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CO WY NA TO?
Kochać bliźniego...
Gdyby wszyscy chrześcijanie, stanowiący ponad 1/3 całej ludzkości, wy
pełniali to jedno z dwóch najważniejszych przykazań: miłuj bliźniego swego
jak siebie samego, świat pewnie wyglądałby inaczej. A gdyby tak wszyscy
w Polsce, w której oblicza się nas na ponad 90% całego społeczeństwa?
Codzienne powszednie życie dostarcza nadto przykładów i dowodów, że
nie kochamy swoich bliźnich. Czy dzieje się tak dlatego, że zagubiliśmy
treść i sens tego przykazania i pozostaje ono jedynie pustą formułą, czy
też dlatego, że nie potrafimy wypełnić swego życia jego treścią, że jest to
po prostu zbyt trudne? Zwłaszcza teraz, tutaj, w naszym kraju, gdzie drugi
człowiek jawi się nam często jako obcy, inny, jako przeciwnik lub konku
rent w zdobyciu albo zachowaniu tego wszystkiego, co nam do życia, do
zwykłego biologicznego przetrwania niezbędne?
W trudnych warunkach, jakie stały się naszym udziałem, częściej niż przy
kazania Boże zaczyna obowiązywać prawo silniejszego. Drugi człowiek nie
tylko nie budzi zrozumienia i miłości, ale wyzwala często niechęć, agresję
czy wręcz nienawiść. A przecież to właśnie w trudnych warunkach spraw
dzają się ludzkie charaktery, sprawdza się też autentyczność wiary. Przy
kazania nie są dane na „lepsze czasy”, ale na każde, zwłaszcza na trudne.
Ktoś może się oburzyć — jak to, nie kochamy swoich bliźnich? Przecież
dawaliśmy i dajemy dowody, że jest inaczej! Iluż ludzi wzajemnie sobie
pomaga, iluż otrzymuje, często od zupełnie obcych, wsparcie moralne i ma
terialne, iluż zdobywa się na akty poświęcenia, daje świadectwo braterskiej
miłości i ludzkiej solidarności! To prawda, ale chyba tylko w odniesieniu
do poszczególnych przypadków i okazji. Nasza miłość bliźniego nosi cechy
okazjonalności czy nawet „akcyjności”, kryjącej w
sobie
pewne
niebezpieczeństwa. Jak łatwo jest uśpić swoje sumienie i być na co dzień
drugiemu człowiekowi wilkiem, w szczególnych tylko sytuacjach będąc
mu bratem.
Ale jak dostrzec brata w upijającym się i awanturującym sąsiedzie, w roz
pychającej się łokciami babie (bo takim epitetem obdarzamy ją — jeśli
nie głośno, to w myślach — zwłaszcza gdy da nam łokciem pod żebra), w
kimś, czyje zachowanie wzbudza nasz gorący sprzeciw, godzi w nas bez
pośrednio lub rani nasze uczucia? Jak zdobyć się na miłość w świecie
przepełnionym nienawiścią? Wielu odgradza się od niego, zamyka w gronie
najbliższych — własnej rodziny lub własnego środowiska — w wąskim krę
gu, który stanowi oazę braterskich uczuć, miłości, prawdy. Oazy lub też
enklawy, w której pielęgnuje się cnoty chrześcijańskie na własny tylko
użytek i zawęża pojęcie bliźniego do ludzi nią objętych.
Jesteśmy w ogromnej większości społeczeństwem chrześcijańskim, tak przy
najmniej twierdzą statystyki. Czy to po nas widać? Czy widać to po naszym
wzajemnym stosunku do siebie? Nie w tych oazach czy enklawach — ro
dzinnych, środowiskowych, konfesyjnych — ale wszędzie tam, gdzie toczy
się zwykle codzienne życie, w którym uczestniczymy, i gdzie ten stosunek
się wyraża. Choćby w pracy, w sklepie, w autobusie — wszędzie...
Żyjemy w świecie pełnym okrucieństwa i nienawiści. Jako chrześcijanie na
wołujemy ludzkość do opamiętania się, do zaprzestania wojen, zbrojeń,
aktów przemocy, niesprawiedliwości, gwałcenia praw człowieka i deptania
jego godności, do zaprzestania tego wszystkiego, co jest zaprzeczeniem mi
łości bliźniego. Nawołujemy też do jedności. Tak się dzieje na forum ofi
cjalnym — na spotkaniach, zebraniach, zgromadzeniach. Ale naszych wza
jemnych codziennych stosunków nie potrafimy nasycić miłością, nie czuje
my się też naprawdę braćmi.
Droga do jedności chrześcijan jeszcze daleka, ale w tym właśnie powin
niśmy stanowić jedno — w praktykowaniu w naszym codziennym życiu
Chrystusowego nakazu: „Miłuj bliźniego swego...” i Chrystusowej reguły
tej miłości: „Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy
im czyńcie”. Czy można będzie bowiem mówić o prawdziwej jedności wte
dy, gdy nawet formalnie zostanie ona osiągnięta między Kościołami, a wy
znawcy tych Kościołów nie będą się sami czuli jedną rodziną, którą się
kocha mimo wszystko i której się wiele wybacza?
Jest to bardzo trudne. Ale chyba od tego trzeba zacząć moralną odnowę
naszego życia i nasze podążanie do braterskiej jedności.
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GO

W NUMERZE ?

Numer otwiera noworoczne kazanie
ks. (bp. Zdzisława Trandy Bóg jest
po naszej stronie, którego myślą
przewodnią są słowa z 8 rozdziału
Listu do Rzyimian: „Jeśli Bóg jest
za nami, któż przeciwko nam?...”
(s. 3).
W styczniu mija 530 rocznica uro
dzin Ulryka Zwingliego, o czym p i
sze Karol Karski, zapowiadając jed 
nocześnie w imieniu -redakcji publi
kowanie w ciągu tego roku cieka
wszych materiałów o samym Zwing)!im i jego idorobku (s. 5). Na s. 9
zamieszczamy spóźniony, anonsowa
ny wcześniej, artykuł Jadwigi Kislat o Marcinie Lutrze, (którego 500
rocznica urodzin przypadła w ub.r.
Zobowiązująca śmierć Pana to tytuł
rozważań teologicznych Iks. bp. A l
fonsa Nossola, nawiązujących do ha
sła Tygodnia Modlitwy o Jedność
Chrześcijan: „Powołanie do jedno
ści przez K rzyż naszego Pana” (s. 6).
Z tym samym hasłem tematycznie
związana jest modlitwa Zjednocze
ni w Tobie (s. 4).
Problemowi jedności chrześcijan po
święcona jest rubryka Z prasy, za
wierająca omówienie artykułu ks.
bp. Zdzisława Trandy Sytuacja eku
meniczna w Polsce, publikowanego
w kwartalniku „Studia i Dokumenty
Ekumeniczne” (s. 23). Akcenty eku
meniczne zawiera również felieton
redakcyjny Kochać bliźniego..., za
mieszczony w rubryce Co Wy na to?
(3.

2) .

Bohaterem cyklu Marika Rus zezy ca
Zapisali karty historii jest tym ra
zem Szymon Konarski; pierwszą
część artykułu o jego życiu i dzia
łalności, zatytułowanego Emisariusz
nadziei drukujemy na s. 13.
Po raz trzeci już gościmy na na
szych łamach Wandę Falkowską,
która w artykule Dziesięć na głowę
omawia nową ustawę przeciwalko
holową, konfrontując jej postano
wienia z realiami sytuacji w tej
dziedzinie (s. 19).
Poza tym w numerze: Na tropach
braci czeskich (s. 12), Przegląd eku
meniczny (s. 21) i kalendarz nabobożeństw radiowych na rok 1984
(s. 24).

NASZA

OKŁADKA

UIryk Zwingli (patrz: „500-lecie urodzin Ulryka Zwingliego”,
s. 5)

KS. BP ZDZISŁAW TRANDA

Bóg jest po naszej stronie
„Jeśli Bóg jest za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego
Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał
z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych?
Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, któ
ry umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten prze
cież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy
utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy nie
bezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano: Z powodu ciebie co dzień nas
zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy
przez Tego, ktcry nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani
śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość,
ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne
stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystu
sie Jezusie, Panu naszym.”
<Rzym. 8:31b—39)

Rozpoczynamy dziś Nowy Rok. Korzystając z
tej okazji chciałbym wszystkim Wam, którzy
jesteście dzisiaj zgromadzeni przy głośnikach,
przekazać noworoczne życzenia, abyście w tym
Nowym Roku mogli doświadczać wszelkich do
brych przeżyć, wiele pomyślności, pokoju, prze
de wszystkim zaś Bożej mocy i łaski. Oby was
ożywiały dobre uczucia, dobre myśli, dobre
pragnienia.
Zdaję sobie sprawę z tego, jak trudno w tym
roku składać takie życzenia. Gdy dzisiaj spo
gląda się w przyszłość (jak zwykle w dzień no
woroczny), niełatwo o optymizm. Nie tylko tru
dne warunki życia, perspektywa narastającej
drożyzny i jej iskuftków, ale także nieustannie
wzrastające napięcie międzynarodowe rodzą no
we niepokoje i lęki. Stajemy wobec pytania: co
przyniesie ten rok, co przyniesie najbliższa
przyszłość? Co przyniesie nam, naszym rodzi
nom, krajowi, światu?
Nie jest moim zamiarem straszyć, przerażać ani
też lekceważyć niebezpieczeństwa, lecz raczej,
uświadomiwszy sobie powagę sytuacji, pocie
szać, budzić nadzieję. Tym bardziej, że wiele
z tego, co nam wypada przeżywać, powoduje
stan zagrożenia psychicznego środowiska czło
wieka. Tak, mamy do czynienia nie tylko z za
grożeniem środowiska naturalnego, lecz także
z zagrożeniem środowiska psychicznego. Wszy
stko to, co zatruwa stosunki pomiędzy ludźmi,
narodami i społeczeństwami, także w rodzinach
lub innych małych grupach społecznych, życie
w nieustannym strachu i napięciu, w nienawi
ści i zakłamaniu, w ciągłym poczuciu zagroże
nia, stwarzanie wszelkich konfliktowych sytu
acji — zwiększa niebezpieczeństwo dla naszej
psychiki. Coraz trudniej żyć i z coraz większym
niepokojem słucha się doniesień o wzrastają
cym napięciu międzynarodowym. Dlatego też
naszym zadaniem, zadaniem Kościoła, jest nieść
pociechę i nadzieję wbrew beznadziei i niepo-

kojowi, wbrew przerażeniu i wszelkiego rodza
ju smutkom, a także rozdźwiękom.
Słowa, na których opieram moje rozważania,
mówią bardzo wyraźnie o źródle pociechy i na
dziei: „Jeśli Bóg jest za nami, to któż przeciw
ko nam?” „Bóg jest za nami” — to znaczy, że
jest po naszej stronie. Fakt, że zakończenie i
początek roku następują niemal bezpośrednio
po świętach Bożego Narodzenia, ma swoistą w y
mowę. W tę „cichą, świętą noc” w Betlejem
Bóg wszedł w osobie Jezusa Chrystusa w nasze
ludzkie życie. To wydarzenie powinno uprzy
tomnić nam, że właśnie w Jezusie Chrystusie
mamy pokładać nasze nadzieje — On ma być
naszym pocieszycielem i źródłem naszej mocy.
„Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż
Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim
dobrą nowinę; posłał mnie, abym opatrzył tych,
których serca są skruszone” — prorokował Iza
jasz o Jezusie Chrystusie, który po dziś dzień
podnosi na duchu ludzi smutnych, zgnębionych,
zrozpaczonych. A sam Jezus Chrystus wzywał:
„Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spraco
wani i obciążeni, ja wam dam ukojenie” . W
czasie świąt słyszeliśmy nieraz: „Chwała Bogu
na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w
których (Bóg) ma upodobanie” . Bóg ma w nas
upodobanie, On nas miłuje i dlatego „jest za
nami” .
Odczytany na wstępie tekst wskazuje nam je
dnak na jeszcze jedno wydarzenie, które ma
nas o tym przekonać. „On... nawet własnego
Syna nie oszczędził, ale Go za nas wydał” . Gol
gota, krzyż jest jeszcze jednym, najwymowniej
szy znakiem Bożej miłości. „Jakżeby nie ińiał
z Nim (z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym
Chrystusem) darować nam wszystkiego?” Prze
cież Bóg jest za nami! „Bóg usprawiedliwia...
Jezus Chrystus, który umarł... zmartwych
wstał... wstawia się za nami” . Chrystus rozwią
zuje problem grzechu, ratuje nas, grzesznych
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ludzi, otwiera nam drogę do Królestwa Bożego.
Ale Chrystus również w tym życiu i dla tego
życia ma coś istotnego do zaoferowania i zdzia
łania w nas i przez nas. Przekształcając nieco
ten tekst, możemy powiedzieć: ani utrapienie,
ani ucisk, prześladowanie ani głód, nagość, nie
bezpieczeństwo ani miecz nie mogą nas odłą
czyć od miłości Chrystusowej, bo w tym wszy
stkim zwyciężamy przez Tego, który nas umi
łował. Pojęcia: ucisk, utrapienie, miecz, niebez
pieczeństwo symbolizują wszelkie nieszczęścia
dotykające 'jednostki, jako choroby, zmartwie
nia, kłopoty, spory, konflikty, cierpienia, a tak
że całe społeczeństwa, kraje, narody — jako
konflikty społeczne i polityczne, kryzysy gos
podarcze, wojny, akty terrorystyczne, katastro
fy, powodzie, trzęsienia ziemi. Każde z nich
może się stać naszym udziałem, nie wyłączając
niebezpieczeństwa rakiet nuklearnych, o któ
rych tak dużo ostatnio mówi się na całym świę
cie.
A mimo wszystko, mimo całej grozy czasów,
w których żyjemy, przekazuję wam słowa na
dziei i otuchy, zawarte w tym stwierdzeniu apostoła Pawła: ,,Bóg jest za nami!” Bóg z ca
łą pewnością nie chce takiej zagłady ludzko
ści i takiego rozwiązywania konfliktów mię
dzynarodowych, jakie nam obecnie zagrażają.
Już dziś słyszeliśmy z księgi proroka Jeremia

Z j e d n o c z e n i w Tobie

sza słowa: ,,Ja wiem, jakie myśli mam o was,
myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować
wam przyszłość i natchnąć nadzieją” . Słowo
Boże imówi jasno, że Bożą wolą jest „myśl o
pokoju” , a nie o wojnie, nie o konfliktach. Bóg
nieustannie budzi w nas nadzieję.
Jeremiasz wzywa nas też do modlitwy: „Gdy
mnie będziecie wzywać i zanosić modły do
mnie, wysłucham was.” Bóg oczekuje naszych
modlitw! Często uważa się, że modlitwa jest
przejawem bierności. A tak naprawdę jest ona
działaniem! Niestety, nie doceniamy jej znacze
nia zarówno w formie indywidualnej, jak i spo
łecznej. Dlatego tak często nasze modlitwy są
mdłe, jałowe, bez przekonania, czasem zaś spro
wadzają się do odklepywania wyuczonych for
muł. A więc módl się! Działaj w modlitwie i
przez modlitwę! Módl się szczerze o prawdziwy,
rzetelny pokój na świecie! Módl się o opamięta
nie dla tych, od których pokój zależy, o mą
drość dla rządów, o to, aby jak najprędzej na
stąpił nawrót do rokowań. Módl się o to z ufno
ścią! Będziesz w przyszłość spoglądał bez lęku
i trwogi, gdyż dzięki modlitwie zdasz sobie
sprawę z tego, że losy nasze są całkowicie w rę
kach Boga.
Patrzeniu w przyszłość towarzyszy zwykle py
tanie, co nam ona przyniesie. Ale naszym
chrześcijańskim zadaniem jest stawianie sobie

Boże,
zwracamy się do Ciebie
zjednoczeni poczuciem Twojej wielkości.
Stojąc przed Tobą, w obliczu Krzyża
wszyscy jesteśmy bez zasług.
Ustami Twojego Syna wskazałeś nam
miłość do Ciebie i miłość do drugiego człowieka:
cokolwiek więc czynimy dobrego,
jest tylko spełnieniem powinności.
Darem swojej łaski możesz sprawić,
że nasze myśli i serca będą wolne od pychy.
Spraw,
aby lekcja pokory,
którą było życie Jezusa Chrystusa,
przemówiła do nas tak, jak powinna.
Pomóż nam zrozumieć,
że szukanie Twojej prawdy
to dostrzeżenie Ciebie
w każdej utrudzonej człowieczej twarzy.
W naszej ziemskiej pielgrzymce ku Tobie
nie ma innej drogi niż ta,
którą wskazał Chrystus:
od człowieka do człowieka.
Oświeć nas, Panie,
abyśmy potrafili odróżnić to, co naprawdę ważne,
od tego, co ważne tylko pozornie.
Kieruj nasze myśli ku sprawom,
które nas łączą,
ku temu, co wspólne.
Pomóż nam burzyć bariery,
które zbudowała nasza małość,
nasza pycha i nasza niewiedza.
Połóż na nas swoje ręce
i spraw,
aby zapadło nam w serca,
że jesteśmy jedno,
bo jesteśmy zjednoczeni w Tobie.
Amen.
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również innego pytania dotyczącego jutra* co
ja mam wnosić w codzienne życie, jaka ma być
moja postawa, jak mam postępować, jaką drogą
kroczyć, jak ma tę postawę kształtować moja
wiara, moja społeczność z Bogiem.
Naszym zadaniem jest także budowanie wokół
siebie atmosfery pokoju i miłości przez życzli
wość, dobroć, uczciwość, przeciwstawianie się
nienawiści, złu, zakłamaniu przez stwarzanie
klimatu zaufania.
Bóg dał nam Jezusa Chrystusa, aby odbudować
nasze wnętrze, dzięki czemu znajdziemy się na
nowej drodze życia i przezwyciężymy moc zła i
grzechu. Stworzył On dla ciebie tę wielką szan
sę, że twój wysiłek nie będzie daremny.
Nasz naród ma wspaniałe cechy — miłujemy
wolność, cenimy honor i odwagę, umiemy prze
baczać krzywdy, jesteśmy gościnni i pełni fan
tazji. To prawda, ale prawdą jest również, że
mamy wiele bolesnych przywar i słabych stron,
które, niestety, w ostatnich dziesiątkach lat co
raz silniej i w coraz szerszych kręgach społe
czeństwa dają o sobie znać. Szerzy się alkoho
lizm i pijaństwo, niepokojąco wzrasta narko
mania, we wszystkie dziedziny życia wkracza
nieuczciwość, obniża się poziom etyki pracy,
rozluźniają się więzy rodzinne, zwiększa liczba

rodzin rozbitych. To się powinno, to się musi
i może zmienić. Trzeba sobie najpierw uświado
mić sam fakt upadku, potem zdać sobie sprawę
z konieczności zmiany i wreszcie wkroczyć na
drogę całkowitej przemiany dzięki mocy udzie
lonej przez Chrystusa.
Jeśli miłujesz swoją ojczyznę, swój naród, to
nie przechodź obojętnie obok przejawów pano
szącego się zła, ale przeciwstawiaj się wszelkimi
siłami wszystkiemu, co prowadzi nas do upad
ku. Walcz o dobro, poczynając od siebie; pamię
taj jednak, że sama twoja dobra wola i dobre
chęci nie spowodują pozytywnych skutków,
trzeba jeszcze, by Pan twoje mozolne wysiłki
wzbogacił i uświęcił.
Jeśli Bóg wraz z Chrystusem darował nam
wszystko, jak mówi ap. Paweł, to w tym „wszy
stkim” jest także możliwość zmiany życia. A
wtedy ani utrapienie, ani ucisk, prześladowanie
ani głód, nagość, niebezpieczeństwo ani miecz
nie zdołają nas pokonać ani sprowadzić na złe
drogi. Bo „w tym wszystkim zwyciężamy przez
Tego, który nas umiłował” . Amen.*1
Kazanie wygłoszone w kościele warszawskim podczas
nabożeństwa transmitowanego przez Polskie Radio
1 stycznia 1984.

