
MIESIE.CIHIK RE1161J N O -SPOłECZN Y
POŚWIĘCONY POLSKIEMU EWANGELICYZMOWII EKUMENII



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

Mroczne zimowe popołudnie. Na przystanku ścisk i tłok. Nadjeżdża 
wreszcie tramwaj. Tłum ciśnie się do środka — zmęczeni cało
dzienną pracą ludzie chcą jak najszybciej znaleźć się w domach. 
Stoję obok dwóch młodych dziewczyn i jestem mimowolnym 
słuchaczem ich rozmowy:
— Tak, dałam za nie tylko dziewięćset siedemdziesiąt, ale — 
mówię ci, fantastyczne. Były jeszcze włoskie, za tysiąc siedemset, 
ale nie mój rozmiar.
— A ja muszę upolować w „Modzie” takie, wiesz, elastyczne 
spodniumy z czegoś sztucznego, ale wygląda jak wełna. Zośka 
kupiła na Ordynackiej, nawet nieźle w tym wygląda, tylko martwi 
się, bo butów do tego nie ma.
— A te co jesienią kupiła w komisie? Rozleciały się?
— Nie, tylko już niemodne i kolorem nie pasują...
I tak dalej, i tak dalej... Pięć minut, dziesięć... Nie słyszę końca 
rozmowy, bo muszę przepychać się do przodu. Na następnym 
wysiadam. W drodze do domu, brnąc przez kałuże topniejącego 
śnieżnego błota, zastanawiam się, kim mogły być te dziewczyny — 
urzędniczkami? studentkami? ekspedientkami? Operowały 
liczbami powyżej tysiąca z taką łatwością i lekkością, jak gdyby 
za sumami tymi nie stały konkretne złotówki — spora część (po
łowa? jedna trzecia?) miesięcznego wynagrodzenia. Rozmawiały 
z ożywieniem, z przejęciem. Widać temat interesujący i ważny... 
Jest w człowieku dążenie do piękna, co uzewnętrznia się w różny 
sposób i w odniesieniu do różnych spraw — i to tych wzniosłych, 
i do tych małych, codziennych, zwyczajnych. Wiadomo, jak 
piękno — w każdej postaci — pomaga nam żyć, czyni to życie 
lżejszym, pogodniejszym i lepszym. Nic więc nie ma w tym złego, 
gdy poświęcamy trochę uwagi temu, jak wyglądamy i co na siebie 
wkładamy. Jeden z pastorów twierdzi żartobliwie, że w ten sposób 
wypełniamy przykazanie miłości do bliźniego: bliźni teź człowiek
— powiada — ma oczy i nie jest pozbawiony zmysłu estetycz
nego, nie czyńmy mu więc przykrości naszym wyglądem.
Żle się zaczyna dziać dopiero wówczas, gdy makijaż, ubranie, meble, tele
wizor, samochód (postęp rosnący?) zaczynają absorbować nas coraz bar
dziej, przesłaniać inne sprawy, niepostrzeżenie zajmować coraz więcej czasu 
i miejsca w naszym życiu, rządzić naszą wyobraźnią i wolą. W którymś 
momencie orientujemy się, że to one objęły nad nami władzę, że staliśmy 
się niewolnikami r z e c z y .  Rzecz bierze w posiadanie człowieka. Rzecz 
decyduje i warunkuje jego postępowanie i wybór, ona kwalifikuje go do 
określonej sfery (społecznej, towarzyskiej itp.) lub z niej usuwa. Na pod
stawie rzeczy jedni ludzie oceniają i szacują innych. Rzecz staje się celem  
działania i ludzkich poczynań. Przekształca się w potężnego idola, któremu 
służąc człowiek stopniowo gubi istotną cząstkę swego człowieczeństwa: 
w o l n o ś ć  wyboru i decydowania, a tym samym zatraca zdolność do pra
widłowego wartościowania i hierarchizowania spraw i problemów.
Piszemy o tym, bo coraz częściej — niestety — wraz ze wzrostem 
dobrobytu ulegamy najgorszym wzorcom społeczeństwa konsump
cyjnego. Na szczęście jeszcze daleko nam do tych krajów, gdzie 
pokazanie się kilka razy w tej samej sukni czy krawacie spro
wadza niemiłe dla kariery następstwa. Ale — rozejrzyjmy się 
tylko uważnie — a łatwo dostrzeżemy już u nas „miłe złego 
początki”.
Chcemy być dobrze zrozumiani. Zło nie polega na tym, że lepiej 
się ubieramy, lepiej mieszkamy, lecz na sposobie w jaki zaczy
namy traktować rzeczy, pozwalając, aby stały się dla nas sprawą 
pierwszoplanową, przedmiotem naszych rozmów, aby zawładnęły 
naszymi myślami i naginały nasze postępowanie. *
Chrześcijanin, jak każdy zresztą człowiek, jest powołany do 
wolności. To słowo trzeba rozumieć bardzo szeroko, także jako 
wolność z jednej strony od abnegacji, z drugiej — od wszelkiego 
rodzaju bóstw i idoli społeczeństwa konsumpcyjnego. Warto, 
byśmy sobie o tym co pewien czas nawzajem przypominali.

Za nam i pozostały radosne, pełne 
św iatła i pokoju Święta Bożego 
Narodzenia, zniknęli już „trzej 
królow ie”, z choinki obsypały się 
igły i w ypaliły ostatnie świece. 
Nasze m yśli coraz częściej w ybie
gają naprzód, k ieru jąc się ku 
wzgórzom Golgoty, gdzie z n ie
uniknioną konsekwencją dopełniają 
się Boże plany. Zanim to jednak  n a 
stąpi, przebyć jeszcze m usim y długą 
drogę do bram  Cezarei, gdzie padnie 
t o  p y t a n i e  i odpowiedź. — Za 
kogo w y  mnie uważacie? — pyta 
Jezus. Tem u pytaniu  i naszej odpo
wiedzi poświęcone jest rozważanie 
pastora H. Essera (s.3) i tow arzyszą
ca tekstow i m odlitwa (s.4).
Począwszy od tego num eru rozpo
czynam y druk  krótkich  omówień 
podstawowych ksiąg wyznaniowych 
Kościoła Ewangelicko-Reformowa
nego w Polsce. W pierwszym  od
cinku (s.6) ks. Jerzy  S tahl pisze 
o tzw. symbolach ekum enicznych, 
czyli trzech w yznaniach w iary, 
(apostolskim, nicej sko-konstantyno- 
politańskim  i atanazjańskim ). N a
stępne omówienie ukaże się w ze
szycie m arcowym  i trak tow ać będzie 
o Katechizm ie Heidelberskim .
W dziale O Biblii (s.ll) znajdzie 
Czytelnik kolejny, już czwarty, 
fragm ent poświęcony księgom S ta
rego Testam entu, tym  razem  om a
w iający Księgę Wyjścia.
Od dłuższego czasu w tygodniku 
„Dookoła Ś w iata” ukazuje się w od
cinkach nowa książka Zenona Kosi- 
dowskiego zatytułow ana „Opowie
ści ewangelistów ”. P ierw sze uw agi 
o tym  dość dziwnym tekście zam ie
ściliśmy przed parom a miesiącam i 
w  rubryce Naszym zdaniem („Jed- 
no ta” n r 11 z 1973 r.). Teraz, uw zględ
n ia jąc prośbę Czytelników, poświę
camy tej publikacji nieco więcej 
miejsca. O rzetelności i kompeten
cji w „Opowieściach” Kosidowskiego 
pisze na s.8 S tanisław  Brotnicki. 
Ponadto, ja k  zwykle, nasze stałe 
rubryk i — Naszym zdaniem (obok), 
Refleksje (s.10), Przegląd ekume
niczny (s.14), a także niewielki a r 
tykuł B arbary  Strzeleckiej o w yda
niu „Dzieł zebranych” Claude Gou- 
dimela, jednego z twórców m uzyki 
Kościoła reform owanego (s.13).

N ASZA  O KŁAD KA:
...siedzi przy oknie i patrzy na 
sypiący śnieg ...musi wybrać... 
(Do artykułu na s. 10).



KS. H. H. ESSER

Za kogo mnie uważacie?
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów 
swoich, mówiąc: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni 
rzekli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Je
remiasza, albo za jednego z proroków. On im mówił: A wy za kogo 
mnie uważacie? A odpowiadając Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chry
stus, Syn Boga żywego. A Jezus odpowiadając rzekł mu: Błogosławio
ny jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, 
lecz Ojciec mój, który jest w niebiesiech.

Mat. 16:13—17

Myślą przewodnią roku 1973 dla Kościołów 
reformowanych w Europie było pytanie Jezusa: 
„A wy za kogo mnie uważacie?” Nad tematem 
tym debatowaliśmy w Amsterdamie, gdzie 
obecni byli również przedstawiciele Kościoła re
formowanego z Polski. Chciałbym dzisiaj roz
ważyć z wami to pytanie, jako znak łączności 
pomiędzy Chrystusem i nami. Nie uporaliśmy 
się bowiem z tym pytaniem i sądzę, że nie upo
ramy się z nim do końca naszych dni.
Pytanie Jezusa jest najważniejszym pytaniem 
w życiu i w momencie śmierci. Jest ważniejsze 
od wszelkich pytań osobistych czy społecznych, 
ponieważ zawiera w sobie jedno i drugie. Gdy 
znajdziemy odpowiedź na pytanie Jezusa, 
znajdziemy też siłę do uporania się z proble
mami społecznymi i osobistymi. Jeśli zaś tej 
odpowiedzi nie znajdziemy, nasze życie będzie 
pozbawione treści, choćbyśmy wypełnili je 
różnorodną działalnością.
Trzy sprawy wiążą się z naszym tematem:
1. Jezus sam stawia to pytanie, gdyż On musi 
je postawić.
2. Nasza odpowiedź, w słowie i czynie, jest 
odpowiedzią daną nam od Boga, a urzeczywi
stnioną przez Ducha Świętego.
3. Odpowiedzi, które dajemy sami z siebie od
dalają nas od Chrystusa i stawiają po stronie 
przeciwników Boga.
Rozważmy kolejno te punkty.
Jezus sam stawia pytanie: „A wy za kogo mnie 
uważacie?” To On musi je postawić. Jak to się 
dzieje? W owym czasie Jezus odszedł ze swymi 
uczniami do krainy pogan, aby przywieść ich 
do wiary. To jest prawie symboliczne: tam, 
gdzie wówczas nastąpiło podstawowe wyznanie 
wiary w Chrystusa, teraz leżą wypalone wraki 
czołgów izraelskich i syryjskich, jako znaki 
niepokoju, który ciągle jeszcze trawi ludzkość. 
To tam właśnie pyta nas wielki dawca pokoju, 
za kogo Go uważamy. Pyta także, czego się po 
Nim spodziewamy i czego oczekujemy. Gdyby 
to pytanie skierował dzisiaj do naszej małej 
gromadki — tu w Warszawie, to okazałoby się, 
że też jesteśmy odosobnieni, jak uczniowie 
w krainie pogan. Otaczający nas świat nie żyje 
tym, o co Jezus pyta. Pod tym względem świat 
wschodnioeuropejski nie różni się od zachodnio
europejskiego. A my wyróżniamy się z otocze

