
przyjścia na świat Jana, to w centrum tej wy

powiedzi znajduje się Chrystus. Jego życie 
i dzieło, to coś zasadniczego. Życie i zapowia
dana przez Zachariasza rola Jana — to tylko 
przygotowanie.

Jan Chrzciciel, to postać adwentu. Jan 
Chrzciciel, to postać, która miała spełnić waż
ną rolę, rolę przygotowania ludu na przyjście 
Chrystusa. Jan Chrzciciel, to postać, które 
miała oczekiwania ludu wypełnić radosną na
dzieją: Mesjasz blisko! Ale nie tylko o na
dzieję na rychłe wystąpienie Jezusa chodzilc 
w tym  przygotowaniu. Istotnym bowiem tego 
elementem było „dać ludowi poznanie zbawie
nia przez odpuszczenie grzechów”. Dlatego 
Chrzciciel był kaznodzieją pokuty — uświa
damiał ludowi jego słabość, jego grzechy, 
upadki, poruszał sumienia, wstrząsał. Ale rów
nocześnie nie pozostawiał poruszonych 
i wstrząśniętych sumień na łaskę beznadziei, 
przeciwnie, budził nadzieję, świadom, że oto 
blisko jest Ten, którego potem ukazał ludowi: 
„Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy 
świata”. Przyjście i wystąpienie Chrystusa wy-

modlitwa 
na wigilię

narodzenia pańskiego
Panie Boże, dziękujemy Ci za cud światła, które roz
jaśnia mroki nocy.
Dziękujemy Ci za cud gwiazdy betlejemskiej — św iat
ła nadziei, pokoju i radości.
Dziękujemy Ci za cud wcielenia w Jezusie Chrystusie, 
Światłości świata.
My, ludzie, bardziej umiłowaliśmy ciemność, 
bo złe są uczynki nasze.
Ty, Boże, postanowiłeś w Jezusie Chrystusie rozjaśnić 
mroki,
abyśmy ujrzeli naszą nędzę i nagość.
Ty, Boże, postanowiłeś, abyśmy — upadli, nędzni 
i nadzy,
byli solą ziemi i światłem świata, 
dlatego
Sam siebie poniżyłeś, 
aby nas wywyższyć.
Sam siebie zubożyłeś, 
aby nas wzbogacić.
Sam siebie ogołociłeś, 
aby nas przyodziać.
Dziękujemy Ci za cud światła.
Dziękujemy Ci za cud gwiazdy betlejemskiej. 
Dziękujemy Ci za cud Twego człowieczeństwa, 
w którym odzyskaliśmy pełnię naszego własnego 
człowieczeństwa.

Amen



magało przygotowania, które umożliwiłoby 
PrzVjęcie Go przez lud. Tą rolą wypełnił Jan 
Chrzciciel.

Ale jak tamto przyjście Chrystusa wyma
gało przygotowania, tak i dzisiaj, jeśli chodzi 
nam nie o powierzchowna przyjącie wieści 
o Narodzeniu, lecz o wewnątrzną akceptacją 
tego faktu, jeśli chodzi nam o przyjącie dzieła 
zbawienia dokonanego przez Jezusa, jeśli cho
dzi nam o przyjącie i poznanie Jezusa w Jego 
mocy, dziele i nauczaniu, to wymaga to rów
nież głąbokiego przygotowania. I dlatego ad
went dzisiaj, to nie tylko oczekiwanie, ale 
przede wszystkim przygotowanie, i to trojakie. 
Zawsze chcą widzieć w adwencie potrójne 
znaczenie: przyjście Chrystusa na świat w 
ową noc betlejemską, powtórne przyjście Je
zusa w przyszłości, co niedwuznacznie zapo
wiada Pismo Świąte, i wreszcie znaczenie nie
co mistyczne, ale przecież przez Chrystusa sa
mego i apostołów jako realna, duchowa rze
czywistość stwierdzone — przyjście Chrystusa 
do nas i Jego obecność duchowa w naszym 
życiu. „Trwajcie we mnie, a ja w was”, „...ży
ją juz nie ja, ale żyje we mnie Chrystus"

I dlatego adwent — to przygotowanie na po
wtórne przyjście Chrystusa i wezwanie do 
otwarciu serc dla Chrystusa nie tylko dla 
przyszłości, ale także dla teraźniejszości.

To oczekiwanie i przygotowanie nie jesz 
zawieszone w próżni, właśnie dziąki betlejem
skiej nocy, właśnie dziąki ówczesnemu wejściu 
Chrystusa w świat i życie ludzkie, poprzez 
całe Jego życie ziemskie, rozpocząte od żłob
ka w Betlejemie, a zakończone krzyżem Gol
goty.

Miłość Boga, „dziąki któremu nawiedziła, 
nas światłość z wysokości” — Jezus, wiąże 
żłobek (narodzenie Jezusa) z krzyżem (śmierć). 
,,Żłobek i krzyż z jednakowego drewna zro
bione

Radość Bożego Narodzenia może buc 
prawdziwą i głąboką radością nawet w na
szych osobistych smutkach i tragediach, dla
tego że przeżywać możemy to świąto w p e r 
spektywie Krzyża Chrystusowego, Krzyża zba
wienia, Krzyza oczyszczenia, Krzyża pojedna
nia człowieka z Bogiem.

W tej perspektywie miłość Boga objawia 
sią każdemu, kto czuje sią grzeszny, każdemu. 
kto wie o tym, że nie jest w porządku wobec

„ Którzykolwiek Go przyjęli, 
tym d a ł  p ra w o  s ta ć  s ię  
dziećmi Bożymi, tym, którzy  
wierzą w imię  “

(Jan 1:12).

Drogim Czytelnikom, 
Współpracownikom  

i Przyjaciołom — 
w Ś w ię to  

N a r o d z e n ia  P a ń sk ie g o  
serdeczne życzenia  

od redakcji



Boga i ludzi, każdemu kto jest w ciemności 
grzechu i zła, każdemu kto jest strapiony, 
zasmucony swoimi przeżyciami i doświadcze
niami, każdemu, kto pragnie, aby życie jego 
weszło na drogę pokoju z Bogiem.

Miłość Boga w Jezusie Chrystusie chce 
objawić tę nadzieję również każdemu, kio sto: 
z dala od Boga, w obojętności czy niewierze, 
każdemu, kto nie jest świadom swego poło
żenia. Chce objawić tę nadzieję każdemu, kto 
z chwilą poznania swej sytuacji zapragnie cze
goś innego, kto jest potencjalnym, kandyda
tem do Królestwa Bożego. Bóg chce objawić 
tę nadzieję każdemu, kto nie umie Go szukać, 
a czuje się zagubiony w świecić, wśród ludzi. 
wśród swoich i ludzkich zmartwień i tragedii, 
kłopotów, trosk, braku czasu, niepokcjóiu, spo- 
rów, niesnasek, nieporadności. I zcpeicnia

„gdy mnie szukać będziecie z całego serco 
swego, dam się wam zaiste znaleźć”. I w Jte- 
zusie, który przyszedł na świat w BetlejemA*., 
daje szansę, szansę jedyną w swoim rodzą w 

Jak Jan Chrzciciel miał „dać ludowi i*> 
znanie zbawienia przez odpuszczenie grz^- 
chów”, tak my dziś na podstawie Słowa Bo
żego musimy sobie uświadomić, że do prze. 
życia głębokiej, prawdziwej radości z Bożec.c 
Narodzenia, z narodzenia Zbaiviciela, możemy 
dojść przez uświadomienie sobie, że obciąża 
nas coś, co nazywa się grzechem, przez uświa
domienie sobie potrzeby ratunku (sami sob;c: 
nie poradzimy) i przez zdanie sobie sprawy^ 
że ratunek spoczywa w Chrystusie, objawia
jącym się tym, „którzy są w ciemności i sie
dzą w mrokach śmierci, aby skierować nogi 
nasze na drogę pokoju”.

MARTIN CONWAY

ZG RO M AD ZEN IE W  UPSALI 
JA KO  ZN A K N A D C H O D ZĄ C EG O  
KRÓ LESTW A
Skoro dowiedziałem się osobiście 
tak wiele od polskich przyjaciół o 
chrześcijańskim posłuszeństwie, o 
stałości, -o jasnym spojrzeniu i ra 
dości, którą daje Chrystus, z przy
jemnością wezimę udział w rozwa
żaniach Polaków nad Zgromadze
niem Światowej Rtfdy Kościołów, 
które miało miejsce w lipcu w 
Upsali. 1
Przupuszczam, że inni podejmą 
się przedstawienia wielu złożo
nych faktów dotyczących tego 
Zgromadzenia. To, co rzeczywiście 
ważnego w nim się kryło, okre- 
ślilmym jako znak, zaprawdę jako 
sakrament ludu Chrystusowego w 
drodze ku Królestwu, obiecane
mu i zagwarantowanemu przez 
Zmartwychwstanie, a którego 
przedsmak w realistyczny sposóo 
odczuwamy. Mogło ono być zna
kiem mocy tego świata, a mogło 
być znakiem, lenistwa, nienawiści 
i tradycyjnej wrogości, nieczułoś- 
ci na nowe problemy — a można 
było coś z tego dostrzec. O wiele 
jednak bardziej było to Zgroma
dzenie znakiem tego, że lud Chry
stusa przyjmuje jego przewodnic
two, daje się gre madzie i wciągać

1 Artykuł pisany specjalnie dla 
Jednoity

w Jego służbę światu, który On ko
cha.
Niech walno mi będzie przyto
czyć trzy niewątpliwe, a życiowo 
doniosłe, tego aspekty.
Po pierwsze. Upsala była zna
kiem jednego jedynego Kościoła. 
Niczym więcej niż znakiem — 
ciągle jeszcze wielka jest liczba 
ludzi, którzy muszą się nawrócić 
i trzeba dokonać ciężkiej pracy, za
nim będziemy mogli odzyskać peł
ną jedność. Upsala była wszakże 
realnym .znakiem. Pochodziliśmy z 
setek Kościołów i dziesiątków wy
znań, a mimo to tworzyliśmy je
dną społeczność. Prawosławni ze 
Wschodu i ci z Kościoła Zachodu 
ciągle anie mogą się wzajemnie 
w pełni zrozumieć, a mimo to w 
żadnym punkcie nie nalegali na 
ogłoszenie ich osobnego stanowi
ska, niezależnie od wyrażonego 
przez Zgromadzenie. Chociaż wie
lu „konserwatywnych ewangeli
ków” i zielonoświątkowców ciągle 
nie ma zaufania do Światowej 
Rady, to jeden z przywódców bra
zylijskich zielonoświątkowców, po 
raz pierwszy obecny na takim 
zgromadzeniu, był tak pełen entu
zjazmu, że wyraził życzenie, aby 
następne Zgromadzenie odbyło się 
w Brazylii. Kościół rzymskokato

licki — o tak dużym znaczeniu u 
was w Polsce — wysłał poważny 
zespół oficjalnych obserwatorów", 
a także dużą liczbę przedstawicie
li prasy. Rzymscy katolicy stop
niowo zaczynają brać udział w 
niemal wszystkich działach pracy 
ŚRK, czego jasnym świadectwem 
jest służba o. George Dunne SJ 
jako sekretarza mieszanej (rzym- 
skakatalicy i ŚRK) Komisji do 
Spraw Społeczeństwa, Rozwoju i 
Pokoju. Jest rzeczą zrozumiałą, że 
prośba Kościoła rzymskokatolic
kiego o przyjęcie na członka Ra
dy — chociaż teologicznie zupeł
nie dopuszczalna — wywołałaby 
wielkie poruszenie. Tym nie
mniej Zgromadzenie raz jeszcze 
potwierdziło „chęć rozszerzenia 
swego składu przez włączenie tych 
wszystkich Kościołów chrześcijań
skich, które dotąd znajdują się 
poza jego ramami”.
Jeszcze ważniejszym chyba fak
tem było to, że Upsala zgromadzi
ła chrześcijan z niemal wszyst
kich narodów i ras ludzkich na 
ziemi. Był to .znak nie tylko jed
ności Kościoła, ale i zjednocze
nia ludzkości, znak który krył w 
sobie obietnicę, że pewnego dnia 
— już wkrótce — nie tylko w y 
znaniowe podziały wśród chrze
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ścijan, ale i rasowe, ekonomiczne, 
ideologiczne i polityczne poddzia
ły, które rozdzierają świat, zosta
ną w Chrystusie przezwyciężone. 
Stare twierdzenie o chrześcija
nach, jako „trzeciej rasie” (tzn. 
aini Żydzi, and poganie, ani Grecy, 
ani barbarzyńcy) zaczyna nabierać 
nowego znaczenia, {Zgromadzenie 
nie było w stanie, oczywiście, roz
wiązać naszych palących proble
mów, ale na przykład sposób, w 
jaki (wielu amerykańskich dele
gatów gorąco przyj^o rezolucję 
krytykującą działalność USA w’ 
Wietnamie, był znakiem, że można 
znaleźć rozwiązanie, (jeśli tylko 

podejdzie się do zagadnień z od
powiednią otwartością i dobrą 
wolą.
Po drugie. Jako wynik poprze
dniego, Upsala była zgromadze
niem ludizi Kościoła, którzy bar
dziej troszczyli się, w imię Chry
stusa, o wielkie nadzieje i obawy 
całej ludzkości, niż o poszcze
gólne problemy życia kościelnego. 
Więcej — kładli nacisk na to, 
żeby sprawy kościelne były roz
patrywane na drugim planie, po 
wielkich ogólnoludzkich sprawach 
rozwoju ekonomicznego, ras, gło
du i ucisku. Temat Zgromadze
nia — „Oto wszystko inowym czy
nię” — był j>ak gdyby spinają
cą klamrą obietnicy, a słowo 
„wszystko” brane było całkiem se
rio. Chrystus jest Panem nie tyl
ko chrześcijan, nie tylko spraw 
religijnych, ale wszystkiego, albo 
niczego, a zadaniem (chrześcijan 
jest odkrywać, tłumaczyć, głosić, 
sławić i służyć Temu, który dzia
ła prowadząc świat do wypełnie
nia w Nim. Nie mam tu miejsca,

aby szczegółowo rozwinąć, co na 
ten temat powiedziano w Zgro
madzeniu. Aby podkreślić nie
przeparty priorytet problemu 
sprawiedliwości społecznej dla roz
wijających się narodów, przytocz
my choć jedno zdanie ze wstęp
nego referatu dr Visser’t Hoofta: 
„Musi stać siię rzeczą jasną, że ci 
członkowie Kościoła, którzy nie 
chcą przyjąć odpowiedzialności 
wobec potrzebujących w jakiej
kolwiek części świata, są tak sa
mo winni herezji, jak ci, którzy 
zaprzeczają takiemu, czy innemu 
artykułowi wiary”. To stało się 
jasne.
Po trzecie. Upsala była zgroma
dzeniem, gdzie pomimo imponują
cej jedności, wielu chciało usły
szeć pełną różnorodność opinii ja
ka istnieje w Kościele. Jak nale
żało się spodziewać, większość de
legatów stanowili duchowni, 
mężczyźni, ludzie w średnim wie
ku i starsi. Tym niemniej wiele 
uwagi, przeważnie życzliwej, po
święcono poglądom burzliwej mło
dzieży. Chociaż nie można powie
dzieć, żeby była ona zawsze zado
wolona, to w dużej mierze miała 
wpływ na zasadniczą dyskusję. 
Pierwszego wieczoru zaproszono 
sześciu świeckich, aby przeprowa
dzili publiczną dyskusję nad tym, 
w jaki sposób współczesny świat 
nasuwa konieczność odnowy. Wy
brali cni w tym celu pewne nie
zwykle dowcipne filmy czeskie i 
uświadomili Zgromadzeniu nad
zwyczaj bogate, zamrożone pokła
dy doświadczenia i kontaktu, ja
kimi Kościoły mogą dysponować 
w pracy wśród swych świeckich 
członków. Ponadto wielu ludzi wy

rażało żal, że tak imało kobiet bra
ło udział w Zgromadzeniu. Pani 
Brigit Rodhe ze Szwecji, która z 
wielkim talentem kierowała pracą 
sekcji Zgromadzenia, była bliska 
wybrania jej jako jednego z sze
ściu honorowych prezydentów ŚRK 
do honorowego Prezydium. Wywo
łało to wielki zawód, bo niewielka 
liczba kobiet, mianowanych do 
prac w nowym Komitecie Naczel
nym, została przez to jeszcze bar- 
d zi ej us ze zupl on a.
Oto tylko trzy z ważnych aspek
tów wydarzenia, 'które miało dla 
mnie charakter niezwykle emocjo
nujący i twórczy. Podczas Zgro
madzenia ukazano Kościołom w 
wygłoszonych przemówieniach, w 
opracowanych podczas trwania 
Zgrom adzenia sprawozdaniach, a 
także w sztukach dramatycznych, 
filmach i muzyce dla niego przy
gotowanych, niewiarygodnie boga
te, żywe i ważne materiały do pra
cy. Będą one wymagały przekładu 
i interpretacji stosownej do każ
dej poszczególnej sytuacji — a to 
przecież należy już do delegatów! 
Wszyscy znajdziemy w tych do
kumentach wskazówki na szereg 
przyszłych lat, do dalszego mar
szu ku służbie, świadectwu i od
nowie w Chrystusie, kiedy to bę
dzie mogła być przygotowywana 
„autentycznie powszechna rada 
(reprezentacja) wszystkich chrze
ścijan”. Tymczasem z modlitwy, 
którą zaproponowano na zakoń
czenie Orędzia IV Zgromadzenia, 
możemy wyjąć zdanie, upowszech
nione przez chińskich chrześcijan, 
i modlić się: „Abyśmy byli odno
wieni, przez Jezusa Chrystusa, po
czynając ode mnie”.

