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CO WY NA TO? C O  W N U M E R Z E ?

Podcinanie gałęzi
Są sprawy wielkie i małe, co nie znaczy, że nieważne. Na jedne nie mamy 
wpływu, lub tylko wpływ pośredni, inne zależą od nas w większym albo 
mniejszym stopniu. Radio nadało audycję na temat wymarłego lasu w 
Szczecińskiem. Krajobraz ponury, suche pnie sosen pozbawionych igliwia, 
nad wielu hektarami niepodzielnie zapanowała śmierć. Czy stało się to 
w wyniku inwazji jakiegoś szkodnika? Tak, niestety. Ten szkodnik na
zywa się człowiek. Jak widać, nie bez racji śpiewano w popularnej nie
gdyś piosence: ziemi zagraża człowiek. Pobliskie zakłady chemiczne w 
Policach zatruły las wydzielaną do atmosfery siarką i chlorem. Nie stało 
się to w wyniku nieoczekiwanej awarii tylko zwyczajnej, skądinąd nie
zbędnej dla kraju, produkcji. Dlaczego ludzie, którzy podejmowali decyzję 
i ci, którzy zakłady projektowali, nie wzięli pod uwagę konieczności zbu
dowania filtrów zdolnych zapobiec wydzielaniu do atmosfery trujących 
substancji? Czyżby inie wiedzieli, jakie skutki z tego wynikną?
Warszawa i inne wielkie miasta wydalają ogromne ilości ścieków, które 
nieustannie spływają do rzek, zatruwają, niszczą w nich życie, wędrują 
z prądem dalej, aż do ujścia w morze. Jest ich tak wiele, że woda nie 
jest w stanie ich rozłożyć w sposób naturalny i nawet Bałtyk u naszych 
wybrzeży pełen jest trujących substancji i bakterii, które zmuszają do 
zamykania plaż, bo zaczynają się szerzyć choroby. W fabrykach zdarzają 
się awarie, wskutek czego zagrożenie życia i zdrowia zwiększa się wielo
krotnie. Dlaczego ludzie odpowiedzialni za rozwój i przyszłość kraju lekce
ważą sobie niebezpieczeństwo i nie zmuszają inwestorów do budowania 
oczyszczalni ścieków? Dlaczego budowa zaplanowanych oczyszczalni w 
Warszawie ciągnie się w nieskończoność? Trudno to pojąć. Brak funduszy 
nie jest dostatecznym usprawiedliwieniem. Metro jest stolicy potrzebne, 
ale pod warunkiem, że będzie miał kto nim w przyszłości jeździć. Czy 
są jakieś wątpliwości co do priorytetów? Co najpierw — wygoda czy 
zdrowie i życie? Urządzenie oczyszczające musi być integralną częścią 
budowanego ^niasta, fabryki, tak jak integralną częścią organizmu są nerki 
i inne gruczoły oczyszczające. Bez nich nie byłoby życia. Również organiz
my miejskie i przemysłowe bez oczyszczania skazane są na śmierć.
Krynica jest uznawana za perłę polskich uzdrowisk, gdzie przebywają 
setki tysięcy ludzi dla podreperowania zdrowia. Wspaniały krajobraz, 
piękne góry i lasy. Przyroda obdarza nas niezrównanym bogactwem 
piękna. A człowiek? Czy umie do niej się dostroić? Niestety. Nie tylko 
las jest zaśmiecony papierami i puszkami, ale samo centrum uzdrowiska, 
deptak przed pijalnią i domami zdrojowymi, zieleńce i parki przedsta
wiają obraz godny pożałowania. Trawa nie jest dostatecznie często strzy
żona, pięknych, ozdobnych krzewów niemal nie widać spod wybujałych 
pokrzyw, schodki wyszczerbione, pełne dziur, nietrudno na nich się prze
wrócić, złamać rękę lub nogę. W domach wczasowych ściany, drzwi, fra
mugi okien czysto odmalowane, lecz... nikomu nie przyszło do głowy zdjąć 
przed malowaniem szyldziki klamek, oprawy kontaktów i wyłączników, 
klosze lamp. Pomazane, ochlapane farbą świadczą wymownie o niechluj
stwie i bezmyślności wykonawców.
Oczywiście, że na pomazanym farbą olejną szyldziku, na ochlapanym 
kloszu nikt się nie potknie ani nogi nie złamie. Pokrzywy wśród ozdob
nych krzewów i nie strzyżone -trawniki nie zatruwają atmosfery. Jednakże 
między umarłym lasem a zaniedbanym parkiem i niechlujnie odnowionym 
domem można znaleźć żałosny wspólny mianownik. Jest nim brak poczu
cia odpowiedzialności. Rzemieślnik, któremu się nie chce solidnie wykonać 
pracy, ogrodnik, który nie utrzymuje wT należytym stanie powierzonej 
mu roślinności, inżynier-projcktant, który popełnia błędy w sztuce, decy
dent wreszcie, który nie ma wyobraźni, jest szkodnikiem, podcinającym 
gałąź, na której wszyscy siedzimy. Ziemia została przez Stwórcę poddana 
władzy człowieka. Ze sposobu jej sprawowania przyjdzie kiedyś zdać 
rachunek. Szkoda, że tak mało ludzi bierze to serio pod uwagę.

Minione lato było okresem wielu 
spotkań, zgromadzeń, konferencji, 
rocznic. Do najważniejszych na
leżało VI Zgromadzenie Ogól
ne w Vancouver, ale na ten temat 
napiszemy w innym numerze. W 
numerze wrześniowym prezentujemy 
sprawozdanie z hanowerskiego „Kir- 
chentagu” pt. Wspaniała młodzież 
ks. Bogdana Trandy (s. 5.) oraz z 
dwóch spotkań — ekumenicznego w 
Rossey i konfesyjnego w Feketić pt. 
Dwie konferencje ks. Jerzego 
Stahla (s. 6.).

1 sierpnia minęła kolejna, już 39 
rocznica, Powstania Warszawskiego. 
Związane z tym ważnym wydarze
niem refleksje Tomasza Strzembo
sza pt. Droga do zmartwychwstania 
drukujemy na s. 9.

W czerwcu zmarł dr John Alexan
der Mackay, jeden z najwybitniej
szych przedstawicieli Kościołów 
Reformowanych. Informację o je
go życi.u i działalności znajdą 
Czytelnicy na s. 19.

Gdzie są ci, którzy oskarżają? — 
to tytuł kazania Pawła Kucińskie
go (s. 3), którego mottem są sło
wa 8 rozdziału Ewengelii św. Janav. 
Do tekstu kazania nawiązuje mo
dlitwa <s. 4).

0  zagrożeniu naturalnego środowis
ka psychicznego człowieka z punlk- 
łu widzenia etyki chrześcijańskiej 
pisze Henryk Panusz w artykule 
ipt. Żaden cel nie uświęca środ
ków (s. 15).

W numerze wrześniowym za
mieszczamy również opowiadanie 
pt. Scm Jesizajahu Spiegla (s. 20).

Poza tym — kontynuacja cyklu Za
pisali karty historii Marka Rusz- 
czyca, w którym publikujemy 2 
część Portretu warszawskiego 
milionera (s. 11), oraz stałe rubryki: 
Co Wy na to? (s. 2), Wśród książek 
(s. 21), Przegląd ekumeniczny (s. 22)
1 Z prasy (s. 23).

N A S Z A  O K Ł A D K A

Słońcem i tarczą jest Pan, Bóg, 
łaski i chwały udziela Pan (Ps. 
84:12a)
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PAWEŁ KUCIŃSKI

Gdzie sq ci, którzy oskarżajq?

A Jezus udał się na Górę Oliwną. I znowu rano zjawił się w 
świątyni, a cały lud przyszedł do Niego; i usiadłszy, uczył ich. 
Potem uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę 
przyłapaną na cudzołóstwie, postawili ją pośrodku i rzekli do 
Niego: Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cu
dzołóstwie. A Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. 
Ty zaś co mówisz? A to mówili, kusząc Go, by mieć powód do 
oskarżenia Go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. 
A gdy Go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: 
Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamie
niem. I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usły
szeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim  ̂ po
czynając od najstarszych, i pozostał Jezus sam i owa kobieta 
pośrodku. A Jezus podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko 
kobietę, rzekł jej: Kobieto! Gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt 
cię nie potępił? Jn 8:1—10

Trzeba być wdzięcznym Bogu za to, że epizod 
z początku ósmego rozdziału Ewangelii Jana 
znalazł się w tekście Pisma świętego, mimo że 
we wczesnych rękopisach Nowego Testamentu 
nie występował. Jest to fragment bardzo cieka
wy i ważny dla pełnego zrozumienia nauki i 
posłannictwa Jezusa.

Scena, którą opisuje, jest niezwykle obrazowa. 
Oto uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowa
dzają do Jezusa kobietę przyłapaną na uczynku 
cudzołóstwa. Wiedzą, że Praiwo Mojżeszowe 
przewidywało dla takiej grzesznicy śmierć przez 
ukamienowanie. Wiedzą też, że Jezus, którego 
zwą Mistrzem (Nauczycielem), zna dokładnie 
Prawol, któremu sam się też podporządkował. 
Wiedzą wreszcie, że bywa gościem grzeszników 
i że ci chętnie się do niego garną. Zadają Mu 
więc pytanie, co sądzi na temat kary, którą 
należy tej kobiecie wymierzyć.

Jezus rzeczywiście zna odpowiedni przepis Pra
wa. Wie, iż czyn kobiety jest wielce grzeszny 
i naganny. Ale odpowiedź, jaką po chwili daje, 
jest tak zdumiewająca i wspainiała, że i dziś, 
po 2000 lat, wciąż jaśnieje blaskiem mądrości 
i miłości Bożej: „Kto z was jest bez grzechu, 
niech pierwszy rzuci w nią kamieniem”.

A przecież można było oczekiwać, że Jezus od
powie na przykład: „Prawo jest zbyt surowe. 
Uwolnijcie tę kobietę”. Albo: „Tak, ta kobieta 
bardzo zgrzeszyła. Zastosujcie wobec niej literę 
Prawa”. Przecież wcześniej Pan Jezus potwier
dził słuszność tego Prawa i jego aktualność, gdy 
powiedział: „Nie mniemajcie, że przyszedłem 
rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszed
łem rozwiązać, lecz wypełnić” (Mat. 5:17). 
Nauczyciel jednak nie udzielił odpowiedzi ta
kiej, jakiej mogliby się spodziewać. Pozornie w 
ogóle pominął milczeniem kwestię Prawa.

Jezus nie naruszył Prawa ani nie skrytykował 
jego przepisów. To, co uczynił, polegało na 
tym, że ponad prawem formalnym1, prawem 
przepisów, postawił prawo miłości i przebacze
nia. Ponad schemat: wina — paragraf prawa — 
kara, wzniósł schemat: wina — miłość — prze
baczenie. Zwracając się do oskarżycieli jawno
grzesznicy, postawił problem w taki sposób, że 
sami musieli uznać się za ludzi grzesznych. Za
pewne był to dla nich wielki wstrząs. Przyszli 
przecież z gotowym wyrokiem, a oto sami zo
stali niejako też oskarżeni. Jeśli bowiem cho
dzi o Prawo Boże, to wszyscy musimy być uz
nani za winnych. Z całą mocą potwierdził to 
Apostoł Paweł w Liście do Rzymian: „wszy
scy zgrzeszyli” (Rzym. 3:23).
Jezus powiedział do oskarżycieli właściwie tak: 
„Wiem, że chcecie ją skazać na śmierć z mocy 
Prawa. Ale ja pytam was, którzy oskarżacie, 
czy sami jesteście bez winy wobec tego Prawa? 
Czy i wy czasem nie podlegacie karzącym usta
wom, na aktualność których się powołujecie?” 
Wobec Syna Bożego my1, ludzie, zaliczyć się 
możemy albo do grupy „oskarżycieli”, albo do 
grupy „oskarżonych”, jak odpowiednio — ucze
ni w Piśmie i owa kobieta. Jednak dla obu tych 
grup przygotowane jest przez Boga jedynie 
oskarżenie — przecież wszyscy zgrzeszyli; ale 
potem w Jezusie Chrystusie Bóg obdarza prze
baczeniem. Prawo zawsze oskarża. Nikt nie 
potrafi wypełnić go co do joty. Dlatego pojawił 
się wśród ludzi Syn Boży, aby z całą surowością 
karząc wszelki grzech, wyciągał do grzesznika, 
do winnego, do każdego z nas, rękę miłości. Pra
wo Chrystusowe daje w przebaczeniu szansę 
poprawy i odnowy życia. Do kobiety zwrócił 
się Jezus w słowach: „idź i więcej już nie 
grzesz”.
Przebaczając i dając możliwość poprawy Je
zus nie obala Prawa, ale dokonuje rzeczy
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wspaniałej — wypełnia Prawo, nadając mu wy. 
wymiar miłości. Wypełnia Prawo, to znaczy 
udoskonala je mocą Bożej miłości. Dzieje się tu 
jeszcze coś więcej. Sam Jezus uosabia Prawo. 
Staje się owym „końcem zakonu”, jak to lapi
darnie ujął Ap. Paweł w Liście do Rzymian 10:4. 
Jezus wzmacnia Prawo i uogólnia je. I dlatego 
też tak zwane „antytezy” z Ew. Mateusza (Mat. 
5:21—48), w których po przytoczeniu brzmie
nia Prawa, Pan podaje własną interpretację, 
trzeba rozumieć jako wypełnienie się Prawa (za
konu), a nie jako jego odrzucenie.

Jawnogrzesznica z ósmego rozdziału Ewangelii 
Jana doznała dobrodziejstwa wypełnienia się 
zakonu w Jezusie Chrystusie. Jej oskarżyciele 
doznali oświecenia co do grzeszności swej włas
nej natury. I my wszyscy, przychodząc z wiarą 
i ufnością do Tego, który wypełnił prawo, który

stał się „końcem zakonu”, znajdujemy miłość 
i przebaczenie, ale także i upomnienie co do 
naszej przeszłości, bo jakże często winni jesteś
my pychy (samozadowolenia) prawadzącej łatwo 
do potępiania innych.

Każdy, kto przez prawdziwą wiarę spotyka się 
z Jezusem Chrystusem, otrzymuje nowe „Pra
wo Ewangelii”, w którym mieści się potępienie 
grzechu, miłość do grzesznika, przebaczenie wi
ny, co daje szansę na odnowę życia. Ale spot
kanie z Synem Bożym musi u każdego człowie
ka wywołać wstrząs, wynikły z uświadomienia 
sobie świętości Boga i własnej niedoskonałości. 
Dziękujemy więc Bogu za Jezusa Chrystusa, 
Dokończyciela Prawa, który nam, ufnym i skru
szonym mówi: „gdzie są ci, którzy was oskar
żają? — idźcie i więcej nie grzeszcie”.

Już r z u c i ł e m

Panie Jezu Chryste,
Synu Boga żywego,
z wdzięcznością przychodzę do Ciebie, 
bo otwierasz przede mną nowe perspektywy, 
pozwralasz mi inaczej spojrzeć na życie, 
na samego siebie i na ludzi dookoła.
Bez Ciebie i bez Twojej Ewangelii
nie potrafiłbym być naprawdę sobą,
bo serce moje napełnia lęk,
boję się spojrzeć w głębię własnej duszy,
boję się tego, co mógłbym tam dojrzeć.
Obawiam się otworzyć przed ludźmi, 
żeby nie rozpoznali, kim jestem naprawdę. 
Ukrywam przed nimi swoje słabości, 
niewiedzę, małoduszność, zachłanność.
Jak najgłębiej kryję uczucie zazdrości, 
że ktoś inny jest odważny, szczery, 
głęboko wykształcony, wspaniałomyślny.
Ty zaś spoglądasz na mnie z miłością
i mówisz do mnie:
nie bój się,
bo Ojciec i dla ciebie
przeznaczył Królestwo.
A kiedy spotykam innego człowieka, 
to coś we mnie pęcznieje, 
spoglądam na niego z góry, 
bo myślę, żem lepszy od niego, 
zdrowszy, silniejszy, zdolniejszy, 
wolny od wad, przywar, nałogów, 
które tak łatwo w nim dostrzegam 
i bez wahania surowo osądzam.
I wtedy czuję na sobie Twój wzrok, 
smutny i gniewny zarazem.
Słyszę też, jak mówisz: 
jeśliś bez grzechu, 
to schyl się 
i podnieś kamień...
Zaraz się schylam, posłuszny,
lecz jeszcze schylony
nie sięgam po kamień,
bo już nim rzuciłem wielekroć —
swą pychą,
złym sądem,
poczuciem wyższości,
pogardą.
Ciągle schylony powtarzam:
bądź miłościw
mnie,
grzesznemu.
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KS. BOGDAN TRANDA

Wspaniała młodzież
Kongres kościelny w Hanowerze

W krótkiej korespondencji z RFN Zbigniewa Ramo- 
towskiego „Życie Warszawy” doniosło, że w Hanowe
rze od 8—12 czerwca br. odbył się „Dzień ewangeli
ków”. Ciekawe, że ludzie nie zastanawiają się nad tym, 
co piszą, bo przecież „dzień” trwa tylko 24 godziny, a nie 
godzin 120. Należałoby się zastanowić, czy przypad
kiem nie chodzi tu o coś innego niż „der Tag” — 
dzień. Przecież p. Ramotowski nie napisałby prawdo
podobnie, że „Reichstag” to „dzień rzeszy”, a „Bun
destag” — „dzień federalny”, tylko — Zgromadzenie 
Rzeszy i Zgromadzenie Federalne. Dlatego powtórzmy 
to, co pisaliśmy już przed czterema laty, po podobnym 
wydarzeniu w Norymberdze w 1979 roku, że „Ewan- 
gelischer Kirchentag,r znaczy po polsku nie co inne
go, tylko Niemieckie Ewangelickie Zgromadzenie (al
bo Kongres) Kościelne. Identyczny, choó nie tak licz
ny i nie z takim rozmachem organizowany, „Katholi- 
kentag”,. jest Zgromadzeniem Katolików.
Przystąpmy jednak do rzeczy. Na Kongresie Ewange
lickim w Hanowerze nie byłem, choć Kościół mnie ofi
cjalnie delegował, ale po dwu ostatnich takich zgro
madzeniach, w których uczestniczyłem, potrafię sobie 
wyobrazić jego przebieg i atmosferę. Postaram się 
więc, na podstawie artykułu w szwajcarskim tygod
niku „La Vie Protestante” opowiedzieć Czytelnikom, 
co tam się działo.
Oczami wyobraźni oglądam rozległe tereny wystawo
we z przestronnymi halami targowymi zabudowanymi 
niewielkimi boksami, wyposażonymi — zależnie od te
matu — odpowiednio w rozmaite teksty, ilustracje, 
zdjęcia, wykresy, eksponaty. Wewnątrz gwar wielo
tysięcznej rzeszy, przeważnie młodych ludzi, I inne 
hale — z ławkami oraz podium, na którym stoi pros
ty stół przykryty suknem, a za. nim kilka lub 'kilka
naście krzeseł, mikrofony i rozstawione po sali głoś
niki. Taka hala, wypełniona szczelnie, do ostatniego 
miejsca siedzącego i stojącego, już na godzinę przed 
wyznaczonym terminem, zwłaszcza jeśli ma przema
wiać ktoś interesujący, rozbrzmiewa gwarem oczeku
jących na wystąpienie zaplanowanego mówcy. Potem 
zapada cisza i po przedstawieniu tematu zaczyna się 
dyskusja. Każdy, kto ma ochotę i coś do powiedzenia, 
podchodzi do jednego z rozstawionych mikrofonów, 
aby podzielić się swoimi myślami, postawić refe
rentowi pytanie czy też wyrazić swój sprzeciw. Po
słuchajmy teraz, co mówi Charfes Biber, autor ar
tykułu, na który się powołujemy.
Na „targowisku myśli”, podobnie jak w gigantycznych 
halach targów przemysłowych, na ulicach, w salach 
i kościołach hanowerskich, dominuje młodzież. Na 
130 000 codziennych uczestników 28% nie ukończyło 
jeszcze 18 lat, 34% ma od 18 do 24 lat. Tak więc pra
wie dwie trzecie uczestników ma mniej niż 25 lat! 
Przybywają również starsi, ale napływ młodzieży jest 
wyraźnie o wiele większy. Ci młodzi ludzie są prości, 
mili, pełni zainteresowania dla tego, co się dzieje, to
lerancyjni wobec odmiennych opinii, ale świadomi