nia tylko tym, że skupieni jesteśmy wokół Jezu
sa. Nie wokół doczesnego Jezusa, lecz wokół 
wywyższonego Chrystusa. To on nas zwołał 
razem i myśmy za nim pospieszyli, choć może 
tylko z przyzwyczajenia (tradycji). Inicjatywa 
wyszła jednak od N i e g o  i tak już zawsze 
będzie, gdyż nasza gnuśność pozbawia nas ini
cjatywy.
Co więc mamy czynić, aby On kierował do nas 
pytania? Musimy stale za Nim podążać. Dlatego 
nabożeństwo jest tak ważnym wydarzeniem 
w życiu chrześcijanina. Ma większą wartość niż 
chrześcijańska, tak surowo przestrzegana w Ko
ściele reformowanym, moralność. Tu, na krwa
wiącej ziemi, wywyższony Jezus chce z nami, 
nędznymi ludźmi, nawiązać osobisty kontakt. 
Dlatego też nabożeństwo kryje w sobie element 
nadziei, ale i pewnego niebezpieczeństwa. Na
dziei — bo żywy Bóg chce nam służyć w swoim 
Synu, niebezpieczeństwa — bo stawia przy tym 
pytania, koło których nie można przejść mimo, 
na które trzeba wyraźnie odpowiedzieć. Ateiści 
wiedzą nieraz o tym lepiej od nas i dlatego omi
jają kościoły z daleka. W każdym razie jest rze
czą niemożliwą, aby na pytanie Jezusa nie odpo
wiedzieć wprost. Ale i wymijające odpowiedzi 
mają coś z prawdy. Sam Jezus stosuje taką me
todę w rozmowie z uczniami: najpierw pyta 
o zdanie innych ludzi o sobie, na co otrzymuje 
(tak jak otrzymałby i dzisiaj) odpowiedź bardzo 
pozytywną: uważany jest za Eliasza, Jana 
Chrzciciela, proroka. Dzisiaj te opinie może 
brzmiałyby nieco inaczej: bezinteresowny 
rewolucjonista, pbrońca praw człowieka, wzór 
szlachetnego człowieczeństwa. Jezus nie trak
tuje jednak tych wszystkich opinii jako fałszy
wych. One są po prostu niewystarczające. Są 
wypowiedziami obserwatorów i nie odpowiadają 
wprost na bezpośrednie pytanie Jezusa. Do ta
kich odpowiedzi nie jest potrzebna moc Ducha 
Świętego. Jeśli jednak my, jako zbór, zostanie
my zapytani wprost: Co w y  s ą d z i c i e ?  — 
musimy odpowiedzieć: T y ś  j e s t .  I jest już 
obojętne czy odpowiemy tak razem, czy każdy 
za siebie, czy jeden za wszystkich.
Nasza odpowiedź jest odpowiedzią daną nam 
przez Boga, odpowiedzią urzeczywistnioną przez 
Ducha Świętego. To jest pocieszające.
Pytanie: „Cóż ja, biedny człowiek, mam wyznać, 
skoro brakuje mi słów” — jest niedorzeczne,
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gdyż Słowo Jezusa i moc Ducha Świętego pro
wadzą nas do wyznania, tak jak prowadzą nas 
do modlitwy i działania. Jeśli byśmy o tym kie
dykolwiek zapomnieli i powrócili do własnej 
aktywności, to okazałoby się, że Reformacja 
była daremna i w Polsce, i gdzie indziej. Kalwin 
powiedział: ,,Świadectwo Ducha Świętego jest 
lepsze od wszystkich dowodów” i Słowo nie 
wcześniej doczeka się potwierdzenia w sercu 
człowieka, aż nie zostanie przypieczętowane 
przez Ducha Świętego” (Inst.I.7,4). W takiej 
sytuacji pytanie, czy mamy poprzestawać na 
powtarzaniu starego wyznania wiary, traci swój 
sens. Duch Święty stwarza żywych świadków, 
a nie automaty. Gdzie On działa, tam nie ma 
jednostek nieodpowiedzialnych.
Tamta odpowiedź: „Tyś jest Chrystus, Syn Boga 
żywego” została z czasem rozszerzona, ale zasad
niczy kierunek nie jest zmieniony. Bardzo 
szybko słowo „Mesjasz” stało się pojęciem 
niezrozumiałym dla wczesnego chrześcijaństwa: 
określenie „Chrystus” zaczęto stosować jako 
imię własne Jezusa. Dzięki Duchowi Bożemu 
znaleziono wiele tytułów godności dla Nazarej

czyka, zarezerwowanych wyłącznie dla Niego: 
Pan Niebieski, Zbawca, Najwyższy Kapłan, 
Król Wieczny. W ten sposób wyrażono nieskoń
czoną wyższość Jezusa nad nami i jednocześnie 
Jego całkowitą solidarność z pokrzywdzonymi. 
Tak i dziś musimy Mu odpowiadać: „W pełni 
należysz do Boga i do człowieka, czyli do nas”. 
Tak więc, każdej niedzieli, każdego dnia mamy 
okazję, by zwracać się do Jezusa — wyznając 
w Nim Chrystusa. Chrześcijanie nie mogą po
zostawać niemymi, gdy Jezus czeka na ich wy
znanie czy gdy inni na nie czekają. Przyzna
jemy się do Niego, do Jego imienia, nie tylko 
podczas niedzielnego nabożeństwa, ale codzien
nie we wszystkim: ucząc się, rozmawiając z nie
wierzącymi, przy łóżkach chorych, w modlitwie, 
gdy cierpimy...
W ten sposób dochodzimy do punktu trzeciego: 
odpowiedzi, które dajemy sami z siebie oddalają 
nas od Jezusa i stawiają po stronie przeciwni
ków Boga.
Jakie są te dawane przez nas samych odpowie
dzi? A więc, są to te wszystkie sformułowania, 
którymi pragniemy określać Jezusa według na-

Czy umiemy dać odpowiedź?

Panie,
stawiasz pytania, 
których nie można pominąć, 
żądasz, byśmy odpowiadali wprost, 
bo nie zadowalają Cię półprawdy.
Prowadzisz każdego pod Cezareę Filipową 
i pytasz:

Kim d la  c i e b i e  jestem?
Cóż mamy ci odpowiedzieć?
Że jesteś symbolem człowieczeństwa? 
jZe uosabiasz to, do czego tęsknimy 
i czego oczekujemy?

Że nosisz w sobie wartości nieprzemijające?
Że jesteś nadzieją tych, co już nadziei nie mają? 
Że stałeś się wielkim Inspiratorem wyzwolenia? 
Bezinteresownym rewolucjonistą?
Obrońcą praw człowieka?
Nie, to ciągle nie to, na co czekasz...

Czy my w ogóle jesteśmy zdolni,
by udzielić Ci tej jedynej, właściwej odpowiedzi,
odpowiedzi serca, a nie ust?

Uczyń nas zdolnymi do wyznania s e r c e m ,  
że Tyś jest Chrystus,
panujący w miłości i pokoju Syn żywego Boga. 
Czy Duch Twój podpowie nam właściwe słowo?
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szych o Nim wyobrażeń. I tak, dla jednych jest 
On wyzwolicielem, który zgodnie z wyobraże
niami człowieka o potędze władzy, przeprowa
dza bez trudu swój doskonały program „pod
boju”; dla drugich — istotą najdoskonalszą, 
szanowaną i kochaną bez zastrzeżeń przez ludzi 
o różnych światopoglądach; dla jeszcze innych 
jest kimś, kto siedzi obok Boga w niezmierzonej 
dali, przyjmuje nasze uwielbienie, ale nie ob
chodzi Go nasza rozpacz.
Te wszystkie odpowiedzi, ani te butne, ani te 
fałszywie pobożne, nie mogą być naszymi odpo
wiedziami. Najbardziej kłamliwa jest ta odpo
wiedź, która chciałaby Mu odmówić prawa do 
cierpienia: cierpienia z powodu nas, z nami i za 
nas. W tej odpowiedzi kryje się również nie
bezpieczeństwo wyeliminowania cierpienia z ży
cia ludzi, którzy podążali Jego śladem.
Niewiele godzin, lub dni, po wyznaniu Piotra 
Jezus nazwał go „szatanem” i „zgorszeniem” 
(Mat.l6:23), ponieważ uczeń chciał Go powstrzy
mać przed wyborem drogi krzyżowej, chciał Go 
„przestawić” na ludzkie drogi. Tak więc krótki

żywot mają nasze własne wyznania i najlepiej 
obmyślone wypowiedzi: szybko przekształcają 
się w bałamutne, szatańskie podszepty.
Nie chcę porównywać, komu trudniej wytrwać 
w wyznawaniu Chrystusa: czy chrześcijanom 
z NRF, czy wam, bracia, w Polsce. Naszym wiel
kim skarbem jest możliwość wyznawania soli
darności z Chrystusem. Ale skarb ten znajduje 
się w bardzo kruchych naczyniach, a tymi na
czyniami jesteśmy my sami.
Prośmy więc Boga o to, by podtrzymywał nas 
w wierze i sprawił, byśmy nie przeszkadzali 
Jego cierpieniu, które jest zwycięstwem. Aby 
dał nam we właściwym momencie właściwe 
słowa i właściwe czyny, tak, iżby stała się Jego 
wola, święciło Imię, a Słowo spełniało dla dobra 
ludzi w Jego owczarni i poza nią. On jest naszym 
Panem i Bratem.

Ks. prof. d r H. H. Esser jest przewodniczącym  Zw iązku 
Kościołów Reform owanych w NRF. Przebyw ał w  P ol
sce w raz z delegacją Związku Kościołów Ew angelickich 
w NRF w październiku ub. roku i w tedy wygłosił 
w  w arszaw skiej św iątyni reform owanej powyższe k a 
zanie.

KS. JERZY STAHL

Księgi wyznaniowe
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego

0 )

Nawiązując do artykułów, zamieszczanych sy
stematycznie w ubiegłych latach w dziale „Dla 
nieteologów”, a dotyczących zasad wiary, obe
cnie chcemy pokrótce przedstawić najważniej
sze księgi symboliczne Kościoła Ewangelicko- 
-Reformowanego.
Czym są księgi symboliczne? Są to księgi za
wierające wykład zasad wiary chrześcijańskiej, 
uznany bądź to przez wszystkie Kościoły wy
znaniowe, bądź też przez Kościoły krajowe. 
Nazwa pochodzi od greckiego słowa symbolon 
(znamię, znak), które w pierwotnym Kościele 
oznaczało znamię rozpoznawcze chrześcijanina, 
a następnie — formułę wyznania wiary przy 
chrzcie. Ponieważ większość ksiąg symbolicz
nych przedstawia odrębności i różnice w pojmo
waniu podstawowych dogmatów chrześcijań
stwa przez poszczególne Kościoły, trafniejszą 
będzie nazwa — księgi wyznaniowe.
Kościół ewangelicko-reformowany nie jest two
rem jednolitym — istnieje wiele Kościołów kra
jowych, narodowych, różniących się strukturą 
organizacyjną i zwyczajowością. Wiąże się z tym 
różnorodność ksiąg wyznaniowych, których licz
ba sięga dziewięćdziesięciu. Niektóre mają dzi
siaj znaczenie tylko historyczne, inne zyskały 
uznanie w większości Kościołów reformowa
nych, jak np. II Konfesja Helwecka i Katechizm 
Heidelberski. Chociaż reformowane księgi wy
znaniowe nie obowiązują wszystkich Kościołów 
krajowych w jednakowym stopniu, są one jed

nak zgodne w tym, że opierają się wyłącznie na 
Piśmie świętym (oczywiście bez apokryfów), ja
ko jedynej normie wiary.
Do ksiąg wyznaniowych polskiego Kościoła re
formowanego zaliczyć możemy:
1. Akta zboru chrześcijańskiego wileńskiego, 

ułożone w 1557 r. przez Szymona z Proszo
wic — wykład różnic między reformowanym 
a luterańskim pojmowaniem Wieczerzy Pań
skiej,

2. Wyznanie wiary zboru wileńskiego, ułożone 
w 1559 r. przez Szymona z Proszowic,

3. Konfesja Sandomierska z 1570 r.,
4. Apologia Konfesji Sandomierskiej z 1572 r., 

autorstwa Jakuba Niemojewskiego,
5. Wykład katechizmu Pawła Gilowskiego 

z 1579 r.,
6. Katechizm większy i Katechizm mniejszy 

Krzysztofa Kraińskiego z 1596 r.,
7. Wyznanie wiary, przedstawione na zjeździe 

w Toruniu w 1645 r.
Na uwagę zasługują też dwa polonica autorstwa 
Jana Łaskiego: Katechizm Emdeński (1554), 
używany w szkołach w Emden do końca ubiegłe
go wieku, i Wyznanie wiary gminy cudzoziem
skiej we Frankfurcie (1554).
Najbardziej jednak znane i najczęściej używane 
są dwie księgi: wymieniona wyżej Konfesja 
Sandomierska, będąca adaptacją do polskich 
warunków II Konfesji Helweckiej Bullingera 
(1566), i Katechizm Heidelberski (1563). Wyni
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ka to zresztą z Prawa Wewnętrznego Kościoła 
Ewangelicko-Reformowanego w PRL, gdzie 
znajdujemy sformułowanie, że Kościół jako 
chrześcijański opiera się na symbolach ekume
nicznych, jako ewangelicki — swą wiarę i życie 
religijne opiera jedynie na Piśmie św., jako re
formowany — na II Konfesji Helweckiej i Ka
techizmie Heidelberskim, które są właściwą 
wykładnią Pisma św., a jako krajowy — uznaje 
za obowiązujące Konfesję i Ugodę Sandomier
ską.