Z długopisem
po
Upsoli (II)

W pierwszym kościelnym punkcie 
otwarcia Zgromadzenia znalazła się 
uroczysta procesja 730 delegatów. 
Autobusy dowoziły wszystkich przed 
uniwersytet. Wewnątrz hallu biorą
cy udział w procesji ustawiali się 
według ściśle określonej zasady, kto 
przed kim lub za kim, po czym 
cały ten pochód ruszył do katedry. 
Dla prasy przygotowano specjalne 
„grzędy”, wzdłuż trasy pochodu. O 
miejsce na grzędzie nie było wcale 
łatwo. Na jednej z nich omalże nie 
doszło do amerykańsko-polskiego 
meczu prasowego w konkurencji 
pań. O stopień niżej, na szczeblu 
widzów, stało bardzo dużo młodzie
ży, młodych kobiet z dziećmi i oczy
wiście mnóstwo turystów, których

najłatwiej rozpoznać w ludzkim 
mrowiu. Wśród ludzi prasy, radia 
i telewizji zńaleźli się przedstawi
ciele wielkich dzienników o na
kładach wielomilionowych, agencji 
informacyjnych i międzynarodo
wych tygodników. Procesja była 
dość długa, więc musiała posuwać 
się szybko. Na przedzie było naj
bardziej kolorowo — fiolety, biel, 
złoto, zieleń, a im bliżej końca — 
coraz więcej barw czarno-białej i 
czarnej.
W drugą niedzielę kongresu (14.7.) 
zorganizowano dla wszystkich 
Sztokholmski Dzień — wyjazd do 
stolicy Szwecji. W programie zna
lazły się m.in. dwie procesje, na
bożeństwo pod gołym niebem na
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Sergels Torg (tuż przed końcem na
bożeństwa wiele zamieszania spo
wodował ulewny deszcz), przyjęcie 
na ratuszu, zwiedzanie miasta wo
dą i lądem, bo trzeba wiedzieć, że 
Sztokholm słusznie nosi nazwę 
„Wenecji Północy”. W programie 
zwiedzania miasta znalazły się: no
woczesna architektura kościelna, 
skansen, park Millesa ze słynnym 
zbiorem rzeźb artysty (zm. 1955), 
wystawy i in. Dwoma specjalnymi 
posiągami udało się z wizytą do 
szwedzkiej stolicy 1300 uczestników 
Zgromadzenia, w tej liczbie prawie 
wszyscy Polacy. Kiedy indziej in
formacyjna wycieczka prasowa do 
Stokholmu. W programie m.in. wi
zyta w siedzibie największego 
szwedzkiego dziennika „Dagens Ny- 
heter” (Wiadomości Dnia). Siedziba 
dziennika, to wieżowiec z 1964 r., 
mający ponad dwadzieścia pięter z 
żelbetonu, aluminium, plastiku i 
szkła. Tuż obok stoi o dwa lata 
starszy budynek konkurencyjnego 
i konserwatywnego dziennika 
„Svenska Dagbladet” (Dziennik 
Szwedzki). Oprowadzają nas: pani 
w randze „oficera informacyjnego” 
i pan w randze menagera. Bardzo 
uprzejmi, fachowo precyzyjni. Od
powiadają na każde {tytanie. Obej
rzeliśmy cały dom od dołu do góry. 
Wszystko tu świetnie przemyślane, 
zorganizowane i zaplanowane. Po
zostaje nieprzeparte wrażenie ko
mórek nowoczesnego, absolutnie ra
cjonalnie urządzonego ula. Menager 
w każdym calu amerykański — 
swobodny, pewny siebie i może tro
chę nonszalancki. „Kościół niewiele 
znaczy w życiu Szweda, gdyż stoi 
w poprzek drogi do modernizacji 
życia” — oświadczył. O swojej ga
zecie powiedział kilkakroć: „Tu nie 
ma mowy o jakiejś ideologii, tu 
chodzi tylko o bussines”. Na wy
mienienie zasługuje jednak program

Patriarcha German z Serbskiego 
Kościoła Prawosławnego  —  jeden z 
sześciu nowych prezydentów S R K

akcji socjalnej prowadzonej przez 
„Dagens Nyheter” dla pracowni
ków. A więc — żłobki, przedszkola, 
kursy, urlopy we własnych domach 
wypoczynkowych, fundusz emery
talny, możliwość zdobycia lub uzu
pełnienia wykształcenia, własna 
służba lekarska, ubezpieczenia i 
wiele innych.
Nabożeństwo komunijne na zapro
szenie Kościoła szwedzkiego odby
ło się bardzo liturgicznie. Intere
sujące, że wzrost liturgizmu jest 
proporcjonalny do wzrostu liberaliz
mu teologiczno-kościelnego, i od
wrotnie. Bardzo pięknie śpiewały 
chóry. Dużo starych melodii refor- 
macyjnych i przedreformacyjnych. 
Prawosławni uczestnicy Zgroma
dzenia mieli oddzielne nabożeństwo 
komunijne.
Problem głodu. W Upsali mówiło 
się wiele na ten temat. Wybitni 
znawcy zagadnienia wygłaszali re
feraty, były sesje poświęcone tyl
ko tej sprawie, były wystawy foto
graficzne. Młodzi „pre-upsalczycy”, 
radykałowie od chrześcijaństwa, 
ekonomii i polityki, zainicjowali 
akcję postu solidarnościowego z gło
dującymi. Celem postu było uwra
żliwienie „chrześcijańskich su
mień” na problem głodu oraz zbiór
ka na zakup 6 tys. posiłków. Akcję 
przeprowadzono bardzo sprawnie, 
choć nie zdobyła dużo więcej niż 
300 zwolenników. Odbyła się też 
wystawa fotograficzna, której te
matem była nędza, wojna, katastro
fa i pomoc. Na jednym ze zdjęć, 
matka z wyrazem beznadziejności 
w oczach trzyma wychudzone do 
niemożliwości dziecko. Do tego 
wszystkiego — muzyka, melodie z 6 
kontynentów. Ktoś z ludzi sytych 
i zabezpieczonych nadał tej części 
wieczoru 'tytuł: „materiał audiowi
zualny”. Krótko i bezdusznie.
W czasie obiadu dostałem miejsce 
naprzeciw młodego duchownego z 
Zachodu. Przedstawiliśmy się. 
„Stoimy po lewej stronie” — za
raz na wstępie uświadomił mnie 
mój rozmówca. „A dr X. to właśnie 
ten człowiek, wokół którego się sku
piamy”. Zaczęliśmy posiłek. Roz
mowa zeszła bardzo szybko na 
sprawy tzw. „trzeciego świata” i 
głodu. Zapytałem, czy zna treść nu
meru 1—2,'1968 „baugeriistu”. Nie 
znał i w ogóle nie czyta. Zacyt.o-

wałem, niedokładnie, kilka frag
mentów artykułu „Kyrie eleison” — 
A. van den Heuvela. Słucha z za
interesowaniem. Po chwili, pełny
mi jeszcze ustami, precyzyjnie pro
stuje: „Więcej umiera...”. I znowu: 
„Codziennie umiera z głodu nie 
5000, lecz 10000 dzieci, a nawet 
15000”. Nie podziękowałem za do
kładność. Wtrąciłem przekornie, że 
obawiam się, iż my obaj podobni 
jesteśmy do grupy chrześcijan po
kazanej podczas seansu filmu BBC, 
i jak tamci — siedzimy sobie spo
kojnie, jemy obiad i rozmawiamy
0 bardzo ważnej sprawie, o tym, 
że ludzie umierają z głodu. Zgo
dził się szybko, że to tak wygląda, 
ale wrażenia nie zrobiło to na nim 
żadnego.
Jak długo jeszcze człowiek jedzą
cy (homo edens) będzie miał prawo 
wymądrzać się w sprawie głodują
cych, nie robiąc nic, by tej klęsce 
zaradzić? Chodzi o nas wszystkich, 
nie tylko o młodego wikarego 
ewangelickiego... Jakże wielką ra
cję ma Biblia głosząc podwójne Je
zusowe wezwanie: „Pójdź do mnie!”
1 „Pójdź za mną!”; ale pierwsze 
nie bez drugiego. Na tę sprawę 
zwróciła także uwagę p. dr Elisa
beth Adler z Berlina Wschodniego 
przypominając, że Biblia nie zna 
różnicy pomiędzy słowami i czy
nami. Chrześcijanie, w obliczu gło
du, wojny, nędzy i śmierci, muszą 
prosić Boga o przebaczenie. D la  
w s z y s t k i c h  ma sens modli
twa: Kyrie eleison (Panie, zmiłuj 
się!). Jeśli serca ludzi nie zostaną 
odmienione i jeśli nie ulegną zmia
nie struktury planowania, wszyst
ko pozostanie tym, czym było — 
filantropią. (Pani Lacey: „Wojny 
wstrząsną naszym światem”. Naj
później rok 1975 będzie dla nas 
wielkim memento. A więc za 7 
lat!).
W referacie o. Tucci’ego, naczelne
go redaktora dwutygodnika „La 
Civilta Cattolica”, znalazło się 
twierdzenie o „jednym ruchu eku
menicznym”, twierdzenie, o którym 
już w Warszawie mówiliśmy, że z 
pewnością zostanie wypowiedziane 
w Upsali. O. Tucci powiedział, że 
Rzym i Genewa „uważają się za 
jeden instrument” tego ruchu, a ich 
wzajemne stosunki są oparte na za
sadzie partnerstwa — „par cum 
pari”. Poza wieloma decyzjami bę
dzie to na pewno nowy krok zro
biony przez zgromadzenie upsalskie. 
Ta dawno stwierdzona prawda, że 
ruch ekumeniczny jest jeden, nie 
została jednak przez wszystkich 
uznana i przyjęta. Co też o tym
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powiedzą niektórzy „polscy bracia” 
z Ekumenii?
„Tragarz” — to tytuł sztuki pasto
ra Olova Hartmana. Rzecz w 
ośmiu obrazach- pieśniach, ('napi
sana na podstawie księgi proroka 
Amosa, wystawiona przez studenc
ki zespół Sigtunastudion. W insce
nizacji wykorzystane zostały ele
menty pantomimiczne oraz różne 
formy zbiorowej recytacji. W ystą
pili: obok Tragarza, Amos z Żoną, 
pasterze, państwowi prorocy, kup
cy, damy, niewolnicy, komisarz 
królewski do spraw religii i kul
tury, pisarze, dyplomaci i in. Naj
bardziej wstrząsające były dialogi 
pomiędzy Amosem, jego Żoną i 
Tragarzem, mającym wiele podo
bieństwa do postaci Sługi Jahwe z 
wizji proroka Izajasza (rozdz. 53). 
Postać tytułowa — Tragarz stał się 
symbolem wszystkich uciśnionych 
i zniewolonych przez elitę kapła
nów i handlarzy, polityków i woj
skowych, odzwierciedlając prawdę, 
że w osobie najuboższego i najbar
dziej zniewolonego przychodzi do 
nas Chrystus. Żona Amosa: „Cze
mu tylu zniewolonych, bezdom
nych, głodnych, czemu tyle wo
jen?”. Tragarz odpowiada słowami 
Chrystusa-Króla ze sceny sądu z 
Ewangelii wg Mateusza (25:31—46). 
Amos, wskazując na Tragarza: „To 
jest Ewangelia pokonanego. P atrz
cie, coście zrobili... Co z przeba
czeniem? Patrzcie, coście zrobili z 
Bogiem?” Końcowe słowa Amosa 
podchwytuje chór, skandując prze
raźliwie, m.in., że „jest tylko je 
den chleb i jedna ludzkość”. W koń
cowej fazie inscenizacja przemienia 
się w demonstrację. Młodzi wycho
dzą z sali, ich głos rozlega się na

Delegat na Zgromadzenie w kary
katurze J. Taylora

korytarzach, przed wejściem do 
Fyrishallen, w sali, wszędzie. P u
bliczność zaczyna bić brawo, a głos 
nie cichnie:
„Bez wizji tkwisz gdzieś w mecha
nizmie świata, jak śpiący człowiek 
w domu pozbawionym straży... Oto 
On wkrótce przychodzi; przygotuj 
się, przygotuj się na spotkanie z 
twoim Bogiem”.
Powoli dają się zauważyć pierwsze 
oznaki wyczerpywania się substan
cji kongresu. Wielka „maszyna”, 
ktoś napisał „młyn”, zaczyna wol
no ustawać. Oto już Sveriges Radio 
zaczyna robienie wywiadów ze ste
wardami. Końcowa faza nastanie 
wówczas, gdy zacznie się gremial
ne zbieranie podpisów i adresów. 
Adresy pojadą z wielebnymi i nie- 
wielebnymi uczestnikami do ich re 
zydencji, siedzib, domów, mieszkań 
i pokojów bez wygód, a listów i tak 
się pisać wiele nie będzie.
W dyskusji na tem at „Prawa ludz
kie w retrospekcji” wypowiedź bpa 
Sarkissjana, Armeńczyka z Libanu, 
prawosławnego. Przypomniał d ra
mat 2 mil. Armeńczyków, którzy 
utracili życie w czasie I wojny 
światowej. Podobno Hitler lubił cy
tować ten fakt w związku z oskar
żaniem go o ludobójstwo: „Kto dziś 
pamięta o ludobójstwie wobec na
rodu armeńskiego”?
Polacy w Upsali. Nazwiska podaję 
w porządku alfabetycznym. D e l e 
g a c i :  ks. doc. Jerzy Klinger (Ko
ściół prawosławny); ks. doc. A. 
Naumczyk (Kościół polskokato- 
licki); ks. metropolita Stefan (Ko
ściół prawosławny); ks. R. Trenkler 
(Kościół ew.-agusburski); ks. bp 
Andrzej W antuła (Kościół ew.- 
augsburski) — przewodniczący pol
skiej delegacji. O b s e r w a t o r z y  
i d e l e g a c i  z a p r z y j a ź n i  e- 
n i: ks. dr Jan Niewieczerzał, pre
zes PRE (Kościół ew.-reformowa- 
ny); s. M. Morawska z Rzymu (Ko
ściół rzymskokatolicki). O b s ł u 
g a  t e c h n i c z n a  k o n g r e s u  
i s p r a w o z d a w c y  p r a s o w i :  
p. Jan Achimiuk (Kościół prawo
sławny) — obsługa techniczna; red. 
Janina Błautowa (Kościół rzym
skokatolicki — „Za i Przeciw”, 
ChSS); red. Halina Bortnowska 
(Kościół rzymskokatolicki, „Znak”); 
red. St. Dąbrowski (Kościół adwen- 
tystyczny, „Znaki Czasu”); red. Jan 
Guranowski (marksista, dr filozofii,

