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NASZYM ZDANIEM C O  W N U M E R Z E ?

D o o k o ł a  s t o ł u
Chrześcijanie uw ażają sakram ent Wieczerzy Pańskiej za w ielką świętość. 

Z tego powodu prowadzili naw et w ielkie spory, a i w dniu dzisiejszym nie 
mogą się co do te j świętości pogodzić. Jeżeli ktoś został ochrzczony (i konfir- 
mowany) w jednym  Kościele, to nie wolno mu przystąpić do Stołu Pańskiego 

w drugim , ponieważ albo in te rp re tac ja  sakram entu  jest tu  i tam  różna, albo 
jego spraw ow anie jest w oczach drugiego Kościoła nieważne. Małżonkowie 
mogą, na przykład, bardzo się kochać, ale jeśli należą do różnych wyznań 
chrześcijańskich, to chociaż zostali w sposób ważny ochrzczeni, nie wolno 
im  w spólnie przystąpić do jednego Stołu. Znam y w praw dzie takich, którzy 
nie p rzejm ują się zbytnio przepisam i sądząc, że Pan Bóg m a poważniejsze 
spraw y na głowie, niż takie „przestępstw a” i że raczej rad  jest, jeśli kocha
jący się ludzie razem  posilają się przy Jego Stole. Ale znam y też innych, 
bardzo lojalnych wobec swych Kościołów, którzy nigdy w życiu nie ośmielili 
się na tak i czyn. Po odnowieniu Ugody Sandom ierskiej między ew angelikam i 
obu wyznań, ktoś powiedział: „No, nareszcie mogliśmy z mężem razem  
przystąpić do K om unii Św iętej”, na co pastor słusznie odpowiedział: „A po 
co aż tyle la t czekaliście? Przecież Ugoda nigdy nie została zniesiona”.

Zadziw iające rzeczy stały się z W ieczerzą Pańską. U stanowiona została na 
znak pojednania między Bogiem i człowiekiem, jako bratersk i posiłek 
uczniów P ana Jeszusa i, zdawałoby się, iż podstawowym  w arunkiem  w spól
nego uczestniczenia w tym  posiłku musi być miłość do P ana Jezusa i do 
tych, z którym i łam ie się chleb. Cóż jednak dzieje się w praktyce? Podchodzą 
do stołu ludzie zupełnie sobie obcy, obojętni wobec siebie, może naw et 
wrogowie, ale za to legitym ujący się świadectwem chrztu (konfirm acji) do
konanego w te j sam ej organizacji kościelnej. Nie m ają natom iast praw a 
razem  przeżywać obecności Chrystusa ci, którzy przez przypadek zostali 
ochrzczeni w innych wyznaniach, ale nie są sobie obojętni, łączy ich b ra te r
ska miłość, a wnioski z niej płynące stosują na codzień w życiu. Wielu 
chrześcijan bardzo silnie przeżywa przystąpienie do sakram entu, jako w ażną 
chwilę, dającą nowe siły do życia. Nie zam ierzam y kwestionować rzeczywi
stości ani siły przeżyć, ani ich wpływu na życie jednostki. W ydaje się nam  
jednak, że obrzęd, jakim  sta ła się Wieczerza, nabrał cech prywatnego regu
low ania stosunków z Panem  Bogiem i zatracił praw ie całkowicie charak ter 
wspólnoty. Mówi się w praw dzie o tym, że przed przystąpieniem  do Kom unii 
Św. należy pojednać się z ludźmi, przebaczyć krzywdy i prosić o przebacze
nie, ale kto to robi? Kto rozumie, że jest to Komunia, a więc wspólnota? 
W spólnota z kim ? Z Panem  Jezusem ? Oczywiście! Ale przecież wspólnota 
z P anem  Jezusem  nie realizuje się przez magiczne zaklęcia, tylko przeto 

w spólnotę z braćm i (gdzie dwóch, albo trzech... a oto jam  jest z WAMI...).

Form y nie są rzeczą najw ażniejszą, ale w nich w yraża się jakaś treść. Spo
sób przystępow ania do Stołu Pańskiego może wiele mówić o tym, jak i duch 
panuje w miejscowym Kościele. Czy nie należałoby pomyśleć o j c d n y m, 

dużym kręgu dookoła stołu? Czy nie w arto byłoby przed spożyciem Wiecze
rzy podać sobie w tym kręgu ręce? Oczywista, nie zastąpi to, i nie powinno 
zastępować, rzeczywistej wspólnoty, ale...

O wspólnocie tak  się dziś modnie mówi, że można by się obawiać, czy to 
słowo już nie straciło swojego sensu. Niekiedy używane jest jako synonim 
Kościoła lub w yznania, gdy ktoś nie chce przyznać innym  chrześcijanom  
godnego m iana „Kościół”. A przecież Kościół najczęściej w spólnotą w łaśnie 
nie jest. Tę wspólnotę trzeba dopiero niem al od podstaw  budować. Tam jest 
w spólnota, gdzie ludzie się znają, gdzie rozw ija się b raterska miłość, gdzie 
ludzie podejm ują za siebie w zajem nie odpowiedzialność, gdzie nie m a bied
nych, opuszczonych, krzywdzonych, gdzie nie m a różnic klasy, m ajątku, 
pochodzenia, gdzie liczy się Chrystus. U topia? Może. W takim  razie odłóżmy 
Pismo św ięte na półkę i nie zaw racajm y sobie nim  głowy.

Lipcowo-sierpniowy numer „Jedno- 
ty“ oddajemy do rąk Czytelników w 
zwiększonej objętości. Dzięki temu 
możemy dostarczyć Państwu nieco 
więcej lektury na czas wakacji, choć 
nie będzie to przysłowiowa lektura 
ogórkowa. I tak, kazanie, którego 
autorem jest pastor bratniego Ko
ścioła Ewangelicko-Augsburskiego 
— ks. Jan Hause, podejmuje zagad
nienie życia ludzkiego w aspekcie 
daru pochodzącego od Boga i wy
pływających stąd konsekwencji.

„Nasze zdanie“ (sąsiednia rubryka) 
jest próbą odpowiedzi na pytanie, 
jak w praktyce jest spełniany wa
runek uczestnictwa w Wieczerzy 
Pańskiej: miłość do Boga i do tych, 
z którymi łamiemy chleb. Natomiast* 
o tym, jaki kształt powinna przyjąć 
ta miłość i jak winna się realizo
wać w kontaktach między ludźmi, 
narodami, społeczeństwami i Kościo
łami — mówi prof. Moltmann w ar
tykule na s. 5 oraz ks. doc. W. Be- 
nedyktowicz w wywiadzie (s. 7) 
udzielonym naczelnemu redaktorowi 
„Jednoty“.

Ks. bp Jan Niewieczerzał kontynuuje 
swoją relację z przebiegu wizyty 
przedstawicieli PRE w NRF, wizy
ty, która odbyła się jeszcze przed 
podpisaniem układów Bonn — War
szawa — Moskwa.

Dział „Dla nieteologów“ zawiera 
dwie pozycje. Począwszy od tego nu
meru publikować będziemy cykl 
krótkich artykułów na temat prede- 
stynacji, zagadnienia, wokół którego 
narosło wiele nieporozumień i uprze
dzeń, powodując niejednokrotnie o- 
paczną interpretację nauki Kościo
ła Reformowanego.

Drugą pozycją działu jest sylwetKa 
pastora Józefa Spleszyńskiego, dłu
goletniego superintendenta naszego 
Kościoła i proboszcza parafii war
szawskiej.

Na zakończenie uwagę Czytelników 
kierujemy na recenzję pióra ks. 
Zdzisława Trandy, poświęconą książ
ce Edwarda Martuszewskiego „49 li
stów z powodu braci czeskich“. Jest 
to tekst (s. 18), który z pewnością 
zainteresuje mieszkańców Zelowa i 
okolic. Natomiast wszyscy Czytelni
cy przeczytają zapewne z zaintereso
waniem dalszy ciąg opowiadania 
Nicky Cruza, na s. 16.

NASZA OKŁADKA:

...Nie wolno samolubnie cieszyć 
się bogactwem, lecz dzielić się 
nim z głodnymi, aby każdy kęs 
chleba oznaczał radość udziału 
w jednej rodzinie człowieczej...
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Ks. JAN HAUSE

Wartość życia i śmierci

„Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera; 
bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy; jeśli umieramy, dla Pana umiera
my; przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Na to bo
wiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi i nad żywymi 
panował. Ty zaś czemu osądzasz brata swego? Albo i ty, czemu pogar
dzasz bratem swoim? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym”

Rzym. 14:7—10

Życie i śmierć to dwa wykluczające się pojęcia. 
Przyzwyczajeni jesteśm y do tego, by życie ce
nić nade wszystko, podczas gdy śmiercią nikt 
się nie zachwyca. Człowiek, którego siły życio
we słabną, myśli z niepokojem o tym, co będzie 
dalej. Co stanie się ze m ną i z moimi bliskimi? 
Jaki los może zgotować sobie ludzkość, gdy w y
zwolone zostaną przez nią siły niosące zagładę 
światu? Tego rodzaju myśli prowadzą do 
stwierdzenia, że świat znajduje się na kraw ę
dzi wielkiej przepaści. Wszystko skończy się 
kiedyś wraz z u tra tą  życia i obróci w nicość. 
Tak myśli człowiek, k tóry ogarnia swym um y
słem jedynie wąski krąg rzeczy widzialnych.
Tymczasem Pismo Święte mówi co innego. Ina
czej wygląda ten sam świat widziany oczyma 
Boga. Życie człowieka na ziemi zmierza w pra
wdzie ku śmierci ale nie oznacza zagłady. Wie
rzący chrześcijanin ma przed sobą nową perspe
ktywę, jaką daje świadomość przynależności do 
Boga: ,,Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje 
i nikt dla siebie nie um iera; bo jeśli żyjemy, 
dla Pana żyjemy, jeśli umieramy, dla Pana 
um ieram y; przeto czy żyjemy, czy um ieram y, 
Pańscy jesteśm y”.
Z tego, co mówi Ap. Paweł w rozważanym  tek 
ście, wynika niezbicie, że wbrew pozorom życie 
nie jest naszą własnością — n a s z e  ż y c i e  
j e s t  d a r e m  B o g a .  Bóg pozostawia nam 
wprawdzie wolność w podejm owaniu takich czy 
innych decyzji, ale ogranicza zasięg naszych mo
żliwości. U wielu ludzi ta  wolność przeradza się 
w samowolę. Niektórzy, mając na uwadze tylko 
korzyści doczesnego życia, dochodzą do prze
konania, że jeśli w tym  czasie nie zdołają osiąg
nąć tego, co zamierzali, stracą bezpowrotnie 
wszystko.
Inaczej wygląda życie chrześcijanina, którego 
największą pociechą jest fakt, że może samego 
siebie powierzyć Bogu. Trafnie w yraża tę myśl 
Katechizm H eidelberski: ,,Jedyną moją pocie
chą tak w życiu, jak i przy śmierci, jest to, że 
należę ciałem i duszą nie do siebie samego 
lecz do Jezusa Chrystusa, mego wiernego Zba
wiciela, który swą drogą krw ią dał doskonałe 
zadośćuczynienie za wszystkie moje grzechy [...]

i przez swego Ducha Świętego daje mi pewność 
życia wiecznego i pozwala mi odtąd żyć całym 
sercem dla Niego”.
Taki stosunek chrześcijanina do Boga jest w ła
ściwy w tym  życiu. Cóż jednak stanie się z nami 
w chwili śmierci? To pytanie staw ia sobie wielu 
ludzi ale nie każdy potrafi znaleźć na nie w ła
ściwą odpowiedź. W ręku  Boga są wszystkie 
nici, które łączą nas ze Stwórcą. Bóg dał nam 
życie i utw ierdza nas w przekonaniu, że je za
chowamy nawet wówczas, gdy śmierć przetnie 
życie ziemskie.
N a s z e  ż y c i e  j e s t  s ł u ż b ą  d l a  P  a- 
n a. Powinniśmy je całkowicie podporządkować 
Bogu w myśl zapewnienia: „jeśli żyjemy, dla 
Pana żyjem y; jeśli umieramy, dla Pana um ie
ram y; przeto czy żyjemy, czy um ieram y, Pań
scy jesteśm y”. Ze względu na tę praw dę w arto 
żyć nie tylko dla siebie samego lecz także dla 
innych. Pan chce, abyśmy Mu służyli przez na
szych bliźnich. W skazywał na to Jezus mówiąc: 
„Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyni
liście jednem u z tych najm niejszych moich b ra
ci, mnie uczyniliście” (Mat. 25:40). Taką służbą 
jest postępowanie, w którym  nie ma sądu i po
tępienia innych.
Napomnienie Ap. Pawła było spowodowane 
konkretną sytuacją w zborze rzymskim, który 
— jak z tego wynika — zatracił poczucie w ła
ściwej służby dla Pana. A jak jest pod tym  
względem u nas?
Współcześni chrześcijanie, podzieleni na wiele 
wyznań, starają się w różny sposób sprostać te
mu zadaniu. Niekiedy ich służba odpowiada isto
tnym  potrzebom (np. niesienie pomocy ofiarom 
wojny czy klęsk żywiołowych), ale bywa i tak, 
że chrześcijanie przeszkadzają sobie wzajem nie 
lub — co gorsze — szkodzą. Zapom inamy o tym, 
że Kościół Chrystusowy jest jednym, choć zło
żonym z wielu członków, organizmem i każdy 
powinien służyć Panu tak, jak  potrafi najlepiej. 
Kościół Rzymskokatolicki czy Kościół Praw osła
wny mogą się szczycić wielkim bogactwem form 
liturgicznych, a z kolei Kościoły protestanckie 
prostotą form y i czystością głoszonego Słowa 
Bożego. Jeszcze inaczej pojm ują i wykonują 
służbę młode Kościoły Afryki czy Azji. Wśród
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tego ogromnego zróżnicowania Bóg na pewno 
potrafi wyodrębnić to, co jest najistotniejsze w 
życiu każdego chrześcijanina jako przejaw jego 
służby.
Chodzi o to, aby zarówno ludzie inaczej wierzą
cy, jak i niewierzący mogli dostrzec w naszym 
życiu, jak wielka jest potęga miłości Bożej, któ
ra podporządkowuje to życie Panu i zmienia je 
w praw dziw ą służbę dla Niego.
N a s z e  ż y c i e  d r o g ą  d o  B o g a .  Podczas 
gdy wszystkie ludzkie wysiłki są skierowane 
na spełnienie woli Bożej na ziemi, celem na
szych dążeń pozostaje niebo. Ono jest właściwą 
ojczyzną, gdyż tam  przebyw a Ojciec Jezusa 
Chrystusa i nasz. Nowe życie, które zyskamy 
po licznych zmaganiach cielesnych i duchowych, 
które toczyć musimy z odwiecznym wrogiem 
ludzkości — szatanem, jest nowym istnieniem, 
przyobiecanym nam przez Boga: ,,Na to bowiem 
Chrystus um arł i ożył, aby i nad um arłym i i 
nad żywymi panował” .
Boże panowanie nad nami musi być jednak 
poprzedzone przez Sąd Ostateczny. Ludzie roz
maicie w yobrażają sobie ten dzień. Słynny ma
larz włoski, Michał Anioł, namalował obraz 
przedstaw iający Sąd Ostateczny zgodnie z pa
nującą tradycją w Kościele średniowiecznym.

Obraz ten może wzbudzić grozę, jeśli przyjm ie 
się, że tak właśnie będzie wyglądał ów dzień. 
Któż jednak da wiarę, że tak  będzie? Bardziej 
niż ta wizja sądu i mąk piekielnych powinno 
nas przerażać dotychczasowe życie poddane mo
cy grzechu i władzy szatana. Dlatego musimy 
zerwać z takim  postępowaniem, które oddala 
nas od Boga. Niełatwo jest człowiekowi od razu 
przestawić się na ten, odmienny od dotychcza
sowego, bieg życia. Ale też Bóg pozostawia nam 
czas, abyśmy mogli ujrzeć zbawcze światło, 
które pozwoli nam  wydostać się z ciemności 
świata. W osobie Jezusa Chrystusa daje nam 
przewodnika, k tóry  pomaga nam przejść zwy
cięsko ze śmierci do życia wiecznego. Jego zwy
cięstwo jest naszym zwycięstwem, Jego chwała 
— naszą chwałą.
W obliczu tej nieprzem ijającej chwały człowiek 
musi sobie szczerze odpowiedzieć na pytania: 
czy w dotychczasowym życiu znalazłem Pana i 
poznałem Go? Czy nauczyłem się od Niego mi
łości, którą potrafię okazać bliźnim? Czy pośród 
trudów  codziennego życia potrafię zachować ra 
dość w nadziei na obiecaną mi chwałę? Od od
powiedzi twierdzącej, popartej czynem, zależy 
bardzo wiele — przyszłe życie w Królestwie 
Niebios.

Z a  p o w s z e d n i  c h l e b Dziękujem y Ci, Ojcze, 
za powszedni chleb, 
za pokarm  i napój, 
za wszelkie dobre dary 
dla utrzym ania naszego życia 
od Ciebie każdego dnia 
przez nas przyjm ow ane 
z serdeczną wdzięcznością.

Nie daj nam  zapomnieć, 
że cokolwiek spożywamy, 
to dar Tw ojej miłości, 
że nie wolno sam olubnie 
cieszyć się bogactwem, 
lecz z tą  sam ą miłością 
dzielić się z głodnymi, 
aby każdy kęs chleba 
oznaczał radość udziału 
w jednej rodzinie człowieczej.

Owoce pracy ludzkiej 
— zwyczajny chleb powszedni, 
wino, które daje sercu radość — 
uczyniłeś św iętym i znakam i 
zbaw ienia i życia wiecznego, 
posiłkiem wspólnoty wierzących, 
udziałem  w jedynej ofierze 
Syna Twego, Jezusa Chrystusa, 
który zaprasza nas do Stołu, 
abyśmy jedli z jednego chleba 
i pili z jednego kielicha 
jako jedna, Boża rodzina.
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JÜRGEN MOLTMANN