KAROL KARSKI

500-lecie
urodzin
Ulryka

Zwingliego

Dopiero co zakończył się obcho
dzony uroczyście na całym
świecie jubileusz 500-lecia urodzin Marcina Lutra, a oto
rozpoczyna się podobny jubi
leusz innego reformatora X V I
stulecia — Szwajcara Ulryka
Zwingliego. Urodził się on
1 stycznia 1484 r., był więc od

wittenberczyka młodszy o nie
spełna dwa miesiące.
Wiele czynników złożyło się na
to, że z „ wielkiej trójki” refor
matorów — Luter, Zwingli,
Kalwin — najmniej znaną po
stacią jest druga z wymienio
nych. Wiele osób nie zdaje so
bie nawet sprawy, że młodsze

mu o pokolenie od Lutra i
Zwingliego Janowi Kalwinowi
przypadła wobec tych dwóch
reformatorów rola synoptyka i
syntetyka.
Kalwinizm
zajął
bardzo szybko miejsce zwinglianizmu,
ograniczając
jego
wpływy do niemieckojęzycznej
Szwajcarii. Pewne jest jednak
także to, że ,»reformator zurychski niemal wszędzie tam, gdzie
nie zgadzał się z Lutrem, przy
gotował poglądy charakterys
tyczne później dla kalwinizmu”
(Fritz Blankę). Mimo to jeszcze
obecnie na obszarze południowozachodnich Niemiec można
odczuć
wpływy
Reformacji
zwingliańskiej. Poglądy Zwing
liego o odpowiedzialności chrze
ścijan za życie publiczne inspi
rują do dzisiaj różne ruchy religijno-społeczne w wielu kra
jach.
Poza Szwajcarią zajmowały się
Zwinglim zawsze tylko jednost
ki. Jego poglądy były nieraz
przedmiotem manipulacji. W
X IX w. chciano go zrobić
„świadkiem koronnym” libera
lizmu, twierdząc, że jest on
„bliższy naszej epoce niż swo
je j” (August Ebrard). W Pru
sach dosyć rozpowszechniony
był pogląd, że racjonalista i de-
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mokrata Ulryk Zwingli podko
pał autorytet monarchii w
Niemczech i że jego Reforma
cja „jeśli jest oryginalna, nie
jest ewangelicka, a jeśli jest ewangelicka, nie jest oryginalna” (Julius Stahl). Jeden z naj
wybitniejszych teologów nie
mieckich przełomu X IX i X X
stulecia, Adolf von Harnack,
stwierdził: ,,W ramach ogólnohistorycznego rozważania histo
rii dogmatów można pominąć
Zwingliego” .
Badania nad życiem i dziełem
Ulryka Zwingliego oparte na
szerszych podstawach datują się
dopiero od 1931 r., w którym
przypadł
jubileusz 400-lecia
śmierci Reformatora. Jego do
robkiem zaczęli się powoli in
teresować nie tylko historycy
Kościoła, lecz także egzegeci,
systematycy i liturgiści. Gwoli
prawdy trzeba jednak dodać, że
w porównaniu z badaniami pro
wadzonymi nad Lutrem i K al
winem, krąg badaczy interesu
jących się Zwinglim pozostaje
w dalszym ciągu ograniczony.
Kościół Reformowany kantonu
zuryskiego,
pielęgnujący
w
szczególny sposób tradycję swe
go Reformatora, organizuje na
przełomie stycznia i lutego mię

dzynarodowe spotkanie poświę
cone jego dorobkowi. Można
spodziewać się, że przy tej oka
zji, a także podczas wielu in
nych imprez, organizowanych
dla uczczenia 500 rocznicy uro
dzin Zwingliego, poważnemu
wzbogaceniu
ulegnie
ogólna
wiedza o nim i epoce, w której
przyszło mu żyć i działać. Bie
żący rok powinien być w ogóle
dobrą okazją do refleksji nad
znaczeniem Zwingliego dla dzi
siejszych czasów. Wydaje się, że
nic nie stracił na swej aktual
ności jego podstawowy postulat:
słowo Boże powinno przemie
nić nie tylko Kościół, lecz także
życie społeczne i polityczne, a
Ewangelia powinna oddziały
wać na wszystkie obszary ży
cia.
Dwa i pćł roku temu, z okazji
450 rocznicy zgonu Ulryka
Zwingliego, „Jednota” wydała
monotematyczny zeszyt poświę
cony szwajcarskiemu Reforma
torowi. Poza wyborem pism w
zeszycie tym znalazły się arty
kuły autorów reprezentujących
tradycję reformowaną, luterańską i rzymskokatolicką. W sło
wie wstępnym redakcja pisała*
„Publikujemy zwingliański ze

szyt z nadzieją, że przyczyni się
on do czegoś więcej niż tylko do
spopularyzowania postaci Re
formatora. Niechby zaznajomie
nie się z barwną postacią, a
zwłaszcza z doktryną Zwinglie
go, przyczyniło się do obalenia
stereotypów i uprzedzeń, niech
by uzmysłowiło chrześcijanom,
zwłaszcza ewangelikom, wspól
ne dziedzictwo reformacyjne, a
fiasko rozmowy w Marburgu
niechby nasunęło jakieś budu
jące refleksje co do przyszłoś
ci polskiego ewangelicyzmu.
Niechby wreszcie ten zeszyt
stał się przyczynkiem do dys
kusji ekumenicznej w naszym
kraju” („Jednota” 1981 nr 7— 8,
s. 2).
Redakcja będzie w tym roku
bacznie śledzić wszystkie wyda
rzenia związane z obchodami
jubileuszowymi i informować o
nich czytelników. W miarę moż
ności postara się również publi
kować ciekawsze materiały o
Zwinglim, szczególnie takie,
które mogą stać się punktem
wyjścia do dialogu między
przedstawicielami tróżnych tra
dycji chrześcijańskich. Można
być pewnym, że takie publika
cje zostaną ogłoszone.

KS. BP ALFONS NOSSOL

Zobowiqzujqca śmierć Pana
„Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił On gorące prośby i bła
gania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej
uległości. A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał”1..
(Hbr. 5:7— 9>

Jako ,,nosiciele Chrystusa” (Christophoroi) je
steśmy wszyscy wezwani przez Jego krzyż do
jedności! Można by zapytać, czy krzyż ma w
sobie rzeczywiście siłę i moc jednoczącą? Takie
pytanie, jako wyraz wątpliwości, staje się dla
chrześcijan bezpodstawne, jeżeli tylko uprzytomnią sobie fakt, że chodzi tu przecież o
Krzyż naszego Pana, na którym 1950 lat temu
dokonała się Jego zbawcza śmierć. Stąd też
mowa o Jubileuszowym Roku Odkupienia*, w
którym ze wzmożoną szczerością pouńnniśmy
na oścież „otwierać drzwi Odkupicielowi” . Ta
kie otwarcie ułatwi nam zapewne zbawienna
myśl, że śmierć ta była arcykapłańską ofiarą
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Chrystusa, a jako taka niezwykłym wyrazem
posłuszeństwa samego Syna Bożego; dlatego
też daje wierzącym życie.
A R C Y K A P Ł A Ń S K A O F IA R A CHRYSTUSA

List do Hebrajczyków w swojej teologii ka
płaństwa koncentruje się przede wszystkim na
Chrystusowym arcykapłaństwie. Na plan pier
wszy wysuwa się odrazu inność tego kapłaństwa.1
2
1 Ten tekst i wszystkie inne cytaty pochodzą
Biblii Tysiąclecia (red.).
2 W Kościele Rzymskokatolickim (red.).

z

Jezus Chrystus wszedł wprawdzie głęboko w
egzystencję ludzką, nieobce Mu były nawet
„nasze słabości” i był On „doświadczony we
wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjąt
kiem grzechu” (Hbr. 4:15). Otóż to, jak Aaron
powołany z ludu i dla ludu, nie miał jednak
nic wspólnego z grzechem świata, w który by
li uwikłani wszyscy kapłani Starego Przym ie
rza. Choć ich głównym zadaniem było składa
nie Bogu ofiar za innych, ofiar, które dzięki
szczególnej interwencji Bożej przynosiły oczy
szczenie, sami nigdy nie byli bez winy i dlate
go też na równi z innymi stale potrzebowali
owego oczyszczenia. Nigdy też nie byli w sta
nie nadać sami z siebie składanym ofiarom wy
jątkowej wartości nadprzyrodzonej. Zupełnie
inaczej rzecz się ma z Chrystusem. Będąc bo
wiem równocześnie Bogiem i człowiekiem,
mógł jako jeden z rodziny ludzkiej reprezento
wać ludzkość, a jako Syn Boży nadać swej
ofierze wartość absolutną. Wszystkim usiłowa
niom zbawczym Starego Przymierza brak było
tego ostatniego elementu — dotychczasowi
kapłani, jako pośrednicy w ceremoniach ma
jących na celu przebłaganie Boga, byli tylko
ludźmi, a jako tacy pozbawieni zupełnie możli
wości i kompetencji do skutecznego wstawien
nictwa. Grzech obraża nieskończenie doskona
łego Boga i wskutek tego staje się winą, którą
naprawić może tylko ktoś w równym stopniu
nieskończenie doskonały.
Ta właśnie doskonałość zadecydowała o Chry
stusie jako jedynym Arcykapłanie Nowego
Przymierza; reprezentuje On w równym stop
niu nieskończoność Boga i niedoskonałość czło
wieka, tzn. zrównawszy się z ludźmi, potrze
bującymi przebaczenia, nie przestał być Bo
giem, który ludzkiej ofierze zadośćuczynienia
nadał wymiar nieskończonej doskonałości.
Pamiętajmy, że zadaniem kapłana jest pośred
niczyć między Bogiem a ludźmi. Dlatego też
muszą go łączyć dwojakie powiązania: z Bo
giem, by przed Nim wstawiał się za ludem,
oraz z ludem, by przekazywał mu Boże prze
baczenie. Im ściślejsze są te związki, tym sku
teczniejsze jest wstawiennictwo kapłańskie. W
przypadku zaś Syna Bożego były one najści
ślejsze z wszystkich w ogóle możliwych, po
nieważ reprezentował On obie strony w sposób
najdoskonalszy; był Arcykapłanem, którego już
nikt nigdy przewyższyć nie zdoła. Ale nie On
sam okrył się tą chwałą, lecz otrzymał ją przez
Boże wybranie, przez fakt naturalnego syno
stwa Bożego (Hbr. 5:5). Choć na wzór Melchi
zedeka, to jednak od wewnątrz całą mocą swe
go jestestwa stał się „kapłanem na wieki” , na
szym jedynym Arcykapłanem po wsze czasy
(Hbr. 5:6).
Synostwo Boże Jezusa Chrystusa decyduje za
tem bezsprzecznie zarówno o inności, jak też
o jedyności Jego Arcykapłaństwa. Nie ozna
cza to bynajmniej, by Jego prawdziwe czło
wieczeństwo nie miało znaczenia. Wręcz prze
ciwnie — bo właśnie ono stanowi o swoistości
składanej przezeń ofiary, o je j pośrednictwie.

Ludzka strona pośrednictwa Chrystusowego ukazana jest w Liście do Hebrajczyków drama
tycznie jako „głośne wołanie i płacz” , z który
mi Chrystus zanosił „gorące prośby” do Ojca,
„który mógł Go wybawić od śmierci” (Hbr.
5:7). Stwierdzenie, że czynił to „za dni ciała
swego”, podkreśla, że chodzi tu nie tylko o
modlitwę Jezusa w Getsemani, w której to wo
łanie zostało wyrażone w szczególnie skonden
sowanej formie, lecz o całość ziemskiego życia
złożonego Bogu w ofierze. I tak oto nasz Arcy
kapłan— Ofiarnik stał się sam równocześnie
żertwą ofiarną.
Z pouczenia Słowa Bożego wiemy doskonale o
tym, że ofiara ta miała charakter zastępczy,
ponieważ była złożona za nas grzeszników, by
nas pojednać z Bogiem. Jako pojednani z O j
cem powinniśmy teraz sami szukać za wszelką
cenę jedności z naszymi braćmi, stanowiącymi
przecież wespół z nami jedną owczarnię Dobre
go Pasterza. Dzisiaj zwykło się mówić o tym,
że pojednanie wertykalne powinno zawsze po
ciągać za sobą pojednanie horyzontalne3. Do
tego zobowiązuje nas Arcykapłańska ofiara Pa
na. Z niej wypływa ten obowiązek dla nas
wszystkich noszących na sobie pieczęć Ducha
Świętego, tzn. nas ochrzczonych i bierzmowa
nych, konfirmowanych, bo wszyscy przecież
jesteśmy ludem Pana, „wybranym plemieniem,
królewskim kapłaństwem, świętym narodemt
ludem (Boga) na własność przeznaczonym” (I
Ptr. 2:9), i jako tacy powinniśmy też przyczy
niać się do tego, by Kościół Chrystusowy był
rzeczywiście „powszechnym sakramentem po
jednania” w naszym świecie.
POSŁUSZEŃSTWO AZ DO ŚMIERCI

Powyższe zobowiązanie wszystkich chrześcijan
nosi na sobie szczególne znamię posłuszeństwa
na wzór Syna Bożego, jakie — zgodnie z rela
cją Listu do Hebrajczyków — okazał On przez
swą ofiarę Ojcu Niebieskiemu. W obliczu zbli
żającego się punktu kulminacyjnego cierpienia
wszystkie ludzkie moce wołały w Nim wpraw
dzie „niech mnie ominie ten kielich” (Mt.
26:39), ale pod tym tylko warunkiem, by mo
gła się ostatecznie spełnić wola samego Boga
(por. Mt. 26:42). Przeto „został wysłuchany
dzięki swej uległości” (Hbr. 5:7). Wszystkie
dzieła człowieczego życia Chrystusa zostały za
tem jako akty Jego arcykaplańskiej ofiary
przyjęte przez Boga. Pamiętajmy, że nawet
najwspanialsza rzecz ofiarowana nie staje się
tak, długo święta, dopóki nie zostanie za taką
uznana przez samego Boga. Niesłychanie waż
nym szczegółem jest w tym kontekście goto
wość słuchania głosu Boga i spełnienia woli
Bożej, bo ma ona większą wartość od wszyst
kich ofiar starotestamentowych razem wzię
tych.