zasad, których się trzymają. Jak busola, której wstrzą
sy i kołysanie nie przeszkadza wskazywać północy, tak 
oni są zorientowani na sprawę pokoju, na szacunek 
dla stworzenia, na dążenie do reformowania i do 
dzielenia się. Sprzedano 80 000 trójkątnych chustek 
koloru lila, które nasi się na głowie, na szyi, na ra
mionach, w pasie lub nad kolanem. Na tych chust
kach znajduje się rysunek kościoła, który odrzuca 
bombę, oraz napis: „Nadszedł czas, aby powiedzieć 
NIE, bez żadnego TAK, wobec środków masowej za
głady”. Trzeba sobie zdawać sprawę, że pośród tych, 
którzy nie noszą chustek, wielu wyznaje te same 
poglądy ̂ ale po prostu nie lubi nosić jakichkolwiek 
jednolitych symboli.
Jak szeroki jest zasiąg tej odlmowy wobec atomowych 
zbrojeń? Oczywiście, dotyczy ona wszystkich krajów 
świata, ale tu i teraz odnosi się do instalacji rakiet 
amerykańskich w RFN. Nie starając się narzucić ni
komu swoich poglądów, ci ludzie w chustkach są 
przekonani że nie da się zmniejszyć niebezpieczeństwa 
przez mnożenie broni, jak to przedstawia teoria „rów
nowagi strachu”. Chcą oni zasygnalizować Kościołom, 
że czas, aby zaniechać groźby atomowej zagłady.
Ta młodzież nie drży ze strachu przed wojną czy 
też przed katastrofą nuklearną ani nie hołduje ślepe
mu pacyfizmowi. Oni odrzucają coraz bardziej nekro- 
filską teorię, która panowała przez trzydzieści lat, 
mianowicie teorię równowagi strachu, i starają się wy
tworzyć nowy system światowego współżycia wspiera
jącego się na „zbiorowym bezpieczeństwie”. Ta zmia
na nie dokona się w ciągu jednego dnia, ale takiej 
właśnie zmiany oni się domagają. Dawni członkowie 
Kościoła wyznającego (tacy jak Albertz, Gollwitzer 
i Scharf) całym sercem są z młodzieżą i tak samo no
szą fioletowe chustki. Czyż temat Kongresu, wzięty 
z Biblii nie Ibrznni: „Zwrot do życia1” (Umkelhr zuim 
Leben)? Na razie młodzi nie projektują żadnych akcji 
politycznych, lecz zwracają się do Kościoła. Od dawna 
już czegoś takiego nie było. A obowiązkiem Kościoła 
jest dać im odpowiedź.
Francuski socjolog Alfred Grosser bronił przed audy
torium o odmiennych przekonaniach zasady równo
wagi zbrojeń. Po dyskusji oświadczył zdziwiony: 
„oczekiwałem agresji, a s-potkalem się z tolerancją”. 
21 000 słuchaczy długo oklaskiwało prof. H.E. Tódta 
(z Heidelbergu), gdy stwierdził, że ostre ograniczenie 
lojalności wobec rządów powinno się opierać na pod
stawowej wobec nich lojalności, czyli akcje ruchów 
pokojowych nie powinny uciekać się do przemocy. 
Reakcje te wskazują, że ruch pokojowy nie jest furtką 
dla mętnej agitacji, lecz wzbierającą falą niezłomnego 
przekonania. Wywoła to tylko jeszcze większe zakło
potanie ludzi u władzy. Ci, którzy przybyli dyskutować 
na miejscu (około 60 ministrów i parlamentarzystów), 
dobrze to odczuli.
Najwięcej uwagi obok sprawy pokoju skupiło na so
bie bezrobocie. Niektóre regiony są nim mocno dotk
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nięte. Pewien uczestnik Kongresu z Fryzji Wschodniej 
powiedział, że poziom bezrobocia sięga tam 18%. Czy 
trzeba wymyślać, mnożyć i subsydiować przedsię
wzięcia „alternatywne”, dlatego że przemysł trady
cyjny źle funkcjonuje? Proponuje się sieć spółdzielni 
rzemieślniczych, co ma doprowadzić do nowego stylu 
życia. „Marzenie bez przyszłości” — ucina federalny 
minister przemysłu — i został wygwizdany. Znowu 
dochodzi do rywalizacji dwóch tendencji: starej, któ
ra — jak się uważa — przeszła próbę życia», i nowej, 
która jeszcze nie znalazła swej potwierdzonej formu
ły. Czy należy produkować cokolwiek, dlatego że to 
szybko przynosi dochody? Czy też raczej należy pro
dukować to, co zaspokoi życiowe potrzeby ludzkie, 
i jak do tego się zabrać?

Zmęczeni dyskusją nad tymi problemami, ogłuszeni 
hałasem, znużeni dusznym ipowietrzem, sienni z powodu 
zbyt krótkiej nocy, mogą się ludzie schronić do „sali 
ciszy”. Jest to coś nowego, miejsce najbardziej uczę
szczane na Kongresie (25 000 codziennych gości), prze
znaczone na odpoczynek i modlitwę. Ogromna prze
strzeń poprzedzielana przepierzeniami, południowa ci
sza, podłoga filcowa, a na niej mnóstwo ludzi leżących 
i siedzących, którzy przyszli tu przespać się albo ze
brać myśli. Co godzina bije zegar i po łagodnym 
przebudzeniu rozlega się wezwanie do medytacji. In
tencje modlitwy można napisać na kartce i umieścić 
na ścianie.

O godzinie 9.00 odbywa się studium biblijne nad pro
roctwa Jonasza, synem marnotrawnym i Listem do

Rzymian. Hala zapełnia się już o 8.00. Tymczasertl 
kantor uczy wzbierającą masę ludzi nowych pieśni 
i kanonów. Zaczyna się studium biblijne — sześćdzie
siąt minut wykładu, przerywanego oklaskami. „Paweł 
nie posługuje się jakimiś wyrafinowanymi sformuło
waniami. Za pomocą skromnych środków interpretuje 
sytuację świata, dzięki czemu osiąga wielką głębię i 
przekonującą wymowę”.

Późnym wieczorem można zajrzeć do małego kościółka 
Świętego Krzyża, gdzie odbywa się koncert organowy. 
Wnętrze jest wypełnione do ostatniego miejsca, ludzie 
siedzą w przejściach na podłodze. Rozlegają się dźwię
ki muzyki, które pozwalają zapomnieć o rozgwarze 
ulicy. Wciskają się jeszcze dwie osoby. Kobieta na 
wózku inwalidzkim i biało ubrany człowiek, który 
bije czołem o ziemię.

W niedzielę rano stadion napełnia się tłumem 95 000 
osób, które pragną uczestniczyć we wspólnej Wiecze
rzy Pańskiej. Przewodniczą dwaj biskupi luterańscy 
oraz Allan Boesak, prezydent Światowego Aliansu 
Kościołów Reformowanych. Milcząco obecni są rów
nież prezydent Repuibliki Federalnej, Carstens, kanc
lerz Kohl i przewodniczący parlamentu, Barzel. Zgro
madzenie zabarwiło się przez chwilę na lila. Eberhard 
Eppler, przewodniczący Kongresu, mógł powiedzieć: 
„Ten Kongres Kościelny był szczęśliwy, rezolutny, pe
łen wyobraźni i tolerancji, dawał sposobność do sze
rokiego oddechu. Miał znaczenie zarówno dla polityki, 
jak i dla wiary. Był to przystanek na drodze poszuki
wania większej jasności”.

KS. JERZY STAHL

Dwie konferencje

BOSSEY

Instytut ekumeniczny w Chateau de 
Bossey k. Genewy co roku gromadzi 
duchownych i świeckich działaczy 
kościelnych z całego świata, z róż
nych Kościołów i wyznań. Od poło
wy października do końca lutego 
trwają studia ekumeniczne organi
zowane we współpracy z uniwersy
tetem genewskim (tematem minio
nego semestru było hasło VI Zgro
madzenia SRK w  Vancouver—„Je
zus Chrystus życiem świata”, nad
chodzącego zaś będzie — „Widzial
na jedność Kościoła w podzielonym 
świecie”), w okresie wiosenno-letnim 
natomiast kilku-kilkunastodniowe 
seminaria.
Jednym z nich było zorganizowane 
przez ustępującego dyrektora Insty
tutu, prof. Karla Hertza (luteranin,

USA), i byłego długoletniego wice
dyrektora, pastora Alaiina Blancy 
(reformowany, Francja), spotkanie 
nt. „Tożsamość reformowana a dą
żenia ekumeniczne w Kościele i spo
łeczeństwie” (27 czerwca — 8 lipca 
br.).
W seminarium tym, w którym mia
łem możność uczestniczyć, brało 
udział 30 osób z Europy, Azji, Afry
ki i USA (przez dwa dni był także 
gość z Australii, piątego kontynen
tu) — duchowni, świeccy, studenci 
— protestanci i prawosławni. Orga
nizatorzy starali się przedstawić mo
żliwie szeroki wachlarz zagadnień 
związanych z tematem, podstawę 
stanowiło 6 referatów, a dyskusje 
plenarne i w grupach — niejedno
krotnie bardzo ożywione i przeno
szone na czas posiłków i czas wol
ny — były cennym uzupełnieniem

seminarium. Sądzę, że warto przy
najmniej zasygnalizować Czytelni
kom poruszane problemy.

Pierwszy referat „Słowa i obrazy” 
pastora Alaina Blancy podnosił waż
ny, wyróżniający reformowanych, 
temat stosunku do wyobrażania Bo
ga w świetle II przykazania (II 
Mojż. 20:4—6), nie znanego w trady
cji katolickiej i luterańskiej. Refe
rent nie ograniczył się do przed
stawienia stanowiska Reformacji, 
nauczania Kalwina (słuchacze otrzy
mali odbitki odpowiedniego tekstu 
z „Naukii reliJgii chrześcijańskiej”) 
czy reformowanych ksiąg wyznanio
wych, ale podniósł szereg istotnych 
dla dzisiejszego chrześcijaństwa 
kwestii: ważności Starego Testa
mentu w zwiastowaniu kościelnym, 
zacierania wagi słowa przez mass-
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-media, obrazofaurstwa., stosunku do 
kultury, co znalazło później swój 
wyraz w dyskusjach grupowych.

Dobrym wprowadzeniem do następ
nego tematu była wycieczka do po
bliskiej Genewy, gdzie uroczy cice
rone—pastor Mc Gcimish, Irlandczyk 
pracujący w Kościele genewskim — 
pokazywał nam zabytki reforma- 
cyjne. Katedra św. Piotra, audyto
rium Kalwina, potężny pomnik Re
formacji, wreszcie wystawa w bi
bliotece uniwersytetu — to etapy 
tej wyprawy.

Kolejny dzień seminarium. Prof. 
Pierre Frankel z uniwersytetu ge
newskiego przedstawia „Tradycję 
reformowaną na tle Reformacji 
XVI w.” Jest to przypomnienie naj
ważniejszych momentów Reformacji 
szwajcarskiego Zwiingliego, Kalwina 
i ich następców oraz tych podstawo
wych założeń teologicznych, które 
później znalazły swój wyraz w ca
łym bogactwie i różnorodności Koś
ciołów reformowanych.

Następnym wykładowcą jest zna
ny reformowany teolog szwajcarski, 
prof. Lucas Vischer, były długolet
ni przewcdniczący Komisji „Wiara 
i Ustrój” SRK, obecnie prowadzą
cy Departament Teologii Światowe
go Aliansu Kościołów Reformowa
nych. Jego wykład „Wyznania i wy
znawanie” jest właściwie interesu
jącym uzupełnieniem i rozwinięciem 
dokumentu „Powołani do świadect
wa Ewangelii dziś”, który otrzy
maliśmy jako materiał do dyskusji. 
Dokument ten jest materiałem stu
dyjnym dla Kościołów członkow
skich Aliansu, przygotowanym po 
ubiegłorocznym Zgromadzeniu w 
Ottawie przez zespół pod kierun
kiem tego teologa. W prostych sło
wach i jasnych sformułowaniach 
prof. Vischer przedstawia problemy 
tradycji reformowanej. Zasada „ec- 
clesia reformata semper reforman- 
da (Kościół reformowany, który 
stale musi się reformować) sprawi
ła, że świat reformowany nigdy nie 
miał jednolitej wspólnej konfesji i 
żaden Kościół nie uważał swej kon
fesji za zamkniętą i zakończoną. Kry
teriami były i są: Słowo Boże i ciągłe 
otwarte pytanie, co Duch Sw. mówi 
do Kościoła dzisiaj. Dzisiejsza nowa 
sytuacja i nowy kontekst kultural
ny (na 150 Kościołów Aliansu 2/a 
należy do trzeciego świata) spra
wiają, że nie wraca się do XVI wie
ku, ale próbuje tworzyć nowy mo
del współczesnego wyrażania wia
ry, nie pytając niejednokrotnie o or

todoksję reformowaną. Konfesja 
Kościoła Wyznającego z Barmen 
(1934), której głównym autorem był 
Karol Barth, rozpoczęła nowy kie
runek działania (nb. jedno z przy
szłorocznych seminariów w Bossey, 
„Wyznawanie Chrystusa dziś”, po
święcone będzie ekumenicznemu 
wymiarowi tej konfesji). Zmienia 
się nie tylko treść, ale i forma no
wego wyznawania —aklamacja (Je
zus Chrystus jest Panem), modlit
wa, doksologia, nauczanie; formy ka
techetyczne, liturgiczne, polemiczne 
itp. Istotny jest też kontekst eku
meniczny współczesnych konfesji re
formowanych, dążenie do unii z 
Kościołami o podobnej doktrynie 
jest wypełnianiem tradycji reformo
wanej — stąd tak powszechne dzi
siaj negocjacje połączeniowe.

Ciekawy wykład wzbudza ożywioną 
dyskusję. Prof. Vischer odpowiadać 
musi na wiele różnorodnych pytań. 
Przypomina, że wyznanie wiary nie 
może brać się z powietrza, ale mu
si być związane z konkretną sytua
cją, odpowiadać na problemy współ
czesnego świata: pokoju, głodu, ra
sizmu. Przykład Południowej Afry
ki (a mamy wśród uczestników 
kursu zarówno przedstawiciela 
„czarnego”, jak i „białego” Kościoła 
reformowanego, co podwyższa tem
peraturę dyskusji) pokazuje, jak nie
łatwo jest znaleźć odpowiedź na pa
lące problemy: o ile stanowisko 
wobec dyskryminacji rasowej jest 
jednoznaczne, o tyle w sprawach 
militarnych już nie. Inną sprawą 
jest niezrozumienie np. problemu 
głodu, kiedy nie jest ważne pytanie 
c o, ale czy  będzie się jeść.

Jeszcze raz powraca sprawa sto
sunku do tradycji. Profesor zwraca 
uwagę na niebezpieczeństwo kładze
nia zbytniego nacisku w środowis
kach reformowanych na „semper re- 
formanda”, (konieczność ciągłej re
formy), co powoduje zagubienie 
wspólnego dobra ortodoksji Kościoła 
pierwszych wieków i podstawowych 
konfesji. Mówi też o właściwie poję
tym ekumenizmie, gdzie nie powin
no występować zacieranie własnej 
tradycji wyznaniowej, a gdzie gro
zi niebezpieczeństwo gubienia — z 
konferencji na konferencję — czys
tości drogi, jaką powinniśmy kro
czyć jako Kościół.
Bogaty problemowo pierwszy ty
dzień seminarium zamyka wykład 
dyrektora Instytutu: „Tożsamość re
formowana w USA: czy schizofre
nia teologiczna?” Ten zaskakujący

tytuł znajduje wyjaśnienie W przed
stawionym przez prof. Hertza obra
zie bardzo zróżnicowanej społecz
ności reformowanej w USA. Złoży
ły się na to zarówno różne po
czątki: angielski purytanizm z sil
nie rozwiniętym kongregacjonaliz- 
mem, szkocki prezbiterianizm i 
wreszcie holenderski i niemiecki 
pietyzm jak też różne szkoły teolo
giczne. Uwarunkowania polityczne 
(wojna secesyjna) i społeczne 

wreszcie wpływy entuzjastycznego 
chrześcijaństwa spowodowały do
datkowe, do dziś nie przezwyciężone 
zróżnicowania. Różnorodność trady
cji i orientacji teologicznych spra
wia, że nie wszystkie Kościoły są 
otwarte ekumenicznie, a niektóre są 
wręcz wrogo nastawione do tego 
ruchu. Ten skomplikowany obraz 
stawia dziedzictwo reformowane w 
USA w sytuacji dwuznacznej, jeśli 
nie wręcz schizofrenicznej — kon
kluduje profesor.

Przedstawiona przeze mnie pokrót
ce tematyka kolejnych wykładów 
sugerować może, że seminarium 
ograniczało się tylko do nich, ale 
oczywiście tak nie było. Spotykaliś
my się na dyskusjach plenarnych i 
w 3 grupach dyskusyjnych, gdzie 
kolejne dni przynosiły nie tylko 
lepsze poznanie się i zbliżenie ucze
stników, lecz także nowe pytania i 
nowe problemy. Gidy więc przycho
dzi do podsumowania pierwszego 
tygodnia, zachodzi konieczność wy
selekcjonowania problemów pod 
dalszą dyskusję. Po długich nara
dach pozostaje pięć: rozumienie eku
menizmu, problemy hermeneutycz- 
ne, eucharystia, natura konfesji i 
Kościoła, stosunek do świeckiego 
społeczeństwa.

Zajęcia grupowe^ wspólne posiłki, 
krótkie nabożeństwa-medytacje 
(przygotowywane codziennie przez 
inny zespół uczestników), spacery, 
indywidualne rozmowy — sprzyja
ją lepszemu poznaniu się, tworzeniu 
chrześcijańskiej wspólnoty. Ta 
wspólnota znajduje swój wyraz w 
niedzielnym nabożeństwie komunij
nym. Nabożeństwo przygotowuje 
grupa reformowanych, mnie przypa
da w udziale usługiwanie Sakramen
tem. Ale i tu okazuje się, jak różne 
są formy liturgiczne w różnych 
Kościołach — aby zadowolić wszy
stkich „współcelebrantów”, musimy 
ułożyć specjalną liturgię. W kaplicy 
Instytutu w niedzielny poranek 
gromadzą się wszyscy w jednym 
kręgu: i organizatorzy, i uczestnicy
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seminariom „blue angels” — 6
dziewcząt wolontariiuszek, pomaga
jących w prowadzeniu domu. 
Wspólne pieśni, modlitwy w trzech 
językach, trzy krótkie różnojęzycz
ne rozważania. Wzruszającym mo
mentem jest znak pokoju — nie 
zdawkowe gesty, ale braterskie uś
ciski każdego z każdym, serdeczne, 
bezpośrednie słowa. To moment 
wspólnoty, którego nie zastąpią żad
ne oficjalne spotkania. A potem 
Komunia — kolejno wzdłuż kręgu 
łamiąc rozdaję chileb, później krą
ży kielich podawany z rąk do rąk. 
W Komunii uczestniczą niemal 
wszyscy (z wyjątkiem prawosław
nych). A po ostatnim „amen” dłu
go trwa cisza i nikt nie rusza do 
wyjścia...