P o j e d n a n i e  i u w o l n i e n i e
Wkład chrześcijan do pokoju

Pozwólcie, że zacznę od osobistej refleksji. Rów
no 10 lat temu, w  1962 r., jako współwydawca 
„Zeszytów niemiecko-polskich” byłem po raz 
pierwszy w Polsce. To, co wówczas usłyszałem 
w wielu rozmowach z dziennikarzami, nauko
wcami i pracownikami m inisterstw  oraz to, co 
widziałem w W arszawie, Lublinie i M ajdanku 
— zmieniło gruntow nie moje zapatryw ania po
lityczne. Zrozumiałem polską nieufność wobec 
Niemców i odtąd ją podzielam. Pisałem wów
czas: „Klucz do stosunków niemiecko-polskich 
leży... w Oświęcimiu i M ajdanku” . Z tą  prze
szłością, która nie przem ija, będziemy musieli 
się pogodzić my i nasze dzieci.
Od tego czasu upłynęło 10 lat. Kościół Ewange
licki Niemiec opublikował znane Memo
randum . Rząd, pod kierownictwem  Willy B ran
dta, zawarł wreszcie pokojowe układy z Polską 
i ZSRR. Ale, jak  wyraźnie wykazała debata w 
Bundestagu, nie przezwyciężyliśmy jeszcze by
najm niej przesądów, nieufności i agresji. Osobi
ście boli mnie, że w  odnowie nie nastąpił jesz
cze większy postęp. Mimo to, proszę was o cier
pliwość. Sztuką nadziei jest cierpliwość. Tam, 
gdzie wobec nas wykażecie cierpliwość, uzyska
my nadzieję na odnowę.
Chciałbym poinformować o pewnej pracy, którą 
nasz Kościół i teologia upraw iają gorliwie w wie
lu instytutach: chodzi o badania nad pokojem i o 
teologię pokoju. Byłoby dla nas bardzo ważne, 
gdyby dzięki układowi pomiędzy Polską a Re
publiką Federalną mogło dojść nie tylko do 
lepszych kontaktów osobistych, lecz także do in
tensywnej współpracy w dziedzinie badań poko
jowych. Dzięki temu, że pokój „jest niepodziel
ny” — może on posłużyć jako płaszczyzna, na 
której spotkają się podzielone Kościoły i gdzie 
nastąpi współpraca między teologią i polityką. 
Spotkanie na tej płaszczyźnie musi wykazać, czy 
istnieje — oraz w jakiej mierze da się zmobili
zować — wspólny duch w podzielonych Ko
ściołach.
Dotychczas rządy różnych państw  ponosiły ty l
ko odpowiedzialność za w łasny naród i jego in
teresy. Politykę w stosunkach m iędzynarodo
wych zwano polityką zagraniczną. Uprawiano 
ją  w interesie narodowym. Natomiast dzisiaj, 
ze względu na konieczność utrzym ania pokoju 
światowego, politykę zagraniczną poszczegól
nych narodów należy pojmować jako w ew nętrz
ną politykę światową. Tak więc, w odniesieniu 
do układów zawartych przez rząd NRF, podsta
wowym pytaniem  nie jest kwestia, jaką korzyść

przynoszą one narodowi niemieckiemu lecz — 
pokojowi w Europie.
Pytając o wkład chrześcijan do pokoju świato
wego, trzeba najpierw  zapytać, czy Kościoły — 
w obecnym swym kształcie — są organizacjami 
popierającymi czy ham ującym i pokój i w ja 
kich w arunkach mogą wnieść rzeczywisty wkład 
do pokoju światowego? G rupa ludzi lub insty
tucja może egzystować jedynie w  ram ach poko
ju światowego. Wszelkie roszczenia do wyłącz
ności i unikanie współpracy z innym i zagrażają 
pokojowi.
Z powyższego w ynika następujący wniosek dla 
chrześcijaństwa: wobec tego, że fakt oddania się 
Boga w Chrystusie za wszystkich ludzi jest w y
darzeniem uniwersalnym  — Kościół nie może 
rościć sobie doń wyłącznego prawa, lecz prow a
dzić dialog i współpracę z innym i religiami świa
towymi i ideologiami świeckimi.
Praw da Boża jest uniwersalna, a miłość Boża 
obejm uje wszystkich ludzi. Lecz Kościół nie jest 
uniwersalny. Ową praw dę i miłość może on pre
zentować tylko przez otw artą postawę wobec 
wszystkich ludzi i tolerancyjne podjęcie dialogu. 
Dialog z buddystam i i m arksistam i odrzucają 
tylko ci, którzy boją się utracić własną w iarę 
albo pragną zniszczyć praw dy buddyzmu i 
marksizmu. W prawdziwym  dialogu nie traci 
się własnego stanowiska lecz nadaje mu się no
wy kształt. Dialog nie relatyw izuje w iary chrze
ścijańskiej lecz ją ożywia.
Kościół musi pamiętać o solidarności Jezusa 
Chrystusa ze wszystkimi ludźmi; a wówczas zy
ska właściwą ocenę ze strony ludzi i jednocze
śnie potwierdzi swą chrześcijańską tożsamość. 
Z powyższego w ynika drugi wniosek: chrześci
jaństwo nie może dłużej prezentować się świa
tu jako podzielone Kościoły, które wzajem nie 
odmawiają sobie praw a do prawdy. Mimo do
konującego się nawet jeszcze w naszych czasach 
rozbicia chrześcijaństwa, wiedza o jedności Ko
ścioła w Chrystusie pozostała żywa. Wiedzę tę 
stara się dzisiaj realizować ruch ekumeniczny. 
Tylko ekumenicznie zjednoczone chrześcijańst
wo może doprowadzić do tego, że praw da Chry
stusa stanie się ciałem. Tylko pokój ekumenicz
ny między Kościołami poświadcza zbawienie 
przez Chrystusa. Dlatego pojedyncze, jeszcze 
podzielone Kościoły muszą zacząć myśleć nie 
tylko o sobie i własnej tradycji, lecz o innych 
Kościołach i ich tradycjach. To, co w Kościele 
katolickim rozpoczęło się wraz z II Soborem Wa
tykańskim, jest ruchem chrześcijańskim, który

5



w równej m ierze obchodzi nas — protestantów. 
Powinniśmy więc również aktyw nie uczestni
czyć w form ułow aniu ”lex fundam entalis” i — 
wzajem nie — w genewskich ekumenicznych 
grupach roboczych potrzebni nam są katolicy, 
a w naszych staraniach o reform y kościelne — 
udział Kościoła prawosławnego. Polityka ko
ścielna nie może już być dłużej zewnętrzną po
lityką wyznaniową, lecz musi stać się ekume
niczną polityką w ew nętrzną jednego Kościoła 
Chrystusowego.

Wielkie Kościoły stają  często przed dylematem, 
k tóry  niełatwo jest rozwiązać. Jak  wszystkie 
wielkie organizacje, tak  i one muszą liczyć się z 
powszechną opinią swych członków. Dlatego w 
ich łonie muszą powstać „grupy innowacyjne”, 
k tóre w  sposób radykalny naśladują Chrystusa. 
Z tych m ałych grup, w  przypadku ich zaakcep
towania, mogą wyjść siły wyzwalające i odna
wiające wielkie Kościoły. Łatwo to przedsta
wić na  przykładzie problem atyki pokojowej. 
Niemal od zarania chrześcijaństwa istniały ra 
dykalne grupy w ystępujące przeciw wojnie. 
Mówiono o nich jako o sektach, marzycielach, 
entuzjastach, naw et je prześladowano. Dzisiaj 
nazywam y je „Kościołami pokojowymi” i zaczy
nam y wyciągać nauki z doświadczeń oraz idei 
menonitów, kwakrów i innych.

Jeśli chrześcijaństwo zaangażuje się w  dialog, 
jeśli podzielone w yznania przypom ną sobie o 
jedności Kościoła Chrystusowego, wówczas mo
gą stać się praktycznie tym, czym być powinny, 
mianowicie — w miejsce Chrystusa sługami po
jednania świata (II Kor. 5:19 nn).

Co m am y na myśli, mówiąc o pojednaniu świata 
przez Boga w Chrystusie?

Słowo o pojednaniu weszło w św iat za pośredni
ctwem chrześcijaństwa. Lecz to samo chrześci
jaństw o w dziejach św iata nadużywało, zdradza
ło i poniewierało tym  słowem. Nadużywa się go 
po to, by uniknąć konfliktów. Słowo o pojedna
niu stało się niezwykle tanie, gdyż ładnie brzmi 
i nic nie kosztuje. Możemy je „uzdrowić” tylko 
napełniając nową treścią.

Pojednanie oznacza pokój pośród sporu. Spór 
jeszcze istnieje. Świat nie jest jeszcze zbawio
ny. Nie otarto jeszcze łez z oczu wszystkich cier
piących, a codziennie płyną nowe. Żyjem y w 
świecie, w  którym  rasizm, wyzysk i groźba 
śmierci uległy całkowitemu zinstytucjonalizo
waniu. Ze względu na  solidarność ogólnoludz
ką nie powinniśm y o tym  zapominać. Ale jak  
można wówczas wierzyć w obecność pojedna
nia w tym  nie zbawionym świecie?

Kto chce wiedzieć, czym pojednanie jest napra
wdę, ten  musi spoglądać na ukrzyżowanego 
Chrystusa. Musi słyszeć słowo o Krzyżu i wziąć 
na siebie Jego Krzyż. Pojednanie w dzisiejszym 
niespokojnym  świecie jest obecne tylko pod po
stacią Ukrzyżowanego. Taniej pojednania nie da 
się osiągnąć. Pojednanie kosztowało Boga Krzyż

i śmierć Jego Syna. W cierpieniu i śmierci od
trąconego i opuszczonego Chrystusa, Bóg opu
ścił niejako swój tron niebiański i przyszedł do 
swego świata. Pojednanie wrogów kosztuje ofia
ry. Bóg w um ierającym  Chrystusie ofiarowuje 
własnego Syna, a więc samego siebie, za życie 
i pokój świata. Bierze na siebie śmierć, aby za
sądzeni na śmierć ludzie uzyskali w  ten sposób 
życie. Bierze na siebie nienawiść po to, aby w ro
gowie mogli się pojednać. Pojednanie jest łaską 
drogą.

Mając przed oczyma Krzyż, doświadczamy tego, 
że śmierć, k tóra  stw arza nowe życie, daje poje
dnanie kładąc kres wrogości. M ając przed oczy
ma Krzyż, czujemy, że między ludźmi nie m a 
już sędziów i mścicieli, lecz są tylko oskarżeni, 
którzy w zajem nie w yznają w inę i s ta ją  się soli
darni. M ając przed oczyma Krzyż, sta je  się dla 
nas oczywiste, że służba pojednania może doko
nać się tylko przez udział w  cierpieniach Boga 
na świecie. Na przykładzie ukrzyżowanego 
Chrystusa widać, że pojednanie osiąga się przez 
ofiarę, cierpienie i śmierć. Na przykładzie 
zmartwychwstałego Chrystusa widzimy, że 
przez to o tw arta  zostaje nowa przyszłość, poza 
którą pozostaje śmierć, w ina i strach, a przed 
nią — pokój.

Pojednanie jest początkiem przem iany świata. 
Pojednanie jest pokojem pośród sporu i dąży 
do zakończenia sporu. Pojednanie bez woli prze
m iany łatwo staje się tanim  błogosławieństwem 
niesprawiedliw ych stosunków. Przem iana bez 
pojednania łatwo prowadzi do terroru. Pojedna
ni nie kroczą obojętnie przez nie zbawiony 
świat. Radość płynąca z pojednania sprawia, że 
trudniej jest im pogodzić się z istniejącym  w y
zyskiem, uciskiem i przemocą. Muszą więc prze
ciwstawiać się takiem u stanowi rzeczy.

Według Pawła, pokój Boży wprawdzie „prze
wyższa wszelki rozum ” (Fil. 4:7), lecz jest także 
„pokojem na ziemi” (Łuk. 2:14). W tradycji 
chrześcijańskiej wystarczająco długo sprow a
dzaliśmy pokój Boży do pokoju w  sercach. W y
starczająco długo ograniczaliśmy go do pokoju 
w niebie. Pokój Boży wszakże jest tak  uniw er
salny i tak  ziemski — jak dzieło Boże.

Jeżeli chrześcijaństwo chce odegrać pozytyw ną 
rolę w  dziedzinie pokoju światowego, to przede 
wszystkim  m usi stać się podmiotem do działania. 
Na tym  polega zadanie ekumenii. Im  głębsze 
będzie ekumeniczne zbliżenie podzielonych Ko
ściołów i silniejsza świadomość ekumeniczna, 
tym  większa stanie się solidarność chrześcijan 
między sobą i chrześcijan z całą ludzkością. Doj
dzie wówczas przede wszystkim  do solidarności 
ze słabymi członkami przyszłej w spólnoty świa
towej, z uciskanymi, pogardzanymi i wyzyski
wanymi. Solidarność ekumeniczna służy pokojo
wi światowem u dopiero wówczas, gdy jest soli
darnością ze światem  głodujących, uciskanych i 
cierpiących przemoc.

Tłum. K. Karski

Skrót w ykładu, wygłoszonego 2 czerwca br. w 
Chrześcijańskiej Akadem ii Teologicznej.
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Kościół w społeczeństwie

wywiad
z ks. doc Witoldem Benedyktowiczem 
naczelnym superintendentem 
Kościoła Metodystów

RED.: Mówi się dziś dużo o społecznej, a naw et poli
tycznej odpowiedzialności chrześcijan. Tem atom  tym  
poświęcona była konferencja w  Genewie, w 1966 roku, 
pt. „Kościół i społeczeństwo“. Również zgrom adzenie 
Światowej Rady Kościołów w Upsali, w  1968 roku, 
dużo czasu tym  spraw om  poświęciło. Czy i w jakim  
stopniu uw aża Ksiądz tę tendencję za słuszną?

KS. W. B.: Tendencja ta jest słuszna i była słuszna w 
daw niejszych czasach. Mówiono o konferencji w  Upsali, 
że św iat napisał agendę tego wielkiego zgrom adzenia, 
co dało powód do krytyki niektórych osobistości lub 
kręgów  kościelnych. Należy jednak  uważać, że tok 
ten był prawidłowy. Św iat zawsze będzie dostarczać 
pytań i będzie oczekiwać odpowiedzi, dając zresztą ta k 
że i ze swojej strony odpowiedzi na naurtu jące naszą 
współczesność zagadnienia. N iewątpliw ie, zadaniem  
Kościoła jest zajm ować stanowisko, szukać go, form uło
wać je  i dawać próby odpowiedzi, a nie izolować się 
od tych zagadnień. Powinno się to  odbywać w  ścisłej 
relacji z teologią. Refleksja teologiczna jest tu taj n ie
zbędna. Inaczej bowiem Kościoły zajm ując się tymi za
gadnieniam i nie mogłyby zachować swojej tożsamości 
i stałyby się czymś w rodzaju stowarzyszeń typu św ie
ckiego. Obecność w życiu św iata i uczestniczenie w je 
go bolączkach i radościach — jest szansą dla chrześci
jaństw a. Kościół jako całość powinien zachęcać swoich 
członków do aktywnego życia w  społeczeństwie. Nie 
stoi to bynajm niej w sprzeczności z istotą Kościoła, 
która zaw iera w sobie coś dwoistego. Żyjemy bowiem 
tu taj, w  tym świecie, w  konkretnych w arunkach, ale 
jednocześnie m amy świadomość innej rzeczywistości, 
która jest źródłem naszej inspiracji. N ajbardziej znani

są z praktycznych osiągnięć w tej dziedzinie prostestan- 
ci, którzy zawsze żywotnie interesow ali się spraw am i 
społecznymi, i to zapewne znalazło swoje odbicie na 
konferencji w Genewie w 1966 roku oraz, następnie, na 
zgromadzeniu w  Upsali. O ile znam m ateriały  jednej 
i drugiej konferencji, to mogę powiedzieć, że nie brakło 
tam  refleksji teologicznej, przeciwnie, za dokum entam i, 
wydanymi przez oba zgromadzenia, k ry ła się solid
na robota teologiczna, a sform ułow ania rezolucji, do
kumentów, oświadczeń nigdy nie były zawieszone w 
próżni, lecz miały konkretne odniesienie do teologii. 
Zgodnie z ekum enicznym charak terem  Światowej R a
dy Kościołów znaleźli się na tych konferencjach także 
przedstaw iciele Kościołów starokatolickich i praw o
sławnego. W spółpracowali oni nad sform ułow aniem  
stanowisk, brali udział w  robocie teologicznej, która 
poprzedziła jedno i drugie zgrom adzenie — w Gene
wie i w Upsali. Jakkolw iek pojęcie Kościoła jest w 
tam tych w spólnotach inne, zwłaszcza jeżeli chodzi
0 Kościół empiryczny, to jednak da się powiedzieć, że 
ogólnie znaleziono tutaj wspólną platform ę i że głos 
Kościołów na obu zgromadzeniach był i sensowny, i po
trzebny zarówno dla wierzących jak  też jako w yraz 
świadectwa, jakie Kościół powinien składać światu.

RED.: W spomniał Ksiądz o wzajem nym  związku między 
teologiczną refleksją a spraw am i społecznymi. Często 
spotykamy się z jednostronnością, m ianowicie — albo 
ludzie podpadają w czysty praktycyzm  — powodowani 
zresztą pobudkam i religijnym i — albo też w pietyzm
1 odcinają się od praktycznego życia. Jaka  zachodzi re 
lacja między — z jednej strony — w iarą  chrześcijań
ską a tym, co nazywamy życiem religijnym , i z d ru 
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giej — zaangażowaniem w  sprawy społeczne czy nawet 
polityczne? Niektórzy wręcz określają politykę jako 
rzecz brudną.
KS. W. B.: Nie da się rozgraniczyć spraw  w iary, życia 
duchowego i postawy religijnej od spraw  naszego św ia
ta. Nie m a neutralności w  spraw ach społecznych i po
litycznych. Jeżeli ktoś w ierzy w  taką neutralność, to 
podlega iluzji, albowiem obojętność, powstrzym ywa
n ie  się od zajęcia stanow iska w  tych spraw ach w  grun
cie rzeczy jest zajęciem  stanow iska, i  to, bardzo często, 
wychodzącego n a  korzyść sił działających w brew  do
b ru  i potrzebom  społeczeństwa, społeczeństw i naro
dów. Tego rodzaju  siły bardzo chętnie widziałyby 
chrześcijan i Kościoły jako wielkości odizolowane od 
zagadnień praktycznych, żyjące wyłącznie swoją spe
cyfiką relig ijną. N iew ątpliw ie n a  przestrzeni historii 
zaznaczyły się zjaw iska ucieczki chrześcijan w  sferę 
życia religijnego, k tó rą próbowano zdecydowanie od
graniczyć od spraw  świeckich. Nie można z góry po
tępiać tego zjaw iska, które rodziło się pod wpływem  
rozczarow ań i zawodów, że ten świat, zwłaszcza w  k rę 
gu ku ltu ry  i  tradycji chrześcijańskiej, n ie pokryw a 
się z ideałam i, jakie możemy wysnuć z P ism a Świętego, 
w izji człowieka, ludzkości, św iata, jakie nam  daje 
Objawienie. R adykalna ucieczka od spraw  tego św ia
ta  była w  gruncie rzeczy próbą zbudow ania lepszego 
św iata. Tyle, że działo się to w zam kniętych społeczno
ściach, w  m urach  klasztorów, eremów czy w  kołach 
pietestyczmych. Gdy dzisiaj oceniam y to zjawisko, je 
steśm y skłonni w idzieć w  n im  ty lko ucieczkę w  izola
cję. Tym  niem niej były w  nim  motywy świeckie: próba 
skonstruow ania, zbudow ania lepszego porządku spo
łecznego. Pod tym  względem  zjaw iska te  m iały sw oją 
treść pozytywną. Jednakże były o ty le  dwuznaczne, że 
na  dłuższą m etę prow adziły swoich zwolenników do 
rzeczywistego odizolowania się od św iata i do pozosta
w ania tylko n a  pozycjach krytycznych i negatywnych 
wobec świata. I to było skrajnością. Zadaniem  w ierzą
cych, zadaniem  Kościołów jest być w świecie (nie bę
dąc z tego świata) w  tym  sensie, żeby przekształcać tę 
rzeczywistość, jaka nam  jest dana, ulepszać ją, dosko
nalić dzięki inspiracjom , jakie w ierzący czerpią ze 
swego życia religijnego, duchowego, ze swojego obco
w ania z P ism em  Świętym.
Co do zagadnień politycznych... Czy polityka jest 
rzeczą brudną? Na świecie jest bardzo w iele rzeczy 
brudnych, w których zdarza się uczestniczyć naw et 
św iątobliw ym  wierzącym, nie zdającym sobie z tego 
sprawy. Człowiek jest istotą polityczną i jeżeli chciałby 
zignorować tę rzeczywistość, to nie znaczy, że prze
stałby być człowiekiem w tym  znaczeniu. Bo czymże 
jest polityka? Jest wyrazem  tego, iż człowiek nigdy 
nie istnieje samotny. Nie m a Robinsonów. Jesteśm y 
zawsze w społeczeństwie. Nie ma bezludnych wysp. 
Żyjemy zawsze z ludźmi i zawsze bywam y konfronto
w ani bądź to z pewnym i dążeniami i tendencjam i, co 
do których możemy wyrazić swoją solidarność, bądź z 
tendencjam i, z którym i się nie godzimy. Ucieczka od 
tego, z czym się nie godzimy, bynajm niej nie pomaga, 
ani nie rozw iązuje sprawy.

Nowy Testam ent nie zna innej służby Boga, jak  tylko 
przez służbę człowiekowi. Nie zna innej miłości Boga, 
jak  tylko miłość Boga przez miłość do człowieka. Pod 
tym względem Nowy Testam ent jest w łaśnie bardzo 
społeczny i myśli tam  zaw arte powinny być dla nas 
bodźcem do praktycznego działania na płaszczyźnie spo
łecznej i politycznej.

Chrześcijanie nie mogą negować świata. Takie klasycz
ne słowa, jak  słowa Jezusa wypowiedziane do Niko
dem a : „Albowiem Bóg tak  um iłował ś w i a t ,  że Syna 
swego jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy 
nie zginął, ale m iał żywot wieczny” — są dowodem, 
że Bóg kocha świat, m iłuje świat, m iłuje swoje stw o
rzenie, szanuje je i że jest obecny w tym świecie.
Jest obecny w Synu swoim, którego my znamy jako 
Jezusa Chrystusa, a którego obecność trw a dzięki Du
chowi Świętem u w Kościele.

RED.: Słyszymy i czytamy o tych sprawach, które są 
tematem międzynarodowych konferencji. Wydaje się 
wielu ludziom, żc są to sprawy dla dużych Kościołów. 
My, protestanci polscy, stanowimy maleńką cząstkę 
społeczeństwa i w związku z tym nasuwa się pytanie, 
czy jest rzeczą możliwą, aby małe liczbowo grupy 
chrześcijan wywierały odczuwalny społecznie wpływ  
na otoczenie.