8 Pojednanie wertykalne — pionowe — z Bogiem,
horyzontalne — poziome — z ludźmi (red.).
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Gdy Jezus przyjął misję pośrednika między
Bogiem a ludźmi, gotów był na wszystkie po
święcenia, przy czym godność Syna Bożego
wcale nie ograniczała zakresu tej gotowości,
ale ją nieskończenie poszerzała. „A chociaż był
Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co
wycierpiał” (H br. 5:8). Chrystus był, oczywi
ście, już Synem Bożym, zanim został dany
światu. Dzieląc po wcieleniu los ludzkiej egzy
stencji „nie skorzystał ze sposobności, aby na
równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego sie
bie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się po
słusznym aż do śmierci — i to śmierci krzy
żowej” (Flp. 2:6— 8). Oto krótki szkic drogi,
na jakiej ^„nauczył się posłuszeństwa” , które w
bezgranicznym wymiarze śmierci na krzyżu
można by nawet nazwać swoistym objawie
niem „pokory Boga” .
Posłuszeństwo Chrystusa jako ofiara nie miało
nic sobie równego na przestrzeni całej historii
zbawienia. Było ono wypełnieniem woli Bożej
w stopniu absolutnie doskonałym. Ważne jest
przy tym to, że właśnie spełnianie woli Bożej
nabiera znaczenia ofiary i jest faktyczną ofiarą
dystansującą w swej doskonałości wszystkie
dawne religijne obrzędy Prawa. Dlatego też
Chrystus przez swoje heroiczne spełnienie woli
Ojca ustanowił nowy kult, który wyrasta z jak
najściślejszej więzi z Bogiem, przez wypełnie
nie tego, co On postanowił.
Narzuca się tu wprost analogia do „nieposłu
szeństwa Adama” , będącego grzechem prowa
dzącym do śmierci. Nieposłuszeństwo Adama
sprowadziło na wszystkich ludzi śmierć (por.
Rzym. 5:15), natomiast posłuszeństwo Chrystu
sa stało się synonimem Jego zbawiającej mo
cy, którą ujawnił całym swym życiem, stało
się powszechnym źródłem łaski.
Kiedy Chrystus przez swe posłuszeństwo
„wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia
wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają”
(Hbr. 5:9). Dlatego też Jego Poprzednik mógł
nań wskazywać: „Oto Baranek Boży, który gła
dzi grzech świata” (Jn 1:29). Wynika stąd jedno
znacznie, jak wielką moc ma w swej konsek
wencji posłuszeństwo woli Bożej, czyniące z
Jezusa Chrystusa sprawcę zbawienia wieczne
go. Gładzić „grzech świata” znaczy bowiem
świat zbawiać i ocalać. I tak oto śmierć Jezu
sa, jako szczyt Jego posłuszeństwa, została
włączona w proces pojednania Boga z ludźmi.
Wszystko, cokolwiek Jezus uczynił, było ak
tem posłuszeństwa wobec Ojca, przez Niego
przyjętym. Odtąd zbawcza akcja Boga w świę
cie, wyrażająca się w darze wspólnoty Jezusa
z braćmi, domaga się wzajemności. Skoro po
słuszeństwo Ojcu zbliżyło Jezusa Chrystusa do
ludzi, nas z kolei zbliży do Ojca posłuszeństwo
Jezusowi, który na zawsze już pozostanie urze
czywistnieniem naszego zbawienia, czyli Boga
w świecie. Zbawienie jest po prostu udziałem
tych, którzy Go słuchają i za Nim idą, tj. zmie
rzają do Ojca drogą Jego posłuszeństwa. Słu
chanie Chrystusa (por. Hbr. 5:9) jest przeto
dla całej ludzkości szczególnym nakazem chwi
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li i pierwszym warunkiem naszego szczerego
pragnienia jedności Jego Mistycznego Ciała,
którym jest Kościół.
ŚMIERĆ DAJĄCA ZYCIE

Prawdziwym „znakiem, któremu sprzeciwiać
się będą” (Łuk. 2:34), jest i pozostanie Chry
stus tylko dla ludzi nie liczących się w swoim
życiu z wolą Bożą, nie myślących kroczyć przez
życie drogą takiego posłuszeństwa, jakim było
całe Jego ziemskie bytowanie. Ale bez tego
właśnie „posłuszeństwa aż do śmierci” nie ma
dla świata prawdziwego życia. Na Kalwarii
doszło do wyjątkowego cudu, ponieważ umie
rając na krzyżu Jezus śmierć zadał śmierci. Z
tego zrodziło się życie; ukrzyżowany Pan pow
stał z martwych i zasiadł po prawicy Ojca.
„Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo?
Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?” (I Kor.
15:55).
„Ukrzyżowany Bóg” jest Bogiem żywych, a
Jego cierpienia są zadatkiem chwały. Na krzy
żu, w śmierci Chrystusa objawiła się zbawcza
moc w niemocy. Inność Jego kapłaństwa i
śmierci pociąga za sobą również całkowitą
inność Jego zbawczej mocy. Bóg zbawia bo
wiem niemocą miłości. Ta właśnie dziwna po
tęga stanowi najgłębszą treść całego życia Zba
wiciela, które jest jednym wielkim aktem oca
lającej miłości, ukrytej jako arcykapłańska ofiara w Jego posłuszeństwie aż do śmierci.
Podczas gdy rok temu w czasie naszych wspól
nych modlitw o jedność chrześcijan koncentro
waliśmy się na treści tajemnicy Jezusa jako
„życia świata” , tym razem modlimy się sku
pieni wokół drzewa krzyża, na którym to ży
cie zawisło i na którym już na zawsze stało
się, jako pokorna miłość, zbawczą mocą w na
szym świecie. Warto w tym kontekście przy
pomnieć naukę Soboru Watykańskiego I I wy
rażoną w „Dekrecie o ekumenizmie” : „Nie ma
prawdziwego ekumenizmu bez wewnętrznej
przemiany. Z nowości ducha przecież, z zapar
cia się samego siebie i nieskrępowanego wyla
nia miłości rodzą się i dojrzewają pragnienia
jedności. Musimy więc wypraszać u Ducha
Świętego łaskę prawdziwego umartwienia, po
kory i łagodności w posłudze, ducha prawdzi
wej wspaniałomyślności w stosunku do dru
gich” (n. 7). Wspomnijmy też słowa „sługi sług
Bożych” Jana Pawła II, który podczas pamięt
nego spotkania ekumenicznego w naszej stoli
cy przestrzegając przed zniechęceniem w obli
czu trudności, jednocześnie podkreślał, że po
wrót do pełnej wspólnoty wymaga wielkiej
pokory i miłości, odwagi i nadziei. Przede
wszystkim zachęcał nas do wspólnych modlitw,
które — jego zdaniem — „nade wszystko sta
nowią zachętę do praktykowania żywej wiary.
Są poniekąd wezwaniem do głębszego umiło
wania Chrystusa. Tego Chrystusa, w którym
wszyscy stanowimy jedno. Choć niekiedy sta
nowimy inne tradycje, inne obyczaje, inny styl
myślenia, jednakże czujemy się wszyscy wezDokończenie na s. 11

JADW IGA KISLAT

M a rc in L u te r

Aby właściwie ocenić doniosłość roli historycz
nej odegranej przez Marcina Lutra, musimy
przez chwilę zatrzymać się nad czasami, w któ
rych przyszło mu żyć i działać. Był to okres
schyłku Średniowiecza i początku epoki Rene
sansu. Porządek ówczesnego świata opierał się
ną, jak byśmy dzisiaj powiedzieli. Drugą bynych. Pierwszą z nich był Kościół rzymski, któ
rego wszechwładza w tym okresie obejmowała
nie tylko dziedzinę duchową, ale również w
wielkim stopniu dziedzinę społeczno-politycz
ną, jak byśmy dzisiaj powiedzieli. Drugą — by
ło cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego,
sprzymierzone z Kościołem i idące z nim we
wszystkich istotnych sprawach ręka w rękę.
Lutrowi przyszło zachwiać niewzruszoność
obydwu tych potęg. Jednakże mimo swej głę
bokiej wiary i swego geniuszu — nie byłby
tego dokonał, gdyby aktualna sytuacja w Euro
pie była wtedy inna.
Nauka Kościoła, oparta na teologii scholastycznej, była skostniała i pełna wypaczeń. Hasło
konieczności reformy Kościoła było podejmo
wane już od paru wieków. Z biegiem stuleci
narastały w Kościele nadużycia i złe obyczaje.
Odzywały się liczne głosy nawołujące do więk
szej prostoty i czystości obyczajów, panujących
w pierwszym wiekach chrześcijaństwa. Wielu
ludzi prostych zachowało w sercu głęboką wia
rę i pobożność. Od czasu wynalezienia druku
coraz powszechniejsze stało się, mimo grożą
cych za to prześladowań, czytanie Pisma świę
tego i porównywanie jego zasad z praktyką co
dzienną Kościoła.

Najpoważniejszym ruchem na rzecz reform w
X V wieku stał się ruch husycki w Czechach.
Zapoczątkował go profesor uniwersytetu w
Pradze, Jan Hus, głoszący program wzorujący
się w dużej mierze na nauce angielskiego refor
matora, profesora uniwersytetu w Oksfordzie,
Johna Wiklifa, żyjącego w X IV w. Zarówno
nauka Wiklifa, jak i Husa zostały potępione
przez Kościół, zaś Jan Hus wyklęty i spalony
na stosie w roku 1415. Próby zdławienia husytyzmu doprowadziły do wybuchu wojen husyckich, które zmusiły Kościół i cesarza do pew
nych ustępstw na soborze w Bazylei. Ustępstwa
te jednak zostały szybko cofnięte.
Taka była sytuacja, gdy pojawił się wielki re
formator, dr Marcin Luter. Urodził się on
10X1 1483 r. w Eisleben. Jego rodzina wywo
dziła się z wolnych chłopów zobowiązanych do
płacenia czynszu elektorowi saskiemu. Ojciec
Marcina, Jan Luter, ożeniony z Małgorzatą Lindemann, nie mając szansy zapewnienia bytu
swej rodzinie w rodzinnej wsi, podjął pracę w
kopalni miedzi w Mansfeld. Rodzina żyła po
czątkowo w trudnych warunkach, które potem
stopniowo ulegały poprawie dzięki pracowitości,
wytrwałości i oszczędności Jana Lutra, które to
cechy odziedziczył również młody Marcin. Gdy
chłopiec miał 13 lat, oddano go do szkoły ka
tedralnej w Magdeburgu, a potem w Eisenach,
w pobliżu zamku Wartburg. W 18 roku życia
wstąpił na uniwersytet w Erfurcie, który ukoń
czył po czterech latach, uzyskując stopień ma
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gistra. Wkrótce potem, niezgodnie z oczekiwa
niami ojca, który życzył sobie, aby syn został
prawnikiem, Marcin wstępuje do klasztoru
augustianów. Na decyzji tej zaważyło prawdo
podobnie niezwykłe zdarzenie, które wywarło
głęboki wpływ na młodego, wrażliwego chłop
ca, a mianowicie cudowne uratowanie od śmier
ci podczas straszliwej burzy z piorunami. W
dwa lata później Marcin otrzymuje święcenia
kapłańskie. Przez następny rok studiuje nadal
teologię w klasztorze i na uniwersytecie w Erfurcie. Jesienią 1508 r. obejmuje stanowisko
wykładowcy filozofii na uniwersytecie w W it
tenberdze, kontynuując jednocześnie własne
studia teologiczne. Ostatnie egzaminy zdaje w
1509 r. i rozpoczyna wykłady teologii dla klery
ków w Erfurcie. Mając lat 28, tj. w 1512 r., Lu
ter otrzymuje tytuł doktora teologii i zostaje
zastępcą przeora oraz profesorem teologii na
uniwersytecie w Erfurcie. Przedmiotem pierw
szych jego wykładów były psalmy, szczególnie
bliskie jego wrażliwemu sercu, pełnemu gorą
cej wiary.
Lata 1509— 1518 miały dla Marcina Lutra wiel
kie znaczenie jako okres studiów, wykładów,
głoszenia Słowa Bożego i rosnącej, coraz bar
dziej odpowiedzialnej pracy duszpasterskiej
i administracyjnej. W okresie tym kształtowały
się, dojrzewały i utrwalały jego przemyślenia
i poglądy. Dojrzewa znamienne przekonanie, że
nie dobre uczynki człowieka, lecz jedynie łaska
Boża jest źródłem zbawienia, zaś wiara, miłość
i pełne zaufanie do Zbawiciela są drogą do ży
cia wiecznego.
Luter pozyskuje stopniowo dla swoich poglą
dów klasztor w Wittenberdze, a także najbliż
sze otoczenie elektora saskiego, Fryderyka
Mądrego. W wygłaszanych kazaniach występuje
przeciwko szeroko rozpowszechnionemu w tym
czasie sprzedawaniu przez Kościół odpustów.
Tak dochodzi w dniu 31 X 1517 r. do umiesz
czenia przez Lutra na drzwiach kościoła w W it
tenberdze zbioru „95 tez przeciwko odpustom’’,
którą to datę uważamy za datę rozpoczęcia Re
formacji. Tezy miały na celu wywołanie dys
kusji w środowisku uniwersyteckim, jednak
nadspodziewanie szybko zostały rozpowszech
nione po całym kraju, a nawet Europie. W celu
dokładniejszego wyłożenia swoich poglądów
Luter napisał również i wydał w formie bro
szury „Kazanie o odpustach i łasce” w języku
niemieckim. W „Kazaniu” tym podkreślił, że
jedynym drogowskazem chrześcijanina powin
no być Pismo święte i że nie w przepisach pra
wa kanonicznego, lecz jedynie w łasce osiągnię
tej przez głęboką wiarę leży droga do zbawie
nia.
Polemika wywołana ogłoszeniem „Tez” i coraz
szersza dyskusja na temat ówczesnego stanu
Kościoła i jego nauki doprowadziły Lutra na
pozycje reformatorskie, choć podkreślić należy,
że początkowo nie pragnął rozbicia Kościoła.
Jednakże jego poglądy, odmawiające papieżowi
prawa odpuszczania kar czyśćcowych oraz pod
ważające nieomylność papieża, były nie do
przyjęcia dla Kurii Rzymskiej.
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Próby skłonienia Lutra do odwołania głoszo
nych poglądów podejmowane w latach 1518 —
1519 przez legatów papieskich, kardynałów K a
jetana i Miltitza, skończyły się niepowodze
niem. Kardynał Kajetan zażądał wtedy od elek
tora saskiego Fryderyka wydania w jego ręce
Lutra, jako heretyka, w celu wyprawienia go
na sąd do Rzymu. Jednakże Fryderyk Mądry
udzielił w tej niebezpiecznej chwili poparcia
Lutrowi i otoczył go opieką. Dzięki poparciu
elektora Luter pracował nadal na uniwersyte
cie w Wittenberdze, głosił Słowo Boże i wyda
wał wiele pism i publikacji, które zjednywały
mu coraz więcej zwolenników.
Jesienią 1520 r. powstały trzy ważne rozprawy:
,,Do szlachty chrześcijańskiej narodu niemiec
kiego” , „Niewola babilońska” i „Traktat o wol
ności chrześcijanina” . W rozprawach tych Lu
ter domagał się między innymi zniesienia celi
batu duchownych, ograniczenia liczby sakra
mentów, zmniejszenia liczby zakonów, wybie
ralności proboszczów, udzielania komunii pod
dwoma postaciami, tolerancji dla wyklętych
husytów.
W maju 1520 r. papież Leon X ogłosił bullę, w
której Lutrowi i jego zwolennikom pozostawio
no 60 dni na odwołanie głoszonych „błędów” ,
a wkrótce potem bullę ekskomunikującą Lutra.
W dniu 10 X II 1520 r. Luter zdecydował się na
ostateczne zerwanie z Rzymem, rzucając sym
bolicznie w ogień księgę prawa kanonicznego
i bullę papieską. Następstwem tego był rozkaz
cesarza Karola stawienia się Lutra na sejmie
w Wormacji. W dyskusji na tym sejmie Luter
okazał taką samą niezłomność jak poprzednio
w rozmowach z legatami papieskimi. W kon
sekwencji został w yjęty spod opieki prawnej
i ogłoszony banitą.
W tej, zdawałoby się, beznadziejnej sytuacji raz
jeszcze okazał pomoc elektor Fryderyk, udzie
lając Lutrowi schronienia na zamku Wartburg
koło Eisenach. Tam Luter przebywał do ro
ku 1522 jako Junker Georg. Okres przymuso
wego odosobnienia wykorzystał na pracę nad
niemieckim przekładem Nowego Testamentu.
W roku 1522, na zaproszenie rady miejskiej w
Wittenberdze, Luter powraca z wygnania i po
dejmuje swe zajęcia na uniwersytecie. Konty
nuuje też pracę nad przekładem Pisma święte
go. Przełożenie Starego Testamentu zajęło mu
12 lat. Ponadto pracuje nadal nad własnymi
pismami, które w tym okresie dotyczyły głów
nie wychowania młodzieży, reformy kultu, po
rządku nabożeństw. Wydaje również „Mały ka
techizm” dla użytku coraz liczniejszych gmin
ewangelickich.
W czerwcu 1525 r. Luter zawiera związek mał
żeński z Katarzyną von Bora, byłą zakonnicą.
Ze związku tego narodziło się 6 dzieci, z któ
rych 4 dożyło wieku dojrzałego.
Luteranizm przyjmuje się szybko w wielu kra
jach niemieckich i innych państwach Europy.
Szerząca się rewolucja religijna, przeniesiona
przez radykalistów na grunt społeczny, stała
się zalążkiem powstań chłopskich, choć Luter

nigdy nie dążył do wywołania społecznego fer
mentu i był mu przeciwny, gdyż zawsze sza
nował władzę świecką.
W pismach Lutra z tego okresu dochodzi do
głosu przekonanie, że władza świecka zobowią
zana jest naprawiać błędy i zwyrodnienia Koś
cioła. Przekonanie to stało się podstawą powo
łania w wielu miastach i krajach narodowych
kościołów ewangelickich. Jednym z pierwszych
takich krajów były Prusy: wielki mistrz zako
nu krzyżackiego, Albrecht Hohenzollern w
1525 r. rozwiązał zakon i przeszedł wraz z jego
członkami na ewangelicyzm.
W innych krajach dochodzą do głosu inni re
formatorzy, np. Ulryk Zwingli w Szwajcarii.
Jego radykalna doktryna nie dała się jednak
pogodzić z umiarkowanym kierunkiem prezen
towanym przez Lutra.
W 1526 r. dochodzi do sejmu w Spirze, w w y
niku którego Reformacja odniosła swoje pierw
sze formalne zwycięstwo. Sejm przyjął mia
nowicie zasadę „c,uius regio, eius religio” , która
praktycznie oznaczała uznanie stanu istnieją
cego, to jest poszanowania ewangelicyzmu w
wielu krajach niemieckich.
W 1530 r. na sejmie w Augsburgu doszło do
ogłoszenia „Wyznania augsburskiego” , zredago
wanego przez przyjaciela i współpracownika
Lutra, Melanchtona, które określa podstawowe
zasady ewangelicyzmu. Zdobyło sobie ono wie
lu zwolenników wśród uczestniczących w sej
mie katolików.
W ciągu następnych lat sprawy posunęły się
jeszcze dalej. Dojrzały plany utworzenia związ
ku państw protestanckich. Pod przewodnic
twem Saksonii i Hesji powstał tzw. Związek
Szmalkaldzki, który był już dostatecznie silny,
aby układać się z cesarzem jako równoprawny
partner. Opracowane przez Lutra i Melanchto
na w 1537 r. „Artykuły szmalkaldzkie” weszły
w skład głównych ksiąg wyznaniowych luteranizmu.
Następne lata upłynęły Lutrowi na dalszej nie
zmordowanej pracy duszpasterskiej i nauko
wej. W pismach swych już od wielu lat wielo
krotnie podkreślał potrzebę zwołania soboru
w krajach niemieckich. Doszło wreszcie do jego
zebrania w roku 1545 w Trydencie. Celem tego
soboru było wprowadzenie starego Kościoła
rzymskiego wreszcie na drogę odnowy i reform,
0 co tak długo i bez powodzenia walczył Lu
ter. Było to jego wielkie moralne zwycięstwo.
W parę miesięcy po otwarciu soboru Luter, od
pewnego już czasu często chorujący, zmarł na
gle na atak serca. Stało się to w Eisleben, miej
scu jego urodzenia, w dniu 18 II 1546 r. W ielo
letnie ciężkie trudy i ponadludzka praca podko
pały początkowo mocny organizm. Praca jego
życia wydała jednak bogaty plon.
Obok opracowania organizacyjnych, teologicz
nych i praktycznych podwalin ewangelicyzmu
augsburskiego, co już samo było pracą gigan
tyczną, Luter pozostawił olbrzymią spuściznę
piśmienniczą w postaci rozpraw, kazań, listów
1 pism polemicznych. Olbrzymie znaczenie (tak
że pozareligijne) ma jego tłumaczenie Pisma

świętego, które przyczyniło się do skrystalizo
wania nowoczesnego literackiego języka nie
mieckiego. Wielkie zasługi położył Luter w
dziedzinie wychowania młodzieży. Był też auto
rem pieśni religijnych, m.in. hymnu ewange
lickiego ,»Warownym grodem jest nasz Bóg” .
Jego potężna indywidualność i umiejętność
przekonywania zjednywała mu tysiące gorą
cych zwolenników. Jego duch przepoił i przepaja do dziś Kościoły protestanckie w wielu
krajach, które od jego nazwiska nazywamy luterańskimi.
Znaczenie Lutra dla rozwoju kultury i wycho
wania młodzieży doceniali również polscy ba
dacze, m.in. Bronisław Trentowski, filozof,
uczestnik powstania listopadowego, który w
dziele pt. „Chowanna” (pedagogika) podkreślił
ogromne zasługi wielkiego reformatora. Tren
towski pisze:
„Luter nakazuje każdemu chrześcijaninowi czy
tać Pismo święte, jako jedyną religii podstawę.
Wielka to ustawa, która zawiedzie każdego do
pełnoletności pod względem religijnym. Tłuma
czono wtedy Biblię na narodowe języki. Oko
liczność ta wyzwoliła wszędzie mowę ojczystą
z okowów umarłej łaciny, zrodziła literaturę
narodową. Chcąc dać ludowi Pismo święte do
ręki, trzeba było pierwej nauczyć go czytać.
Stąd konieczność wiejskich szkół i upowszech
nianie ogólnej cywilizacji, jakiej nigdy przed
tem nie było na świecie. To są błogie skutki
jednej luterskiej ustawy” .

