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N A S Z Y M  Z D A N I E M

H e r m e t y z m
„W początkach w ieku pojawiło się kilku herm etycznych geniuszy: odtąd 
herm etyzm  zastępuje geniusz. W ynalazek w istocie genialny: jeśli tw ój 
król jest nagi, w yjściem  będzie łam igłówka z tysiąca porozrzucanych k a 
w ałków : kto ośmieli się tw ierdzić, że nie ma wśród nich koronek i k le j
notów ?“

Powyżej cytowane słowa należą do francuskiego pisarza, Jeana Brullera, 
lepiej znanego pod pseudonim em  Vercors, i zaczerpnięte zostały z książki 
„Tratw a Meduzy“. W tej rubryce nigdy nie recenzowaliśm y książek, tak 
więc i to „Nasze zdanie“ nie będzie recencją, jakkolw iek wym ieniona książ
ka zasługuje na specjalną uwagę i godna jest popularyzowania.

Przytoczony fragm ent mówi o postawie twórcy, w tym przypadku — p i
sarza, ale nam  nasunął trochę ogólniejsze refleksje dotyczące postaw  ludz
kich w ogóle.

Geniusz rodzi się raz na ileś tam  lat. Przez pozostały czas muszą w y sta r
czać nam  nam iastki. I nie m ielibyśmy nic przeciwko tem u, gdyby nie 
w m aw iano nam , że nam iastka geniusza w arta  jest tyle samo co geniusz 
lub naw et go pod względem wartości przewyższa. Niestety. Z takim i su 
gestiam i spotykam y się nie tylko w literaturze, m alarstw ie, film ie czy 
muzyce — czyli w tzw. Sztuce (zawsze pisanej z dużej litery) — lecz także 
w bardziej przyziem nych regionach życia, ot, całkiem na codzień: w biurze, 
gdy szef tłum aczy, że jego nonsensowne zarządzenie jest lepsze od naszego 
zdrowego rozsądku, u kraw ca, który spaprał nam  garn itu r i teraz w m a
wia, że ciągnące na plecach rękaw y są najnowszym  osiągnięciem sztuki k ra 
wieckiej, u lekarza, który przepisując nam  kilka opakow ań różnych leków 
osłania w ten sposób swój brak  kom petencji i nieudolność w postaw ieniu 
diagnozy. Przykładów  takich można podać dużo. Ileż to razy odkrywamy, 
że „król jest nagi“, lecz brakuje nam  siły, by powiedzieć to głośno. Boimy 
się jak  ognia — śmieszności, nie chcemy wyjść na głupców w oczach zw ierz
chników, kolegów z biura, znajomych. Ulegamy więc presji środowiska, 
poddajem y się obiegowym sądom, u tartym  opiniom. Ta presja  jest tak 
silna, że mało kto ośmieli się je j przeciwstawić i nazw ać rzecz po imieniu. 
Dlatego szukam y słów zastępczych. M ają one tę zaletę, że są gładkie, ale 
i tę wadę, że w yprane są z treści. Obwarowujem y nasze życie takim i f ra 
zesami i w yrabiam y w sobie reakcje (czy raczej brak  reakcji), k tóre za
pew niłyby w różnych sytuacjach życiowych tzw. św ięty spokój. „W ychyla
nie się“ w żadnym przypadku życia nie u łatw ia, a w ołanie „król jest 
nagi“ nie zawsze kończy się tak  dobrze, jak  w znanej baśni.

Tekst Vercorsa nasunął nam  jeszcze jedną refleksję. Otóż, chw ilam i w y
daje się, że z naszym  chrześcijaństw em  dzieje się podobnie, jak  z owymi 
„herm etycznym i geniuszam i“. Na początku był geniusz, a od któregoś m o
m entu zastępuje go herm etyzm . Jasno, precyzyjnie i prosto sform ułow ane 
praw dy Ewangelii w naszym w ydaniu przypom inają rozsypaną łamigłówkę, 
k tórej n ijak  na pow rót nie um iem y złożyć, aby tw orzyła całość stanow iącą 
choćby jakie takie naśladow nictw o wzoru, na który spoglądam y. Gdy już 
udało nam  się złożyć razem  pięć kaw ałków  i zaczynam y być dum ni z w ła
snego osiągnięcia, okazuje się, że szósty kaw ałek wcale do pozostałych 
nie chce pasować. Już, już w ydaje się, że klocki z napisam i: „w iara“, 
„miłość“ układam y w  konsekw entną całość, gdy nagle w dłoń chw ytam y 
klocek z napisem  „uczynki“ i... łamigłówka nie wychodzi. Nie wychodzi, 
bo nasze uczynki nie pasu ją do słowa „w iara“, a np. nasza pokora kłóci 
się z klockiem  zaw ierającym  słowo „miłość“. Nie jest miło odkryć, że to 
nasz w łasny król jest nagi, że znikła szata, a z n ią klejnoty, koronki, szla
chetne kam ienie. Co wówczas robim y? W sw ojej naiwności, by nie rzec 
głupocie, w dziew am y herm etyczny pancerz, uzbrajam y się w herm etyzm , 
który będzie nas chronił przed ludzkim i spojrzeniam i i naszym w łasnym  
sum ieniem . Zapom inam y przy tym  o takim  jednym  spojrzeniu, które p rze
nika najgrubsze naw et pancerze, zapom inam y o Kimś, kto nie boi się 
presji środowiska, kto ośmieli się twierdzić, że w naszej łamigłówce pogu
biliśm y klocki drogie i kosztowne: właściwy sens stojący za Jezusowym i 
prostym i, zwyczajnym i słowami zaw artym i w Ewangelii.

K iedy nasz król okazuje się nagi, próbujm y na nowo uczyć się, że u J e 
zusa miłość znaczy miłość, a za słowem „czyn“ stoi realny czyn, a wyraz 
„pokora“ kry je autentyczną postawę, że zło jest złem, grzech — grzechem. 
Tak, ale kiedy to na nowo odkryjem y, okaże się, że już dłużej nie może 
być mowy o „niew ychylaniu się“ i że odtąd nasz św ięty spokój zostanie 
zakłócony. Czy zaryzykujem y taką reedukację?

CO W NUMERZE?
Głównym tematem niniejszego ze
szytu są polskie refleksje nad Kon- 
kordią między Kościołami reformo
wanymi a luterańskimi, wypracowa
ną podczas konferencji w Leuenber- 
gu. Pod wspólnym tytułem L u te ra 
nie a reform ow ani znajdzie Czytel
nik dwa artykuły: Próba analizy — 
ks. Tadeusza Wojaka (s.5) i Polskie 
spojrzenie — Jarosława Świderskie
go (s. 6). Pewne informacje o współ
pracy luteran i reformowanych moż
na znaleźć również w Rozmowie o 
ew angelikach we F rancji na s. 8.
W kazaniu pt. Za kogo m ają m nie 
ludzie?, na s. 3, Barbara Stahl adre
suje do nas istotne pytanie, za kogo 
m y uważamy Jezusa, od którego to 
pytania żaden chrześcijanin nie może 
się uwolnić. Pytanie zostało posta
wione jasno i jednoznacznie, więc 
odpowiedź musi brzmieć podobnie: 
nie ma tu miejsca na żaden herm e
tyzm. Co mamy na myśli używając 
•tego słowa, wyjaśnia Nasze zdanie 
pod takim właśnie tytułem na s. 2.
Wielkość i nikczemność sprzężone w 
istocie ludzkiej są tematem modli
twy pt. Czymże jest człowiek?, na 
s. 4.
Artykuł O chrzcie niem ow ląt — ks,
Bogdana Trandy (s. 9) wysuwa te
zę. że obowiązująca w większości 
chrześcijańskich Kościołów praktyka 
-chrzczenia niemowląt jest jedną z 
przyczyn zatarcia się w świadomości 
ogółu właściwego sensu tego aktu, 
Autor uważa, że teksty nowo testa
mentowe przytaczane przez obroń
ców pedobaptyzmu nie są przekonu
jące i stawia pytanie, czy konfirma
cja nie przyczynia się do pomniej
szenia znaczenia sakramentu. Tezy 
artykułu na pewno spotkają się z o- 
pozyeją. ale być może i z poparciem. 
Oczekujemy na artykuły dyskusyjne 
i listy w tej sprawie.
Z powodu zbliżającej się dwusetnej 
rocznicy warszawskiej parafii refor
mowanej (1976) drukujemy na s. 11 
Notatki z archiwów — Aleksandry 
Sękowskiej.

Drugi artykuł o predestynacji za
mieszczamy na s. 13 w dziale Dla 
nieteologów, zaś czwarty odcinek o- 
powiadania Nicky Cruza na s. 13.

Przegląd ekum eniczny i Z prasy
zamykają numer.

N A S Z A  O K Ł A D K A :
Dwaj dotychczasowi generalni 
sekretarze ŚRK — dr W. A. Vis- 
ser’t Hooft (1948—1966), du
chowny holenderskiego Kościo
ła reformowanego, i dr E. C. Bla- 
ke (1966—1972). Kto będzie 
trzecim? Zanim ten numer Jed- 
noty opuści drukarnię, będzie
my już znali odpowiedź.
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BARBARA STAHL

Z a  kogo mają mnie ludzie?
„I stało się, gdy modlił się na osobności, ż e  byli razem z nim ucznio
wie, i zapytał ich tymi słowy: Za kogo mają mnie ludzie?
A oni odpowiadając, rzekli: Za Jana Chrzciela, a inni za Eliasza, 
inni jeszcze za jednego z dawnych proroków, który zmartwychwstał. 
I rzekł do nich: A wy za kogo mnie macie? A Piotr odpowiedział: 
Za Chrystusa, Syna Bożego”.

Łuk. 9:18—20

Za kogo mają mnie ludzie? Pytanie zadane 
uczniom pod Cezareą Filipową wydaje się dziw
ne w ustach Jezusa. Czyżby podlegał tym sa
mym mechanizmom, które działają w nas, gdy 
rozpytujemy wśród znajomych, co myśli o nas 
pan X czy pan Y? Czy był ciekaw takiej opinii 
i czyżby Mu na niej zależało?
Uczniów jednak tak postawione pytanie nie 
dziwi. Odpowiadają w sposób naturalny: sły
szeli, jak jedni z tłumu mówili o Nauczycielu, 
że pewnie jest Janem Chrzcielem, inni twier
dzili, że to sam Eliasz, a jeszcze inni, że pro
rok Jeremiasz (Mat. 16:14) lub którykolwiek 
inny, zmartwychwstały.
Nauczyciel jest popularny, jest sławny. Czyni 
rzeczy wielkie, ponad ludzką miarę, dokonuje 
cudów, które sławę Jego utwierdzają w coraz 
szerszych kręgach, a część tego splendoru i auto
rytetu spada na nich. Są dumni, że należą do 
kręgu Jego przyjaciół. Już wkrótce zaczną się 
spierać, jakie miejsca zajmą w przyszłym kró
lestwie, o którym Mistrz opowiada, i kto z nich 
jest największy.
Jezus słucha spokojnie. Wie po co pytał. Zna 
opinie o sobie, jako o cudotwórcy, lekarzu, 
uzdrowicielu, budowniczym nowego, wolnego 
Izraela. Chociaż przez cały czas unikał taniej 
sławy, łatwej popularności, która przyćmiłaby 
Jego prawdziwe posłannictwo, nie udało Mu się 
uniknąć rozgłosu. Przecież zabraniał nawet roz
nosić wieści o czynach, których dokonał. A jed
nak: ten naród jest głuchy i ślepy; stale bardziej 
żąda Jego cudów niż Jego posłannictwa. Bardziej 
pragnie widzieć Go królem żydowskim, przy
wódcą politycznym, wyzwolicielem spod nie
woli rzymskiej, niż tym, który przychodzi czy
nić wszystko nowym, ratować to, co zginęło, 
wyzwolić z niewoli zła, grzechu i śmierci, zbu
dować Królestwo, którego nie da się rozpatry
wać w ludzkich kategoriach władzy, porządku, 
takiego czy innego ustroju, terytorium geogra
ficznego.
Pyta więc po raz drugi: A wy za kogo mnie 
macie?
Zaskakujące pytania stawia ten Nauczyciel. Na 
pierwsze odpowiedź przyszła sama: ot, po prostu 
powtórzyliśmy to, co słyszymy naokoło. Ale żeby 
tak bezpośrednio: wy? Kim jestem d la  was ?  
Przecież wie, że jest naszym Mistrzem i Na
uczycielem, że zostawiliśmy wszystko, aby Mu 
towarzyszyć. Czy mamy to teraz powtórzyć?

Czy mamy powiedzieć, że czekamy na obiecane 
królestwo i że ufamy, iż będziemy z Nim je 
dzielić? Kimże więc jest dla nas? Za kogo Go 
mamy?
I wtedy odezwał się Piotr: Za Chrystusa, Syna 
Bożego.
Piotrowe wyznanie: ,,Tyś jest Chrystus, Syn 
Boga żywego” (Mat. 16:16) staje się punktem 
zwrotnym w życiu człowieka. Nikt za nas tych 
słów nie wypowie, nikt nas w tym nie wyręczy, 
a pytanie: za kogo t y mnie uważasz? — będzie 
postawione każdemu. Nie uda nam się wykręcić 
enigmatycznym: „Piotr powiedział, żeś Ty jest”. 
Pytanie zostanie powtórzone bezpośrednio, oso
biście do każdego z nas : a 1 e ty  za k o g o  
m n i e  u w a ż a s z ?
Na każdego człowieka przychodzi taka chwila, 
kiedy w swojej wędrówce zatrzymuje się pod 
Cezareą Filipową. Chwila rozstrzygająca, mo
ment, w którym zdajemy sobie sprawę, że mi
łość, szacunek, podziw dla autorytetu, mądro
ści i dobroci Jezusa nie wystarczają. Moment, 
w którym pojawić się musi coś więcej: wiara 
i pewność, że On jest ten jedyny, wybrany, 
umiłowany Syn Boży, który istniał, zanim świat 
zaistniał, który przez cud wcielenia przyniósł 
człowiekowi najwspanialszy dar: wolność od 
śmierci i życie w Królestwie, które nie ma gra
nic ani terytorialnych, ani ustrojowych, ani ge
ograficznych, ani czasowych, w Królestwie, 
gdzie nie istnieją takie pojęcia, jak lęk, śmierć, 
niewola, słabość i zło.
Pod Cezareą Filipową przekraczamy z Piotrem 
pewną granicę: wykonujemy gigantyczny skok 
nad „czasem” i „przestrzenią” oddzielającą Kró
lestwo Boże od królestwa człowieka, niebo od 
ziemi, Boga od ludzi. Czy czynimy to sami z sie
bie? Czy Piotr uczynił to sam z siebie? Czy 
mądrość jego jest tak przenikliwa, a wzrok tak 
bystry, by dojrzeć to, co dotąd zakryte bywało 
przed oczyma ludzi? Czy to miłość do Jezusa 
podsuwa mu te słowa, czy też jego rozum obja
wia mu owo szokujące wyznanie?
Nasz tekst o tym nie mówi, ale w paralelnych 
wierszach Ewangelii Mateusza czytamy: „Je
zus odpowiadając, rzekł mu: Błogosławiony je
steś Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew 
ci to objawiły, lecz Ojciec mój, który jest w nie- 
biesiech”.
Tak więc, bez łaski i woli Ojca, Piotr, a z nim 
i my, nie byłby w stanie przekroczyć niedostęp
nej człowiekowi granicy, nie dałby rady uczynić
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nawet znacznie mniejszego kroku. Nigdy me 
pokonałby przestrzeni oddzielającej mgliste 
przeczucia ludzkie od p e w n o ś c i  wiary obja
wionej przez Boga.
O tym, że tak jest, świadczy scena, która roze
grała się wkrótce potem, kiedy to Jezus, prze
powiadając swe cierpienie i śmierć, słyszy w 
pełnych troski i niepokoju słowach Piotra: ,,Pa
nie, miej litość nad sobą, nie przyjdzie to na 
Ciebie’’ (Mat. 16:22) — podszept szatana. Ten 
sam Piotr, który przed kilkoma chwilami, w 
cudownym olśnieniu Ducha wypowiedział naj
większą Prawdę — staje się narzędziem zła. 
Nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji faktu, 
że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, nie 
chwyta sensu słów Nauczyciela o śmierci i cier

pieniu, potyka się o to cierpienie i zupełnie nie 
rozumie, dlaczego ma przyjść godzina wypełnie
nia. Nie rozumie, bo czas jego jeszcze nie nad
szedł, bo jeszcze będzie błądził w ciemnościach, 
jeszcze nie raz się potknie, jeszcze zdradzi, jesz
cze się zaprze, opuści, jeszcze pogardzi samym 
sobą zanim w najwyższym uniesieniu rzuci w 
twarz tłumów słowa świadectwa i zarazem o- 
skarżenia: ,,Niechże tedy wie z pewnością cały 
dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił 
Bóg tego Jezusa, któregoście wy ukrzyżowali” 
(Dz. Ap. 2:36). Przejdzie więc długą drogę za
nim — pełen Ducha Świętego — głosić będzie 
mógł światu zbawienie i przebaczenie w imieniu 
Zmartwychwstałego.
A jak długa będzie nasza droga?