KS. W. B.: Nie m a tu ta j problem u Kościołów wielkich 
i małych. W ielkość Kościoła, jego liczebność statystycz
na jest zjaw iskiem  należącym do sfery horyzontalnej 
istnienia Kościoła. Są to param etry, które muszą być 
uchwycone i liczone przez statystykę społeczną. N ato
m iast co do swojej istoty, Kościół — choćby egzysto
w ał w najm niej liczebnych społecznościach — nie 
przestaje być Kościołem. H istoria chrześcijaństw a do
wodzi nam, że naw et mało liczebne grupy wierzących, 
odznaczające się wszakże zdecydowaną świadomością 
swojego posłannictw a i w ielką energią, m iały pozy
tywny i w cale niem ały wpływ na w spółkształtow anie 
rzeczywistości. W spomnę tu ta j kw akrów , którzy po 
dzień dzisiejszy nie są zbyt liczną społecznością, 
a przecież nie możemy powiedzieć, że nie byli obecni 
w świecie, że nie czynili niczego dla jego polepszenia 
i popraw ienia. W spomnę tu ta j inną, niew ielką grupę: 
pietyzm typu morawskiego, tak  zwanych herrnhutów . 
W prawdzie społeczność herrnhutów  m iała w sobie coś 
z herm etyzm u pietystycznego, ale z drugiej strony — 
dzięki postępowym ideałom  społecznym i dzięki swoim 
poczynaniom m isyjnym  — zaznaczyła swój wpływ 
i sw oją obecność w różnych zakątkach św iata. W spo
m nijm y jeszcze o Światowej Radzie Kościołów, która 
była inicjatyw ą jednostek, czy też małego kręgu osób, 
a przecież dzisiaj jest to i ruch i potężna instytucja, 
której nie mogą nie doceniać naw et świeckie kręgi 
i szerokie zastępy ludzi. W iele tego rodzaju inicjatyw  
wychodziło z małego grona, a przecież przyczyniało się 
do przekształcania oblicza św iata.
To, że Kościoły protestanckie w Polsce są liczebnie 
słabe, nie zw alnia nas od obowiązku uczestniczenia 
w życiu społecznym, w spraw ach, które dotyczą ludzi, 
jednostek, m ałych kręgów społeczności, jak  również 
całego społeczeństwa i społeczeństw naszego kontynen
tu i świata.

RED.: Dzisiaj ŚRK jest nawet w stanie wpływać na 
dość poważne decyzje. Przykładem tego jest udział 
ŚRK w zażegnaniu wojny domowej w Sudanie.

KS. W. B.: Znam  osobiście ludzi, którzy współdziałali 
w w ykonaniu tego zadania. Jest to K om isja Kościo
łów do Spraw  M iędzynarodowych. Nie jest to żaden 
wielki aparat, nie jest to żadna w ielka instytucja, ale 
i w tym  przypadku widzimy, że naw et niewielkie grono 
ludzi zdecydowanych, podejm ujących problem y w k a
tegoriach odpowiedzialności chrześcijańskiej, może 
zdziałać bardzo wiele. Dopiero przed dw om a dniam i
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dostałem biuletyn dotyczący spraw y sudańskiej i nie 
m iałem  jeszcze sposobności go przestudiow ać, rzuciłem 
■tylko okiem n a  jeden z akapitów , w  którym  jest 
mowit o tym, że cesarz Etiopii, Heile Selasje, w yraził 
wdzięczność d la inicjatyw y i w ysiłków tej komisji 
i wyi aził również pogląd, że była ona napraw dę Bożym 
instrum entem  na rzecz pokoju.

RED.: W związku z tym, co przed chwilą usłyszeliśmy 
w terminach dość ogólnych, nasuwa się pytanie: jakie 
konkretne sprawy społeczne w  naszym kraju wymaga
ją odpowiedzi Kościoła? Chodzi, oczywiście, tylko 
o pewne przykłady takich spraw.

KS. W. B.: Jest w iele zagadnień, k tóre nie mogą pozo
stać poza sferą uwagi Kościoła i w ierzących. P rzykła
dowo w ym ieniłbym  tu  następujące zagadnienia: 
Zagadnienie pracy. Wiemy, że trzeba lepiej, ofiarniej 
pracować, że trzeba rozw ijać obowiązkowość i poczu
cie dyscypliny pracy. To są bardzo pow ażne zagadnie
nia. Od nich zależy nasza przyszłość. Nie pow inno tu ta j 
zabraknąć głosu Kościoła, tym  bardziej że w  naszym 
rozum ieniu praca nie jest utrapieniem , ani też karą, 
ale szansą człowieka, jest w ykonyw aniem  obowiązku 
adm inistrow ania i gospodarowania tym  św iatem  i jego 
bogactwami.
Są pew ne zjaw iska, k tóre możemy określić w ręcz jako 
klęski społeczne. Do takich  należy w  naszym  społe
czeństw ie — pijaństw o. I tu ta j rów nież Kościół ma 
w iele do powiedzenia i w iele do zdziałania. Należy 
się naw et dziwić, że społeczeństwo, k tóre w  dziew ięć
dziesięciu, czy więcej, procentach uw aża się za chrze
ścijańskie, jest w łaściw ie nieczułe na w ezw ania do 
przezwyciężenia tej klęski. A cóż się z tym  wiąże? W ią
że się rozkw it cham stwa, przestępczość, zagadnienie 
stosunku do pracy — w ykonyw anej niedbale, n iesu
miennie, nieobowiązkowo. Oto tylko n iek tóre związki 
bolesnego i katastrofalnego zjaw iska.
Byłoby iluzją żądać całkowitej abstynencji, jak  to w y
kazały doświadczenia z okresu  prohibicji am erykań
skiej, ale naw et pew na przesada w  zw alczaniu alkoho
lizm u jest lepsza, aniżeli zbytnia tolerancyjność i po
błażliwość. Takie inicjatyw y i poczynania, jak  znanego 
d r M arcinkowskiego z K rakow a (notabene członka 
naszego zboru), poczyniania, które były swego czasu 
wyśmiewane, n a  pewno są pożyteczne i n ie  zasługują 
na to, by się z  nich naśm iewać. W łaściwie tacy ludzie 
są opatrznościowym i jednostkam i, k tóre powinniśm y 
otaczać opieką, a także szacunkiem , dlatego że ich 
motywy działania są  jak  najbardziej społeczne, hum a
nistyczne i m a ją  n a  celu w alkę z konkretnym  złem, 
jakie w ystępuje w  naszym  społeczeństwie.
Należy jeszcze powiedzieć o uczciwości. W łaściwie nie 
m a dość w yraźnych pojęć m oralnych co do zagadnienia 
uczciwości w  pracy, w  społeczeństwie. Cw aniactw o 
wciąż je st jeszcze otoczone kultem , n ie  zawsze zda je
my sobie spraw ę, że n iesum ienne gospodarowanie dob
rem  społecznym jest złem, je s t w ystępkiem  równym  
zamachowi na m ienie osobiste, pryw atne, a może naw et 
jeszcze większym grzechem. Tego rodzaju zjaw iska 
są też, niestety, rozpowszechnione w  naszym  społeczeń
stwie. Oczywiście, znam y ich m etrykę, wiemy, że tego 
rodzaju postaw a m ogła być cnotą w  w arunkach  prze
mocy, jak ą  przeżywaliśm y w  okresie w ojny i okupacji, 
ale przecież 27 la t n a  tym  kontynencie żyjem y w  poko
ju  i najwyższy czas, żebyśmy przeszli n a  pokojową 
gospodarkę naszym i siłam i fizycznymi, m oralnym i, 
umysłowymi, duchowymi.

RED.: Zachodzi pytanie, kto ma u nas przeprowa
dzić teologiczną refleksję nad tymi sprawami, kto ma 
wskazywać te palące problemy i szukać ich rozwią
zań. Czy nie uważa Ksiądz, że Kościół powinien prowa
dzić zespołowe badania w tej dziedzinie? Czy nie na
leżałoby tego robić wysiłkiem wspólnym, w jakiejś 
międzykościelnej grupie roboczej?

KS. W. B.: K to m a uśw iadam iać w ierzącym  te  proble
my i te  zadania? Do kogo należy robota w  zakresie 
teologicznym? Odpowiedź na  to  jest złożona. W g run 
cie rzeczy wszyscy w ierzący (przecież w yznajem y zasa
dę powszechnego kapłaństwa) pow inni aktyw nie u- 
dzielać się w  tej robocie. Nie m a zdecydowanego i zu 
pełnie wyraźnego podziału n a  duchownych i laików, 
n a  teologów i nieteologów. Znam  parę świeckich osób 
w  Polsce, z kręgu ewangelickiego, a naw et z kręgu 
marksistowskiego, k tóre pod względem  znajomości 
problem atyki teologicznej przewyższają niejednego 
absolw enta fakultetu  teologicznego. Tak samo życie 
w Kościele i osobiste życie relig ijne są dostateczną 
podstawą, by myśleć, staw iać problemy, a naw et p ró
bować je  rozwiązywać. W idzę rolę duchownych i teo 
logów w  nadaw aniu  artykulacji temu, co w  swoim 
najgłębszym  jestestw ie widzą, czują, myślą i w yznają 
nasi współwyznawcy. My jesteśm y nie jako  ich funk
cją, oni delegują nas do tego, byśm y m ówili i rozw ijali 
w zajem ną rozmowę, dialog, byśmy dostarczali możliwie 
klarow nych sform ułowań. Dlatego odbyliśmy studia te 
ologiczne, dlatego należym y do kategorii ordynow a
nych duchownych i tak w łaśnie widzę nasze pow oła
nie, zadanie, funkcje.

RED.: Czy moglibyśmy prowadzić systematyczne bada
nia nad niektórymi zjawiskami?

KJS. W. B.: Jest to bardzo tru d n e  w  naszych w aru n 
kach. M ateriału  inform acyjnego m am y bardzo dużo, 
ale jest kw estia selekcji tego m ateria łu  i tu ta j nieraz 
w łaśnie nasi świeccy współwyznawcy mogliby odegrać 
bardzo pozytywną rolę. Są w  naszych zborach lekarze, 
biologowie, fizycy, ekonomiści, socjologowie. Choćby 
to były tylko jednostki, to  przecież mogą w spółdzia
łać, w  imię swojej aktywności kościelnej, w  (tego rodza
ju  działalności. Nie widzę możliwości zorganizowania 
w  najbliższym  czasie wyspecjalizowanych zespołów czy 
kom órek studiów  w  poszczególnych Kościołach. God
nym  uwagi natom iast byłby pomysł powołania n iew iel
kiej może sekcji roboczej — czy to w  Radzie Ekum e
nicznej, czy w  społeczności Kościołów protestanckich — 
która w  usystem atyzow any sposób w zięłaby n a  swój 
w arsztat problem y społeczne, m oralno-społeczne, poli
tyczne, problem y ekologiczne, służąc swoim Kościołom 
pewnymi, już przepracow anym i, m ateriałam i, oczywi
ście z uwzględnieniem  odniesienia do naszej specyfi
ki koócielnej i teologicznej. Możemy również skorzy
stać w iele ze źródeł inform acyjnych z zagranicy, gdzie 
tego rodzaju  stud ia prowadzone są  w  Kościołach za
możniejszych, liczebniejszych, dysponujących jeszcze 
lepszym dostępem do źródeł inform acji. Pod tym  
względem możemy korzystać z ich doświadczeń b a r
dzo wiele, tym  więcej że Kościoły protestanckie w  Pol
sce przeważnie uczestniczą w  swoich św iatowych .zjed
noczeniach w yznaniow ych; sprzyja to  nam  w  rozsze
rzaniu  swoich horyzontów myślowych i  rozw ijaniu 
poczucia odpowiedzialności zarówno w  skali naszego 
k ra ju  i społeczeństwa, jak  i w  skali powszechnej 
i ogólnoświatowej.

Rozmawiał: ks. B. Tranda
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Ks. JAN NIEWIECZERZAŁ

W służbie porozumienia i pokoju
Delegacja Polskiej Rady Ekumenicznej 

w Niemieckiej Republice Federalnej

W programie pobytu naszej de
legacji w NRF przewidziano 
liczne spotkania z przedstawi
cielami społeczeństwa ewange
lickiego, z władzami miejskimi 
i krajowymi, zwiedzanie miejsc 
o znaczeniu historycznym i kul
turalnym, jak również możliwość 
zaznajomienia się z działalno
ścią charytatywną Kościoła. Za
jęłoby dużo miejsca szczegóło
we opisywanie wszystkich mo
mentów tej podróży. Stwierdzić 
należy, że duże zainteresowanie 
pobytem gości polskich okazała 
prasa, radio i telewizja. Ta
kie dzienniki, jak: „Frankfurter 
Rundschau”, „Nürnberger Zei
tung”, „Darmstädter Zeitung”, 
„Darmstädter Echo”, „Darm
städter Tagblatt”, „Frankfurter 
Neue Presse”, „FAZ”, „Mainzer 
AZ’, „Wormser Zeitung” i in
ne — zamieszczały artykuły na 
temat pobytu delegacji Polskiej 
Rady Ekumenicznej w Hesji. Ra
dio i telewizja we Frankufurcie 
nad Menem transmitowały bez
pośrednio chwile powitania de
legacji przez ks. prezydenta Hil
da i przedstawicieli Kościoła 
heskiego na lotnisku, obszerne 
fragmenty z konferencji praso
wych, jak również wywiady u- 
dzielane telewizji przez prze
wodniczącego delegacji i kie
rownika biura prasowego PRE. 
O tym, jakie znaczenie Kościół 
Hessen-Nassau przywiązywał 
do spotkania z przedstawiciela
mi polskich Kościołów oraz z ja
kim zainteresowaniem i życzli
wością wizytę tę przygotowano, 
świędczy fakt, iż delegacja tuż 
po przybyciu do Darmstadtu o- 
trzymała, przygotowaną przez 
wydawnictwo Kościoła, 58-stro- 
nicową ilustrowaną broszurę 
pt. „Ökumene in Polen” (Eku- 
menia w Polsce), zawierającą 
artykuły napisane przez kompe-

DO KO ŃCZENIE

tentnych w tych sprawach pol
skich autorów. Wydawnictwo u- 
kazało się w nakładzie 10 000 
egzemplarzy. Jego zadaniem 
jest szersze zaznajomienie spo
łeczeństwa ewangelickiego w 
NRF z życiem i pracą Kościo
łów zrzeszonych w PRE. Nad 
obsługą prasową delegacji czu
wał redaktor H. Weissgerber, 
kierownik biura prasowego Koś
cioła Hessen-Nassau.
Ponad tygodniowy pobyt dele
gacji w Kościele Hessen-Nassau 
rozpoczął się od bardzo życz
liwego powitania i wspólnej 
modlitwy w nowej kaplicy na 
lotnisku we Frankfurcie nad Me
nem. Obecny był prezydent 
Kościoła Ewangelickiego w He
ssen-Nassau, ks. Helmut Hild 
i przedstawiciel kierownictwa 
Kościoła. Prezydent Hild wygło
sił krótkie przemówienie, w 
którym zwrócił uwagę na fakt, 
iż delegacja PRE przybywa do 
NRF po raz pierwszy jako o- 
ficjalny gość Kościoła Ewange
lickiego w szczególnie ważnym 
dla społeczeństwa zachodnio- 
niemieckiego okresie (gorąca 
dyskusja na temat ratyfikacji u- 
kładów ze Związkiem Radzie
ckim i z Polską) oraz, że jej po
byt przyczynić się może do 
wzmocnienia woli działania wie
lu Niemców w NRF na rzecz 
porozumienia i pokojowej 
współpracy z Polską. Przy oka
zji wspomniał także o wizycie 
delegacji Kościoła Hessen-Na
ssau w Polsce w roku ubiegłym, 
której przewodniczył, i o głębo
kim wrażeniu, jakie wówczas 
wywieziono z Polski. Bezpo
średnie zetknięcie się przedsta
wicieli Kościołów Ewange
lickich w Niemczech Zachod
nich z życiem i pracą, jak też 
z dążeniem całego narodu pra
gnącego żyć w pokoju z inny

mi narodami oraz dążącego do 
zabezpieczenia owoców swej 
pracy na przyszłość, wywołało 
szacunek dla tego narodu i po
ważne ustosunkowanie się do 
wszelkich inicjatyw służących 
odprężeniu w Europie. Również 
obywatele Niemiec Zachod
nich zobowiązani są do kon
kretnego ustosunkowania się do 
tych zagadnień, przy czym spra
wa pokoju nie może pozostawać 
tylko w sferze idei, ale powin
na znaleźć swój wyraz w zmia
nie nastawienia do istniejącej 
rzeczywistości. Prezydent Hild, 
który niejednokrotnie (zwłasz
cza po kilku poprzednich poby
tach w Polsce) wypowiadał się 
na ten temat, napisał piękne roz
ważanie na temat pokoju, które 
początkowo zamieszczono w 
piśmie „Deutsches Pfarrerblatt” 
w 1971 r., a następnie dwukrot
nie wydano w specjalnych od
bitkach. W ten sposób ks. Hild 
kontynuuje dzieło swego po
przednika — pierwszego powo
jennego prezydenta Kościoła 
Hessen-Nassau — Martina Nie- 
moellera, znanego działacza e- 
kumenicznego i pokojowego, z 
którym delegacja polska miała 
możność zetknąć się dwukrot
nie w czasie pobytu w NRF.
W odpowiedzi na powitanie ks. 
prezydenta Hilda, przewodni
czący polskiej delegacji podzię
kował za zaproszenie i wyraził 
nadzieję, że przewidywane ro
zmowy i spotkania ze społe
czeństwem ewangelickim w 
NRF przyczynią się do pogłę
bienia wzajemnego zrozumie
nia i kontaktów ekumenicznych, 
jak również do zbliżenia w du
chu wzajemnego porozumienia 
i pokojowej współpracy naszych 
narodów.
„Powiedzcie w Polsce, że my, 
Niemcy, w przeważającej więk-
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szóści bardzo poważnie traktu
jemy sprawę pojednania” — 
oto słowa, z którymi zwrócił się 
do polskiej delegacji nadbur- 
mistrz Darmstadtu, Heinz Win- 
fried Labais, na przyjęciu wy
danym w ratuszu przez zarząd 
miejski. A dalej: „Słów polskich 
i niemieckich chrześcijan na
wołujących do pojednania słu
chaliśmy bardzo uważnie. Ten 
chrześcijański apel nie może 
być przez polityków zlekcewa
żony”. Nadburmistrz, z zawodu 
historyk, przypomniał, że dzię
ki odkryciom Mikołaja Koperni
ka, Ziemi i jej mieszkańcom 
przypadło inne, skromniejsze 
miejsce we wszechświecie, a co 
za tym idzie, winniśmy w skrom
ności zrozumieć naszą wzajem
ną ludzką od siebie zależność. 
Aczkolwiek prawda ta została 
przez hitleryzm odrzucona i za
stąpiona przez straszliwy terror 
i nieszczęścia, to jednak jest 
czas, byśmy sobie podali ręce 
ponad wytworzonymi przepa
ściami i granicami. Oczywistą 
zaś jest rzeczą, że aby uniknąć 
powtórzenia się podobnych nie
bezpieczeństw, nie należy o 
przeszłości zapominać, ani jej 
grozy pomniejszać.
Po odpowiedzi przewodniczące
go polskiej delegacji i wręcze
niu upominków wywiązała się o- 
żywiona ogólna rozmowa, w 
której wzięli również udział licz
nie zgromadzeni wyżsi urzędni
cy zarządu miejskiego. Było to 
pierwsze spotkanie z przedsta
wicielami władz lokalnych w 
Hesji. Podobne wizyty złożyli

przedstawiciele Polskiej Rady 
Ekumenicznej w magistracie 
Frankfurtu nad Menem, gdzie 
polska delegacja podejmowana 
była w sali cesarskiej przez 
burmistrza, doktora Faya; w 
Wormacji — mieście Marcina 
Lutra — przez nadburmistrza 
dr. Kuhfussa oraz w Wiesbade- 
nie, gdzie polskich gości przy
jął heski minister kultury Frie- 
deburg. Godzi się wspomnieć, 
że w dniu wizyty polskiej dele
gacji u burmistrza Frankfurtu 
na budynku ratusza powiewała 
pośród flag miejskich i krajo
wych również flaga polska.
Drugiego dnia wizyty delegacja 
zwiedziła wypoczynkowy ośro
dek kościelny w Manloff, a na
stępnie — odbudowaną fortecę 
z czasów rzymskich w Saalbur- 
gu. Tegoż samego dnia odbyło 
się oficjalne spotkanie z zarzą
dem Kościoła i zaproszonymi 
gośćmi w Akademii Ewangelic
kiej w Arnoldshain. Wywiązała 
się interesująca dyskusja, w 
której m. in. wziął udział ks. dr 
Martin Niemoeller.
Do bardzo ciekawych chwil za
liczyć należy zwiedzanie Mona- 
steru, gdzie znajduje się zabyt
kowa katedra i muzeum Guten
berga. Pamiątki reformacyjne w 
Warmacji interesują wszystkich 
protestantów. Goście polscy 
powitani byli przez dziekana, 
dr. Lorge, który towarzyszył de
legacji w czasie zwiedzania 
miasta. W Rudesheim wszyscy 
uczestnicy wsiedli na łódź mo
torową misji wewnętrznej noszą
cą nazwę „J. R. Wichern” by w