Drugi tydzień seminarium rozpoczy
na się od przedstawienia sytuacji 
Kościołów reformowanych w róż
nych częściach świata i różnych 
uwarunkowaniach społecznych i po
litycznych przez uczestników z USA, 
Afryki Południowej, krajów socja
listycznych (NRD) i Indonezji.
Po południu — kolejna wycieczka 
do Genewy ̂ tym razem do centrum 
ekumenicznego, gdzie mieszczą się 
nie tylko biura Światowej Rady 
Kościołów, ale też niektórych rodzin 
wyznaniowych. Na Route de Ferney 
trwa gorączka przygotowań do VI 
Zgromadzenia ŚRK w Vancouver, 
trudno jest o zorganizowanie spot
kania z którymś z „oficjeli”. Dla 
nas przygotowano jedno — z sekre
tarzem Aliansu reformowanego, ks. 
dr. Edmondem Per retem, który w 
wyczerpujący sposób przedstawia 
strukturę, założenia i działania 
Aliansu. Potem zwiedzamy rozległy 
gmach centrum. A później — znów 
porcja teologii. Prof. Gabriel Vaha- 
nian (reformowany Alzatczyk wy
kładający w USA) przedstawia „Etos 
protestancki”. Początkowo jest to jas
ny szkic historyczny ̂ natomiast gdy 
wykładowca przechodzi do proble
mów współczesnego modelu życia 
chrześcijanina w zmieniającym się 
świecie, w warunkach rewolucji 
technologicznej, socjalnej i kultural
nej, czyni to w sposób zawiły i nie
zrozumiały. Nic też dziwnego, że 
wywołuje to ożywioną dyskusję, 
która zdaje się wykazywać bezsil
ność współczesnego języka teologicz
nego (G. Vahanian reprezentuje tzw. 
teologię śmierci Boga).

Ostatni wykład prof. C.S. Songa 
(prezbiteriański teolog z Taiwanu,

Komisja „Wiara i Ustrój” ŚRK), 
„Teologia reformowana z .perspek
tywy trzeciego świata” przedstawia 
całkiem inne spojrzenie na świadec- 
wo reformowane. Duch reformowa
ny — otwarcie się na świat, zaan
gażowanie w porozumienie między 
ludźmi — w Azji powoduje wyraź
ną polaryzację wśród Kościołów 
protestanckich z powodów politycz
nych t walki o prawa człowieka, o 
godność ludzką (znamiennym przy
kładem jest skazanie przez sąd woj
skowy na Taiwanie sekretarza ge
neralnego Kościoła prezbiteriańskie- 
go, pastora Kao, na 7 lat więzie
nia za pomoc dla opozycji politycz
nej). Zderzenie z innym kulturowo 
światem, z innym sposobem myśle- 
nia? a także pozycja chrześcijaństwa 
jako mniejszości religijnej (w skali 
światowej — jest ok. 33% chrześ
cijan, w Azji — tylko ok. 8%) sta
wia przed teologią całkiem inne i 
nowe, nie znane chrześcijaństwu za
chodniemu zadania. I znów dyskus
ja, znów szereg pytań, znów szereg 
nowych problemów.

Gdy w końcu dochodzi do próby 
podsumowania dwutygodniowego se
minarium i odpowiedzenie na pyta
nie, na czym polega tożsamość re
formowana, okazuje się to niemo
żliwe. Nie ma jednej linii tradycji 
reformowanej (typowym przykła
dem wspomniana sytuacja w USA), 
nie ma jednego ustroju kościelnego, 
jednolitych struktur? zasada ,temper 
reformanda” tworzy ciągle nowe sy
tuacje, a rodzina Kościołów refor
mowanych tworzy szeroki wachlarz 
postaw: od fundamentalizmu przez 
liberalizm do ruchów charyzmatycz
nych. Ale na pewno tożsamość re
formowana oznacza otwarcie siię na 
zewnątrz, skierowanie na przysz
łość i Królestwo Boże, oznacza do
cenianie realności świata i walkę o 
uświęcenie życia. A otwarcie się na 
sprawy ekumenii chyba najlepiej 
potwierdziły i potwierdzają dzieje 
ruchu ekumenicznego.

Rozstajemy się bogatsi o wiedzę, no
we doświadczenia, o przeżycie real
nej społeczności, jaką daje pobyt 
w Bossey.

FEKETIĆ

Druga konferencja, w której uczest
niczyłem, miała już charakter czys- 
sto konfesyjny. Konferencja teolo
giczna Ober wart — pastorów re
formowanych z Europy — organi
zowana jest co 2 lata przez austriac

ki Kościół reformowany na prze
mian w Gberwart (Austria) i poza 
Austrią. W tym roku spotkanie 
ma miejsce w ośrodku jugosło
wiańskiego Kościoła reformowanego 
w Feketić w północnej Wojewodi- 
nie (11 —16 lipca). Uczestniczy w 
nim 45 pastorów, niektórzy z żona
mi — są pastorzy z Europy zachod
niej, z NRD, Węgier? Rumunii, Cze
chosłowacji. Jest też jedyny du
chowny reformowany z księstwa 
Lichtenstein.
W obradach uczestniczy dobrze zna
ny z niemieckich Kirchentagów 
młodzieżowy zespół wokalno-mu
zyczny P. Jannsena. Obszerne par
terowe zabudowania ośrodka (część 
z nich to dawny sierociniec) mogą 
pomieścić wszystkich. Upalna pogo
da sprawia, że zajęcia odbywają się 
głównie na dużej werandzie. Ku me
mu rozczarowaniu językiem konfe
rencji jest niemiecki tłumaczony dla 
licznego grona węgierskojęzycznego 
(znają ten język organizatorzy — 
Austriacy: superintendent Imre Gy- 
enge i pastor Balazs Nemeth, a tak
że reformowani jugosłowiańscy i 
rumuńscy), muszą więc korzystać z 
pomocy usłużnych Szwajcarów i 
małżeństwa Słowaków. Okazuje się, 
że cała okolica jest dwujęzyczna, 
napisy w serbskim i węgierskim, na 
ulicy łatwiej rozmówić się w tym 
drugim języku. A zarówno jugosła- 
wiański, jak i rumuński Kościół re
formowany to poniekąd „filie” Koś
cioła węgierskiego, co wynika z uwa
runkowań historycznych.
Temat konferencji „Praca nad Bi
blią. Różnorodność metod i ich teo
logicznych założeń” zapowiadał mo
żliwość pogłębienia przynajmniej 
teoretycznej wiedzy o egzegezie bi
blijnej. Tymczasem jedyny prele
gent prof. Walter Hollenweger, 
Szwajcar wykładający w Birming
ham, dał jeden tylko przykład tzw. 
egzegezy narratywnej, kluczowej 
dla teologii interikulturalnej, którą 
reprezentuje. Była nim opublikowa
na wcześniej jego praca „Wizyta 
u Łukasza”, oparta na tekstach II 
Mojż. 14, Łuk. 2:1—14, II Kor. 
6:4—11 i Łuk. 19:1—10. Ta, można 
tak ją określić, fantazja historycz- 
na? przeplatana songami (stąd uza
sadniona obecność zespołu muzycz
nego), świadcząca o wiedzy autora 
i dużym wyczuciu sytuacji pierwot
nego Kościoła — spotkała się z po
wszechną krytyką. Świadczyły o tym 
zarówno przygotowane wypowiedzi 
krytyczne biskupa węgierskiego 
Kiirtiego i holenderskiego pastora
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van Andela, jak i ożywiona wielo
godzinna dyskusja. W proteście prze
ciw temu przykładowi współczesnej 
teologii zjednoczyli się przedstawi
ciele ortodoksyjnego Kościoła wę
gierskiego i pastorzy z liberalnych 
Kościołów zachodnich. Argumenty 
prof. Hollenwegera, że metody teo
logii interkulturalnej sprawdzają się 
w kontaktach z buddystami i mu
zułmanami w Birmingham, spot
kały się ze zdecydowaną odprawą. 
Dyskutanci zarzucali jej brak uni
wersalności, brak możliwości wy
korzystania jej w odniesieniu np. do 
sytuacji Kościoła we wschodniej 
Europie. Egzegeza biblijna nie mo
że być wspierana fantazją literac
ką, musi być wierna Ewangelii, ma 
służyć rozwijaniu wiary. Padały 
wręcz pytania o sens tego spotka
nia i kontynuowania konferencji 
Oberwart w przyszłości. Nic też

■ ■ ■ ■ n r a H B H E a H R H H H H n B H

dziwnego, że drugi punkt programu, 
jakim był tekst sceniczny „Mszy 
młodzieżowej” prof. Hollenwegera, 
ograniczono tylko do elementów 
muzycznych.

Napiętą atmosferę rozładowywały 
liczne songi z ostatniego Kirchen- 
tagu, wykonywane przez wszystkich, 
przygotowane przez superintendenta 
Gyengego medytacje biblijne, boga
to ilustrowane przezroczami, wresz
cie wielka serdeczność i gościnność 
gospodarzy.

Uzupełnieniem programu było 
wspólne ze zborem w Feketić na
bożeństwo komunijne. Musieliśmy 
wkładać krawaty i wbijać się mimo 
upału w marynarki, by nie urazić 
odświętnie (tzn. czarno) ubranych 
parafian. Oczywiście liturgia i ka
zanie były w języku węgierskim,

nam tłumaczono jedynie najważ
niejsze wątki.

Zaskakującym dla gości było to, że 
do Komunii przystępowali kolejno 
rzędami wszyscy (!) uczestnicy na
bożeństwa. Zakończyła konferencję 
wizyta, a później wspólna z radą 
parafialną wieczerza w gościnnej 
parafii pastora Antala Kissa w Mo
rawicy. Mimo wspomnianych wyżej 
napięć wynikłych ze spotkania ze 
współczesną teologią (ciekawe, że 
podobnie miało to miejsce w Bossey, 
w zróżnicowanej wyznaniowo i kul
turowo grupie!), mimo kłopotów ję
zykowych — pozostało mi wraże
nie rodzinnej atmosfery, rozśpiewa
nego grona, braterstwa i wielkiej 
gościnności współwyznawców z Fe
ketić, dla których ta konferencja 
była niewątpliwie wielkim wyda
rzeniem.

TOMASZ STRZEMBOSZ

Droga do zmartwychwstania

Od blisko dwóch lat w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie w każdy pierwszy poniedziałek mie
siąca o godzinie 19 odbywają się nabożeństwa ekumeniczne, zainicjowane przez dwóch świeckich katolików i za
razem naszych kolegów po piórze — red. red. Jana Tuirnaiua i Grzegorza Polaka z „Więzi”. Ich inicjatywa była 
odpowiedzią na wezwanie przeora Taize, brata Rogera Schutza, aby każdy uczestnik tzw. Soboru Młodych 
(Rzym) starał się po powrocie do swego kraju być zaczynem pojednania we własnym środowisku. Tę dwójkę ka
tolików wsparła dwójka ewangelików reformowanych: Ingeborga Niewieczerzał i Władysław Sc holi oraz Maria 
Giedź i Tadeusz Wyszomirski — katoliczka i prawosławny. Władze Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, przy
chylne wszelkim inicjatywom prawdziwie ekumenicznym udostępniły na nabożeństwa warszawską świątynię. 
Tematykę poniedziałowych spotkań modlitewnych wyznacza „Ekumeniczny kalendarz modlitw” ułożony wspólnie 
przez Światową Radę Kościołów i Kościół Rzymskokatolicki. Ponadto uwzględnione są wszystkie wielkie wyda
rzenia w kalendarzu ogólno chrześcijańskim (Adwent, Boże Narodzenie, Zmartwychwstanie), a także własne pro
blemy Kościołów i chrześcijan w Polsce. '
Wśród różnych kaznoćŁziejów, zapraszanych do wygłaszania kazań, znaleźli się także trzej biskupi — katolicki 
(ks. Władysław Miziołek),, reformowany (ks. Zdżisław Tranda) i metodyistyczny (ks. Witold Benedyktowie z). 
Ostatnie nabożeństwo przypadło dokładnie w 39 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia 1983, i 
poświęcone było chrześcijańskiej refleksji nad tym tak ważnym i tak żywo nas obchodzącym do dziś wydarze
niem. O wygłoszenie takiej refleksji organizatorzy poprosili dr. Tomasza Strzembosza, znanego historyka i auto
ra książek o problematyce poświęconej walce wyzwoleńczej i akcjom zbrojnym w latach okupacji.
Poniżej drukujemy tekst tego wystąpienia i gorąco zachęcamy Czytelników mieszkających w Warszawie, aby 
osobistym udziałem w poniedziałkowych nabożeństwach wsparli tę autentyczną inicjatywę krzewienia „oddolnej” 
ekumenii. Organizatorom zaś życzymy wytrwałego torowania dróg do jedności.

Redakcja

Steiner, młody francuski pisarz żydowskiego 
pochodzenia, wywodzący się z Polski, ale nie 
czujący się Polakiem, w swej inteligentnej i 
kąśliwej książce o powstaniu warszawskim na
pisał, że rozmawiający z nim po francusku Po
lacy notorycznie mylili słowo „la resurrection”, 
rezurekcja, ze słowem „Vinsurrection” — po
wstanie. Wyciągał z tego różne złośliwe wnio

ski, ale miał także trochę racji. Wszak Juliusz 
Słowacki wołał w „Kordianie”:

Pij, drużyno, pij drużyno!
Chrystus wodę zmienił w wino,

Gdy weselny słyszał śpiew,
Gdy wesele było w Kanie...
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A gdy przyszło Zmartwychwstanie,
Chrystus wino mienił w krew...
Jutro błyśnie jutrznia wiary!

Nie chcą jednak podejmować wątku, w któ
rym zmartwychwstanie Polski kojarzy się ze 
Zmartwychwstaniem Chrystusa. Interesuje 
mnie inna relacja: relacja pomiędzy udziałem 
w powstaniu a zbawieniem, osobistym zmar
twychwstaniem człowieka.

Co oznacza słowo powstanie? Co oznacza ono 
w wymiarze ludzkim? Powstanie to walka, to 
zabijanie — ale czy tylko walka z wrogiem? 
Powstanie to przede wszystkim decyzja. De
cyzja dramatyczna. Z czego ona wyrasta? I 
co różni powstańca od żołnierza? Powstaniec 
to człowiek skrzywdzony. Człowiek, którego 
pozbawiono ojczyzny — nie tylko niepodległe
go państwa, ale często także prawa do uważa
nia się za członka określonego narodu, prawa 
do własnej tożsamości, do osobistej i społecz
nej wolności. To człowiek na codzień podlega
jący przemocy innych i z tą przemocą walczą
cy. Żołnierz bije się na rozkaz. Walczy o honor 
swego króla, o rozszerzenie granic, o łuvy, albo 
po to, aby odeprzeć napad. Jest zmobilizowany 
czy zwerbowany, dano mu broń, otrzymał roz
kaz. Powstaniec zawsze walczy o sorawy egzy
stencjalne, podstau)owe. Sam sobie to nakazu
je. Walczy ochotniczo, idzie sam.

Co musi poprzedzić decyzję poiostańcza? Z 
czeao ona wyrasta? Wyrasta ze świadomości 
dotkliwepo braku, braku tak dojmującepo, że 
aż żądającego zmiany oołożenia za. najwyższą 
cene; z uczucia zniewolenia, z odczucia, braku 
poszanowania wolności i aodności, osobistej i 
zbiorowej, z odczucia braku możliwości samo- 
realizacji, a często także i chleba. Najczęściej 
z braku i wolności, i chleba, i godności — a 
wiec tych wartości, które uważa sie za najważ
niejsze, bez których życie przestaje być ży
ciem godnym.

Odczucie to musi być bardzo silne, bardzo doj
m u ją c e musi dojrzewać od dawna, bo decyzja 
wywołania pov)stania czy udziału w powstaniu 
jest zawsze bardzo trudna. Nie zawsze musi 
być szaleńcza — zawsze jest trudna. Trzeba 
wyjść z cieołeao domu. z codzienności znanej 
i przez to bezpieczne i. Trzeba wyjść poza sie
bie samego, narazić siebie na ogromne ruzuko 
cierpienia i śmierci, więzienia, czasem tortur. 
Trzeba z własnej woli porzucić codzienny but. 
może i nędzny, ale jakoś trwający. Trzeba 
zdobyć się na dodatkowy wielki wysiłek. Trze
ba zdobyć się na odwagę.

Wychodzi się z tego codziennego dniay z co
dzienni eon swojego „ja”, w imię jakichś warto
ści, przede wszystkim niematerialnych. Żoł
nierz idzie na rozkaz — musi. Powstaniec pow
staje przeciwko dominującej do dzisiaj potę
dze. często \obrew najbliższemu otoczeniu, w 
imię wartości, w imię przyszłości, Powstaniec 
sprzeciwia się złu .

Powstanie 1863 roku. Ilu poszło, by bić się o 
niepodległość, gdyż miało nadzieję na wolność, 
a ilu poszło tylko dlatego, że uznało, iż nie 
wolno im siedzieć w domu, kiedy walczą i gi
ną Rodacy... Ilu więc poszło z solidarności, u- 
znając ją za wartość przerastającą wartość ży
cia? Ilu poszło narażając nie tr/lko siebie, ale 
i najbliższą rodzinę, i to wtedy, gdy już nie 
było żadnej nadziei? Tak jak bez nadziei poszli 
oficerowie napoleońscy w roku 1830... Ich de
cyzja była najbardziej osobista i jednocześnie 
najbardziej dramatyczna. Wynikała z pobudek 
ideowych. Zwłaszcza u młodzieży. Ona szła nie 
tyle zabijać, ile ofiarowywać siebie.

Ale powstania nie muszą być zawsze związa
ne z zabijaniem. Tłum demonstrujący z krzy
żem i chorągwiami na Placu Zamkowym był 
w rzeczywistości tłumem powstańczym, który 
nie zabijał nikogo. Przeżyliśmy powstanie, w 
którym nie zabito ani jednego człowieka aż do 
momentu, gdy zostało ono frontalnie zaatako
wane...

Aby wyrwać się z niewoli, aby odzyskać za
braną niepodległość, trzeba najpierw powstać 
w sobie; wewnętrznie. Trzeba zdusić egoizm, 
trzeba odrzucić małą stabilizację. Trzeba zna
leźć w sobie siłę do podjęcia ryzyka. Najczę
ściej trzeba się wyrwać z siebie samego. Mó
wię tu nie o tłumie insurekcyjnym. Mówię o 
ludziach świadomych wagi dokonywanego 
czynu, o rzeczywistych powstańcach. Gdyby w 
decyzji powstańczej nie było tego odrzucenia 
siebie samego, owej ofiary i zrywu ku warto
ściom, droga dwóch nowych świętych — brata 
Alberta i Rafała Kalinowskiego — nie mogła
by uńeść przez służbę powstańczą do służby 
Bogu. Walka powstańcza to walka ze złem, aż 
do utraty życia.

Właśnie powstanie warszawskie, którego rocz
nicę dziś obchodzimyy zawierało szczególnie 
dużo aspektów walki ze złem i wymagało 
szczególnie wielkiej ofiary. Była to zarazem 
walka o najcenniejsze ludzkie wartości. Za
pewne istniał także element zemsty, chęć od
wetu, odpowiedzenia przemocą na wieloletnią 
przemoc, ale także coś o uoiele większego. Gdy
by tak nie było, nie byłoby tego loszystkiego, 
co powoduje, że co roku na cmentarzu woj
skowym w pierwszym dniu sierpnia dzieje sie 
to, co się dzieje. Nie byłoby tej zadumy nad 
grobami otoczonymi taką miłością i tego, co 
odnajdują tu ludzie młodzi. Ujawniła się tutaj 
jakaś wartość i wartość ta żyje do dziś.