C z y m ż e  j e s t  c z ł o w i e k ? Czymże jest człowiek?
Geniuszem, który 
opanował ogień 
i rozbił atom, 
w yrw ał się z pola 
przyciągania ziemi, 
m arząc o zdobyciu 
kosmicznej przestrzeni?
Czy dem onem  zniszczenia, 
niosącym śmierć ludziom 
w błysku i płom ieniach 
atom owej eksplozji, 
czyniącym Ziemię jałową, 
pustą i próżną, w chaosie 
pogrążoną, jak  wtedy, gdy 
jeszcze nie padło słowo: stań  się? 
Czymże jest człowiek?
Twórcą symfonii, chorałów, 
n ieśm iertelnej poezji, 
budowniczym dróg i mostów, 
lekarzem  chorych, 
opiekunem  sierot, 
towarzyszem samotnych, 
konstruktorem  lepszego ju tra?
Czy niepopraw nym  sam olubem  
w przem ożnej władzy pieniądza, 
w plątanym  w  szatańskie, błędne koło 
pod ołtarzem  złotego cielca?
Ojcze,
czymże jest człowiek, 
którego stworzyłeś przecież 
na swoje podobieństwo i obraz, 
którego postawiłeś 
nad całym stw orzeniem ?
Czy zdołamy pojąć, że Ty, 
w osobie Syna Twego zjednoczyłeś 
samego Siebie z ludzkim  losem?
Czy zdołamy poznać, że Syn 
jest w doskonałej jedności z Ojcem? 
Czy zdołamy wyznać, jak  Piotr, 
w błysku nagłego olśnienia:
Panie, do kogo pójdziem y?
Ty jesteś tym, kogo nam  trzeba, 
bo Tyś przywrócił podobieństwo 
do Stwórcy obliczu człowieka.
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informowaliśmy w swoim czasie o przygotowanym przez konferencję w 
Leuenbergu (Szwajcaria) projekcie „Konkordii'’ między luteranami a refor
mowanymi. Obecnie zwróciliśmy się do dwu osób, ks. dr. Tadeusza Wojaka 
(EA), redaktora „Zwiastuna”, i doc. dr. Jarosława Świderskiego (ER), radcy 
Konsystorza Ewang.-Reformowanego, aby zechcieli omówić projekt „Kon
kordii” z punktu widzenia polskich warunków. Pierwszy z autorów analizu
je sam dokument, drugi zaś koncentruje się na omówieniu sytuacji w Polsce 
i wysunięciu kilku wniosków. Przed opublikowaniem artykułów autorzy po
rozumiewali się ze sobą, tym niemniej ich artykuły różnią się nie tylko 
ujęciem tematu, lecz również interpretacją pewnych zjawisk i niektórymi 
wnioskami.

Luteranie
a

reformowani
KS .TADEUSZ WOJAK

P r ó b a  a n a l i z y

Czy dziś dzieją się w chrześcijaństw ie rzeczy nowe, 
ważne, k tóre rzu tu ją  na przyszłość i zobowiążą n a 
stępne pokolenia? N iewątpliw ie. H istorycznym , tzn. 
m ającym  znaczenie dla dziejów Kościoła, aktem  jest 
na pewno K onkordia Leuenberska. K onkordia ozna
cza ugodę, a w spom niany ak t dotyczy współżycia Koś
ciołów reform owanych, lu terańsk ich  i unijnych w 
Europie.

D O KTRYN A I Ż Y C IE

Kościoły w spom nianych w yznań różnią się od siebie, 
w pewnej mierze, nauką. Obowiązujące sform ułow a
nia artykułów  w iary  liczą sobie ponad czterysta lat. 
Pow staje pytanie, czy pokry te patyną czasu artykuły  
m ają absolutne znaczenie dla dzisiejszego chrześcija
nina. Czy nie są to jedynie abstrakcyjne zagadnienia 
teologiczne? P rzestrzegam  przed ich ignorowaniem. 
Lekceważenie tych sform ułow ań w ynika zwykle z in- 
dyferentyzm u. Może być to podyktow ane wysokim  u- 
duchowieniem, wynoszącym chrześcijanina na pozycje 
ponadkonfesyjne (co się zdarza, ale należy uważać, czy 
nie chodzi o pozę), częściej jednak  decyduje o takiej 
postawie p ły tka obojętność religijna.
Sform ułowanie artykułów  w iary  je st konieczne. W y
raża ono nasze zrozum ienie Ewangelii. Ew angelia nie 
jest doktryną, lecz aktem  działania Boga, dynam icz
nym ogniwem włączającym  chrześcijanina w orbitę 
życia w Bogu. Chrześcijaństwo, jako życie z Boga, nie 
jest bezkształtne, lecz uk łada się w  określony sposób, 
rozw ija się na ustalonych torach i na te w łaśnie za
rysy w skazują artykuły  w iary. Inna rzecz, że przez 
odpowiedni sposób ich wypowiedzenia można by przy
bliżyć dzisiejszem u człowiekowi ich sform ułow anie, 
podobnie ja k  usiłu je  się podać w  nowym  przekładzie 
Pismo Święte. Nowe wypowiedzenie nie może jednak 
zm ieniać treści. K ry terium  norm ującym  w yznanie w ia
ry jest dla chrześcijan ew angelickich Pismo Św. i a r 
tykuły w iary były i są nim  związane.

W IERN O ŚĆ

K onkordia Leuenberska jest nowym etapem  w dzie
jach Kościołów, ale nie punktem  zerowym. Nie za
m yka przeszłości sta rtu jąc  w  nieznanym  kierunku, nie 
wnosi rzeczy obcych, n ie  sta je  się przyczyną zamętu. 
Zachowuje równowagę, aby dobrze służyć dzisiejsze

mu chrześcijaninowi. Założeniem jej jest więc w ier
ność, respektow anie tożsamości Kościołów i rzetelne 
zastosowanie ich w artości w dzisiejszych w arunkach 
życia. Jest ona ugodą Kościołów reform acyjnych. 
Chrześcijaństwo reform acyjne przyjęło charak tery s
tyczny układ życia duchowego, rzu tu jący  na postawę 
człowieka w świecie. Jąd rem  tego układu je st Ew an
gelia. Ewangelia nie je s t pojęciem  teoretycznym , lecz 
spraw dzalną praktycznie mocą Bożą w yzw alającą nowe 
życie. W ten sposób określono ją  również w Konkordii 
(1,1). Ewangelia jest „m iarą życia i nauk i”. Umożli
wia ona życie z Bogiem w skazując na Jezusa C hrystu
sa, który jedynie może uporządkować zakłóconą spo
łeczność z Bogiem. Z jaw ienie się Jezusa Chrystusa na 
świecie i Jego związanie się, przez Krzyż i Zm artw ych
wstanie, z ludźmi jest inicjatyw ą Boga, łaską Bożą. 
Jest to najwyższy w yraz miłości, tak  bardzo potrzeb
nej człowiekowi. Z najduje ona zastosowanie w życiu 
człowieka i dziś, gdy chrześcijanin p rzy jm uje  ją  w 
ufnej wierze. Wtedy, jak  głosiły wszystkie kierunki 
reform acyjne, dostępuje człowiek uspraw iedliw ienia. 
„Usprawiedliw ienie przez w iarę w C hrystusa” ekspo
nuje Konkordia jako cen tralny  punk t Pism a Św. i m ia
rę wszelkiego kościelnego zw iastow ania. U porządko
wanie życia z Bogiem jest początkiem  odnowy jednost
ki (2,1,3) i staje się początkiem nowej ludzkości.
Takie ujęcie zagadnienia życia z Bogiem je st św ia
dectwem, że w K onkordii zachowano w ierność wobec 
przeszłości. Wierność w yraża się również w p ragn ie
niu zaktualizowania przejętych w artości i zastosow a
nia ich w obecnych w arunkach. W K onkordii wyczuwa 
się przekonanie, że w artości te m ają dziś pełne zna
czenie.

WOLA JEDNOŚCI

K onkordia Leuenberska jest ugodą Kościołów i ma na 
celu stworzenie w arunków  ich zgodnego współżycia. 
Dotychczasowe rozdarcie lub dwutorowość przypo
mniano w niej bardzo oględnie, stw ierdzając, że „oj
cowie (...), mimo wielu wspólnych aspektów, nie byli 
w stanie urzeczywistnić społeczności Kościołów”. N a
tom iast obecnie „uczestniczące Kościoły uznają, że 
od czasów Reform acji zm ieniły się ich w zajem ne sto
sunki”. To w ielka rzecz, że cztery wieki nie oddaliły, 
lecz zbliżyły Kościoły.
Można by sądzić, że obecna chwila, położenie Kościo
łów w świecie, dechrystianizacja, nacisk sytuacji, a 
z drugiej strony ogólna tendencja do jednoczenia się 
— wpłynęły na  decyzję Kościołów. Może i to, lecz 
nie tylko to. Autorzy stw ierdzają w K onkordii w iary 
godność Ewangelii, odpowiadając wspólnie na p y ta
nia współczesnego człowieka (4,2).
Konkordia w skazuje dwa, zdaw ałoby się sprzeczne, 
czynniki, w których upatru je  faktory  zbliżenia: teo

5



logię historyczno-krytyczną i ruchy odrodzeniowe. Jest 
to ciekawy punkt widzenia. Teologię historyczno-kry
tyczną trak tu je  się często jako suchy, pozbawiony 
ducha formalizm. Tak nie jest. K ierunek ten w szcze
ry i rzetelny sposób poszukuje Prawdy. Uczciwe po
szukiw anie P raw dy — zbliża do siebie poszukujących. 
Ruchy dążące do odnowy duchowej Kościołów spoty
k a ją  się u źródła — w Ew angelii — i prow adzą do 
zaktualizow ania św iadectw a i ożywienia treści ksiąg 
symbolicznych.
K onkordia n ie  jest paktem , skalkulow anym  sojuszem. 
Jej cel to społeczność, a więc organizm duchowy. 
Autorzy nie m ają na m yśli nowej organizacji opartej 
na praw no-kościelnych elem entach, lecz pulsujący ży
ciem n u rt duchowy. Taka jedność nie pow stanie 
na przesłankach statutow ych, lecz na doświadczeniu 
mocy Ewangelii i jednom yślnym  przekonaniu, że zada
niem  Kościoła jest św iadczenie o tej mocy w św ię
cie. Wola jedności w yraża się w zgodnym poglądzie, że 
Kościół urzeczyw istnia się przez zwiastowanie E w an
gelii i udzielanie Sakram entów  Chrztu i Wieczerzy Św.

Wola jedności dochodzi także do głosu w tym, że 
autorzy Konkordii w strzym ują się od narzucania jed 
nostronnego ujęcia nauk i poszczególnych Kościołów, 
lecz przyjm ując to, co jest wspólne, pozostaw iają swo
bodę w szczegółowym precyzowaniu. Tak rozwiązano 
problem  Kom unii Św., głosząc, że „w Wieczerzy ofia
row uje się Jezus C hrystus — zm artw ychw stały w 
swoim, dla w szystkich na śm ierć wydanym , ciele i 
k rw i — przez słowo obietnicy w raz z Chlebem i w i
nem. W ten  sposób da je  On isiebie samego...” Zagadnie
nia, jak  się to dzieje — K onkordia nie rozstrzy
ga.
M ając do czynienia z dwoma różnymi sform ułow ania
mi pojęcia „Kościół”, autorzy Konkordii nie w ybierają 
jednego z nich ani nie usiłu ją znaleźć kompromisu, 
lecz zestaw iają je  obok siebie. Tak więc, w chrysto
logii p rzy jm ują tak  reform ow any pogląd o n ienaru 
szalnej boskości i człowieczeństwie Chrystusa, jak  i lu- 
terańsk i o pełnej jedności osób. Poglądy te m ają zna
czenie dla nauki o K om unii Św.
W nauce o predestynacji K onkordia przyjm uje po
zytywne przesłanki d la  pewności Zbawienia, składa 
jednak  spraw ę zbaw ienia w  ręce Boże i w zbrania się 
przed deklarow aniem  definityw nego potępienia.

Wola jedności zaznacza się wreszcie w  tym, że po tę
pienia zaw arte w księgach symbolicznych uznano za 
bezprzedm iotowe, przyjm ując, że spraw y sporne są 
dziś inaczej rozum iane. Uchylenie potępień nie jest 
podyktow ane to lerancją w ynikającą ze słabości lub 
indyferentyzm u, lecz wolą jedności. Wysoką wartością 
przyjętej zasady społeczności Kościołów jest podkreś
lenie, że pro jektow ana ugoda w niczym nie przyczyni 
się do podważenia powagi konfesji obowiązujących po
szczególne Kościoły. Pozytyw nym  w yrazem  woli je d 
ności jest też uznanie w spólnoty am bony i Wiecze
rzy Św.

MINIMALIZM

C harakterystyczną cechą K onkordii je s t m inimalizm. 
Jest to tak tyka  szkicowego zaznaczania podstawowych 
założeń bez precyzow ania spraw  drugorzędnych. Można 
zarzucić tej metodzie powierzchowność. In tencja au to
rów K onkordii była jednak  inna. Z założenia pozosta
wiono szeroką swobodę Kościołom naw iązującym  spo
łeczność. Je st to widoczne w zachęcie do kontynuow a

na w duchu jedności p racy  teologicznej nad zagad
nieniam i o tw artym i (4,2,1,2,3).
Wychodząc z zasady m inim alizm u, autorzy Konkordii 
nie poświęcili osobnego artyku łu  problem owi Kościo
ła. W skazują tylko, że dla praw dziw ej jedności Koś
cioła w ystarczająca je st zgodność w praw dziw ej n a 
uce Ewangelii i w  praw dziw ym  zarządzaniu S ak ra
mentam i. Ja k  słusznie stw ierdził w iedeński teolog D an- 
tine, „Kościół je s t instrum entem  zbaw ienia, a n ie jego 
substancją”. N adrzędną instancją wobec Kościoła jest 
Ew angelia i on jej służy. Z drugiej strony, Kościół 
rodzi się dzięki zw iastow aniu Ew angelii i żyje jej 
mocą. Je s t w ięc w artością w tórną i dlatego w  K on
kordii wyeksponowano Ewangelię, a nie Kościół.

NASZA SYTUACJA

K onkordia dotyczy w szystkich Kościołów europejskich, 
ale pozostawia m iejsce d la  lokalnych spraw  Kościo
łów krajow ych. Mówi się w  niej, że „...w szczególnej 
sytuacji, jeżeli zachodzi bliski związek między sk łada
nym  św iadectw em  a ustrojem , służba jaką  spełnia K o
ściół może wym agać praw nego zjednoczenia”. (4,2).
W w arunkach  polskich istn ieją  wszelkie dane po temu, 
aby dążyć do organizacyjnej un ii Kościoła Ew angelic
ko-Reform owanego i Ewangelicko-Augsburskiego. 
Przem aw ia za tym  tradycja  historyczna, istnienie 
w spólnoty am bony i ołtarza, bardzo bliskie kontakty  
praktyczne. K onfesja L euenberska pow inna być osta
tecznym bodźcem do doprowadzenia do unii.

*

JAROSŁAW SWIDERSKI

P o l s k i e  s p o j r z e n i e

U tarło się powiedzenie, że różnice m iędzy wyznaniam i 
protestanckim i są m niejsze niż, na przykład, między 
poszczególnymi zakonam i działającym i w  ram ach jed 
nego w yznania rzym skokatolickiego. Tej opinii tow a
rzyszy inna, o podobnym  wydźwięku: naw et bardzo 
aktyw ni i zaangażow ani członkowie Kościołów pro tes
tanckich nie o rien tu ją się na  ogół, co ich napraw dę 
dzieli od „sąsiadów ” wywodzących się od innego re 
form atora.
Tw ierdzenia powyższe, jak  zazwyczaj wszelkie sądy 
obiegowe, były oczywiście mocno przesadzone. P rze
ciętny ew angelik w yznania reform ow anego zdawał 
sobie sprawę, że np. od ew angelika w yznania augsbur
skiego różni go in te rp re tac ja  Chrztu i W ieczerzy P ań 
skiej, pogląd na spraw ę W ładzy Kluczów (a więc i rolę 
duchownych), podział Dziesięciorga P rzykazań  (a więc 
i pew ne form y kultowe, ozdabianie św iątyń itp.), po
gląd na spraw ę przeznaczenia i, wreszcie, że w ystę
pu ją różnice w  spraw ach drugorzędnych, rzutujących 
na ustrój kościelny, obyczaje, tradycje.
Piszę w  czasie przeszłym : „tw ierdzenia były”, „ew an
gelik zdaw ał sobie spraw ę” itd., bowiem w  ostatnich 
dziesięcioleciach, a  zwłaszcza w  ostatnich latach, zaszło 
kilka w ydarzeń zm ieniających to wszystko dość r a 
dykalnie.
— Po pierw sze rozwój ruchu ekumenicznego sprawił, 
że ludzie na podział między w yznaniam i chrześcijań
skimi przestali patrzeć, jak  na coś norm alnego.
— Po drugie, w Polsce, 400-lecie Ugody Sandom ier
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skiej i zw iązana z n ią  uchw ała synodów Kościoła E- 
w angelicko-A ugsburskiego i Kościoła Ew angelicko-R e
formowanego form alnie potw ierdziły istn iejącą już od 
daw na w  niektórych regionach k ra ju  „wspólnotę K a
zalnicy i Stołu Pańskiego” dla obu tych wyznań.
— Po trzecie, tzw. rozmowy w  Leuenbergu doprow a
dziły do takich  sform ułow ań in te rp re tac ji spornych 
dotąd fragm entów  P ism a Świętego, że zgodzić się z 
nim i może każdy ewangelik, bez względu na to, w 
jakiej tradycji wyznaniowej został w ychowany.
Czy wobec tych fak tów  m ożna przyjąć, że przestały 
istnieć b arie ry  u trudn ia jące  dotąd stw orzenie jedne
go organizm u kościelnego w szystkich ewangelików, a 
przynajm niej — w pierw szej fazie — reform ow anych 
i lu teran?
N iestety nie.
Odsunięcie na dalszy p lan zagadnień dotąd pierw szo
planowych, o charak terze doktrynalnym , pozwoliło do
piero w  pełni zdać sobie spraw ę z tego, że podstaw o
we przyczyny podziału tkw ią raczej w  zwyczajach, 
w sposobie podejścia do pozornie tych sam ych spraw, 
dosłownie w życiu codziennym. P rzy jrzy jm y  się tem u 
bliżej.
Między reform ow anym i k rąży  dowcip, że duchowni 
ew angelicko-augsburscy w  400-lecie Ugody Sandom ier
skiej poddali sami siebie zbiorowej ekskom unice, po 
nieważ ponoć do dzisiejszego dnia, obejm ując stano
wiska duszpasterskie, ślubują na  Księgi Symboliczne 
w yklinające „kalw inistów  i w szystkich, k tórzy z nim i 
w spółpracują”. To, oczywiście, ponury żart, ale tkw i 
w nim  ziarno praw dy o różnicy podejścia, jak ie  m ają  
reform ow ani i lu te ran ie  do k ilku  zupełnie podstaw o
wych aspektów  życia kościelnego, co do k tó rych  oficj al- 
nie n ie  m a między nim i żadnych różnic.
Ograniczę się tu ta j do w yliczenia trzech, bodaj n a j
bardziej typowych.