Zobowiqzujqca śmierć Pana
Dokończenie ze s. 8

wani do ściślejszego zjednoczenia z Chrystu
sem i wokół Chrystusa” .
Nawrócenie , wytrwałość, pokora i miłość, czy
li w pełni chrześcijańska postawa, o której w
tych wypowiedziach jest mowa, znajduje naj
gib szy wyraz w heroizmie posłuszeństwa Sy
na Bożego na krzyżu. Reformatorski twórca
teologii krzyża, Marcin Luter — „świadek Je
zusa Chrystusa” , jak nazwany został we wspól
nym dokumencie jubileuszowym Mieszanej
Komisji Katolicko-Luterańskiejy zwykł był mó
wić: ,,Crux probat omnia” .4 Temu oświadcze
niu rzeczywiście nie sposób odmówić słuszno
ści. Potwierdzeniem wszystkiego w dziele ekumeniiy a zwłaszcza szczerości naszych wobec
niej intencji, jest na pewno krzyż naszego Pa
na. Dlatego też jesteśmy wszyscy chrześcijanie
wezwani do jedności właśnie przezeń. Zech
ciejmy w życiu codziennym naszych Kościołów
naśladować objawione na krzyżu kapłańskie
posłuszeństwo Syna Bożego. Niech znajdzie ono
zbawienny wyraz również w naszym życiu oso
bistym. Wtedy bowiem Duch Boży pozwoli
nam na pewno rychlej zadośćuczynić błaganiu
— testamentowi Jezusa: fyAbyśmy wszyscy sta
nowili jedno” (Jn 17:22)!
4 K rzyż sprawdza wszystko (red.).

11

Na tropach braci czeskich
Dnia 20 października 1983 roku od
było się zebranie Oddziału W ar
szawskiego Polskiego Towarzystwa
Przyjaciół Książki, na którym prof.
Jerzy Śliziński wygłosił gawędę pt.
„Na tropach książki braci czeskich
w Polsce” . Po krótkim wprowadze
niu historycznym o braciach i ich
trzykrotnej emigracji do Polski pre
legent opowiedział o swoich ponad
30-letnich poszukiwaniach pamiątek
po działalności braci czeskich w
Polsce. Efektem tych prac jest kilka
książek, m.in. monumentalne dzieło
Rękopisy braci czeskich, Warszawa
1959, a także kilkaset artykułów w
czasopismach naukowych. Prof. Śliziński odszukał i sprowadził do Pol
ski archiwum i bibliotekę braci,
które
zostały
zrabowane
przez
Niemców w czasie ostatniej wojny.
Zabytki te, wraz z naczyniami litur
gicznymi pamiętającymi czasy Ko
meńskiego, znajdują się obecnie w
Poznaniu, Kórniku i Lesznie. Prele
gent interesująco omówił szczegóły
związane z poszukiwaniem tych
skarbów naszej kultury i ich spro
wadzeniem do Polski; mnóstwo fak
tów z tym związanych miało cha
rakter anegdotyczny. Autor poga
danki był przyjacielem śp. biskupa
Jana Niewieczerzała, który pomógł
mu zbadać wszystkie te nasze środo
wiska kościelne, w których żyją po
tomkowie braci czeskich. Prof. Śliziński jest w posiadaniu imponują
cego zbioru starodruków braci, dru
kowanych zarówno w Czechach, jak
i w Polsce (zwłaszcza w Lesznie).
Profesor jest znany czytelnikom
„Jednoty” z artykułów opublikowa
nych na łamach naszego pisma w
latach pięćdziesiątych i sześćdziesią
tych. W dyskusji zabrało głos wielu
uczestników spotkania. Autor niniej
szej notatki przedstawił obecny stan
Kościoła
Ewangelicko-Reformowa
nego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem tradycji czeskobraterskich części wyznawców. Uzupeł
nienie to okazało się konieczne, gdyż
uczestnicy spotkania życzyli sobie
nie tylko historii, ale także pragnęli
wiedzieć, „co z tego wszystkiego zo
stało do dzisiaj” . Pięknym elemen
tem spotkania było wystąpienie
prof. Aleksandra Bardiniego. Po
dzielił się on wrażeniami z pobytu
w USA, gdzie spotkał skupiska braci
czeskich kultywujących tradycje re
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ligijne. Profesor Bardini przeczytał
także opowieść, która jest żywa w
tradycji naszych parafian z Pstrążinej koło Kudowy Zdroju, a Iktóra zo
stała zapisana na podstawie relacji
śp. pani Machowej, żony jednego z
najbardziej zasłużonych członków
naszego kościoła. Pan Mach jest
dobrze znany wielu czytelnikom
„Jednoty” , a zwłaszcza uczestnikom
obozów młodzieżowych ostatnich lat.
A oto, w skrócie, treść podania. W
czasie prześladowań ewangelików na
Śląsku jezuici prowadzili akcję nisz
czenia literatury. W jednej z wiosek
ułożono olbrzymi stos książek przy
gotowanych do spalenia. Zmuszono
również mieszkańców wioski do obejrzenia tego widowiska. Na szczy
cie stosu umieszczono wspaniale oprawioną Biblię, przywiezioną przez
przodków braci jeszcze z Czech. Stos
podpalono. Zebrani zauważyli, że
kiedy płomienie dosięgały szczytu,
Biblia uniosła się w powietrze i
zniknęła w obłokach. To legendarne
zdarzenie jest znane wszystkim star
szym parafianom także i w innych
częściach Polski. Srogie prześlado
wania braci czeskich są do dziś ży
we w przekazach. Jedna z mieszka
nek „Betaniii” w Józefowie), która w y 
chowywała się w zborze reformowa
nym na Wołyniu, opowiadała mi o

tym, że jeden z jej przodków ura
tował Biblię przed jezuitami w na
stępujący sposób. Przypadek sprawił,
że podczas niespodziewanej rewizji
pieczono chleb. W ostatniej chwili
księgę ukryto w świeżym cieście i
włożono do pieca. Uratowana w ten
sposób Biblia towarzyszyła rodzinie
przez wszystkie zawieruchy, wędro
wała z Polski centralnej do Odessy
i na Wołyń. Obecnie znajduje się w
bibliotece parafialnej w Łodzi.
Spotkanie prowadził prezes Oddzia
łu Warszawskiego P T P K prof. W ła
dysław Chojnacki, który jest najwy
bitniejszym znawcą polskiej litera
tury ewangelickiej, autorem wielu
publikacji na ten temat. Bez prze
sady można stwierdzić, że kultura
polska byłaby uboższa, gdyby nie
badania prof. Chojnackiego, zwłasz
cza nad polskim piśmiennictwem
Mazur, Pomorza i Śląska. Badania
nad spuścizną braci czeskich prof.
Śliziński podjął zresztą z inspiracji
prof.
Chojnackiego.
Jesteśmy
wdzięczni
zarówno
prelegentowi,
jak i prezesowi Oddziału Warszaw
skiego P T P K za to, że całe swoje
życie zawodowe, z wielką pasją, po
święcili problematyce tak bliskiej
każdemu polskiemu ewangelikowi.
Włodzimierz Zuzga
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Z A P I S A L I KARTY HISTORII

M AREK RUSZCZYĆ

Emisariusz nadziei
CZĘSC

p ie r w s z a

Lud polski złożył na czas jakiś w trumnie swą Ojczy
znę... Było wielu bijących się za wolność, lecz bardzo
mało takich, którzy ją rozumieli.
Z Dzienników Szymona Konarskiego, 6 stycznia 1834

Inżynier z zawodu, a heraldyk z powołania, zmarły
niedawno w Paryżu Szymon Konarski, w bocznej linii
potomek naszego bohatera i jego imiennik, napisał
Historię rodu Jaxa Konarskich. Z tego ciekawego do
kumentu wynika, że ta linia rozrodzonych Konarskich,
która w X V II wieku przyjęła wyznanie kalwińskie, do
chowała niezłomnie wierności Kościołowi Ewangelicko-Reformowanemu aż po dzień dzisiejszy. Prapradziad
naszego bohatera, Szymon Gabriel Hieronim (Szymon
było imieniem szczególnie w rodzie ulubionym), był
dworzaninem księcia Bogusława Radziwiłła (tego Sien
kiewiczowskiego!), tułał się po świecie, służąc kolejno
w armii polskiej, francuskiej, holenderskiej i pruskiej,
brał udział w wielu bitwach i potyczkach. Dwaj jego
synowie: Bogusław Aleksander i Jan Teodor odziedzi
czyli zamiłowanie do wojaczki. Pierwszy dosłużył się
w armii cara Piotra I rangi majora, drugi, pradziad
Szymona, część życia spędził w sposób bardziej ustabi
lizowany, był stolnikiem mozyrskim i doczekał się
syna Jakuba Aleksandra (1729— 1778), który w służbie
wojskowej Rzeczypospolitej osiągnął wysokie stano
wisko generała-adiutanta buławy polnej Wielkiego
Księstwa Litewskiego. Ojciec Szymona, Jerzy Stefan,
był porucznikiem w brygadzie kawalerii narodowej
dywizji kowieńskiej, brał udział w wojnie polsko-ro
syjskiej w obronie Konstytucji 3 Maja i Insurekcji
Kościuszkowskiej. Po trzecim rozbiorze Polski, jako
emerytowany pułkownik wojsk polskich, osiadł w ob
wodzie kalwaryjskim w Augustowskiem, gdzie pełnił
funkcję sędziego pokoju.

Poślubił Paulinę Wiszniewską, córkę Szymona Wisz
niewskiego, członka Rady Najwyższej Narodowej L i
tewskiej podczas Insurekcji Kościuszkowskiej, później
szego senatora — kasztelana i prezesa Sądu Apelacyj
nego w Królestwie Polskim. Z obu więc stron rodzice
Szymona Konarskiego należeli do starej, pokoligaconej
i średniozamożnej szlachty, przepojonej duchem pa
triotyzmu doby Sejmu Wielkiego i Konstytucji M ajo
wej, uczestniczącej w walkach narodowych. „W tradycJT domowej — powiada jeden z biografów Konarskie
go, Alina Barszczewska — został wyidealizowany ob
raz w ielkiej i silnej Rzeczypospolitej: przechowywano
i ochraniano pamiątki niedawnych bojów w obronie
niepodległości Polski i Konstytucji 3 Maja. Ta patrio
tyczna i wojenno-żołnierska tradycja oddziaływała sil
nie na dziecięcy umysł i wyobraźnię Szymona, tym
bardziej że właśnie udziałowi przodków w walkach
niepodległościowych przypisywano zachwianie pozycji
rodziny. Pogorszyła ją ostatecznie śmierć ojca” .
Przyszły emisariusz nadziei ii męczennik przyszedł na
świat we wsi Dobkiszki w obwodzie kalwaryjskim.
Ochrzczony został przez pastora gminy ewangelicko-reformowanej i otrzymał na chrzcie imiona: Szymon
Konstanty Józef Jerzy. Do chrztu trzymali go Piotr
Mroczek, ongiś szambelan królewski, i Brygida Eydziatowiczowa, żona byłego landrata pruskiego, oboje w y 
znania reformowanego. Ponieważ ojciec rychło umarł,
przemożny wpływ na charakter Szymona i jego star
szego o dwa lata brata wywierała matka. Nie zacho
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wały się żadne ślady zainteresowania zarówno rodziny
ojca, jak i matki niełatwą przecież dolą owdowiałej
pułkownikowej. Dziwi to tym bardziej, że dziad Wisz
niewski, senator i wojewoda, był człowiekiem zamoż
nym i wpływowym. Matka zdawała sobie sprawę, że
jedynym środkiem wybicia się synów jest gruntowne
wykształcenie. Było to więc rozumowanie typowo już
inteligenckie, jeszcze niezbyt powszechne wśród dekla
sującej się szlachty. Szymon pobierał początkowo nau
ki w szkole w Sejnach, a w 1817 r. zdał egzamin do
szkoły wojewódzkiej w Łomży. Poziom szkoły był w y
soki po reformach przeprowadzonych przez światłego
ministra Stanisława Kostkę Potockiego. Z zapałem
studiował Szymon historię i literaturę, bez zapału, ale
bardzo dobrze szły mu nauki ścisłe, uczył się gry na
flecie i próbował pisać wiersze. Opanował łacinę i gre
kę, mówił bez trudności po niemiecku i francusku.
W literaturze miał gusty romantyczne: rozczytywał się
w Schillerze, Goethem, Byronie, odpowiadała mu ro
mantyczna postawa buntu przeciw złu tego świata,
idea zbawiania go „szalonym czynem” jednostek. Czy
tał też już wtedy zapewne Mickiewicza, w każdym
razie będzie to jego ulubiony autor.
Maturę zdaje Konarski mając lat 17. Dla ubogiego
szlachcica były do wyboru tylko trzy drogi: duchownaurzędnicza i wojskowa. Tradycje i krew przodków zde
cydowały, że w 1825 r. wstąpił jako zwykły szerego
wiec do pierwszego pułku strzelców pieszych. Sytuacja
matki poprawia się: wychodzi powtórnie za mąż za
ziemianina Struczkowskiego, człowieka dobrego i ser
decznego, bardzo łubianego przez pasierbów. W osiem
miesięcy awansował Szymon na podoficera, stacjonując
ze swym batalionem na przemian w Warszawie, w
obozie pod Powązkami lub w Sochaczewie. Pułkiem
dowodził gen. Piotr Szembek. W pułku tym dawały
o sobie znać nastroje rewolucyjne: mocno oddziały
wała propaganda sprzysiężonych ze Szkoły Podchorą
żych. Nie zachowały się w papierach Szymona żadne
ślady tego, jak reagował na szerzące się w armii pol
skiej gwałty Wielkiego Księcia Konstantego, który byle
przewinienie karał chłostą, nie wykluczając oficerów,
za jeden nieprzepisowy zwrot podczas defilad na Pla
cu Saskim w Warszawie bił po twarzy, sadzał w aresz
cie, co wywoływało niesłychane wzburzenie opinii
publicznej i stało się przyczyną epidemii samobójstw
wśród oficerów.
Po rewolucji lipcowej 1830 r. we Francji wrzenie w
Królestwie Polskim jeszcze się spotęgowało: liczono, że
wolna Francja i Belgia sprzyjać będą nowej próbie
„wybicia się na wolność” Polaków. Nastroje insurekcyjne przenikały ze stolicy na prowincję, ogarniały
młodzież, dużą część szlachty, młode duchowieństwo
różnych wyznań, mieszczaństwo.
Noc Listopadowa zaskoczyła Konarskiego i jego pułk
w Sochaczewie. Po parodniowym wahaniu gen. Szem
bek decyduje się przyłączyć do powstania: w nocy
z 2 na 3 grudnia 1830 r. wkroczył do stolicy witany
entuzjastycznie przez lud. General grawitować będzie
ku powstańczej lewicy, chodzić na posiedzenia Tow a
rzystwa Patriotycznego, które dla większości konser
watywnych generałów pachniały „jakobinizmem” . Do
pułku Szembeka zaciągają się tacy liderzy Towarzyst
wa, jak Maurycy Mochnacki, Adam Gurowski czy
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Aleksander Grzegorzewski. Musiało to sprzyjać dalszej
krystalizacji poglądów politycznych i społecznych K o 
narskiego, który 22 stycznia 1831 r. został podporucz
nikiem. Z początku traktował Konarski powstanie jako
„fascynującą przygodę” , w każdym razie od 5 lutego
zaczął spisywać swój Dziennik, który stanie się nieoce
nionym źródłem do poznania czynów Szymona w tym
okresie, a także jego myśli i uczuć. Ten Dziennik pisać
będzie przez całe 4 lata, z tym że później, w okresie
pracy konspiracyjnej notatki staną się bardziej lako
niczne, wiele rzeczy tajnych, oczywiście, musi prze
milczeć.
Dnia 6 lutego pułk Konarskiego rusza na linię bojową
w kierunku Okuniewa, następnie do Radzymina, a stąd
przez Serock do Pułtuska. 13 lutego przeprawia się
przez skute lodem wody Bugu. 17 lutego Konarski za
pisał: „gęste wystrzały z dział oznajmiły nam, że i my
zobaczymy się niedługo z Moskalami” . Zobaczyli ich
nazajutrz w bitwie pod Okuniewem. Konarski prowa
dził do ataku jedną z kolumn swego batalionu. Bitew
ny nastrój potęgowała niezwykła sceneria zapadają
cego wieczoru. Potyczka nie była dla Polaków szczęś
liwa: pułk wycofał się na Wawer. Tam nowa potyczka;
Konarski jest trzy godziny w ogniu: „i z mojej ręki
kilku Moskali padło” — zapisał z młodzieńczą prze
chwałką. Wojna coraz bardziej wciągała Konarskiego,
co powodowało lakoniczność notatek w Dzienniku:
o bitwie grochowskiej 25 lutego, która przecież zdecy
dowała o dalszych losach powstania, zapisał: „Około
ósmej na lewym skrzydle zaczęła się kanonada, która
po godzinie już na całej linii była powtarzana do pią
tej z południa. W Olszynie rotowy ogień, wszędzie zaś
armatni nie ustawał. Kirasjery (rosyjscy — przyp. aut.
M. R.) niezwyciężone rozbitymi zostały. Rejterujemy
na Pragę” .
0 świcie 26 lutego pułk ruszył w kierunku Warszawy.
Konarski w stolicy zajmował się rozmieszczeniem swe
go batalionu i wypłatą żołdu. Parokrotnie prowadził
wycieczki na pozycje nieprzyjacielskie. Po miesięcznym
odpoczynku, wśród wielkich roztopów, pułk zostaje
skierowany do Modlina, przechodząc pod komendę gen.
Jana Nepomucena Umińskiego (Szembek ustąpił po
różniony z wodzem naczelnym Skrzyneckim). Konarski
musiał być przez dowództwo wysoko notowany, skoro
wchodził w skład sądu wojskowego, rozpatrującego
sprawy osób cywilnych oskarżonych o dostarczanie
informacji nieprzyjacielowi.
1 kwietnia nowy etap: batalion Konarskiego przepra
wia się przez Narew dla rozpoznania terenu, po paru
dniach wraca do Pułtuska, maszeruje na Serock
i 8 kwietnia staje w Jabłonnie, gdzie Szymon podzi
wia wspaniały pałac Poniatowskich. 14 kwietnia w
Węgrowie pokazali się Moskale i „zaczęła się bitwa,
która do ciemnego wieczora trwała” . W połowie maja
zjawił się wysłannik ze sztabu generalnego z rożka-,
zem skierowania części wojska na Litwę dla wsparcia
tamtejszych powstańców. Szymon należał do tych ofi
cerów, którzy zgłosili się na ochotnika. Jego brat Sta
nisław, ułan, wybierał się też nad Niemen. Sformo
wano oddział kawalerii pod rozkazami gen. Dezyderego
Chłapowskiego, słynnego napoleończyka, a Konarski
z piechura przekształcił się w kawalerzystę!