„Człowiek i Światopogląd” — daw
ne „Zeszyty Argumentów”); red. 
Mieczysław Kwiecień (Zjednoczony 
Kościół Ewangeliczny, przedstawi
ciel „Jednoty”); red. Z. Łyko (Ko
ściół adwentystyczny, „Sługa Zbo
ru ”); red. Anna Morawska (Kościół 
rzymskokatolicki, „Więź”); p. Inge
borga Niewieczerzał (Kościół ew.- 
reformowany, obsługa techniczna 
kongresu); red. St. Rostworowski 
(Kościół rzymskokatolicki — „Za
1 Przeciw”, ChSS); red. Jan Wagner 
(Kościół rzymskokatolicki — „Sło
wo Powszechne”, PAX); red. An
drzej Wojtowicz (Kościół ew.-augs- 
burski, Komisja prasowo-wydawni- 
cza PRE). Ponadto w biurze SAS 
pracowała p. H. Blankiewicz, mie
szkająca w Szwecji. Kilka osób 
nie zdążyło dojechać na czas. Moż
na więc przyjąć, że w Upsali było 
20 osób z naszego kraju, w tym 
6 rzymskokatolików, 3 prawosław
nych, 3 luteran, 2 reformowanych,
2 adwentystów, 1 ewangeliczny 
chrześcijanin, 1 polskokatolik, 1 
m arksista i 1 osoba, której przy
należności kościelnej nie znamy. W 
porównaniu z Amsterdamem, Evan
ston czy New Delhi, postęp jest 
bardzo wyraźny. Co też to będzie 
na V Zgromadzeniu?
Fyrishallen już nieczynna. Pusto. 
Dookoła spokój. Znikły szeregi aut 
parkujących przed halą lub jeżdżą
cych tam i z powrotem; Cisza. 
Miękko zwisają flagi na masztach 
ustawionych przed wejściem. Drew
niany kościółek między wielką ha
lą, kąpieliskiem i kortam i teniso
wymi — pusty. To „eksperymen
talny” kościół IV Zgromadzenia. 
Wokoło ni żywej duszy. W Fyrisa- 
nie kum kają żaby. Pisk mew do 
złudznia przypomina motywy berg- 
manowskie.
W centrum prasowym poruszają się 
wolno ostatni sprawozdawcy, ob
sługa uszczuplona do minimum, lecz 
w przegródkach z nazwiskami jesz
cze ostatnie informacje o kongre
sie. Najważniejsza z nich: o obra
dach Komitetu Naczelnego i komu
nikat o wyborach. A więc, że Ma- 
dathilparam pil Mammen Thomas, 
socjolog i religionista z Indii, wy
brany został przewodniczącym KN, 
a jego zastępcami zostali — pani 
Pauline Mary Webb oraz metropo
lita Meliton z Istambułu. Dla 
wszystkich, którzy choć trochę wie
dzą na tem at stosunku ŚRK do 
sprawy emancypacji kobiet, wybór 
kobiety na takie stanowisko był du
żym zaskoczeniem. Przecież kilka 
dni wcześniej innej kobiecie, p. Bri- 
git Rodhe z Kościoła szwedzkiego
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— spiritus movens sekcji VI „W 
poszukiwaniu nowych stylów ży
cia” — kontrkandydatce bpa Lilje 
z NRF w wyborach na stanowisko 
prezydenckie w ŚRK — nie powio
dło się! Niemiecki biskup-luteranin 
wygrał wybory ze szwedzką lute- 
ranką z Malmoe, zapewniając sobie 
przewagę około 60 głosów, mimo 
poparcia udzielonego p. Rodhe przez 
amerykańskich luteran.
Droga powrotna. Walka ze snem 
i znużeniem, zwłaszcza po ostatnich 
dniach. Ludzie chodzą korytarzami 
położonymi na różnych poziomach. 
Oddzieleni są od siebie szklanymi 
ścianami. Spoglądają na siebie, da
ją jakieś znaki. Uśmiechają się, 
mówią coś, czego nie można dosły
szeć z powodu izolacji i czego nie 
zawsze można się domyśleć. — Czy 
jest możliwe rozsunięcie tych i in
nych przegród, zniesienie barier i 
dystansu? Prawdziwa społeczność? 
Jak  dalece udało się porozumieć 
chrześcijanom uczestniczącym w 
zakończonym wczoraj Zgromadze
niu? W sprawach drugorzędnych 
może nie było 'tak trudno, ale w 
ważnych? Czy tłusty Zachód i część 
naszej sytej Północy naprawdę ro
zumieją głód? Głód chleba i spo
łeczności z innymi ludźmi? Na rów
nych prawach z innymi, na tym 
samym poziomie. — Wydarzenie 
upsalskie musi teraz powoli prze- 
filtrować się w dół, trafiać do pry
watnego życia zwykłych chrześcijan.

Drewniany kościół, na wzór któ
rego zbudowano kościół ekspery
mentalny, otwarty w czasie Zgro

madzenia

„Ręka Boga”  —  dzieło szwedzkiego 
rzeźbiarza Carla Millesa

Upsala była dla chrześcijan jednym 
wielkim m e m e n to. Bez przerwy 
pomagała, przypominała i zmusza
ła do ustawiania się na płaszczyźnie 
działania Boga. Była rodzajem są
du nad naszymi Kościołami i świa
tem; ferowała na nas wyroki, gro
ziła i zwiastowała nadchodzące 
„biada”; budziła nadzieję wyzwa
lającą z trosk i jednocześnie na
kazywała nową troskę.

Była s p o ł e c z n o ś c i ą  modlą
cych się i błogosławiących, a jed
nocześnie potrzebujących modlitwy 
i błogosławieństwa od innych; by
ło tam coś, co wzbudzało szacunek 
dla prób znalezienia rozwiązań oraz 
podziw dla wielu dobrych, pomyśl
nie przeprowadzonych prac. W jej 
świeckiej strukturze dawał się nie
raz słyszeć jakby proroczy głos, 
wzywający wszystkich chrześci

jan,* prawdziwych i nieprawdzi
wych, odrodzonych i nie odrodzo
nych — do pokuty, do nawróce
nia się do Boga i zwrócenia się 
do bliźniego.
W Upsali było to wszystko i jesz
cze coś więcej, to mianowicie, że 
Kościół Jezusa Chrystusa jest j e- 
d e n, i jego granice nie pokry
wają się z granicami żadnego z 
istniejących Kościołów; dalej, że 
B ó g  d z i a ł a  i n a c z e j  i z re 
guły niezgodnie z naszymi pojęcia
mi i receptami o Jego działaniu w 
społeczności Kościoła i świata; 
wreszcie, że ten ostatni — świat — 
jest złym i upadłym światem z po
wodu grzechu, lecz że ani na jeden 
moment nie przestał być światem 
Bożym, światem umiłowanym przez 
Boga tak, iż ofiarował Swego Syna; 
światem stworzonym i zachowa
nym przezeń, będącym wyłącznie 
Jego własnością i teraz oczekują
cym dokonania się starej obietnicy 
o nastaniu nowych niebios i nowej 
ziemi.

M. Kw.
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HENDRIKUS BERKHOF

Co zmieniło się na św iecie od czasów
Chrystusa?

Hendrikus Berkhof jest profesorem dogmatyki i teologii biblijnej na Uni
wersytecie w Lejdzie (Holandia). Równocześnie jest zaangażowany w 
pracy ekumenicznej. Jego referat pt. „Doskonałość osoby Jezusa Chry
stusa”, wygłoszony na IV Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Rady Ko
ściołów w Upsali, wywołał szeroki oddźwięk. W niniejszym artykule, 
opublikowanym w tygodniku „Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt” (34), 
z dnia 25 sierpnia 1968 — szuka on odpowiedzi na pytanie, dotyczące 
wszystkich chrześcijan i niechrześcijan, gdyż od niej zależeć będzie w 
przyszłości droga, jaką ludzkość obierze.

Czy coś zmieniło się w świecie 
od czasów Chrystusa? Nie każdy 
chrześcijanin uzna za właściwe ta 
kie stawianie kwestii. Jakże często 
słyszeliśmy lub sami wypowiadaliś
my zdanie: „Oto mamy już 2000 lat 
chrześcijaństwa, a ludzie są nadal 
równie źli jak przedtem!” Właści
wa odpowiedź na to winna brzmieć: 
„Od wielu stuleci posiadamy także 
mydło, a ludzie są w dalszym cią
gu brudni”. Mówiąc nieobrazowo — 
celem zbawienia ofiarowanego nam 
przez Chrystusa nie jest poprawia
nie struk tur świata, a jedynie po
jednanie serca ludzkiego z Bogiem. 
I zmiana taka dokonuje się stale 
na nowo, w życiu każdej generacji 
i każdej osoby.

Ale to nie jest jeszcze cała praw 
da. Jeśli serca zostają rzeczywiście 
odnowione i jeśli odbywa się to w 
wielu następujących po sobie po
koleniach, dokonując się w płasz
czyźnie światowej — wtedy musi 
to wywrzeć wpływ na społeczeń
stwo ludzkie. Możemy też powie
dzieć: jeżeli Chrystus żyje, a Duch 
Jego działa, to w takim razie m u
siało się od Jego czasów wiele 
zmienić w łonie nieczułego świata.

Nie sądzę, by znalazło się wielu, 
którzy zaprzeczyliby temu, co po
wiedziałem. Chrześcijaństwo stało 
się wszak jednym z największych 
czynników w dziejach światowych. 
A czynniki takie mają to do siebie, 
że gruntownie zmieniają świat.

Jakkolwiek by się rzecz miała, 
jeśli chcemy prowadzić rzeczową 
dyskusję na ten temat, to musimy 
się oprzeć na faktach. Pierwszym 
faktem jest to, że kultura europej- 
sko-amerykańska reprezentuje w 
obrębie dziejów ludzkich coś cał

kiem nowego i niepowtarzalnego. 
Wiąże się to niewątpliwie z jej 
chrześcijańskim piętnem. Tak, ale 
jak dalece? Na kulturę tę składają 
się co najmniej dwa źródła: hu
manizm grecko-rzymski i wiara 
chrześcijańska. Któremu z nich 
zawdzięcza zatem swą specyfikę?

Istnieją podstawy do tego, by tę 
specyfikę przypisać w równym stop
niu filozofii greckiej i przyrodo
znawstwu, etyce stoickiej i prawu 
rzymskiemu, co wierze chrześcijań
skiej. Do tego dochodzi fakt, że Ko
ściół chrześcijański częściej hamo
wał, aniżeli popierał siły rozwoju 
europejskiego. Kiedy przyglądamy 
się bliżej demokracji, współczesnej 
nauce i technice, emancypacji uciś
nionych grup, walce z przesądami 
na rzecz pokoju, wolności i tole
rancji, to wtedy często dochodzimy 
do stwierdzenia, że w pierwszym 
szeregu walki o postęp stali w łaś
nie niechrześcijanie, ludzie sprzeci
wiający się oficjalnym Kościołom! 
Czy da się więcej powiedzieć niż to, 
że siły wiary chrześcijańskiej były 
źródłem, którego woda mieszała się 
z wieloma innymi źródłami, tak że 
na nasze zagadnienie właściwie nie 
da się znaleźć zadowalającej odpo
wiedzi?

Sąd nasz będzie jednak pochop
ny, jeśli nie wnikniemy głębiej w 
problem. O obydwu źródłach, grec
kim i chrześcijańskim, nie można 
mówić jako o wielkościach równo
rzędnych. Już „apologeci”, owi 
wczesnochrześcijańscy teologowie, 
starający się bronić naszej wiary 
przed filozofią grecką, zauważali 
słusznie; że u Platona i stoików 
można natrafić na myśli zawarte 
też w Biblii, ale podczas gdy m y

śli te oddziałały tylko na cienką 
warstwę cywilizacji, to wiara chrze
ścijańska wprowadziła w n«we ży
cie ludzi wszystkich stron świata.

Oprócz tego istnieją podstawowe 
elementy kultury europejskiej, po
chodzące wyłącznie z Jerozolimy, 
a nie z Aten czy Rzymu. Na pierw 
szym miejscu wymienić należy 
obraz człowieka. Świat antyczny 
czcił dumnego autonomicznego 
człowieka. W chrześcijaństwie 
prawdziwymi cnotami stają się — 
pokora, poznanie winy, wyparcie się 
samego siebie i służba, wykorzy
stywane nie jedynie dla samoza- 
chowania społeczności, polis i im
perium, lecz również dla bliźniego, 
jednostki pozbawionej pomocy. F i
lantropia chrześcijańska stała się 
siłą nową, zdolną przeobrazić kul
turę. Wszak Bóg Izraela nie jest ową 
nieruchomą, pierwszą przyczyną jak 
u Arystotelesa, lecz oswobodzicie- 
lem uciskanych, opiekunem opusz
czonych i niewiastt. On sprzeciwia 
się nierówności. Podkład biblijny le
ży zatem nie tylko u podstaw demo
kracji europejskiej, ale rewolucje 
europejskie nie byłyby do pomyśle
nia bez ethosu chrześcijańskiego, 
który nauczał ludzi, że istniejący 
stan rzeczy nie jest identyczny z 
wolą Bożą, może natomiast być 
sprzeczny z porządkiem, jakiego 
Bóg pragnie.

Nastawienie naszej kultury na 
przyszłość jest także dziedzictwem 
chrześcijańskim. Nasze rozumienie 
historii, jej celowości i idealizmu 
rozwojowego, wyrosło na gruncie 
kazania biblijnego o historii zba
wienia i jego realizacji. Stąd po
chodzi dynamizm i „faustyczna” 
wola zmiany. Tak, nawet postawio
ne przez nas pytanie — co zmie
niło się w świecie od czasów Chry
stusa — zdradza swoje pochodze
nie chrześcijańskie! Przecież w in
nych kulturach przemiana uchodzi 
za coś mało ważnego czy nawet 
negatywnego, chyba że powoduje 
powrót do starej tradycji.

Do tych podstawowych elemen
tów" chrześcijańskich dochodzą in
ne: nowa etyka małżeństwa, nowy
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pogląd na pracę, spojrzenie na 
świat i ludzkość jako na jedność 
itd. Podkreślić należy jeszcze no
wy stosunek do natury. W kultu
rze antycznej uchodzi natura za 
„żywe odzienie boskości”. Narusze
nie praw natury jest równoznaczne 
z obrazą boskości. Tylko kultura, w 
której natura została odbóstwiona 
i rozumiana jako stworzenie (twór), 
umożliwić mogła techniczne opano
wanie natury i podporządkowywa
nie jej, tak jak to widzimy dziś 
w łonie kultury zachodniej.

Kluczem do wszystkich tych prze
mian jest centralna pozycja miłości 
w wierze chrześcijańskiej. Człowiek, 
w życiu którego miłość bliźniego 
zajmuje centralne miejsce, powo
dowany namiętnym niezadowole
niem, popaść musi zawsze w kon
flikt z nieczułymi strukturam i świa
towymi i dążyć do zmian. Siła po
trzebna do tego tkwi w pewności, 
że Bóg jest gwarantem ostateczne
go zwycięstwa miłości. W ramach 
tej historyczno-dynamicznej to
nacji rozwijała się kultura europej- 
sko-amerykańska.

Z tego powodu tym natarczywiej 
narzuca się pytanie, jak stało się 
możliwe, by niechrześcijanie wycią
gali często radykalniejsze konse
kwencje z kazania chrześcijańskie
go, aniżeli oficjalne Kościoły? Pyta
nie to zajmuje mnie od lat. Dla 
mnie, jako chrześcijanina, jest to 
sytuacja nie tylko żenująca, lecz 
także zagadkowa. Być może dało
by się to wyjaśnić socjologicznie — 
chrześcijaństwo stało się instytucją 
o zasięgu światowym; instytucje z 
natury cechuje inercja i konserwa
tyzm, przeto zdolność odnowy prze
jawiają zawsze tylko jednostki 
nonkonformistyczne. Wyjaśnienie to 
nie może mnie, jako teologa, za
spokoić i dlatego chciałbym uczy
nić dwie uwagi.

Po pierwsze. W Biblii czytamy 
często, że lud wybrany nie współ
działa z Bogiem, natomiast ludzie 
nie znający Go stają się instru
mentami Jego woli dziejowej. Dla
czego nie miałoby też tak być w 
historii Kościoła?

Po drugie. Kościół chrześcijański 
przez stulecia kierował jednostron
nie swą uwagę na Nowy Testament, 
a Stary Testament uważał za wstęp
ny etap, który już dla nas prze
minął. A właśnie Stary Testament 
jest tą księgą, która z postępowania 
Bożego wyciąga konsekwencje dla 
polityki, stosunków społecznych, 
rozważań nad przyrodą itd. Bez 
Starego Testamentu łatwo dochodzi

do fałszywego rozumienia Nowego 
Testamentu, jakoby Ewangelia na
stawiona była wyłącznie na jednost
ki i ich życie wewnętrzne.

Pytanie, co zmieniło się w świę
cie od czasów Chrystusa, rozważa
liśmy dotąd głównie z historycz
nego punktu widzenia. Lecz od nie
dawna istnieje jeszcze inny punkt 
widzenia, umożliwiający nam prze
prowadzenie analizy na przykła
dach. Mam tu na myśli spotkanie 
naszej zachodniej, nacechowanej 
chrześcijaństwem kultury z prym i
tywnymi kulturam i Afryki, a prze
de wszystkim z wysoce rozwinięty
mi starymi kulturam i Azji. Odkry
wamy, że w tych innych kulturach 
zarówno miłość bliźniego, jak i his
toryczne ukierunkowanie kultury na 
określony cel są wielkościami nie
znanymi. Z tego powodu mówi ,się
0 kulturach Azji i Afryki, że m a
ją charakter statyczny, naturali- 
styczny lub ontokratyczny. To, co 
istnieje, uchodzi w nich za element 
normatywny. Człowiek jest tylko 
w wielkim boskim procesie życia 
nic nie znaczącym kółeczkiem, z 
ograniczoną swobodą działania. Mą
drość polega na braniu życia takim, 
jakim ono jest, z jego radością i 
troską, a także z jego niesprawie
dliwością i nędzą.

Kultura zachodnia przetacza się 
przez te stare światy niczym w a
lec parowy. Tysiące ludzi z 
wdzięcznością w itają tę rewolucję, 
gdyż spodziewają się po niej ol
brzymiego uczłowieczenia życia. 
A stare religie, które ze swej isto
ty nie troszczyły się nigdy o zmia
nę sytuacji społecznej, śpieszą po
kazać, że i im nie jest obca nowa 
dynamika zachodnia. Przy spotka
niu tym dochodzi do pewnych 
spięć. Wielu idealistów zachodnich 
wraca z tamtych stron rozczarowa
nych brakiem właściwego współ
działania ze stromy miejscowej lud
ności. Nie da się przeforsować spra
wy ograniczenia urodzin, bo bo
gactwo dzieci oznacza pełnię życia
1 uchodzi za oznakę łaskawości Bo
skiej. Nie pomaga się głodującym 
we własnym kraju, bo sytuacja tych 
ludzi uważana jest za boskie, zasłu
żone przeznaczenie itd. itd. W ten 
sposób człowiek zachodni odkrywa, 
jak w znacznym stopniu jego włas
na kultura opiera się na całkiem c- 
kreślomych pojęciach śmierci, życia, 
miłości i odpowiedzialności, losu i 
postępu, które — z jednej strony — 
są jedyne w swoim rodzaju, z d ru 
giej zaś — koniecznością życiową 
dla przyszłości naszej planety w 
ogóle.