Ks. bp Jan  Niewieczerzal i nadbu r- 
m istrz dr K uhfuss na przyjęciu w  
W orm acji

czasie czterogodzinnej podróży 
po pięknej trasie na Renie (słyn
na Lorelei) dowiedzieć się o 
formach pracy, jaką prowadzi 
Kościół pośród marynarzy flo
ty śródlądowej. Załoga łodzi 
składa się ze sternika oraz pa
stora, który na małym statku od
prawia nabożeństwa dla pra
cowników portowych, udziela 
ślubów i chrzci dzieci. W sobo
tę, dnia 15 kwietnia, delegacja 
zwiedzała Kościół w Creglin- 
gen (gdzie znajduje się słynny 
ołtarz Riemenschneidera), mia
sto Rottenburg i Norymbergę.
W niedzielę 16 kwietnia ucze
stnicy delegacji w różnych Koś
ciołach wygłosili kazania. Po
niedziałkowa prasa zamieściła 
obszerne wzmianki na ten te
mat, poświadczając zaintereso
wanie, z jakim goście polscy 
spotkali się w społeczeństwie 
zachodnioniemieckim. Niedziel
ny wieczór upływał delegacji na 
miłym spotkaniu z wiejską pa
rafią, w której pastorem jest ko
bieta.
Nie sposób wyliczyć wszystkich 
spotkań i omówić doznań, jakie 
towarzyszyły polskiej delegacji 
w czasie opisywanej wizyty, ale 
trzeba powiedzieć o wizycie w 
instytucie konfesyjnym w Ben- 
sheimie, o zwiedzaniu instytucji 
charytatywnych Kościoła, a tak
że zakładów firmy samochodo
wej „Opel” w Riisselsheim oraz 
spotkaniu z kierownictwem i ra
dą zakładową tego olbrzymiego 
koncernu.
Wizyta delegacji Polskiej Rady 
Ekumenicznej odbiła się gło-
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śnym echem w społeczeństwie 
zachodnioniemieckim. Świad
czyły o tym informacje prasowe, 
różnego rodzaju spotkania oraz 
przejawiana wszędzie chęć dy
skutowania na temat stosunków 
między Polską a NRF i szans 
na ich poprawę. Fakt, że dele
gacja polska zapraszana była 
przez władze ministerialne i 
krajowe, świadczy o tym, że nie 
traktowano jej jedynie jako de
legacji kościelnej.
Uczestnicy delegacji zdawali 
sobie sprawę, że przypadła im 
w udziale szlachetna misja czy- 
nicieli pokoju, współbudowni-

czych mostów nad przepaścia
mi. Rozmowy i dyskusje toczo
ne w czasie spotkań w najróż
niejszych środowiskach — po
zwalały dokładniej zaznajomić 
się z rzeczywistą sytuacją i sta
nem stosunków pomiędzy NRF 
a Polską, pozwalały dostrzec 
trudności, ale też i szanse na 
pokojowe współżycie w przysz
łości. Te zagadnienia stanowiły 
też tło ostatnich rozmów pro
wadzonych w gościnnym domu 
prezydenta, ks. H. Hilda, w 
przeddzień odlotu, kiedy to w 
gronie najbliższych jego współ
pracowników zastanawiano się

DLA N IETEOLOGÓW

P r e d e s t y n a c j a

Wokół pojęcia predestynacji na
rosło wiele nieporozumień i u- 
przedzeń. Uważa się, że jest ono 
nie do przyjęcia, sprzeczne z te
zą o wolnej woli, moralnie nie
bezpieczne, wykluczające moż
liwość wyboru między złem a 
dobrem. Obrońcom predestyna
cji zarzuca się — zwłaszcza Kal
winowi, autorowi Podstaw reli- 
gii chrześcijańskiej i jego ucz
niom — bezwzględną surowość 
w głoszeniu tej doktryny.
Na uformowanie się zniekształ
conego obrazu wpłynęły idee fi
lozoficzne, nadające predesty

nacji sens odmienny od biblij
nego, wskutek czego słowo to 
bywa rozumiane jako zdetermi
nowany los i dlatego kojarzy się 
nam, dziedziczącym myśl gre
cką, z bezimienną, ślepą siłą, 
której podporządkowane jest 
nawet samo bóstwo. Pismo 
święte mówi natomiast o prze
znaczeniu, ale nie w sensie zde
terminowanego losu, lecz oso
bistego działania mądrego, wol
nego i od nikogo niezależnego 
Boga.
Główną przyczyną zamieszania 
i nieporozumień jest abstrak

Łódź m isji śródlądowej Kościoła 
H essen-Nassau. M oment zwiedzania 
je j przez delegację Polskiej Rady

nad kontaktami ekumenicznymi 
w przyszłości. Końcowe prze
mówienie prezydenta Hilda, wy
głoszone w kaplicy na lotnisku 
(pojawił się tu także szczery 
przyjaciel naszego narodu, ks. 
dr M. Niemoeller) zawierało ton 
wdzięczności i nadziei na lep
sze jutro naszych wzajemnych 
stosunków i wiarę w błogosła
wione działanie chrześcijan na 
rzecz pokoju i braterstwa mię
dzy ludźmi. Polska delegacja 
odlatywała do kraju z przeko
naniem, iż jej pobyt w NRF przy
służył się sprawie porozumienia 
i pokoju między ludźmi.

cyjne pojmowanie predestyna
cji, jakby sama w sobie wyra
żała ona określoną treść, jakby 
nie wyrażała niczego poza nie
zgłębioną — przygniatającą i o- 
burzającą —' wszechmocą Bożą, 
nie dającą pogodzić się z dobrą 
nowiną, jaką jest Objawienie.
Inną przyczyną jest myślenie 
kategoriami filozoficznymi. One 
to stawiają nas wobec trudnych 
do rozstrzygnięcia problemów, 
rzutujących na sposób wyraża
nia naszej wiary. Do takich 
problemów należy pojęcie cza
su i wieczności. Pytamy, jaka 
jest zależność naszego doczesne
go życia od przeszłości, w jaki 
sposób wieczność determinuje 
czas i to, co się w czasie dzieje. 
Pytamy, w jaki sposób Wiekui
sty może z góry określać to, co 
się stanie w czasie i czy chce to 
określać. Dochodzimy w ten 
sposób do klasycznej ślepej u
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liczki, do pytania bez odpowie
dzi: czy człowiek pozostaje wol
ny, jeżeli wszystkie jego dni i 
wydarzenia życia zostały z gó
ry określone? Jeżeli zaś jest 
wolny, to czy Bóg jest wszech
mocny?
Również pojęcie wyboru nasu
wa pewne trudności. Pytamy, 
czy można pogodzić ze spra
wiedliwości Bożą wybór jed
nej części stworzenia kosztem 
drugiej. Dochodzimy więc do 
innej klasycznej ślepej uliczki: 
Bóg jest niesprawiedliwy, jeże
li nie traktuje wszystkich jed
nakowo, jeżeli nie uznaje tych 
samych praw dla wszystkich. 
Cóż więc może znaczyć odrzu
cenie i potępienie w nauce o 
Bogu miłości?
Można by dorzucić więcej tego 
rodzaju pytań, wynikających z 
nauki o predestynacji, jeśli my
ślimy o niej kategoriami filozo
ficznymi.
Spróbujmy spokojnie przyjrzeć 
się zagadnieniu i bez uprzedzeń, 
odłożywszy na bok cały bagaż 
filozoficzny, wyjaśnić sobie, co 
na ten temat mówi Pismo świę
te. Nie będziemy przy tym po
sługiwali się poszczególnymi 
cytatami oderwanymi od kon
tekstu. Prawdziwie biblijna me
toda nie polega na operowaniu 
wyrwanymi i odpowiednio do
branymi cytatami, ale na poszu
kiwaniu sensu objawienia Bo
żego w kontekście całej Biblii. 
Poszczególne teksty biblijne 
można rozumieć i wyjaśniać je
dynie w świetle świadectwa, ja
kie daje cała Biblia. Odnosi się 
to zwłaszcza do zadania, jakie 
sobie stawiamy, mianowicie: 
czego możemy dowiedzieć się z 
Pisma świętego na temat prede- 
stynacji. Dodajmy, że czytając 
Pismo, czynimy to jako ludzie 
wierzący, ponieważ jest ono a- 
dresowane nie do kogo innego, 
jak właśnie do wierzących.
W naszych rozważaniach bę
dziemy posługiwali się raczej 
słowem wybranie” niż „prede- 
stynacja”, chociaż tego ostat
niego nie wykluczamy, ponie
waż występuje ono (chociaż 
rzadko, bo tylko dwanaście ra
zy) w Piśmie świętym i teolo
gia tradycyjna posługuje się 
nim niemal bez wyjątku. Poję
cie wybrania jest o wiele szer
sze i bliższe sensowi Biblii, a 
jednocześnie wierniejsze termi
nologii biblijnej.

Trzeba jednocześnie stwierdzić, 
że istnieją pojęcia całkiem lub 
prawie jednoznaczne z wybra
niem, takie jak: łaska, powoła
nie i — właśnie — predestyna- 
cja. Trzeba o nich pamiętać, aby 
mówić o wybraniu w sensie bi
blijnym, to znaczy o odwiecznej 
decyzji Boga, decyzji, wyróż
niającej spośród innych tych, 
których dotyczy, decyzji nie za
służonej i łaskawej, decyzji, 
która ma swój cel i skutki. 
Czytelnik Biblii, choćby nawet 
nie znał się specjalnie na teolo
gii, bez trudu spostrzeże, że po
jęcie wybrania odnosi się w Sta
rym Testamencie do Abrahama 
i do wszystkich jego potomków. 
Możemy stwierdzić przede 
wszystkim, że wybranie Abra
hama nie było celem samym w 
sobie. Patriarcha został wybra
ny i powołany ze względu na 
swe potomstwo, a przez nie 
wszystkie narody ziemi ucze
stniczą w błogosławieństwie 
pierwszego wybranego. Następ
nie możenąy stwierdzić, że wy
bór Abrahama jest ogniwem w 
całym ciągu decyzji Bożych, 
który to ciąg sięga aż do same
go aktu stworzenia. Jedenaście 
pierwszych rodziałów księgi 
Genesis opowiada tę prehisto
rię wyboru Izraela, a list do 
Hebrajczyków wymienia wielu 
świadków Bożych, następców 
powołania pierwszego patriar
chy, co więcej, przedłuża — 
jak rzecz całkowicie normalną 
— ten szereg wstecz, sięgając 
aż do stworzenia świata. Warto 
zwrócić uwagę, że w tym szere
gu została wymieniona również

pogańska prostytutka Rachab, 
jako przez wiarę uczestnicząca 
w wybraniu Ludu Bożego, z 
czego wynika, że Bóg w swoim 
wyborze nie nakłada sobie ja
kichś ograniczeń.
Dopiero jednak w Nowym Te
stamencie znajdujemy najpeł
niejszy wyraz Bożej nie skrę
powanej decyzji. W odniesieniu 
do Jezusa słowo „wybrany” po
jawia się tylko jeden raz, co 
prawda w ustach Jego katów 
(Łuk. 23:35), to jednak wiele 
stwierdzeń dotyczących osoby 
Jezusa wskazuje na to, że auto
rzy nowotestamentowi do Nie
go odnoszą proroctwo Izajasza: 
„Oto wybrany mój, w którym 
mam upodobanie” (Izaj. 42:1), i 
w Nim widzą wypełnienie ca
łego Starego Testamentu. Jezus 
Chrystus jest prawdziwym wy
branym Bożym w najwłaściw
szym sensie tego słowa.
Trzeba jednak i w tym przy
padku podkreślić, że i w Nowym 
Testamencie wybranie Jezusa 
nie było celem samym w sobie. 
Wprawdzie w inny sposób niż 
Abraham, ale wybrany został 
Jezus ze wględu na innych i 
tylko ze względu na nich. Zgro
madzeni wokół Niego apostoło
wie, jeszcze przed Wielkim Pią
tkiem ilustrują myśl, że treścią 
tego życia jest życie innych. Po 
zmartwychwstaniu, wniebo
wstąpieniu i zesłaniu Ducha 
Świętego, Kościół, który jest w 
rzeczywistości zgromadzeniem 
wybranych, uzasanienie tego 
wybrania znajduje w osobie Je
zusa Chrystusa i świadczy o tym 
wobec świata. b . Tr.

O F I A R Y  N A  W Y D A W N I C T W O

Karol Matys — zł 50; Paweł Czernek — zł 20; Hanna Zimnoch i 
Małgorzata Bylicka-Piątka — zł 100; Florentyna Zielińska — 
zł 20; N. N. — zł 20; Ks. JHugon Pudell — zł 50; Józef Skałka — 
zł 50; N. N. — zł 113; Florentyna Krentz — zł 50; J. F. — zł 100; 
O. Konrad Hejmo — zł 2j00; Maria Szulc — zł 50; Anna Staniew- 
ska — zł 50; Ben Jankowski (USA) — zł 850; Jan Marek zł 40; 
Marta Simon — zł 50; Mec. Halina Więckowska — zł 52; Zofia 
Philipp — zł 28. D z i ę k u j e m y !

Przypominamy, że ofiary na Wydawnictwo Jednota można prze
kazywać na konto: PKO Warszawa, VIII OM, nr 153-14-920651, 
bądź też przesyłać przekazem pieniężnym pod adresem: Admini
stracja miesięcznika „Jednota”, Warszawa, al. Świerczewskiego 
76a.
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K s .  J ó z e f  S p l e s z y ń s k i

Ks. Józef Spleszyński, superin ten- 
den t Kościoła Ew angelicko-Refor
m owanego w  la tach  1847—1879, nie 
był teologiem w  ogólnie rozum ianym  
tego słow a znaczeniu, tzn. nie był 
naukowcem , profesorem , teorety
kiem, k tóry  w niósłby nowe elem en
ty do istniejących systemów teolo
gicznych lub stw orzył w łasny sy
stem. Był natom iast teologiem w  tym  
sensie, w  jak im  jest każdy w ierzą
cy człowiek.

P rzede w szystkim  jego głęboka w ia
ra , podbudow ana gruntow nym i s tu 
diam i n a  Uniw ersytecie W arszaw 
skim  i Berlińskim , uzew nętrzniała 
się  w  działaniu  praktycznym , w 
czynnej służbie pastorskiej, której 
pew ne efekty możemy oglądać i dzi
siaj. Fakt, że studiow ał w  Berlinie 
w  la tach  1827—1831, m ówi nieco i o 
jego przekonaniach czy raczej ukie
runkow aniu  teologicznym, zwłaszcza 
gdy dodam y, że m iał takich  nau^ 
czycieli, ja k  np. Schleierm acher, 
S trauss, Hegel, R itter. Nas in te resu 
ją  jednak  nie tyle poglądy teologi
czne ks. Spleszyńskiego, ile p rak ty 
czne przejaw y jego w iary  — służba 
Kościołowi Chrześcijańskiem u, któ
rego d robną cząstkę stanow i Kościół 
reform owany.

Józef Spleszyński urodził się w  Siel- 
cu (Kieleckie) dn. 6 lutego 1808 r. 
Pochodził z niezam ożnej rodziny 
szlacheckiej, z dziada pradziada re 
form ow anej. Ojciec, Jan , był zarząd
cą dóbr ziemskich, m atka — Anna 
z K laudyjanów  — była córką du
chownego. Józef był jednym  z  k il
korga ich dzieci. Nauki odbierał w 
Lublinie, oddany pod serdeczną, ale 
i rygorystyczną opiekę ks. Jakuba 
Glassa, pastora zboru augsburskiego 
w  tym  mieście. Jego towarzyszem  
szkolnym był Jan  Trepka, później
szy długoletni radca Konsystorza.

W 1826 r. ukończywszy liceum  lu 
belskie, 18-letni Józef postanow ił zo
stać pastorem . Była to decyzja ze 
wszech m iar d la  Kościoła radosna 
i ogrom nie potrzebna, bo już w ów 
czas odczuwało się b rak  duchownych 
reform owanych. Nic więc dziwnego, 
że Spleszyński szybko otrzym ał sty 

pendium  ówczesnego K onsysto
rza Ewalngelicko-Reformowanego 
i wkrótce, 3 października 1826 r., 
mógł rozpocząć — zgodnie z ówcze
snym  zwyczajem  — studia na w y
dziale filologii U niw ersytetu W ar
szawskiego, a po roku został zapisa
ny na wydział teologiczny w  U ni
w ersytecie Berlińskim . Ukończył go 
w 1831 r. i w rócił do W arszawy, gdzie 
zastał nieco inną sytuację. Podczas 
jego nieobecności (1828 r.) nastąpiło  
ważne w ydarzenie — utw orzono bo
wiem  w spólny K onsystorz d la  obu 
wyznań ewangelickich w  Królestw ie 
Polskim. Młody Spleszyński, po zło
żeniu kościelnych egzam inów uzy
skał zezwolenie n a  ubieganie się 
o pracę pastora ewangelickiego w 
kraju . O dnotujm y w  tym  m iejscu 
zdarzenie charakterystyczne: jedno
głośnie w ybrała go n a  swego s ta 
łego pastora ewangelicko-augsbur-. 
ska parafia w  Grodźcu. Ten wybór 
zdecydował o natychm iastow ej o r
dynacji na pastora. Uroczystość m ia
ła miejsce w  Kaliszu, 26 m arca 
1832 r. A ktu ordynacji dokonał ks. 
Módl, radca Konsystorza, superin
tendent diecezji kaliskiej. W tym  sa 
mym roku ks. Spleszyński poślubił 
W eronikę z Szedlewskich.

W parafii w Grodźcu pracował sie
dem  la t i dał się tam  poznać jako 
rzutki organizator, -niezwykle su
m ienny pracownik i św ietny kazno
dzieja. Zdobył m ir i sym patię ze stro 
ny parafian. P raca  jego n ie  została 
nie zauważona. K iedy w  1839 roku 
zm arł ks. L. Teichm an, radca K on
systorza, superin tendent diecezji 
w arszaw skiej i pastor stołecznego 
zboru reform owanego, G eneralny 
Konsystorz n ie  m iał wątpliwości, 
kom u powierzyć zbór w  W arszawie. 
We w rześniu tego roku członkowie 
parafii jednom yślnie w ybrali ks. 
Spleszyńskiego n a  swego pastora, 
a w  rok później Rada A dm inistracyj
n a  K rólestw a m ianow ała go radcą 
Konsystorza Generalnego. Superin- 
tendenturę diecezji w arszaw skiej 
otrzym ał ks. J. Ludwig, pastor aug
sburski w  W arszawie.
Pierwsze la ta  w  zborze w arszaw 
skim  nie należały do łatwych, ja k 

kolw iek i później nie brakow ało w 
życiu pastorskim  ks. Spleszyńskiego 
mom entów trudnych, wym agających 
uporu, m ądrości i konsekwencji w 
postępowaniu. Może d la lepszego 
zrozum ienia ówczesnej sytuacji p a 
sto ra  dodajmy, że był on bardzo o- 
ograniczony w  działaniu i in icjaty
wach. O trzym ując od zboru m andat 
pastorski zobowiązywał się, „aby w 
niczym najm niejszych zm ian nie za
prowadzać w  zborze”. Można więc 
sobie wyobrazić, ile mądrości, ku ltu 
ry, tak tu  i inteligencji kryło się za 
lakonicznym  sform ułowaniem , jed 
nego z dokum entów tam tych czasów”, 
że „celem założenia szkoły parafia l
nej sta ran ia ks. Spleszyńskiego po
m yślnie uwieńczone zostały“.
Tak więc pracę w  zborze w a r
szaw skim  rozpoczął, działając zresztą 
zgodnie z duchem  naszego wyznania, 
od troski o kształcenie dzieci i m ło
dzieży. Nie w ystarczało m u naucza
nie religii w  gim nazjum  i na pen
sjach. B rak  szkoły parafialnej, w  
której w ykładane byłyby ówcześnie 
obow iązujące przedmioty, b rak  ka te
chizm u w  ojczystym  języku — od
czuwał głęboko i nie mógł się z tym  
pogodzić. Wyżej przytoczony prze
pis, „aby w  niczem najm niejszych 
zm ian n ie zaprowadzać w  zborze”, 
uniem ożliw ił m u napisanie i ułoże
n ie nowego — polskiego katechizm u. 
W ybrał więc wyjście pośrednie i 
przetłum aczył obowiązujący ka te
chizm  niem iecki ks. Sauyaxa. I w ilk 
były syty, i owca cała. P ierw szy etap 
m iał za sobą. Zbór zaakceptował 
jego poczynania. Można było przy
stąpić do następnego etapu. Przeko
nał parafian  i w  roku szkolnym 
1844—1845 otw arta została szkoła pa
rafialna, do której od razu przyjęto 
164 uczniów i uczennic różnych w y
znań, a ks. Spieszyńskiemu pow ie
rzono kierownictwo. Opiekował się 
szkołą do 1870 roku i zdobył duże 
uznanie ówczesnych w ładz ośw iato
wych (w 1862 r. powołany naw et 
został przez Radę A dm inistracyjną 
K rólestw a na honorowego członka 
Rady W ychowania).
W lutym  1849 r. nastąpiło rozdzie
lenie Konsystorza G eneralnego i 
przywrócony został stan  sprzed roku 
1828, przy czym w ydane zostały ca r
skie przepisy o zarządzaniu i s ta tu 
cie Kościoła Ewangelicko-Reform o
wanego w  Królestwie. Pow stała więc 
szalenie trudna sytuacja: należało na  
nowo zorganizować cały Kościół, 
zwołać Synod i powołać wyznaniowy 
Konsystorz. ów czesna K om isja Rzą
dow a Spraw  W ewnętrznych i d u 
chowni tymczasowo powierzyli zala-
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tw ienie tych skom plikowanych 
spraw  — z pewnością p rzekraczają
cych siły jednego człowieka — ks. 
Józefowi Spleszyńskiemu.