◄
Generał Dezydery Chłapowski —
pod jego rozkazami służył Konarski
w 1831 jako kawalerzysta

Pułkownik Józef Zaliwski — szef
militarny wyprawy
partyzanckiej
do Polski w 1833

--------------------------------------------- ►
Dnia 16 maja ruszono. Ten rajd był dla Rosjan nie
spodzianką, toteż szlak pochodu znaczyły sukcesy.
W Brańsku 22 maja wzięto do niewoli 28 Rosjan, za
rekwirowano broń i uwolniono 180 rekrutów — Pola
ków zakutych w dyby. W Bielsku Podlaskim nowy
triumf: prawie bez oporu wzięto do niewoli batalion
żołnierzy rosyjskich, a niektórzy z nich, jak zanotował
z radością Konarski, sami przyłączyli się do powstań
ców. W rejonie Hajnówki doszło już do regularnej
bitwy: konna kompania strzelecka, którą dowodził K o
narski, zaatakowała baterię dział nieprzyjaciela, a Szy
mon osobiście zdobył jedno! Rosjanie pierzchli, a Po
lacy rozlokowali się na odpoczynek w Puszczy Biało
wieskiej. Wreszcie 28 maja kompania Konarskiego
przeprawia się przez Niemen, w trzy dni potem Polacy
wkroczyli do Lidy na Nowogródczyźnie wśród entu
zjazmu mieszkańców. Tak oto stawał po raz pierwszy
Szymon Konarski na ziemi swych przyszłych działań
konspiracyjnych, swego uwięzienia i męczeństwa...
Za Lidą stoczono bitwę zwycięską dla polskiego oręża,
co bardzo podniosło na duchu całą Litwę. Oddziały
polskie skierowały się do miasteczka Oran w powiecie
kalwaryjskim. Były to już rodzinne strony Szymona.
Oddział łączy się z powstańcami powiatu trockiego.
„Połączenie Litw y z Koroną — notuje Konarski —
miało charakter uroczysty i wzruszający” . Nad W ilią
spotyka Konarski niebawem legendarną bohaterkę —
amazonkę powstania, Emilię Plater, która dowodziła
oddziałem chłopów — powstańców. Wtedy to główno
dowodzący wyprawy litewskiej, gen. Antoni Giełgud,
wydaje rozkaz sforsowania Wilii. Budzi to zdziwienie
w armii: powstańcy są za słabi do działań zaczepnych,
ich zadaniem jest atakowanie tyłów wroga, a nie
wdzieranie się w głąb Litwy. Niedaleka przyszłość
pokaże, że nastroje w armii były słuszne, a Giełgud
powinien był być w czas zdegradowany do dowódcy
kompanii w stopniu kapitana! Kompania Konarskiego
przeprawia się promem przez Wilię. 14 czerwca Chła
powski reorganizuje korpus, wyodrębnia dwa bataliony
strzelców konnych, pierwszy z nich oddaje pod do
wództwo Konarskiego. W trzy dni potem cały korpus
staje pod Wilnem. Na próżno oczekiwano na Giełguda,
sarkano. Wreszcie nastroje tak się zaogniły, iż do Gieł
guda wysłano delegację oficerów, która miała mu
oświadczyć, że nie chce go za głównodowodzącego.
W jej skład wchodzi Konarski i — jak powiada Barsz
czewska — „podjął się zadania wielce ryzykownego

choćby ze względu na regulamin wojskowy” . Do kwa
tery Giełguda pojechał w towarzystwie Stefana P ił
sudskiego. Dalsze fakty są niejasne: ponoć wraz z częś
cią oficerów Giełguda opracowano petycję do generała,
w której zażądano jego ustąpienia argumentując to
jego absolutnym brakiem orientacji w litewskim teat
rze wojny. Podobno...
Tymczasem sytuacja militarna była alarmująca. Od
parto wprawdzie nadludzkim wysiłkiem 18 czerwca
atak 10 tysięcy Rosjan, lecz „brak rozporządzeń i roz
kazów zrządził, że wszystkie prawie kolumny otoczo
ne były przez nieprzyjaciół, musiały się przerzynać
kilkakrotnie z wielką stratą” . Artyleria polska milkła
po kolei, zasypywana gradem kartaczy rosyjskich
z Gór Ponarskich. Na rozkaz gen. Franciszka Rohlanda, bardzo brawurowego generała, aby wziąć bagne
tami pozycje wroga, miał Konarski odpowiedzieć:
— Generale, każ mnie samemu iść w ogień, pójdę,
lecz zdobywać okopy bagnetem tam, gdzie 250 broni
jest w całym pułku, gdzie po 3 ładunki zaledwie ma
żołnierz, a połowa jest takich, co żadnej broni nie
mają, zdobywać z resztą żołnierzy od trzech dopiero
dni Ido (kutpy zebranych, jest miepoidolbieftstiwem...
Rohland uległ, zmienił rozkaz. Niestety, luźne partie
powstańców litewskich zaczęły rejterować przed regu
larną armią wroga. Obecny na polu bitwy Giełgud nie
zdobył się w ogóle na wydanie jakiegokolwiek roz
kazu. W wojsku zapanował chaos. Wtedy zaczęły się
pogłoski o zdradzie Giełguda. Awans na kapitana
w takiej sytuacji nie sprawił Konarskiemu żadnej sa
tysfakcji. Błagał Chłapowskiego, aby ten ratował sy
tuację. Chłapowski nie zgodził się na objęcie dowódz
twa, zaklinał tylko, aby zachować spokój. W końcu
jednak Chłapowski pojechał do Giełguda. Dalsze losy
kompanii wskazują, że rozmowa obu generałów pozo
stała bez skutku.
20 czerwca nadszedł rozkaz wymarszu. Chłapowski
z ułanami ruszył na Kowno, gen. Dembiński na W iłkomierz, a Giełgud na Kiejdany. Konarski szedł
z Dembińskim. Dosięgła go cholera. Osłabiony, dotarł
na bryczce do Szawel w momencie ataku wojsk ro
syjskich na miasto. Nawet połączone siły trzech gene
rałów nie były w stanie odeprzeć wroga. Rozpoczęła
się rejterada w kierunku Telsz, dalej do Kruszan.
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Tam odbyła się 9 lipca rada wojenna. Na nowo po
dzielono wojsko. W korpusie Chłapowskiego znaleźli
się ci powstańcy, którzy przybyli z Królestwa, a więc
i Szymon Konarski z bratem. Całe życie żałował tej
decyzji: szczęście dopisało Dembińskiemu, który do
prowadził swe wojsko do Królestwa, podczas gdy
Chłapowski musiał przekraczać granicę pruską, a Pru
sacy natychmiast Polaków internowali. W niewoli
pruskiej przebywał Konarski prawie pół roku. Znaj
dujemy na ten temat przejmujący zapis w jego dzien
niku: „Smutna, zanudzająca do największego stopnia
jednostajność we wszystkim, niepewność o wypadkach
Ojczyzny, brak zatrudnienia i brak wszelkiego towa
rzystwa pozostawiły z nas niejednego w stanie smutku
i rozpaczy” . Jedni zalewali robaka wódką, inni grali
hazardowo w karty, a Szymon grał na flecie i zacho
dził do znajomego szynkarza, Puscha, który powodo
wany sympatią dla Polaków zapraszał braci Konar
skich na darmowe obiady. Córka Puschów, Matylda,
darzyła młodego oficera niezwykłą sympatią.
Zmieniają się miejsca przymusowej kwarantanny na
ziemi niemieckiej. W połowie września grupa oficerów
z Konarskim przybyła do Pilawy nad Bałtykiem, gdzie
otrzymali kwaterę w fortecy i pilnowani byli przez
szyldwacha. Niebawem dołączyli koledzy z korpusu
Chłapowskiego. Wobec nacisku policyjno-wojskowego
władz pruskich Konarski i towarzysze zobowiązali się
pod słowem honoru nie podejmować nigdy starań
o powrót do kraju, gdzie właśnie powstanie konało.
18 września przewieziono ich do Królewca, w dwa
dni później brykami podążyli do miasteczka Domnau,
które przez blisko trzy miesiące stało się miejscem ich
zamieszkania. Tutaj doszła do nich hiobowa wieść
0 zdobyciu Warszawy przez Moskali. W iele osób
z miejscowej szlachty i inteligencji okazywało szczerą
życzliwość nieszczęsnym Polakom. Dla Szymona opar
ciem stała się rodzina Gotschalków, właścicieli wsi
Neu-Waldeck w okolicach Iławy. Właściciel dóbr był
z przekonań republikaninem i polonofilem, miał mapy
1 plany Warszawy, z przejęciem śledził losy powstania,
wspierał Konarskiego moralnie i materialnie. Później,
gdy Szymon brał udział w partyzanckiej wyprawie
Zaliwskiego, będzie on jego pośrednikiem w kores
pondencji z matką i służyć mu będzie wszelką pomo
cą. „Szanowano moje nieszczęście — pisał Konarski —
widać było w oczach każdego zwracającego się do
mnie bojaźń i ostrożność w wyszukiwaniu przedmio
tów rozmowy, żeby przypadkiem nie wspomnieć o nie
szczęśliwej Polsce... nie dotknąć rany bolesnej” . W Szy
monie utrwala się przekonanie, że jego życiowym po
wołaniem jest aktywna miłość Ojczyzny: „Jako prawy
Polak uznaję zanadto małym szczęściem możność po
święcenia życia i wszystkiego... dla sprawy Ojczyzny,
dla sprawy świętej wolności” . Temu przez całe życie
pozostanie wierny...
Trzeba było skomunikować się z matką, o której los
drżał, trzeba było podjąć ostateczną decyzję, co dalej.
Oficjalnie spotkać matkę było niepodobieństwem. K o
narski podejmuje zuchwały plan przedarcia się przez
granicę w przebraniu rzeźnika. Minął rogatki i przez
nikogo nie zatrzymywany znalazł się po drugiej stro
nie granicy, silnie kontrolowanej przez Rosjan. Tak się
złożyło, że 'było to 29 listopada — w pierwszą rocznicę
Nocy Nadziei. Wszędzie po drodze smutne, zrozpaczo
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ne twarze, obrazy gwałtów carskich, wyludnione dwo
ry, których właściciele albo uszli za granicę, albo kryli
się, albo zostali wywiezieni do Rosji. Tak było w Pojeziorach, zaprzyjaźnionym domu Wincentego Gawroń
skiego, którego tego dnia, kiedy przybył Szymon,
0 świcie wzięli żandarmi. Wreszcie dotarł do Buchty
w obwodzie kalwaryjskim, gdzie przebywała matka.
Przyjazd Konarskiego postawił na nogi cały dom.
W dramatycznej nocnej rozmowie postanowiono, że
wyjazd obu braci za granicę będzie rozwiązaniem naj
właściwszym. Aby dopomóc synom, pani Konarska
usiłuje sprzedać wieś Obelice, własność męża. Nic
z tego nie wyszło, dopiero jedna z przyjaciółek pożycza
100 rubli, taką samą kwotę przyobiecał ukrywający się
w Buchtach lekarz sztabowy z powstania, Aleksander
Burba.
5 grudnia rusza Konarski wśród różnych perypetii w
drogę powrotną. Po powrocie złożył kolegom relację
w barwach jak najczarniejszych: w kraju upadek du
cha, terror, aresztowania, władze carskie wymuszają
na byłych uczestnikach powstania deklaracje lojal
ności, nic tam po nas. Podczas starań o paszport do
Francji spędza Święta Bożego Narodzenia w domu
Gotschalków. 5 stycznia 1832 obdarowany przez nie
mieckich przyjaciół pamiątkami rusza na dalszy tuła
czy szlak. Rusza sam, gdyż brat Stanisław w ostatniej
chwili postanawia zostać w Niemczech, co wiązało się
chyba z jakąś historią uczuciową. Jechał Szymon z ko
legami drogą na Frankfurt nad Menem, potem Drezno
1 Lipsk, gdzie zostali zaopatrzeni przez polski komitet
samopomocy. W Lipsku szukał Konarski pamiątek pol
skich, szczególnie po księciu Józefie Poniatowskim:
„Widziałem to miejsce, gdzie on skoczył w tę wąską
rzeczkę Elster, a nawet i ten kamień widziałem, pom
nik przez Wojsko Polskie położony” .
11 lutego 1832 r. opuszcza Konarski, wraz z całą ko
lumną Polaków, Lipsk. Rozpoczyna się peregrynacja
przez Niemcy, gdzie wszędzie witano z ogromną sym
patią „bojowników szlachetnej wolności” . We Friedbergu na przykład przyjęto ich wystrzałami pistoleto
wymi na wiwat, a najokazalszy gmach w mieście
ozdobiono transparentem z iluminowanym orłem bia
łym. Zamożni obywatele wieźli wygnańców do swoich
domów, ubiegając się o honor goszczenia Polaka.
Wreszcie stanięto nad Renem: „Naprzeciw rozpalono
iluminacje — pisze Szymon — wyobrażające orła...
Muzyka, śpiew >►
Jeszcze Polska nie zginęła«, pochodni
tysiące, wystrzały i okrzyki przywitaniem naszym były
po drugiej stronie Renu” . I dodaje: „Było już ciemno,
stanąłem wśród tłoku i rzewnie zacząłem płakać. Spo
strzegli to Niemcy, zaczęli mnie ściskać, płakać i ca
łować, mówiąc: Naród mający takich ludzi nie może
zginąć” . Z podobnym entuzjazmem przyjmowały Po
laków miasta bawarskie. W Speer, w miejscowej ka
tedrze, odbyła się 25 lutego — w rocznicę bitwy gro
chowskiej — podniosła uroczystość. Wszystko to nie
opóźniało marszu wychodźców ku granicy francuskiej.
W marcu 1832 r. znalazł się Konarski ze swą kolumną
w Besancon, gdzie utworzono jeden z zakładów dla
wojskowych polskich. Obowiązywał ich skoszarowany
tryb życia, ale oficerowie mieli prawo wynajmu pry
watnych kwater poza koszarami. Konarski wraz z ka
pitanem czwartego pułku piechoty zamieszkał w Ho
telu Francuskim.