W ten sposób dochodzimy do 
wniosku, że nie można poprzestać 
na udzielaniu technicznej pomocy 
w rozwoju. Konieczna jest zmiana 
całego poglądu na życie. Ta doko
nywała się u nas od czasów Chry
stusa. Być może, że właśnie to 
przekonanie pozwoli nam zrozu
mieć, że przyszła jedność świata i 
jego dobrobyt zależą nie tylko od 
pomocy w rozwoju, ale też od p ra
cy misyjnej. Jeśli to jest prawda, 
to wtedy osobliwe światło pada na 
fakt, że większość wykształconych 
dziś ludzi pragnie wprawdzie spo
łeczeństwa dynamicznego, którego 
celem byłby dobrobyt jednostki, 
lecz bez pomocy chrześcijaństwa, 
które stworzyło ideę takiego społe
czeństwa. Ale czy to jest możliwe? 
Czy można wyhodować owoce bez 
drzewa? Czy przemiany, jakie do
konały się od czasów Chrystusa, 
można kontynuować też dalej bez 
Chrystusa? Być może, że tak. To 
może się też nie udać. Na podsta
wie historii nie można dowieść ani 
powodzenia, ani też niepowodzenia 
tego przedsięwzięcia.

Jedno jest dla mnie pewne: w 
najbliższej przyszłości, powiedzmy 
w roku 2000, o wiele natarczywiej 
niż obecnie narzucać się będzie py
tanie dotyczące warunków naszego 
życia. Z człowieka zdjęta zostanie 
niemal całkowicie konieczność wal
ki o egzystencję i wówczas z nie
spotykaną dotąd siłą nasuną mu 
się pytania typu — po co właści
wie żyję?

Również to pytanie, w formie, 
w jakiej je znamy, stawiane jest 
właściwie dopiero od czasów Chry
stusa. Odpowiedź, jaką na nie da
jemy, nie musi być bynajmniej od
powiedzią chrześcijańską. Ale nie 
do pomyślenia jest, byśmy się mo
gli cofnąć poza przemiany, jakie 
dokonały się od czasów Chrystusa. 
A lternatywa odpowiedzi chrześci
jańskiej, alternatywa, która byłaby 
zdolna wywrzeć piętno na całej 
kulturze nie pojawiła się jeszcze. 
Zatem w dwudziestym stuleciu po 
Chrystusie, w okresie, w którym 
zachodzi proces jednoczenia się kul
tury, wypada nam żyć z pytaniem, 
na które nie znajdujemy odpowie
dzi. Zostało ono’ postawione przez 
Ewangelię. Tylko wtedy moglibyś
my się od Ewangelii uwolnić, gdy
byśmy na jej pytanie znaleźli lep
szą odpowiedź niż ta, którą ona 
sama daje.

T ł u m .  K a r o l  K a r s k i
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M a m u s i u , czy myśmy mieli
Boże Narodzenie?

Trąd. Straszna choroba, o której mieszkaniec naszego kraju wie bardzo mało. 
Zwykle tyle, co mówią Ewangelie opisując nieszczęsnych ludzi, szukających ra 
tunku u Jezusa. Choroba ta jest jeszcze dzisiaj tragedią wielu tysięcy ludzi.
Praca wśród nich wymaga wielkiego poświęcenia i dlatego nie ma zbyt wielu 
ludzi, którzy by chcieli poświęcić się trędowatym, walczyć z uprzedzeniami, przy
wracać im utraconą nadzieję i miejsce w społeczeństwie.
Dr Paul Brand, angielski baptysta, jest jednym z tych, którzy pchnęli na nowe 
tory wiedzę o trądzie. Dokonał wielkiego przełomu w leczeniu skutków choroby 
i w pracy nad rehabilitacją trędowatych. H istoria jego życia została opisana 
przez Dorothy Ciarkę Wilson w książce pt. „Trędowatym na ratunek” *).
Zachęcając czytelników do tej pasjonującej lektury, zamieszczamy fragmenty 21 
i 22 rozdziału tej książki.

W czasie tego pełnego wydarzeń roku Paul mocno 
zaniedbał rodzinę.

— Ale za to będziemy mieli tak wspaniałe Boże 
Narodzenie — obiecał dzieciom w nagrodę — ja
kiego jeszcze nigdy nie było.

Święta postanowili spędzić z babką w Kola- 
ryanach. Już sama podróż była przygodą — pięć
dziesiąt mil jazdy Vanguardem do Salem,, dwadzieś
cia mil pożyczonym jeepem do podnóża gór, gdyż 
Vanguard nie był przystosowany do pokonywania 
tak bardzo kamienistych dróg, wreszcie piętnaście 
mil wspinaczki. Babcia Brand wysłała po nich ma
łego górskiego pony, który był jej ulubionym środ
kiem lokomocji, oraz dwie małe dholi, ale starsze 
dzieci wolały większość drogi przejść pieszo z oj
cem. Kiedy już na wysokości trzech tysięcy stóp 
zaczęli oddychać chłodnym, rześkim powietrzem, 
oczy im rozbłysły i ogarnął ich radosny nastrój. 
Wreszcie dotarli do małej wioski, gdzie mieszkała 
babka, witani przez chłopców szkolnych wymachu
jących chorągiewkami z kolorowego papieru na 
bambusowych patykach i wiwatujących na ich 
cześć.

Podniecone wnuki od razu pokazały babci to, co 
było ich zdaniem najważniejszym punktem pro
gramu świątecznego — tłustego indyka, kupionego 
w Madrasie, już na dole nadzianego i upieczone
go. Babcia przyznała, że okaz jest wspaniały i orze
kła, że przeznacza go na wieczór. W południe zjedzą 
ryż i curry, będzie to wielka tamasha pod gofym 
niebem dla wszystkich współpracowników babci i 
ich rodzin. Dzieci jakoś przełknęły to rozczarowa
nie i zjadły niewiele oczekując niecierpliwie wieczor
nej uczty.

Paul miał od razu ręce pełne roboty. Był o wie
le bardziej zajęty niż w niektóre dni w szpitalu, bo 
z inicjatywy jego matki czekała już na niego spora 
gromadka pacjentów. Zjawił się też Karuninasan, 
znowu bez butów, tym razem jednk nie dlatego, że 
ich oszczędzał na niedzielę, ale dlatego, że się zu
żyły. Paul pieczołowicie zrobił dla niego parę bu

*) Dorothy Clarke Wilson: Trędowatym na ratu
nek (Ten Fingers for Gcd — Dziesięć palców dla 
Boga). Instytut Wydawniczy „Pax” 1967. Cena zł 20.

tów-kołysek używając narzędzi i materiałów, jakie 
miał pod ręką: kawałków drzewa, scyzoryka, a na
wet sierpa. Zawsze przepadał za improwizacją. Kie
dy buty zostały wykonane i zasznurowane na bied
nych ©klęczałych nogach, pouczył cierpliwie Karu- 
ninasana, jak ma ich używać, że musi ostrożnie 
chodzić po nierównym gruncie, żeby mu się noga 
nie skręciła, a przede wszystkim musi je nosić 
stale. Karuninasan przytaknął Iskwapliwie, teraiz 
już rozumiał, o co chodzi. Potem zaprowadził Paula 
do jednego z mieszkańców ©sady, który zranił się 
siekierą, a on osobiście opatrzył mu ranę. Rana 
goiła się pięknie, więc Paul go pochwalił. Jemu 
popołudnie wcale się nie dłużyło w przeciwieństwie 
do dzieci. Wreszcie nadszedł wieczór,zapalono lampy 
naftowe, a z kuchenki zaczął się rozchodzić cu
downy zapach.

— Nareszcie — zaczęły szeptać do siebie dzieci — 
będzie prawdziwe Boże Narodzenie.

Ale zapomnieli o obyczajach babci. Najpierw trze
ba było odprawić cowieczorną modlitwę, jebbum, z 
nauczycielami i ich rodzinami. Zawsze żarliwie od-

Rodzina doktora Paula Branda



Przy łóżku chorego na trąd

mawiane jebbum, w okresie świątecznym było spe
cjalnie uroczyste, rozbrzmiewając ulubioną inwo
kacją babci: „Chwalcie Pana!”

— Stotheruim, sitotherum, stotherum!
Modlitwy ciągnęły się w nieskończoność, a blask

małej sztormowej' lampki oświetlał ciemne, skupio
ne twarze. Potem nastąpiły kolędy: najpierw śpie
wane po tamilsku, potem po angielsku w takt ry t
micznego klaskania w dłonie. Paulina zasnęła, Pa
trycja kiwała się, Estella jawnie ziewała, Margaret 
na próżno usiłowała ściszyć donośny szept kręcą
cej się Mary. Paul zaś widział, jak wizja indyka 
kurczy się i oddala.

Nagle ktoś szarpnął gwałtownie rozsuwane drzwi 
i weszło sześciu tubylców w przepaskach na bio
drach niosąc koc przywiązany do dwóch drągów, 
a w nim nieprzytomną kobietę o ustach otwartych 
i zupełnie wyschłych wargach. Ostrożnie złożyli swój 
ciężar na ziemi.

— Odsuńcie się! — rozkazała babka energicznym 
głosem.

Zanim Paul zdołał zbliżyć się do kobiety, żeby 
stwierdzić, czy jeszcze żyje, jego matka zbadała 
puls nieprzytomnej i postawiła bez wahania dia
gnozę:

— Tyfus, odwodnienie. Wody! — zawołała do jed
nego ze swych pomocników. — Nie, lepiej maślanki, 
jest pożywniejsza.

Przyniesiono dzban maślanki i łyżkę. Klęcząc na 
podłodze babka wzięła głowę kobiety na kolana 
i troskliwie ją przytrzymując zaczęła powoli wlewać 
jej po parę kropli płynu do ust, cały czas przema
wiając łagodnie po tamilsku, żeby przełknęła. Ko
bieta była zupełnie nieprzytomna, gdyby babka da
wała jej po całej łyżce maślanki, kobieta zakrztusi- 
łaby się, trzeba było ją wlewać kropla po kropli.

Spędzi przy niej całą noc, pomyślał Paul.
Rozejrzał się po oświetlonych niepewnym bla

skiem twarzach i miał dziwne uczucie ni er zeczy wi
st ości. Spojrzawszy na swoje dzieci wiedział, że one 
czują to samo. Dziwaczność tej sceny odbijała się 
w ich oczach: półnadzy tubylcy,przykucnięte posta
cie w mroku, kobieta, która sprawiała wrażenie 
martwej. Zauważył zaniepokojone spojrzenie Mar-

garet i wrócił do rzeczywistości. Dzieci.... tyfus.... 
Boże Narodzenie... indyk. Dotknął ramienia matki.

— Mamo — powiedział łagodnie — przecież to Bo
że Narodzenie, może byśmy zjedli tego indyka z 
dziećmi, a ktoś inny podawałby tej kobiecie maślan
kę?

Odwróciła się do niego płonąca gniewem.
— Jak śmiesz, Paul! Jak śmiesz mówić o indy

ku, kiedy ta kobieta umiera! Czy nie widzisz, że 
ona umiera? — I znowu zaczęła wlewać maślankę 
kropla po kropli.

Paul spojrzał na Margaret, Margaret na dzieci 
i porozumieli się wzrokiem. Po cichu wyprowadzi
ła dzieci do jadalni i tam, w świetle lampki sztor
mowej, nie bardzo mając czym, podzieliła indyka. 
Natychmiast potem dzieci poszły spać.

Po dłuższym czasie udało się Paulowi przekonać 
matkę, że przecież w jej otoczeniu znajdzie się ktoś, 
kto potrafi ją na chwilę zastąpić. Posłuchała go, 
zjadła trochę indyka i natychmiast wróciła do cho
rej. Paul namówił ją też, żeby ze względu na dzie
ci umieściła chorą gdzie indziej, rozpalono więc 
ogień w nie używanej jeszcze szkole. Tam umiesz
czono chorą, przy której stale ktoś miał czuwać. 
Kobieta przeżyła noc i rano czuła się znacznie le
piej. Paul w takim wypadku pomyślałby przede 
wszystkim o chłoromycetynie i innych specyfikach 
przeciw tyfusom, których nie udałoby mu się otrzy
mać na czas. Jego matka, kierując się szczerą troską 
i niezawodnym instynktem, wybrała lekarstwo naj
prostsze, ale zarazem najbardziej skuteczne, ratu
jąc w ten .sposób życie ludzkie.

Jedyną przykrością było rozczarowanie dzieci. Na
zajutrz rano jedna z dziewczynek spytała:

— Mamusiu, czy myśmy mieli Boże Narodzenie?
A jednak patrząc na to przeżycie z perspektywy

czasu zrozumieli, że te święta o wiele bardziej były 
związane nastrojem z narodzinami w stajence, niż 
te tradycyjne, pełne podarków zawiniętych w ko
lorowe papiery. W scenerii równie prostej i ubo
giej jak stajenka betlejemska ujrzeli „miłość 
zstępującą na zimię” wyrażoną w czynie.

* *
*

Ukoronowaniem tak bogatego w zdarzenia roku 
1960 był dla Paula dziesięciodniowy zjazd naukowy 
specjalistów od rehabilitacji 'trędowatych, który od
był się w listopadzie w Velore, zorganizowany pod 
auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia, Funda
cji Leonarda Wooda, Międzynarodowego Towarzy
stwa Rehabilitacji Osób Kalekich i miejscowego Ko
legium Medycznego. James Doułl, dyrektor Funda
cji Leonard Wooda, był jego organizatorem i prze
wodniczącym. Już sam zjazd był wielkim triumfem 
dla Paula i jego zespołu. Przez lata całe głosili 
wszem i wobec pewne fakty, podczas gdy specjaliś
ci potrząsali tylko głowami, zadawali ostrożne py
tania i powiadali sceptycznie: „Muszę zobaczyć, żeby 
uwierzyć”. Teraz niektórzy z nich mieli okazję zo
baczyć. i
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W A T Y K A N  -  G E N E W A
W ynik i 3 - le tn ie j  p ra cy

W tym roku upływają 3 lata od chwili, gdy przedstawiciele Światowej Rady 
Kościołów i Kościoła rzymskokatolickiego podjęli wspólną pracę w specjalnie do 
tego powołanej grupie roboczej, zwanej „Genewa-Watykan”. Istnienie tej grupy 
roboczej zostało oficjalnie zaaprobowane przez Komitet Naczelny SRK, w  stycz
niu 1965 w Nigerii. W czasie trzyletniej działalności wydano dwa wspólne ofi
cjalne sprawozdania i odbyto 7 spotkań. Poniższy artykuł informuje o wynikach 
prac grupy roboczej i obecnej sytuacji w dialogu pomiędzy Watykanem a Genewą.

I

Wspólna grupa robocza (popularnie zwana Waty- 
kan-Genewa) oparła swą pracę na wielu dokumen
tach Rady, nakreślających jej istotę i zadania, a tak
że na oświadczeniach Rady odnośnie do aktualnej sy
tuacji ekumenicznej oraz na dekrecie „O ekumeniz
mie”, który został ogłoszony pod koniec III sesji So
boru.

Zgodnie z wytycznymi, grupa robocza ustaliła prze
de wszystkim, jak obie strony rozumieją ekumenizm 
i rozpoczęła pracę studyjną nad istotą dialogu ekume
nicznego. Obie strony stwierdziły, że wszelkie spot
kania odbywać się będą na płaszczyźnie równo
uprawnienia (par cum pari).

Pierwszym etapem rozważań były prace przygoto
wawcze do Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześci
jan. W ich wyniku cały świat chrześcijański wspólnie 
obchodził w 1967 r. Tydzień Modlitwy o Jedność 
Chrześcijan.

Następnie grupa debatowała nad możliwością usta
lenia terminu wspólnego obchodzenia Wielkanocy, 
możliwością wspólnej pracy na odcinku misji i współ
pracy świeckich, nad wychowaniem chrześcijańskim, 
służbą Kościoła dla świata oraz sprawami między
narodowymi.

Do tzw. problemów specjalnych i zarazem trud
nych zaliczono problem małżeństw mieszanych oraz 
prace studyjne nad prozelityzmem.

Już podczas kilku pierwszych spotkań stwierdzono, 
że niektóre problemy mogą być stosunkowo szybko 
rozwiązane. Osiągnięto szybko porozumienie w kwe
stii wspólnego przekładu i rozprowadzania Pisma św. 
Zarysowały się też szerokie perspektywy wspólnego 
działania na arenie międzynarodowej, a w szczegól
ności na odcinku pomocy krajom rozwijającym się.

Początkowo nie dyskutowano nad zagadnieniami 
czysto teologicznymi. Uważano, że w pierwszej fazie 
współpracy dyskusje te nie posuną sprawy jedności 
naprzód', a raczej mogą ją skomplikować.

Nieśmiało wysuwano temat „katolickość i apostol- 
skość Kościoła”, jednakże co do tej kwestii, to w 
pierwszej fazie rozmów nie odbyto zasadniczej dy
skusji.