K O Ś C IÓ Ł  JA K O  FO RM A CJA

Anegdota z X IX  stulecia mówi, że kiedy jeden z du
chownych w arszaw skiego zboru reform owanego na 
próżno po raz k tóryś z rzędu dopom inał się, by go 
dopuszczono do obrad K olegium  Parafialnego, usły
szał taką m niej więcej odpowiedź: „Ksiądz je st od 
odpraw iania nabożeństw , a do spraw  kościelnych p ro 
szę się nie w trącać”.
Dziś, oczywiście, uległo to  radykalnym  zmianom, ale 
pozostał wciąż jeszcze u  reform ow anych jak iś ślad 
daw nych pojęć o tym, że ksiądz pow inien w  zasadzie 
zajmować się tylko spraw am i głoszenia Słowa (szkoda 
może, że to tylko ślad i duchow ni w  rzeczywistości 
są do gran ic w ytrzym ałości przeciążeni obowiązkam i 
dalekim i od tego podstawowego). Z drugiej strony, 
sam  byłem  na bardzo in teresu jącym  spotkaniu  w  śro
dowisku ew angelicko-augsburskim , podczas którego 
ktoś z uczestników  pow iedział w  pew nym  momencie: 
„Jaka szkoda, że te  tak  w ażne spraw y om awiam y sami, 
a Kościół się nim i p raw ie w cale n ie  in teresuje. Na 
naszym  dzisiejszym zebran iu  jest ty lko jeden  ksiądz”. 
W pierw szej chw ili sądziłem , że było to tylko jakieś 
przejęzyczenie, ale w krótce zorientow ałem  się, że łą 
czenie pojęcia Kościoła, zwłaszcza w  sensie organi
zacji, z pojęciem  grem ium  duchownych, było w śród 
zeuranych zjaw iskiem  powszechnym .

K O Ś C IÓ Ł JA K O  S P O Ł E C Z N O Ś Ć

kościół Ew angelicko-Reform ow any określany jest czę
sto jako  społeczność indyw idualistów . Jego wyznawcy 
szczycą się swą wolnością, teorią p redestynacji, bodaj

najwyżej ze wszystkich wyznań rozw iniętym  poczuciem 
przynależności do Kościoła Powszechnego. Często sły
szy się wypowiedzi typu: „Jesteśm y członkami Kościoła 
Chrześcijańskiego, do którego należym y wspólnie ze 
wszystkimi praw dziw ie wierzącym i, bez względu na 
ich przynależność wyznaniową. Jesteśm y odpowiedzial
ni tylko przed Bogiem, a o tym  mówi nam  nasze 
sumienie. Nasza organizacja kościelna to mechanizm, 
który dopomaga nam  jedynie właściw ie ułożyć stosun
ki na linii B óg -cz łow iek  i człowiek—człowiek”.
Rzadko się jednak  zauważa, że te  dum ne stw ierdzenia 
m ają liczne skutki ujem ne, gdyż rozw ijają przerosty 
indywidualizm u i osłabiają w ew nętrzne więzi społecz
ności oraz ich podstawowy p rze jaw  — karność kościel
ną, z której niegdyś tak  dum ni byli następcy Husa 
l Kalw ina.
Natom iast Kościół Ew angelicko-A ugsburski (może p ra 
wem równoważenia się tych b ratn ich  społeczności) 
sta je  tu  często (przynajm niej w  praktyce) n a  k ra ń 
cowo przeciw nym  stanow isku: „Nasz Kościół Ew ange
licki, to Kościół Chrześcijański, wyznawcy innych w y
znań należą do niego, o ile są praw dziw ie w ierzący
m i”.
Niby to samo, tylko powiedziane innym i słowami, a 
iakże różne skutki. I te dobre też.

S T O S U N E K  DO B IB LII

Kiedyś pew ien m ądry człowiek, chcąc mi jako k ilku 
nastoletniem u chłopcu w yjaśnić syntetycznie różnice 
miedzy reform ow anym i a lu teranam i, powiedział: „Oba 
te  w yznania różnią się między sobą stosunkiem  do 
rzymskiego katolicyzm u i do Biblii. L u teran ie odrzu
cili z nauk  Kościoła Rzymskokatolickiego wszystko 
to, co w  nich było sprzeczne z Biblią, zaś reform ow a
ni — to wszystko, co nie je s t w  Biblii w yraźnie n a 
kazane”. Dziś, przy charakterystyce obu naszych w y
znań, trzeba by pójść dalej. L uteranie biorą w p rak 
tyce z Biblii wszystkie jej nakazy i zakazy, i z tego 
tw orzą niezbędne człowiekowi do życia zwierciadło 
postępowania. Reform owani natom iast, w  tym  samym 
celu, biorą z Biblii samo przykazanie miłości, tra k 
tu jąc  je  jako kw intesencję całości, a resztę treści in 
te rp retu ją  cały czas przez pryzm at tego jednego.
I znowu — niby to samo, ale...
Spróbujm y podsumować wszystko to, co zostało wyżej 
powiedziane.
Między Kościołem Ew angelicko-A ugsburskim  a Koś
ciołem Ew angelicko-Reform ow anym  nie ma obecnie 
w praktyce różnic doktrynalnych, k tóre uspraw iedli
w iałyby istnienie dwu odrębnych organizacji kościel
nych. Istn ie ją  natom iast pow ażne różnice ustrojow e i 
— przede w szystkim  — różnice w  tradycji podejścia 
do podstawowych praw d w iary. Na ile to stanowi 
przeszkodę w  zjednoczeniu organizacyjnym  obu Koś
ciołów — pow inni odpowiedzieć specjaliści od orga
nizacji, „technicy zarządzania”, a nie teolodzy czy dzia
łacze świeccy zajm ujący się m erytoryczną pracą Koś
ciołów.
N atom iast wszyscy członkowie obu Kościołów, obu 
społeczności m uszą sobie w yraźnie zdać spraw ę nie 
tylko z możliwości, ale także z o b o w i ą z k u  p r z e 
k a z a n i a  s o b i e  n a w z a j e m  wszystkiego, co 
przez w ieki zostało zachowane jako najcenniejsze i co 
powinno stać się w łasnością wszystkich, bowiem „jak 
w  jednym  ciele wiele m am y członków, a nie wszystkie 
członki tę sam ą czynność w ykonują, tak  my wszyscy 
jesteśm y jednym  ciałem w Chrystusie, a z osobna je 
steśmy członkami jedni drugich” (Rzym. 12:4,5).
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Locarno w Szwajcarii od pewnego czasu stało się popularną miejscowością 
wśród członków Kościołów należących do Polskiej Rady Ekumenicznej. 
Tam bowiem znajduje się dom wypoczynkowy „Casa Locarno“, założony 
przez Światową Radę Kościołów i organizację Pomocy Kościołów Ewan
gelickich Szwajcarii. Jego założyciele kierowali się myślą o stworzeniu 
ośrodka, gdzie mogliby się spotykać ludzie z różnych krajów i różnych 
wyznań. Współżyjąc ze sobą przez cztery tygodnie, spotykając się przy 
wspólnym stole, uczestnicząc w wycieczkach, rozmawiając ze sobą, czytając 
wspólnie Pismo Święte i modląc się, uczestnicy tych szczególnych „wcza
sów“ mimo woli przyczyniają się do budowania mostów między wyzna
niami, kulturami i narodami. Niejedna tam zadzierzgnęła się przyjaźń, która 
nie pozostanie sprawą prywatną przyjaciół, ale rzutować będzie, w  mniej
szym lub większym stopniu, na szersze grono ludzi, ponieważ pensjonariu
szami „Casa“ są w zasadzie duchowni i pracownicy kościelni, którzy swymi 
przeżyciami dzielić się będą z członkami swych Kościołów.
Nie brak tam i Polaków. Korzystając z pobytu w  „Casa“, redaktor „Jed- 
noty“ przeprowadził rozmowę z ks. Robertem Kriegkiem, pastorem zboru 
reformowanego w Awinionie, z zamiarem przekazania jej Czytelnikom na
szego czasopisma.

Rozmowa

o ewangelikach

we Francji

RED.: Jak układa się we Francji współpraca między 
poszczególnymi Kościołami protestanckimi?

R. K.: W roku 1905 pow stała Francuska Federacja 
Protestancka, do której należy większość Kościołów 
reform owanych, luterańskich, baptystycznych, a także 
organizacje o charakterze „ruchu”, pochodzenia pro
testanckiego. Kościół reform ow any tworzy w zasadzie 
jedną organizację, pow stałą w 1938 roku ze zjednocze
nia dwóch związków kościelnych, do których przy łą
czyły się wspólnoty metodystyczne i tzw. wolne. Zaled
wie kilka lokalnych Kościołów reform owanych, m eto
dy stycznych i wolnych odmówiło swego udziału. Z jed
noczone Kościoły stanow ią Kościół Reformowany 
Francji. Pew nym  w yjątkiem  jest tu  Kościół Reform o
w any Alzacji i Lotaryngii, który egzystuje odrębnie na 
zasadzie obowiązującego jeszcze konkordatu napoleoń
skiego.

RED.: Jak wyglądają stosunki między luteranami a 
reformowanymi?

R. K.: Współżycie układa się bardzo dobrze, n ie jedno
krotnie duchowni reform ow ani są pastoram i zborów 
lu terańskich  i odwrotnie. W łonie Federacji P ro te
stanckiej działa kom itet lu terańsko-reform ow any, za j
m ujący się wspólnym i spraw am i, takim i ja k  wspólna 
form uła ordynacyjna, teksty  doktrynalne dotyczące 
Pism a Świętego, Chrztu, Wieczerzy Pańskiej itd. P r a 
ce zm ierzające do stw orzenia jednego Kościoła E w an
gelickiego F rancji nie są jeszcze, niestety, ukończone, 
zwłaszcza w  odniesieniu do praw a wewnętrznego.

RED.: Czy Kościoły francuskie zajmują się sprawami 
dotyczącymi całego społeczeństwa? Interesuje nas to 
o tyle, że protestanci w waszym kraju, podobnie jak 
u nas, stanowią niewielką część narodu.

R. K.: N aturalnie. T rudno byłoby sobie wyobrazić 
współczesny Kościół, k tóry  by nie zajm ow ał się sp ra
wam i społeczeństwa. W roku 1905 wprowadzono we 
F rancji rozdział Kościoła od państw a. W yjątek stano
wią trzy departam enty  Alzacji i Lotaryngii, gdzie obo
w iązuje w spom niany już konkordat. Dzięki tem u roz
działowi Kościoły cieszą się w ew nętrzną wolnością, 
co pozwala im  na swobodę w  w ielu dziedzinach. 
W swoim czasie synody reform ow ane w ystąpiły prze
ciwko zbrojeniom  atomowym, które uznały za n ie 
zgodne z chrześcijańskim  sumieniem. Wiadomo, że

nasz kraj prowadzi takie zbrojenia. Niedawno szereg 
biskupów katolickich, a także różne osobistości p ro
testanckie publicznie w yraziły  ubolew anie z powodu 
tego, że F rancja  zajm uje jedno z pierwszych miejsc 
wśród państw  sprzedających broń, w szczególności 
krajom  Trzeciego Świata.

RED.: Czytaliśmy w prasie francuskiej o dokumencie, 
który wywołał duże poruszenie...
R. K.: ... „Eglise et Pouvoirs”. Zespół powołany przez 
Federację P ro testancką opracował ten dokum ent, 
przeznaczony do przestudiow ania przez w iernych. Jest 
to dość obszerna praca, k tóra poważnie kw estionuje 
stru k tu rę  ekonom iczno-polityczną i społeczną w spół
czesnego społeczeństwa zachodniego, szczególnie f ra n 
cuskiego. D okum ent ten został omówiony przez prasę 
świecką, często jednak niezręcznie i niedokładnie, i 
ciągle jeszcze w yw ołuje duże poruszenie. W listopadzie 
bieżącego roku zostanie przestudiow any przez Gene
ralne Zgrom adzenie P rotestantyzm u Francuskiego, 
organ konsultacyjny Federacji, zbierający się na obra
dy co trzy lata.

RED.: A jak przedstawiają się stosunki z Kościołem  
rzymskokatolickim?

R. K.: Od czasu Soboru stosunki w zajem ne uległy 
znacznej zm ianie na lepsze. R egularnie zbierają  się 
kom isje ekum eniczne, reprezentujące obie strony. F e
deracja P ro testancka pow ołała stałego sekretarza, k tó 
ry zajm uje się wyłącznie tym i spraw am i. Jako obser
w ator uczestniczy on w corocznym zgrom adzeniu b i
skupów francuskich. Takie zgromadzenie podjęło w ro 
ku 1970 ważne decyzje w  spraw ie m ałżeństw  m iesza
nych. W odpowiedzi, strona protestancka również pod
jęła odpowiednie postanow ienia w roku 1971. Odtąd 
małżeństwo mieszane, zaw arte w Kościele protestanc
kim, może ibyć uznane przez katolickiego biskupa za 
ważne, jeżeli prośba o zezwolenie została we w łaści
wym czasie przedstaw iona.

RED.: Czy wymaga się w związku z tym jakichś zo
bowiązań?

R. K.: M ałżonkowie m ają swobodę w yboru formy, 
w jakiej złożą „deklarację in tencji” dla uzyskania dy 
spensy. S trona katolicka może, na przykład, ośw iad
czyć, że dołoży wszelkich starań , aby wychować dzieci 
w wierze katolickiej, pod w arunkiem , że to nie narazi
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jedności i pokoju ogniska rodzinnego na niebezpie
czeństwo.

RED.: Co jeszcze można by powiedzieć na temat w spół
pracy?

R. K.: W spólne akcje podejm owano w  różnych dzie
dzinach. O dbyw ają się w spólne m odlitw y o jedność, 
dni studiów  nad  w ybranym i zagadnieniam i, wspólne 
studia biblijne, akcja w alk i z głodem  n a  świecie itp. 
W czasie w iosennych targów  w  A w inionie już po 
raz czw arty o tw arto wspólne, ekum eniczne stoisko 
biblijne, obsługiwane przez katolików  i protestantów . 
O statnia g rupa teologów katolickich, luterańskich, re 
form owanych i praw osław nych opracowała i ogłosiła 
dokum ent w yrażający ich zgodną opinię na tem at 
doktryny eucharystycznej. Nie je s t to  jednak  stano
wisko Kościołów. Niestety, niektóre Kościoły p ro te
stanckie, a szczególnie sekty, odrzucają wszelką tego 
rodzaju w spółpracę z katolikam i.

RED.: W naszym kraju coraz częściej słyszy się 
o wspólnocie Taize. Jest ona szczególnie popularna 
w kołach katolickich. Co Ksiądz sądzi o tym zjawisku?

R. K.: Ekum eniczna w spólnota w  Taize odgrywa po
w ażną rolę. Je j m iędzynarodow y (członkowie wspólno
ty pochodzą z około dw udziestu różnych krajów ) i eku

meniczny (Kościoły anglikańskie, reform owane, lute- 
rańskie) charak ter spraw ia, że nie zależy ona od 
żadnego instytucjonalnego Kościoła. Z tego powodu 
bywa często nie rozum iana, a jeszcze rzadziej aprobo
w ana przez w spom niane Kościoły. Z drugiej strony 
również niektórzy katolicy odnoszą się do tej wspólno
ty z pew ną rezerw ą; mimo pozorów nie ma ona wcale 
charak teru  katolickiego. W rzeczywistości należy do 
Federacji Protestanckiej, a ibrat M ax (Thurian) wchodzi 
w skład kom isji liturgicznej Kościoła reform owanego. 
Jedno nie podlega dyskusji — młodzież z całego św ia
ta  przybyw a tam  tłum nie. W ubiegłym  roku było tam  
na W ielkanoc ponad sześć tysięcy młodzieży. W skutek 
tego bracia postanowili zburzyć fasadę kościoła, aby 
go powiększyć przy pomocy nam iotu. Przez całe lato 
1971 roku przewijało się przez Taize od 12 do 15 tysięcy 
młodzieży tygodniowo. Na W ielkanoc tego roku  przy
było około 16 tysięcy młodych ludzi ze wszystkich 
stron św iata. Je st to zjaw isko bardzo znam ienne. Tym 
niem niej wspólnota spotyka się z w ielu zarzutam i 
z różnych stron. Osobiście byw am  tam  regularnie 
od 13 la t i w  dziedzinie duchowej wiele skorzystałem. 
Ze w spólnotą w  Taize w iążę w ielkie nadzieje i dziękuję 
Bogu za jej powołanie do życia.