W początkowym okresie zakładem besancońskim kie
rował płk Ludwik Oborski, napoleończyk, radykał,
członek Towarzystwa Patriotycznego, który cieszył się
wielkim mirem wśród żołnierzy. A le do zakładu prze
nikać już zaczęły swary emigracyjne: na czele opozycji
stał major Jerzy Bułharyn, zwolennik Lelewelowskiego Komitetu Narodowego Polskiego. Na burzliwych
zebraniach lelewelczycy obrzucali błotem m.in. gen.
Bema, co bardzo bolało nie wciągniętych w rozgrywki
polityczne młodych oficerów. Konarski do nich na
leżał.
Egzystencja materialna emigrantów była mizerna. Rząd
francuski wyznaczył dla kapitanów (ranga Konarskie
go) 84 franki miesięcznie. Starczało na koszty kwatery
i wyżywienia, ale takie rzeczy jak ubranie i buty, nie
mówiąc o rozrywkach, w tym budżecie się nie mieś
ciły. O podjęciu pracy nikt z emigrantów jeszcze w ów 
czas nie myślał, a zresztą małe miasteczko takich moż
liwości nie stwarzało. W tym czasie powszechne było
wśród emigrantów przekonanie, że emigracja potrwa
wprawdzie czas jakiś, ale wybuchnie nowe powstanie
i wszyscy wrócą do kraju. Nic dziwnego, że znajduje
my w Dzienniku Konarskiego i taki zapis: „Źle, do
milionów diabłów. Pieniędzy ani jednego sous. W ypiło
by się szklankę wina przy nędznym tym obiedzie. Nie
masz. Nie można. Tytuniu nie nazbiera się, więc nie
dopalone cygara kraje się i pół fajki wystarcza na
cały dzień” .
Z czasem ponawiązywał Konarski znajomości wśród
miejscowej inteligencji francuskiej. Rzecz charaktery
styczna, że dobierał te znajomości w kręgach o zapa
trywaniach republikańskich, postępowych. Poznawał
zabytki przeszłości i piękne górzyste okolice. Odwie
dzał gabinet historii naturalnej, należał do amatorskich
zespołów muzycznych, brał udział w koncertach orga
nizowanych przez Franzuców. Kopiował nuty dla sie
bie i innych. O żadne godności czy zaszczyty emigranckie nie zabiegał, znajdujemy go tylko w składzie są
du honorowego. Zaczynał też swoje życie konspira
cyjne przystępując do Towarzystwa Zjednoczenia się
Braterskiego oraz Towarzystwa Wzajemnego Oświece
nia. Zamierzano poprzez przekłady wydawnictw pol
skich na obce języki upowszechniać w Europie wiedzę
o przeszłości i literaturze narodowej, o prześladowa
niach i cierpieniach Polski. Apelowano do ponadnaro
dowej solidarności w walce o wolność ludów. K rze
wiono kontakty z przychylnymi Polsce Francuzami.
Uczono się języków obcych. Zgodnie ze swymi zainte
resowaniami Konarski studiował dzieła teoretyków
francuskiej myśli społecznej: Babeufa, Bounarottiego,
Saint-Simona, Fouriera. Znał dobrze język francuski,
co ułatwiało zadanie. W tym czasie zapoznał się
z dwoma bardzo interesującymi dziełami: Kursem
publicznym historii francuskiej Laponneraye’a, oraz
10-tomowymi pamiętnikami Napoleona. Studiował
orzeczenia burbońskiego Trybunału Wojskowego, który
w latach 1815— 1817 skazywał bez apelacji zwolenni
ków bonapartyzmu. Obok tych dzieł widzimy wśród
lektur Konarskiego Duch wiary chrześcijańskiej Chateaubrainda oraz prace ze strategii wojskowej okresu
napoleońskiego. Czytał potajemnie i rozpowszechniał
pisma, odezwy i proklamacje republikańskie. Wyda
wano „Pismo Wzajemnego Oświecenia” , którego jed
nym z redaktorów był zaprzyjaźniony z Konarskim

kapitan Franciszek Gordaszewski. Przetrwało ono do
wiosny 1833 r. Zeszyty wyrażały protest przeciw „nie
sprawiedliwości dzisiejszych instytucji społecznych” ,
donosiły o sytuacji w innych zakładach dla wojsko
wych polskich, zamieszczały artykuły polityczne. Wiele
tekstów każe domyślać się autorstwa Konarskiego.
Wciągnięty mocno w nurt karbonaryzmu europejskiego
przeżywał Konarski wszystkie rozterki w jego łonie.
Otóż Polacy wierzyli, iż nowy wybuch w Polsce na
stąpi w 1833 r. Karbonariusze innych narodowości
kwestionowali tę datę. Przeżywał w tym czasie K o 
narski jakąś ostrą depresję psychiczną, planował w y
pad do Szwajcarii lub Włoch, ale stanął temu na
przeszkodzie brak środków finansowych. Z tego stanu
wyrwał go dopiero przyjazd do Besancon Walentego
Zwierkowskiego, napoleończyka, działacza sejmowego
w Królestwie Kongresowym, podczas powstania wice
prezesa Towarzystwa Patriotycznego. Teraz odbył on
z Konarskim kilka dłuższych rozmów, których plonem
było przyłączenie się do planowanej na 1833 r. wypra
wy Zaliwskiego do kraju, o której uczestnikach napi
sze potem Bolesław Limanowski, iż „mieli to złudzenie,
że zdołają wywołać wojnę ludową bez poprzedniej
propagandy, bez poprzednich przygotowań” .
Plan wyprawy partyzanckiej do Polski konkretyzował
się. W styczniu 1833 r. zjawił się powtórnie w Besan
con Zwierkowski oraz militarny szef całej imprezy,
płk Józef Zaliwski. Zaliwski z charakteru i usposo
bienia ryzykant, nawet awanturnik, miał niekwestio
nowane zasługi patriotyczne. Ofiarnie konspirował
przed powstaniem, walnie przyczynił się do powodze
nia Nocy Listopadowej, w czasie powstania dał się
poznać jako energiczny organizator partyzantki anty
rosyjskiej w północno-wschodnich rejonach Królestwa
i na Litwie. Teraz wraz z Joachimem Lelewelem głosił
pogląd, że powstanie listopadowe dlatego upadło, iż
opierało się na armii regularnej. Tylko wojna party
zancka, ludowa może przynieść sukces w walce z Ro
sją — głosili zaliwszczycy, a Konarski zaczął gorąco
podzielać ten pogląd. W grudniu 1832 r. zawiązała się
organizacja pod romantyczną nazwą „Zemsta Ludu” .
Ukonstytuował się też jej komitet wykonawczy, który
miał pośredniczyć „między emigracją a braćmi roz
proszonymi, mającymi podnieść chorągiew wolności na
polskiej, na rosyjskiej ziemi” . Natomiast komitet pra
wodawczy już układał konstytucję przyszłej Polski
niepodległej, która wzorowała się na konstytucji ame
rykańskiej : „nieograniczona wolność druku, wyznań,
nauczania, udzielenie praw politycznych wszystkim,
usamowolnienie, nadanie własności ziemi włościanom:
słowem, wszechwładztwo ludu, wszystko przez wolę
ludu i dla dobra ludu” . Państwo polskie stanowić
miało federalny związek wszystkich prowincji wcho
dzących w skład dawnej Rzeczypospolitej. Była to
więc zasada, iż „Ruś i Litwa dzielą los Polski, że nie
masz L itw y i Rusi, że Ruś i Litw a 'jeist Polską” .
W kwestiach rosyjskich przyjmowano, że co innego
despotyzm carski, a co innego nieszczęsny zniewolony
naród rosyjski. Przykład narodu polskiego powinien
tak podziałać na braci Moskali, aby i oni stanęli do
walki z despotyzmem. Niejedno przyszłe sprzysiężenie
polskie, np. ks. Ściegiennego, podzielać będzie to nie
szczęsne złudzenie, iż lud rosyjski o niczym innym już
nie marzy, jak o obaleniu caratu...
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Na przełomie 1832 i 1833 r. organizatorzy wyprawy do
Polski rozwinęli gorączkową działalność przygotowaw
czą. Stosunki międzynarodowe zdawały się sprzyjać ich
zamierzeniom: napięte stosunki austriacko-rosyjskie
przemawiały za neutralnością Austrii, Rosja była za
angażowana w konflikt wojenny egipsko-turecki, w oj
ska rosyjskie okupowały Mołdawię. Młodzież emigra
cyjna, zapalona i stęskniona za krajem, garnęła się do
Zaliwskiego. Wierzono w takie autorytety, jak Zaliwski, Lelewel, Zwierkowski. Konarski 26 stycznia 1833 r.
podpisał deklarację uczestnictwa w wyprawie Zaliw 
skiego. Historyk Henryk Mościcki podkreśla, że Zaliwski pokładał w Szymonie duże nadzieje, znając go
z wyprawy litewskiej 1831 r. jako dzielnego oficera
i sprawnego organizatora oddziałów powstańczych.
Konarski mianowany został jednym z 75 okręgowych
dowódców partyzanckich: miał działać w obwodzie
mariampolskim i kalwaryjskim, czyli w terenie, gdzie
miał liczne stosunki rodzinne i sąsiedzkie. „Jemu się
zdawało — pisał później o Konarskim poeta i histo
ryk Lucjan Siemieński — że stanąwszy na mogile
świeżo usypanej z kości naszych wrogów i podniósłszy
błyszczący oręż nie było niewolnika, który by na znak
ten nie zadrżał do swojej swobody” .

tajemniczemu oficerowi rosyjskiemu — sympatykowi
dekabrystów, który ostrzegł gospodarza domu, gdzie
ukrywał się Konarski, aby ten czym prędzej uciekał,
gdyż nazajutrz będzie rewizja. Konarski posłuchał
i znikł, i rzeczywiście następnego dnia była rewizja...

Konarski żegnał pozostających we Francji przyjaciół,
wyprzedawał swą ubogą schedę. Pod datą 3 luty pisał
do matki: „Kochałem was i kocham, lecz więcej mi
łuję Ojczyznę i wolność powszechną, a potem także
życie... Jeśli mnie więcej widzieć nie będziecie, przyj
mijcie moje pożegnanie i wiedzcie, że nie ma tego.,
czego bym nie poświęcił zasadom, jakie wyznaję,
i przekonaniu, jakim dusza moja jest przejęta” .

W Antwerpii było naprawdę źle. Uzyskał Konarski
tylko chwilowe wsparcie od przygodnych Polaków, za
robił 10 franków u księgarza Van Assche i 4 września
ruszył pieszo do Brukseli. Tutaj traf sprawił, że spot
kał dwie osobistości, które nie tylko zajęły się jego
smutną dolą, ale wywarły wpływ na całe jego przyszłe
życie: Jana Czyńskiego i Eustachego Januszkiewicza.
Dzięki kontaktom ich obu Konarski zaczyna iście londonowski żywot. Pracował u księgarza La Rouxa, póź
niej wprowadzono go do cechu muzyków, grywał w
gospodach i szynkach, na zabawach i weselach! Tłu
maczył z niemieckiego na francuski artykuły o muzy
ce, kopiował teksty francuskie, nie gardził pracą fi
zyczną (pracował przez jakiś czas jako zecer). Wpadł
nawet na pomysł wyrabiania modnych damskich koł
nierzyków z gazy. Nieco pieniędzy pozwalało na zaję
cia intelektualne: wspólnie z porucznikiem Florianem
Grużewskim tłumaczył Historię rewolucji francuskiej
Migneta, później na prośbę Czyńskiego podjął się prze
kładu na francuski jego „romansu” Cesarzewicz Kon
stanty i Joanna Grudzińska, czyli Jakobini polscy,
który ukazał się w Paryżu w 1834 r. Kopiował też
broszurę Czyńskiego w sprawie polskiej. Zachęcony
przez Czyńskiego zainteresował się dziełami hiszpań
skiego religioznawcy Jose Salvadora: Prawo Mojżesza,
czyli system religijny i polityczny Żydów oraz Jezus
Chrystus i Jego doktryna.

Tak zaczęła się ta tragiczna wyprawa, na którą ruszał
każdy jak mógł, za fałszywymi paszportami. Konarski
wraz z Antonim Berensdorffem jechał przez Szwaj
carię, kraje niemieckie i Prusy do Poznańskiego. Oka
zało się, że Wielkopolska w ogóle o niczym nie wie.
Niektóre dwory udzielały partyzantom gościny i po
magały w dalszej wędrówce. Jeden z takich patriotycz
nych ziemian, Natalis Sulerzyski ostrzegał młodzież, że
„poparcia żadnego w Królestwie nie znajdą!” , że czeka
na nich tylko carska żandarmeria i oddziały rosyjskie.
W połowie marca dotarł Konarski w Augustowskie,
zobaczył się z matką i bratem Stanisławem i ujrzał
na własne oczy całą grozę sytuacji: niechęć szlachty,
zupełną obojętność chłopów, przestrach i zmęczenie
niedobitków byłych uczestników powstania. Kraj nie
był dojrzały do żadnej walki: przetoczyć się musi
przez wiele dziesiątków lat walec dziejów, aby zaist
niała znów na ziemiach polskich sytuacja do wybuchu.
Ujrzał Konarski listy gończe i rysopisy wielu uczest
ników wyprawy, dostarczone Rosjanom przez usłużną
policję francuską. W marcu trwały w Królestwie re
w izje u wszystkich podejrzanych o kontakty z emi
gracją. W tej sytuacji okazał Konarski (tym razem!)
wiele rozsądku: zdecydował się przekroczyć granicę
pruską i wracać do Francji. Ocalenie zawdzięczał —
według relacji Georga Feina na obchodzie ku czci K o
narskiego w Londynie 27 lutego 1843 r. — jakiemuś
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Mniej szczęścia miał w drodze powrotnej. 5 maja prze
kroczył granicę pruską i wraz z Berensdorffem zatrzy
mał się u zaprzyjaźnionych Gotschalków. Pragnąc w y 
prawić przyjaciela do rodziny pod Bydgoszcz, by tam
przeczekał najgorsze, Konarski podając się za Szwaj
cara, poprosił burmistrza o paszport dla Berensdorffa.
Burmistrz kazał przyjść im obu i aresztował ich!
Z miejsca rozpoznał „nieprawomyślnych Polaków” .
Dzięki interwencji Gotschalków zostali wypuszczeni,
ale pozostawali pod nadzorem policji. Później kazano
im ruszać z Królewca pieszo do Lipska. I tak, raz na
wozie, raz pod wozem, przez Saksonię dotarli do Gdań
ska, gdzie Konarski poważnie się rozchorował. Zaokrę
towawszy się na statek belgijski, po 42 dniach podró
ży, wynędzniali i chorzy znaleźli się 30 sierpnia w
Antwerpii. Mieli i tak szczęście: wielu uczestników
wyprawy Zaliwskiego w ogóle nie wróciło — zostali
zabici lub zesłani na Syberię...

Czyńskiemu i Worcellowi zawdzięczał też poznanie
Lelewela. Patriarcha brukselski natchnął Konarskiego
nową wiarą. Nie wszystko stracone! „Trzeba broń
wesprzeć myślą. Zanim broń pochwycimy do ręki,
trzeba poczuć i wiedzieć, w jakiej myśli chwytamy
za broń” .
Tak wkraczał Konarski na swój właściwy szlak: szlak
emisariusza, który cierpliwie, przez kilka lat przygo
towywać będzie kraj do powstania zbrojnego.

WANDA FALKOWSKA

Dzi esi ęć na gł owę
Przed kilkoma miesiącami, dnia
13 maja 1983 r., weszła w życie
długo przygotowywana i zapo
wiadana ustawa z dnia 26 paź
dziernika 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, zastępując do
tychczas obowiązującą ustawę z
dnia 10 grudnia 1959 r. o zwal
czaniu alkoholizmu, która nie
spełniła pokładanych w niej na
dziei. Tak się bowiem złożyło,
że pod rządami tej właśnie ustawy alkoholizm w Polsce roz
kwitł jak nigdy przedtem. Uznano więc, że ustawa jest nie
doskonała i należy zastąpić ją
inną, skuteczniejszą. Choć w y
daje się nader wątpliwe, czy
rozpowszechnienie i wzmożenie
spożycia alkoholu w ostatniej
dekadzie należy przypisać tylko
niedomaganiom ustawy (uważa
nej niedawno jeszcze za jedną
z najnowocześniejszych w Eu
ropie), warto uważnie przyjrzeć
się statystykom ilustrującym
wzrost spożycia alkoholu w na
szym kraju.
Począwszy od roku 1950 spoży
cie rosło systematycznie, acz
kolwiek na pozór wolno. Statys
tyczny Polak wypijał po prostu
co rok o setkę więcej. Aż tu na
gle w roku 1979 okazało się, że
w ciągu niespełna lat trzydzie
stu (1950— 1979 r.) spożycie
wzrosło z ponad 5 litrów czys
tego alkoholu na głowę miesz
kańca do ponad 8 litrów rocz
nie. Jeśli wyłączyć z tego dzieci
i młodzież do lat szesnastu, okaże się, że statystyczny Polak
wypijał rocznie 10,7 1 czystego
spirytusu, co ustawia nas, nie
stety, w czołówce światowej.
Popytu na alkohol nie ograni
czyły nawet objawy kryzysu,
które zmuszały ludzi do stop
niowego obniżania stopy życio
wej. — Kto lubi wódkę, zawsze
znajdzie na nią pieniądze — po
wtarzał kiedyś mój znajomy le
karz, pracujący w zakładzie od
wykowym.
Rosnące spożycie alkoholu dłu
go uchodziło uwagi, w kraju
zawsze działo się coś bardziej

spektakularnego, a dochody ze
sprzedaży alkoholu skutecznie
zasilały budżet. Od czasu do
czasu jednak zarówno władze,
jak i prasa budziły się z letar
gu i wtedy podnoszono larum z
powodu panoszącej się plagi al
koholizmu. Walka z alkoholiz
mem była jednak na ogół pro
wadzona niekonsekwentnie. Z
jednej strony wypisywano ta
siemcowe artykuły i nadawano
audycje o tym, że alkohol pro
wadzi do zguby zarówno jed
nostkę, jak i społeczeństwo, z
drugiej zaś przez lata był on
najłatwiej dostępnym i najchęt
niej sprzedawanym (czy poda
wanym w restauracjach) arty
kułem. Wspólne picie wódki
stało się też najłatwiej dostępną
rozrywką i na długo — jak się
niestety wydaje — weszło do
obyczaju. Złotówki wpływają
ce z tego powodu do skarbu
państwa były wymierne, nato
miast szkody spowodowane pa
noszącym się pijaństwem nie
zmiernie trudne do oszacowa
nia. Kto byłby w stanie w yli
czyć dziś, jaki uszczerbek po
niosła gospodarka narodowa
wskutek nadmiernej absencji i
bałaganienia w pracy spowodo
wanych upojeniem lub kacem?
Szkody natury moralnej są zaś
z reguły niewymierne, a są one
ogromne, wręcz katastrofalne i
dotyczą zarówno sfery zdrowia
psychicznego, jak i fizycznego
społeczeństwa. Tak więc picie
wchodziło coraz mocniej do obyczaju, również biurowego czy
fabrycznego. „Problemy Alko
holizmu” , pismo powołane do
zwalczania tej plagi społecznej,
w gruncie rzeczy o niewielkiej
poczytności, a tym samym od
działywaniu, ogłosiło w 1981 r.
wyniki badań przeprowadzo
nych przez doc. Jana Malca dla
Ośrodka Badania Opinii Publicz
nej Komitetu do Spraw Radia
i TV. Otóż 23% respondentów
uznało picie w pracy za zjawis
ko częste lub nawet bardzo czę
ste. Przypominam sobie frag
ment pamiętnika stażystki roz