Pewnego rodzaju szokiem dla wspólnej grupy ro
boczej, samej Rady oraz innych światowych związ
ków wyznaniowych, które prowadzą bezpośrednie roz
mowy z Watykanem, były wyniki Synodu Biskupów 
z 1967 roku, w kwestii małżeństw mieszanych.

Drugi dokument, omawiający wyniki pracy wspól
nej grupy roboczej, który przedstawiono do zatwier
dzenia Komitetowi Naczelnemu SRK w sierpniu

1967 r. w Heraklionie na Krecie, stwierdza m.in., że 
mimo nie rozwiązanych do końca wielu kwestii dusz
pasterskich, dalsza współpraca jest wskazana i że naj
większe możliwości wspólnych akcji istnieją na od̂ - 
cinku społecznym. Komitet Naczelny SRK zalecił 
wówczas wspólnej grupie roboczej, aby przystąpiła 
do rozważań nad kwestiami teologicznymi. W między
czasie utworzono wspólną komisję teologiczną, w 
skład której weszli przedstawiciele Sekretariatu do 
Spraw Jedności Chrześcijan i Komisji „Wiara i 
Ustrój” SRK, jednakże komisja ta nie była w sitamie 
przedstawić żadnych konkretnych wyników. Jeszcze 
raz stwierdzono tylko, że prace nad „katolickością 
i apostolskością” powinny być prowadzone.

Wspólna grupa robocza Watykan-Genewa odgrywa
ła szczególną rolę w przygotowaniach do obrad IV 
Zgromadzenia Ogólnego SRK. Już rok wcześniej było 
wiadomo, że Kościół katolicki po raz pierwszy weź
mie udział w obradach, wysyłając swych obserwato
rów, którzy mieli status „obserwatorów doradców”. 
Wiadomo też było, że w Upsali będzie dwóch refe
rentów katolickich. Poza tym wspólna grupa robocza 
postanowiła powołać (luty br.) wspólny Sekretariat 
do Spraw Akcji Społecznych z siedzibą w Genewie. 
Na stanowisko sekretarza generalnego Sekretariatu 
powołano katolika o. George H. Dunne. Miał on kie
rować pracami przygotowawczymi konferencji do 
spraw rozwoju krajów „trzeciego świata”, organizo
wanej przez papieską komisję „Iustitia et Pax” i re
ferat „Kościół i Społeczeństwo” SRK. Miejscem 
pierwszej ekumenicznej konferencji był Bejrut. Ka
tolicy brali udział w marcowej konferencji w Za
gorsku, koło Moskwy, na temat teologicznych proble
mów Konferencji Kościół i Społeczeństwo.

Udział Kościoła katolickiego 
w obradach upsalskich

Jak już wspomniałem, w obradach IV Zgromadze
nia w Upsali Kościół katolicki reprezentowany był 
przez dwóch referentów (Barbarę Ward i o. Roberta 
Tucci’ego), 15 „obserwatorów-doradców” oraz 4 spec
jalnie zaproszonych gości przez SRK. Watykan, jesz
cze przed rozpoczęciem obrad, wykazywał duże zain
teresowanie nadchodzącym Zgromadzeniem. Mongr. 
Charles Moeller określił obrady upsalskie jako naj
większe wydarzenie ekumeniczne bieżącego roku.

Słyszało się często głosy, zarówno po stronie Waty
kanu jak i Genewy, że IV Zgromadzenie Ogólne SRK
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posunie naprzód sprawę jedności, zajmie się opraco
waniem nowej struktury wspólnej grupy roboczej 
oraz przedyskutuje możliwość przystąpienia Kościoła 
katolickiego do ŚRK. W pierwszym dniu obrad up- 
salskich bp Jan Wiillebrands przekazał zebranym Orę
dzie papieża Pawła VI oraz orędzie kard. Bea, skie
rowane do Przewodniczącego IV Zgromadzenia Ogól
nego.

Wzrastająca liczba i intensywność udziału Kościoła 
katolickiego w innych akcjach wskazuje — jak to 
kard. Bea określił — na szczególną ewolucję w na
szych stosunkach. Kard. Bea kończy swoje orędzie 
następującymi słowami: „Na drodze, którą kroczy 
ekumenizm, Zgromadzenie upsalskie jest etapem, wię
cej — wydarzeniem. Zapewniam was, że Kościół ka
tolicki modli się o pełną realizację zadania, do wyko
nania którego wasze Zgromadzenie przystąpiło”.

Obecność 'przedstawicieli katolickich na sali ob
rad w Upsali była pozytywnie przyjęta przez zde
cydowaną większość uczestników obrad. Należy jed
nak pamiętać, że Kościoły członkowskie SRK różnie 
zapatrują się na udział katolików we wspólnych ak
cjach ekumenicznych. Nie brak entuzjastów tej pracy, 
ale są i sceptycy. Rada skupia bowiem w swoich sze
regach również takie Kościoły, które po prostu nie 
interesują się zbliżeniem Kościoła katolickiego z ŚRK, 
jak np. Kościoły Skandynawii. Jednakże zdecydowa
na większość Kościołów członkowskich ŚRK popiera 
dotychczasową pracę Rady w kierunku podejmowania 
wspólnych akcji ekumenicznych.

Obecne stanowisko Kościoła katolickiego 
względem Rady i ruchu ekumenicznego

Stanowisko Kościoła katolickiego wobec ŚRK i ru
chu Ekumenicznego przedstawił w swoim referacie 
redak/tor naczelny czasopisma włoskiego „La Civilta 
Caittolica” — jezuita Roberto Tucci.

Mówca zacytował raz jeszcze słowa papieża z prze
mówienia do członków Sekretariatu do Spraw Jed
ności Chrześcijan z 29.1 V.1967 r., w którym Paweł VI 
stwierdził, że „Rzym postawił zagadnienie ekumenicz
ne z uwzględnieniem całej jego ważkości, rozciąg
łości, niezliczonych następstw dla nauki i praktyki”. 
Papież zapewniał wówazas, że zagadnienia ekume
niczne są przedmiotem stałego zainteresowania i sy
stematycznych studiów. Kościół katolicki zdecydował 
się wejść na tę drogę, zdając sobie sprawę z tego, że 
oznacza to dla szerokich mas świata katolickiego 
prawdziwy przewrót myślowy.

Tucci jeszcze raz podkreślił, że Kościół katolicki 
akceptuje rozmowy na zasadzie równorzędnego part
nerstwa (par cum pari) pomiędzy Kościołami wyzna
jącymi jednego Pana.

Jednakże deklaracja Kościoła katolickiego, złożona 
przez Tucci’ego w Upsali, wcale nie dowodzi tego, 
że Kościół katolicki uznaje eklezjologię innego Ko
ścioła. Tucci uważa, że co innego jest uznawać daną 
eklezjologię, a co innego uznawać braterską wspól
notę Kościołów dążących do jedności. Tucci powołuje 
się tutaj na Deklarację z Toronto, uchwaloną w 1950 
roku, która stwierdza, że w Radzie jest miejsce dla 
eklezjologii każdego Kościoła, który jest gotów ucze
stniczyć w ekumenicznym dialogu i który przyjmuje 
podstawy Rady: wspólnotę braterską Kościołów, wy

znających Pana, Jezusa Chrystusa, jako Boga i Zba
wiciela.

Lukas Vischer, komentując wypowiedź Tucci’ego, 
uważa, że dokonał on rozróżnienia między przekona
niem, jakie o sobie samym ma jakiś Kościół, a 
ukształtowaniem społeczności ekumenicznej. „Sądzę, 
że on również reprezentuje pogląd, iż tylko Kościół 
katolicki jest Kościołem Chrystusa — mówił Vischer. 
Dlatego nie reprezentuje on poglądu, że wszystkie Ko
ścioły stoją po prostu na tej samej płaszczyźnie. By
łoby to czymś w rodzaju relatywizmu eklezjologicz
nego”. Istnieje natomiast równość w dialogu. Oznacza 
to, że mimo iż jesteśmy rozdzieleni od siebie, to mo
żemy prowadzić rozmowy. „Tak więc Tucci — mówi 
dalej Vischer — dokonuje rozróżnienia między prze
konaniem z zakresu nauki, że Kościół katolicki jest 
tym Kościołem, który posiada sukcesję apostolską i 
wypełnia wolę Chrystusa, a koniecznością stworzenia 
dzisiaj społeczności ekumenicznej”.

Relacjonując rozumienie jedności w Kościele ka
tolickim, Tucci powiedział: „...dla nas, rzymskich ka
tolików, jedność wszystkich chrześcijan w jednym Ko
ściele Chrystusowym nie może być zwycięstwem jed
nego Kościoła nad drugim, lecz tylko zwycięstwem 
Chrystusa nad naszymi podziałami i naszym nawró
ceniem do Chrystusa”. Wypowiedź ta spotkała się 
z entuzjazmem ze strony uczestników obrad. Tucci, 
mimo iż na początku swego referatu zastrzegł się, 
że mówi we własnym imieniu, dał do zrozumienia 
innym Kościołom, że Kościół katolicki zrezygnował ze 
zwycięstwa nad innymi Kościołami, na korzyść zwy
cięstwa Chrystusa. Nie idzie o to, by jeden Kościół 
odnosił zwycięstwo nad drugim, lecz o to, by Chry
stus odnosił zwycięstwo na nami wszystkimi. Vischer 
powiada, że: „znajdujemy się dzisiaj w przełomowej 
epoce, musimy dojść razem do tego, w jaki sposób 
zwiastować Ewangelię i żyć według jej zasad. Otóż 
wydaje mi się, że w realizacji tego zadania musi się 
dokonać zwycięstwo Chrystusa. Poświęcając się temu 
zadaniu, dajemy niejako Chrystusowi przestrzeń do 
przezwyciężenia naszych podziałów. Próba samodziel
nego przezwyciężenia podziałów doprowadza nas łat
wo do myślenia prestiżowego”.

Czy Kościół katolicki przystąpi do ŚRK?

W Upsali wiele mówiło się na temat członkostwa 
Kościoła katolickiego w Światowej Radzie Kościo
łów. Niektórzy wyrażali pogląd, że obecnie współ
praca tak dalece jest zaawansowana (z Watykanem 
współpracują wszystkie Oddziały ŚRK), że członko
stwo Kościoła katolickiego w Radzie byłoby tylko 
formalną akceptacją już trwających wspólnych prac.

Jednakże przy omawianiu członkostwa Kościoła ka
tolickiego w Radzie wyłoniły się trudności natury 
formalnej, a nie merytorycznej.

Okazało się, że obecny statut SRK nie pozwala na 
wstąpienie Kościoła katolickiego do Rady. Statut po
wiada, że SRK jest instytucją zrzeszającą Kościoły 
krajowe, natomiast Kościół katolicki jest' Kościołem 
powszechnym i jego członkostwo w Radzie mogłoby 
doprowadzić w obecnej chwili do zachwiania równo
wagi sił w samej Radzie, na niekorzyść Kościołów, 
które już są jej członkami. Po prostu Rada i jej Ko
ścioły członkowskie nie są przygotowane na przyjęcie
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tak dużego Kościoła, jakim jest Kościół katolicki. 
W związku z tym Zgromadzenie uchwaliło, że -spec
jalna komisja powinna przygotować nowy statut i 
w styczniu 1971 roku przedstawić go Komitetowi Na
czelnemu ŚRK. Mimo iż Kościół katolicki oficjalnie 
po obradach upsalskich pozostał poza ŚRK, to w Up- 
sali przyjęto 9 teologów katolickich na członków naj
ważniejszej komisji ŚRK, a mianowicie Komisji do 
Spraw Wiary i Ustroju Kościelnego.

Fakt ten bp Willebrands ocenił następująco: 
„Współpraca pomiędzy Rzymem a Genewą w ramach 
Komisji Wiara i Ustrój Kościelny jest w chwili obec
nej dla Kościoła katolickiego i Światowej Rady Ko
ściołów ważniejsza niż czlnkostwo Kościoła katolic
kiego w ŚRK. Praca w Komisji Wiara i Ustrój Ko
ścielny może przede wszystkim doprowadzić do prze
zwyciężenia nieporozumień istniejących pomiędzy Ko
ściołami”.

Istnieje obawa, że wiele małych Kościołów będzie 
głosowało przeciw członkostwu Kościoła katolickiego 
w ŚRK. Poza tym istnieje obawa, czy Kościół o tak 
dużej ilości wiernych nie będzie osłabiał pracy Rady. 
Trudność ta nie zostanie pokonana nawet w wypadku, 
gdy Rzym będzie reprezentowany nie jako „cały Ko
ściół”, lecz przez 90 pojedynczych, regionalnych kon
ferencji biskupów z całego świata. W obecnym roz
woju sytuacji nie chodzi w pierwszym rzędzie o for
malne członkostwo, a raczej o problem: „w jaki spo
sób powinniśmy, jako chrześcijańskie wyznania i jako 
ruch ekumeniczny, budować naszą wspólną pracę na 
wielu odcinkach, aby służyć najlepiej światu”.

Tuce i, na pytanie korespondenta „Za i Przeciw”, co 
sądzi o ewentualnym członkostwie Kościoła katolic
kiego w ŚRK, powiedział: „Nie widzę doprawdy dla
czego nie mielibyśmy wejść w skład braterskiej 
wspólnoty poszukującej drogi do jedności. Gdyby 
Światowa Rada Kościołów uważała się za „super-Ko- 
ściól” i chciała narzucić wspólną eklezjologię wszyst
kim Kościołom, byłaby to trudność nie do przezwy
ciężenia. Ale do tego ŚRK nie dąży. Pozostają ogrom
ne trudności natury praktycznej. Należy znaleźć taką 
formę udziału Kościoła katolickiego w ŚRK, która by 
rzeczywiście służyła sprawie jedności”.

Lukas Vischer uważa, że członkostwo Kościoła ka
tolickiego w ŚRK nie jest wykluczone, gdyż nie ule
ga najmniejszej wątpliwości, że Kościół ten wyznaje 
Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Vischer stwierdza 
również, że akces Kościoła katolickiego wiąże się 
z trudnościami praktycznymi. Ma on na myśli te sa
me trudności, na które wskazywali Willebrands i 
Tucci. „Za rzecz ważną uważam samo to — stwier
dza Vischer — że po raz pierwszy stawiamy kwestię 
członkostwa i wyliczamy poszczególne punkty, które 
trzeba wzajemnie przedyskutować. Dotychczas zajmo
wano często taką postawę, jakby ten temat nie nada
wał się właściwie do dyskusji. W okresie po Upsali 
musi on należeć do tych problemów, nad którymi dy
skutować można i należy”.

O. Tucci w swoim referacie zwrócił również uwagę 
na to, że nienależenie Kościoła katolickiego do ŚRK, 
na dłuższą metę miałoby dla całości ruchu ekume
nicznego negatywne skutki. Mogłoby to doprowadzić 
do niebezpiecznego napięcia pomiędzy niekatolickim a 
katolickim ekumenizmem. Gdyby stan ten się utrwa
lił, to ŚRK, której struktura w istocie polega na dia
logu, miałaby zawężony zasięg działania.

Plan wspólnych akcji na rzecz ekumenizmu

IV Zgromadzenie Ogólne ŚRK zatwierdziło plan 
dalszego wspólnego ekumenicznego działania. Zgro
madzenie przedłużyło na trzy lata działalność genew
skiego Sekretariatu, na którego czele stoi O. George 
H. Dunne. Postanowiło powełać tzw. Komisję Sonda
żową, której zadaniem będzie przygotowanie materia
łów do wspólnych konferencji nad zagadnieniami 
przestrzegania praw człowieka, strategii i struktury 
pokoju w świetle zmieniającej się sytuacji międzyna
rodowej oraz odpowiedzialności Kościoła katolickiego 
i ŚRK za pokój. Przewiduje się również urządzenie w 
roku 1970 lub 1971 wspólnego kongresu świeckich. 
Ustalono, że wszelkie akcje na rzecz pokoju i roz
woju będą podejmowane wspólnie. Podjęte zostaną 
studia nad problemami interkomunii, wspólnego pro
wadzenia misji i wspólnego działania świeckich.

Przewiduje się organizowanie seminariów młodzie
żowych, z których pierwsza ma się odbyć w Ameryce 
Południowej, w końcu grudnia 1969 roku.

W Upsali uchwalono, że nadal będą podejmowane 
wspólne akcje w sprawach międzynarodowych. 
(Pierwsze wspólne oświadczenie wydano w marcu br. 
w sprawie konfliktu w Nigerii).

Wielu teologów, zarówno protestanckich jak i ka
tolickich, uważa, że obecnie nadszedł już czas, aby 
przedmiotem obrad wspólnej grupy roboczej były za
gadnienia czysto teologiczne.

Teolodzy spotykali się wspólnie już trzy razy. Dy
skutowano nawet nad takimi kwestiami, jak problem 
prymatu papieża.

W najbliższym okresie przewidziane są dalsze dy
skusje na temat wykładu Pisma św. według najnow
szej egzegezy. Okazało się, że problemy teologiczne 
wyłaniające się w Kościole katolickim są dzisiaj w 
znacznym stopniu także problemami pojawiającymi 
się w innych Kościołach. Praca teologiczna nie może 
bowiem koncentrować się wyłącznie na różnicach, 
które dzieliły nas w przeszłości. Właściwa teologiczna 
dyskusja ekumeniczna musi się skoncentrować na 
tych problemach, które wyłaniają się dzisiaj i grożą 
dalszym podziałem Kościoła.