Rozmawiał: Ks. Bogdan Tranda

KS. BOGDAN TRANDA

O CHRZCIE
W „Expressie Poznańskim ” znalazła 
się notatka, której fragm ent brzm i 
następująco: „Proponuję U. S ipiń
ską n a  m atkę chrzestną m ałej ży
rafy. Sym patyczna p iosenkarka ma 
już doświadczenie w tego typu o- 
brzędach — pam iętam y, że jako 
m atka chrzestna uczestniczyła w u- 
roczystości nadania im ienia jednej 
z jednostek  polskiej floty handlo
w ej”. Zdanie to cytuje „Życie W ar
szawy” z dnia 19 lipca 1972 r. 
Prawdopodobnie niewiele osób zw ró
ci uwagę na to, jak  bezsensowne 
jest to zdanie. A może wcale nie 
jest takie bezsensowne? Trudno 
przecież walczyć z pojęciami, które 
w m asowym odczuciu nabra ły  o- 
kreślonego znaczenia. Takim  po ję
ciem jest w łaśnie chrzest, jako sy
nonim nadania imienia. Przeciętny 
chrześcijanin na pytanie, co to jest 
chrzest, odpowiedziałby: nadanie i- 
mienia. Byłby bardzo zdziwiony, 
gdyby m u powiedzieć, że jedno z 
drugim  nie m a nic wspólnego. Nie 
można mieć do niego o to pretensji, 
skoro miliony noworodków otrzy
m ują im iona podczas cerem onii 
chrztu. Nie m ożna m ieć też p re te n 
sji do au to ra  cytowanego zdania i 
żądać, aby w eryfikow ał powszech
nie przyjęte pojęcia. Jeżeli jem u i 
wielu, w ielu innym  chrzest kojarzy

NIEM OW LĄT
się z nadaniem  im ienia, to nic na 
to nie poradzim y, choćby naw et b a r 
dzo się nam  to nie podobało.
W arto natom iast zastanow ić się, d la
czego do tego doszło. Jedną z głów
nych przyczyn pom ieszania pojęć 
jest stosowana przez większość Koś
ciołów p rak ty k a  w iązania chrztu 
niem owlęcia z nadaniem  imienia. 
Zwykle przed chrztem  duchowny 
pyta rodziców: jakie imię chcecie 
dać dziecku? W idać z tego, że rów 
nież w  świadom ości duchownych 
nastąpiło  sprzężenie obu spraw , a 
przecież przede w szystkim  oni po
w inni wiedzieć, n a  czym polega róż
nica między jednym  a drugim. Róż
nica ta  zaciera się, skoro chrzci się 
przew ażnie niem ow lęta „bezim ien
ne”, krótko po urodzeniu. Jeżeli o- 
k res od urodzenia do chrztu w ydłu
ży się z jakichś powodów do kilku 
miesięcy, lub naw et lat, duchowny 
na ogół nie zapyta tak, jak  to wyżej 
przytoczono, lecz raczej: jak  dziecku 
na imię? Różnica niby nieistotna, 
ale w idać na tym  przykładzie, że 
już samo przesunięcie term inu 
chrztu w pływ a na rozdzielenie dwu 
różnych spraw , dzięki czemu łatw iej 
skoncentrow ać uwagę na tym, czym 
w łaściw ie jest sam chrzest. To jed 
nak nie koniec.
W skutek powszechnie przyjętej

prak tyk i chrzczenia niem ow ląt za
ta rł się w łaściwy sens tego aktu, 
który w doktrynie chrześcijańskiej 
jest odpowiednio opisany i uzasad
niony, tym  niem niej przeciętny 
chrześcijanin wyciąga wnioski ra 
czej z p rak tyk i niż z teorii. A p ra k 
tyka nie przyczynia się do ugrun to 
w ania w łaściwych sądów, raczej 
wpływa na nie dezorientująco. W 
w yniku tego „chrzciny” s ta ją  się o- 
brzędem  tradycyjnym , częścią sk ła
dową folkloru, naw et okazją do pow 
staw ania zabobonów, żeby wymienić 
tylko przekonanie o tym, że woda 
święcona skutecznie chroni od złych 
duchów. Przykład można znaleźć 
choćby w bardzo dobrze znanej bal
ladzie M ickiewicza, kiedy P an  T w ar
dowski każe M efistofelesowi skąpać 
się w  misie wody święconej.
To, cośmy dotąd na ten tem at po
wiedzieli, dotyczy wyłącznie spraw  
wpraw dzie nie bez znaczenia, ale 
jednak ubocznych, nie m ających nic 
albo niewiele wspólnego z teologią 
chrztu. Gdyby trudności sprow a
dzały się wyłącznie do zagadnień po- 
zateologicznych, stosunkowo łatwo 
byłoby sobie z nimi poradzić przez 
w prowadzenie odpowiednich reform . 
Można bowiem przypuszczać, że nie 
byłoby sprzeciwów wobec dążenia 
do nadania aktowi chrztu jedno
znacznego ch arak te ru  i w yelim ino
w ania z niego elem entów obniżają
cych jego znaczenie.
O wiele większe trudności zaryso
w ują się przy zakw estionow aniu
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chrztu niemowląt z punktu widze
nia biblijnego i teologicznego, bo 
znajduje on swoich przekonanych 
zwolenników i gorliwych obrońców. 
Szereg wybitnych teologów, jak np. 
Karol Barth, zdecydowanie wypo
wiedziało się przeciwko pedobaptyz- 
mowi (chrzest niemowląt), wywołu
jąc tym ostre ataki. Znane są przy
padki, że sami pastorzy nie chrzczą 
swoich dzieci, wychodząc z założe
nia, że chrzest musi wynikać z oso
bistej decyzji.
W Nowym Testamencie nie znajdzie
my ani jednego miejsca, w którym 
wyraźnie mówiłoby się o chrzczeniu 
niemowląt. Powszechnie jednak 
przyjęto uważać niektóre teksty za 
argument przemawiający za taką 
praktyką. Jednym z nich jest zda
nie z Ewangelii synoptycznych: „Po
zwólcie dzieciom przychodzić do 
mnie i nie zabraniajcie im, albo
wiem do takich należy Królestwo 
Boże” (Łuk. 18:16; Mat. 19:14, Mk 
10:14). Nietrudno zauważyć, w ja 
kich okolicznościach zdanie to zo
stało przez Jezusa wypowiedziane i 
że nie miało nic wspólnego z 
chrztem, chodziło bowiem o przeby
wanie w bliskości Jezusa, który bło

gosławił dzieciom. Innym, podobnym 
tekstem jest zdanie z Dziejów Apo
stolskich: „Upamiętajcie się i nie
chaj się każdy z was da ochrzcić w 
imię Jezusa Chrystusa na odpusz
czenie grzechów waszych, a otrzy
macie dar Ducha Świętego. Obietni
ca ta bowiem odnosi się do was i 
do d z i e c i  w a s z y c h  oraz do 
wszystkich, którzy są z dala, ilu ich 
Pan, Bóg nasz, powoła” (Dz.Ap. 2:38- 
39). Czy Piotrowi chodziło o chrzcze
nie dzieci, i to niemowląt? Na pierw
szy rzut oka może się tak wydawać, 
choć raczej apostołowi chodziło je
dynie o następne pokolenia — o- 
bietnica odpuszczenia grzechów i 
daru Ducha Świętego odnosi się do 
was i waszych potomków. Jako ko
lejnego argumentu używa się faktu 
ochrzczenia przez Pawła domu Lidii 
w Filippi i domowników dozorcy 
więzienia w tym mieście (Dz.Ap. 
16:15, 33). Dom i domownicy obej
mują wprawdzie i dorosłych i dzie
ci, ale nie wynika z cytowanych tek
stów, by dzieci — i to niemowlęta 
— były tam obecne. W wielu rodzi
nach dzieci są już po prostu duże 
i mogło tak być również w tym 
przypadku.

Nowy Testament nie mówi w spo
sób wyraźny o konieczności chrzcze
nia niemowląt, ale też nie wyklu
cza tego bez żadnych wątpliwości. 
Jeżeli przyjmiemy, że w sprawach 
o zasadniczym znaczeniu Nowy Te
stament wyraża się zupełnie jasno, 
to należy zastosować się do zasady 
,,in dubiis libertas”: w rzeczach wąt
pliwych — wolność.
Zachodzi pytanie, czy chrzest nale
ży uważać za akt pełnoprawnego 
włączenia człowieka do Kościoła 
chrześcijańskiego. Jeśli tak, to spo
śród wyznań uznających pedo- 
baptyzm jedynie prawosławie kon
sekwentnie tę zasadę stosuje, udzie
lając sakramentu Wieczerzy Pań
skiej już niemowlętom. Katolicy 
czekają z tym kilka lat i dopuszcza
ją do pierwszej Komunii dzieci po 
odpowiednim przygotowaniu, ewan
gelicy zaś idą jeszcze dalej i po
zwalają dzieciom przystępować po 
raz pierwszy do Wieczerzy Pańskiej 
w wieku kilkunastu lat, dopiero po 
konfirmacji, która jest uznawana za 
świadome wyznanie wiary i po
twierdzenie sakramentu chrztu. 
Można w tej praktyce dopatrywać 
się przekonania, że człowiek staje się 
chrześcijaninem dopiero dzięki świa
domej wierze. Takie przekonanie 
jest w pełni usprawiedliwione prze
kazem Ewangelii. Kto uwierzy i o- 
chrzci się, będzie zbawiony, nato
miast kto nie uwierzy, będzie potę
piony. Może nasunąć się pytanie, czy 
konfirmacja przypadkiem nie po
mniejsza znaczenia chrztu, zwłaszcza 
że sakramentu tego udziela się prze
ważnie w formie półprywatnej, poza 
nabożeństwem, przy udziale tylko 
osób zainteresowanych, natomiast 
konfirmację obchodzi się jako wiel
ką uroczystość całego zboru. 
Podważanie chrztu niemowląt jako 
nienaruszalnej zasady, kanonu 
chrześcijańskiej prawowierności, 
spotyka się zwykle z ostrymi ataka
mi, z oskarżeniami o osłabianie Koś
cioła. W istocie jest jednak prze
ciwnie. Poszukując przyczyn sła
bości Kościoła (która jest faktem), 
zastanawiając się, dlaczego wielu 
odeń odchodzi, niektórzy starają się 
poddać krytyce trudności wewnę
trzne i usunąć je. Za jedną z nich, 
ale oczywiście nie za jedyną, uwa2a 
się właśnie chrzest niemowląt. War
to nad tą sprawą zastanowić się i 
przedyskutować ją z różnych punk
tów widzenia. Traktujemy ten arty
kuł jako otwarcie dyskusji i chętnie 
powitamy artykuły dyskusyjne, a 
także wypowiedzi Czytelników w 
postaci listów.
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N o t a t k i  z a r c h i w ó w
W roku 1976 warszawska parafia ewangelicko-reformowana obchodzić bę
dzie 200-lecie swej pracy, a w  roku 1980 minie 100 lat od poświęcenia kościo
ła parafialnego. W związku z tym czynione są poszukiwania materiałów hi
storycznych dotyczących historii zboru i budynku kościelnego. Jak wiadomo, 
w czasie Powstania Warszawskiego archiwa kościelne uległy zniszczeniu 
i obecnie materiały historyczne, z niewielkim i wyjątkami, można znajdować 
jedynie w  archiwach i bibliotekach państwowych.
Poniżej drukujemy notatki p. A l e k s a n d r y  S ę k o w s k i e j ,  sekretarza 
Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie, dokonywane w czasie 
poszukiwań w warszawskich archiwach i biliotekach.

17 I 72. K upuję książkę K w iatkow 
skiego o Szymonie Bogumile Z-ugu, 
ponieważ jest tam  fotografia budyn
ku parafialnego przy ul. Leszno 20 
z okresu międzywojennego oraz fo
tografia obecnego Studenckiego 
T eatru  Satyryków , czyli dawnego 
naszego kościoła w la tach 1777—1880. 
Po 1880 r. była tam  siedziba w ładz 
kościelnych, sierociniec parafia lny  
oraz sala konfirm acyjna. Przy obu 
fotografiach opisy.

19 I 72. K upuję album  W arszawa na 
fotografiach z X IX  w ieku. Na s. 126 
fotografia kościoła (prawdopodobnie 
z r. 1890), na następnej — widok 
Leszna zapewne w latach siedem 
dziesiątych. Widoczny pałacyk Zuga, 
w perspektyw ie posesja kościoła za
grodzona m urem  i zasłonięta kam ie
nicą przy ul. Leszno 18, nad k tórą 
nie w idać wieży kościoła. Zgadza 
się! Budowę kościoła zakończono w 
1880 r., więc na początku la t sie
dem dziesiątych wieży jeszcze mogło 
nie być.

14IV 72. Jestem  w Bibliotece U ni
w ersytetu  W arszawskiego. Poszuku
ję pozycji, o których w zm ianki zna
lazłam  w  przedwojennych num erach 
„Jednoty”. Szukam  w katalogu na 
tzw. galeryjce, gdyż obejm uje on 
najwięcej książek. Spraw dzam  pod 
hasłam i: Diehl, Skierski, Semadeni, 
Woyde oraz Opis. Na większości po
zycji dotyczących naszego Kościoła 
adnotacje u dołu k a rt katalogowych: 
„z księgozb. S. E. R ”. Jest to nam a
calny dowód, że depozyt synodalny, 
przekazany po wojnie bibliotece 
przez nasz Kościół, został skatalo
gowany i włączony do księgozbioru 
głównego i obecnie służy wszystkim  
zainteresow anym . W tam tych, tuż 
powojennych czasach nie mieliśmy 
w arunków  do zabezpieczenia resztek 
ocalałej biblioteki synodalnej, toteż 
było to jedyne, w łaściwe wyjście. 
Pod Opis znajduję to, o czym m a
rzyłam od daw na: D i e h l  A ugust 
Karol: Opis położenia w  r. 1866 k a 
mienia węgielnego pod budowę no
wego kościoła ew angelicko-reform o
wanego w  W arszawie i poświęcenie 
tegoż kościoła w  r. 1880 z dołącze
niem  m ów  i kazań m ianych przy obu 
tych uroczystościach  (W arszawa 1881, 
s. 54).
Drugie znalezisko to: S e m a d e n i  
Wł. ks.: Z dziejów zboru ew angeli

cko-reform ow anego w W arszawie. 
Referat wygłoszony na uroczystości 
150-lecia zboru ew angelicko-refor
m owanego w  W arszawie dnia 27 
III  1927 r.
Zapisuję jeszcze kilka pozycji, ale 
już tylko z myślą o tym, że przy
dadzą się innym  w ich pracy.

19IV 72. W ypożyczam Opis A. K. 
D i e h 1 a oraz tegoż au tora Życiorys 
śp. X . Józefa Spieszyńskiego. Ta d ru 
ga broszura przyda się „Jednocie” 
do opracow ania życiorysu ducho
wnego. N atom iast nie otrzym uję p ra 
cy ks. Semadeniego, ponieważ jest to 
rękopis.

17 V 72. Chcę znaleźć plany W arsza
wy okolic kościoła, aby historię bu 
dynku dokładnie umiejcowić. S tale 
in teresu je m nie też wydzielenie w 
1940 roku z terenów  getta naszego 
kościoła, budynków  parafialnych 
oraz cm entarza ewangelickiego.
W A rchiw um  Państw ow ym  m.st. 
W arszawy na Krzywym  Kole praco
w nik czytelni w yszukuje mi kilka 
pozycji dotyczących getta. W albu
mie Polacy-Żydzi (KiW 1971), na 
s. 62 znajduję: Plan getta w arsza
wskiego zam ieszczony w organie pra
sow ym  okupanta w  „N ow ym  K urie
rze W arszaw skim ” z dnia 15. paź
dziernika 1940 r.... Jedynie na tym 
planie zaznaczono w yraźnie w ydzie
lenie z getta  terenów  nas in te resu 
jących. Poniew aż album  jest jeszcze 
w sprzedaży, kupuję jeden egzem
plarz.
Tego samego dnia jestem  po raz 
pierwszy w A rchiw um  Głównym 
A kt Dawnych przy ul. Długiej. O ka
zuje się, że trudniej się tu  dostać niż
by się zdawało. Muszę mianowicie 
dostać pismo polecające od w ładz 
kościelnych.
Tymczasem wypożyczono mi do czy
telni pracę D. K o s a c k i e j :  Plany 
W arszaw y X V II  i X V III  w ieku  
(PWN 1970). W szystko w ygląda in a 
czej niż sobie w yobrażałam . M yśla
łam  o w ykonaniu odbitki z fragm en
tu  p lanu W arszawy możliwie z końca 
X V III w ieku, a więc z okresu sprzed 
zbudow ania tzw. nowego kościoła, 
a później gdzieś z w ieku XIX, gdy 
kościół już stał. Tymczasem praca 
Kosackiej cytuje przede wszystkim 
plany fragm entaryczne.

W ypisuję 8 pozycji, głównie z drugiej 
połowy X V III w. Dotyczą przew a
żnie prac brukarsk ich  i wodociągo
wych. Cieszą specjalnie dwie notki: 
Plan Bram y w  Okopach dla przew o
zu Ciał na Cmętarze... z 1792 r., 
o k tórym  to nie zrealizow anym  p la
nie mowa jest w broszurze o cm en
tarzu, pióra Edm unda Diehla. Druga 
nota dotyczy roku 1654 i wodociągu 
na cm entarzu przy ul. M ylnej. Z n a j
duję też wiadomość, że w 1960 r. 
Kosacka pisała w Rocznikach W ar
szawskich artyku ł N alew ki do schył
ku  X V III  w.

22 V 72. Jestem  w A rchiw um  Głów
nym już z pism em  sitwierdzającym, 
że upoważniona zostałam  do poszu
kiw ań dokum entacji obiektów ko
ścielnych na terenie W arszawy. W 
czytelni m uszę zaznajom ić się z re 
gulam inem  korzystania ze zbiorów 
archiw alnych i złożyć pod nim pod
pis. Jeszcze tego dnia zostaję w pro
wadzona do katalogów  kartograficz
nych. Młody pracow nik tego działu, 
ale jakże typowy dla charak teru  in 
stytucji, aby mi lepiej pomóc, pyta o 
zakres zainteresow ań. Gdy w ym ie
niam  nazwę kościoła, pyta, czy przy
chodzę w spraw ie kazalnicy. O kazu
je  się, że gdy parafia  w arszaw ska 
zleciła Spółdzielni ART w ykonanie 
pro jek tu  kazalnicy, plastycy, s ta ra 
jąc się sprostać temu, podobno bar
dzo trudnem u, zadaniu, szukali naw et 
inform acji tu ta j, aby pójść w ślad 
za myślą pierwszego p ro jek tan ta  k a 
zalnicy, zniszczonej podczas Pow sta
nia.
Szukam w  katalogach pod wszy
stkimi ulicam i przylegającym i do Le
szna, ale w łaściwie bez żadnego re 
zultatu.
Następnie otrzym uję do przejrze
nia, będący w łaśnie w końcowej fa
zie pracy, katalog zbiorów M arco
nich. I tu  spotyka m nie w ielka ra 
dość, bo znajdu ję karty  katalogowe 
takiej treści:
— „ul. Leszno, kościół ew angelicko- 
reform owany, rzuty, elewacje, p rze
kroje, Marconi H., 1856 r., ark. 1-10 
+  list"
— „Kościół, Leszno, ew angelicko- 
reform owany, rzu ty, elewacje, p rze
kroje, Marconi H., ark. 1—7”. 
Przypom inam  sobie, że przecież 
któryś z autorów  w spom inał, iż p ie r
wsze p lany kościoła w ykonał M arco
ni, jakkolw iek w rzeczywistości ko
ściół zbudowano wg planów  Loewe- 
go, a budowę rozpoczęto dopiero 10 
lat później, w  1866 r.
Na stole, n a  którym  pracu ję w 
A rchiwum , leży, w idać że często tu 
używana, książka St. Ł o z y :  A rch i
tekci i budowniczowie w Polsce 
(W arszawa 1954). W długim  spisie 
prac H. M arconiego b rak  w zm ianki 
o znalezionych przeze m nie w  tej 
chwili planach. Rozumuję, że b iogra
fowie nie mieli dostępu do tych p la 
nów, ponieważ znajdow ały się one 
do niedaw na w rękach pryw atnych. 
Pani d r Sobolowa, u  kltórej zała
tw iałam  form alności związane z ko
rzystaniem  ze zbiorów AGAD, w ja 
kimś fachowym  inform atorze zna j
dzie później wiadomość, że owe zbio
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ry M arconich archiw um  nabyło w 
1951 i w 1965 r. praw dopodobnie od 
rodziny.
Tego sam ego dnia znajduję w 
trzecim  katalogu  K om isji Rządowej 
Spraw  W ew nętrznych dwie w zm ian
ki o ulicy Leszno, jedną z roku 
1819, a drugą z 1864.