Dziś już trudno sobie wyobrazić, 
jak  w ielką i m rów czą pracę człowiek 
ten wykonał, wyw iązując się w  pełni 
z poleconego zadania. Jeszcze tego 
samego roku zebrał się Synod, a 
w krótce potem Rada A dm inistra
cyjna m ianow ała ks. Spleszyńskiego 
superin tendentem  Kościoła Refor
mowanego w  K rólestw ie i w icepre
zesem Konsystorza. O bjął więc on 
najwyższe urzędy w Kościele i, jak 
czas pokazał, spraw ow ał je w  spo
sób godny, mądry, m ając przede 
wszystkim na względzie dobro 
swego Kościoła.

Jako superitendent troszczył się 
o wszystkie istniejące zbory refo r
mowane, a naw et udało m u się 
wskrzesić zam kniętą parafię  w  Se
ra ju  i  dzięki zapobiegliwości — za
bezpieczyć jej byt. Podobno w iedział
0 praw ie każdej rodzinie reform o
w anej żyjącej w  diasporze i s ta ra ł 
się utrzym ać jej łączność z Kościo
łem. Tam, gdzie liczba w spółw y
znawców była nieco większa, usiło
w ał -tworzyć tzw. filiały, bądź p ara
fie dojazdowe (np. w  Lublinie, K u- 
cowie, Suwałkach i Żyrardowie). W i
zytowanie zborów należało do jego 
stałych obowiązków, które w ypeł
n ia ł skrupulatnie, doceniając znacze
nie, jakie parafianie przyw iązują do 
odwiedzin starszego duchownego 
Kościoła oraz — z drugiej strony 
— wizyty te stw arzały okazje by bez
pośrednio poznać kłopoty, trudności
1 potrzeby każdego zboru, a później 
problem y te przedstaw iać Konsysto- 
rzowi i skutecznie je rozwiązywać. 
Poza funkcją superin tendenta sp ra
wował urząd w iceprezesa Konsysto
rza i był p raw ą ręką prezesów Sy
nodu (których w owym czasie w y
bierano co roku), n ik t bowiem jak 
on nie znał równie dobrze w szyst
kich spraw  i problem ów Kościoła, 
n ik t jak  on n ie wiedział, k tóre kw e
stie powinny w płynąć pod obrady. 
Trzecią stałą funkcją było, jak  już 
wspomniano, proboszczostwo parafi 
warszaw skiej. W iązało się z tym  w ie
le pracy, żm udnych i długoletnich 
sporów z K olegium  Kościelnym, k tó 
re wychodząc z założenia, że du
chowny w inien zajm ować się -tylko 
i wyłącznie spraw am i duszpaster
stw a — odmawiało mu praw a do u- 
działu w  zebraniach kolegialnych i 
możliwości współdecydow ania w 
różnych poczynaniach — adm inistra
cyjnych, form alnych i finansow}'ch

— parafii. Nie doczekał już ks. Sple- 
szyński zm iany stanow iska św ie
ckich w  tej spraw ie, dopiero bowiem 
w  1884 r. uznano za niew łaściw e ta 
kie postępowanie i następca ks. Sple
szyńskiego — ks. A ugust K arol Diehl 
(por. Jedno ta  3/72), jako pierwszy 
duchow ny wszedł w  skład Kolegium 
Kościelnego.
Poza stałym i obowiązkam i przypadło 
ks. Spleszyńskiem u w  udziale w y
konyw anie w ielu prac, zlecanych w 
zw iązku z  ak tualną sytuacją i po
trzebam i Kościoła, prac w ym agają
cych dużego nakładu czasu i poświę
cenia. I tak, poza w ym ienioną już 
szkołą parafialną, ks. Spleszyński 
przewodniczył w  kom itecie budowy 
Kościoła warszawskiego, grom adził 
fundusze na ten  cel, zabiegał o po
życzki i darowizny, zyskiw ał -popar
cie i życzliwość wysoko postawio
nych osób, m.in. hr. Berga. W dniu 
30 października 1866 r. położono k a 
m ień w ęgielny i zaczęto wznosić m u- 
ry. N iestety, już po roku okazało 
się, że zebrane fundusze są n ie w y
starczające i trzeba w strzym ać -prace. 
P róbow ał ks. Spleszyński jeszcze za
biegać o pieniądze i środki n a  kon
tynuow anie budowy, ale  i wiek, 
i liczne zajęcia staw ały  tem u na  
przeszkodzie. Nie doczekał więc u- 
kończenia dzieła, które rozpoczął, ale 
znalazł godnego następcę i kontynu
atora swych planów  i m arzeń w  
ks. Auguście Diehlu, który w półtora 
roku po śm ierci ks. Spleszyńskiego, 
20 października 1880 r., poświęcił no 
w y kościół.
Ogrom ną pracę w ykonał ks. Sple
szyński układając w ojczystym języ
ku śpiew nik i m odlitew nik Kościoła 
Reformowanego. P racę -tę zlecił mu 
Synod, zdając sobie sprawę, jak 
w ielka luka pow stała na tym  odcin
ku działania Kościoła. P raca nad 
śpiew nikiem  zajęła ks. Spleszyńskie
m u wiele lat, tym  bardziej że na  po
lecenie specjalnej K om isji synodal
nej m usiał dokonywać popraw ek i 
w eryfikow ać teksty. N iew ątpliw ą za
sługą ks. Spleszyńskiego jest w pro
w adzenie do śpiew nika w ielu m e
lodii staropolskich, obok znanych 
niem ieckich i francuskich. Śpiew ni
ka po raz pierw szy użyto podczas 
nabożeństw a w  pierw szą niedzielę 
A dw entu w  1866 r., w  zborze w ar
szawskim.
Ażeby n ie pom inąć żadnej z w yko
nyw anych przez Księdza Superin ten
denta prac dodajm y, że zajm ow ał się 
on również ułożeniem  projektu  „O r
ganizacji Kościoła Ewangelicko-Re
form owanego w  K rólestw ie Pol
skim ”. W 1856 r. p ro jek t ten został

ogłoszony drukiem , ale nie uzyskał 
zatw ierdzenia Synodu ze względu 
na w iele kontrow ersyjnych punktów . 
P raca jednak  w ykonana została o- 
gromna.

W arto przez chw ilę zatrzym ać się 
przy życiu osobistym ks. Spleszyń
skiego. Jak  wspom niano na począt
ku, w  roku swej ordynacji pastor
skiej założył też rodzinę. Z m ałżonką 
swą, W eroniką, przeżył p raw ie 50 lat. 
Uchodzili za m ałżeństwo mogące s łu 
żyć przykładem  harm onii, m iłości i 
jedności. A doświadczeń ciężkich im 
nie brakło. Spośród kilkorga dzieci 
stracili dw oje (już podchowanych), 
synową i w iele la t patrzyli n a  n ie 
uleczalną chorobę syna. W ychowy
w ali też u  siebie dw ie w nuczki — 
półsieroty. Ks. Spleszyński w  gro
nie rodzinnym  był szanow anym  p a
triarchą, a wśród przyjaciół i zboru 
ceniono jego w ielką uczciwość, bez
interesowność i sumienność. Był p a 
storem, który odwiedzał swych p ara
fian w  ich domach, przyjm ow ał u 
siebie, osobiście uczył dzieci n a jb ied 
niejsze, których rodzice n ie mogli 
posyłać do szkół. Nigdy n ie w yrę
czał się w  tych spraw ach — jak  
również w  w ypełnianiu  czynności r e 
ligijnych — drugim  pastorem  (od 
1861 r. m iał w  zborze do pomocy 
tzw. księdza-adiunkta, A ugusta K a
rola Diehla), naw et wówczas, gdy 
stan  zdrow ia by tego wym agał. 
Ks. Diehl tak  nap isał o n im : „Rzec 
można, że ks. Spleszyński był zan ie
pokojony w  sum ieniu swoim i m nie
mał, że sta je się niew iernym  w  po
w ołaniu swoim, gdyby m iał się w y
ręczyć, a bezinteresowność posunię
ta  została do tego stopnia, że nie 
przyjm ując słusznego w ynagrodze
nia, sam  n ieraz ponosił koszty”.
U m arł nagle, podczas udzielania ślu 
bu, 16 lutego 1879 r. W iadomość o 
jego śmierci obiegła tego samego 
dnia całą W arszawę. Poniedziałkowe 
dzienniki praw ie wszystkie inform o
wały o tym  sm utnym  w ydarzeniu. 
W pogrzebie uczestniczyły tysiące lu 
dzi różnych w yznań i stanów. Nie 
tylko Kościół i zbór reform ow any 
żegnał swego pastora. „W godzinę 
pogrzebu ulica Leszno od R ym ar
skiej do Orlej — pisze w e w spom nie
niu ks. A. Diehl — przepełniona była 
publicznością, a o dociśnięciu się do 
kościoła mowy być nie mogło“. 
Pochowano swego S uperin tendenta 
na cichym cm entarzu  przy ul. Żyt
niej, a  zbór w arszaw ski, w  którym  
pastor pracow ał 40 lat, postawił n a  
jego grobie granitow y obelisk.

Oprać. Barbara Stahl
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W szkole, do której zapisał mnie Frank, uczyły 
się prawie wyłącznie dzieci murzyńskie i porto- 
rykańskie. Nauczyciele i administracja więcej 
czasu poświęcali na utrzymanie porządku, niż na 
nauczanie. Było to miejsce ciągłych bójek, nie
moralnego zachowania i nieustannej walki prze
ciwko tym, którzy reprezentowali władzę.
Każda szkoła Brooklynu miała przynajmniej 
dwa lub trzy gangi, obejmujące chłopców i dzie
wczęta, zamieszkałe na określonym terenie. 
Niekiedy były to gangi zwalczające się i, jeśli 
znalazły się w jednej klasie, wywoływały ciągłe 
bójki. To było coś nowego dla mnie. Codziennie 
w szkole zdarzała się jakaś bójka — na koryta
rzach albo w klasach, a po lekcjach na podwórzu
— z której zawsze ktoś wychodził pokrwawiony. 
Frank ciągle przestrzegał mnie, żebym nie w y
chodził na ulicę nocą.
— Gangi, Nicky! Oni ciebie zamordują. Włóczą 
się po ulicach jak stada wilków. Gotowi są za
bić każdego obcego.
Kazał mi prosto ze szkoły wracać do domu, 
nigdzie nie wychodzić i trzymać się z dala od 
band.
W końcu jednak miałem zajście z gangiem. Wra
cając ze szkoły nie śpieszyłem się, sporo czasu 
marudziłem w parku przyglądając się jakiemuś 
człowiekowi z mówiącą papugą. Skakałem 
wkoło niego, śmiałem się, gadałem do papugi, 
gdy nagle człowiek spoważniał, przycisnął papu
gę do piersi, obrócił się i odszedł. Obejrzałem 
się. Jakichś piętnastu chłopców, większych ode 
mnie, otaczało mnie półkolem. Obstąpili mnie 
i jeden z nich powiedział:
— Ty, z czego tak się śmiejesz?
— Z tej zwariowanej papugi — pokazałem pal
cem szybko oddalającego się człowieka.
— Także coś! A — ty tu gdzie mieszkasz?.— 
spytał mnie chłopak o nieprzyjemnym wyrazie 
twarzy.
Czułem, że na coś się zanosi i zacząłem się jąkać: 
—Jjja mieszkam u mojego brata. Tttam dalej, 
na tttej ulicy.
— Jak ty mieszkasz tam, na tej ulicy, to my
ślisz, że już wolno ci łazić po naszym parku i chi
chotać jak hiena? No? Myślisz tak, co? Nie wiesz 
że to jest teren Biskupa? Człowieku, my nie 
chcemy nikogo obcego na naszym terenie, a 
zwłaszcza takich typów, co chichoczą jak hieny. 
Spojrzałem dookoła i zrozumiałem, że to nie 
przelewki. Zanim zdążyłem odpowiedzieć, chło
pak o nieprzyjemnym wyrazie twarzy wycią
gnął z kieszeni nóż, który z trzaskiem się otwo

rzył ukazując błyszczące ostrze siedmio calowej 
długości.
— Wiesz, co ci teraz zrobię? — powiedział— 
Poderżnę ci gardło i będziesz toczył juchę, jak 
bydlę, do którego jesteś podobny.
— Czczczłowieku — jąkałem — cco ci się 
ssstało? Dlaczego chcesz mnie zarżnąć?
— Bo mi się nie podobasz. Dlatego — odpowie
dział i zaczął przyciskać mi do brzucha ostrze 
noża. Drugi członek gangu, wysoki, kolorowy 
chłopak odezwał się:
— Chodź stary. Zostaw go. Ten dzieciak dopie
ro co tu spadł z Portoryko. Nawet nie wie, o co 
chodzi.
Nieprzyjemnie wyglądający chłopak cofnął się 
ze złośliwym uśmiechem:
— Okay, ale któregoś dnia dowie się, o co cho
dzi. I lepiej niech nie włazi na teren Biskupa. 
Odwrócili się i odeszli. Biegiem puściłem się do 
domu i resztę dnia spędziłem na rozmyślaniach.

Następne zajście miałem w kilka tygodni póź
niej. Lekcje się skończyły i szedłem koryta
rzem do drzwi. Czułem, że za mną idzie kilku 
chłopców. Obejrzałem się przez ramię i ujrzałem 
pięciu czarnych chłopaków i jedną dziewczynę. 
Wiedziałem, że toczyły się nieliche walki między 
młodymi Portorykańczykami i Murzynami. 
Przyśpieszyłem kroku i zorientowałem się, że oni 
zrobili to samo.
Wyszedłszy z bramy zacząłem schodzić betono
wym przejściem, które prowadziło na ulicę. Ko
lorowi doskoczyli do mnie, a jeden z nich, duży 
chłopak, popchnął mnie na ścianę. Upuściłem 
książki, drugi z chłopaków kopnął je do rynszto
ka wypełnionego brudną wodą. Rozejrzałem się, 
ale nie było nikogo, kto mógłby mi pomóc.
— Co robisz na naszym terenie?
— Człowieku, to teren szkolny. Ten teren nie 
należy do żadnego gangu — odpowiedziałem.
— Co się stawiasz, szczeniaku? Nie podobasz 
mi się.
Położył mi jedną rękę na piersi i przycisnął do 
ściany. Jednocześnie usłyszałem szczęknięcie i 
uświadomiłem sobie, że otworzył nóż sprężyno
wy.
Prawie wszyscy kilkunastoletni chłopcy nosili 
noże, największe powodzenie miały „sprężyny”. 
Nóż działa za pomocą sprężyny, która zioalnia 
się i wyrzuca ostrze, gdy nacisnąć mały guzik 
na krawędzi rękojeści.
Wielki chłopak trzymał nóż przy mojej piersi, 
dłubiąc ostrym jak igła czubkiem w guzikach 
koszuli.
— Poioiem ci, o co chodzi, sprytny chłopczyku
— powiedział. — Jesteś nowy w tej szkole, a 
każdy nowy musi sobie kupić naszą opiekę. To 
nie jest wiele. Zapłacisz nam dwadzieścia pięć 
centów dziennie, a my się zajmiemy tym, żeby 
nikt ciebie nie ruszył.
Inny chłopak zachichotał i powiedział:
— My też ci nie zrobimy krzywdy.
Zaśmiali się.
— Doprawdy? — powiedziałem — A jak mi za
ręczycie, że nawet jeżeli będę wam dawał dwa
dzieścia pięć centów dziennie, nie będziecie się 
mnie czepiać?
— Żadnych zaręczeń, mądry człowieku. Po pro
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stu dasz nam te pieniądze. Inaczej zginiesz — 
odpowiedział.
— Okay. W takim razie zabijcie mnie od razu, 
bo jeżeli nie, to wrócą potem i wszystkich was 
pozabijam.
Zauważyłem, że zrobiło to na nich pewne wra
żenie. Wielki chłopak z nożem przy mojej piersi 
nie przypuszczał, że jestem leworęczny i nie 
spodziewał się ataku z tej strony. Złapałem go 
za rękę, odepchnąłem od piersi, obróciłem go i 
wykręciłem mu rękę. Upuścił nóż na ziemię, a 
ja go zgarnąłem. Dobrze pasował mi do ręki. 
Przyłożyłem ostrze do szyi na tyle mocno, żeby 
poczuł, ale nie kalecząc go. Przycisnąłem mu 
twarz do ściany trzymając nóż przy szyi, tuż 
pod uchem. Dziewczyna zaczęła krzyczeć, my
śląc, że chcę go zabić. Obróciłem się do niej:
— Hej, dziecino, ja ciebie znam, wiem gdzie 
mieszkasz. Dzisiaj w nocy przyjdę ciebie zabić. 
Co, nie cieszysz się?
Zaczęła głośniej krzyczeć, uchwyciła się jednego 
z chłopców i zaczęła go odciągać:
— Uciekać! Uciekać! On zwariował! Uciekać! 
Uciekli razem z wielkim chłopakiem, którego 
przytarlem do ściany. Puściłem go, bo wiedzia
łem, że mogliby mnie zabić, gdyby spróbowali. 
Podszedłem do moich książek leżących w wo
dzie, podniosłem je i otrzepałem. Długo stałem w 
miejscu z nożem w ręce, otwierałem go i zamy
kałem, mój pierwszy w życiu nóż sprężynowy. 
Z przyjemnością obejmowałem go dłonią. W 
końcu włożyłem do kieszeni i poszedłem do do
mu. Teraz dwa razy się zastanowią, pomyślałem 
sobie, zanim zadrą z Nicky. Rzeczywiście, roze
szła się wieść o tym, że jestem niebezpieczny, 
co jednocześnie było rodzajem przynęty dla te
go, kto chciał się bić. Zdawałem więc sobie spra
wę, że jakieś ostre starcie było tylko kwestią 
czasu. Byłem jednak przygotowany, cokolwiek 
by miało się wydarzyć.
Stało się to w dwa miesiące po moim wstąpieniu 
do szkoły. Nauczycielce udało się przywołać 
klasę do porządku i zaczęła odczytywać listę. 
Do klasy wszedł wtedy spóźniony Murzyn. Szedł 
sobie tanecznym krokiem, kołysał się w bio
drach, uśmiechnięty od ucha do ucha. Przecho
dząc kolo ostatniego rzędu, gdzie siedziała ma
ła, ładna portorykańska dziewczyna, pochylił się 
nad nią i pocałował w szyję. Odskoczyła od nie
go, obróciła się i siadła tyłem do klasy. Wtedy 
ją objął, pocałował w usta, ręką przyciskając 
pierś. Zerwała się z ławki i zaczęła głośno pła
kać.
Chłopcy w klasie śmiali się i wołali:
— Dalej, dalej!
Spojrzałem na nauczycielkę. Ruszyła wzdłuż ła
wek, ale drogę zagrodził jej wysoki chłopak:
— Przecież nie będzie pani nam psuła malej 
zabawy, prawda?
Spojrzała na niego (był od niej wyższy) i cofnęła 
się na swoje miejsce przy katedrze, a klasa 
wrzeszczała z radości. Chłopak przycisnął tym 
czasem dziewczynę do ściany, rękami obmacy
wał jej ciało i usiłował pocałować w usta. Ona 
broniła się, odpychała go i głośno płakała. W 
końcu zrezygnował i klapnął na swoje miejsce.
— Nie ma co się męczyć — obwieścił klasie —