W trakcie trzyletniej współpracy okazało się rów
nież, że niekiedy problemy duszpasterskie są trud
niejsze do rozwiązania niż zagadnienia czysto teolo
giczne. Do nich należy właśnie problem małżeństw 
mieszanych.

Dotychczasowe dyskusje na temat ważności mał
żeństw mieszanych, zawieranych w tym czy innym 
Kościele, nie doprowadziły do pomyślnych rezultatów. 
Problem ten będzie również pirzedmiotem ponownych 
wspólnych narad'. Jednakże zwróci się obecnie uwagę 
na samą istotę małżeństwa chrześcijańskiego.

Znany teolog katolicki, Karol Rahner, powiada, iż 
Kościoły tylko wtedy znajdą wspólny język i wy
znanie, „jeżeli przestaną mówić głównie o powsta
łych w przeszłości różnicach, a dołożą starań, aby 
przemawiać językiem przyszłości, w której Ewangelia 
Chrystusa musi być zwiastowana, bez tanich uprosz
czeń, ludziom jutra, tak aby ją naprawdę rozumieli. 
Dla poganina naszych czasów najlepszą teologią 
chrześcijańską jest teologia ekumeniczna”.

A n d r z e j  W o j t o w i c z
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Zarys dziejów relig ii
W nowym, drugim z kolei, po

prawionym i rozszerzonym wyda
niu książki „Zarys dziejów religii”1 
zrezygnowano ze współpracy tych 
autorów, których przyczynki, opu
blikowane w wydaniu poprzednim, 
nie stanęły na wysokości zadania, 
a wykonanie tej pracy powierzono 
specjalistom. Zmieniono również 
układ książki, która w obecnym 
wydaniu dzieli się na trzy podsta
wowe części: Religie Azji, Australii 
i Oceanii, Afryki i Ameryki; Dawa
ne religie Bliskiego Wschodu i 
Europy; Religie o zasięgu świato
wym.

Chrześcijaństwu poświęcono czte
ry prace: „Wczesne chrześcijań
stwo” w oprać. Zygmunta Ponia
towskiego, „Katolicyzm” — Józefa 
Kellera, „Prawosławie” — Serafina 
Kiryłowicza, „Protestantyzm” — 
Jana Wierusza-Kowalskiego. W ni
niejszej recenzji ograniczymy sie 
do omówienia protestantyzmu.

Na wstępie Wierusz-Kowalski 
podaje definicję protestantyzmu, 
którą z uwagi na jej poprawną 
formę warto tutaj przytoczyć: „Pod 
nazwą protestantyzmu rozumiemy' 
nie tylko formy chrześcijaństwa 
wywodzące się bezpośrednio od ru 
chów’ reformatorskich XVI w., od 
Lutra, Kalwina i innych współ
twórców Reformacji, ale również 
inne Kościoły, ugrupowania lub 
związki religijne, które przyznają 
się do religijnego nurtu chrystia- 
nizmu, aczkolwiek nie są związane 
instytucjonalnie ani z prawosła
wiem, ani z Kościołem rzymskoka
tolickim” (s. 870). Od ogólnych roz
ważań autor przechodzi do krót
kiej charakterystyki prekursorów 
Reformacji — Wiklefa i Husa, a 
następnie omawia główne kierunki 
Reformacji: luteranizm, kalwinizm 
i anglikanizm. Przy Juteranizmie 
popełnia dwa błędy w podawaniu 
dat: Luter urodził się w r. 1483, a 
nie 1485 (s. 876), a Formułę Zgody 
uchwalono w r. 1577, a nie w 1575 
(s. 878). Niezbyt ściśle informuje 
też o sytuacji luteranizmu w Polsce 
w okresie międzywojennym. M. in. 
czytamy: „W okresie międzywojen
nym następuje scalenie Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w Pol
sce, dzięki czynnej i patriotycznej 
postawie bp Burschego (...) Polski 
ewangelicyzm miał jednak niełat
wą drogę (...) ze względu na nacisk 
niemieckich ewangelistów” (s. 881). 
Trudno dociec, co Wierusz-Kowal
ski rozumie pod określeniem „nie
mieccy ewangeliści”, a co się ty
czy scalenia, to nie było z nim naj
lepiej. Należało też wspomnieć, że 
obok Kościoła, na którego czele stal

bp Bursche, istniał samodzielny 
Kościół staroluterski i trzy Kościo
ły unijne, w większości złożone z 
luteran pochodzenia niemieckiego, 
aczkolwiek tu i ówdzie spotkać 
można było skupiska luteran-Pola- 
ków.

W stosunku do Światowego 
Aliansu Kościołów Reformowanych, 
Wierusz-Kowalski posłużył się cał
kiem błędną nazwą „Światowa Fe
deracja Reformacji” (s. 888). Rów
nież podana data założenia Aliansu 
jest nieprawdziwa — winno być: 
r. 1875, a nie 1937.

W rozdziale zatytułowanym Dru
ga Reformacja, Wierusz-Kowalski 
prezentuje kolejno: anabaptyzm, 
braci polskich, pietyzm, prezbite- 
rianizm i nonkonformizm angielski, 
kongregacjonalizm, kwakrów, me- 
todyzm i baptyzm. Tutaj nasuwa 
się krytyczna uwaga, mianowicie 
ta, że autor nic nie wspomina o 
próbie odnowy ruchu braci pol
skich, jakiej w okresie międzywo
jennym podjął się Karol Grycz- 
Smiłowski. Ruch ten, aczkolwiek 
nieliczny, prowadzi działalność do 
chwili obecnej.

Z uznaniem należy przyjąć fakt, 
że specyficznym ugrupowaniom 
protestanckim, powstałym na grun
cie amerykańskim, poświęcił Wie
rusz-Kowalski osobny rozdział. Ale 
nawet przy najbardziej ograniczo
nej ilości miejsca nie można cna- 
rakteryzować doktryny któregoś z 
wyznań w sposób, w jaki autor 
uczynił to odnośnie do Kościoła

Ostatnio nakładem wydawnictwa 
„Książka i Wiedza” ukazała się 
prac a wy b i tn eg o f r anou s ki eg o
marksisty Rogera Garaudy’ego, 
która zdaje się otwierać nowy roz
dział w marksistowskiej literatu
rze dialogu.1 Wpływa to tym sa
mym na szczególne zainteresowa
nie, jakie wśród nas może budzić 
problematyka „Perspektyw czło
wieka” poruszająca szereg zagad
nień znajdujących się w centrum 
uwagi nie tylko humanizmu atei
stycznego, ale i chrześcijańskiego. 
Autor, mimo polemicznego stesun-

Adwentystów DS. Doktryna ta -  
jego zdaniem — „polega przede 
wszystkim na głoszeniu Starego i 
Nowego Testamentu” (s. 909). Wszak 
to samo można powiedzieć o każ
dym innym wyznaniu chrześcijań
skim, a przynajmniej o przeważa
jącej większości ugrupowań prote
stanckich. Czytelnik chciałby 
przede wszystkim wiedzieć, na 
czym polega specyfika adwentyz- 
mu, ale niestety autor tego nie 
wyjaśnia. Również liczba wyznaw
ców adwentyzmu (ok. pół miliona» 
jest znacznie zaniżona.

Poprawna jest charakterystyka 
protestantyzmu w krajach Trzecie
go Świata, natomiast zupełnym 
nieporozumieniem jest włączenie do 
opracowania poświęconego prote
stantyzmowi starokatolickich wyz
nań. Należało temu zagadnieniu po 
święcić albo osobny przyczynek, 
albo omówić je w ramach katoli
cyzmu. A w ogóle, ruch starokato
licki potraktowano nieco po ma
coszemu, przeznaczając dlań nieco 
ponad stronę druku, w tym Koś
ciołowi polskokatolickiemu i Sta
rokatolickiemu Kościołowi Maria
witów... jedno zdanie!

Opracowanie kończy się krótka 
charakterystyką chrześcijańskiego 
ruchu ekumenicznego. Dołączona 
jest też dość obszerna bibliografia. 
Na zakończenie powiedzmy, że mi
mo wskazanych i nie wskazanych 
tu niedociągnięć, jest to opracowa
nie cenne i zasługuje na uwagę.

K. K.

1 Zarys dziejów religii (praca zbio
rowa). Iskry. Warszawa 1968.

ku do innych, niemarksistowskich 
koncepcji filozoficznych, sitara się 
ukazać wspólną płaszczyznę poszu
kiwań filozofów o różnych poglą
dach, których wspólnym celem po
zostaje c z ł o w i e k  i j e g o  byt .

Przy takim założeniu Garaudy 
wprowadził na kartach swej książ
ki swoiste novum godne naślado
wania i na naszym gruncie, a mia
nowicie udostępnił współczesnym 
myślicielom, których doktryna sta
nowi przedmiot jego dociekań, 
możliwość krytycznego ustosunko
wania się do tej oceny ich filo
zofii, jaką daje autor „Perspek
tyw”. W efekcie otrzymujemy ży
wą formę dialogu, gdzie na opinie 
Garaudy’ego odpowiadają własnym 
piórem: Jean-Paul Sartre, Gabriel 
Marcel, Jean Lacroix (za siebie i 
za Mouniera), Calude Cuenot i
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Claude Tresmomtant (za Pierre’a 
Teilharda de Chardin) oraz Henri 
Wallen.

Zamierzeniem sygnalizowanej tu 
książki, której francuski oryginał 
ukazał się już w 1961 roku, jest 
próbą zaprezentowania złożonej 
problematyki egzys'tencjalizami i 
współczesnej myśli katolickiej w 
kontekście marksizmu, ściślej izaś 
jego antropologii. Mimo oczywi
stego priorytetu marksizmu publi
kacja ta daje zwarty i syntetyczny 
obraz genezy i rozwoju współczes
nej filozofii francuskiej, która peł
nymi garściami czerpała ze źródeł 
niemieckich (Hegel, Schopenhauer. 
Nietzsche, Heidegger, Jaspers, 
Husserl) i rosyjskiej (Dostojewski, 
Bierdiajew, Szestow), aby w latach 
czterdziestych naszego stulecia o- 
siągnąć swój oryginalny wyraz 
znamionujący koncepcje Sartre’*, 
Camusa, a szczególnie myśl kato
licką z personalizmem Mouniera 
czy też swoistą fenomenologią 
Teilharda de Chardin. Tym samym 
zawężenie problematyki do filozofii 
i teologii francuskiej jest tylko 
pozorne, musiał bowiem autor u- 
kazać pryncypia współczesnych 
kierunków filozoficznych, które ze 
swej istoty zaważyły m.in. na ob
liczu teologii nie tylko katolickiej, 
ale przede wszystkim protestanc
kiej. .Stworzyło to możliwości uka
zania szerokiego podtekstu więzi 
pomiędzy doktrynami różnych śro
dowisk chrześcijańskich i poza- 
chrześcijańskiich, które sięgały do 
egzystencjalnej inspiracji S. Kier- 
kegaarda — jednego z najwybit
niejszych prekursorskich teologów 
współczesnego pr ot esł an t y zmu.
Pozwala to na uwypuklenie 
wspólnego przedmiotu dialogu nie 
tylko z ateistycznym egzystencja- 
lizmem spod znaku Sartre’a, Ca
musa czy M er la u - Pont y’eg o, ale i 
z myślą katolicką Marcela, La
croix, Mouniera, Teilharda, a na
wet z marksizmem, którego roz
wój ukazuje wielokształtne per
spektywy dalekie od dogmatyzm.u.

Tak prezentowane zagadnienia 
filozofii pozwalają nam zrozumieć 
nie tylko intelektualne tło zbliżeń i

i Roger G a ra u d y :  P e r s p e k ty w y  czło
wieka.  Książka i Wiedza, W arszaw a 1968.

wielu partnerów światopoglądo
wych dyskusji, ale i klimat kato
lickich środowisk, z inspiracji któ
rych Vaticanum II stało się tak 
wielkim wydarzeniem. Ale czy tyl
ko katolickich? Odpowiedź nie jest 
trudna, łatwo bowiem na kartach 
omawianej tu książki odnaleźć 
wnikliwą, a jednocześnie nie nu
żącą analizę tych tendencji, jakie 
kształtowały myśl pozakatolicką, 
bez której trudno byłoby zrozu
mieć niektóre z posunięć i myśli 
współczesnej formacji katolickiej.

Autor, mimo dążenia do obiek
tywnej analizy poszczególnych kie
runków filozoficznych, stara się 
wykazać wyższość marksizmu wo
bec „bankructwa religii i egzy- 
stencjalizmiu” (s. 17), nie rozróż
niając jednak przy tym, nie wia
domo na ile świadomie, kresu dog
maty zmu religijnego od kresu re
ligii i jej znaczenia dla człowieka, 
ale błąd ten zdaje saę popełniać 
wielu współczesnych myślicieli.

Garaudy pragnie dać odpowiedź 
filozofom i filozofii innej niż 
marksistowska (s. 243—373), mimo 
że — niestety — nie zawsze wy
czerpuje ich problematykę całko
wicie, w przeciwieństwie zresztą 
do w pełni uwydatnionego mark
sizmu. W konkluzji jednak dość 
mocno brzmi nuta optymistycznej 
perspektywy: „Bilans naszej kwe
stii człowieka, człowieka w jego 
całokształcie, nie wydaje się nam 
ujemny. Byłby ujemny, gdybyśmy 
natrafili na myśli absolutnie prze
ciwstawne lub nieskończenie rów
noległe, bez możliwości styku. 
Otóż, jak nam się wydaje, rozpo
znaliśmy wśród odmiennych dok' 
tryn współczesnych — elementy 
zbieżne”.

Zapewne, praca Garaudy’ego nie 
należy do łatwej lektury, ale może 
uchodzić za dość poważne studium 
pozwalające na ogarnięcie szero
kiej panoramy współczesnej myśli 
europejskiej z jej wszystkimi ko
neksjami, począwszy od Kierke- 
gaarda a skończywszy na dzisiej
szej awangardzie egzystencjalistów, 
personalistów, fenomenologów,
marksistów czy nawet filozofów 
marksizujących.

P. S.

Z  BLISKA 
I Z DALEKA

SYNOD KOŚCIOŁA 
EWANGELICKO- 

-REFORMOWANEGO 
W POLSCE

W dniach 12—13 października br. 
zebrał się w Warszawie na dorocz
nej sesji zwyczajnej Synod Kościoła 
Ewangelicko-Reformowanego w 
Polsce. Zgodnie z uchwałą Synodu 
sprzed lat trzech, główne miejsce 
w obradach zajęły kwestie życia i 
rozwoju religijnego społeczności re
formowanej, a całą część sprawoz
dawczą skrócono do niezbędnego 
minimum.
Tegoroczny Synod, przygotowywa
ny pod względem merytorycznym 
przez pół roku, za hasło swoje i te
mat obrał słowa Apostoła Jana: 
„Oto wszystko nowym czynię”, na
wiązując w ten sposób do tego
rocznej problematyki światowego 
ruchu ekumenicznego i Zgromadze
nia w Upsali. Świadomość łączności 
nielicznego Kościoła reformowa
nego w Polsce z wielką rodziną 
chrześcijańską na świecie znalazła 
swój wyraz i w dyskusji synodal
nej, podczas której niejednokrotnie 
podkreślano poczucie więzi z ludz
ką rodziną świata oraz przynależ
ność do jednego Kościoła Chrystu
sa Pana, a także współodpowie
dzialność za losy bliźnich — tych 
blisko, w naszym kraju, i tych da
leko, za losy nieszczęśliwych, gło
dujących i prześladowanych. Znala
zło to swój wyraz w Apelu Synodu, 
skierowanym do wiernych Kościoła, 
gdzie m.in. czytamy:
„Synod apeluje do wszystkich 
współwyznawców, aby w zrozumie
niu przynależności do jednego Ko
ścioła Chrystusowego wzmacniali 
więź i miłość chrześcijańską ze 
wszystkimi wyznawcami Jezusa, da
jąc przykład posłuszeństwa wobec 
Tego, który prosił Ojca, aby wszys
cy byli jedno...”
„...aby w poczuciu współodpowie
dzialności za bliźnich w tym świe
cie, uczestniczyli w dobrych dzie
łach miłości, pokoju i sprawiedli
wości”.
Referat synodalny — „Oto wszyst
ko nowym czynię” — wygłosił ks. 
Bogdan Tranda. Na wstępie mówca 
stwierdził, że referat nie będzie 
omawianiem treści obrad upsal- 
skich, gdyż „praca Synodu nie po-
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winna polegać na przeżuwaniu te
go, co gdzie indziej zostało omówio
ne lub postanowione, lecz na twór
czym formułowaniu zadań, które 
mamy do spełnienia w naszych wa
runkach, w naszej rzeczywistości. 
Tylko wówczas spełnimy je chlub
nie, jeśli będą nie tyle na miarę 
naszej liczby, co na miarę ożywia
jącego nas ducha”.
Cytując słowa V. A. Visser’t Hoof- 
ta, że „odnowa Kościoła nie zaczy
na się od mniej lub bardziej uro
czystych decyzji synodów, konfe
rencji czy komisji, lecz od spotka
nia ludzi i Boga” — ks. Bogdan 
Tranda, w oparciu o tekst Jana, 
wyciągnął dwa wnioski ogólne, do
tyczące odnowy. Pierwszy, iż od
nowa całkowita nastąpi w czasach 
ostatecznych, a Kościół, jako spo
łeczność należąca i do tego, i do 
przyszłego świata, jest terenem sta
łej walki starego i nowego; i dru
gi — odnowa jest dziełem Bożym, a 
my, ludzie, jesteśmy instrumenta
mi w Jego ręku, więc dla skutecz
nego działania, zgodnego z „linią 
Bożą”, koniecznym warunkiem jest 
umiejętność wystawienia się na 
działanie woli Bożej.
Z tego wynikają wnioski szczegó
łowe: nowe to oczekiwanie w mo
dlitwie — co oznacza postawę a nie 
technikę; słuchanie na nowo Słowa 
Bożego — co oznacza dostrzeganie 
tego, co Bóg ma do powiedzenia 
współczesnemu człowiekowi; poku
ta — twórczy krytycyzm na prze
łomie nowego i starego — jeden z 
podstawowych warunków odnowy; 
społeczność — podstawa rozwoju 
życia kościelnego; kaznodziejstwo — 
jedno z kluczowych zagadnień w 
Kościele.
Referat zakończono projektami 
praktycznej realizacji w.w. zagad
nień w życiu reformowanego Ko
ścioła w Polsce.
Wiele miejsca, w związku z refe
ratem, poświęcił Synod zagadnie
niu odnowy osobistej człowieka, 
nauczaniu kościelnemu, problemowi 
młodzieży i dzieci. Wszystkie te za
gadnienia znalazły odbicie w uchwa
łach i zaleceniach Synodu, które 
już w chwili obecnej są dyskuto
wane i realizowane we wszystkich 
parafiach reformowanych w Pol
sce, a analizę tej pracy systema
tycznie przeprowadza Konsystorz.
O wyniku będzie się można przeko
nać po pewnym czasie, o ile Bóg 
zechce posłusznym Jego woli wska
zać taką drogę działania, na której 
dzieło odnowy będzie się mogło wy
pełnić.