25 V 72. Muszę przyznać, że z w iel
kim przejęciem  odbieram  od p raco
w nika czytelni zamówione księgi i 
plany. Zaczynam  od Marconiego. 
Przede m ną duże arkusze bristolu 
i cieniutkiej bibułki. W sumie są tu  
co najm niej dwa kom plety p ro jek 
tów: klasycystyczny i gotycki. Na 
m arginesach odręczne rysunki arch i
tekta. Do jednej z tek dołączony jest 
list ks. Spleszyńskiego do H. M arco
niego w spraw ie anszlagu (w tym  
przypadku słowo to musi oznaczać 
kosztorys). Ks. Józef Spleszyński 
zw raca architektow i p lany z prośbą 
o popraw ienie owego anszlagu, po 
nieważ w osta tn im  okresie ceny m a 
teriałów  budow lanych bardzo wzro
sły. P arafia  otrzym ała pozwolenie na 
zbieranie ofiar do wysokości sumy 
wymienionego anszlagu, toteż gdy
by teraz przystąpić do realizacji p la 
nów, koszty byłyby o wiele wyższe, 
a więc fundusze w yczerpałyby się 
przed końcem budowy.
P lan  wodociągu n a  cm entarzu  jest 
dla m nie m ało czytelny. Napisy, n ie
k tóre łacińskie, są pozacierane. Ten 
dokum ent będzie w ym agał głębszej 
analizy.
Teraz b ram a w  okopach m iejskich 
Rok 1792. R ysunek czysty, jasny, je 
dnoznaczny. N astępne pozycje doty
czące planów  wodociągowych i b ru 
kow ania — nieciekawe, albo dotyczą 
terenu  sąsiadującego z naszym, albo 
w ym ieniają np. tylko ilość m ateria 
łów potrzebnych do w ykonania prac. 
Zatrzym uję się za to  dłużej nad 
korespondencją — z 1864 r. — oby
w atela  z ulicy M ylnej do władz 
m iejskich, zaw ierającą propozycję 
przebicia nowej ulicy od M ylnej do 
Leszna, przez te reny  przeznaczone do 
budowy naszego kościoła. A utor rze
czowo uzasadnia potrzebę takiej u li
cy, chociaż chyba niepotrzebnie to 
robi aż na 8 stronach, na szczęście 
czytelnego, rękopisu. Bardzo to  mdło 
z jego strony, że do listu  dołączył 
planik, k tóry  tkw i w pięty w  akta. 
Nie m niej je s t to  targow anie skóry 
n a  niedźwiedziu, k tóry  jest w lesie. 
W łaściwie cała ta  spraw a niewiele 
dodaje do h istorii budynku kościoła, 
ale jest to miły przyczynek.
Tego dn ia  kończę pracę w  AGAD 
zebraniem  inform acji na tem at spo
sobu i form y w ykonania odbitek 
„moich p lanów ”.

31 V 72. Po zm ierzeniu wszystkich 
oryginałów, z których m ają być w y
konane reprodukcje, sk ładam  w 
A rchiw um  D okum entacji M echanicz
nej odpowiednie zamówienie.

29 V 72. W wolnej chwili spraw 
dzam, iż W ładysław  M arconi (M ar
kom), syn H enryka, był członkiem 
Kolegium Kościelnego w latach 
1881—1884 i od roku 1886. Mogę to

zrobić dlatego, że w m aleńkim  p a ra 
fialnym  archiw um  mam  odręczny 
spis: Skład  K ollegium  Kościelnego..., 
z adnotacją: „Przepisałem  z tablicy 
drukow anej wiszącej w  sali posie
dzeń Kancelarii Warsz. Kollegium  
Kościelnego. W  W arszawie, d. 25 
marca 1908 (-) W acław W oyde”.
8 V I 72. Zebranie Kolegium K o
ścielnego. Pod koniec zebrania refe
ru ję  stan  swoich prac. W ydaje m i 
się, że zebrani z zainteresow aniem  
słuchają. Specjalną radość w zbudził 
list ks. Spleszyńskiego mówiący o 
podrożeniu m ateriałów  budow la
nych. M iało to miejsce przeszło 100 
la t tem u, a przecież dziś Kolegium 
Kościelne spotyka się na co dzień 
w łaśnie z tym  sam ym  problem em . 
Potem  była mowa o depozycie książ
kowym w Bibliotece UW. Ks. bp  Jan  
Niewieczerzał, obecny ak u ra t na ze
braniu, obiecał w ybrać się do Biblio
teki, do dr Kozerskiej, aby zoriento
wać się w systuacji depozytu, u regu
lować na bieżąco jego stronę praw ną 
oraz rozm awiać na tem at ew en tual
nego otrzym ania przez nas egzem
plarza spisu pozycji wchodzących w 
skład depozytu, co by w przyszłości 
bardzo ułatw iło prace.

12 V I 72 Dziś jestem  w czytelni 
BUW. Oczekując na książki, przeglą
dam  St. Ł o z y :  R odziny polskie po
chodzenia zagranicznego zam ieszkałe  
w  W arszawie i okolicach. A utor po
dając daty urodzin, ślubów i śmierci 
w skazuje praw ie w każnym  przypad
ku źródło wiadomości, a więc p a ra 
fię, w której ak t został spisany. Przy 
rodzinie M arconich, k tóra m nie dziś 
interesuje, skrót: ER, oznaczający 
parafię  ew angelicko-reform ow aną, 
w ystępuje bardzo często. Sytuacja 
wyznaniowa jest tu  skom plikowana. 
W każdym  razie literk i ER w idnieją 
przy akcie śm ierci H enryka, akcie 
urodzenia i ślubu W ładysław a oraz 
przy akcie urodzenia żyjącego w spół
cześnie Bogdana, syna W ładysława, 
a ojca Anny z męża Bursze, k tó ra  w 
roku 1968 w ykonała projekt, zresztą 
nie zrealizowany, adaptow ania do 
w nętrza naszego kościoła kazalnicy 
przywiezionej z Ziem  Zachodnich, ze 
zlikwidowanego kościoła.
Mam przed sobą Słow nik archi
tektów  i budowniczych Polaków oraz 
cudzoziem ców w  Polsce pracujących  
St. Ł o z y. P rzeglądając na końcu 
książki Z es ta w ie n ie  według m ie j
scowości” obiektów, o których są 
wzm ianki w tej pracy, przy kościele 
naszym znajdu ję  obok nazw iska 
Loewego nazwisko W ojciechowskie
go, jako  w spółtw órcy tej budowli. 
Szukam  więc w tekście. Jest: K on
stanty  W o j c i e c h o w s k i ,  1841— 
1910. Specjalizow ał się w a rch itek tu 
rze kościelnej. W śród w ielu prac w y
mieniono: „Ambona w  kościele ew.- 
reform ow anym  w  W arszawie, kap li
ca rodziny L. Kronnenberga na 
cm entarzu e w .-reform ow anym  w  
W arszawie”.
Tego samego dnia przeglądam  jesz
cze a rtyku ł D. K o s a c k i e j  zam ie
szczony w Rocznikach W arszawskich 
z 1960 r., zatytułow any „Nalewki do 
schyłku X V III  w .” Na s. 96 jest plan 
z 1796 r. obejm ujący tereny należące

do kościoła, a na s. 100 mowa o 
’’K irchoffie L u tersk im ”.
Dziś znów nie otrzym uję do czytania 
pracy ks. Semadeniego Z dziejów  
Zboru... Mam szukać tej pozycji w 
czytelni rękopisów w pałacu Potoc
kich.

15 V I 72. Jestem  więc w Pałacu 
Potockich. S tarsza pani, o wyglądzie 
zew nętrznym  tak  charak terystycz
nym dla dawnych bibliotekarzy, za
skakuje mnie stw ierdzeniem , że p ra 
ca, k tórą w ym ienia przyniesiony 
przeze m nie rewers, nie jest rękopi
sem, lecz drukiem . O kazuje się, że 
rozm awiam  z panią dr Kozerską. 
M aleńka broszura ks. Semadeniego 
znajduje się wśród książek rozm ie
szczonych na ruchom ych półkach 
wokół b iurka dr Kozerskiej. Biblio
tekarka pracu je w łaśnie nad naszym 
księgozbiorem. Stw ierdza, że broszu
rę mogę wypożyczyć.

16 V I 72. W yrabiam  kartę  biblio
teczną dla parafii i książeczkę otrzy
m uję od ręki. Jest to pozycja n ie
wielka, ale dla m nie pasjonująca, 
przy czym napisana bardzo prosto  i 
łatwo. Oto, co znajduję w niej n a j
istotniejszego:
„... zbór reform ow any w  W arszawie  
mógł się swobodnie rozwijać. K a 
znodzieją jego był w  latach 1578— 81 
ks. Piotr Krzesichleb Artom iusz... 
Zbór w arszaw ski przystąp ił w tedy  
do budow y swego kościoła... W  r. 
1583, a więc jeszcze za życia króla 
Stefana, tłum  podburzony przez je 
zuitów  zdem olował kościół w arsza
wski. Poszła w perzynę św iątynia...” 
K ilka stron dalej m owa jest o tym, 
że zbór posiadał już pierw szą n ie
ruchomość w W arszawie (m ianowi
cie plac na Lesznie, w  pobliżu pałacu 
Bielińskich) i to jeszcze przed naby
ciem w 1776 r. przez „niejakiego P e
te rsa” placu koło starego cm entarza, 
w celu natychm iastow ej budowy ko
ścioła.
Czy poprzedni plac na Lesznie, to 
ten sam, na którym  sta ł pierwszy ko
ściół, zniszczony w 1583 r? Gdzie do
kładnie ten plac się znajdow ał, sko
ro Sobieszczański w swojej pracy o 
W arszawie w ym ienia trzy pałace 
Bielińskich, ale żaden z nich nie stał 
na Lesznie? I dalej, gdy m ow a o po
święceniu obecnego kościoła w 
1880 r., ks. Sem adeni pisze: „...nie 
w ykonano jeszcze w  całości planu  
architektonicznego, i do dziś dnia  
galerie, jakie m iały łączyć boczne 
wejście z bramami od ulicy, nie w y 
szły poza sferę planów...” Rzeczywi
ście, w kościele dopiero po II wojnie 
św iatowej położono na chórze podło
gę z lastrico, a znając gospodarność 
władz parafialnych z okresu m iędzy
wojennego, trudno przypuszczać, aby 
stan ten przeoczono w okresie odna
wiania kościoła z okazji jubileuszu 
150-lecia parafii w 1927 r. Po b ra 
mach od ulicy nie pozostało nic poza 
fotografiam i. P atrzę na jedną z nich 
— technicznie połączenie takie w y
daje się niewykonalne, a poza tym  
zupełnie kłóci się z gotycką koncep
cją całości budowli.

Aleksandra Sękowska
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DLA N IETEO LOGÓW

Predystynacja (II)
Podjęliśm y zadanie przem yślenia i przedstaw ienia w  kilku odcinkach za
gadnienia predystynacji, ponieważ często spotykam y się z pytaniam i na 
ten tem at, a nie m a odpowiedniej lite ra tu ry  w  języku polskim, do której 
moglibyśmy zainteresow anych odesłać. W naszym  opracowaniu posługu
jem y się p racą  P ierre M aury „La P redestination”, wyd. Labor et Fides, 
Genewa 1957.
W poprzednim  odcinku przedstaw iliśm y pew ne trudności związane z tym 
pojęciem oraz nieporozumienia, jakie wokół niego narosły. Obecnie roz
wijam y tem at bardziej szczegółowo.
Bóg istnieje jako S t w ó r c a ,  a wszystko, co Nim nie jest, istnieje jako 
s t w o r z e n i e .  Przez ak t twórczy związał się Bóg ze stworzeniem , do
browolnie w ziął na siebie zobowiązanie, zaw arł z człowiekiem przymierze. 
Stało się to dzięki dobrowolnej, w ieczystej Jego decyzji. Dokonał On w  ten 
sposób z w łasnej woli p i e r w s z e g o  w y b o r u ,  w yboru tego, czym On 
sam jest: m i ł o ś c i ą  do swego stworzenia. Jest to miłość czysta, bezinte
resowna, w ynikająca z Jego łaski. Skoro w ybranie jest postacią nieskrę
powanej Bożej miłości, możemy bez obawy na niej polegać i przystąpić 
z ufną odwagą do tronu  łaski.

O predestynacji nie można mó
wić abstrakcyjnie, jako o poję
ciu samym w sobie, albowiem 
jest ono nierozerwalnie związa
ne z istotą Boga, jak Go przed
stawia Objawienie w Piśmie 
Świętym. Jeżeli zgodnie z tym, 
co powiedzieliśmy w poprzed
nim artykule (Jednota 7—8/72), 
posłużymy się określeniem wy
brania, musimy postawić pyta
nie: kim jest ów Bóg, który do
konuje wyboru? Co oznacza ten 
wybór, skoro został dokonany 
przez Boga? Aby na to pytanie 
odpowiedzieć, musimy wziąć 
pod uwagę całość objawienia bi
blijnego.
Biblia mówi o tym, w jaki spo
sób Bóg istnieje i co to znaczy 
istnieć, gdy odnosimy to słowo 
do Niego. Mówiąc, że Bóg ist
nieje, mamy co innego na my
śli, niż mówiąc o istnieniu czło
wieka czy całej rzeczywisto
ści. Bóg istnieje jako S t w ó r -  
c a, a wszystko, co Nim nie jest, 
istnieje jako s t w o r z e n i e .  
Wniosek ten wynika nie tylko 
z pierwszych rozdziałów Gene
sis, lecz z całego Pisma Święte
go. Dla przykładu wymieńmy 
tylko objawienie Mojżeszowi i- 
mienia Bożego: Jestem, który 
jestem (Ex. 3:14), wypowiedzi 
Jezusa o Ojcu, czy określenia 
apostolskie o Bogu, którego sło
wem światy zostały ukształto
wane (Hebr. 11:3) i który miesz
ka w światłości niedostępnej (I 
Tym. 6:16). Bóg uznał za rzecz

dobrą (Gen. 1:12, 18, 21, 25, 31) 
stworzyć świat i człowieka, któ
ry by był zdolny kochać Go, 
chociaż i bez tego też byłby so
bą. Bóg nie chciał istnieć sam 
i powziął niczym nieskrępowa
ną decyzję. Nie znajdujemy w 
Biblii najmniejszej wzmianki, 
ani nawet aluzji, sugerującej, 
żeby cokolwiek zmusiło Boga do 
stworzenia świata i człowieka, 
ani jakaś Jego osobista natura, 
ani jakaś obca, zewnętrzna si
ła. Również w rządach światem 
nie jest On niczym związany. 
Aktem stworzenia dobrowolnie 
wziął na siebie zobowiązanie 
wobec człowieka, którego stwo
rzył na swój obraz, zawarł z 
nim przymierze i powierzył mu 
panowanie nad wszystkim, co 
istnieje jako stworzenie. Przy
mierzu, które Go wiąże z czło
wiekiem, jest wierny.
Tę podstawową prawdę o czy
nie Bożym, wynikającą z Ob
jawienia, trzeba bez przerwy 
podkreślać, aby nie popaść w 
niepokój, wywoływany przez 
nieznane bóstwa, przez niepew
ny i okrutny los. Jeśli się jej 
nie zna, to nie zna się też Bo
ga, o którym mówi Ewangelia. 
Prawda ta jest w całym tego 
słowa znaczeniu objawiona, a 
jej treść jest wprost niewiary
godna. Czyż można uwierzyć, 
że wszechmocny Bóg przyjął do 
wiadomości bunt pewnego sie
bie Adama — imię to oznacza 
nas wszystkich? Czyż można u--