Było coś pięknego w tych chłopcach i dziew
czętach, jeżeli możemy ich kochać do dzisiaj; 
jeżeli ci, co przeżyli, potrafią do dziś wspomi
nać tamto lato, lato, w którym realizowała się 
ich lepsza część, ów zryw wewnętrzny, który 
poprzedził zryw z bronią w ręku. Było w tej 
walce powstańczej coś, co tych ludzi zmieniało 
i przebudowywało, co ich — jak brata Alberta 
— zbliżało do nieskończoności. Była w tej wal
ce droga do zmartwychwstania.
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MAREK RUSZCZYĆ

Portret

warszawskiego milionera
CZĘSC d r u g a

Rozbudzone manifestacyjnym pogrzebem genera
łowej Sowińskiej nastroje patriotyczne wzrastały, cze
mu sprzyjała 30 rocznica powstania listopadowego. 
Trwały po warszawskich kościołach manifestacyjne 
nabożeństwa ku czci trzech wieszczów: Adama, Juliu
sza i Zygmunta, składano kwiaty na grobach bojow
ników 31 roku, mieszczaństwo i szlachta rozpoczęły 
akcję adresów do cara, domagających się swobód na
rodowych w Królestwie. Wszystkie te odgórne i od
dolne akcje elektryzowały społeczeństwo, aktywizo
wały szczególnie młodzież, inteligencję, młodsze du
chowieństwo różnych wyznań, sfery rzemieślnicze i 
niezamożną szlachtę. Rząd zaborczy nie myślał przy
patrywać się temu biernie. W lutym odbywał się w 
Warszawie zjazd Towarzystwa Rolniczego pod prze
wodnictwem pana Andrzeja Zamoyskiego. Zjechało 
się do Warszawy ponad tysiąc szlachty z różnych za
kątków kraju. Odezwy i wiersze patriotyczne krążyły 
w tysięcznych odpisach, przypominając o żałobie na
rodowej, o konieczności uwłaszczenia chłopów, wzy
wając do udziału w manifestacji ku pamięci bitwy 
grochowskiej 25 lutego. Tego dnia na Rynku Starego 
Miasta po nieszporach odbyła się tłumna manifestacja: 
śpiewano pieśni narodowe i niesiono, wśród kościel
nych, chorągwie z patriotycznymi godłami. Żandarme
ria konna i policja rzuciły się na tłum, płazując i sie
kąc szablami zarówno manifestantów, jak i zgroma
dzoną wokół publiczność.
Oburzenie było tak wielkie, że mimo aresztowań 
wśród organizatorów postanowiono powtórzyć pochód 
za dwa dni, wzmożono agitację wśród delegatów To
warzystwa Rolniczego, choć Zamoyski ostro się temu 
sprzeciwiał. 27 lutego 1861 r., po odprawionym w koś
ciele na Lesznie nabożeństwie, zebrani ruszyli na Sta
re Miasto. Na Placu Zamkowym pochód został rozpro
szony nahajkami przez sotnię czerkiesów, a równo
cześnie kozacy, biorąc wychodzący z kościoła na Kra
kowskie Przedmieście pogrzeb za nowy pochód, rzu
cili się na kondukt, zbili księży i rodzinę niebosz
czyka, połamali krzyż. Na ten widok tłumy na chod
nikach miotać zaczęły na Rosjan obelgi, posypały się 
kamienie, gromady bardziej zdeterminowanych zaczęły 
laskami i czym popadło okładać kozaków. Wówczas 
stojący niedaleko Zamku gen. Zabłockij kazał otwo
rzyć ogień do tłumu. Zabito pięć osób, a wszystko 
były to ofiary przypadkowe: obywatele ziemscy Rut
kowski i Karczewski wychodzili właśnie z sali obrad 
Towarzystwa Rolniczego, a robotnik Brendl, rzemieśl
nik Adamkiewicz i uczeń szkoły realnej Arcichiewicz

wracali ze swych zajęć. Salwy raniły kilkanaście 
osób. Na mieście zapanowało straszliwe wzburzenie...

W salonach Resursy Kupieckiej, w dawnym pałacu 
Mniszchów przy ul. Senatorskiej, wrzało. Z inspiracji 
Kronenberga wyłoniono Delegację Miejską, która za
nieść miała na Zamek księciu Gorczakowowi protest 
przeciw krwawym zajściom oraz zażądać oddania jej 
władzy w Warszawie dla stopniowego uspokojenia 
nastrojów. W skład Delegacji, poza Kronenbergiem 
weszli: Kraszewski, redaktor „Gazety Warszawskiej”, 
Józef Kenig, bardzo w Warszawie popularny dr Ty
tus Chałubiński, fotograf Karol Beyer, kupiec Ksawery 
Szlenkier, weteran powstania listopadowego, gen. Ja
kub Lewiński, starszy Zgromadzenia Szewców Stanis- 
sław Hiszpański, dwaj księża kanonicy kapituły war
szawskiej Stecki i Wyszyński, znany nam już bankier 
Matias Rosen, ziemianin Jakub Piotrowski i adwokat 
August Trzetrzewiński. Późno, bo o 11 wieczorem, de
legacja przybyła na Zamek i została przyjęta przez 
namiestnika. Przy oknie na lewo stał Szlenkier, z nim 
w jednym rzędzie na prawo Kronenberg, następnie 
księża Wyszyński i Stecki. Za nimi zgrupowali się 
pozostali, tylko szewc Hiszpański został przy drzwiach 
wejściowych do sali audiencjonalnej. Książę Gor- 

. czakow wkroczywszy na salę w towarzystwie kurato
ra Muchanowa przemówił do delegacji z góry i ostrym 
głosem:

— Nieszczęście się stało!
— Wielkie nieszczęście — powtórzył Szlenkier pod

nosząc głos i patrząc równie srogo na księcia-namiest- 
nika. — Proszę nie myśleć, że policją, żandarmami i 
bagnetami można lud zastraszyć! We krwi niewinnej, 
którą przed chwilą przelano, macza, on swe białe 
chusty, jako symbol niewinności i pomsty. Ten sam lud 
pójdzie z radością jako ofiara na wasze armaty i 
ostrza waszych bagnetów, albowiem widział on, jak 
poniewierano i bito jego księży w szatach kapłańskich 
i jak profanowano krzyż święty, łamiąc go. Tak, mości 
książę! I my mamy Boga na niebie, przed którego osą
dem kiedyś staniemy, tymczasem zaś wszystkie narody 
cywilizowane patrzą z głębokim smutkiem na ten nasz 
nieszczęsny naród i na jego rząd, który każe na uli
cach strzelać do bezbronnych ludzi...
Niecodzienne to było wydarzenie, aby starszy Zgro
madzenia Kupiectwa warszawskiego tak przemawiał 
do wszechwładnego dotąd namiestnika carskiego. Pod
czas tej przemowy Szelenkiera, jak zanotowali pa- 
miętnikarze, Kronenberg gniewnie mu potakiwał i ca
łym wyrazem twarzy dawał wyraz swemu oburzeniu. 
Gorczakow stracił całą swą wyniosłość, był przerażo
ny, parę godzin wcześniej miał na karku Andrzeja 
Zamoyskiego, który z wielką odwagą i zapalczywością 
mówił o hańbie niewinnie przelanej krwi. Zastraszony 
namiestnik na jakiś czas oddaje Delegacji faktyczną 
władzę nad wzburzonym miastem. Pisał do cara, że 
musiał pójść na ustępstwa, „inaczej bowiem natych
miast, być może w ciągu doby, doszłoby do wybuchu 
potężnego powstania w Warszawie, a w ślad za tym 
w całym Królestwie”.
Delegacja Miejska wzięła na siebie zorganizowanie po
grzebu pięciu ofiar. 2 marca od rana wszystkie sklepy 
chrześcijańskie i żydowskie, wszystkie lokale publicz
ne były na znak żałoby zamknięte. Nieprzeliczone 
tłumy odziane w czerń zalegały Krakowskie Przęd
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Odczyt w salach Resur
sy Kupieckiej, która sta
ła się siedzibą kół zwią
zanych z powstaniem 
styczniowym. Tutaj w 
1861 r. wybrano Radę 
Miejską, tutaj w 1863 r. 
działał Wydział Wojny 
Rządu Narodowego

mieście, Czystą, plac Teatralny, Bielańską i Nalewki, 
którymi po nabożeństwie żałobnym w kościele św. 
Krzyża miał przechodzić kondukt. Nad porządkiem 
czuwała Straż Obywatelska złożona głównie z mło
dzieży akademickiej. Gdy dzwony oznajmiły ruszenie 
pochodu, ulice zaległa przejmująca cisza, a w miarę 
posuwania się orszaku dziesiątki tysięcy ludzi dołącza
ło, aby oddać hołd ofiarom. Przed trumnami szło 
połączone wspólnym bólem duchowieństwo katolickie, 
ewangelicko-reformowane i ewangelicko-augsburskie, 
żydowskie. Brakowało tylko duchownych prawosław
nych. „Pastorowie i rabini manifestowali łączność 
Polaków bez względu na różnice wyznania — powia
da w swej pracy »Powstanie styczniowe 1863<—1864« 
J. Graniec. — Niezliczone tłumy odprowadziły ofiary 
na Cmentarz Powązkowski, a składki na wsparcie dla 
rodzin i na pomnik poległych w ciągu dwóch tygodni 
dały drobnymi kwotami 138 248 złp. Nabożeństwa za 
nich odbywały się po całym kraju, wszędzie za przy
kładem Warszawy powstawały delegacje obywatelskie, 
biorąc w swoje ręce kierownictwo ruchem narodo
wym, jaki się ujawniał z olbrzymią siłą.”
Nie wiemy bezpośrednio, co myślał i czuł w tych ty
godniach członek Delegacji Miejskiej, Leopold Kro- 
nenberg. Dr Baranowski blisko z nim obcujący po
wiada, że „ten trzeźwy przemysłowiec i kupiec, roz
ważny bankier w owej chwili był pijany wrażenia
mi, jakie tak niespodziewanie na nas wszystkich 
spadły. I on był romantykiem, i on nie rozumiał in
nej polityki, nie widział innej drogi jak ta, która wio
dła do odbudowania Państwa Polskiego. Tak wnoszę 
z wrażeń osobistych.”
Żywot Delegacji Miejskiej i jej rządy w mieście nie 
trwały długo. Rozsierdzony car rozwiązał Delegację. 
Tak oto despotyzm rosyjski pchał teraz nieubłaganie 
różne odłamy społeczństwa polskiego na drogę rewo
lucji, aktywizował partię ruęhu — Czerwonych, a gdy

powstanie iwybucbrnie, przystąpią doń i Biali, w któ
rych szeregach znajdzie się Kronenberg.
W 1862 r. władze carskie, pragnąc rozładować wybu
chową sytuację w Królestwie Polskim, zdecydowały 
się powierzyć władzę cywilną margrabiemu Aleksan
drowi Wielopolskiemu, którego program streszczał 
się do postulatu wątłych swobód z łaski Petersburga. 
Ambitny, dumny margrabia był w społeczeństwie wy
soce niepopularny, toteż jego rządy charakteryzować 
będzie narastające napięcie między władzą a opinią 
publiczną, aż w końcu słynna branka młodzieży do 
wojska przypieczętuje los margrabiego d będzie bezpo
średnią przyczyną przedwczesnego wybuchu powsta
nia. Trafnie ocenił atmosferę tamtych dni Ludwik Je- 
nike, redaktor popularnego „Tygodnika Ilustrowa
nego”, który w wiele lat po upadku sprawy, gdy mod
ne było utyskiwanie na „powstańcze szaleństwo”, 
pisał:
„Są i dziś u nas ludzie naiwni albo dziwnie zaśle
pieni, którzy przeklinają powstanie roku 1863 jako 
źródło wszystkich późniejszych nieszczęść, wierząc głę
boko, że gdyby nie ono, kraj nasz byłby teraz przybyt
kiem wszelkiej szczęśliwości. Prawda, i nikt temu nie 
zaprzeczy, że powstanie było szaleństwem i że zrządzi
ło nam ciężkie straty, zarówno materialne, jak mo
ralne; ale jakaż na to istniała rada? Ruch rewolucyj
ny leciał powietrzem i żadna siła ludzka powstrzy
mać go nie mogła, a ci sami, którzy dziś opóźnione 
wywodzą żale, byli może wówczas gorącymi jego 
stronnikami”.
W wytworzonej sytuacji nie dziwi fakt, iż margrabia, 
atakowany ze wszystkich stron, realizujący zalecenia 
cara, a z drugiej strony rozpaczliwie wręcz szukający 
jakiejś grupy Polaków, którzy by poparli jego pro
gram, pragnął porozumienia z wpływowym Kronen- 
bergiem. Pod datą 6 października 1861 r. notował: 
„Mówiłem dłużej z Kronenbergiem o adresie, który w

n



razie jego nieodebrania przewiduje — niedojście Rad 
Powiatowych. Opowiedziałem mu, że jeśli w oczynszo- 
waniu i w instrukcji elementarnej nie pójdą z nami 
ci, którzy dotąd sami jedni mieli się za naród, to my 
pójdziemy z tymi, co dotąd byii niczym, to jest po 
miastach z Żydami i po wsiach z chłopami”.
Taki program „nowej rabacji” przeciw rewolucji nie 
mógł znaleźć uznania bankiera, który czuł instynk
townie, że Wielopolski, jeśli pragnie coś uczynić dla 
Polaków — to bez Polaków. Wybuchu otwartego po
wstania obawiał się, uważał je za zgubę dla kraju, 
ale rozumiał, że wzburzona opinia domaga się us
tępstw i swobód istotnych i nie pozorowanych, które 
w każdej chwili można by było cofnąć i nałożyć 
na Polaków tym cięższe jarzmo. Podobnie jak duża 
część Białych, opowiadał się za czymś w rodzaju „per
manentnego nacisku” na carat, gdyż bez tego nacisku 
nic się nie uzyska. Uważał, jak powiada Baranow
ski, że „konspiracji zapobiec już niepodobna, że nie 
zwalczy jej ani rząd, ani żadne krajowe stronnictwo... 
Do konspiracji należy wejść ludziom rozumnym, 
umiarkowanym i należy nią zawładnąć, opanować, 
aby w ten sposób nie dopuścić do niewczesnego wy
buchu”. Odgrywał przeto główną rolę w przygotowa
niu środowisk mieszczańsko-inteligenckich do zajęcia 
najważniejszych posterunków w tajnych agendach wła
dzy narodowej.
Takim człowiekiem rozumnym i umiarkowanym był 
według Kronenberga Karol Ruprecht, były uczestnik 
sprzysiężeń 1846 r., zesłaniec syberyjski, cieszący się 
popularnością w kołach patriotycznych, a obecnie 
„millener”, czyli zwolennik walki o ustępstwa narodo
we z odłożeniem walki o całkowitą niepodległość na 
dalszą przyszłość (przeciwnicy „millenerów” mówili, 
iż odkładali ją oni na tysiąc lat, stąd nazwa „mille- 
nerzy”!). .Kronberg wciągnął Ruprechta do współ
pracy z „Gazetą Codzienną”, gdyż Kraszewski wymy
kał mu się coraz bardziej: wrażliwe serce pisarza ciąg
nęło go do „partii ruchu”. Na usługach Kronenberga 
pozostawał w tym czasie dość tajemniczy agent dy
plomatyczny, Mieczysław Waligórski^ używany do 
szczególnie trudnych misji dyplomatycznych.
Z Andrzejem Zamoyskim spotyka się Kronenberg od 
grudnia 1861 r. w tajnej dyrekcji Białych, jednoczącej 
żywioły umiarkowane, przeciwne zarówo powstaniu, 
jak i ugodzie z caratem. Ówczesny program Białych, 
pod którym podpisywał się Kronenefoerg, to uwłaszcze
nie chłopów, równouprawnienie Żydów i podniesienie 
ogólnej oświaty w kraju. Miał też pan Leopold swoje 
kontakty z Czerwonymi poprzez inżyniera Witolda 
Marczewskiego z Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. 
Wielką zgryzotą dla Kronenberga była postawa Kra
szewskiego, który w połowie 1862 r., pod wpływem 
refleksji nad sytuacją kraju i nie widząc dróg innych 
niż wybuch powstania, usunął się od kierownictwa 
„Gazetą Codzienną”. Wszystko to odbijało się na zdro
wiu pisarza, którzy leczył się w Karlsbadzie. Bankier, 
nie chcą utracić tak cennego współpracownika, pisał 
doń niemal błagalnie:
„Spoczynek jest kochanemu panu w rzeczy samej 
potrzebny, lubo bez pracy, wiem to dobrze, jak ryba 
bez wody, żyć ci niepodobna — pracę w redakcji 
urządzić sobie możesz podług upodobania i wcale 
«Gazeta» nie powinna być na przeszkodzie prywatnym 
pańskim interesom... Zatrzymując przeto dla siebie 
naczelne dowództwo, zamianujesz naczelnika sztabu,

jenerała dyżurnego i w razie oddalenia się na niejaki 
czas dla interesów lub na odpoczynek, będziesz mógł 
być spokojny o to, że «Gazeta» w pańskim duchu 
będzie prowadzona. Mam nadzieję, że pan potrafisz 
interesa swoje urządzić w ten sposób, żebyśmy mogli 
dalej działać wspólnie dla dobra publicznego. Czas 
właśnie nadchodzi, gdzie może będziemy mogli nasze 
zasady wyraźnie wypowiedzieć — oświecić kraj nad 
jego potrzebami i wpłynąć na wyświetlenie prawdy... 
Wprawdzie jestem pionkiem w porównaniu do ko
chanego pana, a ileż mam do zniesienia fałszywych 
i opacznych tłumaczeń”.
Klajstrowanie głębokich różnic w postawach i poglą
dach nie mogło jednak trwać w nieskończoność. 
W końcu roku 1862 Kraszewski definitywnie ustępuje 
z „Gazety”, o czym donosił bratu Kajetanowi: 
„Donoszę ci krótko, że jestem zmuszony przez mar
grabiego wyjechać na czas jakiś za granicę, aby nie 
być posądzony o zły wpływ na dziennikarstwo, jaki 
mi tu widać przypisują... Przewidując i rewolucję, 
i jej skutki, a pragnąc oddziałać i powstrzymać ją, do
magałem się dla dziennikarstwa swobody prasy, bo 
tylko swobodne dziennikarstwo mogło znaleźć wiarę 
u narodu i podziałać nań. W tym celu pisałem me
moriały. Nie podobało się to margrabiemu Wielopol
skiemu, który kazał mi się oddalić w siedem dni z 
Warszawy i Królestwa.”
Wydalenie Kraszewskiego niesłychanie oburzyło całą 
inteligencję kraju, dla której pisarz był bożyszczem. 
Żegnał się Kraszewski z czytelnikami, żegnał z Kro- 
nenbergiem, zapewne nie bez żalu, jeśli sprawy ro
dzinne i majątkowe jego powierzał pieczy. W War
szawie pozostała żona, Zofia Kraszewska, z dworni 
synami: Janem i Franciszkiem oraz najmłodszą córką. 
Najstarsza, Konstancja Łozińska, zamieszkała w Ży
tomierzu, udział w powstaniu przypłacić miała razem 
z mężem zesłaniem i przedwczesną śmiercią.
Po wyjeździe Kraszewskiego, w najgorszym okresie 
trwającego powstania zajmował się „Gazetą” sam 
Kronenberg. Dopiero później jej szefami byli kolejno: 
Edward Sulicki, Józef Sikorski i Edward Leo, praw
nik, szwagier pana Leopolda.
Wybucha powstanie. Kronenberg, choć mu przeciwny, 
włącza się natychmiast do ruchu, oddaje na jego usłu
gi swe ogromne fundusze. „Obywatele z województwa 
zjechali się i zgodzili — donosi w poufnej poczcie 
Kraszewskiemu — że ruch dzisiejszy, mający na celu 
oswobodzenie kraju, jest narodowym. Gdy zaś naj
prawdopodobniej rezultat powstania nie może być 
jak tylko niepomyślny, gdyż żadnych do tego nie 
było i nie ma przygotowań,, brak broni, organizacji, 
a chcąc zachować siły dla wyjarzmienia kraju, zgo
dzili się, aby o ile możności zapobiegać większym 
ofiarom i aby stać przy swoich przekonaniach”. 
W marcu, w związku z nadziejami na interwencję 
Francji i Anglii, bankier patrzył bardziej optymistycz
nie na przyszłość powstania. „Fabryka (czyli powsta
nie — przyp. aut. Mit.) dzięki Bogu jest na dobrej 
drodze, mamy jakąś słodką nadzieję”. W tym samym 
miesiącu Kronenberg wraz z całą Radą Miejską 
Warszawy podał się do dymisji ni znak protestu prze
ciwko władzy Wielopolskiego.
W maju 1863 r. grunt zaczął się Kronenbergowi palić 
pod nogami. Dzięki wstawiennictwu syna margra
biego, Zygmunta Wielopolskiego, uzyskał paszport do 
Drezna, dokąd wyjechał wraz z całą rodziną. W
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przeddzień w yjazdu wręczył potajem nie kierownikowi 
W ydziału Skarbu Rządu Narodowego pół miliona 
złotych polskich ze słowami:
— Spraw a stracona, daję to na ratow anie ludzi! 
P iękny gest, choć diagnoza zbyt pośpieszna, jako że 
pow stanie trw ało jeszcze z górą rok, choć w coraz 
rozpaczliwszych w arunkach. Z zagranicy piln ie ob
serw ow ał ten coraz sm utniejszy obraz k raju  represjo
nowanego, tratow anego i zniewalanego. „Z k ra ju  same 
tylko sm utne dochodzą wiadomości. Ucisk jest w iel
ki, stan opłakany, kiedyż już P an  Bóg nad nam i się 
zlitu je”. Nie brakow ało i trosk osobistych: zatrzym ał 
się za granicą dłużej niż zezwalał paszport, obawiał 
się konfiskaty m ajątku. Snuł projekty propow stań- 
czego pism a em igracyjnego „Ojczyzna”, do czego b a r
dzo zapalony był Kraszewski:
,,Już czas — pisał do niego K ronenberg — żebyśmy 
nabrali nieco sensu politycznego i przekonali Europę, 
że mamy silny elem ent organizacyjny, przeciwko cze
mu, niestety, silne pozory mówią, co jest powodem, 
że nas za anarchistów  uważają... Myśmy, niestety, 
nigdy dyplom atam i nie byli — zawsześmy wygadali 
nasze ostatnie słowo, zam iast je tłum ić w sobie. Nig- 
dyśmy n ie um ieli m askować swych zamiarów, owszem, 
zawsześmy się staw ali zanadto przesadzonymi i d la te
go Europa w idziała w nas zawsze w ielkie uczucie, 
bezprzykładne poświęcenie, a nigdy elem entu harm o
nijnego, twórczego, budującego”.
W lecie 1864 r. podjął decyzję powrotu do kraju . Czuł 
się na tyle potężny, aby nie spodziewać się Sybiru. 
D eklarował, że ,,em igrow anie gubi ludzi i jest zgubą 
dla kraju . Nasza spraw a nie ustaje, choć pow stania nie 
ma... W naszym położeniu, bezprzykładnie nieszczęś
liwym, trzeba być w kraju , kiedy kto chce dla przy
szłości k ra ju  działać”.
Teraz jego działalność jest czysto gospodarcza. Dzie
łem K ronenberga były dwie ważne linie kolejowe na 
praw ym  brzegu Wisły: W arszawsko—Terespolska 
(1867) i N adw iślańska (1877). Był to trw ały  Wkład pana 
Lecpolda w rozwój gospodarczy kraju , tym  cenniejszy, 
że obie linie zatrudniały  liczną rzeszę Polaków. 
W 1870 r. zakłada nasz bohater Bank H andlow y w 
W arszawie, który odegrał dużą rolę w  rozwoju gos
podarczym  K rólestw a. M iarą zainteresow ań K ronen
berga w ielkim  przem ysłem  węglowym i hutniczym  
było stw orzenie w  1874 r. W arszawskiego Tow arzystwa 
Kopalń W ęgla i Zakładów  Hutniczych. Pod jego ręką 
rosły też jak grzyby po deszczu spółki cukrownicze, 
m onopole tytoniowe, stow arzyszenia zapew niające 
w spółpracę przem ysłu z rolnictwem , sięgające na te
ren  całego Cesarstw a Rosyjskiego. Wszystko to po
w stawało i rozw ijało się w atm osferze ryw alizacji róż
nych potentatów  gospodarczych, był to bowiem w ca
łej Europie okres trium fującej w ielkiej burżuazji. To
warzyszyły tem u honory: cd 1864 r. zasiadał Leopold 
K ronenberg we w ładzach W arszawskiej Giełdy, był 
starszym  Zgrom adzenia Kupców. Zainicjow ał w 1875 r. 
utw orzenie Szkoły Handlowej w W arszawie, noszącej 
następnie jego imię, a obdarzonej pokaźnym  zapisem 
pieniężnym . Szkoła im. K ronenberga istniała do 1900 r., 
z niej wyrośnie z czasem Wyższa Szkoła Handlowa. 
Silny organizm  K ronenberga długo zwalczał zaaw an
sowaną cukrzycę i reum atyzm . Pogorszenie przyszło 
szybko, jeszcze szybciej zgon w Nicei, 5 kw ietnia 
1878 r. Zwłoki przywieziono do k ra ju  i pochowano 
w okazałym  grobowcu rodzinnym  na cm entarzu ew an-