INAUGURACJA 
ROKU AKADEMICKIEGO 

W ChAT

Dnia 7 października br. odbyła 
się w Warszawie uroczysta inaugu
racja nowego roku akademickiego 
w Chrześcijańskiej Akademii Teolo
gicznej. Uroczystość przebiegała w 
nowej sytuacji — siedziba Akade
mii została przeniesiona z Chylić 
k. Warszawy do centralnego domu 
Kościoła Ew.-Augsburskiego przy 
ul. Miodowej 21 w Warszawie. Stu
denci Akademii zostali zakwatero
wani w domu kościelnym Zjedno
czonego Kościoła Ewangelicznego 
przy ul. Zagórnej 10. Jest to sytua
cja przejściowa, gdyż wkrótce Aka
demia na stałe znajdzie pomieszcze
nie w budynku specjalnie dla niej 
wznoszonym przy dużej pomocy fi
nansowej poszczególnych Kościo
łów zrzeszonych w Polskiej Radzie 
Ekumenicznej, a także bratnich Ko
ściołów Szwecji, Holandii, Finlandii, 
NRF, Wielkiej Brytanii i Stanów 
Zjednoczonych. O wydarzeniu tym 
donosi także biuletyn (37/1968) służ
by prasowej centrali genewskiej 
ŚRK trochę nieprecyzyjnie informu
jąc o przeniesieniu „Zjednoczonego 
Seminarium Teologicznego” z Chy
lić do Warszawy.

W dniu inauguracji odbyło się 
nabożeństwo akademickie w świą
tyni Kościoła ew.-reformowanego, 
podczas którego kazanie, na tekst 
Przyp. Sal. 11:9, wygłosił rektor 
ChAT — ks. prof. W. Gastpary.

Ks. doc. Jerzy Klinger — prorek
tor ChAT — wygłosił referat inau
guracyjny pt. „Kilka refleksji na 
marginesie problematyki eklezjolo
gicznej obrad IV Zgromadzenia 
ŚRK”.

Poza gronem akademickim, przed
stawicielami Kościołów członkow
skich PRE i władz państwowych, 
w inauguracji uczestniczyli także 
rektor i prorektor Akademii Teolo
gii Katolickiej w Warszawie, ks. 
prof. J. Iwanicki i ks. prof. J. Stę
pień. W bieżącym roku na trzech 
sekcjach (ewangelickiej, staroka
tolickiej i prawosławnej) studiuje 
ponad 100 studentek i studentów 
z następujących Kościołów: adwen- 
tystycznego, baptystycznego, ewan
gelicznego, luterańskiego, maria
wickiego, metodystycznego, refor
mowanego, polskokatolickiego i pra
wosławnego.

W dniu inauguracji roku akade
mickiego rektor ChAT — ks. prof. 
Woldemar Gastpary — otrzymał

wysokie odznaczenie państwowe za 
dotychczasową działalność naukową 
i dydaktyczną.

INAUGURACJA ROKU 
AKADEMICKIEGO W ATK

Dnia 1 października br. odbyła 
się inauguracja nowego roku aka
demickiego w Akademii Teologii 
Katolickiej w Warszawie. Po nabo
żeństwie, które odprawił bp Modze
lewski, a kazanie wygłosił ks. ćr 
Rymarz, nastąpiła oficjalna część 
uroczystości. Wzięli w niej udział: 
w zastępstwie Kanclerza Wielkiego 
ATK, ks. kard. Wyszyńskiego — 
ks. bp Modzelewski, przedstawiciele 
władz państwowych, rektor KUL — 
ks. prof. Granat, rektor i prorektor 
ChAT — ks. prof. Gastpary i ks. 
doc. Klinger, liczni duchowni, 
przedstawiciele prasy i młodzież 
studencka. Uroczystości przewodni
czył ks. prof. Stępień — prorektor 
ATK.

W Akademii Teologii Katolickiej 
na warszawskich Bielanach pracuje 
obecnie 57 etatowych pracowników 
naukowych, a 52 prowadzi wykłady 
zlecone. Na trzech wydziałach: teo
logicznym, filozofii chrześcijańskiej 
i prawa kanonicznego studiuje 513 
studentów — duchownych i świec
kich. ATK wydaje trzy pisma nau
kowe: „Studia Theologica Varso- 
viensia”, „Prawo Kanoniczne” i 
„Studia Philosophiae”. Zespół do
centów ATK redaguje także „Col- 
lectanea Theologica” — organ Pol
skiego Towarzystwa Teologicznego. 
Udział rektorów i prorektorów 
Akademii Teologicznej w tegorocz
nych uroczystościach inauguracyj
nych w obydwu uczelniach jest 
świadectwem rozwoju wzajemnych 
kontaktów między Akademiami. 
Należy mieć nadzieję, że kontakty 
te stawać się będą coraz żywsze i 
szersze.

JUBILEUSZ KUL

Prasa katolicka i świecka, m.in. 
„Tygodnik Powszechny” (Nr 42 i 
43/1968), „Słowo Powszechne” (Nr 
252/68), „Życie Warszawy” informo
wały bardzo obszernie o jubileuszu 
50-lecia Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego. Uroczystości jubileu
szowe trwały dwa dni (19 i 20 paź
dziernika br.). Uczestniczyli w nich 
przedstawiciele polskiego episkopa
tu katolickiego, władz wyznanio
wych, miejskich, delegacje wyż
szych uczelni z kraju i z zagranicy 
(m.in. rektor Papieskiego Uniwersy
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tetu Gregoriańskiego w Rzymie, 
prof. Gerard Fransen), przedstawi
ciele nauki i kultury, liczne grono 
absolwentów i studentów KUL oraz 
duchowieństwo. Cytujemy krótki 
fragment okolicznościowego prze
mówienia, wygłoszonego przez rek
tora KUL — ks. prof. W. Granata: 
„Uroczystości jubileuszowe 50-lecia 
Katolickiego Uniwersytetu Lubel
skiego nakazują przenieść się myślą 
i wyobraźnią do pamiętnego roku 
1918; wówczas, po 123 latach po
działu Polski i skreślenia jej jako 
państwa z map Europy, zaczęła 
świtać mocna nadzieja odzyskania 
niepodległości w wyniku zbliżającej 
się nieuchronnie klęski państw 
centralnych i upadku zaborczego 
caratu. ...Ileż uczuć nabrzmiałych 
gorącym patriotyzmem napełniało 
serca Polaków zakładających Uni
wersytet i borykających się z wie
loma trudnościami! Myśl o zacho
waniu i rozwoju kultury polskiej, 
myśl o narodzie mądrym, uczciwym 
i wielkim ożywiała założycieli Uni
wersytetu, który miał się stać 
współtwórcą kultury polskiej; Uni
wersytet nasz był w pełni polski 
w okresie międzywojennym dając 
krajowi wielu obywateli, pracują
cych na wielu odcinkach kultury; 
Uniwersytet cierpiał wraz z całym 
narodem w czasie okupacji, a w 
odrodzonej Polsce stanął od razu do 
pracy nad ubogacaniem i przekazy
waniem kultury polskiej i pragnie 
w* dalszym ciągu służyć narodo
wi.”

Obecnie działają na KUL 4 wy
działy: teologiczny (29 katedr, 9 za
kładów, 693 stud.), humanistyczny 
(22 katedry, 10 zakładów, 478 stud.), 
filozofii chrześcijańskiej (21 katedr, 
12 zakładów, 568 stud.) i prawa ka
nonicznego (7 katedr, 13 zakładów, 
40 stud.). W październiku ub.r. na 
uniwersytecie studiowało 1779 osób. 
Wykładowców jest 239, w tym 58 
profesorów i docentów, 181 adjunk- 
tów i asystentów. Biblioteka KUL 
liczy 640 tys. woluminów. Przy uni
wersytecie działają różne towarzy
stwa naukowe oraz 90-tysięczne 
Towarzystwo Przyjaciół KUL 
wspierające uniwersytet moralnie i 
materialnie.

W ciągu ubiegłych 50 lat przez 
uniwersytet przewinęło się 21 tys. 
młodzieży akademickiej, dyplomy 
magisterskie uzyskały 7553 osoby, 
dyplomy doktorskie 435 osób, a sto
pień docentów habilitowanych — 45 
osób. Uniwersytet posiada takie sa
me prawa jak uczelnie państwowe, 
nie jest jednakże uczelnią państwo
wą i utrzymuje się wyłącznie z

dobrowolnych składek społecznych. 
Jego budżet roczny wynosi ok. 27 
min zł. Wiele interesującej lektury 
można o Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim znaleźć w 9 nr „Więzi” 
oraz 171 nr „Znaku”.

XXI SOBÓR KOŚCIOŁA 
BAPTYSTÓW W POLSCE

W dniach od 31 października do 
3 listopada br. obradował XXI So
bór Polskiego Kościoła Chrześcijan 
Baptystów. Na porządek obrad So
boru złożyły się nabożeństwa, spra
wozdania, dyskusje, wybory władz 
kościelnych oraz uchwalenie pro
gramu pracy na najbliższe lata.

Do Naczelnej Rady Kościoła wy
brani zostali nast. duchowni: past. 
M. Stankiewicz — na stanowisko 
prezesa, past. Z. Pawlik — na sta
nowisko sekretarza oraz pastorzy:
K. Bednarczyk, Al. Kircun (dotych
czasowy prezes Naczelnej Rady Ko
ścioła), J. Mackiewicz, A. Piasecki 
i S. Rogaczewski — na członków 
Rady.

XXI Sobór polskich baptystów 
obradował pod hasłem „Bądźcie 
stali... pełni zapału” (1 Kor. 15:58). 
W ramach jednego z nabożeństw 
synodalnych odbył się chrzest no
wych członków Kościoła oraz 
wspólna Wieczerza Pańska. Bezpo
średnio po zakończeniu Soboru od
był się kurs teologiczny dla pra
cowników Kościoła.

MEKSYK 1968

W czasie XIX Igrzysk Olimpij
skich w Meksyku czynna była kap
lica ekumeniczna, w której odby
wały się nabożeństwa i modlitwy 
dla sportowców wszystkich wyznań 
chrześcijańskich. Z kaplicy tej ko
rzystali także sportowcy należący 
do wyznania mojżeszowego. Z oka
zji poświęcenia kaplicy odbyło się 
nabożeństwo z udziałem duchow
nych różnych wyznań a aktu jej 
poświęcenia dopełnił rzymskokato
licki arcybiskup Meksyku.

JUBILEUSZ
PROF. OSKARA BARTLA

W ubiegłym roku nasza redakcja 
zamieściła artykuł (nr 9/67) po
święcony pracy naukowej prof. 
Oskara Bartla, wyrażając serdecz
ne życzenia Profesorowi, który po
siada „specjalny, a rzadki dzisiaj, 
dar wyrażania myśli trudnych w 
sposób prosty i dostępny nawet dla 
niewykształconego Czytelnika”. W 
bieżącym roku Pan Profesor obcho
dził swoje 75 urodziny (ur. 24.X.

1893 r. Władysławowo, Poznańskie). 
W związku z Jubileuszem Pana Pro
fesora Redakcja nasza składa Mu 
życzenia długich lat życia i wielu 
sukcesów w pracy naukowej (Da
niel 12:3).

JUBILEUSZ
KS. PROF. WIKTORA NIEMCZYKA

W związku z 70-leciem ks. prof. 
dra Wiktora Niemczyka (ur. 20.XI. 
1898 r.), długoletniego dziekana
b. wydziału teologii ewangelickiej 
Uniwersytetu Warszawskiego i rek
tora Chrześcijańskiej Akademii Teo
logicznej w Warszawie, wychowaw
cy wielu pokoleń pastorów, teologa 
systematyka i biblisty — redakcja 
składa najserdeczniejsze gratulacje, 
łącznie z akademickim pozdrowie
niem: ad multos annos.

Sp. DOROTA TOSIO-WREDE 
Tosio-Wrede.

Dnia 22 października 1968 roku, 
po długotrwałej i ciężkiej chorobie, 
zmarła w wieku 82 lat śp. Dorota 
Tosio-Wrede.

Zmarła należała do rodziny, która 
pozostawiła trwały ślad w życiu 
Kościoła reformowanego i parafii 
warszawskiej. Ojciec, Kasper Tosio, 
był prezesem Konsystorza, brat, To
masz, autor kilku pieśni kościel
nych, zmarł jako młody duchowny, 
który cieszył się wielką miłością 
młodzieży, siostra, Katarzyna, pozo
stawiła po sobie obfity dorobek pie
śni oryginalnych i tłumaczonych z 
kilku języków.

Dorota Tosio-Wrede, nauczyciel
ka warszawskich szkół średnich, 
wiele inicjatywy i sił poświęciła 
pracy nad dziećmi, nauczając w 
Szkole Niedzielnej. W okresie po
wojennym utrzymywała więź po
między rozproszonymi współwy
znawcami przy pomocy korespon
dencji. Wszyscy, którym była znana, 
pamiętają jak wielka dobroć Ją 
cechowała. Jednym z przejawów te
go była troska o potrzebujących, 
którzy za Jej pośrednictwem otrzy
mywali pomoc materialną. Z wro
dzoną delikatnością nazywała to 
„darem miłości”. Z akcji tych roz
winęła się, działająca przy parafii 
warszawskiej, Sekcja Ewangeliza- 
cyjno-Społeczna.