wierzyć, że zachował On swoją 
miłość do człowieka, który się 
od Niego odwraca? Czyż można 
uwierzyć, że Jego przymierze 
nie zmienia swej zasadniczej in
tencji, choć z powodu buntu 
człowieka zmienia swoją formę? 
A przede wszystkim, czy można 
uwierzyć, że Bóg, zawarłszy 
przez stwórczy akt przymierze, 
związał swój los z losem ludz
kim? Musimy tu znowu powtó
rzyć, że stało się tak dzięki do
browolnej wieczystej Jego de
cyzji. Jakże więc będziemy się 
z tą decyzją spierać, skoro zo
stała powzięta dla naszego zba
wienia i dla zbawienia całego 
świata?
Tajemnica ta została objawiona 
w osobie Jezusa Chrystusa. Wi
dzimy w Nim tę drugą egzy
stencję, różną od Stwórcy, cho
ciaż ani nie przeciwną, ani nie 
wrogą Swórcy, jak pierwszy A- 
dam. W Jego wdzięcznej miło
ści znajduje Bóg odpowiedź na 
swoją miłość. On jest drugim, 
prawdziwym Adamem —1 jak 
mówi Paweł — podczas gdy 
pierwszy, to znaczy my, jest 
zbyt zniekształcony i dlatego sa
mi z siebie nie możemy rozpo
znać Tego, który nam dał ży
cie. Bez Jezusa niczego na ten 
temat nie wiedzielibyśmy. Dog
mat o dwu naturach, stwierdza
jąc pełne człowieczeństwo Je
zusa Chrystusa, wyraża samą 
istotę aktu stworzenia jako 
dzieła miłości oraz to, że los 
człowieka stał się — dzięki do
browolnej decyzji Boga — Je
go własnym losem. Można by 
tu powołać się na wszystkie tek
sty synoptycznych ewangeli
stów, które mówią o jedności 
Boga i Jezusa z Nazaretu, o peł
nej jedności woli Ojca i Syna. 
Reasumując to, co wyżej po
wiedziano, można stwierdzić, że 
pierwszy wybór Boga polega na 
dokonaniu z własnej woli wy
boru tego, czym On sam jest: 
m i ł o ś c i ą ,  miłością do swe
go stworzenia względnie nieza
leżnego od swego Twórcy. Wy
brał miłość, aby zyskać wzajem
ną, szczerą, niewymuszoną mi
łość swego stworzenia.
Pozostaje pytanie, dlaczego Bóg 
podjął w akcie stworzenia wiel
kie ryzyko ludzkiego buntu, po
zostawiając człowiekowi swobo
dę popadnięcia w grzech. Jedy
ną sensowną odpowiedź może
my znaleźć w tym, że człowiek 
może Go szczerze kochać tylko
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wówczas, gdy nie jest do tego 
zniewolony, gdy nie reaguje na 
Jego stwórczą wolę jak bezdusz
ny automat lub pociągana za 
sznurek marionetka. Musiał 
więc otrzymać odpowiedź w sy
nowskim posłuszeństwie Jezu
sa z Nazaretu, pierwszego, któ
ry mógł naprawdę nazwać Go 
Ojcem, aby zrealizowała się 
pierwotna, nigdy nie zmieniona 
wola tego, w którym żyjemy, 
poruszamy się i jesteśmy (Dz. 
Ap. 17:28), i aby można było o- 
głosić kłamcą i pokonanym ku
siciela z Genesis i z pustyni, 
gdzie Jezus opierał mu się przez 
czterdzieści dni, tego, który chce 
zepsuć dzieło Stwórcy i udowo
dnić Bogu, jak w księdze Jo
ba, że nikt nie potrafi Go bez
interesownie kochać (Job. 1:9— 
- U ) .
Bóg dokonał wyboru, kierując 
się swoją tajemniczą wolą, ale 
jest to w o l a  d o b r a  — eu- 
dokia (gr.), tak Mu się upodo
bało (Fil. 2:13). Całe objawienie 
ciągle nam o tym przypomina. 
Bóg kocha zawsze, przez całą 
wieczność. Jego zamiarem jest 
związać siebie z człowiekiem 
wzajemną miłością. W poczuciu 
czci dla Bożego majestatu wiel
cy nauczyciele predestynacji, a 
zwłaszcza Kalwin, przesadnie 
podkreślali tajemnicę bezwzglę
dnego wyroku. Dlaczego jednak 
była to dla nich tajemnica mro
cznej nocy, tajemnica nieprze
niknionego Boga, skoro nie w 
ciemnościach wiekuistych mro
ków Bóg mieszka, lecz w świa
tłości, wprawdzie ,, niedostęp
ne j”, ale w światłości?
Jeżeli więc podtrzymujemy 
twierdzenie o tajemnicy wybo
ru — i trzeba to stanowczo pod
trzymać, bo Bóg jest całkowicie 
wolnym i niezależnym Stwór
cą, czego nie mamy prawa ani 
osądzać, ani z tym się spierać, 
kimże jesteś, człowiecze, żeby 
wdawać się w spór z Bogiem? 
(Rzym. 9:20) — to tylko pod wa
runkiem, że będziemy wiedzieli 
i głosili, że chodzi o tajemnicę 
pokoju, który przekracza ludz
kie rozumienie.
Przez akt stworzenia i przez 
sprzymierzenie się ze swoim 
stworzeniem dokonał Bóg pier
wszego wyboru, w y b o r u  
m i ł o ś c i .  Jest to miłość czy
sta, bezinteresowna, wynikająca 
z Jego łaski.
Słowo ,,łaska” nierozerwalnie

wiąże się z pojęciem wyboru, 
czyli predestynacji. Oznacza o- 
no w Biblii jednocześnie i ni
czym nieskrępowaną wolność 
Boga, i Jego miłosierną dobroć.
0  tym podwójnym znaczeniu 
trzeba stale pamiętać. Dobrze 
to rozumieli wielcy teologowie 
predestynacji; cokolwiek mogli
byśmy im zarzucić, byli oni te
ologami łaski i nieustannie 
przypominali Kościołowi, gdzie 
znajduje się sam ośrodek jego 
wiary. Bóg jest Bogiem, który 
wykonuje miłosierdzie (łaskę)
1 dlatego ma prawo do tego, a- 
byśmy Go chwalili, służyli Mu 
i wykonywali uczynki wdzięcz
ności. Dlatego nasze zaufanie 
do Niego może być całkowite. 
Któż nam wypomni nasze grze
chy, skoro On je zapomniał i 
wybaczył? Któż będzie oskar 
żal wybranych Bożych? Prze
cież Bóg usprawiedliwia... je
stem tego pewien, że ani śmierć, 
ani życie, ani aniołowie, ani 
władze, ani teraźniejszość, ani 
przyszłość... ani żadne inne 
stworzenie nie zdoła nas odłą
czyć od miłości Bożej objawio
nej w Chrystusie Jezusie, Panu 
naszym (Rzym. 8:33, 38, 39). 
Jednym z najpoważniejszych 
błędów, wywołujących niebez
pieczne skutki, jest pojmowanie 
predestynacji jako nauki o pre
destynowanych, a nie jako na
uki o Bogu, który predestynuje, 
inaczej mówiąc, jako doktryny 
antropologicznej, a nie teologi

cznej. Może ona wywołać prze
konanie o jakimś podjętym z 
góry, jeszcze przed stworze
niem, sortowaniu ludzi na zba
wionych i potępionych. A prze
cież, skoro wybranie jest posta
cią nieskrępowanej Bożej miło
ści, ci, których ono dotyczy, mo
gą bez obawy polegać na tej 
miłości i przystąpić z ufną od
wagą do tronu łaski (Hebr. 4: 
16).
Ponieważ predesty nacja jest na
uką o Bogu, a nie o człowieku 
\ jego prawach, musi ona zawie
rać bezwzględne uznanie prawa 
Bożego. Prawem Bożym zaś jest 
„wykonywanie miłosierdzia” 
stosownie do Jego woli. Decy
zja Boga nie zależy w najmniej
szym stopniu od człowieka, któ
rego ona dotyczy. Jest to „czy
sta” łaska i zależy jedynie od 
dobrej woli Boga. Świadomość, 
że Bóg podejmuje swoją miło
sierną decyzję niezależnie od 
człowieka, pozwala nam poznać 
prawdziwe Jego oblicze jako 
Boga łaski, miłości, i całkowicie 
Jemu zaufać. Bóg był, jest i 
pozostanie zawsze taki sam, On 
nigdy się nie zmienia. Jest On 
taki, jakim się ukazuje w swo
im działaniu, w swojej woli, w 
swojej decyzji, w swoim wybo
rze. Świadomość istnienia tego 
porządku pozwoliła Melanchto- 
nowi powiedzieć, że znać Boga 
to znaczy znać jego dobrodziej
stwa.

B. Tr.

„Dla mnie życiem jest Chrystus, 
a śmierć zyskiem” — Flp. 1:21

Dnia 3 września 1972 roku 
Pan odwołał do wieczności sługę swego

Ś. P.

KSIĘDZA SENSORA
JAROSŁAWA NIEWIECZERZAŁA

duszpasterza Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie 
a potem w Łodzi, radcę Konsystorza i notariusza Synodu.
Pogrzeb odbył się w Warszawie, dnia 7 września 1972 r.
O tej bolesnej dla Kościoła stracie zawiadamia wszystkich 
współwyznawców

PREZYDIUM SYNODU I KONSYSTORZ 
KOŚCIOŁA EWANGELICKO-REFORMOWANEGO

14



Cruz
opowiada

(IV)

Publikujem y czwarty odcinek książki ,,Run Baby R un5’, wspomnień- Nicky 
Cruza, portorykańskiego chłopaka, który wysłany przez rodziców do-Nowego 
Jorku  przystąpił do młodzieżowego gangu Mau Mau i w krótce stał się jego 
przywódcą. Nawrócony przez ewangelistę Davida W ilkersona, rozw ija dzia
łalność ew angelizacyjną szczególnie wśród chłopców będących na drodze do 
w ykolejenia się.
Poprzednie odcinki ukazywały Nicky Cruza w domu, jego stosunki rodzinne, 
sam otność i b rak  miłości, później w  Nowym Jorku, obojętność swoich i obcych, 
wrogość środowiska i grożące mu niebezpieczeństwa. Nicky broni się, ale 
w końcu musi podjąć decyzję, w  wyniku której znajduje ochronę i solidar
ność gangu.

Kilka tygodni później wyszedłem z domu 
około ósmej wieczorem i poszedłem w kierun
ku Lafayette. Na rogu stał młody Portory- 
kańczyk. Oparty plecami o ścianę ćmił papiero
sa. Nazywał się Tico. Parę razy już go spotkałem 
i przekonałem się, że jest specjalistą w posłu
giwaniu się nożem. Spojrzał na mnie i powie
dział:
—Hej, Nicky! Nie miałbyś ochoty pójść do me

liny? Chcę cię zaprowadzić do Carlosa, szefa 
gangu.
Słyszałem o melinach, ale w żadnej jeszcze nie 
byłem, więc chętnie przyjąłem zaproszenie. 
Skręciliśmy w boczną ulicę, a potem zeszliśmy 
w podziemie jakiegoś domu mieszkalnego. Z po
czątku moje oczy nie mogły przyzwyczaić się do 
panującego tam półmroku. Jedna niewielka ża
rówka żarzyła się w kącie. Trochę światła z 
ulicznych latarni wpadało przez okna i otwarte 
drzwi.
Wszedłszy do izby mogłem odróżnić przylepione 
do siebie, ciemne, kiwające się w takt muzyki 
sylwetki. Jeden z chłopców trzymał za plecami 
partnerki butelkę z winem. Otoczywszy ręką 
szyję dziewczyny przytknął butelkę do ust i po
ciągnął tęgi łyk.
Kilku chłopców siedziało przy małym stoliku, 
grało w karty i paliło (jak się później przekona
łem, były to papierosy z marihuany). Na środ
ku stolika stała butelka wina. Z dala od lampy, 
dwie pary leżały na macie. Dwoje młodych spało 
obejmując się ramionami, dwoje innych prowa
dziło zaawansowaną grę miłosną. Gdy im się 
przyglądałem, wstali obejmując się i namiętnie 
całując, i zniknęli za drzwiami w pokoju obok.
— Więc to jest ta melina — pomyślałem. 
Tico złapał mnie za rękę i pociągnął do środka:
— Halo, przedstawiam wam mojego przyjacie
la. Może byście się z nim przywitali?
Z cienia kolo drzwi wynurzyła się bosonoga 
dziewczyna o blond włosach i wzięła mnie za 
rękę. Miała na sobie obcisły czarny sweter i kar
mazynową spódnicę. Objąłem ją wpół i spyta
łem:
— No co, zatańczysz ze mną?
— Jak ci na imię?
Zanim zdążyłem jej odpowiedzieć, Tico mnie 
wyręczył:
— Nazywa się Nicky. To mój przyjaciel. Dia
belny z niego zabijaka. Może będzie chciał do 
nas się przyłączyć.
Dziewczyna całym ciałem przytuliła się do mnie:
— Okay, Nicky. Skoro jesteś taki zabijaka, zo
baczymy, czy jesteś równie dobrym tancerzem.

Jakiś czas tańczyliśmy, po czym dziewczyna 
wzięła mnie za rękę:
— Chodź. Muszę cię do kogoś ważnego zapro
wadzić.
Poszedłem za nią do bocznego pokoju. Siedział 
tam, rozwalony na krześle, z nogami opartymi 
na stole, chudy i długi portorykański chłopak. 
Na kolanach trzymał dziewczynę. Palił papie
rosa, wdmuchując jej ze śmiechem dym we 
włosy.
— Ej! — krzyknął na nas. — Nie wiecie, że 
przed wejściem trzeba spytać o pozwolenie? 
Mógłbym robić coś nie do oglądania!
Zaśmiał się i klepnął dziewczynę obiema rękami 
po biodrach.
Spojrzał na mnie i spytał:
— Co to za chłystek?
Blondynka odpowiedziała:
— To mój przyjaciel, Nicky. Tico go przypro
wadził. Mówi, że to niezły zabijaka.
Chudy, długi chłopak zepchnął dziewczynę z ko
lan i twardo spojrzał na mnie. Wyszczerzył zęby 
w uśmiechu i wyciągnął rękę:
— Szufla, Nicky! Nazywam się Carlos, szef Mau 
Mau. Ile masz lat?
— Szesnaście.
— Umiesz się bić?
— Pewnie.
— Jesteś gotów bić się z każdym? Nawet z po
licją?
— Pewnie — znowu potwierdziłem.
— A dźgnąłeś już kogo?
— Nie — odpowiedziałem zgodnie z prawdą, 
choć nie bez żalu.
— A nikt ciebie nie próbował dźgnąć?
— Próbował.
— O! — Carlos okazał zainteresowanie. — Coś 
zrobił z facetem?
— Nic — odpowiedziałem. — Ale zrobię. Cze
kam tylko, żeby go gdzieś przydybać i wtedy 
go zabiję.
— Słuchaj — przerwał Izrael. — Jeżeli chcesz 
przyłączyć się do naszego gangu, musisz robić 
to, co my. Jesteśmy twardzi. Nawet policja nas 
się boi. Nie chemy mieć tchórzów. Chesz być 
z nami i nie jesteś tchórzem — w porządku. 
Ale jeżeli jesteś tchórzem, to cię zlikwidujemy 
raz dwa.
Wiedziałem, że Izrael mówił prawdę. Słyszałem 
już opowiadania o chłopcach zabitych przez to
warzyszy z powodu wycofania się z gangu.
Carlos odezwał się:
— Musisz wiedzieć dwie rzeczy. Jeżeli wej
dziesz do Mau Mau, to na zawsze. Od nas się 
nie odchodzi. Po drugie, jeżeli cię złapią gliny
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i zaczniesz sypać, to my cię i tak dostaniemy: 
albo po wyjściu z więzienia, albo jeszcze w 
więzieniu, ale cię dostaniemy.
Na przystojnej twarzy Izraela ukazał się miły 
uśmiech:
— No i co, nadal chcesz do nas wstąpić?
— Dajcie mi trzy dni. Jeżeli przystąpię do gan
gu, to pójdę na całego.
Kiedy się odwróciłem do wyjścia, Carlos do
rzucił:
— Słuchaj Nicky! Zapomniałem ci powiedzieć. 
Gdybyś powiedział komukolwiek... komukol
wiek... gdzie my jesteśmy, zabiję cię, zanim zdą
żysz się obrócić. Zrozumiałeś?
— Zrozumiałem.
Na ulicy radziłem się Tico:
— Co myślisz, Tico? Uważasz, że powinienem 
przystąpić do Mau Mau?
— Jeżeli się przyłączysz, będą cię chronić. Je
żeli nie — z pewnością cię zabiją, żeś się nie 
przyłączył. Teraz nie masz wielkiego wyboru. 
Będziesz musiał wstąpić do jakiegoś gangu, je
żeli chcesz żyć.
Rozstałem się z Tico i poszedłem do siebie. Czu
łem, jak krew pulsuje mi w żyłach na myśl 
o tym, co było przede mną. Meliny, dziewczęta. 
Ale przede wszystkim  — bójki. Serce zaczęło 
mi bić szybciej. Może będę miał okazję, żeby ko
goś zasunąć nożem. Niemal dostrzegałem już 
krew na moich rękach, ściekającą kroplami na 
ulicę. Idąc w mroku machałem rękami, mierząc 
w wyimaginowane postacie. Powiedziałem Car- 
losowi, że odpowiem za trzy dni, ale już się zde
cydowałem.
Dwie noce później wróciłem do meliny. Wszed
łem i przy drzwiach natknąłem się na Carlo- 
sa.
— O, Nicky! W samą porę przyszedłeś. Mamy 
drugiego chłopaka, który chce wstąpić do Mau 
Mau. Chcesz się przyjrzeć próbie?
Nie miałem pojęcia, na czym ta próba polega, 
ale chciałem się przyjrzeć. Carlos mówił da
lej:
— A może przyszedłeś nam powiedzieć, że się 
nie przyłączysz?
— Nie — odpowiedziałem. — Przyszedłem po
wiedzieć, że jestem gotów. Myślę, że jestem tak 
twardy, jak każdy inny, a biję się lepiej od wielu 
tych tu.
— Dobra — powiedział Carlos. — Możesz teraz 
się przyjrzeć, a potem będzie twoja kolej. Ma
my dwa sposoby przekonania się, czy jesteś 
tchórzem. Albo będziesz stal spokojnie, gdy pię
ciu najtwardszych chłopaków będzie ciebie bi
ło, albo staniesz przy ścianie, a my będziemy 
rzucać nożem. Jeżeli w jednym albo drugim 
przypadku zmiękniesz, nie przyjmiemy cię. Ten 
tu mówi, że jest twardy. Zaraz to sprawdzimy, 
a potem zobaczymy, czy ty jesteś taki twardy. 
Po drugiej stronie pokoju zobaczyłem tamtego 
chłopaka. Miał około 13 lat, twarz szpeciły mu 
pryszcze, na oczy spadały czarne, gęste włosy. 
Zdawało mi się, że tego pryszczatego chłopaka 
widziałem w szkole, ale nie byłem pewien, bo 
był ode mnie młodszy.
W izbie około 40 dziewcząt i chłopców niecier
pliwie czekało na pokaz. Przewodził Carlos Ka