SYMBOLE EKUMENICZNE

Spośród tak licznych reformowanych ksiąg wy
znaniowych na czoło wysuwają się trzy tzw. 
symbole ekumeniczne — pierwotne wyznania 
wiary, które są wspólnym dobrem chrześcijań
stwa. Stały się one podstawą późniejszych roz
winięć i omówień ksiąg wyznaniowych. Są to: 
apostolskie, nice j sko-konstantynopolitańskie
i atanazjańskie wyznania wiary.. Znalazły 
w nich odbicie ustalenia pierwszych soborów 
Kościoła chrześcijańskiego, nie kwestionowane 
przez Kościoły Reformacji.
A p o s t o l s k i e  w y z n a n i e  wiary (Apo- 
stolicum, Credo). Nazwę tę usprawiedliwia je
dynie zgodność jego treści z nauką apostołów. 
W ostatecznej postaci znane jest dopiero w V 
wieku, wywodzi się jednak z symbolu chrztu 
(wyznania wiary przystępujących do chrztu), 
tzw. Romanum, pochodzącego najprawdopodob
niej z końca II wieku. Od swego pierwowzoru 
różni się jedynie dodatkami, z których najwa
żniejsze to: ,,zstąpił do piekieł” i ,,święty Ko
ściół powszechny”. Te sformułowania różnie są 
interpretowane przez różne Kościoły. Apostoli- 
cum znane było pierwotnie tylko w Kościele 
zachodnim i używane podczas mszy, a od po
czątku XI wieku służyło jako symbol chrztu. 
W polskim Kościele reformowanym wchodzi 
w skład nabożeństwa, zamykając — jako głośne 
wyznanie wiary zgromadzonych — liturgię 
Słowa.

Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego, Stwo
rzyciela nieba i ziemi.
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pa
na naszego, który się począł z Ducha Świętego, 
narodził się z Marii Panny, umęczon pod Pon- 
cjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrze- 
bion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmar
twychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi na pra
wicy Boga, Ojca Wszechmogącego, skąd przyj
dzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół po
wszechny, świętych obcowanie (społeczność 
świętych), grzechów odpuszczenie, ciała zmar
twychwstanie i żywot wieczny. Amen.

N i c e j s k o-k o n s t a n t y n o p o l i t a ń s k i e  
w y z n a n i e  w i a r y  (Nicaeno-Constantinopo- 
litanum). Nazwa jest bezpodstawna, bowiem nie 
jest to sformułowanie ani soboru w Nicei (325), 
ani w Konstantynopolu (381). Wyznanie to pow

stało najprawdopodobniej w okresie między 
wymienionymi soborami. Używane początko
wo tylko w Kościele wschodnim, gdzie wcho
dziło w skład mszy, na zachodzie wprowadzo
ne zostało początkowo w Kościele hiszpań
skim do liturgii mszy. Od XI wieku używane 
powszechnie w Kościele rzymskim. W Kościo
łach reformowanych używane jest niekiedy 
podczas uroczystych świąt kościelnych.

Wierzę w jedynego Boga Wszechmogącego, 
Ojca, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkiego, 
co jest widzialne i niewidzialne.
I w jedynego Pana, Jezusa Chrystusa, jedynego 
Syna Boga, z Ojca zrodzonego przed całym 
światem, Boga z Boga, światło ze światła, Boga 
prawdziwego z Boga prawdziwego, zrodzonego, 
nie stworzonego, z Ojcem jednej istoty, przez 
którego wszystko stworzone. Który dla nas lu
dzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba 
i wcielił się przez Ducha Świętego z Marii Pan
ny, i stał się człowiekiem, za nas także ukrzy
żowany pod Poncjuszem Piłatem, cierpiał i po- 
grzebion, trzeciego dnia zmartwychwstał we
dług Pisma i wstąpił na niebiosa, siedzi na pra
wicy Ojca i znowu przyjdzie w chwale sądzić 
żywych i umarłych, którego Królestwu nie bę
dzie końca.
I w Pana, Ducha Świętego, Ożywiającego, który 
z Ojca i Syna wychodzi, który z Ojcem i Synem 
zarówno jest czczony i wielbiony, który prze
mawiał przez proroków.
I w jeden święty, powszechny, apostolski Ko
ściół.
Wyznaję jeden chrzest ku odpuszczeniu grze
chów i oczekuję zmartwychwstania i życia 
świata przyszłego. Amen.

A t a n a z j a ń s k i e  w y z n a n i e  w i a r y  
(Athanasianum, Quicumque) powstało w V—VI 
wieku w Kościele zachodnim, mylnie przypisy
wane Atanazemu (zm. 373 r.). Sformułowane 
w języku łacińskim (poprzednie dwa symbole 
sformułowane były pierwotnie w języku grec
kim, używanym w Kościele rzymskim do roku 
220), zdradza wyraźne wpływy myśli Augustyna 
(354—430). Na wschodzie znane jest dopiero od 
XIII wieku. W treści swej podkreśla, tak jak 
i poprzednie, pochodzenie Ducha Świętego od 
Ojca i Syna (słynne filioąue), które to sformu
łowanie było przyczyną długoletnich sporów 
w Kościele i które Kościół wschodni odrzuca. 
Nie jest to właściwie wyznanie — deklaracja 
wiary, lecz wykład o Trójcy Świętej i dwóch 
naturach Jezusa Chrystusa. Najmniej je znamy 
z wymienionych symboli.

Kto chce być zbawionym, ten przede wszystkim 
powinien mieć prawdziwą chrześcijańską wiarę. 
Kto wiary tej w zupełności w czystości nie za
chowuje, ten bez wątpienia na zoieki zginie.
Taka jest prawdziwa chrześcijańska wiara, że 
czcimy jedynego Boga w Trójcy i Trójcę w Jed
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ności, nie mieszając osób i nie rozdzielając isto
ty.
Inna bowiem jest osoba Ojca, inna Syna, inna 
Ducha Świętego.
Ale Ojciec, Syn i Duch Święty są jednym Bo
giem, równi w chwale, równi w wiecznym ma
jestacie.
Jakim jest Ojciec, takim Syn i takim Duch 
Święty.
Niezmierzonym jest Ojciec, niezmierzonym 
Syn, niezmierzonym Duch Święty.
Nie stworzonym jest Ojciec, nie stworzonym 
Syn, nie stworzonym Duch Święty.
Wiecznym jest Ojciec, wiecznym Syn, wiecznym 
Duch Święty.
Jednak nie trzej wieczni, ale jeden wieczny, tak 
jak nie trzej niezmierzeni, ale jeden nie stwo
rzony i niezmierzony.
Podobnież wszechmocnym Ojciec, wszechmoc
nym Syn, wszechmocnym Duch Święty; a jed
nak nie trzej wszechmocni, ale jeden wszech
mocny.
Tak więc Bogiem jest Ojciec, Bogiem Syn, Bo
giem Duch Święty; a jednak nie trzech Bogów, 
ale jeden jest Bóg.
Panem jest Ojciec, Panem Syn, Panem Duch 
Święty; jednak nie ma trzech Panów, ale jeden 
jest Pan.
Albowiem jak podług prawdy chrześcijańskiej 
musimy w każdej w szczególności Osobie w y
znawać Boga i Pana, tak w chrześcijańskiej 
wierze nie wolno nam nazywać trzech Bogów, 
ani trzech Panów.
Ojciec z nikogo ani uczyniony, ani stworzony, 
ani zrodzony.
Syn jedynie z Ojca, nie uczyniony, ani stworzo
ny, ale zrodzony.
Duch Święty z Ojca i z Syna nie uczyniony, ani 
stworzony, ani zrodzony, ale z Nich wychodzący. 
Jeden więc jest Ojciec, nie trzech Ojców, jeden 
Syn, nie trzech Synów, jeden Duch Święty, a nie 
trzech Duchów Świętych.
I w tej Trójcy nie ma pierwszego ani ostatniego, 
większego ani mniejszego, lecz wszystkie trzy

Osoby są jednakowo wieczne i równe sobie.
Tak iż, jak już wyżej powiedziano, i Trójcę 
w Jedności i Jedność w Trójcy czcić należy.
Kto więc chce być zbawionym, tak o Trójcy 
myśleć powinien.
Ale koniecznym jest do wiecznego zbawienia, 
aby także wiernie wierzył, że Pan nasz, Jezus 
Chrystus, jest prawdziwym człowiekiem. 
Prawdziwą jest zatem wiara, gdy wierzymy 
i wyznajemy, że Pan nasz, Jezus Chrystus, Syn 
Boży, jest Bogiem i człowiekiem.
Bogiem z natury Ojca, przed założeniem świata 
zrodzony, człowiekiem z natury matki, w świę
cie urodzony.
Prawdziwy Bóg, prawdziwy człowiek duszę 
rozumną i ludzkie ciało mający.
Równy Ojcu ze względu Bóstwa, mniejszy od 
Ojca ze względu człowieczeństwa.
A jakkolwiek Bogiem jest i człowiekiem, nie ma 
jednak dwóch Chrystusów, ale jeden Chrystus; 
jeden zaś nie przez przemianę Bóstwa w czło
wieczeństwo, lecz przez przyjęcie człowieczeń
stwa przez Bóstwo; jeden więc nie przez zmie
szanie jednej i drugiej natury, lecz przez jedność 
osoby.
Albowiem jak dusza rozumna i ciało jednym są 
człowiekiem, tak Bóg i człowiek jednym, są 
Chrystusem, który cierpiał dla naszego zbawie
nia, zstąpił do piekła, trzeciego dnia zmartwych
wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy 
Boga Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie 
sądzić żywych i umarłych.
Na Jego przyjście wszyscy ludzie zmartwych
wstaną w swych własnych ciałach i zdadzą spra
wę z czynów swych, a którzy dobrze czynili, 
pójdą do życia wiecznego, którzy zaś źle czynili, 
w ogień wieczny.
Taka jest prawdziwa wiara chrześcijańska: kto 
tej nie wyznaje stale i wiernie, nie może być 
zbawionym. Amen.

W następnych numerach „Jednoty” będziemy 
kolejno omawiać najważniejsze księgi wyzna
niowe polskiego Kościoła reformowanego.

Drodzy czytelnicy,

Poszukujemy niektórych przedwojennych egzem
plarzy „Jednoty”, aby uzupełnić nasze zbiory 
archiwalne. Ponadto interesuje nas, czy w ogóle 
ukazały się następujące numery: 14 z 1938 r. 
oraz 9, 13, 15 i 16 z 1939 r. A oto lista poszu
kiwanych egzemplarzy: rok 1926 — nr 1, 3, 4, 5, 
6, 7/8, 11; rok 1927 -  nr 3; rok 1928 -  nr 6 i 7; 
rok 1929 -  nr 3, 9, 11; rok 1930 -  nr 1, 3, 4,
6, 9; rok 1931 -  nr 1, 6, 7/8, 9, 10; rok 1935 -  
nr 12; rok 1936 — nr 6; rok 1937 — nr 1, 3, 5, 6,
7, 12, 17, 19, 20; rok 1938 -  nr 6, 14, 15/16, 
23/24; rok 1939 -  nr 8, 9, 13, 15, 16.