poczynającej pracę w jednym
z biur warszawskich, drukowa
ny w latach siedemdziesiątych
w „Polityce” . Jakież było za
skoczenie młodej dziewczyny,
gdy w szafie, w której spodzie
wała się znaleźć papiery biurowe, natrafiła na skład wódki!
Jeśli więc ustawa z roku 1959
nie miała wpływu na ogranicze
nie spożycia alkoholu w Polsce,
zawiniły nie tyle niedoskonałe
przepisy, co panująca atmosfera
i powszechne tolerowanie pijań
stwa. Coraz więcej okazji w y
padało oblać, coraz więcej
spraw przeprowadzić przez bu
fet. A przecież ustawa zawie
rała szereg przepisów zmierza
jących do ograniczenia spoży
cia, tyle tylko, że nikt nie brał
ich zbyt serio. Warto przypom
nieć tu choćby przepisy zaka
zujące picia wódki w miejscach
pracy,
stołówkach,
domach
wczasowych itp. Przepisy te po
wtórzono w Kodeksie pracy, a
picie alkoholu w czasie pracy
lub przystępowanie do pracy
pod wpływem alkoholu uznano
za ciężkie naruszenie obowiąz
ków pracowniczych, uzasadnia
jące rozwiązanie umowy o pracę
bez wypowiedzenia. Korzystano
z nich nader rzadko, czemu
trudno się dziwić, gdyż picie w
pracy było na ogół talerowame,
jeśli nie wręcz sankcjonowane
przez personel kierowniczy. Od
chodzącego pracownika żegnano
zwykle trunkiem, a nowy obej
mując posadę też musiał posta
wić... Dlatego też nie należy łu
dzić się, że nowa ustawa, rów
nież zakazująca picia w pracy,
stołówkach, domach wczaso
wych itd. z dnia na dzień w y 
pleni to zjawisko. Choć tym ra
zem ustawodawca, znając sła
bostki społeczne, starał się w y
posażyć w sankcje swoje zaka
zy. Za picie alkocholu w pracy
odpowiada również szef, a sze
fowie znacznie częściej niż pod
władni obawiają się utraty po
sady, i to odpowiada nie tylko
dyscyplinarnie, ale również kar
nie. Czy jednak zagrożenia te
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przyniosą spodziewany skutek?
Twórcy nowej ustawy zastrze
gają się, że nie ulegają wierze
w omnipotencję prawa, sądzę
jednak, że nie są od niej całko
wicie wolni. Oczekuje się bo
wiem, że nowa ustawa stano
wić będzie przełom w walce z
alkoholizmem w Polsce, co w y
daje mi się mimo wszystko
dość naiwne. Nowe ustawy
można wydawać stosunkowo
łatwo i szybko, obyczaje zmie
niają się zaś powoli, a zmiany
te niemal zawsze natrafiają na
opory.
Gdy się porównuje teksty obu
ustaw mających na celu prze
ciwdziałanie alkoholizmowi —
starej z roku 1959 i nowej z ro
ku 1983 — uderza przede wszy
stkim, że nowa jest obszerniej
sza i wyraża ambicje do
wszechstronnego
opanowania
zjawiska. Stąd też do ustawy
wpisano treści słuszne i nie bu
dzące wątpliwości, jak np.
stwierdzenie, że podstawą uzys
kania pozytywnych rezultatów
w przeciwdziałaniu alkoholiz
mowi jest ,,stworzenie warun
ków sprzyjających realizacji
potrzeb, których zaspokajanie
motywuje powstrzymywanie się
od spożywania alkoholu” . Tylko
czy tworzenie tych warunków
zależy od istnienia bądź nieist
nienia normy prawa?
Nie brak też w ustawie koncep
cji nowych. Tak np. zaleca
ona współdziałanie organów ad
ministracyjnych, na których
spoczywa główny ciężar wciela
nia ustawy w życie, nie tylko
jak dawniej z organizacjami
społecznymi, lecz także z Koś
ciołem katolickim i innymi
związkami
wyznaniowymi.
Część tych zadań ma więc spo
czywać również na barkach na
szego Kościoła, którego starania
0 ograniczenie spożycia alkoho
lu są znane członkom zboru.
Władza tym razem zrozumiała
1 oceniła, że Kościoły chrześci
jańskie i inne związki wyzna
niowe są jej naturalnym sojusz
nikiem w krucjacie antyalkoho
lowej, a nauki i ostrzeżenia
płynące z ust duchownych znaj
dują często większy posłuch i
szacunek niż suche nakazy i za
kazy prawa, czy też oficjalne
enuncjacje. Tyle że Kościoły
przyjmują od dawna na siebie
to zadanie bez względu na ist
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niejące ustawy, wypływa ono
bowiem z zupełnie innych norm
niż prawne.
Ustawa kładzie większy niż do
tychczas nacisk na bardziej
konsekwentne i rygorystyczne
stosowanie jej przepisów przez
administrację, czemu służyć
mają specjalne przepisy o cha
rakterze gwarancyjnym. Tak
więc ustawa zobowiązuje Radę
Ministrów do corocznego skła
dania Sejmowi sprawozdań z
wykonania ustawy. O randze
nadanej problematyce przeciw
alkoholowej świadczyć ma rów
nież fakt utworzenia przy Ra
dzie Ministrów Komisji do
Spraw Przeciwdziałania Alko
holizmowi, której skład powo
łuje sam premier. Komisja ta
ma swoje odpowiedniki na niż
szych szczeblach administracji.
Są i inne innowacje. Jedną z
nich jest — jak zapewnia wstęp
do ustawy — zwrócenie bacz
niejszej uwagi na profilaktykę,
opiekę nad osobami uzależnio
nymi od alkoholu oraz ich ro
dzinami, a także zastąpienie
przymusu dobrowolnością le
czenia.
Ta ostatnia zmiana — jeśli
przyjrzeć się bliżej przepisom
ustawy — polega jednak przede
wszystkim na zmianie termino
logii. W obecnie obowiązującej
ustawie, istotnie, o przymusie
nie ma ani słowa, mówi się je
dynie o zobowiązaniu do podda
nia się leczeniu w stacjonarnym
lub niestacjonarnym zakładzie
lecznictwa odwykowego. Zobo
wiązanie takie może nałożyć
sąd rejonowy (poprzednio o
przymusie również orzekał sąd),
który wszczyna postępowanie
na wniosek komisji do spraw
przeciwdziałania alkoholizmowi
albo prokuratora (poprzednio
na wniosek nie istniejących już
komisji
społeczno-lekarskich
przy organach administracji).
Ustawa dopuszcza więc — w określonych sytuacjach — możli
wość umieszczenia człowieka w
odwykowym zakładzie zamk
niętym niezależnie od jego woli,
tylko że nie nazywa tego dosad
nie „przymusem” , a bardziej
eufemistycznie „zobowiązaniem
do...” . Sytuacji takich niepodob
na niekiedy uniknąć, dlaczego
jednak nie nazwać by ich po
imieniu?
Skoro jesteśmy przy przepisach

regulujących warunki leczenia
odwykowego, warto wspomnieć
jeszcze o dwóch nowościach. Po
pierwsze — sąd orzekając o obowiązku leczenia w zakładzie
niestacjonarnym może ustano
wić na czas trwania kuracji ku
ratora, którego zadaniem będzie
czuwanie nad regularnym le
czeniem pacjenta. Po drugie ustawa zapewnia kontrolę sę
dziowską nad zamkniętymi ośrodkami leczenia odwykowego.
Ta ostatnia gwarancja ma
szczególną wagę, izolowanie bo
wiem człowieka w zakładzie
zamkniętym, choćby i leczni
czym, aczkolwiek niekiedy nie
odzowne dla jego zdrowia, sta
nowi de facto pozbawienie wol
ności, nad którym zawsze i w
każdej sytuacji powinna być
roztoczona szczególna kontrola.
Czas kuracji w stacjonarnym
zakładzie odwykowym nie mo
że trwać dłużej niż dwa lata,
tak samo zresztą jak przewidy
wała to ustawa z roku 1959.
Kierowanie do zakładów lecz
nictwa zamkniętego, jak nazy
wano je pod rządami poprzed
niej ustawy, lub do stacjonar
nych zakładów lecznictwa od
wykowego — wedle obecnie obowiązującej terminologii —
kształtuje się jednak w prakty
ce na poziomie znacznie niż
szym od istniejących potrzeb i
to z przyczyn zgoła prozaicz
nych. Brakuje u nas miejsc do
leczenia alkoholików, liczba za
kładów jest zbyt mała, a obec
nie w dobie kryzysu i trudności
gospodarczych trudno
przy
puszczać, że ten stan rzeczy ulegnie szybkiej poprawie z po
wodu wejścia, w życie nowej ustawy. Ustawodawcy zdawali
6obie zresztą sprawę z tego, że
celu, jakim jest przeciwdziała
nie alkoholizmowi, nie można
osiągnąć
bez
odpowiednich
środków materialnych. Brak
funduszów ciążył zresztą nie
korzystnie nad funkcjonowa
niem poprzedniej ustawy. Już
w ubiegłym okresie np. orzecze
nia sądu o umieszczeniu w za
kładzie często nie były wyko
nywane z powodu braku miejsc.
Stąd też pomyślano o zabezpie
czeniu bazy finansowej. Na ten
cel mają być corocznie przezna
czane środki z budżetu państwa
stanowiące 3% wartości sprze
daży napojów alkoholowych w

skali rocznej. Czy będą one w y
starczające — wykaże przysz
łość.
Ważna jest jednak nie tylko
wysokość funduszów, ale i spo
sób, w jaki będą one użytkowa
ne. Dotychczasowe doświadcze
nia w tej materii nie są, nieste
ty, najlepsze. Poważne sumy
wydatkowano na propagandę
antyalkoholową, która na ogół
trafia w próżnię. W 1982 r. np.
resort Kultury i Sztuki otrzy
mał 300 min zł na uzupełnienie
księgozbioru
przeciwalkoholo
wego i kręcenie filmów o tema
tyce przeciwalkoholowej. Są i
inne inicjatywy budzące wąt
pliwości. Wywieszenie we wszy
stkich punktach sprzedaży al
koholu napisów o jego szkodli
wości przynosi efekty raczej
humorystyczne niż dydaktycz
ne. Wywieszki są stałym przed
miotem żartów osób stojących
w kolejkach po wódkę, osobiś
cie zaś nie wierzę, aby pod ich
wpływem choć jeden klient od
szedł od lady. Czy nie byłoby
lepiej, gdyby pieniądze te prze
znaczono na adaptację i wypo
sażenie ośrodków leczniczych,
na pomoc dla alkoholików i ich
rodzin? Ciekawe też, że w no
wej ustawie zabrakło przepisu
z roku 1959, który wielokrotnie
był bardzo pomocny rodzinom
alkoholików trwoniących wszy
stkie swe zarobki na wódkę.
Otóż art. 20 dawnej ustawy
stanowił, iż w niektórych w y
padkach sąd — na wniosek or-
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ganizacji społecznej lub organu
administracji państwowej —
mógł orzec wypłatę całości lub
części wynagrodzenia do rąk
drugiego z małżonków. Przepis
ten, stosowany przez długie la
ta i, jakby się wydawało, speł
niający swą rolę, pominięto
przy przygotowywaniu nowej
ustawy.
W ostatnim okresie słyszy się o
opadającej jakoby fali pijań
stwa. Danych oficjalnych na
ten temat brak, a zadziwiająco
duża liczba osób, które skiero
wano w roku 1982 do izb w y
trzeźwień nie śkłania do opty
mizmu (w 1981 r. — 195 tys.,
w 1982 r. — 267 tys.). Trudno
też uwierzyć, by na zahamowa
nie spożycia miała wpływ w y
soka i wciąż podnoszona cena
alkoholu. Zastępuje go samo
gon,
pędzony
zarówno
po
wsiach, jak i w miastach. Nie
sądzę też, aby samo wydanie
nowej ustawy, choćby i najlep
szej, stanowiło remedium na
nękającą nas plagę alkoholiz
mu, zwłaszcza w obecnym trud
nym okresie, kiedy dla wielu
wódka stanowi chwilową choć
by ucieczkę od trosk codzien
nego życia. Na odzwyczajenie
od picia tak rozpowszechnione
go w naszym społeczeństwie po
trzeba lat, które ukształtują no
we obyczaje. A także powszech
nego zrozumienia, jakie spusto
szenia czyni wódka we wszyst
kich dziedzinach życia i dzia
łalności człowieka.

E K U M E N I C Z N Y

ZAGRANICY

# Deklaracja o pokoju i sprawiedli
wości, uchwalona przez V I Zgroma
dzenie Ogólne w Vancouver, spotka
ła się z uznaniem ze strony sekre
tarza generalnego ONZ Pereza de
Cuellara. Jego zdaniem dokument
ten jest właściwą reakcją na w iel
kie niebezpieczeństwo, w
jakim
znajduje się ludzkość. W liście do
sekretarza generalnego ŚRK, dr Philipa Pottera, de Cuelllar podkreśla, że
na Kościołach spoczywa ważne za
danie utrwalania pokoju na świecie.
Wspomniana Deklaracja o pokoju i
sprawiedliwości ostro potępiła m.in.
system zastraszania, jaki wytworzył

się w stosunkach między Wschodem
a Zachodem.
Q W dniach od 1 do 8 października
1983 odbyła się w Rzymie z inicja
tywy Komisji „W iara i Ustrój”
ŚRK konsultacja na temat „Wiara
apostolska w Piśmie świętym i w
pierwotnym Kościele” . Uczestniczyło
w niej 20 teologów z całego świa
ta, w tym 4 przedstawicieli Trze
ciego Świata oraz po 3 prawosła
wnych i rzymskokatolików. Po raz
pierwszy w obradach brał udział uczony żydowski, prof. Michael W yschogrod z Nowego Jorku. Spotka
nie to zainaugurowało serię kon
sultacji organizowanych przez Komistję „W iara a Ustró|j”i poświęco

nych studium na temat: „Na drodze
do współczesnego i wspólnego w y 
rażania wiary apostolskiej” , uch
walonemu na posiedzeniu Komisji
w Limie w 1982. Celem studium
jest kontynuowanie, pogłębianie i
uzupełnienie prac nad dokumentem
o chrzcie, eucharystii i posłudze.
# W połowie października 1983 ogłoszotne zostało studium Światowej
Rady Kościołów na temat: „Prze
moc a wolność w stosowaniu prze
mocy” . Jest ono rezultatem pracy
24 chrześcijan różnych tradycji, te
ologów i ekspertów z różnych dzie
dzin, wywodzących się z wielu kra
jów świata. Dokument ten określa
pacyfizm Mahatmy Ghandiego i
Martina Luthera Kinga jako spo
sób postępowania właściwy dla
chrześcijan. Autorzy studium ostrze
gają
jednak
przed
potępianiem
z góry wszystkich bojowników ru
chu oporu, którzy, jak np. w A f 
ryce Południowej, uciekają się do
przemocy jako do „ostatecznego
środka” . Światowa Rada Kościołów
zrzesza 301 Kościołów o bardzo ró
żnych doświadczeniach, dlatego też
nie może zalecić, jak postępować w
określonych warunkach społeczno-politycznydh. W niektórych kra
jach stosowanie przemocy może na
wet uchodzić za „ultima ratio” , „akt
wyzwolenia” , na który trzeba się
zdecydować mimo całej winy, jaką
ściąga przez to na siebie chrześci
janin.
# Sekretarz generalny Światowej
Rady Kościołów, dr Philip Potter,
przemawiając w połowie paździer
nika 1983 w parafii luterańskiej w
Genewie
podkreślił
ekumeniczne
znaczenie dzieł Marcina Lutra. Jego
zdaniem, tylko Reformacji i po
działowi Kościoła można zawdzię
czać, że chrześcijanie odnaleźli dro
gę do jądra swej wiary, a przez
to i do siebie wzajemnie. Ruch eku
meniczny, zwłaszcza w tym stule
ciu, nie byłby w ogóle możliwy bez
„ożywionej nauki Reform acji” . Dr
Potter skrytykował natomiast poj
mowanie państwa przez Lutra. P o 
wstanie i rewolucja były — w opi
nii Reformatora — pogwałceniem
prawa naturalngeo i Bożego. Po
glądy te nie mogły się ostać wobec
różnych faktów dziejowych. Nic
więc dziwnego, że Dietrich Bonhoeffer miał z nimi trudności „w obliczu grozy panowania nazistów” .
Na Lutra trzeba też patrzeć jako
na postać historyczną swojej epoki
— stwierdził w konkluzji dr Potter.
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0 Z inicjatywy Luterańskiego In
stytutu Badań Ekumenicznych w
Strasburgu (Francja) i katolickiego
Centrum Studiów Orientalnych i Ekumenicznych im. Jana X X III w
Salamance (Hiszpania) w dniach od
26 do 30 września 1983 odbył się
w Salamance Kongres Katolicko-Luterański, w którym uczestniczyło
40 teologów katolickich z całej H i
szpanii i 12 teologów luterańskich
z różnych krajów. Okazją do zwo
łania kongresu ibyła 500 rocznica
urodzin Marcina Lutra. Poza teolo
gią Lutra przedmiotem dyskusji by
ły także ogólne zagadnienia ekle
zjologiczne. Rozmowy wykazały, że
obok • coraz większego porozumie
nia w dalszym ciągu nie wyjaśnio
ne pozostają ważne kwestie dotyczą
ce istoty Kościoła. Było to trzecie
wspólne posiedzenie obu instytutów.
Dwa poprzednie odlbyły się w 1971
1 1980 ir.

0

Jubileusz 500-lecia urodzin Mar
cina Lutra świętowano także w
Związku Radzieckim. W uroczystym
nabożeństwie, które odbyło się w
pierwszej połowie października 1983
w Rydze, uczestniczyła delegacja
Światowej Federacji Luterańskiej z
sekretarzem
generalnym
Carlem
Mauem oraz przedstawiciele Kościo
łów luterańskich z obu państw nie
mieckich. Gościom umożliwiono od
wiedzenie różnych parafii luterań
skich.