przyjdę do niej wieczorem, wtedy mi da, czego 
chcę, bez oporu.
Usłyszałem, jak nauczycielka odchrząknęła i 
znowu zaczęła odczytywać listę. Coś się we 
mnie zerwało. Wstałem z ławki, poszedłem w 
drugi koniec klasy. Dziewczynka siedziała już na 
swoim miejscu, cicho popłakując, podczas gdy 
nauczycielka odczytywała listę. Zbliżyłem się z 
tyłu do chłopaka, który już siedział w ławce 
i oglądał sobie paznokcie. Podniosłem do góry 
ciężkie, dreiuniane krzesło, które tam stało:
— Ty, słuchaj, mam coś dla ciebie.
Gdy się obejrzał, opuściłem mu krzesło prosto 
na głowę. Upadł na ławkę, krew płynęła z głę
bokiej rany. Nauczycielka wybiegła z klasy i za 
chwilę wróciła z dyrektorem. Złapał mnie za 
rękę i pociągnął do swojego gabinetu, gdzie 
musiałem czekać, aż wezwie pogotowie i załatwi 
sprawę opieki nad rannym chłopcem. Kiedy 
wrócił, usłyszałem od niego, że przez dwa mie
siące mojego pobytu w szkole nie słyszał niczego 
innego, jak tylko to, że ciągle jestem wmieszany 
w jakieś rozróbki. Kazał mi wyjaśnić, co się 
wydarzyło w klasie. Opowiedziałem mu więc 
dokładnie wszystko po kolei, jak ten chłopak 
bezwstydnie atakował portorykańską dziewczy
nę, a ponieważ nauczycielka nie zrobiła nic, że
by to przerwać, więc ja się za nią ująłem.
Gdy opowiadałem, twarz mu oblewał rumieniec. 
Wreszcie przerwał mi i powiedział:
— No dobrze. Wiem już wszystko, co mi po
trzebne. Wam się wydaje, że możecie zachowy
wać się tutaj tak samo, jak na ulicy. Ale myślę, 
że już czas, aby przykładną karą nauczyć was 
trochę poszanowania dla autorytetu szkolnego. 
Nie myślę dzień za dniem siedzieć z założonymi 
rękami i wysłuchiwać, jak się tłuczecie i w koń
cu pozabijacie. Dzwonię na policję.
Zerwałem się na równe nogi:
— Proszę pana. Policja zamknie mnie do wię
zienia.
— Mam nadzieję — odpowiedział dyrektor. — 
Kiedy cię wsadzą, to może reszta tej bandy zro
zumie, że trzeba mieć poszanowanie dla władzy 
szkolnej.
— Jeżeli pan wezwie policję — odpowiedzia
łem, drżąc ze strachu i wściekłości — to ja, 
jak kiedyś wyjdę z więzienia, wrócę, przyłapię 
pana samego i zabiję.
Dyrektor pobladł, pomyślał chwilę i powiedział:
— W porządku, Cruz. Tym razem cię puszczam, 
ale nie chcę cię już oglądać w tej szkole. Nie 
obchodzi mnie, co zrobisz, możesz iść do diabła, 
jeśli o mnie chodzi, ale nie pokazuj mi się tu na 
oczy. Biegiem, wynoś się stąd! Zrozumiano? 
Zrozumiałem. Opuściłem szkołę... biegiem.
Jeżeli ktoś kieruje się w życiu nienawiścią i 
strachem, nie ma w jego sercu miejsca dla niko
go, oprócz siebie samego. Nienawidziłem wszy
stkich, nie wyłączając Franka. On też uosabiał 
władzę. Gdy sprzeciwiał się opuszczeniu przeze 
mnie szkoły i przebywaniu poza domem długo 
w noc, postanowiłem rzucić jego dom. Wieczo
rem łaziłem po dzielnicy Brooklynu, szukając 
jakiegoś mieszkania. Podszedłem do grupy w y
rostków sterczących na rogu ulicy:
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— Czy ktoś z was nie wie, gdzie by tu można 
znaleźć pokój do wynajęcia?
Jeden z nich odwrócił się, spojrzał na mnie i 
puszczając kłęby dymu z papierosa, powiedział:
— Czemu nie? — podniósł rękę nad ramię i 
kciukiem wskazał w kierunku Brooklyńskiej 
Szkoły Technicznej. — Mój stary jest dyrekto
rem domu po drugiej stronie. Idź do niego, to 
ci coś znajdzie. On tam siedzi na schodach i gra 
w karty z tamtymi facetami. To ten pijany.
Podszedłem do grupy mężczyzn i spytałem sze
fa, czy ma pokój do wynajęcia. Spojrzał na mnie 
sponad kart i mruknął:
— Może i mam jeden. A bo co?
Zawahałem się, a w końcu wyjąkałem:
— No, bo muszę gdzieś zamieszkać.
— A masz piętnaście papierków?
— Nie w tej chwili, ale...
— No to nie mam pokoju — odpowiedział i wró
cił do swoich kart.
Jego towarzysze nawet na mnie nie spojrzeli.

— Ale będę miał pieniądze — próbowałem prze
konywać.
— Słuchaj, chłopaku, jeżeli pokażesz mi piętna
ście papierków z góry, pokój jest twój. Nie ob
chodzi mnie, skąd je weźmiesz. Możesz sobie 
obrabować jakąś starą damę, jeśli ci się podoba. 
Dopóki nie będziesz miał pieniędzy, nie wtykaj 
tu swego nosa.
Wiedziałem, że gdyby mnie złapano na próbie 
rabunku, to pójdę do więzienia. Ale nie miałem 
innego wyjścia. W ciemnej alei obrabowałem ja
kiegoś chłopaka, grożąc mu nożem. Sam przy 
tym nie mniej bałem się od niego, myślałem, że 
nóż wypadnie mi z drżącej ręki. Zdobyłem w 
ten sposób dziewiętnaście dolarów. Kiedy wró
ciłem, szef wprowadził mnie na trzecie piętro 
i pokazał mały pokoik z popękanym sufitem. Po
wiedział mi, że publiczna łazienka znajduje się 
na drugim piętrze i że mogę regulować ciepło 
gałką na kaloryferze. Dał mi do ręki klucz i 
przypomniał, że opłatę mam przynosić w każdą 
sobotę, za tydzień z góry. Drzwi się za nim zam
knęły. Byłem na swoim. Tłum. B. T.

WŚRÓD KSIĄŻEK

Z powodu braci czeskich - list pięćdziesiąty pierwszy

W.Pan
Edw ard M artuszewski 

Olsztyn

Szanowny Panie!

Przede wszystkim  chcę podziękować 
za przesłany mi egzem plarz nap isa
nej przez P ana książki pt.: „49 li
stów  z powodu braci czeskich**. Za
planow ałem  sobie, że mój list bę
dzie pięćdziesiątym , ale w łaśnie do
wiedziałem  się, że takowy ukazał się 
już w  „Odgłosach”, napisany przez 
red. K. Badziaka. Mój więc jest 51.

Książkę sta ra łem  się czytać uważnie 
i muszę przyznać, że przyjąłem  ją z 
m ieszanym i uczuciami. Pisze P an  w 
liście czterdziestym  pierwszym:

„Zdaję sobie spraw ę z tego, że to, co 
napisałem, jest sub iektyw ne, a może 
naw et niesprawiedliwe, spodziewam  
się więc, że recenzja, a potem  redak
tor, patrząc z boku, wskażą m i n ie
które błędy i wypaczenia. A  potem  
— będzie jeszcze trudniejsza kon 
frontacja  z czytelnikam i. Część z 
nich zaw ierzy m i na słowo honoru, 
ale znający spraw y zelow skie ina
czej zareagują na tę książkę. Inaczej, 
to znaczy zarazem: bardzo różnie. 
Nie ty lko  w  sensie: pochwała lub 
przygana, ale też: inne rozłożenie

akcentów, inne w nioski z tych sa
m ych faktów**.
Spodziewał się więc P an tego, że od
biór będzie niejednakow y. A jeśli 
piszę o m ieszanych uczuciach, to d la
tego, że są one i pozytywne i nega
tywne. Chciałbym się i jednym i i 
drugim i z P anem  podzielić. Żałuję, że 
nie doszło do planowanego przez P a 
na spotkania w Łodzi, kiedy w raz z 
ks. Niewieczerzałem mieliśmy prze
kazać Panu  nasze uwagi co do p ierw 
szej w ersji książki, k tóra m iała no
sić ty tu ł „W Zelow ie pod Łodzią**. 
Myślę, że w ym iana m yśli byłaby po
żyteczna i dałoby się uniknąć wielu 
negatyw nych uwag.
Zacznę jednakże od pozytywów: 
Podoba m i się form a literacka książ
ki, skonstruow ana w postaci listów, 
w których om awia P an  poszczegól
ne problemy. Ta form a dodaje książ
ce bezpośredniości i spraw ia, że ła t
wiej się ją czyta. Zgrom adził Pan 
sporo faktów , na ogół nie znanych, 
spośród których wiele i dla mnie 
było zupełnie nowych. In teresujące 
są powiązania niektórych wydarzeń, 
które dotyczą Mazur, z wynikam i 
Pana badań, a także ich in te rp re ta 
cja.
Dobrze, że znalazły swoje miejsce w 
książce wydarzenia o charakterze 
społecznym, czy naw et politycznym,

sprzed I wojny św iatowej oraz z o- 
kresu  międzywojennego.
W artościowa jest myśl, a naw et po
wiedziałbym  — walka, jaką toczy 
P an  na łam ach książki o m uzeum  re 
gionalne w Zelowie. Oczywiście, ta 
kie m uzeum  byłoby bardzo pożytecz
ną placówką ku ltu ra lną  w naszym 
mieście, ale... Zawsze jest jakieś 
„ale”. W ydaje mi się, że m usiałyby 
się tu  spleść dwa czynniki: z jednej 
strony, intensyw ne dążenie m iejsco
wych działaczy ku ltu ra lnych  i dzia
łaczy Towarzystwa K ulturalnego 
Czechów, a z drugiej — poparcie 
władz. Zorganizowanie i utrzym anie 
takiego, choćby niedużego, muzeum 
byłoby rzeczą kosztowną, na pewno 
deficytową. A więc spraw a to nie 
tylko ludzi, którzy zapewne by się 
znaleźli, ale także finansów.
A teraz negatywy. Niestety, prze
w ażają wśród moich spostrzeżeń. 
Spraw ą generalną, dotyczącą niem al 
wszystkich publikacji na tem at Z e
lowa, jest powierzchowność w u j
m ow aniu przyczyn przyw ędrow ania 
Czechów do Polski w ogóle, a 
zwłaszcza do Zelowa. Autorzy, a ta k 
że Pan, nie w nikają w  istotę i g łę
bię tych wydarzeń, które spowodo
wały exodus Czechów-ewangelików 
na przełom ie XVII i XVIII wieku, a 
zwłaszcza w pierwszej połowie XVIII 
stulecia. Pana in te rp re tac ja  jest 
w prost zaskakująca i przyznam  się, 
że wzbudza mój bunt. Już  na począt
ku pisze P an o dezerterach, którzy 
zasilali liczebnie osady czeskie na 
Śląsku, dezerterach z wojska au s tria 
ckiego, którym  „nie chciało się w a l
czyć za austriackiego cesarza**. W y
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suwa Pan także hipotezę, że kupno 
Lubina pod Opolem w 1801 r. (a w 
1802 r. — Zelowa) spowodowane by
ło powiększeniem się społeczności 
braci czeskich przez owych dezerte
rów. Nie przeczę, że w czeskich osa
dach na Śląsku mogli znaleźć się 
także owi dezerterzy, o których mo
żna by powiedzieć nie tyle, że im  
„się nie chciało walczyć“, ile że nie 
chcieli walczyć za austriackiego ce
sarza, czemu się nie dziwię. Nie są 
dzę jednak, iżby było ich tak  wielu, 
by wywrzeć mogli decydujący wpływ 
na wędrówkę, już zasiedziałych do 
pewnego stopnia, osadników.

In terp re tac ja  przyczyn wychodźstwa 
czeskiego nie w yczerpuje się na sp ra 
w ie owych rzekomych dezerterów . 
Daleko poważniejsze jest zagadnie
nie „m itu m artyrologicznego” — jak  
to P an  nazywa. I tu  głębokie za
strzeżenia budzi cały szereg stw ie r
dzeń. „Mit o w ygnaniu z Czech p rzy 
stawał do religijnego m itu  o w ygna
niu z ra ju”. Hm...! Nie bardzo rozu
miem, pod jakim  względem historia 
w ygnania czy opuszczenia ojczyzny 
przez ew angelików  czeskich m iałaby 
być podobna do historii „w ygnania z 
ra ju ”. Ale... papier jest cierpliwy, n a 
pisać można wszystko. K onsekw en
cją pojęcia m itu m artyrologicznego 
jest pytanie, k tóre P an sobie staw ia: 
„W tym  właśnie sęk: opuścili, czy 
zostali wygnani? A  może: zm uszeni 
byli opuścić? Jeśliby przyjąć tę n a j
bardziej odpowiadającą m i fo rm u ł
kę, to koniecznym  się stanie dalsze 
uściślenie pojęć: zm uszeni byli opuś
cić Czechy przez własne przekona
nie, czy też przez kogoś? Uważam, że 
w  1741 roku w większości w ypadków  
występow ał ten p ierw szy powód. 
Gdy postępuję tak, a nie inaczej, bo 
tak każą m i m oje przekonania, czyż 
pow inienem  czuć się skrzyw dzony  
brakiem  tego, z czego w  im ię pryncy
piów zrezygnow ałem ?”

Nie można absolutnie się zgodzić z 
tym i wnioskami, które, przyznam  się, 
naw et bolą! Więc jak  to? Żadna 
krzyw da nie spotkała tych ludzi, 
którym , w gruncie rzeczy, już w 
w yniku pokoju westfalskiego w 1648 
r. zabrano wolność w yznaw ania swej 
wiary, których postawiono wobec a l
ternatyw y: albo będziesz katolikiem , 
albo nie masz czego szukać w swej 
ojczyźnie, w swoim domu; których 
ścigano za posiadanie Biblii lub in 
nych książek religijnych, za udział 
w tajnych nabożeństw ach po nocach 
w lasach, w opuszczonych kam ienio
łomach, w piw nicach itp.; k tórych 
prześladowano za kontak t z w ędrow 

nymi kaznodziejam i lub kolportera
mi lite ra tu ry  relig ijnej; których k a 
rano więzieniem, nierzadko śm ier
cią? W arto przeczytać niektóre książ
ki Alojzego J irask a  (m. in. „M roki”, 
„Skalacy“), aby poznać w arunki, w 
jakich żyli owi tzw. ta jn i ew angeli
cy. A trzeba podkreślić, że Jirasek  
był katolikiem , którego obiektywizm 
budzi szacunek.
To nie był więc m it m artyrologicz- 
ny, lecz rzeczywista m artyrologia! 
Oni opuszczali Czechy nie tylko d la
tego, że tak  kazały im przekonania, 
i że zrezygnowali z ojczyzny w imię 
pryncypiów . Oni opuszczali ojczyznę 
dlatego, że byli prześladowani, że na 
nich dokonywano po prostu  zbrodni, 
że byli ścigani jak  psy, że zabrano 
im jedną z najwyższych w artości 
wolnego człowieka: praw o do wyz
naw ania swej w iary. W innym  w y
padku mogliby z powodzeniem o- 
czekiwać lepszych czasów w  swej 
ojczyźnie. W moim pojęciu to byli 
zaszczuci wygnańcy! Zastanaw iam  
się więc, cóż za idea może przyśw ie
cać w ybielaniu ówczesnej habsbur- 
sko-cesarskiej w ładzy w Czechach? 
Albo ówczesnej strasznej, niechrześ
cijańskiej roli Kościoła katolickie
go i zakonu jezuitów?
K siążka Pana mogła stać się bardzo 
w artościow ą pozycję literacką, opo
w iadającą o Czechach w Polsce, n a 
w et w sam ym  jej sercu. Niestety, 
czyta się ją  z uczuciem zawodu, a po 
zakończeniu lek tu ry  pow staje p y ta 
nie: czy ta  „kw itnąca kolonia Zelów” 
(jak w idział ją  P aw eł H ulka-Las- 
kowski) to ty lko zbiorowisko ludzi 
małych, ciemnych, zabobonnych, p i
jaków, wszelkiego b rudu  i śmieci? No 
bo wiele rodzin czy osób p rzedsta
wia P an  od ujem nej strony, podkreś
lając bardzo mocno różne ich sła
bostki, grzechy i grzeszki; a pozy
tyw ów  — jakże mało! Dotyczy to 
nie tylko duchownych i kantorów , 
ale całego szeregu osób. Nie łagodzi 
tego w rażenia naw et zdanie, które 
zauw ażyłem  i zakreśliłem : „Coraz 
bardziej dochodzę do w niosku, że ze-  
low ska G m ina Braci Czeskich nie 
ty lko  z nazw y stanow iła trwałą, 
praw dziw ie braterską wspólnotę”. 
Co do tego stw ierdzenia m am  w ą t
pliwości, idące w  przeciw nym  k ie
runku , nie widzę przeszłości tej 
wspólnoty tak  różowo.
Zdaję sobie spraw ę z tego, że na 
pewno niepotrzebnie w innych p u b 
likacjach wiele osób idealizowano i 
w iele spraw  przemilczano. Wiem 
jednakże o nie pozbawionych su ro 
wości i ostrości ocenach sytuacji p a 
nującej w Zelowie i środowisku cze