Chętnym ofiarodawcom proponujemy w zamian 
inne posiadane przez nas egzemplarze „Jednoty” 
z lat 1926 — 1939 lub egzemplarze powojenne. 
Jednocześnie gorąco apelujemy o nadsyłanie 
pod naszym adresem wszelkich materiałów (zdję
cia, artykuły i inne publikacje), które dotyczą 
przeszłości Kościoła Ewangelicko-Reformowane
go w Polsce. Na życzenie nadsyłającego, ma
teriały po wykorzystaniu zostaną zwrócone.
Z góry serdecznie dziękujemy

Redakcja
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STANISŁAW BROTNICKI

Rzetelność i kompetencja 
w „Opowieściach Kosidowskiego

Umiejętność popularyzowania wiedzy jest cen
nym talentem. Nieczęsto spotyka się uczonych, 
umiejących przekazać swoją wiedzę w taki spo
sób, aby była dostępna dla przeciętnie wykształ
conego człowieka. Dlatego chętnie korzystamy 
z pomocy pośredników, którzy śledząc postępy 
jakiejś dziedziny wiedzy, mogą w sposób przy
stępny wprowadzić nas w jej tajniki. Ich praca, 
choć brak jej charakteru twórczego, spełnia 
bardzo pożyteczną rolę, pod warunkiem jednak, 
że jest wykonywana kompetentnie i rzetelnie. 
Czy warunkom tym odpowiada nowa książka 
Zenona Kosidowskiego, jako popularyzacja 
wiedzy o Biblii? Postaramy się w tym artykule 
uzasadnić nasz pogląd, że w zakresie populary
zowania wiedzy biblijnej nie jest ona ani kom
petentna, ani rzetelna.
Poszczególne odcinki „nowej, wielkiej powieści 
Zenona Kosidowskiego”, jak ją reklamuje re
dakcja „Dookoła Świata”, zaczęły się dopiero 
niedawno ukazywać, siłą rzeczy więc zajmiemy 
się tylko niektórymi stwierdzeniami, co jednak 
zupełnie nam wystarczy do wytłumaczenia się 
z naszego przekonania.
Trudno nam milczeć w tej sprawie i cierpliwie 
czekać aż do ostatniego rozdziału i wtedy do
piero podjąć krytykę całości, ponieważ czytelnik 
bez fachowego przygotowania mógłby za dobrą 
monetę wziąć zdanie: „Uważam się przeto za 
pośrednika między nauką a swoimi czytelnika
mi, a pośrednictwo staram się spełnić r z e t e l 
ni e ,  dając możliwie p e ł n ą  i w s z e c h 
s t r o n n ą  relację ze swoich lektur, o ile to 
oczywiście jest możliwe w ciasnych ramach 
jednej książki” (podkr. - SB). Dlatego uważamy 
za nasz obowiązek poinformować czytelników, 
że „Opowieści ewangelistów”, lepiej może 
powiedzieć — „Opowieści Kosidowskiego”, nie 
zasługują na zaufanie i uzasadnić to na kilku 
przykładach.
We wstępie „Od Autora” czytamy, że „podsta
wowe koncepcje teologiczne chrześcijaństwa 
wywodzą się z prastarej kosmogonii biblijnej”, 
po czym dowiadujemy się, jak bardzo różni się 
współczesny naukowy pogląd na świat od tego, 
co na ten temat ma do powiedzenia Biblia. 
Oczywiście, żaden „na wskroś współczesny czy
telnik”, który wybiera „postawę godną świat
łego człowieka naszej epoki”, nie będzie miał 
najmniejszej wątpliwości, który pogląd jest 
słuszny. Następnie wysnuje prosty wniosek: 
chrześcijańskie koncepcje teologiczne są niesłu
szne, skoro opierają się na niesłusznych podsta
wach. Gdyby przypadkiem „światły człowiek” 
nie był dość inteligentny, znajdzie wniosek go
towy: „wciąż jeszcze swoją religijność utożsa
miają z wiarą w Boga osobowego, anioły i dia

bły, w realne istnienie nieba, piekła i czyśćca, 
w zmartwychwstanie cielesne i niepokalane po
częcie, słowem w ową naiwną kosmologię, którą 
przez wieki teologowie z dufną pewnością siebie 
podawali za alfę i omegę wiedzy o świecie”. 
(Nawiasem mówiąc — co to wszystko ma wspól
nego z kosmologią?) Nie będzie miał już żadnych 
wątpliwości, gdy przeczyta, że „W obliczu wiel
kich odkryć nauki współczesnej w s z e l k i e  
teologiczne rojenia, które są wyrazem zarozu
miałego przeświadczenia, że człowiek zna Boga 
i jego tajemnice, muszą ulec poważnemu zakwe
stionowaniu nawet u ludzi oddanych swojemu 
religijnemu wyznaniu” (podkr. - SB).
Na czym polega brak rzetelności w takim przed
stawieniu sprawy? Trudno przypuszczać, żeby 
Kosidowski, przeczytawszy niejedną książkę na 
ten temat, nic nie wiedział o tym, co współcze
sna chrześcijańska biblistyka mówi o wizji 
świata oglądanej oczami autorów biblijnych. 
Trzeba Więc przyjąć, że świadomie wulgaryzuje 
on poglądy chrześcijan, aby łatwo nad nimi za
tryumfować. Jest to metoda dość powszechnie 
stosowana w dysputach, kiedy przypisuje się 
stronie przeciwnej poglądy nader prymitywne. 
Prawda, bardzo długo trzymano się właściwego 
autorom biblijnym poglądu na świat i Kościół 
ma w tym zakresie niej en grzech na sumieniu. 
Nawet jeszcze dzisiaj istnieją pewne kręgi tzw. 
fundamentalistów, gdzie dosłownie przyjmuje 
się, na przykład, siedmiodniowy okres stworze
nia świata, albo wniebowstąpienie Jezusa jako 
zmianę miejsca Jego pobytu, z ziemi nisko — do 
nieba w górze. Skoro jednak mowa o nauce, to 
nie należałoby ukrywać tego, co nauka biblijna 
ma n a p r a w d ę  do powiedzenia. Nie wystar
czy, jak widać, kreowanie się na pośrednika 
między nauką a czytelnikami, ani deklarowanie 
o rzetelnym spełnianiu pośrednictwa.
Zanim przejdziemy do pierwszych rozdziałów, 
na przykładach wziętych ze wstępu przyjrzyjmy 
się manipulacjom językowym, które mają pro
wadzić do zamierzonego celu. Oto takie zdanie: 
„Niełatwo mu (dzisiejszemu człowiekowi) przy
jąć za dobrą monetę to, co w dalekich, odmien
nych epokach i warunkach społecznych w y- 
k o n c y p o w a ł a  f a n t a z j a  n a s z y c h  
p r a s z c z u r ó w ,  szukających ucieczki przed 
strapieniami dnia codziennego w odświętnych 
dziedzinach cudu, legendy i mesjanicznych na
dziei” (podkr. - SB). Niby wszystko w porządku, 
można się wytłumaczyć z każdego słowa, ale 
jednak odpowiednim doborem słów sugeruje 
się czytelnikowi myśl, że do tych biblijnych opo
wieści trzeba podchodzić z przymrużeniem oka. 
Nieco dalej czytamy: „Wszechświat w pojęciu 
tych p r o s t o d u s z n y c h  p a s t u c h ó w  był
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oczywiście mały. W ich naiwnych umysłach nie 
mieściła się wchodząca już w abstrakcję kon
cepcja kosmicznych wymiarów, ponieważ wy
kraczała ona poza strefę ich codziennych do
świadczeń zmysłowych”. Mówić o autorach bib
lijnych jako o ,,prostodusznych pastuchach” to 
nie jest nieporozumienie, to celowe działanie. 
Bo przecież nawet najtęższym głowom jeszcze 
długo, długo później nie śniły się ,,koncepcje 
kosmicznych wymiarów”. Kosidowski doskonale 
wie (a jeśliby nie wiedział, to tym gorzej), że 
teksty biblijne dają świadectwo niespotykanego 
bogactwa kultury duchowej, a mimo to nie waha 
się pisać o „naiwnych umysłach”. Chciałby mo
że znaleźć w Biblii podstawy systemu helio- 
centrycznego?
Na tej samej stronie możemy doczytać się dzie
lenia ludzi na godnych i niegodnych XX wieku. 
Jakiż inny wniosek można wysnuć z następują
cych zdań: „Jeżeli przeto mówimy o wieku XX, 
to pojęciem tym obejmujemy tylko tych świat
łych ludzi, którzy kroczą w awangardzie naszego 
pokolenia w dziejowym pochodzie ku wyzwo
leniu ludzkiego umysłu z atawistycznych prze
sądów. Natomiast inni, a jest ich, niestety, co 
niemiara, wciąż jeszcze swoją religijność uto
żsamiają z wiarą w Boga osobowego...” No cóż, 
przykro nam, że tkwimy w atawistycznych prze
sądach, że nie kroczymy w pochodzie, że nie 
jesteśmy godni miana światłych ludzi XX wie
ku, ale koncepcja Zenona Kosidowskiego, ani 
jego recepta na światłego człowieka jakoś dziw
nie nam nie odpowiada.

W pierwszych rozdziałach autor poszukuje 
śladów historycznego Jezusa. Oczywiście nie 
znajduje. Źródła pogańskie milczą, a te wzmian
ki, które można znaleźć, nie mają żadnej war
tości, albowiem zostały później dopisane przez 
kopistów. Źródła żydowskie też mu nie poma
gają, bo albo zawierają interpolacje, którym 
wiary dawać nie można, albo zachowują „głuche 
milczenie”. Przy milczeniu źródeł pogańskich 
i żydowskich przytacza kalumnię, jak sam to 
nazywa, przekazaną przez Celsusa w anty- 
chrześcijańskim piśmie „Prawdziwe słowo”, 
a mówiącą o tym, że „matka jego (Jezusa) była 
wiejską kobietą złego prowadzenia. Mąż jej, 
cieśla z zawodu, wygnał ją z domu, ponieważ 
wykrył, że zdradzała go z niejakim Pantherą, 
żołnierzem armii rzymskiej, narodowości grec
kiej”. Oczywiście, Kosidowski stawia sprawę 
jasno, że chodzi o powtórzenie przez Celsusa 
złośliwej plotki, a nawet wyjaśnia jej źródło. 
Co szkodzi jednak całą historię opisać?

Rozważania tej partii zostały następująco pod
sumowane: „Tak oto kończą się poszukiwania 
rzeczywistego Jezusa w literaturze pozachrze- 
ścijańskiej, kończą się, trudno chyba zaprzeczyć, 
kompletnym fiaskiem”.
Otóż właśnie chcielibyśmy zaprzeczyć, bo to fia
sko wcale nie jest takie kompletne, jak się czy
telnikowi „Opowieści” sugeruje. Kosidowski 
manipuluje tekstami w sposób zupełnie dowol
ny, postępując wbrew logice i ustaleniom znaw