zał wszystkim się odsunąć. Ustawili się dookoła, 
wzdłuż trzech ścian. Chłopcu kazano iść pod 
czwartą. Carlos stanął przed nim z otwartym 
nożem sprężynowym w dłoni. Srebrzyste ostrze 
lśniło w półmroku.
— Odwrócę się i przejdę dwadzieścia kroków 
do tamtej ściany — powiedział. — Ty masz 
stać tu, gdzie jesteś. Mówisz, że jesteś twardy 
chłopak. Dobra, zaraz zobaczymy, jaki twardy. 
Kiedy dojdę do dwudziestu, obrócę się do cie
bie i rzucę tym nożem. Jeżeli się uchylisz albo 
uskoczysz, jesteś tchórzem. Jeżeli nie, nawet 
gdybyś dostał nożem, to jesteś twardy chło
pak i możesz przyłączyć się do Mau Mau. Zro
zumiałeś?
Mały chłopak kiwnął głową. Chłopcy i dziew
częta zaczęli śmiać się i klaskać.
— Dalej! Zaczynaj! — wołali do Carlosa.
Carlos odwrócił się od chłopca i zaczął powoli 
kroczyć przez izbę. Trzymał błyszczący nóż za 
koniec ostrza, zgiął rękę w łokciu, podnosząc 
nóż na wysokość twarzy.
— Raz... dwa... trzy...
Tłum zaczął się wydzierać:
— Rzuć w niego, Carlos! W oko go! Puść mu 
krew, puść mu krew!
Chłopiec stal wyprostowany przy ścianie i z de
speracją starał się zachować odwagę. Ręce przy
legały mu ściśle do boków, pięści ściskał tak 
mocno, że w stawach ukazały się białe plamy. 
Z twarzy uciekła mu cala krew, a oczy rozsze
rzyły się ze strachu.
— Jedenaście... dwanaście... trzynaście... Carlos 
głośno liczył kroki. Napięcie wzrastało, gdy 
wszyscy wrzeszczeli żądając krwi.
— Dziewiętnaście... dwadzieścia. — Carlos po
woli obrócił się, podniósł prawą rękę do ucha. 
Tłum niemal oszalał z dzikiego pożądania krwi. 
W chwili, kiedy Carlos wykonał zamach, chło
pak pochylił się, złapał za głowę, krzycząc:
— Nie, nie!
Nóż z łoskotem uderzył w ścianę o centymetry 
od miejsca, gdzie przed chwilą trzymał głowę.
— Tchórz! Tchórz! Tchórz! — ryczał tłum. 
Carlos był wściekły. Zacisnął usta, przymrużył 
oczy. Ruszył z powrotem przez pokój i zbliżył 
się do dygocącego chłopca.
— Tchórz! — splunął. — Wiedziałem od pierw
szej chwili, żeś tchórz. Teraz cię zabiję.
Tłum znowu podchwycił ten temat:
— Zabij go! Zabij wstrętnego tchórza!
— Wiesz, co robimy z nędznym tchórzem? 
Chłopiec spojrzał na niego i próbował bezsku
tecznie coś powiedzieć.
— Powiem ci, co zrobimy z takim śmierdzie
lem. Popodcinamy mu łapy, żeby nie mógł bie
gać.
Okaleczonego chłopca wzięli za ręce, wywlekli 
z pokoju i wyrzucili na ulicę.
Carlos spojrzał na mnie.
— Kto następny?
Uświadomiłem sobie, że się nie boję. Widok 
krwi wyzwalał we mnie dzikie, podniecające u- 
czucia. Teraz moja kolej. Pamiętałem, co Car
los powiedział, że mogę wybrać rodzaj próby.
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Przeczucie mówiło mi, że Carlos ciągle jest 
półprzytomny. Gdybym wybrał rzucanie nożem, 
mógłby celowo trafić we mnie. Wydawało mi 
się, że lepiej wybrać drugą metodę.
— Mamy drugiego tchórza? — drażnił Carlos. 
Wystąpiłem na środek pokoju i spojrzałem do
okoła.
— Próbujcie mnie. Gdzie są ci, co mają mnie 
bić?
Carlos wywołał pięć imion.
Po kilku ciosach upadłem na podłogę. Ktoś 
chwycił mnie za włosy i bił w tył głowy. Ktoś 
kopnął mnie w twarz. Kopali mnie w cale ciało. 
Straciłem przytomność. W jakiś czas później po
czułem, że ktoś mnie klepie po twarzy.
— Obudź się!
Otworzyłem oczy, ale nic nie widziałem. Prze

tarłem ręką po twarzy i poczułem krew na skó
rze. Cały byłem zlany krwią. Spojrzałem w gó
rę i ujrzałem twarz chłopaka nazywanego So
wą. Krew przyprawiła mnie o szaleństwo. Za
machnąłem się i wyrżnąłem go w zęby. Nagle 
wróciła mi cała energia. Leżałem na plecach, 
zwijałem się jak sprężyna, wierzgałem nogami, 
kopałem wszystkich dokoła, machałem rękami, 
rozdając ciosy na oślep. Ktoś złapał mnie za no
gi i przytrzymał, aż się uspokoiłem.
Izrael z uśmiechem pochylił się nade mną.
— Jesteś nasz, Nicky. Bierzemy ciebie. Różne 
rzeczy można by o tobie powiedzieć, ale tchó
rzem nie jesteś. Na pewno. Trzymaj!
Wcisnął mi coś do ręki. Był to rewolwer, kali
ber 32.
— Jesteś Mau Mau, Nicky, Mau Mau.

P R Z E G L Ą D  E K U M E N
Z P O L S K I

■  Od 29 VI do 2 VII b r ,  w W ar
szawie i K larysew ie toczyły się ob
rady 51 Sesji Dorocznej Konferencji 
Ogólnej Kościoła Metodystycznego w  
PRL, której hasło brzm iało: Z 
wdzięcznością i nadzieją. W obra
dach uczestniczył biskup dr F ran ci
szek Schäfer z Zurychu. W ażnym 
w ydarzeniem  podczas K onferencji 
była ordynacja Ewy Dolej owej na 
urząd pastorski.
K onferencja, k tóra jest najw ażn iej
szym zgromadzeniem synodalnym  
Kościoła, przedyskutow ała wiele 
problem ów istotnych dla rozwoju 
metodyzm u w naszym kraju . P rzed
miotem szczególnej uwagi, obok sp ra 
wozdania superin tendenta naczelne
go i superintendentów  okręgowych, 
były spraw ozdania uczestników K on
ferencji G eneralnej Kościoła M etody
stycznego (Atlanta, USA, 16—18 IV 
72), w której brało udział 1000 dele
gatów. Jej głównym zadaniem  było 
rozpatrzenie i przyjęcie projektów  
nowej s truk tu ry  Kościoła, w w yniku 
unii z Kościołem Zjednoczonych 
Braci Ewangelicznych, uchwalonej 
w 1968 r. Nowa s tru k tu ra  dotyczy 
organizacji agend Kościoła (rady, u- 
rzędy, komisje). W głównym zrębie 
ustrojow ym  nie w prow adzono w ięk
szych zmian. Zasady doktrynalne 
Kościoła zostały utrzym ane, ale za
akcentow ano raczej ich historyczny 
niż dogmatyczny charak ter, dopusz
czając elastyczność in terpretacji. U- 
możliwia to utrzym anie p luralistycz
nego charak teru  Kościoła, w którym  
mogą się znaleźć zwolennicy b a r
dziej liberalnych poglądów teologi
cznych obok zdecydowanych fu n d a
m entalistów . Ta jedność w różno-

I C Z N Y
ści odbiła się w yraźnie w przebiegu 
obrad Konferencji.
W centrum  uwagi i wysiłków K o
ścioła M etodystycznego nadal pozo
sta je  ew angelizacja, m isja i duszpa
sterstwo. Nowa s tru k tu ra  m a cha
rak te r służebny, k tóry  m a się p rzy
czynić do bardziej skutecznego w y
konyw ania podstaw owej m isji Ko
ścioła. Jednym  z ważnych akcen
tów  K onferenqji G eneralnej były 
również zagadnienia ekum eniczne. 
K onferencja G eneralna zadokum en
tow ała w rażliwość m etodystów  na 
spraw y pokoju i sprawiedliwości 
m iędzynarodowej. Akceptowano O- 
rędzie Biskupów na tem at pokoju 
oraz rezolucje dotyczące niektórych 
palących problem ów m iędzynarodo
wych (W ietnam , A m eryka Południo
wa, Afryka).
W przedostatnim  dniu obrad 51 K on
ferencji Dorocznej Kościoła M etody
stycznego w PRL zebrani podjęli 
szereg uchw ał i rezolucji, m. in. re 
zolucję w spraw ie pokoju, bezpie
czeństw a i w spółpracy w Europie. 
Je st to  naw iązanie do uchw ały K on
ferencji Kościołów Europejskich z 
ub. roku, w zyw ającej Kościoły człon
kowskie do poparcia inicjatyw y na 
rzecz zwołania europejskiej konfe
rencji w spraw ie pokoju, bezpie
czeństwa i współpracy.

■  W lipcu bawiła w naszym kraju 
dwunastoosobowa grupa młodzieży 
ze Zjednoczonego Kościoła Prezbi- 
teriańskiego w stanie New Jersey 
(USA), pod kierow nictw em  p. Johna 
Horw atha, członka Kolegium Ko
ścielnego w  Newark. Młodzież w 
w ieku 17—19 la t odwiedziła k ilka 
zborów protestanckich w W arsza
wie, brała  udział w nabożeństw ie

wtorkowym  w kaplicy Zjednoczone
go Kościoła Ewangelicznego o raz w 
niedzielnym  — w  Kościele reform o
wanym. Poza W arszawą g rupa zw ie
dziła Kraków, Nową Hutę, kopalnię 
sold w  Wieliczce i daw ny obóz kon
centracyjny w  Oświęcimiu.

i■  Przez kilka dni bawiła w War
szawie grupa dzieci ewangelicko- 
-augsburskiego Kościoła Alzacji.
Dzieci znalazły gościnę w parafii e- 
wangelicko-ref orm ow anej. Zwiedzi
ły stolicę i w  czasie rozm owy z  .pro
boszczem parafii zadaw ały  py tania 
na tem at życia d pracy Kościołów 
ewangelickich w  Polsce.

■ W związku z unorm ow aniem  k a 
nonicznym sytuacji rzym skokatolic
kich diecezji na zachodnich i północ
nych ziem iach polskich, odbył się 
16 lipca br. uroczysty ingres bisku
pa diecezji opolskiej, ks. dr. Fran
ciszka Jopa, który dotychczas zarzą
dzał diecezją nie posiadając pełne
go m andatu  kanonicznego. Diecezja 
opolska liczy 445 parafii, 39 dekana
tów i 647 kościołów. P racu je  w  niej 
670 księży diecezjalnych i 190 za
konnych. W Wyższym Sem inarium  
Duchownym kształci się 152 alum 
nów.

■ W diecezjach opolskiej i gdań
skiej Kościoła rzym skokatolickiego 
odbyły się uroczystości promowania 
lektorów, którzy przeszli kilkum ie
sięczny k u rs  przygotowawczy. Za
daniem  lektorów  jest czytanie tek 
stów Pism a Świętego w  czasie mszy 
św.

ZE Ś W I A T A

■ W napiętej atm osferze obradow ał 
od 5 do 9 czerwca Synod Kościoła
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prezbiteriańskiego w Irlandii. Sytu
acja w  tym kraju  zaciążyła na tem a
tyce obrad, stając się jednym  z głów
nych punktów  program u. Debatę na 
ten tem at przerw ano na  dłuższą 
chwilę w  celu odm ówienia m odlit
wy. Dyskutowano także nad dalszą 
przynależnością tego Kościoła do 
Światowej Rady Kościołów, w  w y
niku czego postanowiono sprawę 
przekazać odpowiedniej kom isji do 
przestudiow ania i decyzję odłożono 
na jeden rok. W ybrano nowego m o
deratora, którym  został pastor R.V.A. 
Lynas. W obradach uczestniczył se
k retarz  generalny Światowego A- 
liansu Reformowanego, dr Edmond 
P erre t z Genewy.

■ Prof. John  M arsh, honorowy 
dziekan M ansfield College w Oxfor- 
dzie, ogłosił, że członkowie Kościo
ła kongregacjonalnego Anglii i Walii 
wypowiedzieli się w głosowaniu za 
natychmiastowym połączeniem z an
gielskim Kościołem prezbiteriań- 
kim. Synod nowego Zjednoczonego 
Kościoła Reform owanego zbierze się 
na  sesji inauguracyjnej w Londynie, 
5 października br. A ktualny sekre
tarz Kościoła kongregacjonalnego 
Anglii i W alii obejm ie urząd p ierw 
szego prezydenta nowo powołanego 
Kościoła.

■ Pastor A lbert van den Heuvel 
(40), dotychczasowy dyrektor W y
działu  Inform acji i zastępca sek re
tarza generalnego ŚRK, został w y
brany generalnym  sekretarzem  ho
lenderskiego Kościoła reform ow ane
go, który liczy 900 000 członków. P a 
stor van den Heuvel przez siedem 
lat pracował w  Wydziale M łodzie
ży ŚRK, którym  kierow ał przez 4 
lata.

■ W w ieku 72 la t zm arł M. O. F re 
derick Nolde, tw órca i długoletni 
były dyrektor Kościelnej Komisji do 
Spraw  M iędzynarodowych ŚRK.

■ W czerwcu odbyło się zakończe
nie roku akadem ickiego w  obu aka
dem iach teologicznych W ęgierskie
go Kościoła Reformowanego — w 
Budapeszcie i Debreczynie. W stoli
cy, oprócz w ładz Akadem ii i Ko
ścioła, w  uroczystości udział wzięli 
także przedstaw iciele innych wyznań 
chrześcijańsk ich : augsburskiego,
baptystów  i m etodystów  oraz goście 
z Kościoła prawosławnego i rzym 
skokatolickiego.

■ Na W ęgrzech przebyw ał z k ilku- 
nastodniow ą w izytą biskup Kościo

ła Reformowanego w Austrii, ks. d r 
Imre Gyenge, z pochodzenia Węgier. 
Biskup wziął udział w uroczystości 
zakończenia roku akadem ickiego w  
Debreczynie, odwiedził k ilka ośrod
ków życia religijnego Kościoła r e 
formowanego na W ęgrzech i odbył 
szereg wykładów. W w yw iadzie u- 
dzielonym tygodnikowi R eform atu - 
sok Lapja  podkreślił wielostronność  
ew angelicznej służby oraz wcielanie 
w życie bogatej tradycji w ęgierskich  
kalw inów .

■ Ks. biskup dr Tibor Bartha, prze
wodniczący Synodu W ęgierskiego 
Kościoła Reformowanego, biskup 
diecezji zacisańskiej, obchodził w  
pierwszej połowie lipca 60 urodziny.

Z tej okazji z całego św iata nad e
szły n a  jego ręce gratu lacje  i ży
czenia. Na uwagę zasługują m. in. 
życzenia przesłane przez sekretarza 
generalnego Światow ej Rady K o
ściołów, E. C. B lake’a, a z Polski od 
ks. bpa N iewieczerzała oraz ks. b i
skupa m etropolity Bazylego, głowy 
Kościoła Prawosław nego w  Polsce.

Z okazji 60 urodzin odbyły się 13 
lipca, w siedzibie Synodu, uroczy
stości z udziałem  przedstaw icieli in 
nych wyznań i w ładz państwowych.

Władze uczelni ew angelicko-aug
sburskiej nadały ks. Tiborowi B ar
c ie — który nie przyjął żalnych p re
zentów — tytuł doktora honoris ca
usa teologii ew angelickiej. Poprzed
niego dnia, 12 lipca, przewodniczą
cy Rady Prezydialnej' W ęgierskiej 
Republiki Ludowej, Pal Losonczi, od
znaczył ks. bpa B arthę najwyższym  
odznaczeniem państwowym , O rde
rem  Sztandaru  WRL I stopnia.

■ Stały komitet Świętego Synodu 
greckiego Kościoła prawosławnego 
postanowił wszcząć dochodzenie 
przeciwko biskupowi Ambrosiosowi 
z Elefteroupolis, który  dopuścił się 
obrazy Świętego Synodu o raz arcy
biskupa A ten i p rym asa Grecji, Hie- 
ronymosa. Biskup Ambrosios w ysto
sował bowiem list do prem iera G re
cji Papadopoulosa i do innych człon
ków rządu, w  którym  protestuje 
przeciw  pogorszeniu się stosunków  
kościelnych w  ciągu ostatnich p ię 
ciu lat, to jest od chwili w ojskow e
go zam achu stanu i nom inacji a rcy 
biskupa i prym asa Grecji, H ierony- 
mosa. A rcybiskup  A ten  i prym as  
Grecji — pisze biskup Ambrosios — 
zam iast ducha jedności wnosi k l i
m at egoizmu i rozbicia. W swoim 
czasie wspom niany biskup ogłosił,

że nom inacja arcyb. H ieronymosa 
była nielegalna.

■  Francuski Związek Biblijny 
zorganizował w Paryżu dyskusję na 
temat dynamicznej interpretacji P i
sma Świętego. Uczestnicy, w  liczbie 
dw udziestu osób, w ysłuchali w y ja
śnień M. Kassuhlke, konsultanta 
Światowego Związku Towarzystw  
Biblijnych, na  tem at nowych metod 
przekładu na język potoczny. Hans- 
-Ruedi W eber, dyrek tor W ydziału 
Studiów Biblijnych ŚRK, przepro
wadził sem inarium  n a  tem at in te r
pretacji fragm entu Listu do G ala- 
cjan  (3:1—16).

■ W Japonii rozpoczęto prace nad 
ekumenicznym przekładem Biblii.
Stary i Nowy Testam ent będą rów 
nocześnie tłum aczone przez zespoły 
złożone z protestanckich i kato lic
kich tłumaczy. Oczekuje się, że p rze
kład Nowego Testam entu ukaże się 
w  roku 1975. Koszty zostaną pokry
te przez Towarzystwo B iblijne i 
K onferencję Episkopatu katolickie
go.

■ Francuska Akademia Nauk Mo
ralnych i Politycznych powołała 
prof. Oscara Cullmanna na swego 
członka. Zajm ie on m iejsce w ak u ją 
ce po zm arłym  pastorze M arcu Bo- 
egnerze. Prof. O. Cullm ann w ykłada 
teologię Nowego T estam entu n a  u- 
niwersytecie w  Strassburgu. W ykła
da rów nież w Wyższej Szkole P ra k 
tycznej i na W ydziale Teologii P ro 
testanckiej w  Paryżu.