sko-ewangelickim. Niestety, odnoszę 
wrażenie, że przegiął P an  relację w 
przeciw ną stronę.
Żeby nie być gołosłownym:
Postać ks. Mozesa, ukazana została w 
siedem nastym  liście w sposób pozy
tywny, ale bardzo skrótowy. W in 
nych rozdziałach książki obszernie 
om awia P an  ujem ne strony jego 
działalności i charak teru . W skutek 
braku  odpowiednich proporcji, Czy
telnik zapam ięta przede wszystkim  
to, że ks. Mozes toczył dwie w ojny 
żydowskie (czego n ik t dzisiaj nie m o
że pochwalać), że jeździł w konkury  
do Nieszkowskich do K ącika (przy
tacza P an  tu  ordynarną wypowiedź 
jednego z parafian  na ten temat), 
że dowolnie i w zależności od róż
nych okoliczności oceniał m iejsco
wych kantorów  i nauczycieli, w resz
cie, że zajm ował się drobiazgami, 
gdy naród walczył w pow staniu li
stopadowym. Takie w łaśnie w rażenie 
spraw ia zdanie: „Gdy na polach b i
tew  rozstrzygały się losy powstania  
listopadowego, now y pastor zelow - 
ski ju ż w lu tym  1831 roku zganił 
dozór kościelny za to, że ty lko  jeden  
z jego członków zbierał przy  
drzwiach kolektę. Dwa miesiące po
tem  ma pretensje o nie doprow adze
nie plebanii do stanu używ alności“ 
Spraw a ks. Garszyńskiego została 
przez P ana potrak tow ana w książce 
jako przesądzona i to na jego n ie
korzyść, jak  w spólnika defraudan ta  z 
Łasku. Mimo że w Księdze P am ią t
kowej, przygotowanej na 150-leeie 
zboru, są na ten tem at wzm ianki u - 
spraw iedliw iające P ana zdecydowa
ne zdanie o tej spraw ie, to jednak — 
moim zdaniem — nie wolno kw estii 
przesądzać i oceniać księdza jako 
wspólnika owego urzędn ika-defrau - 
danta. Ks. Garszyński był istotnie 
aresztowany, ale nie przebyw ał w 
w ięzieniu zbyt długo, co byłoby n ie
możliwe, gdyby w ina została m u 
udowodniona. Poza tym  jego pow rót 
do Zelowa m iał charak ter w prost 
trium falny, co wskazywałoby na 
przekonanie parafian  o niewinności 
ich duszpasterza. M nie osobiście 
trudno uwierzyć, aby ks. G arszyński 
zgodził się na schow anie w swej 
studni zdefraudow anych pieniędzy i 
żeby kry ł defraudanta. Sądzę, że r a 
czej padł ofiarą niesolidności swego 
znajomego, a może i swej ła tw ow ier
ności.
Pisze Pan: „... Czasem nie o religię 
tym  pastorom chodziło. Czesi uw a
żają, że (...) pastor S te fan  Skiersk i 
(...) dążył do ich polonizacji”. A  gdy 
„po w yjeżdzie ks. Radechowskiego  
przez dwa lata m usiał znow u dojeż-
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d ż a ć  d o  Z e l o w a  „ p o l o n i z a t o r ” ks.  
S k i e r s k i ,  i .gdy  z o r g a n i z o w a ł  w y b o r y  
n o w e g o  k o l e g i u m , na. d w u  k a r t k a c h  
z a m i a s t  n a z w i s k  w y c z y t a ł  h a s ło :  
„P r e ć  s d i k t a t u r o u  k l e r u ! ” Taka o- 
pinia z całą pewnością krzywdzi m ą
drego, zasłużonego i energicznego 
pastora, późniejszego superintenden- 
ta, który  był w ielkim  patrio tą  — co 
podkreślał — a co przez szowini
stów zelowskich (bo i tacy tu ta j byli) 
zostało określone m ianem  dążeń po- 
lonizacyjnych. A co z dyk ta tu rą  k le
ru? No cóż, czasem zdarza się, że 
ludzie w ypow iadają lub wypisują 
coś, czego sami nie rozum ieją. Ja  
kiedyś zostałem nazw any przez je 
dnego z parafian  „endekiem “. D la
czego? Nie mam  do dziś pojęcia i 
chyba do końca życia się tego nie 
dowiem.
W ydaje mi się, że rodzina Gąsiorow- 
skich — mimo że widzi Pan w jej 
dziejach m ateria ł do powieściowej 
sagi rodzinnej, co chyba jest prze
sadą — została po traktow ana skró
towo, bez podkreślenia pozytywnych 
momentów. Pisze Pan, że „m o g l i  tu  
r o b i ć  k a p i t a l i z m  j u ż  p o  r o k u  1831. 1 
n ie  z r o b i l i ”. Ciekawe, dlaczego nie 
zrobili? Może należeli do ludzi, k tó 
rzy nie ukochali pieniędzy ponad 
wszystko? Może nie chcieli być w y
zyskiwaczami? Czy nie w arto było i 
od tej dobrej strony zaprezentować 
tej rodziny?
M ałżeństwo „babci z wnuczkiem ” — 
babci, k tóra nie była babcią i wnucz
ka, który nie był wnuczkiem — oraz 
spraw y dotyczące ludzi, którzy żyli 
bez ślubu w 1840 roku — czy dają 
rzeczywiście obraz obyczajowości ze- 
lowskiej tam tego okresu? Zostały w 
książce szeroko omówione, a chyba 
na to nie zasługiwały. Gdyby jeszcze 
była jakaś przeciwwaga w postaci 
pozytywnych przejaw ów  obyczajo
wości, jak  choćby to, że rozwody by
ły i są w dalszym ciągu niezm ierną 
rzadkością w tym  środowisku, jak 
pracowitość i gospodarność, które w 
daw niejszych czasach wyróżniały 
środowisko ewangelików zelowskich 
spośród otoczenia.
Spośród nieuzasadnionych opinii o 
ludziach wydobyłem  dwie, dotkliwie 
krzywdzące całe rodziny. Jedna — o 
Guderskim , wyrażona w wierszyku 
pochodzącym z okresu po pierwsze; 
wojnie św iatowej, a pom aw iająca go 
o robienie m ajątku  na handlow aniu 
fałszow anym i banknotam i. W iado
mo, że człowiekiem, który miał 
współdziałać z owym fałszerzem ban 
knotów  nie był n ik t z rodziny Gu- 
derskich. Zostały pomylone nazw i
ska. Podobnie krzywdząca opinia zo

stała uwieczniona w książce o Józe
fie. Je rsaku  —• „fabrykancie“, który 
to nie czekał w 1945 roku na wyzwo
lenie, bo „N i e m c y  z a b r a l i  m u  f a b r y 
k ę , a le  p r z y j ę l i  n a  V o l k s l i s t ę (<. 
Wiadomo, że to jest niepraw da, bo 
fab rykan t Jersak  „Volkslisty” nie 
podpisał. Niemiły osad jednak zosta
je.
Wreszcie dwa sform ułowania, które 
nie mogą nie budzić oporów. W 
związku z sytuacją zdrow otną w Ze
lowie przed laty, pisze P an  m. in.: 
„N a j b a r d z i e j  p o b o ż n i  l e c z y l i  w k ł a d a 
n i e m  b i b l i i  p o d  p o d u s z k ę  c h o r e g o ,  
m n i e j  p o b o ż n i  p a r z y l i  z io ła . . .” . A  c ó ż  
to za pobożność polegająca na za
bobonach? Jak  można ciemny zabo
bon nazywać pobożnością? Wszak 
zabobon tak  się m a do pobożności, 
jak  najprym ityw niejsze znachorstwo 
do medycyny! Do dziś nie b rak  ludzi 
zabobonnych na całym świecie, n a 
wet na tym tak  zwanym  oświeco
nym. Nie brak  również zabobonnych 
ateistów, którzy np. chcąc poznać 
swoją przyszłość, uciekają się — do 
w różbiarstw a i kabalistyki. Czy nie 
zna Pan takich?
W spomina Pan o incydencie podczas 
pogrzebu jednego z miejscowych 
świadków Jehowy, i że ,,b e z p o ś r e d 
n i m  p o w o d e m  s t a ł a  s i ę  w ó w c z a s  
s p r a w a  p o g r z e b u  i z a m k n i ę c i a  o b u  
b r a m  c m e n t a r n y c h  — e w a n g e l i c k i e j  
i k a t o l i c k i e j  — p r z e d  z m a r ł y m  c z ł o n 
k i e m  t e j  s e k t y ” . O parł się Pan na 
całkowicie mylnej inform acji. P raco
wałem już wówczas szereg la t w 
Zelowie, znam te spraw y dostatecz
nie dobrze, aby je wyczerpująco w y
jaśnić, szkoda że nie porozm awiał 
Pan o tej spraw ie ze mną. Dowie
działby się P an wówczas, że żadna(!) 
z bram  cm entarnych nie zam knęła 
się przed owym św iadkiem  Jehowy. 
N ikt się do nas w spraw ie pochowa
nia wówczas nie zwracał, zwrócono 
się natom iast do parafii katolickiej, 
a potem do kurii biskupiej, gdzie u-

Mam obecnie niezwykle mało czasu, 
jednak z uwagi na ważność proble
matyki czuję się w obowiązku dorzu
cić swoją skromną uwagę do artyku
łu ks. Bogdana Trandy (Jednota 
5/72). Powiem krótko: najwyższy 
czas, że nareszcie pomyślano w na
szych polskich warunkach o takiej 
pracy! Trzeba tego było dokonać już 
przy tłumaczeniu ostatniego Nowego 
Testamentu. W krajach zachodnich

zyskano pozwolenie na pochowanie 
zwłok na- cmentarzu, -katolickim. I 
tam  je pochowano. Do tum ultu  dosz
ło z winy fanatycznie usposobionych 
pseudogorliwców, którzy nie w puś
cili na cm entarz całego konduktu  i 
obrzucili, podobno, uczestników po
grzebu kam ieniam i. Uroczystość po
grzebowa odbyła się więc przed 
cm entarzem , po czym trum nę za
niesiono do grobu i pochowano. Tak 
się rzecz m iała z owym pogrzebem. 
A więc ani jeden, ani drugi cm en
tarz nie był zam knięty dla św iadka 
Jehowy. Mógłbym służyć innymi 
jeszcze szczegółami, dotyczącymi po
dobnych pogrzebów, które n ie jed
nokrotnie odbywały się na naszym 
cm entarzu parafialnym , a które m o
gą świadczyć raczej o wielkodusz
ności członków Kolegium Kościelne
go naszej parafii. Sądzę jednak, że 
w yjaśnień wystarczy.
W reszcie ostania uw aga krytyczna 
(spośród tych, które chiałem przed
stawić) dotyczy W ydawnictwa Łódz
kiego. Książka ta chluby mu nie 
przyniesie. Zły papier, n iestaranna 
korekta, mnóstwo błędów w nazw is
kach.
Przedstaw iłem  cały katalog uwag 
krytycznych. Przytłacza on wprost 
uwagi pozytywne, ale to dlatego, że 
czułem się zobowiązany do obrony 
tego środowiska, wśród którego ży
ję i pracuję, a które, jak  w ynika z 
rozmów z miejscowymi Czechami, 
czuje się dotknięte niespraw iedliw o
ścią ocen.

Jestem  zdania, że znajomość zagad
nień historycznych i literackich, e ru 
dycja — i w tej książce widoczne 
— predestynow ała P ana do nap isa
nia czegoś znacznie głębszego w tre ś
ci i podejściu do poszczególnych 
spraw . W ypada tylko wyrazić żal, 
że tak  się nie stało.

Łączę wyrazy szacunku 

Ks. Zdzisław Tranda

takie prace prowadzi się już dawno. 
U nas również tworzy się i ciągle 
powstaje współczesny język używany 
przede wszystkim przez młodzież i 
inteligencję — czyli właśnie te grupy 
społeczeństwa, które powinny być 
prawdziwą przyszłością Kościołów. 
Jest już chyba truizmem stwierdze
nie, że język nie tylko zresztą Pisma 
Świętego, ale również szeregu pieśni 
kościelnych, ba! — język wielu ka-
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P R Z E G L Ą D  E K U M E N I C Z N Yzań staje się coraz bardziej niezro
zumiały dla młodych. Postawię tu 
tezę, że niechęć słuchania Słowa Bo
żego wynika często właśnie z braku 
jego zrozumienia, a nie odwrotnie — 
jak to się niekiedy uważa, że mło
dzież nie lgnie do Słowa, bo nie chce 
Go słuchać. Krótko: najpierw zrozu
miałe głoszenie Słowa Bożego, potem 
ocena reakcji młodzieży i inteligen
cji ! Taka ma być kolejność.
Z wykształcenia nie jestem języko
znawcą, mam tylko wrodzone w y
czucie poprawności językowej, nie 
mniej było dla mnie już dawno ja
sne, że istotą przy tłumaczeniu Bi
blii powinno być wierne oddanie 
sensu i treści w niej zawartych, a 
nie dbanie o tę samą kolejność słów, 
o reprodukcję i dosłowne tłumacze
nie zwrotów. Może to doprowadzić 
do kuriozów językowych i pojęcio
wych. Słusznie pisze autor, że „forma 
nie jest zasadniczym elementem  
przekazu“. Powinna nim być oczy
wiście treść! Treść wyrażona współ
czesnym językiem przemawiającym  
do współczesnego człowieka, do jego 
serca, uczucia i rozumu.
Pragnę zaznaczyć, że odpowiadają 
mi szczególnie myśli wypowiedziane 
w artykule, a zawarte w  numerze 
Jednoty między reprodukcją rysun
ku, a przykładem trzech przekładów 
listu do Filipian. Argumenty i przy
kłady słuszne. Chętnie wypowie
działbym się szerzej na te tematy! 
Uważam, że problem właściwego 
spojrzenia na dotychczasowe metody 
tłumaczeń godny jest szerszego na
świetlenia i spopularyzowania wśród 
zborowników Kościołów Ekumenii. 
Kończąc, pragnę wypowiedzieć jesz
cze pewne sugestie pod adresem 
przyszłej komisji Nowego Testamen
tu dla współczesnego człowieka.

1. Co to tytułu przekładu: mogłoby
być: „Nowa wiadomość dla
współczesnego człowieka” (trochę 
za długie); muszą w nim być jed
nak słowa nietradycyjne, poru
szające umysły, dające do m yśle
nia.

2. Tłumaczenie należy konsultować 
ze współczesnymi pisarzami, kry
tykami, z innymi księżmi, ze zbo- 
rownikami, z ewangelistami, na
leży zachęcać wszystkich do w y
powiedzi i propozycji najwłaściw
szych sformułowań. Wiemy dob
rze, że będzie to organizacyjnie 
trudne do przeprowadzenia, ale 
trud powinien podporządkować 
się niezwykłej wadze sprawy.

T. S.
Nazwisko i adres znane redakcji

Z P O L S K I

■ W pierwszej połowie m aja bi\, w 
Chrześcijańskiej Akademii Teolo
gicznej w Warszawie odbyła się pro
mocja doktorska C h a r i t o n a  P o 
p o w a ,  członka Bułgarskiego Ko
ścioła Prawosławnego. W styczniu 
br. Ch. Popow przeprow adził obro
nę pracy doktorskiej zatytułow anej: 
„Problem y autokefalii Kościoła Buł
garskiego na tle dziejów Bułgarii ze 
szczególnym uwzględnieniem  udziału 
Polaków w sporze bułgarsko-grec- 
kim  w połowie X IX  w “. Po wręcze
niu prom ocji dr Popow wygłosił re 
fera t pt. „Dzieło Cyryla i Metodego 
w historii B ułgarii“.

■ W Belwederze odbyła się 17 maja 
br. uroczystość wręczenia 36 nau
kowcom nominacji profesorskich, 
nadanych przez Radę Państwa. Akty 
nom inacyjne 10 profesorom  zwyczaj
nym i 26 nadzw yczajnym  wręczył 
przewodniczący Rady P aństw a — 
prof. Henryk Jabłoński. Pośród mia
nowanych profesorów zwyczajnych 
jest rektor Chrześcijańskiej Akade
mii Teologicznej, ks. prof. dr W o 1- 
d e m a r  G a s t p a r y .
Prof. dr W. G astpary urodził się
12.VII.1908 r. w Henrykowie, pow. 
Sieradz. W 1932 r. ukończył W ydział 
Teologii Ewangelickiej na U niw ersy
tecie W arszawskim . W 1939 r. uzy
skał stopień doktora teologii. W o- 
kresie drugiej w ojny światowej 
przebywał w  obozach koncentracyj
nych w Sachsenhausen-O ranienburg 
i w Dachau. Po wyzwoleniu podjął 
pracę duszpasterską w Tomaszowie 
Mazowieckim, a potem w  Łodzi, 
równocześnie pracując naukowo na 
W ydziale Teologii Ewangelickiej U- 
n i w ersy te tu W arszawskiego. Po o- 
trzym aniu ty tu łu  docenta w  1957 r„ 
został kierow nikiem  Zakładu Teolo
gii Historycznej w Chrześcijańskiej 
Akadem ii Teologicznej. Rektorem  
ChAT jest od 1.IX.1965 r. Tytuł pro
fesora nadzwyczajnego otrzym ał 28 
m aja 1966 r. na podstaw ie uchwały 
Rady Państw a.

■ Na zaproszenie Polskiej Rady E- 
kumenicznej odbyło się w dniach
16—19 maja br. w Ojrzanowie
k.Warszawy posiedzenie jednej z 
grup roboczych Konferencji Kościo
łów Europejskich. Wzięli w nim  u 

dział przedstaw iciele Kościołów z 
Anglii, Finlandii, Francji, Holandii, 
NRD, NRF, Polski, Rum unii, Włoch 
i Związku Radzieckiego. Obecny był 
też sekretarz generalny KKE, ks. dr 
G.G. W illiams. Kościoły polskie re 
prezentow ał ks. H enryk Konieczny 
z Kościoła Metodystów. W charak
terze doradców w  obradach uczest
niczyli przedstaw iciele Ekum enicznej 
Rady Młodzieży w Europie, Komisji 
Kościołów do Spraw  M iędzynarodo
wych Światowej Rady Kościołów, 
Wspólnego K om itetu Światowej R a
dy Kościołów i Kościoła Rzymsko
katolickiego do Spraw  Społeczeń
stwa, Rozwoju i Pokoju (SODEPAX) 
oraz Chrześcijańskiej K onferencji 
Pokojowej. Tę ostatn ią organizację 
reprezentow ał ks. Zdzisław Paw lik 
— członek S ekretariatu  M iędzyna
rodowego ChKP i sekretarz Polskiej 
Rady Ekumenicznej.
Obrady toczyły się pod hasłem : 
„Tworzenie pokoju w Europie. Co 
Kościoły w Europie mogą dzisiaj u- 
czynić dla pokoju”. Celem posiedze
nia było dokonanie przeglądu zadań 
i ustalenia planów przyszłej pracy. 
Część obrad toczyła się w dwóch 
sekcjach, które zajęły się następują
cymi zagadnieniam i: 1) bezpieczeń
stwo i w spółpraca w  aspekcie pro
blemu pokoju w Europie; 2) w kład 
Kościołów do pokoju w Europie. 
Podjęto uchw ałę w spraw ie zwoła
nia w m aju  1973 r. sem inarium  in 
formacyjnego, którego głównym te
m atem  będzie udział Kościołów w 
akcjach na rzecz pokoju w  Europie. 
G rupa Robocza dokonała w stępnych 
przygotowań do opracow ania odpo
wiedniej dokum entacji i rozpatrzyła 
metody, przy pomocy których poin
form uje o swej działalności Kościo
ły członkowskie KKE oraz VII Zgro
madzenie Ogólne KKE, które odbę
dzie się w Nyborgu w  1974 r.

■ Na zaproszenie Polskiej Rady E- 
kum enicznej przebywał od 31 maja 
do 5 czerwca br. w naszym kraju 
jeden z najwybitniejszych teologów  
protestanckich młodszego pokolenia, 
prof. dr J u e r g e n  M o l t m a n n  z 
Tybingi (NRF). Prof. J. M oltm ann 
angażuje się od w ielu la t w  pracę 
nad zbliżeniem między narodam i 
polskim i niem ieckim . Jako współ- 
wydawca „Zeszytów niem iecko-pol
skich” (Deutsch-polnische Hefte) od
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wiedził on po raz pierwszy nasz 
kraj w 1962 r. W raz z innym i czo
łowymi przedstaw icielam i pro testan
tyzmu zachodnioniemieckiego, prof. 
M oltm ann podpisał 29 m arca br. 
tzw. Oświadczenie 25, dom agające się 
bezzwłocznej ratyfikacji układów za-| 
w artych przez rząd NRF z Polską 
i ZSRR.
Podczas pobytu w Polsce prof. M olt
m ann przeprow adził rozmowy z rek 
torem  Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej, ks. prof. W oldemarem 
G astparym , z pracownikam i Polskiej 
Akadem ii Nauk, prof. dr. Janem  
Szczepańskim — dyrektorem  W y
działu Filozofii i Socjologii, doc. dr. 
Tadeuszem H. Jaroszew skim  i doc. 
dr. Zygm untem  Poniatowskim . Po
nadto spotkał się z prezesem Pol
skiej Rady Ekum enicznej, ks. bp. 
Janem  Niewieczerzałem, złożył w izy
tę w Urzędzie do Spraw  W yznań i 
odwiedził Insty tu t Spraw  M iędzyna
rodowych. 2 czerwca prof. M olt
m ann wygłosił w Chrześcijańskiej 
Akadem ii Teologicznej w W arsza
wie wykład zatytułow any: „Pojedna
nie i uwolnienie. W kład chrześcijan 
do pokoju w świecie”. W ykład ten 
wzbudził duże zainteresow anie i 
zgromadził przedstaw icieli zarówno 
środowisk chrześcijańskich, jak  i 
m arksistowskich. W bieżącym num e
rze „Jednoty” przedstaw iam y głów
ne myśli referatu  prof. J. M otlman- 
na.

■ W ram ach działalności Polskiej 
Rady Ekum enicznej w Koszalinie, 
przy współudziale Chrześcijańskiego 
Stowarzyszenia Społecznego odbyło 
się w  Słupsku dnia 30 maja br. ze
branie z udziałem ks. sen. R y s z a r 
d a  T r e n  k l e r  a, przewodniczącego 
Polskiego Oddziału Chrześcijańskiej 
K onferencji Pokojowej. Ksiądz sen. 
Ryszard T renkler wyjaśnił, czym 
jest Chrześcijańska K onferencja Po
kojowa i jakie są jej cele. Następnie 
prelegent poruszył problemy, które 
były przedm iotem  obrad IV Zgrom a
dzenia Pokojowego w Pradze, a 
więc: wyzwolenie narodowe, walka 
z rasizm em , Bliski Wschód, Indone
zja, Indochiny, problem  bezpieczeń
stw a europejskiego. O m aw iając te 
zagadnienia ks. T renkler stwierdził, 
że ostatnio zarysow ują się pewne n a
dzieje na odprężenie, co nie znaczy, 
że chrześcijanie mogą przestać za
chowywać czujność i ograniczyć 
działanie na rzecz ludzkości. Po re
feracie w yw iązała się żywa dysku
sja.

z e  Ś w i a t a

■ „Jestem przekonany, że decyzja 
Bundestagu niemieckiego w sprawie 
tych układów (z Polską i Związkiem 
Radzieckim — red.) ma daleko poza 
Niemcy wybiegające znaczenie dla 
pokoju w Europie i w św iecie” — 
pisze dr Blake w  liście do byłego 
biskupa Ewangelickiego Kościoła 
Krajowego H anow eru — H ansa Li- 
lje. Kopie listu zostały przesłane 
przewodniczącemu Rady Kościoła 
Ewangelickiego w NRF, biskupowi 
H erm annowi Dietzfelbingerowi, p re
zesowi Synodu tego Kościoła, prof. 
dr. Ludwigowi Raiserowi i posłowi 
do Bundestagu z ram ienia CDU, dr. 
Richardowi von W eizsäckerowi, k tó
ry jednocześnie jest członkiem Ko
m itetu W ykonawczego ŚRK.