ców przedmiotu. Wprawdzie najpierw uznaje, 
że tekst Tacyta jest oryginalny, ale jednak po
tem stwierdza, że był „inspirowany przez chrze
ścijan II wieku, nie odtwarza wiernie sytuacji 
z r. 64... nie można wykluczyć możliwości, że 
ktoś z tych nieprzeliczonych pokoleń przepisy- 
waczy uważał za wskazane dodać niektóre wy
mienione powyżej szczegóły, czyli że stanowią 
one późniejszą interpolację”.
Niewygodne dla siebie niechrześcijańskie świa
dectwa albo zbywa krótko, albo w ogóle prze
milcza. Tak dzieje się z najobszerniejszym prze
kazem w postaci listu Pliniusza Młodszego do 
Trajana, który został nazwany „notatką i lako
niczną informacją”. Nie mówi Kosidowski nic 
na temat zawartych w liście wzmianek dobrze 
oceniających chrześcijan, ani o ważnej z histo
rycznego punktu widzenia odpowiedzi Hadriana 
na list Pliniusza.
Wbrew twierdzeniom Kosidowskiego wzmianki 
Swetoniusza w życiorysach Klaudiusza i Nerona 
nie zostały zapożyczone z Tacyta, ponieważ obaj 
historycy pisali w czasach sobie współczesnych. 
Ponadto tekst Swetoniusza jest krótszy, a zgod
nie z zasadami krytyki tekst bardziej zwięzły 
przyjmuje się za wcześniejszy od bogatszego. 
Nie ma również wątpliwości, że Swetoniuszowi 
nie chodziło o jakiegoś innego człowieka o imie
niu Chrestos. W języku greckim występują obie 
formy — Chrestos i Christos, co zależy od wy
stępującej w niektórych dialektach zmianie 
samogłoski „e” na „i” lub odwrotnie. Swetoniu
szowi chodzi o chrześcijan, a tak nazywano je
dynie uczniów Jezusa Chrystusa.
Zastosowanie podobnej metody obserwujemy 
również wobec źródeł żydowskich. Pomijając 
milczeniem pisma talmudyczne, twierdzi się, że 
„jedna jedyna informacja o Jezusie, jaka zacho
wała się w piśmiennictwie Żydów, to słynna no
tatka w »Starożytnościach żydowskich-«, zna
na w kołach biblistów pod mianem »testimo- 
nium Flavianum«”. W długim wywodzie ustala 
się sąd: wzmianka u Józefa Flawiusza jest in
terpolacją — „Jednyny przekaz o Jezusie rze
komo pochodzenia żydowskiego okazał się, co tu 
dużo mówić, falsyfikatem”. Stanowisko nauki 
jest natomiast inne i można się w tej sprawie 
powołać na niejeden autorytet. Ustalono miano
wicie, że zasadnicze sformułowania „testimo- 
nium Flavianum” na temat Chrystusa są auten
tyczne, a niczego więcej po źródle żydowskim 
nie oczekujemy. Józef Flawiusz potwierdza hi- 
storyczność osoby Jezusa. Jakże więc wygląda 
rzetelność przekazywania przez Zenona Kosi
dowskiego zdobyczy naukowych? Jeśli zaś o tym 
wszystkim nie wie, to mamy prawo nie mieć 
zaufania do jego kompetencji. Chętnie i obszer
nie rozpisuje się on w swoich „Opowieściach” 
na temat interpolacji, błędów i pomyłek a także 
świadomych fałszerstw popełnionych przez gor
liwych przepisywaczy. Ano, przyjrzyjmy się, 
jak to Kosidowski poczyna sobie z tekstami 
współczesnych autorów i w tym celu zacytujmy 
fragment artykułu ks. Jerzego Banaka pt. „No
wa powieść Zenona Kosidowskiego” („Tygodnik 
Powszechny” nr 48 (1297) z 2 grudnia 1973).
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„Mówiąc o Flawiuszu Kosidowski chętnie stre
szcza ks. E. Dąbrowskiego, rozdyma swoje dy
wagacje, choć tekst «Antiąuitates» jest 
znacznie bardziej lakoniczny od przekazu na 
przykład Pliniusza, któremu Kosidowski po
święca zaledwie kilka zdań. Ograniczmy się tu 
do jednego przykładu, ilustrującego metody 
Kosidowskiego. Osobista wdzięczność wobec śp. 
ks. prof. E. Dąbrowskiego nie pozwala mi tego 
pominąć. Z. Kosidowski pisze: »Argumenty 
krytyczne, demaskujące ów szacowny falsyfikat 
(tekst Flawiusza, p.m.) są do tego stopnia nieod
parte, że nawet poważni katoliccy bibliści, jak 
np. ks. prof. Eugeniusz Dąbrowski, wypowie
dzieli się przeciw autentyczności notatki«. 
Czytając oczom nie wierzę. Otwieram ks. Dą

browskiego »Proces Chrystusa w świetle hi- 
storyczno-krytycznym« i czytam: — »...nic nie 
stoi na przeszkodzie, ażeby z wieloma wybitny
mi uczonymi uznać autentyczność tekstu Józe
fa« (Poznań 1965, 24). W opus posthumum zaś 
polski biblista pisał: »...problem autentyczności 
testimonium Flavianum w swej ostatniej fazie 
rozwiązywany jest w sensie jej uznania z po
wodów trudnych do odrzucenia...« (Konfronta
cje, Poznań 1970, 215).”
Sapienti sat — myślącemu dość, powiemy na 
zakończenie. Oczywiście, Kosidowski będzie na
dal pisał, a tygodnik „Dookoła Świata” będzie 
nadal drukował. Któż zaś będzie się przejmo
wał takim drobiazgami, jak rzetelność i kom
petencja?

R E F L E K S J E

„ II u m
Pociąg jechał powoli. Zatrzymywał się na każ- 
dej stacji. Był tłok. Na dworze ostry mróz. Na 
szybach wspaniałe malarstwo — białe kwiaty — 
nie pozwalało oglądać krajobrazu. W przedziale 
siedziało kilkanaście osób, reszta stała kołysząc 
się w rytm ruchu wagonu; woń brudnych pła
szczy mieszała się z nieprzyjemnym zapachem 
wagonu. Kilku mężczyzn ze znudzonymi minami 
grało w karty. Słyszało się: „Asa dzwonkowego
— królem żołędnyml...” Wracali sobotnim po
południem z pracy do domów, pod Warszawę. 
Słychać było szmer rozmów, mężczyźni przepy
chali się, klęli, kobiety narzekały.
Tuż za mną stanęło dwoje młodych ludzi: ona 
w grubym kożuchu, brązowych włóczkowych 
rękawiczkach i takiej czapeczce, którą w wago
nie ściągnęła z głowy. On wysoki, w futrzanej 
czapce i wełnianym płaszczu w jodełkę, z prze
rzuconą przez ramię dużą, skórzaną torbą.
Chłopak śmiał się, dowcipkował, opowiadał, 
a dziewczyna czasem dorzucała parę słów. 
Spoglądałem na ich odbicia w drzwiach wagonu, 
słyszałem dolatujące strzępy rozmowy, czego 
nie można uniknąć w tłoku, i...
— ...Zrobiłem maturę w podwarszawskiej miej
scowości... studiuję na trzecim roku... dojeżdżam 
codziennie na uczelnię... marzę o mieszkaniu 
w Warszawie... mam bardzo dużo pracy...
Uległem biegowi skojarzeń: nazywa się Franci
szek Retman, pochodzi z Pułtuska. Badania psy
chologiczne wykazały, że jest człowiekiem zdol
nym, samodzielnie myślącym, że wyrasta ponad 
przeciętność. Wyniki badań lekarskich opisały 
wagę i wzrost, skłonność do skrzywienia kręgo
słupa, słaby wzrok oraz ograniczoną zdolność 
do pracy fizycznej.
Franciszek dobrze zdał maturę, egzaminy 
wstępne na studia także złożył z sukcesem. 
Komisję zainteresowało tylko, dlaczego wybrał 
właśnie fizykę teoretyczną. Troszkę się zająknął, 
nie wiedział, jak sformułować myśl — wreszcie 
rzucił: — Wydawało mi się, że fizyka pozwala

u
i n a c j a

prawdziwie określić prawa rządzące życiem, 
pozwala ująć rzeczywistość w funkcje i wzory, 
skłania ku prawdzie...
Tak zaczyna się film Krzysztofa Zanussiego pt. 
„Iluminacja''. Czym jest iluminacja? — Minia
turą ze średniowiecznych rękopisów, rzęsistym 
oświetleniem, ujęciem przedmiotu io ramy 
świetlne i pokazaniem tym samym jego walo
rów lub niedomagań?
Franciszek Retman, główny bohater filmu, za
czynając studia, zdawałoby się, wyraźnie widzi 
przed sobą cel, ale ciągle męczy go myśl o sensie 
istnienia i celowości bytu — uczestniczy w dy
skusjach o człowieku i człowieczeństwie, o nie
bezpieczeństwie, które zawisło nad ludzkością, 
zastanawia się nad potęgą fizyki i biologii mole
kularnej, widzi niebezpieczeństwo nauki rozwi
jającej się bez żadnych hamulcowi Studiuje, 
bierze udział w studenckim życiu towarzyskim. 
Widzimy go w różnych sytuacjach odpowiada
jących okresom jego studenckiego życia. Widzi
my go przy wódce i ćmiącego papierosa „trawę” 
na prywatce. Siedzi io górskim schronisku po
chylony nad mapą, wspina się granią, przeżywa 
szok na skutek śmierci kolegi. Trudno mu się 
po tym pokrzepić. Widać go na ćwiczeniach la
boratoryjnych i wykładach. Przeżywa klęskę 
duchową, ale w końcu przezwycięża wewnętrz
ne trudności i kłopoty.
Skróty filmowe, stosowane przez Zanussiego 
pozwalają na wartkie ukazanie biegu wydarzeń. 
Z trafną celowością reżyser zwraca uwagę tylko 
na ważne momenty i zarysowuje problemy „nie 
rozmieniając ich na drobne". Przyjrzyjmy się 
takim obrazom.
Franciszek jest na obozie studenckim w okresie 
przeszkolenia wojskowego. Przyjeżdża do niego 
bliska mu dziewczyna i prosi o pieniądze — nie 
chce mieć dziecka. Na skutek perswazji Fran
ciszka, który roztacza jej przed oczami wizję 
wspólnoty, rodziny, tłumaczy, czym jest praw-
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dziwę szczęście — dziewczyna godzi się wyjść 
za niego i urodzić dziecko.
Młode małżeństwo staje przed licznymi trudno
ściami — muszą znaleźć mieszkanie, on musi 
przerwać naukę, wziąć urlop dziekański, zacząć 
pracę zarobkową. W tym wszystkim nie przesta
je być myślącym, na wskroś współczesnym mło
dym człowiekiem. Może nawet jeszcze bardziej 
poszukuje, gubi się i odnajduje sam siebie... 
Pracuje w różnych miejscach: w fabrykach, ja
ko pielęgniarz w szpitalu dla nieuleczalnie cho
rych, szuka prawdy w klasztorze, gdzie pyta
0 miejsce człowieka na świecie i cel samotności. 
(„— Po co zamykać się w klasztorze, samotnej 
pustelni?” — pyta przeora kamedułów.) Wresz
c i e — brudny, nieogolony, pełen balastu spo
strzeżeń wraca do domu.
Zona wyrzuca go, dziecko płacze, a on stoi 
w drzwiach pokoju, obrzucany jej pełnymi roz
paczy zarzutami i... brudną bielizną. Umie jed
nak przełamać bariery nieporozumień, umie 
wyciągnąć do żony dłonie, prosząc o zrozumienie
1 przebaczenie. Wraca na studia i do pracy, staje 
się przykładnym mężem i ojcem. Odbiera dobrze 
zrobiony dyplom, dostaje ciekawą pracę, wkrót
ce mieszkanie i wtedy zabiera się do pracy dok
torskiej. Bardzo dużo pracuje, tempo stale roś
nie, a podołać trudno. Profesorowie obligują go 
do jeszcze większego przyśpieszenia prac. Złe 
samopoczucie zmusza go do wizyty u lekarza, 
przyjaciela z czasów pracy w służbie zdrowia. 
Diagnoza brzmi: nerwica serca, uszkodzenie na
czyń wieńcowych. Trzeba więc zwolnić, zredu
kować plany, rozciągnąć je na lat kilkanaście 
zamiast kilku. Franciszek stoi osłupiały: — Dok
torze, ja już jestem spóźniony, niech mi pan da 
jakieś leki...
— Pan ma rodzinę, dom, tych, którzy pana po
trzebują, kochają.

Franciszek siedzi przy oknie i patrzy na sypiący 
śnieg, z którego wyłania się twarz żony — obraz 
rozpływa się w białych płatkach. Musi wybrać... 
Jakże trudno jest żyć, gdy posiada się tylko 
drogowskazy na „nie”, a w braku twierdzących 
— tylko świadomość tego, do czego ręki się 
nie przykłada.
Film prowokuje do jeszcze jednej refleksji.
Jaki sens ma ślub Franciszka Retmana? Po cóż 
to wszystko? Ładny gest pod adresem kochanej 
dziewczyny, której chce umniejszyć wyrządzo
ną krzywdę? A może oboje chcą wypełnić praw
ny obowiązek — przyporządkować panią X pa
nu Y, aby owoce tego związku miały normalne 
prawa?
Sądzę, że problem ma głębsze podłoże, a akt 
prawny — większy sens. Dwoje młodych ludzi 
zaczyna wspólne życie, zaczyna coś nowego. 
Kochają się i to im wystarcza, ale nie umieją 
wyzbyć się ani odrobiny egoizmu. Nie potrafią 
naprawdę kochać: biorą nic nie dając. Może na
wet nie myślą, a tylko czują, i nawet nie próbują 
kontrolować swoich namiętności — po prostu 
działają, tylko że przecież Franciszek jest bar
dzo inteligentny, zdolny, myślący samodzielnie, 
później zostaje naukowcem, ciągle poszukuje... 
Mogę tu odpowiedzieć sobie sam na nurtujące 
mnie od dawna pytanie — czy do każdego wnio
sku można dochodzić empirycznie? Otóż nie, są 
sprawy, które trzeba przemyśleć, przeanalizo
wać, o których trzeba zadecydować i pozostawić 
je w formie aksjomatów.
Wybór postawy, drogi życiowej, znalezienie 
celu i poświęcenie się mu, jest sprawą niezwy
kle trudną i dobrze się stało, że Krzysztof Za
nussi ten problem podjął i zmusił nas do prze
myśleń.