■ Australijska Rada Kościołów  
wniosła ostry protest do ambasady 
francuskiej przeciwko zam iarowi 
przeprow adzenia prób nuklearnych 
na Południowym  Pacyfiku przez rząd 
francuski.

■ Podczas fali aresztow ań w  Mo
zambiku zatrzymano prezydenta, w i
ceprezydenta i około 20 czołowych 
członków Kościoła prezbiteriańskie-
go w tym  kraju. Przyczyny areszto
w ania jeszcze nie są znane.

■ Sekretariat do Spraw Jedności 
Chrześcijan w Watykanie ogłosił in
strukcję na temat warunków, w  ja
kich członkowie innych Kościołów  
mogą przystępować do sakramentu 
Eucharystii w Kościele katolickim. 
Zasada jedności w yznania w iary  
wspólnoty kościelnej nie zostanie — 
według instrukcji — naruszona przez 
dopuszczenie w poszczególnych przy
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padkach do katolickiej. wspólnoty 
eucharystycznej tych chrześcijan, 
którzy podzielają wiarę katolików 
w sakrament Eucharystii, czują du
chową potrzebę przystępowania do 
tego sakramentu, ale nie mogąc ko
rzystać przez dłuższy czas z posłu
gi własnej wspólnoty kościelnej, do
browolnie proszą o uczestnictwo w 
Eucharystii, są do tego odpowiednio 
przygotowani i prowadzą życie zgo
dne z chrześcijańskimi zasadami. 
Dopuszczenie do wspólnoty eucha
rystycznej dotyczy wschodnich Ko
ściołów odłączonych od Rzymu. Nie 
dotyczy natomiast członków tych 
Kościołów, które inaczej pojmują 
Eucharystię i nie mają sakramen
tu kapłaństwa, a więc m. in. ewan
gelików. Instrukcja stwierdza, że 
dopuszczenie tych chrześcijan do 
Eucharystii wraz z katolikami nie
sie z sobą ryzyko naruszenia pod
stawowej łączności wspólnoty eucha
rystycznej ze wspólnotą kościelną.

■  21 lipca br. odbyło się w Dża
karcie (Indonezja) wspólne posiedze
nie komitetów wykonawczych Świa
towej Federacji Luterańskiej i Świa
towego Aliansu Reformowanego. 
Było to pierwsze tego typu posiedze
nie przedstawicieli obu światowych 
związków wyznaniowych. Dotych
czas ograniczano się do wzajemnego 
wysyłania przedstawicieli na posie
dzenia. Przedmiotem obrad wspól
nego posiedzenia były zagadnienia 
identyczności wyznaniowej, wspól
noty kościelnej, rozwoju ekonomicz
nego i praw ludzkich.
Okazją do zorganizowania wspólne
go posiedzenia był fakt, iż w indo
nezyjskich miejscowościach Parapat 
i Dżakarcie odbywały się jednocze
śnie obrady komitetów wykonaw
czych obu światowych zwiiązków wy
znaniowych.
Sekretarz generalny Światowej Fe
deracji Luterańskiej, dr Andre Ap- 
pel, oświadczył po powrocie z Indo
nezji do Genewy, że w&pólne posie
dzenie było istotnym wkładem do 
pogłębienia stosunków luterańsko- 
reformowanych.

■ Kościół ewangelieko-luterański 
na Węgrzech powołał w styczniu 
1971 r. komisję stypendialną. Jed
nym z jej zadań jest wybór studen
tów. którzy kontynuować ibędą za 
granicą studia teologiczne. W ostat
nim dziesięcioleciu 75 procent du
chownych w wieku poniżej 40 lat 
studiowało za granicą — 14 w NRD, 
7 w Szwajcarii i 5 w Finlandii.

LISTY DO REDAKCJI
Piszę na gorąco, po przeczytaniu ar
tykułu ks. Bogdana Trandy — No
woczesny przekład Nowego Testa
mentu. Ponieważ artykuł ten zachę
ca do wypowiedzi, chcę i ja w tej 
sprawie coś powiedzieć. By się w ie
le nie rozwodzić, od razu powiem: 
przekład Biblii na współczesny ję
zyk jest konieczny! Sądzę, że już 
dawno powinien być dokonany. Oso
biście zawsze dziwiłem się, dlaczego 
Biblia jest napisana, ściślej — tłu
maczona, tak dziwnym, trudnym ję
zykiem; dziwiłem się różnym idio
mom, które zostały dosłownie prze
transponowane na język polski, sta
jąc się zupełnie niezrozumiałe dla 
czytelnika polskiego.

Podobne zarzuty mam i do przekła
du Nowego Testamentu z roku 1966. 
Za dużo tam archaizmów już dzi
siaj dość dziwnych i nic nie zna
czących (...) Dziwnym wydaje się 
również fakt braku komentarza, ja
kichś choćby prostych objaśnień... 
Przytoczone próbki nowego (lub ści
ślej mówiąc — najnowszego przekła
du) listu ap. Pawła do Filipian w y
glądają dość zachęcająco. Wiersz je
dnak szósty brzmi nie po polsku. 
Mam na myśli pierwszą jego część: 
„...który zawsze był w postaci Bo
żej...”. Czy w  wierszu 9 musi być: 
„... i dał Mu imię większe niż jakie
kolwiek im ię“? Albo o jedno „imięn 
tu za dużo, albo po „jakiekolwiek” —

zabrakło „inne”.
W artykule jest mowa, że zespół tłu
maczy jest młodszy wiekiem od ze
społu tłumaczy z 1966 r. Może to i 
dobrze, a może i nie. Sądzę, że chy
ba nie zachodzi obawa, że przekład 
zostanie „udziwniony” na wzór róż
nych modnych obecnie „odkryć” na 
wszelkiego rodzaju dzieła, jakimi ra
czą nas od pewnego czasu różni 
„twórcy” i „artyści”. Oby tylko ze
spół tłumaczy nie zaczął naślado
wać twórców „Good News for Mo
dern Man”, „La Bonne Neuvelle” 
czy „Die Gute Nachricht”. Nie ma 
chyba w Polsce człowieka, który by 
nie rozumiał sensu wyrażeń: Ewan
gelia czy Nowy Testament. Te w y
rażenia mają wielowiekową trady
cję. Poszczególne zwroty czy nazwy 
biblijne — również. Zaryzykuję 
twierdzenie, że zarówno spolszczona 
„ewangelia”, jak i miska soczewicy, 
arka Noego, kainowe piętno, juda
szowe srebrniki, wdowi grosz itp. 
— są naszymi codziennymi, potocz
nymi wyrażeniami. Nie ma więc po

trzeby tworzyć nowych, szokujących 
nazw czy terminów...
Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę 
autora, że błędnie ocenia znaczenie 
„Opowieści Bibiljnych” Z. Kosido- 
wskiego. Pewnie ks. Tranda nie wie, 
że po ukazaniu się przed paru laty 
pierwszego wydania „Opowieści”, w 
księgarniach z wydawnictwami re
ligijnymi ludzie najczęściej pytali o 
Stary Testament. I najczęściej od
chodzili zawiedzeni, bo go dostać nie 
mogli. ’Tylko w  Warszawie jest To
warzystwo Biblijne. W Poznaniu jest 
Księgarnia Sw. Wojciecha i księgar
nia „Yeritasu”. Można w  nich na
być tylko „Nowy Testament” (Czte
ry Ewangelie i Dzieje Apostolskie) 
oczywiście wydawane przez Kościół 
Rzymskokatolicki.

Z. P.
(nazwisko i adres znane redakcji)

Z P R A S Y
Redakcja popularnego tygodnika 
„Polityka” przeprowadziła wśród 
1475 osób sondę-ankietę na temat 
łapownictwa, zjawiska tyle pow
szechnego w naszym kraju, co złego 
i szkodliwego. Ankieta prezentuje 
poglądy środowiska inteligenckiego 
i stanowi próbę sprawdzenia w prak
tyce tezy postawionej przez redak
cję, że „kiedy słabnie presja spo
łeczna, maleje również skuteczność 
sankcji, a co może jeszcze skutecz
niejsze, popularyzuje się pewien 
wzór negatywnych zachowań, przyj
mowanych w pewien sposób przez 
nowe pokolenia, wkraczające dopie
ro w życie społeczne”.
W tym miejscu przedstawiamy, z 
konieczności w  bardzo dużym skró
cie, zasadnicze momenty zawarte w  
omówieniu ankiety (Dariusz Fikus: 
Gdzie zaczyna się łapownictwo? „Po
lityka” nr 29). Wychodzimy bowiem  
z założenia, że niepokojące przeja
wmy życia społecznego w Polsce są 
zjawiskiem, wobec którego żaden 
uczciwy człowiek przejść nie powi
nien obojętnie, że członkowie Ko
ścioła chrześcijańskiego w Polsce, 
bez względu na przynależność kon
fesyjną, mają i w tym konkretnym  
przypadku możność udowodnienia 
w praktyce, w  takiej a nie innej rze
czywistości, że chrześcijanin niena
widzi zła w każdej jego postaci, że 
nienawidząc — wypowiada mu woj
nę, walczy z nim i niszczy je, aby 
ratować to, co w człowieku lub spo
łeczeństwie dobre. Częstokroć szu
kamy wielkich okazji do zadoku
mentowania naszej wiary. Czy trze
ba rzeczywiście szukać tych okazji, 
skoro życie naokoło dostarcza nam 
codziennie możliwości wykazania, że 
nasze chrześcijaństwo i nasza wiara 
mają skutki społeczne? Przed mie-
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siącem pisaliśmy w tym miejscu o 
alkoholizmie i niechlubnej dla Ko
ścioła» a więc dla nas chrześcijan, 
współodpowiedzialności za istniejący 
stan. Teraz warto zapytać, czy ko
rupcja, łapownictwo mniej niszczą 
człowieka i społeczeństwo niż alko
hol?
Nic szukajmy więc wielkich okazji 
dla zadokumentowania naszej wiary. 
Walkę o zwycięstwo Jezusa Chrystu
sa nauczmy się rozgrywać przede 
wszystkim w sobie samych i w spo
łeczeństwie, w którym przyszło nam 
żyć. Walka o zwycięstwo Jezusa 
Chrystusa to także walka z alkoho
lizmem, narkotykami, nieuczciwo
ścią., bezdusznością i korupcją, to 
walka o człowieka, którego chrześci
janie zwykli nazywać bliźnim.

Po tych ogólnych refleksjach, ja
kie nasunął nam artykuł Dariusza 
Fikusa, cytujemy obszerne fragmen
ty z „Polityki”.

Pierwsze pytanie ankiety brzmiało: 
W jakich dziedzinach życia spotyka
my się najczęściej z przejaw am i ła
pow nictwa? ...W świadomości spo
łecznej najczęściej b ranie łapówek 
kojarzy się z pracą w handlu. ...Na 
drugim  m iejscu znalazły się usługi 
uspołecznione, gdzie trzeba — jak  
w ynika z ankiety — dopłacać za w y
konaną pracę ponad ustaloną cenni
kiem kwotę. Trzecie miejsce za jm u
je służba zdrowia. Z czynności, za 
które brane są łapówki, wymieniono 
m.iri. przyjęcie do szpitala, w ykona
nie analiz, usługi niższego personelu. 
Kolejne miejsce zajm uje spółdziel
czość m ieszkaniowa. Do tego zesta
wu dołącza oświata. Na tym  w yczer
puje się lista dziedzin, w których 
łapownictwo — w świadomości an 
kietow anych — jest zjaw iskiem  nag
minnym. (...) O bronną ręką z sonda
żu — jak  widać, wyszła m ilicja i 
apara t polityczny.
Spośród obiegowych opinii, które 
najczęściej pow tarzają się jako w y t
łum aczenie procederu łapownictw a, 
w ybraliśm y cztery, które — naszym 
zdaniem — określają w jakim ś stop
niu stosunek do łapow nictw a jako 
zjaw iska społecznego. Oto one: trze
ba daw ać łapówki, bo inaczej nicze
go nie można załatw ić; wręczenie 
drobnego upom inku po załatw ieniu 
sprawy nie jest łapówką, lecz do
puszczalnym w yrażeniem  wdzięcz
ności; atm osfera niepraw orządności 
w niektórych insty tucjach sprawia, 
że ludzie powołani do załatw iania 
interesantów  uzależniają załatw ienie 
spraw y od otrzym ania łapówki; nie-

praw orządność taka istnieje dlatego, 
że ludzie dają łapówki.
Prosiliśm y respondentów , aby w y
powiedzieli się o każdej opinii dwa 
razy: raz czy uw ażają, że przytoczo
ny pogląd jest powszechnie w yraża
ny, dwa — czy oni sami go rep re
zentują. I tak  potw ierdziły się n a
sze przypuszczenia. P ierw sza z przy
toczonych opinii została przez 80 
proc. odpow iadających uznana za 
powszechnie w yrażaną, ale tylko 20 
proc. przyznało, że się z nią solida
ryzuje. (...) Duży odsetek badanych, 
którzy uznali, że opinia o powszech
ności i konieczności łapownictw a jest 
w yrażana masowo, świadczy o znie
czuleniu na ten negatyw ny przejaw  
naszego życia. Je st to bowiem forma 
paraw anu, za którym  można się 
schować i przed sobą samym w ytłu
maczyć.
Druga opinia, k tóra w odczuciu re 
spondentów  nie zaw iera elementów 
wyłącznie negatyw nej postawy, zo
stała przez 57 proc. badanych uz
nana za w łasną, a tylko przez 42,5 
proc. za typową. Opinia trzecia, d raż
liwsza, bo narażająca na konflikt, 
została uznana za w łasną tylko przez 
44 proc. respondentów , zaś 55 proc. 
uznało ją za powszechnie wyrażaną. 
Czw artą opinię, zaw ierającą dość 
w yraźne potępienie negatywnego 
działania ludzi, 67 proc. osób uważa 
za w łasną, a tylko 33 proc. za pow 
szechnie uznaw aną.
Brak jednolitego stanow iska w 
przedstaw ionych spraw ach, akcento
w anie różnic pomiędzy opinią w ła
sną a środowiskową, świadczy o za
cieraniu się — w pewnych sy tua
cjach — kryteriów  tego, co uczciwe 
i nieuczciwe.
Z tego punktu  w idzenia znam ienne 
mogą być również odpowiedzi na py
tanie: Jak ie są przyczyny tych ne
gatywnych zjaw isk społecznych? D a
liśmy tu  do w yboru pięć w ariantów , 
prosząc o podkreślenie jednego. O ka
zało się, że praw ie połowa ankieto
w anych w śród przyczyn zła widzi 
złą organizację gospodarki (43,4 
proc.), na drugim  miejscu staw ia n i
skie płace (26,5 proc.); dalej w ym ie
niono jeszcze tradycję (8,9 proc.), o- 
byczaj (6,6 proc.), zły przykład s ta r
szych (5,7 proc.). Można więc sądzić, 
że i w tym  przj-padku istnieje dość 
w yraźna tendencja do zrzucania od
powiedzialności za istniejący stan z 
barków  w łasnych, czy społeczeń
stwa, n a  m niej określony „system 5’, 
przekonanie, że zło istnieje, że w al
ka z nim jest trudna  i „nie zależy 
od nas”, że leży poza naszą sferą 
oddziaływania, a sztuka życia polega

na przystosowaniu się do okolicz
ności.
Upowszechnianie się takich właśnie 
postaw  jest niebezpieczne z punktu  
widzenia społecznego.
Pragnąc poglądy naszych responden
tów poznać bliżej, w ystaw iliśm y ich 
na próbę, przedstaw iając kilka sy
tuacji, w których mieliśm y do czy
nienia z różnymi form am i prze
stępstw , i zapytując, w jaki sposób 
zareagowaliby, gdyby się z tego ro
dzaju sytuacją zetknęli. (...) In te re 
sował nas stopień zgodności oceny 
społecznej z form alną oraz przew idy
w ana reakcja naszych responden
tów, gdyby się z daną sytuacją zet
knęli. (...) W przypadku łapówki 2/5 
deklaruje konieczność ukaran ia, a 
1/5 publicznego skrytykow ania, 15 
proc. zawiadom iłoby przełożonych, 
ale aż 14 proc. nie w trącałoby się do 
sprawy. W obliczu kradzieży dobra 
pryw atnego 88 proc. w yraża potrze
bę ukaran ia; gdy chodzi o kradzież 
mienia publicznego odsetek spada do 
45 proc. W arto zwrócić uwagę, że w 
tym  przypadku aż 22 proc. deklaruje 
t y l k o  potrzebę zwrócenia uwagi. 
Koszula bliższa ciału, ale różnica w 
trak tow aniu  m ienia osobistego i 
społecznego jest zbyt w yraźna, żeby 
nie zwrócić na to uwagi. Jest to pro
blem daleko szerszy niż tylko b ier
ność i obojętność, skutki społeczne 
są nieraz katastrofalne. B rak reak 
cji, przechodzenie obojętnie obok o- 
czywistych przestępstw , niechęć 
współpracy z w ładzam i przy w ykry
w aniu ich, czy wręcz świadome 
w prow adzanie w błąd — są to 
wszystko postawy, z którym i spoty
kam y się, niestety, bardzo często. 
A nkieta nasza potw ierdza tylko w 
tej m aterii znane i niepokojące 
prawdy.
...Sądzimy, że zarówno wyniki ankie
ty, jak  i uwagi poczynione przez na
szych respondentów  mogą przyczy
nić się w jakim ś stopniu do zwalcza
nia plagi łapownictwa. Pokątne na
rzekania na „korupcję” przy faktycz
nej pobłażliwości wobec drobnych i 
większych nieuczciwości, zwalanie 
odpowiedzialności na ..górę” bez 
własnego zaangażow ania w tę w al
kę, nie oczyści nam  klim atu  społecz
nego. Chodzi o zwycięstwo uczciwej 
większości nad kom binatoram i i ła 
pownikam i, którzy usiłu ją w ytw o
rzyć wrażenie, że „wszyscy biorą i 
k rad n ą”, że jest to nieuchronne jak 
deszcz, grad i śnieg. Otóż nieuchron
ne nie jest: stw orzenie atm osfery po
tępienia dla wszelkich przejaw ów  
korupcji jest w mocy nas w szyst
kich.
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