Kronenberg został pochowany w grobowcu rodzinnym 
na cmentarzu ewangelicko-reformowanym w Warsza
wie. Tak wygląda dzisiaj miejsce jego wiecznego 
spoczynku

gelicko-reform ow anym  w W arszawie. Ukazało się po
tem  wiele wspom nień i w iele prac sław iących zasługi 
K ronenberga, podnoszących niekiedy kontrow ersyjność 
jego dróg do fortuny  i jego metod działania w życiu 
publicznym . Ten jednak tylko nie naraża się na za-, 
rzuty, kto nic lub niew iele zrobił.
Leopold K ronenberg zostawił po sobie ogrom ną fo r
tunę — 20 milionów rubli, m ajątek  nie m ający wiele 
sobie równych w ówczesnym świecie finansow ym . 
Spodziewano się, że kontynuatorem  dziedzictwa o j
cowskiego staną się synowie. Los spraw ił inaczej. 
N ajstarszy  syn, S tanisław  Leopold, w 1887 r. na sku
tek choroby nerw ow ej m usiał wycofać się z czynnego 
życia, zm arł w 1894 r. Drugi syn, W ładysław , n ie
praktyczny, z zam iłowania muzyk, roztrw onił część 
ojcowskiej schedy i w  1892 r. wyjechał do Paryża, 
gdzie osiadł na stałe. Trzeci syn, Juliusz Leopold, m iał 
am bicje polityczne, zyskał ty tu ł barona i również m a
ją tek  raczej tracił.
Fortuna założyciela dynastii rozpłynęła się więc. Ale 
najw ięcej pozostało dla k ra ju  w postaci inw estycji 
w przem yśle, transporcie i rolnictw ie, w form ie w ięk
szych zapisów i fundacji. Było to wiano, które K ro
nenberg wnosił pow stającej do niepodległego bytu 
Polsce 1918 r. Tym się w pisał najtrw alej w historię 
ojczystą i to mu pam ięć potom nych poczytuje do dziś 
za zasługę.
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HENRYK PANUSZ

Żaden cel nie uświęca środków
ZAGROŻENIE NATURALNEGO

Śro d o w isk a  b io lo g ic zn eg o

Pan jest pasterzem moim,
niczego mi nie braknie,
na niwach zielonych pasie 

mnie,
nad wody spokojne

prowadzi mnie...
Ps. 23:1—2

Gdy w końcu XVIII wieku czło
wiek zdołał ujarzmić i poddać swej 
kontroli energię cieplną, a w końcu 
XIX wieku — elektryczną^ nastąpi
ła eksplozja rozwoju przemysłu. 
Dumni z wszechmocy swego umysłu 
ludzie zaczęli marzyć o świetlanej 
przyszłości, w której ciężką, nie
wdzięczną pracę przejmą na siebie 
maszyny, a wytworzone przez nie 
dobra zaspokoją wszelkie ludzkie 
pragnienia. Nawet szczególnie boga
ci w doświadczenia i wiedzę nau
kowcy, inżynierowie czy dysponują
cy wizjonerską wyobraźnią pisarze 
nie byli w stanie przewidzieć możli
wości, jakie w XX wieku przyniesie 
ludziom opanowanie energii che
micznej, promienistej i jądrowej. 
Cywilizacja techniczna święciła 
triumfy i trzeba było być wyjąt
kowym pesymistą, aby przewidzieć, 
że ten sam przemysł zagrozi wkrót
ce biologicznemu bytowi istot ży
wych, w tym także swemu twórcy 
— człowiekowi. Nie doceniając zna
czenia występujących w przyrodzie 
praw, człowiek obalił panującą w 
niej precyzyjną równowagę i stał 
się jakby rakiem na jej ciele. Ufny 
w swą wszechwiedzę, gnany chci
wością („rachunek ekonomiczny”), 
burzył ślepo biologiczny ład, nie 
myśląc o przyszłości. Dewastacja 
przyrody bardzo szybko dała znać 
o sobie, urastając do problemu, któ
remu na imię „zagrożenie natural
nego środowiska człowieka”. Nasze 
„spokojne wody” zamieniły się w 
cuchnące, mętne strugi, którymi raz 
po raz spływają ławice zatrutych 
ryb. Co wrażliwsze gatunki zwie
rząt, do niedawna pospolici bywal
cy naszych stołów (np. raki), za
częły przechodzić do wspomnień z 
dawnych czasów. Plaże morskie za
mieniły się tu i ówdzie w pokryte 
czarną mazią cmentarzyska istot

wodnych i ptaków, a w mniej dras
tycznych przypadkach ogłaszano za
kaz kąpieli w zatrutej i zakażonej 
wodzie. Kilometry łąk i lasów, na
szych zielonych niw, więdły w bia
łym pyle lub smrodliwym dymie 
fabryk, a w wielkich miastach za
czął ludzi dusić smog. Oprócz tych 
ostrych przypadków zatrucia dzia
łają skażenia mniej wyraźne, a po
wszechne. Ich przewlekłe objawy i 
skutki są trudniejsze do oceny. Czło
wiek (a wraz z nim cała ożywiona 
przyroda) płaci za zadufanie w sobie 
i chciwość, za nie przemyślaną inter
wencję w nadany przez Stwórcę ład 
przyrody.
Jednakże wraz z narastającym pro
blemem zagrożenia środowiska, 
szczególnie niebezpiecznym dla wiel
kich skupisk ludności w okręgach 
przemysłowych, rosła też liczba lu
dzi świadomych niebezpieczeństwa, 
a ich głos rozlegał się coraz donoś
niej. Nie pozostawał on bez wpły
wu na decyzje ustawodawców i dys
ponentów władzy w wielu krajach, 
który podjęli akcję profilaktyczną i 
ratunkową, ograniczając ją jednak 
zazwyczaj do niezbędnego minimum, 
umotywowanego względami ekono
micznymi. I chociaż dzisiaj — rów
nież w naszym kraju — ludzie po
stawieni na czele zakładów-trucicieli 
wolą często zapłacić karę (kto ko
mu?), niż podjąć żmudne i kosztow
ne starania o zabezpieczenie oto
czenia, jedno wszakże ulega zmia
nie: zatruwanie przyrody nabrało 
cech przestępstwa nie tylko w prze
konaniu bezsilnych piękonoduchów, 
ale w oczach całych społeczeństw i 
wobec litery prawa. Równocześnie 
postanowienia międzynarodowe na
kładają obowiązek na władze po
szczególnych krajów, aby wprowa
dziły na swym terenie stosowne 
przepisy. Zarówno jednostki^ jak i 
narody zaczyna obowiązywać zasa
da: chcesz się truć — truj się sam, 
ale nie masz prawa truć przy tym 
innych. Jeśli ktoś tę zasadę zła
mie — kimkolwiek będzie — można 
o nim pulbicznie powiedzieć: przes
tępca i truciciel. Nie ulega wątpli
wości, że gdyby tych wytycznych 
międzynarodowych i praw lokal
nych nie było — truciciele mogliby 
protestującym roześmiać się bezkar
nie w nos. Również manipulowa

nie prawdą i ukrywanie przekro
czeń (a wiemy, że w wielu miej
scach na świecie tak się dzieje) stało 
się co najmniej niewygodne i może 
się okazać zgubne dla ukrywające
go. Myślę, że zgodzisz się? Czytel
niku, że f ak t ,  iż p r a w o  s o b i e  
a ż y c i e  sobi e ,  w c a l e  n i e  do
wodz i ,  że s p r a w i e d l i w e  
p r a w o  j e s t  r z e c z ą  z b ę d n ą .
Tak więc w dziedzinie obrony przed 
skażeniem naturalnego środowiska 
człowieka ciężar przesuwa się z wal
ki o ustanowienie praw na walkę 
o ich przestrzeganie. I nie przypad
kiem znajomy Szwed, z którym 
przed dziesięciu laty szedłem ulica
mi Sztokholmu, nad jedną z odnóg 
morskich wcinających się w głąb 
Wenecji Północy, wskazał mi z du
mą czystą toń wody i powiedział: 
„Jeszcze parę lat temu nie wolno 
było się tu nigdzie kąpać, a całe 
życie biologiczne wymarło. Teraz 
woda znów jest czysta? pojawiły się 
rośliny i ryby, a kąpiel jest wszę
dzie dozwolona. Wygraliśmy!” Myś
lę, że mentalność ludzi w tym 
ewangelickim kraju miała decydują
ce znaczenie dla podjętych działań. 
Myślę również, że fakt, iż ludność 
tego kraju jest ewangelicka, miał 
istotny wpływ na jej mentalność. 
Można żywić nadzieję, że takie dzia
łania staną się powszechne na świe
cie i że będziemy znów mogli po
wtarzać za psalmistą: ,,... na niwach 
zielonych pasie mnie, nad wody 
spokojne prowadzi mnie...” — jeśli 
nłie przeszkodzi nam w tym inne, 
bardziej niebezpieczne zagrożenie. 
Może zapytasz, Czytelniku, czemu 
takie na wskroś świeckie zagadnie
nie poruszam w czasopiśmie poś
więconym sprawom religijnym — 
przecież Chrystus mówił: „...kró
lestwo moje nie jest z tego świa
ta...” (Jn 18:36) i: „...oddawajcie co 
cesarskie cesarzowi...” (Mk 12:17). 
Czemu więc nie zostawić troski o 
przyrodę t e g o  ś w i a t a  jego 
współczesnym władcom, a tematu 
— czasopismom świeckim? Otóż 
uważam, że ludzie, którzy zostali 
ochrzczeni i których prochom od
dawanym ziemi towarzyszyć będą 
słowa chrześcijańskiego pożegna
nia, ponoszą między tymi dwoma 
wydarzeniami o d p o w i e d z i a l 
noś ć  za powierzone im otoczenie
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i za tego otoczenia traktowanie. Nie 
jest więc czasopismom chrześcijań
skim obojętne, jak się z tej odpo
wiedzialności wywiązują. Jednakże 
nie to jest tematem artykułu i uwa
gi o skażeniu naturalnego biologicz
nego środowiska człowieka zamieś
ciłem jedynie jako wprowadzenie 
do właściwego tematu, którym jest

ZAGROŻENIE NATURALNEGO
Śro d o w isk a  psy c h ic zn eg o

Ja się narodziłem i na to 
przyszedłem na świat, 
aby dać świadectwo praw
dzie; każdy, kto z prawdy 
jest, słucha głosu mego. 
Rzekł do niego Piłat: Co to 
jest prawda?

Jn 18:37—38
Postęp w dziedzinie nauk ścisłych 
ulega stałemu przyspieszeniu. Przy
rost wiedzy, na który przodujące 
umysły ludzkości pracowały nieg
dyś przez tysiąclecie, był zbliżony 
do tego? jaki w XIX wieku osią
gnięto w ciągu stu lat.. W połowie 
XX wieku zebranie podobnego za
sobu wiadomości wymagało już tyl
ko lat dziesięciu, a wkrótce, dzięki 
doskonaleniu organizacji nauki i roz
wojowi systemów komputerowych — 
wystarczy na to rok. Już to po
równanie tempa przyrostu wiedzy 
ukazuje drastycznie nacisk wywie
rany na psychikę ludzką przez roz
wój cywilizacji technicznej, które
mu muszą sprostać kolejne pokole
nia. Ba, gdybyż to tempo było je
dynym wyzwaniem rzuconym nam, 
obecnym mieszkańcom Ziemi, na
szym dzieciom i wnukom! Ci, któ
rzy głośno wołają o zagrożeniu, ja
kie światu niesie wyścig w sferze 
broni masowej zagłady, zapatrzeni 
w widoczny z daleka grzyb znad Hi
roszimy czy Bikini — nie zauważa
ją narastającego szybko innego nie
bezpieczeństwa: coraz większej roz
bieżności pomiędzy środkami działa, 
nia, znajdującymi się w rękach lu
dzi, a ich kwalifikacjami do użyt
kowania tych środków. Kwalifika
cjami w sensie zawodowym, społecz
nym, a zwłaszcza — moralnym. 
Większość ludzi, którym zasady 
obowiązujące w naszej cywilizacji 
pozwalają bądź nakazują decydować 
o stosowaniu tych środków — jak 
ukazuje praktyka — nie dorasta do 
podejmowania właściwych decyzji. 
Prawdziwą przyczyną jest fakt, że 
podstawowe mechanizmy i zasady 
działania ludzi w ogóle, a zwłasz
cza tych najbardziej odpowiedzial
nych, których zawód i funkcje pole

gają na wpływaniu na losy innych 
'udzi, pozostają nie zmienione od 
zarania ludzkości. Zagrożenie, o któ
rym mówię w tytule rozdziału, po
wstało właśnie z nałożenia się 
szybkiego rozwoju środków przy 
zachowaniu niezmiennych zasad 
działania.
Mówi się wiele o niebezpieczeństwie, 
jakie niesie możliwość wybuchu 
choroby psychicznej u kogoś, kto 
ma dostęp do głowicy termojądro
wej, której przypadkowe urucho
mienie może rozpętać konflikt ter
mojądrowy. Niebezpieczeństwo to 
jest zapewne mniejsze, niż się je 
przedstawia — wszak decyzje i mo
żliwości uruchomienia głowicy nu
klearnej nie leżą nigdy w rękach 
jednego czy nawet dwóch ludzi i ist
nieją niewątplwie złożone systemy 
zabezpieczeń. Ale ostatnio rozważa 
się niebezpieczeństwo szantażu nu
klearnego ze strony którejś z orga
nizacji terrorystycznych — a więc 
grupy ludzi nie zaliczanych do
tychczas do „nienormalnych” czy 
„psychicznie chorych”, ludzi zbio
rowo podejmujących świadome, 
wyrachowane działanie. Jak więc 
ich zakwalifkować? Przecież sposo
by ich myślenia nie odbiegają da
leko od norm myślenia wielu (jeśli 
nie większości) ludzi, uważanych za 
całkiem normalnych, ba — nieraz za 
wielkich! Różnice są tylko ilościo
we, jakość zasady pozostaje wciąż 
ta sama. Daje się ją streścić lapi
darnie w jednym zdaniu: cel uświę
ca środki. Od wykorzystywania tej 
zasady nie ustrzegł się prawdopo
dobnie żaden człowiek, żadna grupa 
ludzka, żaden naród. Czymże in
nym jest bowiem nieprzyznanie się 
dziecka do zjedzenia po kryjomu 
konfituryt jak nie próbą uniknięcia 
odpowiedzialności za osiągnięcie nie
należnych korzyści (cel) za pomocą 
kłamstwa (środek), przerzucającego 
odpowiedzialność na kota? A czym 
była prowokacja gliwicka, jak nie 
próbą przerzucenia w oczach opinii 
świata odpowiedzialności za wybuch 
II wojny światowej na Polaków 
(cel) za pomocą kłamliwej intrygi 
(środek)? Jest to ta sama zasada 
stosowana w innej skali ilościowej! 
Oczernianie sąsiadki w oczach są
siadów przez rozsiewanie poza jej 
plecami szkodliwych dla jej imienia 
wiadomości i publiczne oczernianie 
przeciwników politycznych (pozba
wionych możliwości obrony) za po
mocą jednego z wielu stosowanych 
w tych kręgach sposobów, to ten 
sam arsenał środków, użyty w po
dobnym celu, choć w odmiennej ska