K. T.

O B I B L I I
Księga Wyjścia

Odcinek 4

Księga Wyjścia zajmuje w Sta
rym Testamencie miejsce wy
jątkowe, o podstawowym zna
czeniu w historii biblijnej. Jako 
pierwsza mówi ona o ludzie Bo
żym i jego historycznym istnie
niu (w Księdze Rodzaju mieli
śmy tylko obietnicę), opowiada 
o wydarzeniu, które legło u pod
staw wszystkiego, co nastąpi, 
mianowicie o tym, że Bóg ocalił 
swój lud.
Można przeprowadzić porówna
nie tej księgi z Ewangelią. Pod
czas gdy Ewangelie opowiadają 
o życiu i cierpieniu Jezusa, Zba
wiciela, to Księga Wyjścia opo
wiada o wielkich dziełach Bo

żych podjętych dla ocalenia lu
du u zarania jego historii, o tym, 
co pozostanie trwałym funda
mentem wiary Izraela: „Ja je
stem Jahwe, twój Bóg, który 
cię wywiódł z ziemi egipskiej, 
z domu niewoli” (Wyj.20:2). Jak 
ewangeliści opowiadają swoje 
świadectwo o Jezusie Chrystu
sie, tak i w Księdze Wyjścia 
znajdujemy coś więcej niż hi
storię, mianowicie świadectwo 
dawnego Izraela, mówiącego 
o swej wierze w Boga-Zbawi- 
ciela. Trzeba mocno podkreślić, 
że ta wiara jest zakorzeniona 
w wydarzeniu historycznym, 
a nie w abstrakcyjnej idei, w in

telektualnej doktrynie czy sy
stemie filozoficznym. Jest to 
wiara historyczna, mająca swe 
źródło w tym, co Bóg zrobił dla 
swego ludu w określonym miej
scu i w określonym czasie. 
Chrześcijańskie „credo” powie
0 Chrystusie — „umęczon pod 
Poncjuszem Piłatem”, zaś „cre
do” izraelskie mówiło: „Byliśmy 
niewolnikami faraona w Egipcie
1 wyprowadził nas Jahwe z Egi
ptu mocną ręką” (Powt.Pr.6:21). 
To stwierdzenie stanowiło zalą
żek czegoś w rodzaju katechiz
mu; tak bowiem miał odpowia
dać ojciec na pytanie syna: „Co 
za znaczenie tych świadectw, 
praw i nakazów.,.?” (Powt.Pr. 
6:20). Księga Wyjścia ukazuje 
się więc nam jako zawsze żywy 
i aktualny artykuł wiary, ponie
waż Bóg jest i pozostaje na wie
ki Zbawicielem, który wybawia 
swój lud i zawiera z nim przy
mierze. Mamy więc dwa biegu
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ny w tej książce, zredagowanej 
całkowicie wokół dwu pojęć: 
zbawienia i przymierza. Plan 
ten można dostrzec bez naj
mniejszego trudu.

ZBAWIENIE BOŻE

Pierwszy temat koncentruje się 
wokół wspaniałego i cudownego 
wyzwolenia przez Boga Jego 
nieszczęśliwego i uciśnionego 
ludu. Taka jest treść rozdziałów 
od pierwszego do piętnastego, 
które opowiadają o prawdzi
wym boju — z nagłymi, drama
tycznymi zwrotami, z przecią
gającymi się cierpieniami, kiedy 
przeciwnicy stają naprzeciwko 
siebie, gdy to zyskują przewagę, 
to cofają się, ale wreszcie zwy
cięzca w pełni tryumfuije. Prze
ciwnikami są Bóg i faraon; 
z jednej strony potęga Boża wy
brała sobie uciśniony lud, aby 
spełnił szczególne posłannictwo, 
z drugiej strony — potęga wład
ców tego świata, którzy uciska
ją ludzi, wierzą w swą nietykal
ność i wieczność. Całkowite 
i straszliwe zwycięstwo Boga 
daje się poznać dopiero wtedy, 
gdy wody Morza Czerwonego 
pochłaniają faraona i jego ar
mię.
Bój rozpoczyna się w chwili, 
gdy czytamy o wysiłkach fara
ona, zmierzających do zahamo
wania stale zwiększającej się 
liczby Hebrajczyków. Nic z tego 
jednak nie wychodzi. Z pewnym 
poczuciem humoru opowiadanie 
podaje, że nawet akuszerki są 
po stronie ludu Bożego i nie 
słuchają rozkazów faraona. Po
tem przychodzi na świat przy
szły wyzwoliciel, Mojżesz, w cu
downy sposób ocalony (ten, któ
ry ocali naród, sam został naj
pierw ocalony z wody), który 
na próżno stara się, by zapano
wała sprawiedliwość. Młody 
entuzjasta, pasjonat, musi ucho
dzić za granicę (rozdz.2). 
Rozdziały od trzeciego do szó
stego pokazują nam, jak Moj
żesz po wielu wahaniach przyj

muje powołanie przez Boga 
i jak pierwsze wystąpienia 
przed faraonem kończą się po
rażką, a Hebrajczycy znoszą 
jeszcze większy ucisk. Świat 
wydaje się tryumfować nad Bo
giem. Wtedy Bóg uderza. Dzie
sięć plag (rozdz.7—10) ilustruje 
etap walki, gdy kolejno nastę- 
jącej się potęgi i cierpliwości 
pują po sobie okresy ujawnia
jącej się potęgi d cienpliwości 
Bożej. Cierpliwość w końcu się 
wyczerpuje. Nastaje owa tra
giczna noc, kiedy umierają pier
worodni Egipcjanie, podczas 
gdy Hebrajczyków chroni krew 
zabitego na ofiarę paschalną ba
ranka, i kiedy odbywa się wyj
ście z ziemi niewoli (rozdz.12— 
13). Ostatnia batalia rozgrywa 
się u przejścia przez Morze 
Czerwone (rozdz.14). Bóg odnosi 
zwycięstwo, a ludowi nie pozo
staje nic innego, jak opiewać 
Jego chwałę i moc (rozdz.l5:l— 
2 1 ).
Dzieje tej walki miały zapaść 
głęboko w pamięć Izraela i wol
no przypuszczać — według opi
nii niektórych historyków — że 
te rozdziały (1—15) tworzyły, 
powtarzany każdego roku pod
czas obchodów święta Paschy, 
ciąg czytań liturgicznych, który 
składał się z wydarzeń histo
rycznych (rozdz.l—11), szcze
gółów rytuału świątecznego 
(rozdz.12—13) i zwycięskiego 
hymnu intonowanego przez ze
braną społeczność (rozdz.l5:l— 
21).

PRZYMIERZE BOŻE

Druga część księgi rozpoczyna 
się kilku opowiadaniami o mar
szu przez pustynię (rozdz.15:22; 
18:27) i o dobrze znanych epizo
dach, jak gorzka woda w Mara, 
manna, tryskająca ze skały na 
Horebie woda, zwycięstwo nad 
Amalekitami, spotkanie z ma- 
dianickim kapłanem Jetrą. 
Rzecz najważniejsza pojawia się 
dopiero w rozdziale 19, miano
wicie przymierze synaj skie. 
Mojżesz otrzyma ma górze od 
Boga słowa, które staną się 
wielką kartą przymierza (rozdz.

20—23 z Dekalogiem 20:1—17 
i księgą przymierza). Samo 
przymierze zostało przypieczę
towane złożeniem ofiar, ponie
waż rękojmią jego jest krew 
(rozdz.24). Duży fragment, ujęty 
w stylu i duchu kapłańskim, da
je szczegółowy opis przybytku, 
przedmiotów kultu, obowiązków 
kapłanów (rozdz. 2 5—31), po 
czym — jak echo — następuje 
wykonanie tych nakazów: budo
wa sanktuarium i zorganizo
wanie kultu {rozdz. 35—40). 
W szczegółach można zaobser
wować, jak wielką wagę dawni 
Izraelici przywiązywali do kul
tu i z jaką troską odnosili się do 
czystości i świętości, co znajdzie 
jeszcze mocniejsze odbicie w 
Księdze Kapłańskiej. Pośród 
tych przenikniętych duchem 
prawniczym rozdziałów znajdu
jemy jeszcze fragment histo
ryczny, mianowicie opowiada
nie o złotym cielcu i ukaraniu 
winnych (rozdz.32), a następnie 
długi, wzruszający dialog mię
dzy Bogiem a Mojżeszem, który 
w gniewie zniszczył pierwsze 
tablice Prawa i teraz wraca na 
górę, gdzie otrzyma nowe 
(rozdz.33—34).

☆

Księga Wyjścia stawia history
ka, egzegetę i teologa wobec 
wielu trudnych do rozwiązania 
problemów, o których nie spo
sób mówić w tak krótkim arty
kule. Jednakże czytelnik, jeżeli 
wczuje się w wiarę Izraela 
i wsłucha w słowa Boże, jako 
słowa ciągle żywe, znajdzie tu 
bardzo mocne świadectwo, któ
rego światło pada na całą Biblię 
i ukazuje w oddali Tego, które
go Bóg pośle jako Zbawiciela 
i jako pośrednika nowego przy
mierza przypieczętowanego Je
go krwią.

Frank M i c h a e l i :  „39 livres 
en un seul”.

Tłum. B.Tr.
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BARBARA STRZELECKA

Claude Goudimel — muzyk Reformacji

Z obchodami „ R o k u  Claude 
Goudimela”, ogłoszonymi w ro
ku ubiegłym przez Radę Mu
zyczną UNESCO, zbiegło się 
wydanie „Dzieł zebranych” tego 
kompozytora, który był głów
nym twórcą muzyki Kościoła 
reformowanego. Oczywiście je
go dzieło, trzykrotnie wznawia
ne przez francuskich wydawców 
w wieku XVI, w zasadniczy spo
sób kształtowało oblicze nowej 
liturgii, przede wszystkim na te
renie obszaru języka fran
cuskiego, ale miało też wielki 
rezonans w innych ośrodkach 
reformacji, a także w kręgach 
niereformacyjnych, ale kulty
wujących nowe formy życia re
ligijnego. Wystarczy tu wspom
nieć choćby reminiscencje gou- 
dimelowskie występujące w 
„Melodiach na psałterz polski” 
Mikołaja Gomółki do tekstów 
Jana Kochanowskiego.
Obecne wydanie, po raz pier
wszy przynoszące nowoczesną, 
krytyczną edycję dzieł wielkie
go przedstawiciela muzyki fran
cuskiego renesansu, „przełożo
nych” na język współczesnej 
notacji muzycznej, ma znacze
nie daleko wykraczające poza 
problematykę czysto konfesyj
ną.
W czternastu tomach tej monu
mentalnej edycji (zrealizowanej 
przez muzykologów szwajcar
skich i amerykańskich: Henri 
Gagnebina, Rudolfa Hauslera 
i Eleanor Ławry, pod redakcją 
Luthera A. Dittmera i Pierre 
Didouxa) zawarte zostały wszy
stkie zachowane kompozycje 
Goudimela zarówno o charakte
rze liturgicznym, jak należące 
do innych gatunków muzycznej 
twórczości XVI wieku.
Claude Goudimel pozostawił 
bowiem także znakomite mu
zyczne opracowania renesanso
wej poezji francuskiej w postaci 
pieśni i ód (Chansons et Odes) 
— te ostatnie często imitują ryt
mem „stopy metryczne” staro
żytnej poezji — a także trady
cyjne kompozycje liturgiczne

do łacińskich tekstów, jak mote
ty i magnificat czy msze.
Ostatnie pozycje dziwić mogą 
w twórczości kompozytora sto
jącego w centrum ruchu re- 
formacyjnego, ale jest to w isto
cie jeszcze jeden z paradoksów 
epoki, którego przykłady mo
glibyśmy mnożyć w nieskończo
ność, czerpiąc je z muzyki i po
ezji tamtych czasów. Mimo tej 
różnorodności gatunków, zbio
rowe wydanie w pełni uwidocz
nia kościec dzieła Goudimela, 
którym jest właśnie wielki wy
siłek kompozytorski i redakcyj
ny, zmierzający do stworzenia 
muzyki towarzyszącej nowej 
liturgii. Główny trzon jej tek
stów — w postaci psałterza — 
został nie tylko opracowany w 
całości, ale trzykrotnie kolejno 
opracowywany w postaci pro
stych śpiewów jednogłosowych, 
w czterogłosowych układach 
polifonicznych i, wreszcie, w po
staci kunsztownych motetów. 
Z czternastu tomów „Dzieł 
wszystkich” osiem zajmują 
właśnie owe psalmy.