Kościół reformowany stracił wier
ną i czynną wspólwyznawczynię. 
Żegnamy Ją szczególnie przez Nią 
ulubionymi słowami apostoła Paw
ła: „Tym, którzy Boga miłują, 
wszystkie rzeczy dopomagają ku 
dobremu”.
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DW USETNA RO CZN ICA  PRZYW RÓ CEN IA PRAW
DYSYDEN TO M

Prawie niespostrzeżona w Kościołach ewange
lickich w naszym kraju mija dwusetna rocz
nica zrównania praw obywatelskich dysyden
tów i katolików na sejmie w Radomiu 
w 1768 r. W tym roku obchodzimy jubileusz 
wydarzenia, które zapoczątkowało nowy okres 
w życiu polskiego protestantyzmu. Akt po
wyższy umożliwił też zorganizowanie na te
renie Warszawy dwóch parafii: ewangelicko- 
augsburskiej i ewangelicko-reformowanej, 
które do tej pory pozbawione były możliwoś
ci legalnego bytu.
Dramatyczne były okoliczności ogłoszenia te
go postanowienia. Stało się to w czasie, gdy 
— z jednej strony — Polska zaczęła się dźwi
gać z długiego okresu upadku kulturalnego, 
z drugiej zaś strony — zawisło nad nią nie
bezpieczeństwo rozbiorów i utraty samodziel
nego bytu państwowego. Ten tragizm historii 
nie pozwala na jednoznaczne ustosunkowanie 
się do — obiektywnie rzecz biorąc — postę
powego aktu państwowego, ponieważ w rze
czywistości został on wymuszony przez czy
hające na ostateczny upadek Polski dwory 
ościenne. Wielka szkoda, że o tolerancję i 
prawa obywatelskie protestantów upominać 
się musieli obcy, którzy sami u siebie swobo
dami obywatelskimi chlubić się nie mogli. 
Tym bardziej jest to smutne, że opór prze
ciwko wolności religijnej dla tzw. dysydentów 
w XVIII w. koliduje wyraźnie z powszechną 
opinią o tolerancji polskiej, której najlepszym 
dowodem ma być wiek XVI, wiek Reforma
cji-
Istotnie, dzieje rozkwitu Reformacji, kiedy to 
wielka część oświeconego społeczeństwa pol
skiego jawnie 'lub skrycie sprzyjała nowym 
prądom religijnym, nie świadczą o wyraź
nych prześladowaniach i ucisku wobec zwo
lenników nowego. Walka o odnowę Kościoła 
toczyła się w sferze życia kulturalnego, oby
czajowego i politycznego, lecz na ogół nie 
niosła z sobą tendencji do eliminowania ze

społeczeństwa zwolenników czy też przeciw
ników reformy, nie niosła ofiar ludzkich, uci
sku i .pozbawienia praw obywatelskich. Zja
wiska te (pojawiają ;się dopiero w czasie zwy
cięstwa reakcji katolickiej, która postawiła 
sobie za cel usunięcie z życia publicznego 
i prywatnego wszelkich śladów „herezji”. Cel 
ten miał był osiągnięty przy zastosowaniu 
wszelkich dostępnych środków.
Świadectwem owej bezpardonowej walki by
ły wieki XVII i XVIII, zwane wiekami upad
ku Polski. W tym też czasie na porządku 
dziennym były fakty burzenia kościołów 
ewangelickich, prześladowania duchownych i 
świeckich wyznawców Kościołów protestan
ckich, ograniczanie ich praw obywatelskich, 
rugowanie z sejmu i z urzędów publicznych, 
zakaiz przechodzenia z katolicyzmu na prote
stantyzm itp. Wszelkie starania protestantów 
nie odnosiły żadnych skutków. Wręcz prze
ciwnie, część dostojników katolickich i kleru 
— kierowana własnym jeno interesem wy
znaniowym a popierana gorliwie przez Wa
tykan, któremu sprawy polskie były najzu
pełniej obojętne — podburzała sfanatyzowa- 
ną szlachtę i pospólstwo do coraz to nowych 
ataków na ewengelików. W tym stanie rze
czy mocarstwa ościenne wykorzystały i tę 
okazję do ingerencji w sprawy upadającego 
państwa. Pod ich to naciskiem sejm zmuszo
ny był ogłosić zrównanie praw obywatelskich 
dysydentów z resztą obywateli. A i niejedno
krotnie później te prawta starano się ograni
czyć. Pamiętajmy, że był to czas agonii sa
modzielnego bytu Rzeczypospolitej. Nade
szły rozbiory i długi okres niewoli. Później
sze czasy dowiodły, że w chwilach ciężkich 
doświadczeń narodu, ewangelicy na równi z 
katolikami potrafili składać na ołtarzu wol
ności największe ofiary, na jakie stać było 
miłujących swą ojczyznę Polaków.

J. N.

WAŻNE DLA PRENUMERATORÓW:

NOWY NUMER KONTA PKO BRZMI NASTĘPUJĄCO:

PKO WARSZAWA VIII O.M. Nr. 154-14-920651.

BLANKIETY Z WYDRUKOWANYM STARYM NUMEREM MOGĄ JEDNAK NA
DAL SŁUŻYĆ DO WPŁAT PRENUMERATY ORAZ OFIAR NA WYDAW
NICTWO.

22



M Ł O D A  J E D N O  TA
„Trzynastka”, grupa młodych ludzi stawiających sobie za cel 

wyrażenie starych i niezmiennych prawd przy pomocy współ
czesnego aparatu pojęciowego, kontynuuje swoje rozważania. 
Redakcja prosi serdecznie Czytelników o nadsyłanie uwag i wy
powiedzi zarówno na temat poniższego artykułu, jak i na temat 
całego cyklu.

SPRAWIEDLIWOŚCI STAJE SIĘ ZADOŚĆ,

CZYLI PIEKŁO JAKO TWÓR CZYSTO LUDZKI

Przypominamy, że nasza dy
skusja na temat piekła zaczęła 
się od problemu, dlaczego Bóg, 
który kocha ludzi, stworzył 
piekło. Niejako ,,po drodze” 
musieliśmy 'zdefiniować, co to 
jest miłość, co to jest kara i 
czym jest sprawiedliwość. Tu 
tylko przypominamy w skró
cie nasze definicje:

— miłość w -swej najwyż
szej formie, to stan odznacza- 
jący się tym, że podległa mu 
jednostka stara się dla przed
miotu swej miłości osiągnąć 
dobro za wszelką cenę lub, in
nymi słowy, że dla osiągnięcia 
tego dobra gotowa jest na 
wszystko«;

— kara, w potocznym tego 
słowa znaczeniu, to uzupełnie
nie skutku określonego czynu 
(matka daije za karę klapsa 
dziecku, 'które nie słuchając 
jej sięgnęło po gorące żelazko 
i mogło s‘ię oparzyć); Bóg, któ
ry nie potrzebuje uzupełniać 
przewidzianych przez siebie 
Skutków, nie stosuje takiej ka
ry, a rolę podobną do roli ka
ry przejmuje pio prostu sku
tek;

— sprawiedliwość jest kon
sekwentną realizacją prawa 
mówiącego o związku między 
przyczyną ta skutkiem. Skutek 
może być (pożyteczny lub 
szkodliwy, a więc może być 
„karą” lub „nagrodą” dla jed
nostki, która swym poczyna
niem dała pierwotną przyczy
nę.

Dla dopełnienia obrazu 
Stworzonego przez te definicje, 
trzeba koniecznie przypomnieć 
jeszcze kilka ustaleń z po

przednich naszych rozważań 
dotyczących wszechmocy Boga 
i wolnej woli człowieka, poję
cia dobra i cierpienia. Oto one:

— Bóg, stwarzając człowieka 
na obraz i podobieństwo swo
je, wyposażył go w najważ
niejszy atrybut — możność 
wyboru, czyli wolną wolę. W 
ten sposób Bóg świadomie 
ograniczył w stosunku do czło
wieka swoją wszechmoc;

— dobrem, z punktu widze
nia ludzkości, jest wszystko to, 
co służy najszerzej pojętemu 
utrzymaniu (a więc i rozwojo
wi) gatunku ludzkiego. Dla 

jednostki pojęcie to może być 
zawężone do niej samej, jej 
rodziny, narodu itp. Najwyż
szym jednak stopniem poczu
cia „dobra” będzie objęcie nim 
wszystkich ludzi;

— dobrem — z punktu wi
dzenia człowieka wierzącego — 
będzie wszystko to, co jest 
zgodne z wolą Boga;

— cierpienie wreszcie jest 
skutkiem sprzeciwu naszego 
organizmu albo naszej psychi
ki wobec otaczającej rzeczy
wistości.

Teraiz wystarczy już zesta
wić to wszystko w logiczną 
całość. Bóg dał człowiekowi 
możność wyboru, aby ten 
mógł osiągnąć pełną doskona
łość powracając z własnej woli 
do Źródła tej doskonałości. 
Człowiek, wybierając własną 
drogę, sprzeciwia się Bogu 
stwarzając zło, a popadając w 
sprzeczność z otaczającą rze
czywistością stwarza cierpie
nie. Stan ten, w miarę upływu

życia człowieka, na ogół na
rasta, aż wreszcie, „zamrożo
ny” w chwili śmierci, powo
duje nie zmieniający się już, 
pozaezasowy, a więc wieczny, 
sprzeciw wobec niemożności 
osiągnięcia doskonałości („ogień 
nie ugaszony’ ’). Uświa domienie 
sobie tego rozdziału między 
doskonałością a stanem osiąg
niętym ipowstaje być może w 
momencie śmierci, gdy, jak 
mówi Biblia, „wszyscy prze
mienieni będziemy, natych
miast, w oka mgnieniu, ua 
trąbę ostateczną” (I Kor. 
15:51). I być może, że taki 
właśnie będzie obraz Sądu 
Ostatecznego. N aduży wamy
zwrotu „być może” celowo, 
gdyż nie twierdzimy, iż jest 
to jedyne możliwe wyjaśnianie 
nurtujących nas wątpliwości. 
Jak już nieraz podkreślaliśmy, 
każdej generacji ludzkiej dane 
jest rozumieć niezmiernie 
prawdy ma iswój sposób, na 
miarę rozwoju własnego u- 
mysłu, tworzymy sobie taki 
właśnie smutny obraz. Jedy
nym, ale za to zasadniczym 
rozjaśnieniem tego obrazu jesT 
podstawowy fakt, że miłosier
dzie Boga przeważa nad spra
wiedliwością i dlatego ludzkość 
jako całość nie musi skończyć 
w piekle. Iskry doskonałości — 
jednostki ludzkie wyposażone 
w wolną wolę — choć w 
znacznej zapewne części po
gasną w czasie swego istnie
nia, to jednak mają możność 
(znają drogę pozwalającą po
zbyć się lęku i cierpienia i po
godzić się z wolą Boga) po
nownego połączenia się z pło
mieniem Doskonałości Absolut
nej.

Posługując się tą przenośnią 
i wyżej sformułowanymi poję
ciami, spróbujemy w następ
nym odcinku naszych rozwa
żań zebrać jeszcze raz wszyst
kie pomniejsze wątpliwości, 
które nagromadziły się w cza
sie naszych rozważań o piekle 
(mp. los człowieka, który w jak 
najlepszej swej wierze tworzy 
zło: inkwizytorzy, krzyżowcy 
itp.) i podsumować wreszcie 
ten nieco może niesamowity 
temat.
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P R Z E G L Ą
W wakacyjnym numerze 
Więzi (7—8.68) znajduje 
się dosyć duża porcja in 
teresującej publicystyki. 
W pierwszej' części nu 
meru, (poświęconej teolo
gii, zamieszczono m.in. 
dyskusję o księżach w 
Polsce, uzupełnioną dwo
ma artykułam i: „Ku cze
mu .zmierza teologia k a 
płaństwa?” (Ks A. Żu
ta eribi er) i „Ksiądz — czło
wiekiem świeckim?” (J. 
Eska). Obok tej ważnej 
tematyki numer zawiera 
teksty ankiety, k tóra  ze 
wszech m iar zasługuje na 
omówienie. Jej tytuł »O 
wartościach wychowaw- 
cych „Szarych Szeregów”«. 
Taką właśnie nazwę m ia
ły grupy harcerskie, p ro
wadzące w okresie oku
pacji akcje sabotażowe i 
zbrojne przeciwko Niem
com. W ankiecie zabiera
ją głos osoby bezpośred
nio działające w „Szarych 
Szeregach” lub też bliscy 
i przyjaciele tamtej mło
dzieży. Idea ankiety zbieg
ła się częściowo w czasie 
z 25 rocznicą słynnej akcji 
pod Arsenałem (26.3.1943), 
dowódcą której był St. 
Broniewski („Ors-za”). Ce
lem akcji było odbicie 
grupy więźniów, przewo
żonej przez gestapo z ul. 
Szucha na Pawiak.

Pierwsze pytanie ankiety 
dotyczy wartości ideowych 
i moralnych przekazywa
nych młodzieży „Szarych 
Szeregów” w procesie wy
chowania. W odpowiedzi 
na nie St. Broniewski 
przypomina hasło „poko
lenie”, dodając, że w tam 
tych czasach całe pokole
nie zdawało egzamin, oraz 
„wszystko, co wycnowa- 
niu tego pokolenia służy
ło”. Wylicza więc — „pol
ski dom rodzinny j cztery

D P R A S Y
polskie nurty wychowaw
cze” (szkoła, później u- 
czelnia, Kościół, wojsko i 
organizacja młodzieżowa). 
Zdzisława Bytnar owa
zwraca także uwagę na 
wartości wychowawcze 
domu, podkreślając jedno
litość oddziaływania wy
chowawczego domu, szko
ły i organizacji harcer
skiej. „Chodziło o w y
kształcenie poczucia mo
ralnego i obywatelskiego, 
żarliwej miłości kraju, 
która powinna wyrażać się 
we właściwej postawie, we 
własnym przykładzie dla 
innych...” W zakres ideału 
wychowawczego wchodziła 
karność („dyscyplina” był 
to term in nieznany). 
Wychowawczą rolę domu 
i organizacji harcerskiej 
przypominają także Anna 
Zawadzka i Maria Dawi- 
d owsk a - S tr ze mbos z o wa.
Ostatnia z wymienionych 
uwypukla także sprawę 
tradycji walk niepodleg
łościowych, dalej mówi o 
atmosferze szkół, o tym, 
że była to „atmosfera au 
tentycznego przeżywania 
swych przekonań”, wresz
cie podnosi rolę nauczy
cieli gimnazjalnych. Naj
ważniejszą jednak, jej 
zdaniem, zdaje się być 
„atmosfera współżycia w 
drużynach harcerskich, 
zbudowana i budująca na 
wzajemnej przyjaźni”.
W odpowiedzi na pytanie 
drugie, dotyczące ideałów 
i specyficznych metod wy
chowawczych w pracy 
„Szarych Szeregów”, St. 
Broniewski (brat słynnego 
poety) szczególnie mocno 
podkreśla rolę przyjaźni, a 
prof. Al. Kamiński (autor 
„Kamieni na szaniec”) po
wiada, że harcerstwo 
przekonało chłopców i 
dziewczęta o konieczności

i doniosłości pracy nad 
sobą. „Szare Szeregi” sta
ły się jakby harcerstwem 
wydoroślałym... polegało 
ono na koncentrowaniu 
się na tym, co dla bytu 
nar odow eg o na j d onioślej - 
sze — na walce, na ucze
niu się, na świadczeniach 
pomoc y społ ec zne j , n a 
przygotowaniu się do „ju
tra ” (powstania) i „po
ju trza” (Polska wolna). 
Model ideowy „Szarych 
Szeregów” najlepiej okre
śla słowo dzielność”. W 
zakończeniu prof. Kam iń
ski stwierdza: „Sądzę, że 
dziedzictwo ideału dziel
ności „Szarych Szeregów” 
jest dla następnych gene
racji młodzieży wartością 
szczególnie cenną”. Anna 
Zawadzka dopowiada — 
braterstwo, a Maria Dawi- 
dowska-Strzemboszowa — 
świadoma dyscyplina we
wnętrzna i odpowiedzial
ność.

Na trzecie pytanie ankie
ty — co z tamtych, w y
pracowanych przez „Sza
re Szeregi” doświadczeń i 
propozycji wychowaw
czych izachowuje swą w ar
tość trw ałą i (nieprzemi
jającą również w naszych 
obecnych, tak  bardzo od
miennych warunkach ży
cia — padają następujące 
odpowiedzi: „Odpowie •
dzialność, aktywność,
wrażliwość na sprawy in
nych, umiejętność zorga
nizowanego działania, soli
darność, ofiarność” (Maria 
Dawidowska-St rzembos zo - 
wa). „Praca nie dla siebie 
— dla innych. Praca so
lidnie wykonana, chociaż 
bez kontroli, nawet bez 
możności kontroli... A na
de wszystko zapał” (St. 
Broniewski). „...postawa 
„dobrej roboty”, pracy 
rzetelnej, solidnej, uczci
wej, choć nie kontrolowa
nej, to na pewno wartości 
wychowawcze trwałe i

nieprzemijające,> (Anna 
Zawadzka).

Al. Kamiński przypomi
na raz jeszcze słowo bę
dące kluczem do zrozu
mienia ludzi „Szarych 
Szeregów” — dzielność, a 
także mówi o narodzie i 
patriotyzmie. „Naród to 
byli także ludzie z kam ie
nicy i z pobliskich do
mów, to ludzie w tram 
waju, przechodnie, robot
nicy z pobliskiej fabryki, 
mężczyźni i kobiety w po
ciągu... A patriotyzm? I z 
tym pojęciem nie wiązano 
żadnej scenerii uroczystej, 
zastępowano je chętniej 
pojęciem służby. S ł u ż b a  
narodowi polegała na tym, 
aby dawać z siebie, a nie 
brać, ofiarowywać siebie, 
a nie żądać dla siebie”. 
Ankietę Więzi uzupełnia 
„Aneks do dyskusji o Sza
rych Szeregach” pióra To
masza Strzembosza. Z 
pracy tej zacytujemy, na 
koniec, nieduży fragment. 
„Ta młodzież, która na co 
dzień sitykała się ze śmier
cią i codziennie patrzyła 
na to, co było ówczesnym 
życiem, potrafiła łączyć 
pytania o jego sens i cel 
z żywiołową radością, fan
tazją, poc żuciem hu mor u. 
To, że to drugie wybijało 
się na plan pierwszy, że
0 tych najważniejszych 
sprawach nie mówiło się 
głośno, a jeśli już mówiło, 
to tylko w m ałym  gronie
1 bardzo zwyczajnie — to 
już było sprawą stylu ich 
życia, stylu tak bliskiego 
młodzieży również dzisiej
szej. Ale nawet to, co by
ło, zdawałoby się zwykłą 
radością życia, odruchem 
zdrowego organizmu, za
bawą, miało swe własne 
tło, to coś, co czyniło ją 
właśnie taką; beztroska, 
spontaniczną, a wciąż 
przenikniętą odblaskami 
podziemnych ogni”.

(emc)
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