li. Podobnie zatajenie ukrytej wa
dy używanego samochodu (środek) 
dla osiągnięcia wygórowanej ceny 
sprzedaży (cel), obrzucanie „mię
sem” przeciwnika w sporze werbal
nym w tramwaju bądź na targo
wisku (środek) dla zaspokojenia am
bicji i osiągnięcia ^zwycięstwa” na 
oczach obserwatorów (cel)̂  i wiele 
innych jeszcze przykładów, które 
moża by tu przytoczyć, ilustruje, 
jak powszechny jest to sposób my
ślenia i postępowania. W każdej sy
tuacji — od małych, niewinnych 
wydarzeń do takich, które decydują 
o losach milionów — ludzie muszą 
podejmować decyzje, jakie zastoso
wać środki, aby osiągnąć zamierzo
ny cel. Ważą wówczas na szalach 
swój osobisty interes i interes gru
py, do której należą, niekiedy 
uwzględniają interes narodu, a cza
sem — ogólnoludzki. Uwzględniają 
ryzyko, jakie ponoszą, i niebezpie
czeństwa, na które mogą się narazić. 
Niektórzy uwzględniają jeszcze as
pekt moralny.
Co to znaczy a s p e k t  m o r a ł -  
n y? Niełatwo na to odpowiedzieć. 
Uznawane jest na świecie wiele 
różnych „moralności” zależnie od 
poglądów danego człowieka (lub 
grup) na jego prawa i obowiązki 
względem otoczenia. Aspekt moral
ny przy stawianiu sobie celów i 
przy podejmowaniu decyzji, jakich 
środków użyjemy do ich realizacji, 
określiłbym jako g o t o w o ś ć  do 
r e z y g n a c j i  z c z ę ś c i  w ł a s 
nych,  d o r a ź n y c h  k o r z y ś 
ci na  r zecz  d o b r a  i n n y c h  
l udz i .  Jest to więc w swej isto
cie postawa nieegoistyczna i niewy- 
rachowana. Jeśli ktoś robi komuś 
dobrze, ale kieruje się motywem po
średniej korzyści własnej (np. po
nosi chwilowo osobiste straty na 
rzecz grupy, do której należy — ro
dziny, zespołu, partii politycznej 
itp.? ale spodziewa się, że ona mu 
te straty z nawiązką w przyszłości 
wynagrodzi), to takie postępowanie 
polega na dalekosiężnym wyracho
waniu, a nie na uwzględnieniu as
pektu moralnego. Cele i środki, 
aby były moralne, muszą zawierać 
e l e m e n t  s a mo  o g r a n i c z  e- 
n i a: przy działaniach podejmowa
nych z zamiarem osiągnięcia włas
nej korzyści trzeba pamiętać, aby 
nie przyniosły one strat innym, a 
najlepiej — aby były dla nich rów
nież korzystne. To proste i „pozy
tywne” stwierdzenie kryje poważ
ne niejasności. Przykład: za uczci
wie zarobione pieniądze (uczciwie, 
to znaczy, że dałem z siebie innym
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ludziom pożądane przez nich do
bra, których wartość uznali dobro
wolnie za godną zapłatyf jaką 
otrzymałem) chcę kupić mojemu 
dziecku nową zabawkę. Moje dziecko 
ma już bardzo dużo zabawek, na
tomiast jego kolega, sierota, prawie 
nie ma czym się bawić. W myślach 
tego chłopca powstaje bolesne py
tanie: dlaczego inne dzieci otrzymu
ją tak wiele zabawek, a ja nie? 
czym zawiniłem, że tak się dzieje? 
Czy w tej sytuacji zamiar kupienia 
jeszcze jednej, na dobrą sprawę nie
koniecznej, zabawki własnemu dziec
ku jest moralny? Istnieje kilka 
motywów, dla których chcę kupić 
zabawkę: pragnę, aby moje dziec
ko przeżyło chwilę radości z otrzy
mania prezentu, aby wiedziało, że 
je kocham i chcę jego dobra (za
bawka usprawni jego rozwój, a 
przez to zwiększy szanse życiowe 
na przyszłość). Czy więc mój cel 
jest moralny, czy nie? Zgodnie z 
wyżej podaną definicją — tak. Nikt 
nie zakwestionuje uczciwie zaro
bionych pieniędzy (środek) ani 
pragnienia zrobienia przyjemności 
własnemu dziecku (cel). Ani śro
dek, ani cel nie budzą więc spo
łecznych zastrzeżeń. A jednak nale
żałoby w tym wypadku oczekiwać 
propozycji, zrobionej własnemu 
dziecku, aby nową zabawkę poda
rowało koledze sierocie, o tak, pros
to z serca, bez oczekiwania wzajem
ności. Ważne jest (wzgląd wycho
wawczy), abym ja tylko poddał 
myśl, a moje dziecko podjęło taką 
decyzję. Zachęcenie dziecka do 
ofiarowania zabawki jest wyrazem 
wyższej świadomości społecznej, 
wewnętrznej potrzeby tworzenia kli
matu życzliwością pomocy i współ
pracy zamiast powszechnie obowią
zującej konkurencji; jest zgodne z 
przekazaną w nauce Jezusa Chrys
tusa wskazówką, jak tworzyć kli
mat stanowiący n a t u r a l n e  
p s y c h i c z n e  ś r o d o w i s k o  
c z ł o w i e k a .
Niestety, postawy takie określane' są 
często w dzisiejszym świecie jako 
idealistyczne, naiwne, nie liczące się 
z „realiami życia”, a w konkretnym 
przypadku — wychowawczo szkod
liwe, gdyż nie uzbrajają dziecka 
przeciwko ciosom i okrucieństwu 
życia („należy nauczyć je cwaniact
wa i twardej walki o byt i swoje 
interesy”). Kwestionuje się nie tyl
ko przydatność wyższej świadomoś
ci społecznej, ale i celowość uwz
ględniania aspektu moralnego w po
danym wcześniej znaczeniu. Naj
ważniejsza jest walka o własny byt,

no i jeszcze o byt swoich najbliż
szych, zwłaszcza dzieci. Jest to cel 
nadrzędny. Środkiem do niego jest 
dopasowywanie się do najsilniej
szych i wpływowych, a jeszcze le
piej — wejście w ich krąg. Wów
czas celem najwyższym staje się 
utrzymanie tej pozycji. Środki po
winny być takie, aby gwaranto
wały osiągnięcie tego celu. Jakie? 
Wszelkie, które gwarantują osiąg
nięcie celu. Tylko ten warunek jest 
istotny.
Od zarania dziejów cele i interesy 
ludzi i grup ludzkich bywały 
sprzeczne. Od zarania dziejów kłam
stwo, oszczerstwo, szantaż, tortury, 
mordy wykorzystywane były w imię 
własnych interesów jednych ludzi 
przeciw innym ludziom. Cóż więc 
się zmieniło, iż twierdzę, że te tra
dycyjne metody przerodziły się w 
inną jakość, stanowiąc obecnie za
grożenie naturalnego psychicznego 
środowiska człowieka? Powiesz, Czy
telniku, zgoda, czynniki zagraża
jące naturalnemu środowisku biolo
gicznemu są naprawdę nowe: zupeł
nie nowe przemysły, nowe produk
ty, nowe trucizny, uprzednio na 
świecie nie znane. Ale stawianie so
bie niemoralnych celów i stosowa
nie niemoralnych środków, to prze
cież stara, jak sama ludzkość, wal
ka „dobrego” ze „złym”. Skąd więc 
ta nowa jakość? Spóbuję wyjaśnić,
0 co mi chodzi, na przykładzie. 
Jeżeli do centrali telefonicznej, obli
czonej na pewną liczbę aparatów i 
połączeń, zaczniemy podłączać coraz 
więcej telefonów, a ich właściciele 
będą prowadzili coraz więcej i co
raz dłuższych rozmów, to początko
wo będziemy jedynie częściej uzys
kiwali sygnał „zajęte”. W miarę 
jednak dalszego zwiększania liczby 
rozmów zamiast „zajęte” pojawi się 
brak sygnału, brak połączenia, 
pomyłki, aż powstanie swoisty 
„korek” — wszyscy wszystkim 
zaczną blokować możliwość połącze
nia i użycie telefonu straci sens. 
Podobne granice możliwości posiada 
każdy komputer. Człowiek został na 
czas swojej ziemskiej wędrówki wy
posażony przez Stwórcę w delikatny
1 bardzo złożony instrument poro
zumiewania się z otaczającym świa
tem materialnym i innymi ludźmi 
— w system nerwrowy wraz z jego 
częścią centralną, mózgiem. Sys
tem ten potrafi odróżniać nie tylko 
ilość, ale i jakość sygnałów. Ma on 
również granice swojej wytrzyma
łości. Pan Bóg dołączył nam rów
nież swoistą „instrukcję obsługi” — 
jak należy z tego systemu w czasie

ziemskiego bytowania korzystać, aby 
działanie całej naszej zbiorowości 
miało sens. Wskazówki — jak nale
ży posługiwać się sobą samym, bliź
nimi i całym ziemskim otoczeniem, 
by powstał klimat, który nazwałem 
naturalnym psychicznym środowis
kiem człowieka — zawarł w Piśmie 
świętym. Od Dekalogu począwszy, 
poprzez wypowiedzi i przypowieś
ci Pana Jezusa, aż po komentarze, 
będące dziełem Jego uczniów — 
otrzymaliśmy szczegółową księgę 
wskazań, jak posługiwać się naszym 
życiem.
Łatwo na tej podstawie ocenić pos
polite sytuacje: oto wracam wieczo
rem ulicą pewny, że mnie nikt nie 
napadnie; lub: wracam rozglądając 
się trwożnie, skąd padnie cios. 
Wiem, że w domu czekają kocha
jący rodzice, którzy serdecznie i 
sprawiedliwie oceniają każdy mój 
czyn, a siebie darzą wzajemnie sza
cunkiem i uczuciem; lub: boję się 
wrócić do domu, by nie być świad
kiem kłótni czy bijatyki, by same
mu nie oberwać, by nie słuchać 
rzucanych w cichym napięciu iro
nicznych i zgryźliwych uwag. Biorę 
do ręki gazetę, pewny, że zawarte 
w niej wiadomości są prawdą, a nie 
półprawdą, ćwierćprawdą lub zgoła 
fałszem, a przekonania autora — 
choć dyskusyjne — są jego pełnymi, 
rzeczywistymi poglądami; lub: wolę 
nie brać do ręki nic drukowanego, bo 
spodziewam się „wciskania ciemno
ty”, wątpliwych prawd, zniekształ
conych przez filtr czyichś jedno
stronnych interesów. Idę do leka
rza wiedząc, że udzieli mi porady 
według swojej najlepszej wiedzy i 
woli; albo: idę doń z przekonaniem, 
że głównym pragnieniem tego nie
douczonego bufona jest pozbyć się 
mnie w jak najkrótszym czasie, bo 
i tak na mnie nie zarobi. Słucham 
polityka mając podstawę przypusz
czać, że czynią co w jego mocy, aby 
zbliżyć stosunki społeczne do kli
matu naturalnego środowiska psy
chicznego człowieka; albo: słucham 
podejrzliwie jego wynurzeń, kiero
wanych zasadą: cel jego grupy uś
więca środki.
Ocena przytoczonych przeciwsta
wień nie nastręcza trudności, a 
mimo to my, współcześni, widzimy, 
że walka o cele trwa niezmiennie 
od tysięcy lat, ale środki... Właśnie, 
środki! Ostatnie lata dramatycznie 
łączą rozwój cywilizacji technicznej 
ze stosowaniem wspomnianej dopie
ro co zasady: piractwo powietrzne, 
masowe morderstwa w zamachach
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bombowych organizowanych przez 
grupy terrorystyczne^ kidnapping. 
W przekonaniu sprawców użyte 
w tym wypadku środki usprawied
liwione są zamierzonym celem. A 
środki będą coraz doskonalsze! 
Najpoważniejsze następstwa pocią
gało w przeszłości i pociąga obec
nie stosowanie wspomnianej zasady 
w życiu politycznym^ na szczeblu 
państw i narodów. Terror tajnej po
licji byłego szacha Iranu zastąpio
ny został terrorem ze strony „straż
ników rewolucji” niszczących prze- 
ciwiników politycznych w imię is
lamu, a nowe władze Iranu utożsa
miły się z terrorystami, gdy dla wy
muszenia swych żądań zezwalały 
na przetrzymywanie pracowników 
ambasady amerykańskiej jako za
kładników. Zarówno w walce o 
zdobycie władzy, jak i o jej utrzy
manie — a więc o możliwość decy
dowania o losach i efektach działa
nia innych ludzi — nagminnie sto
sowana jest eliminacja przeciwni
ków przez intrygę, oszczerstwo, 
szanta., porwanie, więzienie. Przy
kład faszyzmu z jego szczytowym 
wykwitem — hitleryzmem — poka
zał, że doktryny organizacji gang
sterskich mogą stać się uznanymi, 
obowiązującymi i .utrwalanymi 
przez prawo danego kraju zasadami 
współżycia społecznego. I choć hi
tleryzm legł w gruzach 40 lat te- 
mu? z jego doświadczeń korzysta
ją nadal liczne dyktatury, udosko
nalające dawne metody. Współczes
nym przykładem może być — nie 
jedyne przecież — Chile. 
Udoskonalenie metod idzie w trzech 
kierunkach:
1) S t o s o w a n i a  m n i e j  j a w 
nych ,  b a r d z i e j  w y r a f i n o 
w a n y c h  m e t o d  d z i a ł a n i a .  
Wynika to z wyjątkowo negatywnej 
reakcji ludzkości na ujawniane 
zbrodnie systemów totalitarnych. Z 
tego względu lepiej jest, aby ludzie 
grzęźli na długie lata w więzie
niach w majestacie prawa, odcięci 
od świata i bliskich, lub — jeśli 
już mają znikać — znikali bez wieś
ci, w niewyjaśnionych okolicznoś
ciach. Tortury fizyczne stosowane 
są rzadziej — wywołują bowiem w 
razie ujawnienia zbyt silny rezo
nans na świecie. O wiele korzystniej 
jest stosować metody obezwładnie
nia psychicznego, powolnego wy
niszczenia energii i woli oraz różne 
formy szantażu moralnego, których 
jaskrawym przykładem jest kidnap- 
ping, jak choćby ostatni przypadek 
Emmanueli Orlandi. Największy

jednak postęp W rozwoju Irodków 
nastąpił w wykorzystaniu słowa. 
Złożył się na to wźrost wiedzy z 
dziedziny psychologii oraz rozwój 
środków masowego przekazu. Spo
sób jest prosty: istnieje wiele słów, 
których pozytywne znaczenie utrwa
liło się w ciągu wieków w świado
mości ludzkiej. Bierze się takie 
słowo i przeinacza się jego znacze
nie w przekonaniu, że odbiorca zro
zumie je tradycyjnie i nabierze dzię
ki temu zaufania do przekazywanej 
treści. Można je także użyć w fał
szywym kontekście? maskując jego 
pozytywnym wydźwiękiem zwykle 
kłamstwo. Wystarczyłoby zapytać, co 
to słowo w tym wypadku znaczy, 
aby wykryć mistyfikację. Jednakże 
prości ludzie nie są uzbrojeni prze
ciwko takim chwytom — biorą sło
wa tak, jak rozumieją, i w taki 
sposób możliwe się staje zamierzone 
zamącenie umysłów. Co to  j e s t  
p r a w d a ?  — zapytał Piłat, gdy 
Pan Jezus powiedział doń: każdy, 
kto z prawdy jest, słucha głosu 
mego. Spokojna prawda, oparta na 
wierze, kontrastuje tu z pełnym 
wątpliwości i niepokoju pytaniem 
niewierzącego Piłata. Istnieją wszak
że na świecie różne „wiary” i głoszą 
one różne „prawdy”. Nakazem cza
sów w obliczu narastającego zagro
żenia jest poszukiwanie jednej 
wspólnej prawdy przez szczere i 
nacechowane dobrą wolą dialogi.
2) Ma s o wo ś ć ,  t o t a l n o ś ć
o d d z i a ł y w a n i a .  Totalność
konfliktów zbrojnych i totalność od
działywań propagandowych ma swo
je źródło w postępie techniki. W 
efekcie — zasady postępowania, 
ograniczone w przeszłości do kręgów 
władzy, zostały rozszerzone na całe 
społeczeństwa i nie ma obecnie 
miejsc na ziemi, w których człowiek 
mógłby się schronić przed poli
tycznymi działaniami innych ludzi.
3) Wykorzystywanie coraz dosko
nalszych ś r o d k ó w ,  udostępnio
nych ludziom przez cywilizację 
techniczną. O głowicach termojądro
wych wszyscy wiedzą i mówią. Ale 
mamy także coraz precyzyjniejsze 
celowniki rakiet i coraz silniejsze 
trucizny; coraz złośliwsze bakterie 
i coraz czulsze aparaty podsłucho
we; coraz czujniejsze systemy ob
serwacji terenu i coraz bardziej wy
rafinowane środki psychotropowe; 
coraz doskonalsze techniki przeka
zu audycji radiowych i telewizyj
nych i coraz lepszą ujmiejętność ma
nipulowania „prawdami”, itd., itd. 
Środki te są wykorzystywane —

gdzie się da i komu się uda — do 
bardzo różnych celów. I nie chodzi 
tu o ich ideologiczną jakość, ale o 
samą zasadę, „cel uświęca środki”.
CO ROBIĆ?

Idźcie tedy i czyńcie ucz
niami wszystkie narody, 
chrzcząc je w imię Ojca i 
Syna i Ducha Świętego, 
ucząc je przestrzegać wszy
stkiego, co wam przykaza
łem

Mat. 28:19—20 
W odniesieniu do zagrożenia nasze
go naturalnego środowiska biolo
gicznego przyszło już otrzeźwienie, 
natomiast zagrożenie naturalnego 
środowiska psychicznego rośnie z 
każdą chwilą, coraz szybciej. O tyle 
szybciej, o ile jeden rok jest krót
szy od tysiąca lat. Ludzi świado
mych tego faktu jest wielu, wiele 
też jest prób przeciwdziałania nie
bezpieczeństwu. Nie chcę tu poda
wać własnych przemyśleń na ten 
temat, ale uważam, że sprawa okre
ślenia podstawowych zasad, które 
obowiązywałyby wszystkich tych  ̂
których działalność zawodowa decy
duje przede wszystkim o losach in
nych ludzi — jak nauczycieli, leka
rzy, prawników^ a zwłaszcza polity
ków — musi stać się przedmiotem 
skoordynowanej dyskusji wszystkich 
zainteresowanych i przedmiotem 
zdecydowanej presji na te środo
wiska. Zaczyna brakować czasu na 
dawanie tym zawodom „wariackich 
papierów” i na ogólną cichą akcep
tację stosowania przez ich przedsta
wicieli zasady „cel uświęca środki”. 
Istnieje pilna potrzeba zapoczątko
wania dyskusji nad kodeksami za
wodowymi tych grup, które — jed
nolite dla naszej, malutkiej już, 
Ziemi — stałyby się obowiązującym 
każdego prawem. Prawdziwym pra- 
wem  ̂ a nie tylko ogólnikową dekla
racją bez konsekwencji, jak przy
sięga Hipokratesa, składana w wie
lu krajach (nie wszystkich) przez 
absolwentów studiów medycznych. 
Szczegó-lny obowiązek i nakaz zaini
cjowania takich dyskusji ciąży na 
wszystkich wyznaniach chrześci
jańskich. Mogłoby się to stać waż
nym, wspólnym polem działania ru
chu ekumenicznego w dążeniu do 
tego, aby jak najprędzej walka o 
ustanowienie praw i w tej dziedzi
nie ustąpiła miejsca walce o ich 
przestrzeganie.