Wydanie to ukazuje Claude 
Goudimela w jego właściwym 
wymiarze, jako wielkiego 
przedstawiciela muzyki rene
sansu, jednego z tych, których 
dzieło szczęśliwie zachowało się 
w zasadniczej części, i jako 
świadomego swej roli twórcę 
nowego gatunku muzyki litur
gicznej, odpowiadającej ducho
wi reformy. Z jego też dzieła 
wywodzi się w większej lub 
mniejszej mierze muzyka zbo
rów konfesji helweckiej, nieza
leżnie od miejsca i czasu ich 
działania.
Z historycznego punktu wi
dzenia zbiorowe wydanie dzieł 
Goudimela przypomina, że re
forma kalwińska, chociaż z róż
nych historycznych przyczyn 
nie stworzyła przesłanek do 
rozwoju form muzyki organo
wej i wokalno-instrumentalnej 
XVII i XVIII stulecia, właści
wych np. środowiskom luterań- 
skim — to posiadała u swego 
zarania dzieło muzyczne pier
wszorzędnej wartości i znacze
nia.

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

Helena Dubielowa — zł 100; dr Sabina Szczęsna — zł 58; Aurelia 
Krzywiec — zł 58; Marta Porańska — zł 108; Wiktor Voit — zł 100, 
Karolina Garrow — zł 24; Ludwik Kasiarz — zł 50; dr Helena 
Zakrzewska — zł 60; dr Zofia Błaszkowska — zł 60; ks. Wacław 
Hryniewicz — zł 300; Helena Lorek — zł 58; Jakub Held — zł 100; 
Helena Kozłowska — zł 50; Jan Marek — zł 52; Wanda Rochacka 
— zł 50; Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne — zł 300; 
Helena Pruss — zł 100; Emilia Rozwałka — zł 50; Mirosława Win- 
dyga — zł 58; Józef Czerniak — zł 50; Ryszard Boryta — zł 58. 
Wszystkim Ofiaro dawcom serdecznie dziękujemy. Przypominamy, 
że ofiary na Wydawnictwo Jednota można przekazywać na konto: 
PKO VIII OM, Warszawa, nr 153—14—920651 bądź przesyłać prze
kazem pieniężnym pod adresem: Administracja miesięcznika 
„Jednota”, al. Świerczewskiego 76a, 00—145 Warszawa.
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P R Z E G L Ą D  E
Z Z A G R A N I C Y

A Wszystkie (kościoły chrześci
jańskie winny ruważać za swe 
szczególne zadanie „uświada
mianie każdego człowieka, nie
zależnie od rasy, religii, narodo
wości i pozycji społecznej —
0 przynależnych mu prawach”. 
Takie sformułowanie zawarte 
jest we wspólnym oświadcze
niu Światowej Rady Kościołów
1 Kościoła Rzymskokatolickiego, 
wydanym w dniu 10 grudnia 
1973 r. z okazji „Dnia Praw 
Człowieka” przez sekretarza 
generalnego SRK — dr. P h i- 
1 i p a P o t t e r a  i kardynała 
M a u r i c e R o y a, przewod
niczącego Papieskiej Komisji 
do Spraw Sprawiedliwości i Po
koju. Oświadczenie opublikowa
no jednocześnie w Genewie 
i Rzymie. Obaj przedstawiciele 
apelują do wszystkich, „którzy 
proklamują wolność i godność 
ludzką, ale postępowaniem swo
im pozbawiają ludzi tych war
tości, by okazywali więcej po
szanowania dla podstawowych 
praw jednostki”. W 25 lat od 
proklamowania Karty Praw 
Człowieka przez ONZ ciągle 
jeszcze istnieją ofiary dyskry
minacji rasowej, społecznej, 
ekonomicznej, ludzie bezpraw
nie przetrzymywani w więzie
niach, torturowani, zmuszani 
do opuszczenia ojczyzny i szu
kania azylu gdzie indziej. 
Szczególnie chrześcijanie nie 
mogą nad tymi faktami prze
chodzić do porządku dziennego. 
Oświadczenie wzywa Kościoły 
i chrześcijan, aby intensywniej 
niż dotąd rozwinęli akcję na 
rzecz lepszego uświadomienia 
ludziom praw, jakie im przy
sługują. Jubileusz, związany 
z tegorocznym Dniem Praw 
Człowieka, winien stać się oka
zją do zwrócenia większej uwa
gi na kartę ONZ i do wywarcia 
wpływu na te państwa, które 
jej jeszcze nie podpisały lub nie 
przestrzegają.
A W połowie listopada 1973 r. 
doszło do powołania K a r a i b 
s k i e j  K o n f e r e n c j i  Ko 
ś c i o ł ó w .  W uroczystości tej 
wziął udział sekretarz general
ny Światowej Rady Kościołów, 
dr P h i l i p  P o t t e r ,  pocho
dzący z tego rejonu świata. Po

K U M E N I C Z N Y

wołanie do życia tej organizacji, 
zrzeszającej szesnaście różnych 
wyznań chrześcijańskich, oce
niane jest w całym ruchu eku
menicznym jako kamień milowy 
w historii Kościołów obszaru 
Wysp Karaibskich. Karaibska 
Konferencja Kościołów jest po
dobną ekumeniczną konferen
cją regionalną, jak Konferencja 
Kościołów Europejskich, Ogól- 
noafrykańska Konferencja Ko
ściołów i Chrześcijańska Konfe
rencja Azji. Zupełnie wyjątko
we znaczenie ma fakt, że po raz 
pierwszy przedstawiciele Ko
ścioła Rzymskokatolickiego byli 
gorącymi zwolennikami utwo
rzenia takiej organizacji ekume
nicznej. Karaibska Konferencja 
Kościołów, nad powołaniem 
której pracowano od szesnastu 
lat, reprezentuje osiem milio
nów chrześcijan — od Kuby, 
Curaęao i wysp Bahama aż po 
Grenadę i Gujanę. Rzymskoka
tolicki arcybiskup Jamajki, 
S a m u e l  Ca r t e r ,  czołowy 
inicjator powołania ekumenicz
nej organizacji regionalnej i je
den z jej trzech prezydentów, 
oświadczył m.in.: „Ci, którzy 
rozumieją znaki czasu, ujrzą 
w Karaibskiej Konferencji Ko
ściołów poważną odpowiedź 
chrześcijan zatroskanych o prze
zwyciężenie podziałów powsta
łych w ostatnich latach oraz 
o dostarczenie krajom rozwija
jącym się przywództwa moral
nego i duchowego”.
A Sekretarz generalny Świa
towego Aliansu Reformowane
go, ks. E d m o n d P e r r e t ,  
liczy, że Kościoły reformowa
ne w Afryce Południowej utrzy
mywać będą coraz większy dy
stans wobec państwa i oficjalnej 
polityki rządu. W wywiadzie 
prasowym, udzielonym po wi
zycie w ośmiu południowoafry
kańskich Kościołach członkow
skich Światowego Aliansu Re
formowanego, ks. Perret stwier
dził: „Coraz wyraźniej słyszy się 
tam pogląd: nie jesteśmy Ko
ściołem państwowym”. Rośnie 
też pewność, że polityki segre
gacji rasowej nie można uzasad
nić teologiczno-biblijnie. Ko
ścioły reformowane w Afryce 
Południowej uchodziły do nie
dawna za zdecydowanych rzecz

ników apartheidu. Perret na
zwał poważnym postępem fakt, 
że zainicjowane już w 1970 r. 
przez Zgromadzenie Ogólne 
SAR w  Nairobi konsultacje na 
temat rasizmu podejmowane 
są obecnie także w Afryce Po
łudniowej.
A Pod koniec listopada 1973 r. 
odbyła się w Genewie dorocz
na konferencja przedstawicieli 
światowych związków wyzna
niowych. Wzięło w niej udział 
40 osób z dwunastu międzyna
rodowych organizacji chrześci
jańskich, wśród nich obserwato
rzy Watykanu. Reprezentowane 
były następujące wyznania: an
glikańskie, luterańskie, refor
mowane, uczniów Chrystusa, 
prezbiteriańskie, baptystyczne, 
prawosławne, adwentystyczne, 
menonickie, starokatolickie, 
rzymskokatolickie, Armia Zba
wienia i kwakrzy.
W wyniku obrad zalecono roz
szerzyć wymianę informacji na 
temat stanu i wyników różnych 
dwustronnych rozmów teolo
gicznych, prowadzonych na 
płaszczyźnie światowej. Świa
towe związki wyznaniowe po
stanowiły też wnieść swój spe
cyficzny wkład do V Zgroma
dzenia Ogólnego Światowej Ra
dy Kościołów, które ma zebrać 
się w Dżakarcie (Indonezja), 
w 1975 r. Zajęto się również za
gadnieniem wolności religijnej, 
które rozważano w powiązaniu 
z prawami człowieka. Wyrażono 
gotowość wniesienia wkładu do 
konsultacji na temat praw czło
wieka, która z inicjatywy Ko
misji Kościołów do Spraw Mię
dzynarodowych zbierze się je- 
sienią 1974 r. Przewodniczącym 
Konferencji Dorocznej na okres 
dwóch lat został biskup J o h n  
H o w e, sekretarz generalny 
Rady Kościołów Anglikańskich. 
A Podczas zgromadzenia wa
tykańskiego Sekretariatu do 
Spraw Jedności Chrześcijan 
rozważano dokument na temat 
regionalnej, narodowej i lokal
nej współpracy ekumenicznej. 
Sekretarz Sekretariatu, Msgr. 
C h a r l e s  Mo e l l e r ,  oświad
czył w radio watykańskim, że 
dokument musi być jeszcze 
przepracowany, lecz prawdopo
dobnie na jego opublikowanie 
nie trzeba będzie długo czekać. 
Poza tym podczas posiedzenia 
szczegółowo omawiano temat* 
urzędu kościelnego i różne
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aspekty pracy Sekretariatu. 
Uczestnicy obrad wyrazili zado
wolenie z powodu niedawnego 
postępu w stosunkach z Kościo
łami prawosławnymi. Sekre
tariat do Spraw Jedności Chrze
ścijan ma zająć się w najbliż
szym czasie tematem: „Ekume
nizm w katechezie i kazaniu”. 
Temat ten będzie jednym 
z głównych punktów dyskusji 
następnego zgromadzenia, któ
re prawdopodobnie odbędzie się 
na początku 1975 r.
A 130 członków Komisji Wiara 
i Ustrój Kościoła Światowej 
Rady Kościołów obradować bę
dzie w dniach 22 lipca — 5 sier
pnia 1974 r. w Ghanie. Komisja, 
która zbiera się co trzy lata, 
podejmie problemy wynikające 
z pracy studyjnej na temat jed
ności Kościoła oraz zapozna się 
z pierwszymi wynikami studiów 
na temat „Nadzieja, która jest 
w nas”. Ostatni temat zapropo
nowany został Kościołom na po
siedzeniu Komisji w Louvain 
(1971). Jak dotąd, w 35 krajach 
powstało 45 grup zajmujących 
się tym problemem. Ponieważ 
niektóre z grup zakończą pracę 
do lipca 1974 r., Komisja Wiary 
i Ustroju Kościoła będzie mogła 
dokonać pierwszej oceny wy
ników.
A W dniach 16—25 lipca 1974 
roku ma odbyć się w Lozan
nie Ś w i a t o w y  K o n g r e s  
E w a n g e l i z a c y j n y .  Obra
dy toczyć się będą pod hasłem: 
„Cały świat winien słyszeć Jego 
słowo”. Oczekuje się przybycia 
3 000 uczestników z całego 
świata. Zaproszenie podpisało 
167 czołowych przywódców 
kościelnych sponad 50 krajów. 
A W najbliższych trzech latach 
dojdzie najprawdopodobniej do 
zjednoczenia Kościoła Reformo
wanego Szkocji ze szkockim Ko
ściołem Metody stycznym. Jak 
podał londyński „Times”, po
gląd taki wyraził duchowny 
metodystyczny H e n r y  Ten-  
n e n t z Edynburga z okazji 
podjęcia nowego etapu rozmów 
przez oba Kościoły.
A Luterański Instytut Badań 
Ekumenicznych w Strassburgu 
planuje w przyszłym roku zwo
łanie międzynarodowego semi
narium ekumenicznego pod ha
słem: „Rozumienie i odnowa 
urzędu kościelnego”, dalszych 
seminariów ekumenicznych w 
Argentynie, Brazylii i Meksyku,