0 Pod hasłem „Abyśmy umieli żyć
rezem w pokoju!” obradowała w
Madrycie od 5 do 10 września 1983
Europejska Konferencja Wychowa
nia Chrześcijańskiego, w iktórej ucze
stniczyło ok. 90 duchownych i nau
czycieli protestanckich oraz kilku
katolickich,
odpowiedzialnych
za
nauczanie dzieci w szkołach nie
dzielnych i na lekcjach religii. K o
ściół Ewangelicko-Reformowany w
Polsce
reprezentowała
Ingeborga
Niewieczerzał, przewodnicząca K o
misji Katechetycznej.
Celem
konferencji była
analiza
przyczyn napięć i konfliktów cha
rakterystycznych dla współczesnych
społeczeństw oraz zaproponowanie
takich form działania Kościołów,
które będą służyły wychowaniu
dzieci i młodzieży do życia w poko
ju i zachowaniu pokoju na świecie.
0

W miejscowości Limuru k. Nai
robi (Kenia) odbyło się w połowie
października 1983 spotkanie 24 ar
cybiskupów Wspólnoty Kościołów
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Anglikańskich. Tematem obrad by
ły sprawy religijne i aktualna sy
tuacja w świecie. Arcybiskupi w y
razili zaniepokojenie wprowadze
niem prawa islamskiego w Sudanie,
co ma na celu wyparcie chrześci
jaństwa z tego kraju. Już teraz
prześladuje się mniejszość chrześci
jańską w Sudanie i Iranie. A rcybi
skupi wezwali rządzących na całym
świecie do sprawiedliwego trakto
wania wszystkich ludzi, gdyż spra
wiedliwość jest warunkiem pokoju.

gląd, że K K E powinna wspierać dą
żenia do realizacji Aktu Końcowego
Konferencji
Bezpieczeństwa
i
Współpracy w Europie. Wiele uwa
gi poświęcono też sprawie stosun
ków z Kościołem Rzymskokatolic
kim. Przyjęto ogólny program III
Europejskiego Spotkania Ekumeni
cznego przedstawicieli K K E i Rady
Konferencji Episkopalnych Europy,
które odbędzie się w październiku
1984 w Riva del Garda (Włochy).

0

O Rada Europejskiej Federacji Ba
ptystów wypowiedziała się na po
czątku października 1983 podczas
dorocznego posiedzenia w Sodertalje
(Szwecja) za natychmiastowym i
całkowitym „zamrożeniem”
broni
jądrowych oraz możliwą do skon
trolowania redukcją broni nuklear
nych i konwencjonalnych. W pod
jętej uchwale wezwano krajowe unie baptystów do „przyznania waż
nego miejsca” sprawie wychowania
dla pokoju. Inne tematy dotyczyły
bezrobocia w wielu krajach Europy,
zadań ewangelizacyjnych oraz przy
gotowania następnego Europejskie
go Kongresu Baptystów, który od
będzie się od 1 do 5 sierpnia 1984
w Hamburgu (RFN), gdzie przed
150 laty założono pierwszy zbór baptys tyczny na kontynencie europej
skim. Europejska Federacja Bapty
stów zrzesza 26 unii krajowych z
przeszło 1 100 000 dorosłych ochrz
czonych członków.

0 Od 20 do 22 października 1983
obradowało w Genewie Prezydium
Konferencji
Kościołów
Europej
skich. Najwięcej uwagi poświęcono
sprawie odbioru przez Kościoły do
kumentu Komisji „Wiara i Ustrój”
Światowej Rady Kościołów na te
mat chrztu, eucharystii i posługi.
Po
przeprowadzonych
uprzednio
konsultacjach Prezydium doszło do
przekonania, że na refleksję Koś
ciołów europejskich nad tym do
kumentem mogą wpływać pewne,
charakterystyczne dla Europy, czyn
niki nieteologiczne. Mają być one
omawiane podczas czterech robo
czych konsultacji, których ukoro
nowaniem będzie konsultacja ogól
na w 1985 lub 1986.
Prezydium K K E wyraziło głęboką
troskę z powodu pogarszającej się
sytuacji międzynarodowej i jedno
cześnie nadzieję, że rozmowy roz
brojeniowe między ZSRR a U SA w
Genewie doprowadzą jednak do po
zytywnych wyników. Wyrażono po

Teologowie luterańscy i refor
mowani w USA, zgromadzeni w
dniach od 30 września do 2 paździer
nika 1983 w miejscowości Teehny
(stan Illinois), zakończyli trwające
od dwóch lat rozmowy, zalecając
Kościołom wspólne przystępowanie
do Wieczerzy Pańskiej, praktyko
wanie wymiany kaznodziejów i roz
poczęcie wspólnych zadań m isyj
nych. W rozmowach uczestniczyli
przedstawiciele 4 Kościołów lute
rańskich i 4 reformowanych. W y
powiedzieli się oni również za w za
jemnym uznaniem ordynacji.

0

Decyzją Komitetu Wykonawcze
go Światowej Federacji Luterań
skiej i Anglikańskiej Rady Konsul
tatywnej w 1979 utworzona została
Anglilkańsko-Luterańska
Komisja
Europejska. Odbyła ona trzy posie
dzenia: w Edynburgu (1980), Pullach
k. Monachium (1981) i Helsinkach
(1982). Pod koniec października 1983
opublikowane zostało sprawozdanie
Komisji, z którego wynika, że zgo
dność lub zbliżenie poglądów mię
dzy luteranami a anglikanami ist
nieje w następujących kwestiach:
usprawiedliwienie, chrzest, eucha
rystia, życie duchowe, nabożeństwo
liturgiczne, ordynacja i episkopat,
istota Kościoła oraz zadanie i mi
sja Kościołów luterańskich i an
glikańskich w dzisiejszej Europie.

0 Prowadzone od 1980 oficjalne
rozmowy między Kościołem Ewangelicko-Metodystycznym a Zjedno
czonym Kościołem Ewangelicko-Luterańskim w (VELKD ) RFN zostały
niedawno zakończone ogłoszeniem
sprawozdania końcowego. Kierow 
nictwo VELK D pod koniec paździe
rnika 1983 zaleciło swoim człon
kom zrealizowanie wskazań prak
tycznych zawartych w sprawozda
niu, a dotyczących wzajemnego uznania chrztu, możliwości zawiera
nia związku małżeńskiego w obu
Kościołach, wzajemnego dopuszcza
nia członków jednego Kościoła w

charakterze rodziców chrzestnych w
drugim
Kościele.
Kierownictwo
VELKD wyraziło zastrzeżenie do
końcowego fragmentu sprawozda
nia: „Przede wszystkim niektóre
wypowiedzi o Wieczerzy Pańskiej,
które pozostały w tyle za tym, co
osiągnięto w Konkordii Leuenbersikiej, skłaniają kierownictwo koś
cielne do uznania, że wynik dialogu
jeszcze nie oznacza zakończenia roz
mów dogmatycznych, lecz jest obie
cującym krokiem na drodze do
wzrostu wspólnoty kościelnej” . Dla
wyjaśnienia tych kwestii proponu
je się podjęcie dalszych rozmów.
# W Chambesy k. Genewy obra
dowała w dniach od 3 do 10 paź
dziernika 1083 Międzynarodowa K o
misja
Teologiczna
Prawosławno-Starokatolicka. Zaaprobowano trzy
teksty: o zwierzchnictwie w K o 
ściele, odkupicielskim dziele Chrys
tusa oraz działalności Ducha Świę
tego w Kościele i procesie zbawie
nia. Następne spotkanie, planowane
za dwa lata, zajmie się sakramen
tami. Obradami kierowali: biskup
starokatolicki ze Szwajcarii Leon
Gautier i metropolita Damaskinos.
# Nowy arcybiskup Kościoła Luterańskiego Szwecji, Bertil Werkstrom
(1. 55), został w e wrześniu 1983 r.
wprowadzony w urząd przez swego
poprzednika, abp. Olofa Sundby. W
uroczystym nabożeństwie, które od
było się w 800-letniej katedrze w
Uppsali, uczestniczyła para królew
ska oraz przedstawiciele Kościołów
ze wszystkich krajów Skandynawii.
# Były biskup Oslo i prymas Koś
cioła Luterańskiego Norwegii, dr
Fridtjov Birkeli, zmarł 17 września
1983 w wieku 77 lat.
# 27 października 1983, kilka dni po
ukończeniu 75 roku życia, zmarł w
RFN ks. dr Adolf Wischmann, w
latach 1956— 1974 prezydent Wydzia
łu Zagranicznego Rady Kościołów
Ewangelickich w RFN (EKD). Ks.
Wischmann zasłużył się w sposób
szczególny w dziele rozbudowy kon
taktów z Kościołami w Europie
Wschodniej, zwłaszcza z Rosyjskim
Kościołem
Prawosławnym.
Był
członkiem wielu gremiów kierowni
czych Światowej Rady Kościołów i
Konferencji Kościołów Europejskich.
W 1974 odwiedził Polskę.

Z NASZEGO
# Dnia 5 listopada odbyło się w
,Betanii” (Józefów) spotkanie dysku
syjne z cyklu „Nauka i wiara” , po
święcone trzydziestej rocznicy śmier
ci wybitnego fizyka i filozofa', pro
fesora Uniwersytetu Warszawskiego,
Czesława Białobrzesikiego. Wzięło w
nim udział 2(1 osólb, nie tylko z na
szego Kościoła, lecz również ze śro
dowisk katolickich. Profesor Białobrzeski był filozofem chrześcijań
skim w trudnym okresie lat pięć
dziesiątych., (jego poglądy filozoficz
ne kształtowały się pod wpływem
myśli chrześcijańskiej i fascynacji
podstawowymi zagadnieniami nauk
przyrodniczych. Referaty wygłosili:
prof. Michał Heller z Papieskiego
Wydziału Teologicznego, imtgT Jerzy

KOŚCIOŁA
Szczęsny z Uniwersytetu Łódzkiego.
W dyskusji aktywnie uczestniczyli
prof. Mieczysław Lubański z A T K
i prof. Jarosław świderski, sekre
tarz Synodu naszego Kościoła.
#
Nasiz Kościół utrzymuje stałe
kontakty 1 pogłębia braterskie więzi
z wieloma Kościołami o tradycji re
formowanej w Europie. Grono na
szych przyjaciół powiększył ostatnio
Kościół Prezibiteriański w Irlandii.
Na jego zaproszenie przebywała w
Belfaście w dniach od 9 do 28 listo
pada 1983 Ingeborga Nie wieczerzał,
pracownik Konsystoriza. W jednym
z najbliższych numerów zamieścimy
jej relację o tej interesującej w i
zycie.

Z PRASY
Sytuacja ekumeniczna w Polsce
Tak zatytułowany artykuł pióra ks.
bp. iZdzisława Trandy Ukazał się W
pierwszym numerze (1/83) nowo po
wstałego (kwartalnika ,,/Studia, .i 'Do
kumenty Ekumeniczne” , wydawane
go przez Instytut iPrasy i W ydaw
nictw „Novuim” ChJSS. Najpierw k il
ka słów o tym nowym wydawnict
wie. W nocie „Od redakcji” czyta
my, że jego ideą jest wypełnienie
luki „w dziedzinie studiów na temat
ekumenii w Polsce i na świecie1
, W
dziedzinie dokumentacji ekumenicz
nej1
, przeglądu publikacji ekume
nicznych” , jego adresatem jest prze
de wszystkim
duchowieństwo
i
chrześcijanie świeccy różnych w y 
znań. Nakład kwartalnika' wynosi
1000 egz., cena GO zł.
Numer pierwszy przynosi bardzo
obszerny materiał dotyczący stosun
ków ekumenicznych w roku 1982.
Całość podzielono na trzy działy: 1)
Artykuły, 2) Sprawozdania i Doku
menty, 3) Recenzje. Najobszerniejszy
jest dział 2, zawierający m.in. spra
wozdania z prac Komitetu Naczelne
go Światowej Rady Kościołów, z
X X I Zgromadzenia Ogólnego Świa
towego Aliansu Kościołów Reformo
wanych W Ottawie, z dialogóiw (mię
dzywyznaniowych : prawosławno-luterańskiego, katolicko-anglikańskiego, katolicko-prawosławnego i anglikańsko-prawosławnego. Wśród do
kumentów znajduje się tekst doku
mentu wielkiej w agi: „Chrzest, Eu-

charystia, Kapłaństwo” *, przyjętego
przez Komisję ,„ Wiara i Ustrój” ŚRK
na jej posiedzeniu plenarnym w L i
mie.
Artykuł jest jeden — ks. bp. Zdzi
sława Tranidy — i on właśnie numer
otwiera. Jest to autoryzowany tekst
referatu wygłoszonego w czerwcu
1982 r. w Akademii Ewangelickiej w
Mülheim (RFN). Choć dotyczy on
stanu sprzed półtora roku, jego za
sadnicze tezy pozostają, jak się w y
daje, aktualne.
Autor omawia ekumenizm w Polsce
z dwóch punktów widzenia: stosun
ków między Kościołami zrzeszonymi
w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz stosunków z Kościołem Rzym
skokatolickim. W tych pierwszych
moment przełomowy nastąpił przed
wielu laty i obecnie — mimo istnie
jących różnic w poglądach czy po
stawach przyjmowanych wobec pew
nych zjawisk i spraw — można je
oceniać jako dobre, a współpracę
jako owocną. Widoczne efekty tej
współpracy to nabożeństwa radiowe,
emitowane od stycznia 1982 r., oraz
nowe przekłady Biblii. Stosunki z
Kościołem Rzymskokatolickim znaj
dują się zaś w zupełnie innym sta
dium i są dość delikatnej natury.
Zmiany w
nastawieniu Kościoła
Rzymskokatolickiego do ruchu eku„Jednota” tłumaczy trzeci
dokumentu jako „Posługa” .

człon

tego
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menicznego, określone przez Autora
jako przełomowe, nastąpiły za pon
tyfikatu Jana X X III. Po Soborze
Watykańskim II były one dostrze
galne i w Polsce, choć prymas W y
szyński odnosił się do tego ruchu
raczej z rezerwą. Wyraźna zmiana
na lepsze datuje się od chwili, gdy
prymasem został Józef Glemp. Jego
intronizacja zapoczątkowała nową
fazę w kontaktach ekumenicznych.
Problem stosunków z Kościołem
Rzymskokatolickim jest jednak na
dal skomplikowany. Katolicy w Pol
sce stanowią przytłaczającą więk
szość, wielu z nich kieruje się po
czuciem fałszywej dumy, żywiąc
przekonanie, że ich Kościół jest naj
lepszy i jedynie prawdziwy. Wybór
kardynała polskiego na papieża po
czucie to spotęgował, co nie sprzyja
otwarciu na ideę ekumenizmu. Jed
nocześnie zaś sam papież Jan Paweł
II jest na nią otwarty i — według
oceny samych katolików — zależy
mu na rozwoju ekumenicznej współ
pracy i porozumienia. „Oczywiście —
pisze ks. bp Tranda — że droga do
jedności jest daleka i trudna. Brak
nam wyobraźni, by zobaczyć taką
«możliwość. Jednakże droga do przy
jacielskiej, braterskiej współpracy
jest bliska i o wiele łatwiejsza niż
droga do jedności” — i odnotowuje
szereg faktów takiej współpracy za
równo na forum oficjalnym, jak i w
sferze tzw. inicjatyw oddolnych.
Równolegle po stronie katolickiej
występują jednak zjawiska budzące
obawy, jako zagrażające ekumeniz
mowi, który bez tego największego
Kościoła chrześcijańiskieigo w Polsce
nie może być pełny. Należy do nich
wspomniana już fałszywa duma nie
których katolików, rozpowszechnia
jąca się w środowiskach katolickich
idea mesjanizmu, według której Pol
ska ma, być ratunkiem dla świata,
tak jak był nim przed wiekami
Chrystus, a także nadmiernie rozbu
dowany kult maryjny.
Mimo dostrzegania występujących
trudności, przeszkód i zahamowań,
ks. bp Tranda w zasadzie optymi
stycznie ocenia sytuację ekumenicz
ną w Polsce. Świadomość tych trud

ności nie zmienia jego przekonania,
że „...ekumenizm jest ideą, od której
nie ma odwrotu, zwłaszcza odwrotu
w kierunku wąsko pojmowanego
konfesjonalizmu” . Idea ekumenizmu

nie kłóci się przy tym wcale z m i
łością i przywiązaniem „do własnych
tradycji, do specyficznych wartości
(które) w poszczególnych Kościołach
mają bezsprzeczne pierwszeństwo” .

Kalendarz nabożeństw , radiowych
na rok 1984
1 stycznia
15 stycznia

niedziela
niedziela

22 stycznia
5 lutego

Tydzień Modlitwy
niedziela

19 lutego
4 marca
18 marca
1 kwietnia
15 kwietnia

niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela

20 kwietnia
22 kwietnia
23 kwietnia
6 maja
20 maja
31 maja
3 czerwca
10 czerwca

Wielki Piątek
Wielkanoc
Wielkanoc
Prawosławna
niedziela
niedziela
Wniebowstąpienie
niedziela
Zielone Świątki

17 czerwca
21 czerwca
1 lipca
15 lipca
5 sierpnia
19 sierpnia
2 września
16 września

niedziela
Boże Ciało
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela

7 października

niedziela

21 października
31 października
4 listopada
18 listopada
2 grudnia
16 grudnia
24 grudnia
25 grudnia

niedziela
Święto Reformacji
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
Wigilia
Boże Narodzenie

Kościół Ewangelicko-Reformowany
Polski Autokefaliczny Kościół
Prawosławny
Kościół Metodystyczny
Polski Kościół Chrześcijan
Baptystów
Zjednoczony Kościół Ewangeliczny
Kościół Ewangelicko-Augsburski
Starokatolicki Kościół Mariawitów
Kościół Ewangelicko-Reformowany
Polski Kościół Chrześcijan
Baptystów
Kościół Ewangelicko-Augsburski
Kościół Metodystyczny
Polski Autokefaliczny Kościół
Prawosławny
Kościół Polskokatolicki
Starokatolicki Kościół Mariawitów
Zjednoczony Kościół Ewangeliczny
Kościół Ewangelicko-Augsburski
Polski Autokefaliczny Kościół
Prawosławny
Kościół Metodystyczny
Kościół Polskokatolicki
Zjednoczony Kościół Ewangeliczny
Kościół Ewangelicko-Augsburski
Kościół Ewangelicko-Reformowany
Starokatolicki Kościół Mariawitów
Kościół Metodystyczny
Polski Kościół Chrześcijan
Baptystów
Polski Autokefaliczny Kościół
Prawosławny
Kościół Polskokatolicki
Kościół Ewangelicko-Augsburski
Zjednoczony Kościół Ewangeliczny
Starokatolicki Kościół Mariawitów
Kościół Ewangelicko-Augsburski
Kościół Ewangelicko-Reformowany
Kościół Polskokatolicki
Polski Kościół Chrześcijan
Baptystów

Nabożeństwa są transmitowane w programie IV (fale średnie i ultrakrót
kie) Polskiego Radia o godzinie 18.00
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