A oto ja jestem z wami po 
wszystkie dni, aż do skoń
czenia świata

Mat. 28:20
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John Alexander Mackay

Jeden z najwybitniejszych przed
stawicieli Kościoła Reformowanego 
na świecie, dr John Alexander 
Mackay, zmarł 9 czerwca br. w 
wieku 94 lat.
Dr John A. Mackay urodził się w 
1889 r. w Inverness w Szkocji. 
Naukę rozpoczął w kraju, a konty
nuował ją w Princeton w USA, do
kąd wyjechał na studia teologiczne. 
Ukończył je w 1915 r., po czym na 
rok udał się do Hiszpanii. Następ
nie został wysłany przez Wolny 
Kościół Szkocki jako misjonarz do 
Peru, gdzie spędził wraz z żoną 10 
lat. Założył tam anglo-peruwiańską 
wyższą uczelnię i prowadził kate
drę historii nowoczesnej filozofii na 
najstarszym uniwersytecie Nowego 
Świata w Limie. W latach 1926— 
1932 był regionalnym sekretarzem 
YMCA z siedzibą w Montevideo 
(Urugwaj), co pozwoliło mu poznać 
wszystkie kraje tego regionu. Od 
1932 do 1936 pracował w zarządzie 
misji zagranicznych Kościoła Prez- 
biteriańskiego w USA jako sekre
tarz dla regionu Afryki i Ameryki 
Południowej. W okresie od 1936 do 
1959 r. sprawował urząd rektora 
Seminarium Teologicznego w Prin
ceton (USA), kierując jednocześnie 
katedrą ekumenizmu. Zapisał się 
trwale w historii tej uczelni przez 
podniesienie w niej poziomu nau
czania i odnowienie myśli teologi
cznej. John Alexander Mackay na
leżał do ludzi, których czynne życie 
i wszechstronna działalność każą 
się zastanawiać, jak znajdują na to 
czas, skąd czerpią siły i zapał. Jed
ną z jego trwałych inicjatyw w tym 
czasie było powołanie do życia 
kwartalnika teologicznego „Theology

Today”. W 1937 roku przewodni
czył jednej z komisji Oksfordzkiej 
Konferencji „Kościół, Społeczeństwo, 
Państwo”, która wywarła znaczny 
wpływ na rozwój ruchu ekumeni
cznego. Był prezydentem Między
narodowej Rady Misyjnej (1947— 
1959), współpracował w wielu dzie
dzinach ze Światową Radą Kościo
łów, biorąc czynny udział w proce
sie scalania obu tych organizacji, 
które nastąpiło podczas Zgromadze
nia Ogólnego w New Delhi (1961). 
W latach 1954—1959 pełnił funkcję 
prezydenta Światowego Aliansu 
Kościołów Reformowanych. Po 
przejściu na emeryturę prowadził 
jeszcze wykłady na Uniwersyte
cie Amerykańskim w Waszyngto
nie.
John A. Mackay był jednym z nie
wielu przywódców religijnych, 
którzy umieją poświęcić się za
równo swej wyznaniowej rodzi
nie, jak i sprawie ruchu ekumeni
cznego, zwłaszcza Światowej Radzie 
Kościołów, i to nie w sensie po
dwójnej lojalności, lecz w przeko
naniu, że jeśli jest się prawdziwie 
reformowanym, to jednocześnie jest 
się prawdziwym ekumenistą. 
„Oświadczenie bazylejskie”, uchwa
lone przez Alians (1951), zostało w 
zasadniczym zarysie zredagowane 
przez Mackaya. Oświadczenie to 
stwierdza, że prezbiterianie powin
ni „baczyć, aby odrodzenie wyzna
niowe nie przerodziło się w sekciar
stwo, ale żeby jego charakter był 
ekumeniczny. Jeżeli wielkie świato
we wyznania będą dążyły do domi
nowania nad innymi i uczynią ze 
swych światowych organizacji cel 
sam w sobie, to tym samym

zdradzą Jezusa Chrystusa. Jeżeli 
zaś będą pragnęły, i to skutecznie, 
żeby przywiązanie do wyznania 
wzbogaciło wspólne dziedzictwo 
ewangelickie, to w ten sposób wy
pełnią plany jedynej Głowy Kościo
ła i staną się prawdziwymi narzę
dziami Ducha Świętego”.

W liście do jednego z przyjaciół 
pisał: „Coraz bardziej odczuwam, 
że największą potrzebą naszych 
Kościołów i dzisiejszego świata jest 
to, co bym nazwał »ewangelicznym 
odrodzeniem«, a rozumiem przez to 
odkrycie na nowo Ewangelii Chry
stusa w najszerszym sensie, obejmu
jącym perspektywę historyczną, 
teologiczną rzeczywistość, osobiste 
przeżycie, ewangeliczny zapał, 
zaangażowanie społeczne razem z 
jego politycznymi konsekwencjami. 
Te chrześcijańskie zasady, lekcewa
żone i pomijane, trzeba na nowo 
odkryć, głosić je i stosować w 
praktyce. W każdym razie co do 
tego mamy absolutną pewność: 
Jezus Chrystus, Pan historii i Ko
ścioła, będzie miał ostatnie słowo”.

O prać. В. T. na p o d sta w ie  B iu le ty n u  
R PS, Nr 216, l ip ie c - s ie r p ie ń  1983.
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JESŻAJAHU SPIEGEL Autorem poniższego opowiadania jest pisarz żydowski polskiego pochodzenia,
mieszkający obecnie w Izraelu. Podczas wojny spędził pięć lat w getcie łódzkim, 
gdzie pisał, o czym wspomina w rozmowie z s. Kingą Strzelecką, opublikowanej 
w nr. 5/82 „Jednoty” w cyklu „Dawidowe korzenie”. Przypominamy, że p. Jesza- 
jahu Spiegel jest laureatem jedenastu nagród literackich za twórczość w języku 
żydowskim. Wszystkie nagrodzone utwory napisał w getcie. Tam też powstało opo
wiadanie „Sen”, które ukazuje się w języku polskim po raz pierwszy.

S Opowiadaniem tym zamykamy nasz judaistyczny cykl, rozpoczęty w maju ubiegłego
6  f i  roku (nr 2/82). Mamy nadzieję, że rozmowy, które w nim publikowaliśmy, dostar

czyły Czytelnikom materiału do własnych przemyśleń i uchyliły nieco rąbka ta
jemnicy, jaką owiany jest świat żydowski, z którego korzeni wyrasta nasza chrze
ścijańska wiara. Mamy też nadzieję, że opowiadanie p. Jeszajahu Spiegla przybliży 
postać jego autora — człowieka, który przeżył czas zagłady, stanowiącej cząstkę 
losu jego narodu.

Redakcja

Hersz-Lejb, sześćdziesięcioletni Żyd, leżał na 
żelaznym łóżku, a w izdebce krzątała się jego 
żona — Cina. Maleńka, przygarbiona, z zapadły
mi policzkami i zielonymi oczyma. Ciemnosine 
kręgi ciągnęły się od nich do nasady nosa. Prze
gięta wpół nad misą, tarła coś zawzięcie. Od 
czasu do czasu wzdychała i odwracając głowę 
w kierunku łóżka, na którym spoczywał dogo
rywający Hersz-Lejb, wyrzucała przez zęby:
— Wystarczy... Marcypany i tak nie wyjdą z tej 
roboty...
Wyprostowała się, oburącz wydobyła z misy 
„marcypany“ — przepłukane obierki z ziemnia
ków — i wycisnęła je między kościstymi palca
mi. Z rąk jej pociekły dwie czarne strugi, za
leciało kwaskowatą wonią; mdła zgnilizna, jakby 
od trupa leżącego zbyt długo w chacie, rozprzes
trzeniła się w powietrzu.
Na dworze zapadł zmrok. Noce w getcie są zgoła 
inne niż tam, „na zewnątrz“ — po tamtej stronie 
drutów kolczastych. Jak czarne ptaki, tające 
pod skrzydłami złowróżbną wieść, opuszczają 
się znagła na drewniane dachy i zawisają nad 
oknami. Nie dojrzysz nawet słońca zachodzące
go, nie widzisz, jak stopniowo wygasa niebo. 
Dzień ulatnia się za zasiekami, a w getto wdzie
ra się noc, odziana w kir żałobny, paniczna 
i złowroga. Natenczas przestrzeń getta — ziemia, 
uliczki, zapadłe domki — stanowi szmat ciem
ności, na podobieństwo nieba, które rozpościera 
się nad nią.
W zakątkach, wokół łoża Hersz-Lejby, panowa
ła już niepodzielnie noc ...
Z ciemności doleciały jego mozolnie wykrztu
szone słowa:
— Cina, niepotrzebny trud!... Nic nie pomoże. 
I tak legnę na deskach...
Aliści żona na jego ostatnie słowa, które ozna
czały: „i tak umrę“ — nie udzieliła żadnej od
powiedzi. Ze słów tych wiało chłodem trupiarni, 
który przywarł do pułapu — szelestem płócien, 
z których szyją śmiertelne giezło.
Tymczasem Cina ustawiała garnek z obierkami 
na ogniu. Wysuszone drewno porąbanej szafki 
strzeliło płomieniem, jakby oblane benzyną. 
Były to ostatnie pozostałości szafki szabasowej, 
wydanej na pastwę ognia. Gdy Cina ją rozłu
pywała, serce jej zalewał płacz. Bo jakże się 
godzi rąbać szafkę z wąskimi drzwiczkami, to
czonymi i rzeźbionymi, zza których tyle lat prze-

błyskiwały dwa świąteczne lichtarze? Teraz 
leżą te miedziane świeczniki porzucone wśród 
niepotrzebnych rupieci, a Cina spala resztki 
drewna, by ugotować dla męża garść łupin kar
toflanych. Dawniej byłaby raczej odrąbała sobie 
obie ręce, niż śmiałaby naruszyć szafkę. Lecz 
dziś? Biada jej głowie. Od czasu śmierci dwojga 
dzieci pozostał z niej zaledwie cień. I kto, jeśli 
nie ona — Cina, która łazi na czworakach po 
wszystkich śmietnikach i zbiera odpadki ziem
niaczane dla Hersz-Lejby — przyjął na się całe 
brzemię? Kościstymi, pożółkłymi palcami prze
biera nieczystości. Pospołu z nią grzebią 
w śmietnikach obmierzłe wrony, tłuste i zu
chwałe, które zadomowiły się w getcie. Niesa
mowite ich krakanie wywołuje popłoch w cia
snych uliczkach. Krzykliwą zgrają unoszą się 
nad dachami i rzadko kiedy opuszczają się po 
tamtej stronie drutów. Zwiastunami żałoby 
i śmierci dla gett żydowskich są właśnie te wro
ny, nadciągające stadami z pobliskich, ogołoco
nych pól...
Od czasu, gdy u Hersz-Lejby ukazała się po raz 
pierwszy owa fatalna opuchlizna, Cina nie zaz
nała jeszcze spokoju. Niestety, zgłębiła tajemni
cę owych obrzęków na ludzkim ciele. Dwoje 
jej dzieci umarło bowiem od nadmiaru wody, 
która podeszła ku sercu. I oto u męża powtarza 
się to samo. Może jeszcze pewien czas potrwa, 
zanim nastąpi ta ostateczność. Cina zna to na 
pamięć: nogi zapuchłe, równiutkie u kostek, 
powleczone błyszczącą bielą — skóra niby 
tłuszczem natarta. Opuchlizna pnie się po łyd
kach, sięga powyżej kolan, przerzuca się na 
dolne krawędzie jamy brzusznej, a kiedy za
garnie pępek — człowiek znajduje się już w po
łowie drogi na tamten świat. Co prawda u Hersz- 
-Lejby choroba objęła dopiero łydki: są one 
żółte i miękkie. Gdy naciśniesz palcem, zostaje 
na powierzchni głęboki dołek. Ciało jest zwiot
czałe i wodniste. A obierki, które gotuje mu żo
na, zawierają tylko wodę. Jak długo zatem po
ciągnie przy takim „pielęgnowaniu“?
A Hersz-Lejb sam pogodził się był już z tą my
ślą; naród cały ginie, dlaczego więc on, właśnie 
Hersz-Lejb, miałby przetrwać?... On jeden 
spośród tylu? Żyło się i umarło — niewielka 
strata. Gnębi go jedynie świadomość, w jaki spo
sób grzebią dziś nieboszczyka... Porywają go 
bez ceremonii, w pośpiechu rzucają na furman

20



kę, na której piętrzą się już inne trupy: kobiety 
i dzieci, nagie, spuchnięte, miotają się za każdym 
poruszeniem wozu, co mknie przez uliczki getta 
i hajda — bez koszuli śmiertelnej, bez obrzędów 
padają w dół, jak nie przymierzając, te psy... 
To boli go najbardziej. To mu po prostu nie 
lezie w głowę. Chciałby umrzeć jak Żyd, jak 
ojciec, jak dziadek: ze świeczką zapaloną u wez
głowia, wymyty i w gieźle śmiertelnym...
I dlaczego umrzeć właśnie w tym momencie, 
kiedy — jak powiadają — zbawienie nie da już 
długo na siebie czekać? Powiadają, że Niemiec 
cofa się w popłochu z tamtej strony Wisły, a je
żeli tak jest w istocie, nie godzi się teraz umie
rać. To niemożliwe. Wszak nie nagrzeszył tyle, 
by w ostatniej chwili przed wyzwoleniem wy
zionąć ducha... O Boże — szepcze bezwładnymi 
wargami niemą modlitwę — daj mi moc prze
trwać! Nie odpychaj mnie od brzegu, który, zda 
się, oglądam oczyma... Tonę, o Panie, w morzu 
i wyciągam ku Tobie ramiona... Nie odpychaj 
mnie, dowiedź na brzeg...
I Hersz-Lejb — skurczony na łóżku, w ciemno
ściach — składa pożółkłe, wodniste ręce na sercu 
i modli się. Modli się, jak za dawnych, dobrych 
czasów w bożnicy, przed zamkniętą Arką Przy
mierza, rozpływając się we łzach przed Stwo
rzycielem. I zdaje mu się, że dotyka palcami 
nie serca, lecz miękkiej, aksamitnej zasłony. 
Twarz jest gorąca od łez cieknących po bro
dzie — Hersz-Lejb zanurza się w „Parochet“. 
Wargi jego płoną. Nowe siły pulsują w żyłach, 
a on pojmuje, że modlitwa jego została przyjęta. 
Tak lekko mu na duszy, a serce — do którego 
dotarła woda opuchlizny — intonuje pieśń ra
dości i wyzwolenia. Hersz-Lejb porusza się 
wśród suto zastawionych, biało nakrytych sto
łów. Setki Żydów przytakują mu radośnie swo

imi czarnymi brodami. Na stołach skrzą się fla
sze wina z długimi szyjkami i wyglądają jak 
egzotyczne ptaki. Rytmiczny wtór oklasków 
i dudnienie podłogi. Tylko wybrańcy przeżyli 
zagładę, przepłynęli ocean męki żydowskiej 
i właśnie on, Hersz-Lejb zasiada między nimi...
Lecz gdzie jest Cina? Z korowodu tańczących 
oddziela się wysoka postać kobieca — ręce zło
żone na piersiach, ubrana w suknię jedwabną — 
i kroczy prościutko ku niemu. Duże jej oczy 
promienieją radością. Obejmują się oboje, a no
gi ich poruszają się w takt tańca. W tych latach 
nie bardzo przystoi im taniec — lecz jeśli już 
doczekali końca cierpień, dlaczego nie tańczyć?
Zwłaszcza że wszystko wokół tańczy: ulice, po
dwórza, domy — miasto żydowskie skupiło się 
na miejscu i tańczy. Podłogi uginają się pod 
tupotem nóg, kaftany i chałaty fruwają jak 
skrzydła. I muzykanci nie zawodzą: skrzypki, 
bębenki, klarnety. Flet łka słodko trelami ka
narka, skrzypki cienkim dyszkantem obwiesz
czają światu: tri — ri — ri, przeżyliśmy zagładę, 
co za szczęście, co za szczęście!... Tri — ri — ri...
Cina podeszła do łoża chorego z misą ugotowa
nych obierków. Dotknęła jego rąk złożonych na 
sercu. Ręce opadły, jak kawały drewna. Otwo
rzył oczy. Rozwarły się one i utkwiły w bez
dennej ciemności...
— Prze-ży-liś-my, prze-ży-liś-my — doleciało ją 
chłodnym tchem.
Rzuciła się na łóżko, z krtani jej wydarł się 
krzyk:
— Re-ty!... Hersz-Lejb... ostawiasz mnie samą!... 
I krzyk jej długo drgał w powietrzu, zawisł 
w ciemnościach, jak nóż wyostrzony, co wrzyna 
się w gardziel ludzką.

Tłum. Horacy Safrin

W Ś R Ó D  K S I Ą Ż E K

Z naszej przeszłości

Diasporalny charakter naszego Koś
cioła niezwykle utrudnia lub wręcz 
uniemożliwia prowadzenie systema
tycznych studiów nad naszą prze
szłością. Badania historyczne nie są 
zresztą najpilniejszym przedsięwzię
ciem w obecnej sytuacji ewangeli- 
cyzmu polskiego. Są one jednak 
bardzo ważne dla zrozumienia dzie
jów naszego narodu, jego kultury 
i miejsca w cywilizacji europejskiej. 
Zdawali sobie z tego sprawę bada
cze z okresu dwudziestolecia mię
dzywojennego: Aleksander Brück
ner, Stanisław Kot, Marek Wajs- 
blum, Henryk Merczyng, Konrad 
Górski i wielu innych. Z czasopis
mem ,»Reformacja w Polsce” (prze

kształconym już po wojnie w „Od
rodzenie i Reformacja w Polsce”) 
współpracowali tacy wybitni histo
rycy, jak: Henryk Barycz. Oskar 
Bartel czy Jakub Glass. Jeszcze w 
okresie zaborów rozpoczęto wyda
wanie w Wilnie serii Monumenta 
Reformationis Polonicae et Lithua- 
nicae. Wybitnymi współczesnymi 
listorykami ewangelicyzmu polskie 
go są m. in. Marceli Kosman, Lech 
Szczucki, Jerzy Sliziński i Janusz 
Tazbir. Iście benedyktyńską pracę 
polegającą na naukowym opracowa
niu i wydaniu dokumentów refor- 
macyjnych wykonuje od wielu lat 
Maria Sipayłło z Biblioteki Uni
wersyteckiej w Warszawie. Niedaw

no ukazał się już trzeci tom monu
mentalnego dzieła Akta synodów 
różnowierczych w Polsce l. Książka 
zawiera około 300 różnych doku
mentów (przeważnie synodalnych) 
z lat 1571—1632 z rejonu Małopol
ski. Zdecydowana większość mate
riałów dotyczy ewangelików refor
mowanych i — wówczas jeszcze 
oddzielnie zorganizowanych — bra
ci czeskich. Zebrane dokumenty są 
niezwykle cenne dla historyków 
Kościoła, badaczy języka, kultury,

1 A k ta  s y n o d ó w  r ó ż n o w ie r c z y c h  w  P o l 
sce .  Oprać. M aria S ip a y łło . T om  III 
(M ałopolska 1571—1632), PW N . W arsza
w a 1983, s. 692 -f 16, cen a  400 zł.
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stosunków międzywyznaniowych i 
dawnych obyczajów. Teksty zaopa
trzone są w przypisy, bibliografie i 
szczegółowe indeksy. Dokumenty 
obcojęzyczne (czeskie i łacińskie) zo
stały zweryfikowane przez filologów 
Marię Bohomos i Ewę Siatkowską. 
Podobnie jak dwa poprzednie to
my (wydane w latach 1966 i 1972), 
tom trzeci zawiera fotograficzne re
produkcje niektórych dokumentów. 
Książka będzie przydatna duchow
nym, studentom teologii, działaczom 
kościelnym i członkom Synodu, 
którzy często szukają rozwiązań 
wielu współczesnych problemów w 
naszej tradycji wyznaniowej. Prze
de wszystkim w ich imieniu należy 
wyrazić szczególną wdzięczność 
autorce opracowania i życzyć jej 
dalszych udanych tomów tego wy
bitnego przedsięwzięcia edytorskie
go.
W roku 1973 Państwowe Wydaw
nictwo Naukowe wydało na zlece
nie Instytutu Historii PAN pracę 
zbiorową Harcerki 1939—1945. Ze 
względu na bardzo niski nakład tej 
publikacji (1000 egz.) książka nie 
dotarła do zainteresowanego ogółu 
społeczeństwa. Obecne drugie wy
danie 2 zostało gruntownie popra
wione i uzupełnione przez Marię 
Straszewską i wydrukowane w bar

dziej zbliżonym do potrzeb nakła
dzie 30 000 egzemplarzy. Ta niezwy
kle wartościowa książka nie wyma
ga specjalnej rekomendacji w na
szym środowisku. Warto może je
dynie podkreślić, że podstawą opra
cowania tekstu są wspomnienia 
uczestniczek konspiracyjnych akcji 
harcerskich, wśród których były 
również ewangeliczki. W czterech 
fragmentach książki wykorzystano 
relacje p. Aleksandry Diermajer- 
-Sękowskiej, aktywnej działaczki w 
parafii warszawskiej.

Z okazji rocznicy powstania stycz
niowego ukazało się kilka wartoś
ciowych pozycji książkowych. Prag
nę tu zasygnalizować tą, która sto
sunkowo łatwo może ujść uwadze 
czytelników. Chodzi o Wspomnienia 
chłopów powstańców 1863 roku3 
opracowane przez Eligiusza Kozłow
skiego. Ta dokumentalna książka 
zawiera wiele nie znanych szczegó
łów, bez których zrozumienia atmo
sfery zaborów i samego powstania 
jest niepełne. Na łamach Wspomnień 
można znaleźć m. in. dokładny opis 
knuta. Narzędziem tym posługiwali 
się często zajmujący wysokie sta
nowiska państwowe książęta rosyj
scy, którzy osobiście wymierzali 
skazanym Polakom karę chłosty.