a także współpracę w przygoto
waniu posiedzenia w NRD. Pro
gram ten uchwalono na posie
dzeniu dorocznym Kurato
rium Instytutu Ekumenicznego 
w Kopenhadze, w którym wziął 
udział sekretarz generalny 
Światowej Federacji Luterań- 
skiej, dr A n d r e  Ap p e l .
A Światowa Rada Kościołów 
pragnie pomóc w odbudowie 
szpitala w Demokratycznej Re
publice Wietnamu, zburzonego 
podczas działań wojennych. 
Szpital ten został dwukrotnie 
trafiony przez bomby amery
kańskie, w roku 1966 i 1971. Po 
odbudowie będzie mógł pomie
ścić 500 pacjentów.
A A b e l  M u z o r e w a ,  bi
skup Kościoła Metodystycznego 
w Rodezji, został jednym z sze
ściu laureatów nagrody ONZ za 
rok 1973 „za wybitne zasługi 
w dziedzinie obrony praw czło
wieka”.
A Kościoły członkowskie Świa
towej Rady Kościołów mają do
starczyć trzy i pół miliona do
larów i przeznaczyć je na zwal
czanie głodu na obszarach do
tkniętych suszą, na południe od 
Sahary. Z odpowiednim apelem 
zwróciła się do Kościołów człon
kowskich Komisja Pomocy 
Międzykościelnej, Służby dla 
Uchodźców i Świata SRK, w  li
stopadzie 1973 r. Podczas obrad 
ustalono też wytyczne progra
mu rozwoju ekonomicznego na 
terenach dotkniętych suszą. 
Komisja uchwaliła również pro
jekt prac studyjnych, które ma
ją podjąć trudny problem ogra
niczonych środków żywnościo
wych na ziemi i sprawę odpo
wiedzialności Kościołów za roz
wiązanie tego problemu. Prze
widuje się m.in. konsultacje 
z przyrodnikami i ekonomista
mi. Podczas obrad podkreślono 
potrzebę udzielania dalszej po
mocy uchodźcom chilijskim. 
Z Polski w posiedzeniu Komisji 
wzięli udział: ks. Z d z i s ł a w  
P a w l i k  — sekretarz Polskiej 
Rady Ekumenicznej i ks. T a- 
d e u s z  W o j a k  — przewod
niczący Komisji Pomocy Mię
dzykościelnej PRE.
A Pastor Kościoła waldensów, 
T u l l i o  V i n a y, który z ra
mienia Międzynarodowego Ko
mitetu do spraw Wolności Więź
niów Politycznych przebywał 
w Wietnamie Południowym, 
oświadczył po powrocie, że wa

runki w więzieniach tego kraju 
są skandaliczne i że 200 000 
więźniów politycznych pod
dawanych jest straszliwym 
torturom. Pastor Vinay na
wiązał kontakty z byłymi 
więźniami, rodzinami uwię
zionych, posłami i senatorami, 
prawnikami i przedstawicie
lami Kościołów. W szpitalach 
spotkał on zwolnionych więź
niów, którzy mieli na ciele 
ślady tortur. Po powrocie past. 
Vinay przeprowadził konsulta
cje z przedstawicielami rządów 
Euroęy zachodniej i zaapelował 
do nich, by wstawili się w Saj- 
gonie i Waszyngtonie za więk
szą kontrolą nad więzieniami 
w Wietnamie Południowym.
A Znany teolog protestancki, 
prof. dr H e l m u t  T h i e l i c -  
k e, kierownik katedry teologii 
systematycznej na Uniwersyte
cie w Hamburgu, skończył 4 
grudnia 1973 r. 65 lat. Prof. 
Thielicke urodził się w Barmen. 
Teologię i filozofię studiował 
w Grefiswaldzie, Marburgu, Er- 
langen i Heidelbergu. Po habili
tacji uzyskał profesurę w Hei
delbergu, z której zwolniony zo
stał w 1940 r. jako zdecydowany 
zwolennik tzw. Kościoła Wy
znającego. Jednocześnie objął 
go zakaz przemawiania i podró
żowania. W 1945 r. objął profe
surę na Uniwersytecie w Tybin
dze, gdzie w 1951 r. wybrano go 
rektorem. Od 1954 r. wykłada 
w Hamburgu, 'będąc jednocze
śnie dziekanem Wydziału Teolo
gicznego. Do najważniejszych 
dzieł prof. Thielicke należy 
trzytomowa „Etyka” oraz „Dog
matyka”, której ukazały się 
dotychczas dwa tomy. Uczony 
otrzymał doktoraty honorowe 
uniwersytetów w Heidelbergu, 
Glasgow i Waterloo.
A „Dyskryminacji rasowej nie 
da się pogodzić z posłannictwem 
Ewangelii” — stwierdził kś. 
W a l t e r  S i g r i s t ,  przewod
niczący Związku Kościołów 
Ewangelickich w Szwajcarii na 
posiedzeniu, które odbyło się 
pod koniec listopada 1973 r. 
w Bernie i w którym wzięło 
udział ośmiu przedstawicieli 
Światowej Rady Kościołów. 
W maju 1973 r. Związek Ko
ściołów Ewangelickich wystoso
wał list do Kościołów członkow
skich SRK zawierający pewne 
krytyczne pytania odnośnie do
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Programu Zwalczania Rasizmu 
SRK. Na ostatnim posiedzeniu 
wyjaśniono motywy napisania 
tego listu i osiągnięto porozu
mienie w podstawowych kwe
stiach zwalczania rasizmu. Roz
mowy mają być kontynuowane 
w najbliższym czasie w siedzibie 
Światowej Rady Kościołów. 
Planowana jest też konsultacja 
z przedstawicielami Kościołów 
i przedsiębiorcami szwajcarski
mi w sprawie inwestycji w Af
ryce Południowej. Potem kom
pleksem zagadnień związanych 
z Programem Zwalczania Ra
sizmu zajmie się Zgromadzenie 
Ogólne Związku Kościołów 
Ewangelickich w Szwajcarii.
Z K R A J U
A 10 grudnia 1973 r. odbyło 
się VII O g ó l n o p o l s k i e  
S p o t k a n i e  D u s z p a s t e 
r z y  R z y m s k o k a t o l i c 
k i c h,  poświęcone zagadnie
niom ekumenizmu. Organizato
rem spotkania była Komisja 
Episkopatu do Spraw Ekume
nizmu. W spotkaniu wzięli 
udział przedstawiciele poszcze
gólnych kurii diecezjalnych 
oraz księża diecezjalni i zakon
ni zaangażowani w duszpaster
stwo ekumeniczne.
Podczas obrad ks. bp W ł a d y- 
s ł a w  M i z i o ł e k ,  przewod
niczący Komisji Episkopatu, 
zapoznał zebranych z wynikami 
obrad ostatniego posiedzenia 
watykańskiego Sekretariatu do 
Spraw Jedności Chrześcijan. 
Następnie ks. dr S t a n i s ł a w  
N a p i e r a ł a  omówił ,,Rok 
Święty”, proklamowany przez 
Pawła VI, w aspekcie ekume
nicznym. Duszpasterski pro
gram obchodów Tygodnia Mod
litwy o Jedność Chrześcijan 
(styczeń 1974) omówił ks. 
S t a n i s ł a w  S z y m a ń s k i .  
Ruchowi charyzmatycznemu 
w Kościele Rzymskokatolickim 
poświęcili uwagę w swych wy
stąpieniach ks. doc. dr S t a n i 
s ł a w  N a g y  z Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego i ks. 
dr S t e f a n  M o y s a  z Wy- 
działu Teologicznego Księży

Jezuitów w Warszawie.
A 11 grudnia 1973 roku, 
w Bydgoszczy zmarł ksiądz se
nior W a l d e m a r  P r e i s s  — 
jeden z najbardziej zasłużonych 
duchownych Kościoła Ewange
licko-Augsburskiego, przewod
niczący Oddziału Wojewódzkie
go Polskiej Rady Ekumenicznej. 
Ksiądz Waldemar Preiss uro
dził się 11 grudnia 1908 r. w Ło
dzi. Studiował na Wydziale Te
ologii Ewangelickiej Uniwersy
tetu Warszawskiego. Ordyno
wany 8 marca 1931 r., podjął 
pracę duszpasterską w parafii 
ewangelicko-augsburskiej św. 
Trójcy w Warszawie. Następnie 
pracował jako proboszcz w pol
skich parafiach ewangelickich 
w Bydgoszczy, Grudziądzu i To
runiu. W tym samym okresie 
redagował bardzo wówczas po
czytne i stojące na wysokim po
ziomie pismo kościelne zatytu
łowane ,,Przegląd Ewangelicki”. 
W pracy duszpasterskiej i na ła
mach redagowanego przez sie
bie czasopisma przeciwstawiał 
się zdecydowanie wszelkim ob
cym narodowościowo tenden
cjom w Kościele Ewangelicko- 
-Augsburskim.
Za swą patriotyczną postawę 
był atakowany przez niemieckie 
koła ewangelickie, a krótko po 
wybuchu drugiej wojny świato
wej aresztowany i wywieziony 
do obozu koncentracyjnego w 
Dachau, gdzie przebywał do 
końca wojny. W obozie był jed
ną z ofiar pseudomedycznych 
badań i eksperymentów prowa
dzonych przez hitlerowców.
Po wyjściu z obozu ks. Walde
mar Preiss powrócił do Byd
goszczy i podjął pracę w daw
nej parafii ewangelickiej. Jed
nocześnie władze Kościoła po
wierzyły mu odpowiedzialne za
danie zorganizowania ewange
lickiego życia kościelnego na 
Dolnym Śląsku. W tym okresie 
został wybrany na stanowisko 
seniora diecezji.
Ksiądz Waldemar Preiss w la
tach pięćdziesiątych, poza pracą 
duszpasterską, redagował „Stra- 
żnicę Ewangeliczną” i włączył
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się w realizowanie idei ekume
nizmu w naszym kraju. Szcze
gólnie mocno propagował zbli
żenie Kościołów ewangelickich. 
Wielokrotnie opowiadał się za 
powstaniem jednego ewangelic
kiego Kościoła w Polsce.
Ostatnie lata spędził ks. Preiss 
w Bydgoszczy, aktywnie pracu
jąc w Oddziale Wojewódzkim 
Polskiej Rady Ekumenicznej 
i uczestnicząc z ramienia Ra
dy w wielu międzynarodowych 
konferencjach ekumenicznych. 
Śmierć Księdza Seniora Walde
mara Preissa stanowi ogromną 
stratę dla Kościoła Ewangelic
ko-Augsburskiego, dla polskiego 
ruchu ekumenicznego, dla para
fii w Bydgoszczy, w której pra
cował przez 40 lat.
A W grudniu ubiegłego roku 
odbyły się w reformowanej pa
rafii warszawskiej tradycyjne 
wieczory wigilijne. Piętnastego 
grudnia zebrali się przy choince 
dorośli. Krótki program przygo
towała młodzież. Były więc oko
licznościowe recytacje przy 
akompaniamencie gitary, były 
kolędy. Większość czasu zajęło 
jednak, jak zwykle, dzielenie 
się opłatkiem i składanie życzeń. 
16 grudnia Zbór gościł swoje 
dzieci wraz z rodzicami. Dzieci 
przygotowały pod opieką doro
słych własny program. Wierszy
ki były bardzo dziecinne, ale 
właśnie takie proste, łatwe tek
sty dają małym ,,artystom” wie
le radości i możliwość występo
wania w specjalnie na ten dzień 
przygotowanym kostiumie. Zja
wił się, jak zawsze z zapartym 
tchem oczekiwany, święty Mi
kołaj. Przyniósł książki i słody
cze.
19 grudnia w sali parafialnej 
zebrała się młodzież. Znów były 
recytacje i muzyka, przybliża
jące nadchodzące Święta Zwy
cięstwa Światła nad Ciemnością. 
W wieczorze' wzięli również 
udział świeccy przedstawiciele 
Konsystorza i Kolegium Ko
ścielnego, ponieważ w tym 
dniu choroba zatrzymała w do
mu wszystkich trzech duchow- 
nych Zboru._________________
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