■ Pod koniec kw ietnia br. w Zagor
sku k. Moskwy obradowało Prezy
dium Konferencji Kościołów Euro
pejskich. Głównym tem atem  obrad 
były aktualne zagadnienia polityki 
europejskiej, a zwłaszcza układy 
NRF z Polską i ZSRR, porozumienie 
czterech m ocarstw  w spraw ie B erli
na Zachodniego i p lanow ana eu ro 
pejska konferencja w spraw ie bez
pieczeństwa i współpracy. Siedm io
osobowe Prezydium  i sekretarz gene
ralny KKE, dr. Glen G arfield W il
liams, zajęli się poza tym spraw ą 
stosunków między kościołami ew an
gelickimi, praw osław nym i i rzym 
skokatolickim na kontynencie euro
pejskim  oraz rozważali plany n a
stępnego Zgrom adzenia Ogólnego, 
które ma się odbyć jesienią 1974 r. 
w  Nyborgu (Dania). K om unikat o- 
publikow any po zakończeniu obrad 
stwierdza, że: „Duch wzajem nego 
zrozum ienia” między chrześcijanam i 
w Europie — do czego dąży się w 
łonie K onferencji Kościołów Euro
pejskich — może mieć także „zna
czenie dla rozwoju w spółpracy m ię
dzy państw am i i narodam i”.

■ D yrektor Komisji Kościołów do 
Spraw  M iędzynarodowych światowej 
Rady Kościołów, dr L e o p o l d o  
N i i 1 u s, referen t do spraw  uchodź
ców afrykańskich przy ŚRK, К o d- 
w o  A n k r a h ,  i sekretarz general
ny Ogólnoafrykańskiej K onferencji 
Kościołów, kanonik Burgess Carr, 
położyli ostatnio poważne zasługi w  
przygotowaniu spotkania i w  zawar
ciu układu pokojowego między 
przedstawicielami rządu Sudanu i

ruchu wyzwoleńczego Sudanu Połu
dniowego. Podczas przyjęcia w yda
nego przez prezydenta Sudanu, gen. 
Numeiry, wszyscy trzej działacze 
ekum eniczni odznaczeni zostali or
deram i sudańskimi.

■ Dr Philip A. P o t t e r ,  zastępca 
sekretarza generalnego Światowej 
Rady Kościołów i przewodniczący 
Komisji Misji Światowej i Ew angeli
zacji ŚRK, oświadczył w wywiadzie 
prasowym, że aktualnie istnieje nie
bezpieczeństwo rozziewu pomiędzy 
Radą a jej Kościołami członkowski
mi. Zagadnieniem  tym  będzie musiał 
się zająć Kom itet Naczelny ŚRK, 
który w sierpniu br. zbierze się w 
Utrechcie. Zdaniem dr Pottera, ak 
tualny kryzys w ynika z niechęci n ie
których Kościołów do popierania 
Światowej Rady Kościołów w  jej dą
żeniach do załatw iania radykalnych 
problemów, takich jak  na przykład: 
rewolucja, przemoc, bierny opór, dy
skrym inacja rasowa i rozwój eku
meniczny. Dr Potter polem izuje rów 
nież z poglądem, jakoby ze Św iato
wej Rady Kościołów mógł powstać 
„super-Kościół”. Jedyny autorytet 
Rady opiera się na tym, co wspólnie 
mówią i czynią członkowskie Ko
ścioły. Rada musi aktualnie znaleźć 
nowe drogi: „Należy nie tylko orga
nizować konferencje i posiedzenia na 
płaszczyźnie międzynarodowej, nie 
tylko produkować dokum enty”, lecz 
także szukać nowych metod pracy.

■ W związku z III K onferencją 
Światową ONZ do Spraw  H andlu 
i Rozwoju (UNCTAD III), k tóra od 
połowy kw ietnia do połowy m aja br. 
obradow ała w Chile, Światowa Rada 
Kościołów i Papieska Komisja 
„Sprawiedliwość i Pokój” wydały 
wspólne oświadczenie. Orędzie pod
pisane przez sekretarza generalnego 
ŚRK, dr E. C. B lake’a, i przewodni- 
częcego Komisji, Msgr M aurica Ro.ya 
stw ierdza, że stosunki ekonomiczne 
przynoszą korzyść jedynie narodom 
bogatym, natom iast tracą na tym n a
rody biedne, oraz że „w tym decy
dującym  momencie dla historii h an 
dlu światowego Kościoły muszą stać 
się głosem tych, którzy tego głosu 
są pozbawieni” i domagać się sp ra
wiedliwości dla wszystkich.

■ W maju br. odbyło się w Rzymie 
posiedzenie sztabu wspólnego Komi
tetu Światowej Rady Kościołów i 
Kościoła Rzymskokatolickiego do 
Spraw Społeczeństwa, Rozwoju i Po-
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koju (SODEPAX). Było to pierwsze 
posiedzenie po podjęciu decyzji o 
przedłużeniu działalności K om itetu 
na dalsze trzy lata. Po raz pierwszy 
wzięli też udział w posiedzeniu dr
E. C. Blake i kard. J. W illebrands, 
którzy posiadają s ta tu t specjalnych 
doradców SODEPAX. Sztab W spól
nego K om itetu zwrócił się do w spół
pracowników z apelem  wzywającym  
do rozwinięcia nowych form współ
pracy ekum enicznej, aby w ten spo
sób wzmocnić kontakty między Ko
ściołami na płaszczyźnie lokalnej. 
Przez pewien czas dalsza egzysten
cja SODEPAX stała pod znakiem  za
pytania. Obecnie jednak, jak  w yni
kało z przem ów ienia arcybiskupa 
Belliniego z watykańskiego S ekreta
riatu  Stanu, oczekuje się, że z łona 
tej organizacji w yjdą nowe impulsy 
do działalności w  dziedzinie rozwo
ju, sprawiedliwości i pokoju.

■ W poczytnym m iesięczniku za- 
chodnioniem ieckim „Evangelische 
K om m entare” ukazał się artykuł te 
ologa rzymskokatolickiego dr. Augu
sta Haslera, poddający ostrej k ry ty
ce stosunek W atykanu do ruchu eku
menicznego. Dr H asler pracował 
przez cztery la ta  w w atykańskim  Se
kretariacie do Spraw  Jedności 
Chrześcijan. Z pracy tej zrezygnował 
dlatego, iż obawiał się, że K uria 
Rzymska zaham uje w najbliższym 
czasie poważną współpracę ekum e
niczną. Dr H asler pisze m. in., że 
zdaniem Rzymu dalsze zbliżenie eku
meniczne może zagrozić Kościołowi 
Rzymskokatolickiemu jako instytu
cji. O wszystkich inicjatyw ach eku
menicznych decydują w W atykanie 
S ekretariat S tanu i Kongregacja 
Doktryny W iary, w których pracują 
ludzie, którzy „nie współdziałali w 
procesie konfrontacji i dialogu z in 
nymi Kościołam i”. Mimo tej krytyki, 
dr H asler w ierzy w szanse powo
dzenia ruchu ekumenicznego.

■ Dr Konrad Raiser, referen t teolo
giczny w Komisji „W iara i Ustrój 
Kościelny” Światowej Rady Kościo
łów, stw ierdził ostatnio, że w naj
bliższym czasie nie można oczekiwać 
przezwyciężenia obecnego kryzysu 
ekumenicznego. Kryzys ten stanowi 
raczej konieczne — i prawdopodob
nie dłuższe — stadium ruchu ekume
nicznego. Bez gruntow nej odnowy 
samych Kościołów trudno wyobrazić 
sobie nowy początek pracy ekum e
nicznej. Zdaniem dr. Raisera, k ry 
zys można przezwyciężyć tylko przez

odnowę życia kościelnego na p ła
szczyźnie lokalnej. Zachodzi potrze
ba naw iązania ściślejszego kontaktu 
między parafiam i różnych wyznań, 
działającym i na jednym  obszarze. 
Zm iana świadomości musi najpierw  
nastąpić w  parafiach, potem  w po
szczególnych Kościołach i, wreszcie, 
w stosunkach między Kościołami. 
Dopiero taki proces może doprowa
dzić do rozw iązania kryzysu ekum e
nicznego.

■ Po 15-letnich rokowaniach Synod 
Generalny Kościoła anglikańskiego 
odrzucił plan zjednoczenia z meto
dystami brytyjskimi. Aczkolwiek a r 
cybiskup C anterbury i honorowy 
zw ierzchnik A nglikańskiej W spólno
ty Kościelnej, d r M ichael Ramsey, za- 
agażował się głęboko na rzecz unii 
z m etodystam i, to jednak spośród 
członków Synodu G eneralnego tylko 
66 procent wypowiedziało się za 
zjednoczeniem. Dla przyjęcia planu 
unijnego potrzebne było jednak  75 
procent głosów.

■ 14 kwietnia br. zmarł w wieku 
92 lat dr E r 1 i n g E i d e m, luterań- 
ski arcybiskup Upsali i prymas Ko
ścioła Szwecji w latach 1931—1950.
W Urzędzie arcybiskupa był on na
stępcą jednego z najwybitniejszych 
pionierów  ruchu ekumenicznego, 
N atana Sóderbloma. Abp Eidem kie
rował w  1947 r. Zgrom adzeniem  w 
Lund, podczas którego powołano do 
życia Światow ą Federację L uterań- 
ską. W 1948 r. został jednym  z p re
zydentów nowo pow stałej Światowej 
Rady Kościołów.

■ Niedawno bawił na Węgrzech z 
wizytą oficjalną sekretarz generalny 
Światowego Aliansu Reformowane
go, ks. E d m o n d P e r r e t, w ybra
ny na to stanow isko w iosną 1970 r., 
Szw ajcar z pochodzenia. E. P erre t 
odwiedził wszytkie diecezje W ęgier
skiego Kościoła Reform owanego: za- 
cisańska, przedcisańską, naddunaj- 
ską i zadunajską, podejm owany 
przez tam tejszych biskupów. Goś
ciem opiekował się dr Tibor Bartha, 
jnr, syn przewodniczącego Rady Sy
nodalnej Kościoła Reformowanego 
na Węgrzech.

E. P erre t spotkał się z zespołem re
dakcji budapesztańskiego tygodnika 
„Reform atusok L ap ja“ („Czasopismo 
Reform ow anych”) i udzielił w yw ia
du, w którym  m. in. powiedział, że 
na W ęgrzech widzi Kościół, „który

w zupełnie nowej sytuacji, daje 
świadectwo w ierze”. Ta nowa sy tu 
acja wymaga „przede wszystkim  
wielkiej cierpliwości, pobożności i 
wiary, która dane w arunki p rze
kształci w duchu Ewangelii tak, by 
stały się radosną now iną”. Dzisiaj 
chrześcijanie muszą być „świadomi 
tego, co się dzieje w świecie. Żyjemy 
bowiem w czasach próby. W spania
łych, ale ciężkich czasach, które dają  
Kościołowi w ielką szansę. Dzisiaj je 
szcze nie dostrzegam y wszystkich 
możliwości. N iektóre z nich ukażą się 
w pełni dopiero ju tro  lub pojutrze. 
W ydaje mi się, że głównym zada
niem Kościołów dziś jest to, by roz
poznały te możliwości i w arunki, 
które w dzisiejszym świecie gotuje 
im Bóg”.

Z P R A S Y

W naszym przeglądzie zw racam y u- 
wagę Czytelników n a  znam ienną i 
godną poparcia inicjatyw ę, jaką w y
kazała redakcja „'Znaków Czasu“, 
miesięcznika wydawanego przez Ko
ściół Adwentystów w  Polsce. W ob
liczu poważnego zagrożenia społecz
nego alkoholizmem i narkotykam i 
(to drugie niebezpieczeństwo nie po
siada jeszcze tak  ogrom nych rozm ia
rów  jak pierwsze, ale nie należy chy
ba czekać, aż zasięgiem swym ogar
nie taką liczbę ludzi, jak  uczynił 
to dotąd alkohol, i stanie się proble
mem społecznym num er jeden) — 
redaktorzy „Znaków Czasu“ i w ła
dze Kościoła w zyw ają wszystkie Ko
ścioły chrześcijańskie w Polsce i 
wszystkich ludzi w ierzących do ak 
tywnego w łączenia się w  akcję zw al
czania alkoholizmu i wszelkiego ro 
dzaju narkom anii. Czerwcowo-lipco- 
wy zeszyt „Znaków Czasu” (6—7/72) 
w całości poświęcono om ówieniu 
tych problem ów z punktu  widzenia, 
po pierwsze — najnowszych i w ręcz 
przerażających danych statystycz
nych, i po drugie — w świetle n a 
uki biblijnej.
Zagadnienie jest bez w ątpienia 
bardzo poważne i trzeba je  po trak 
tować z całym  poczuciem odpowie
dzialności. Nie możemy jednak  po
w strzym ać się przed stw ierdzeniem , 
że argum entacja bib lijna i teologicz
na artykułów  publikow anych w  tym

23



num erze „Znaków Czasu* jest chw i
lami nie do przyjęcia. Dotyczy to, 
na przykład, spraw y cudu w  Kanie 
Galilejskiej i rodzaju w ina użytego 
przez Jezusa podczas O statniej W ie
czerzy. Co to jest „bezalkoholowe 
w ino” ? Wino to jest wino, a moszcz 
to jest moszcz, choć można oczywi
ście powiedzieć „bezalkoholowe w i
no”, jak  i „alkoholowy moszcz”, ale 
po co?
Dla chrześcijanina nie jest spraw ą 
obojętną, jaki stosunek do alkoho
lizmu — w jego różnych postaciach 
— w yraża Stary, a zwłaszcza Nowy 
Testam ent. Jest oczywiste, jaką od
powiedź tam  znajdujem y. Dlatego 
tym  sm utniejszy w ydźwięk posiada
ją odpowiednio ze sobą zestawione 
fakty. W społeczeństwie, którego co 
najm niej dwie trzecie przyznaje się 
do chrześcijaństw a — dane sta ty 
styczne na  tem at alkoholizm u prze
de w szystkim  obciążają konto i ra 
chunek tzw. chrześcijan. Obraz Pol
ski, kraju , w  którym  na 1 m ieszkań
ca przypadło, w  r. 1971, 5,5 litra  czy
stego (100 proc.) alkoholu, kształtu ją 
więc znów chrześcijanie.
Zachodzi więc pytanie, co Kościo
ły chrześcijańskie uczyniły dotąd, a- 
by sytuację zm ienić? I drugie: jak ie
go typu akcja kościelna może tu  co
kolwiek zm ienić? System em naka
zów i zakazów dziś już niew iele się 
zdziała. Spraw a pozostaje o tw arta  — 
jej „załatw ienie” powinno być trak 
tow ane przez Kościoły pierwszopla- 
nowo, jako realna, rzeczywista służ
ba najbiedniejszym  i najnieszczęśli
wszym spośród wszystkich ludzi: 
alkoholikom  i narkom anom .
We w spom nianym  num erze redak 
cja „Znaków Czasu” zamieszcza list 
o tw arty  Rady Kościoła; A dw enty
stów, skierow any do w szystkich Ko
ściołów chrześcijańskich, biskupów, 
księży, ludzi w ierzących. Z listu  cy
tujem y obszerne fragm enty, pragnąc, 
aby ten apel dotarł i za naszym  po
średnictw em  do jak  największej g ru
py ludz i:

„Nie jest tajemnicą, że w naszym  
kraju wzrasta w szybkim tempie 
spożycie alkoholu i palenie tytoniu, 
że pojawiają się wypadki narkoma
nii, zwłaszcza wśród pokolenia mło
dych. Wszyscy jesteśmy świadomi, 
jak bardzo wspomniane plagi spo
łeczne niszczą siły żywotne narodu, 
jak wielkie powodują straty mate
rialne i moralne; opóźniają wszech
stronny rozwój kraju i są źródłem 
niewymiernego w swej istocie nie
szczęścia. Szczególnie jednak bole
snym jest, że tym szkodliwym nało
gom ulega wielu, bardzo wielu 
chrześcijan, osób duchownych i 
świeckich, członków wielu Kościołów  
chrześcijańskich i zgromadzeń ludzi 
wierzących.
Czy możemy w tej sytuacji być obo
jętnymi? Czy nie powinniśmy pod
jąć bardziej zdecydowanych niż do
tąd środków działania, aby przyjść 
współwyznawcom — a przez to na
szemu społeczeństwu — z pomocą 
w zwalczaniu groźnych nałogów? 
Państwo podjęło radykalne środki 
zaradcze. Działają i natężają swo
je działanie państwowe i społeczne 
organizacje do walki z plagami spo
łecznymi. W tej ogólnonarodowej 
akcji nie może zabraknąć Kościo
łów. Należy utworzyć szeroki front 
współpracy wszystkich ludzi dobrej 
woli, w  tym także ludzi wierzących 
wszystkich wyznań chrześcijańskich. 
Jakiekolwiek byłyby przyczyny nie
pokojących zjawisk, to jednak od 
nas samych, od postaw, jakie zajmą 
zwierzchnie władze kościelne, du
chowieństwo, działacze kościelni i 
większość wyznawców, zależeć bę
dzie tak dużo!
Chrystianizm polski znajduje się w 
szczególnie korzystnych warunkach. 
Członkowie Kościoła rzymskokatoli
ckiego i innych Kościołów stanowią 
większość ludności naszego kraju. 
Gdyby udało się przynajmniej 
zmniejszyć, jeśli nie wyeliminować 
zupełnie, picie alkoholu, palenie ty
toniu i używanie narkotyków przez

wiernych, to fakt ten nie pozostał
by bez błogosławionych skutków. 
Tak bardzo wpłynęłoby to korzyst
nie na ograniczenie pijaństwa i ni
kotynizmu w społeczeństwie! Władze 
kościelne i duszpasterze odpowie
dzialni są przed Bogiem i społe
czeństwem za los, zdrowie i pomy
ślność duchową powierzonej im trzo
dy.
Kościół Adwentystów Dnia Siódme
go czuje się w  moralnym obowiązku 
zwrócić uwagę na powyższe proble
my, ponieważ w swej doktrynie mo
ralnej konsekwentnie reprezentuje 
zasadę całkowitej abstynencji od na
pojów alkoholowych, palenia tyto
niu i używania narkotyków.

...Kościół adwentystyczny, kierując 
się ideałami Ewangelii i dobrze po
jętym interesem zdrowia publiczne
go, postuluje podjęcie przez Kościo
ły szczególnej akcji duszpasterskiej 
w swych środowiskach wyznanio
wych na rzecz zwalczania nałogów  
pijaństwa, nikotynizmu i narkoma
nii — przy użyciu całego autoryte
tu Kościoła, jego hierarchii oraz ta
kich aktów życia wspólnoty i posłu
gi kościelnej, jak liturgia, sakramen
ty, kaznodziejstwo i katechetyka.

...Idzie o to, aby poważniej niż do
tąd potraktować problem zwalcza
nia szkodliwych moralnie i groź
nych społecznie nałogów w środowi
sku wewnętrznym. Narzekanie nad 
sytuacją — żadna okoliczność nie 
umniejszy współodpowiedzialności 
Kościołów i nie usprawiedliwi w ła
snych zaniedbań ideowo-wychowaw- 
czych. Wierzymy, że wspólny w y
siłek Kościołów chrześcijańskich po
dyktowany szczytnymi hasłami ety
ki chrześcijańskiej i zdrowia, a na
de wszystko cnotą miłości bliźniego, 
przyniesie pozytywne rezultaty w  
pracy na rzecz dobra i pomyślności 
ludu wierzącego zainteresowanych 
Kościołów, a tym samym i drogiego 
nam wszystkim narodu polskiego, 
którego cząstką jesteśmy.”
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