Polski słownik biograficzny ukazu
je się od 1935 r. Słownik zawiera 
również biogramy wielu wybitnych 
Polaków-ewangelików. Ostatni ze
szyt4 Słownika podaje m. in.: 
obszerną biografię Eugeniusza Po- 
poffa, prawnika, literata, członka- 
-założyciela polskiego PEN-Clubu i 
działacza społecznego. Eugeniusz Po*, 
poff (1890—1963) był w latach 1945— 
1946 prezesem Konsystorza Kościoła 
Ewangelicko-Reformowanego w 
Polsce. W czasie okupacji był kol
porterem nielegalnych materiałów 
pochodzących z nasłuchu radiowego. 
Warto dodać, że współpracownikiem 
Słownika jest prof. Rafał Leszczyń
ski, nasz współwyznawca z Łodzi.

W. Z.

2 H a r cer k i  1939—1945. P od  ' red. M arii 
S tra szew sk ie j. W yd. II, PW N , W arsza
w a 1983, s. 584 -f 32, cen a  320 zł.

3 W sp o m n ie n ia  c h ło p ó w  pow stań ęóyo  
1863 ro k u .  Oprać. E lig iu sz  K oz łow sk i. 
W yd aw n ictw o  L iterack ie , K raków  1983, 
s. 288, cen a  100 zł.

* P o l sk i  s ło w n ik  b io g r a f ic zn y .  Tom  
X X V II /3, Z eszy t 114, O sso lin eu m , W roc
ław  1983, certa 200 zł (b iogram  E. P o -  
p offa  zn a jd u je  s ię  na s. 620).

P R Z E G L Ą D  E K U M E N I C Z N Y

#  Pre«ydent Synodu Kościoła Re
formowanego Francji, ks. Jean-Pier- 
re Monsarrat, oświadczył podczas 
posiedzenia tego najwyższego gre
mium kościelnego w Villeds-les-Nan
cy, że stosunki z katolikami uległy 
raczej pogorszeniu niż polepszeniu. 
Jako przykład wymienił oświadcze
nie Konferencji Biskupów Katolic
kich Francji odnośnie Komunii św., 
które „zamyka d*rzwi przed nosem", 
jak to stwierdziła ulotka rozdawa
na podczas Synodu. W komunikacie 
końcowym, we fragmencie dotyczą
cym stosunków ekumenicznych, 
członkowie Synodu zwrócili uwagę 
na to, że wprawdzie z 40 milionami 
katolików we Francji przyjmują 
,,istotne elementy wiary apostols
kiej”, lecz jeden centralny punkt 
pozostaje nie wyjaśniony: „Czy Koś

ciół ten nie jest więźniem systemu 
gwarancji instytucjonalnych, które 
są rzekomo jedyną drogą do osią
gnięcia łaski Bożej i przez to zastę
pują praktycznie wiarę?”.

O Nowa Międzynarodowa Komisja 
Katolicko-Anglikańska odbyła od 
30 sierpnia do 6 września br. swoje 
pierwsze posiedzenie w Wenecji. 
Komisja ta ma przygotować grunt 
do przywrócenia jedności między 
obu Kościołami. Inicjatywa w spra
wie utworzenia nowej komisji zro
dziła się podczas spotkania między 
papieżem Janem Pawłem II a arcy
biskupem anglikańskim Canterbury 
Robertem Ruńcie w 1982 r. Człon
kami komisji są przedstawiciele 
Kościołów z Australii, Kanady, Wiel

kiej Brytanii, Ghany, Indii, Kenii, 
Zelandii, Nigerii i USA.

% Pod koniec czerwca br., z okazji 
święta Apostołów Piotra i Pawła, 
przebywała w Rzymie delegacja 
prawosławnego Patriarchatu Kon
stantynopola pod przewodnictwem 
metropolity Melitona. Jan Paweł II 
podczas spotkania z delegacją wy
raził zadowolenie z postępów w 
dialogu katolicko-prawosławnym na 
płaszczyźnie światowej. Podkreślił, 
że między katolikami a prawosław
nymi wzrasta solidarność, wynika
jąca z poczucia przynależności do 
jednej wspólnoty chrześcijańskiej.

o W Waszyngtonie utworzono In
stytut Ekumeniczny, który w naj
bliższych dwóch latach zajmie się 
m. in. zorganizowaniem szeregu kon
sultacji mających na celu dokona
nie oceny VI Zgromadzenia Ogólne
go Światowej Rady Kościołów w 
Vancouver oraz wskazaniem możli
wości wcielenia w życie przez Koś
cioły wyników dialogów dwustron-:
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nych. Instytut zamierza też organi
zować konferencje dla uczonych, 
profesorów i przywódców kościel
nych., Dyrektorem nowego Instytutu 
został były referent ds. ekumenizmu 
Światowej Federacji Luterańskiej, 
dr Daniel Martensen, a przewodni
czącą kuratorium katoliczka Kath- 
llen Bell, która przez wiel lat pra
cowała w ministerstwie spraw zagra
nicznych. Martensen objaśnił, że In
stytut pragnie pomóc chrześcijanom 
północnoamerykańskim „budować 
dalej wspólnie na fundamentach, 
które od dwudziestu lat kładzie 
współczesny ruch ekumeniczny”.

0 Spośród 15 milionów mieszkań
ców Australii ponad 11 milionów, 
tj. 77,8%, uważa się za ludzi reli
gijnych i przynależy do jakiegoś 
Kościoła. W ostatnich pięciu latach 
zmalała o 2% liczba anglikanów, 
którzy aktualnie obejmują 30% 
ogółu ludności. Natomiast o przesz
ło 2%, tj. do 27% wszystkich miesz
kańców, wzrosła liczba katolików. 
Liczba uczestników nabożeństw 
wzrosła o 6%.
0  Dyrektor. Wydziału „Wiara i 
Ustrój” Światowej Rady Kościołów, 
William H. Lazareth, określił tzw. 
dokumenty z Limy, przyjęte na po
siedzeniu Komisji w Peru w 1982 r., 
jako wielkie wydarzenie w historii 
ruchu ekumenicznego. Dokumenty 
te,. opracowane wspólnie z teologa
mi katolickimi, zawierają uzgodnie
nia Kościołów w najbardziej spor
nych punktach, które dotychczas 
uchodziły za główną przeszkodę na 
drodze do jedności. Ich ideą jest 
zniesienie istniejącego od XVI w. 
rozłamu doktrynalnego Kościołów 
w pojmowaniu Chrztu, Eucharystii
1 urzędu kościelnego. Dyskusję na 
ten temat prowadzono od 1927 r., 
tj. od I Konferencji Światowej do 
spraw Wiary i Ustroju Kościoła w 
Lozannie. W 1987 r. odbędzie się 
kolejna konferencja światowa tego 
typu. Zdaniem Lazaretha, jeśli kon
ferencja ta przyjmie ostateczną 
wersję tych dokumentów, będzie 
możliwe wyjście „ze ślepego zaułka 
rozłamów kościelnych”.

0 Zgromadzenie Generalne Związ
ków . Kościołów Ewangelickich 
Szwajcarii zaapelowało do Świato
wej Rady Kościołów, aby w swoim 
nrogramie praw człowieka uwzględ
niła problem walki o zniesienie sto
nowania tortur. Przy okazji wspo
mniano o potrzebie przyjęcia kon
wencji międzynarodowej, której sy
gnatariusze zobowiązaliby się do

Wpuszczenia do więzień neutralnych 
komisji. Poza tym Zgromadzenie 
Kościołów Szwajcarskich zwróciło 
się do Zgromadzenia Ogólnego 
Światowej Rady Kościołów w Van
couver o interweniowanie w obro
nie ludzi prześladowanych w róż
nych częściach świata i publiczne 
wypowiedzenie się w tej sprawie.

0 Dnia 9 czerwca br. zmarł w USA 
w wieku 94 lat jeden z pionierów 
ruchu ekumenicznego, John Alexan
der Mackay. O jego życiu i dzia
łalności piszemy na s. 19.

0 Pięćdziesięciu pielgrzymów
wzięło udział w pierwszej ekume
nicznej pielgrzymce w Finlandii, któ
ra w dniach od 13 do 21 czerwca br. 
odbyła się na trasie od Turku do 
Ilomantsi. Wśród uczestników byli: 
Anglicy, Finowie, Holendrzy, Rumu
ni, Szwedzi, Niemcy i Kostarykań- 
czycy, członkowie Kościołów: lute- 
rańskiego, prawosławnego i kato
lickiego oraz wspólnot wolno koś
cielnych. Pielgrzymi wzięli też udział 
w zakończeniu ekumenicznego kon
gresu kościelnego w Jyvakyla. W 
apelu wystosowanym do kongresu

Z PRASY

W 15 rocznicę śmierci Martina Lu- 
thera Kinga miesięcznik Polskiej 
Prowincji Dominikanów „W Dro
dze” (nr 1—2/1983) zamieścił arty
kuł Rafała Wierzchosławskiego pt. 
„Miałem sen...”, . przedstawiający 
główne tezy programu M.L. Kinga 
i proponowanej przez niego postawy 
walki bez gwałtu (non-violł?nce) 
oraz tłumaczenie dwóch tekstów sa
mego Kinga: „Przemieniony non
konformista” i „Miłość  ̂ prawo i 
sprzeciw społeczny”. Wierzchosław- 
ski pisze:
„(...) King uosabiał pewien typ 
przywódcy, lidera proponującego 
i — co więcej — realizującego pro
gram walki o prawa człowieka, lecz 
wTalki, będącej zarazem nie-walką. 
Walki nie uderzającej w przeciwni
ka a stawiającej sobie za zadanie 
realizację określonego dobra. Walka 
ta została wciągnięta w »dialektykę 
Ewangelii«, w paradoksy miłości 
Chrystusa — miłości nieprzyjaciół 
i aktywnego sprzeciwu wobec ota
czającego zła”. I dalej: „King po
wołuje się w swych rozważaniach 
na greckie rozróżnianie pojęcia mi-

została Wyrażona nadzieja na zjed
noczenie Kościoła chrześcijańskiego.

0 Dnia 24 czerwca br. zmarł w 
Cincinnati (USA) w wieku 85 lat 
Charles Taft? jeden ze współzało
życieli Światowej Rady Kościołów. 
Był synem prezydenta USA Wil- 
liamsa Howarda Tafta. Zajmował się 
zarówno działalnością polityczną, 
jak i kościelną. Przez pewien czas 
pełnił fukcję burmistrza Cinicinna- 
ti. Przez siedem lat stał na czele 
Komitetu ds. Informacji Światowej 
Rady Kościołów. Z wyznania an- 
glikanin, był pierwszym prezyden
tem świeckim (1947—48) Federalnej 
Rady Kościołów, poprzedniczki 
obecnej Krajowej Rady Kościołów 
w USA.

0 W dniach 30 czerwca — 6 lipca 
br. obradował w Nikozji (Cypr) ko
mitet koordynacyjny Mieszanej Ko
misji Teologicznej Katolicko-Prawo- 
sławnej. Celem posiedzenia było 
przygotowanie trzeciego spotkania 
Komisji  ̂ które odbędzie się w 
1984 r. Tematem obrad będzie: 
„Wiara, sakramenty i jedność 
Kościoła”.

łcści: eros, philia, agape. Tylko bez
interesowna agape jest w stanie na
wiązać dialog z każdym, nie ba- 
cząĉ  czy jest on naszym przyjacie
lem, czy wrogiem. (...) Agape to nie 
słaba, bierną miłość. To miłość w 
akcji, która niestrudzenie dąży do 
wspólnoty i chroni wspólnotę, nawet 
wtedy, gdy ktoś ją właśnie burzy, i 
która jest gotowa ponieść każdy 
ból i każdą cenę, aby ją ciągle od
budowywać. Agape to niezłomna 
wola przebaczania nie siedem razy, 
a siedemdziesiąt siedem — by 
wspólnotę przywrócić. Krzyż to nie 
co innego jak wyraz wiekuisty te
go, jak daleko idzie Bóg — w imię 
wspólnoty. Zmartwychwstanie jest 
symbolem Jego triumfu nad moca
mi, które wspólnotę blokują”.
A co pisze sam King o swoim pro
gramie?
„Wbrew powszechnie przyjętej ten
dencji do konformizmu, jako chrześ
cijanie jesteśmy powołani do tego, 
by być n o n k o n f o r m i s t a m i  
(wszystkie podkr. red.). Paweł Apos
toł, który znał wewnętrzne realia 
wiary chrześcijańskiej, zalecał: »nie

Walka bez gwałtu
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bierzcie więc wzoru z tego świata, 
lecz przemieniajcie się przez prze
mienianie umysłu«. Jesteśmy wez
wani, by być ludźmi silnych prze
konań, a nie konformizmu; moral
nej szlachetności, a nie — społecz
nego poważania. Jesteśmy wezwa
ni, by żyć inaczej, stosownie do 
wyższego powołania człowieka”. 
King cytuje słowa Emersona: „Kto 
chce być człowiekiem, musi być 
nonkonformistą”, i Jamesa Rusela 
Lowella:
„Niewolnikami są ci, którzy obawia
ją się wstawiać za upadającymi i 
słabymi;
Niewolnikami są ci, którzy miast 
wybrać prześladowanie, szyderstwa 
i obelgi, wolą w ciszy drżeć przed 
prawdą, którą muszą przemyśleć. 
Niewolnikami są ci, którzy nie ma
ją śmiałości stanąć w obronie dwóch 
lub trzech”.
Postulowana przez Kinga postawa 
chrześcijanina to jednak nie non- 
konformizm jako taki i płynąca z 
niego nieugiętość sama w sobie. 
King, idąc za wskazówkami św. 'Pa
wła zawartymi w słowach: ,.prze
mieniajcie się przez odnawianie 
umysłu”, postuluje n o n k o n f o r -  
m i z m  t wó r c z y ,  k o n t r o l o 
w a n y  i k i e r o w a n y  p r z e z  
p r z e m i e n i o n e  życi e .  „Tyl
ko przez wewnętrzną, duchową 
przemianę osiągamy moc, by w du
chu pokory i miłości walczyć ak
tywnie ze złem panującym w świę
cie. Co więcej, przemieniony non
konformista nigdy nie oddaje się 
biernemu wyczekiwaniu, które ma 
być usprawiedliwieniem bezczyn
ności. Ta jego przemiana chroni go 
od słów nieodpowiedzialnych, które 
wywołują wrogość miast pojedna
nia, i powstrzymuje od wydawania 
pospiesznych sądów, ślepych na nie- 
odzowność społecznych procesów 
dziejowych. Człowiek taki zdaje so
bie sprawę, że zmiany społeczne nie 
zachodzą z dnia na dzień, lecz dzia
ła ta'k, jalk gdyby miały -cne nastą
pić już wkrótce”.
Tego rodzaju postawa jest trudna 
i wielu przyjdzie za nią zapłacić 
wysoką cenę. Chrześcijaństwa nie 
chroni nas jednak przed cierpieniem 
doczesnej egzystencji. „Chrześcijań
stwo zawsze podkreślało-, że krzyż,

który nosimy, poprzedza przyszłą 
koronę. By być chrześcijaninem, 
trzeba podjąć swój krzyż ze wszy
stkimi jego trudnościami, udrękami 
i nieszczęściami, d nieść go tak dłu
go, aż jego brzemię pozostawi na 
nas swe piętno i oczyści nas do 
świętości, do której dojść można tyl
ko przez cierpienie”.
Taką postawę King głosi w artykule 
„Przemieniony nonkonformista”. 
Drugi jego artykuł, publikowany w 
miesięczniku „W Drodze” — „Mi
łość, prawo i sprzeciw społeczny” 
zawiera zasady ruchu non-violence, 
będące konsekwencją takiej posta
wy. Zasada naczelna ruchu to myśl, 
,,iż środki winny być równie czyste 
jak cele”. King pisze: „Ruch ten 
opiera się na filozofii głoszącej nie
zbędną spójność celów i środków. 
(..) Musimy bowiem dostrzec, że na 
dłuższą metę środki świadczą o celu 
i są obrazem tworzonego ideału. 
(...) W samych metodach zawarte są 
już zaczątki celu. Zatem idea opo
ru bez przemocy, filozofia oporu bez 
gwałtu, jest filozofią twierdzącą, że 
ś r o d k i  m u s z ą  być  r ó w n i e  
c z y s t e  j a k  ce l e ,  że w długo
falowym procesie historycznym 
środki niemoralne i destruktywne 
nie są w stanie doprowadzić do ce
lów moralnych i kontr aktywnych. 
(...) Cała idea sprowadza się do tego, 
że człowiekowi, który zaangażował 
się w walkę bez gwałtu, nie wol- 
no wyrządzić krzywdy innym lu
dziom. Zasada ta ma swój aspekt 
zewnętrzny i wewnętrzny. W aspek
cie wTewmętrznym oznacza ona, że lu
dzie uczestniczący w takiej walce 
muszą unikać zewnętrznej przemocy 
fizycznej. Nie używają więc broni, 
nie odpłacają się gwałtem za gwałt. 
Jeśli sami doznają jakichś obrażeń, 
ze swrej strony unikają wszelkiego 
zewnętrznego gwałtu fizycznego. 
Jednakże oznacza to również uni
kanie wewnętrznego gwałtu ducho
wego. Dlatego- właśnie tak wielkie 
znaczenie w ruchu studenckim ma 
etyka miłości”.
Równie ważną zasadą jest idea, „że 
c i e r p i e n i e  mo ż e  być  n i e 
z w y k l e  t w ó r c z ą  i p o t ę ż 
ną  s i ł ą  s p o ł e c z n ą  (....), gdy 
człowiek sam, z własnej woli pod
daje się gwałtowi. Dlatego ideą
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ruchu non-violence „jest cierpienie 
doznawane przez jego członków, 
którzy zdolni są c i e r p i e ć  
t wó r c z o ,  wiedząc, że niezasłu
żone udręki imają mcc odkupieńczą, 
że mogą być narzędziem przebudo
wy społecznej”.
Sporo miejsca King poświęca pro
blemowi prawa i posłuszeństwa wo
bec niego. Rozróżnia przy tym 
p r a w a  s p r a w i e d l i w e ,  zgod
ne z prawem moralnym, i n i e 
s p r a w i e d l i w e ,  sprzeczne z pra
wem moralnym wszechświata, po
niżające osobę ludzką^ a praktycz
nie: „prawo niesprawiedliwe to ta
kie, w ktbrego tworzeniu i uchwa
laniu ludzie nie mieli żadnego 
udziału, odmówiono im bowiem 
prawa głosowania”. Sprzeciw wo
bec prawa niesprawiedliwego, sprze
ciw, który pociąga za sobą ryzyko 
poniesienia kary więzienia, jest w 
gruncie rzeczy wyrazem najwyższe
go poszanowania dla prawa. King 
powołuje się na Sokratesa, a także 
na pierwszych chrześcijan — jako 
przykłady takiego właśnie sprzeci
wu. Z czasów współczesnych przy
pomina Niemcy hitlerowskie — ja
ko przykład praw niesprawiedli
wych, wobec których sprzeciw był 
nakazem sumienia. „Nie wolno nam 
zapominać, że wszystko, co czynił 
w Niemczech Hitler, było «-legalne«. 
W Niemczech hitlerowskich niele
galna była pomoc i opieka okazy
wana Żydowi”.
Sprzeciw Kinga i całego ruchu non
violence miał, jak wiadomo^ kon
kretny cel i wyrósł w określonych 
warunkach segregacji rasowej na 
Południu Stanów Zjednoczonych. 
Jego idea i proponowana przezeń 
postawa mają jednak cechy uni
wersalne. Rafał Wierzchcsławski 
pisze: „Non-violence to jedna z pro
pozycji bycia w świecie, propozycja 
z pewnością nie należąca do naj
bardziej atrakcyjnych i łatwych. 
Jest to droga ewangelicznej miłoś
ci. Od nas będzie zależało, czy po
wtórzymy wraz z Kingiem: «-Mia
łem sen, że pewnego dnia... synowie 
niewolników i synowie właścicieli 
niewolników usiądą razem przy bra
terskim stole!«”.

Oprać. E.P.
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