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C O W Y NA TO?
Poczqtek długiego procesu
W styczniu, jak ca roku, przeżywaliśmy Tydzień Modlitwy o Jedność Chrze
ścijan. Przez osiem dni, a w Warszawie nieco dłużej, trwały specjalne -na
bożeństwa z udziałem wiernych różnych wyznań, podczas których zapro
szeni kaznodzieje wygłaszali kazania na temat jedności. Jak co roku, był
to bardziej tydzień przemówień niż modlitwy. Praktyka taka nie jest po
zbawiona pewnych cech słuszności. Mówi się wprawdzie o tym, że jedność
chrześcijan bardziej zależy od Boga niż od ludzi, ale fakty wskazują raczej
na to, że mniej liczy się na Boga niż ina ludzi, trzeba więc przekonywać
ich o konieczności wzajemnego zbliżenia. Zbyt wiele pokutuje jeszcze
wśród nas uprzedzeń i niechęci, warto na podstawie Pisma świętego
dowodzić chrześcijanom wielkiej potrzeby prawdziwego braterstwa.
W Warszawie tygodnie ekumeniczne są (organizowane już od bardzo daw
na. W pierwszym, pionierskim okresie uczestniczyły w mich jedynie koś
cioły należące do Polskiej Rady Ekumenicznej. Kościół rzymskokatolicki
dołączył później, po II Soborze Watykańskim, w wyniku którego nastąpiła
zmiana stosunku do ruchu ekumenicznego. W tym wczesnym okresie wy
tworzyła się praktyka zapraszania przez Kościół organizujący nabożeństwo
kaznodziei z innego Kościoła — jednego spośród ośmiu zrzeszonych w Ra
dzie. Kiedy do tych ośmiu dołączył dziewiąty, rzymskokatolicki, praktyka
pozostała taka sama z tą tylko różnicą, że prawie w każdym nabożeństwie
uczestniczy dodatkowo kaznodzieja rzymskokatolicki. Wydaje się nam, że
wbrew pozorom jest to gest mało ekumeniczny. W programie nabożeństw,
odbywanych w ramach Tygodnia Modlitwy, obok nazwiska duchownego
z Kościoła należącego do Rady widnieje słowo „kazanie” lub „homilia”,
natomiast obok nazwiska duchownego katolickiego — „przemówienie” lub
„pozdrowienie”. Wynika z tego, że nie są oni traktowani równorzędnie, że
właściwym kaznodzieją jest ten pierwszy. Należałoby, naszym zdaniem,
wrócić do dawnego zwyczaju zapraszania tylko jednego kaznodziei— ewan
gelika, katolika, mariawity, prawosławnego. Byłoby to słuszne z ekume
nicznego punktu widzenia, bo podkreślałoby równoprawny, partnerski cha
rakter naszych stosunków.
Kto od dziesięcioleci już obserwuje przebieg tych nabożeństw, może zauwa
żyć pewne zmiany. Dawniej uczestniczyli w nich systematycznie niemal
wszyscy zwierzchnicy Kościołów, obecnie pojawia się ich coraz mniej. Co
raz więcej natomiast widać szeregowych duchownych, studentów, młodzie
ży, co można uznać za dobry objaw, bo świadczy o tym, że ekumenia scho
dzi na niższe piętra, przestaje być domeną jedynie wąskiego grona wybra
nych, trafia do coraz szerszych warstw zwyczajnych chrześcijan. Przyszłość
ekumenizmu zależy przede wszystkim od szerokich warstw ludzi świeckich
i zwyczajnych księży, którzy mają największy wpływ na kształtowanie się
poglądów i stosunków między chrześcijanami różnych wyznań.
Ostatecznym celem ruchu ekumenicznego jest autentyczna jedność wszyst
kich chrześcijan. Do tego celu jeszcze daleko, obecnie znajdujemy się na
etapie przełamywania barier, zapoczątkowany został dopiero proces pojed
nania. Zanim ludzie zmienią swoje poglądy, przyzwyczajenia i praktyki,
zanim zaczną inaczej na siebie spoglądać, musi upłynąć wiele czasu. Takie
zmiany nie zachodzą z dnia na dzień, wymagają cierpliwości i pracy. Trze
ba przeżyć niejeden zawód, niejedną gorycz porażki. Na powstanie murów
niechęci i uprzedzeń pracowały całe wieki. Ewangelicy mają historycznie
uwarunkowane powody do tego, by z nieufnością odnosić się do katolicyz
mu. A i druga strona może znaleźć zarzuty wobec ewangelicyzmu. Trudno
więc oczekiwać, aby lody natychmiast stajały. Dla niejednego zapalonego
ekumenisty może być przyczyną rozczarowania to, że widzi zbyt mały pos
tęp we wzajemnych stosunkach. Nie wolno jednak zapominać, że w zbliże
niu między chrześcijanami nie chodzi tylko o przezwyciężenie niechęci i uraz, ale o bardzo poważne różnice w koncepcji chrześcijaństwa, w doktry
nie, ustroju kościelnym, w praktykach, w odmiennej tradycji. A jaką rolę
odgrywają w tym względy polityki i strategii kościelnej? Z tym wszystkim
trzeba się liczyć i trzeźwo oceniać sytuację. W każdym razie proces dążenia
do jedności został rozpoczęty. Stało się już dużo, zaszły fakty, których od
wrócić się nie da, choćby jakieś siły chciały ten proces zahamować.
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Numer otwiera felieton redakcyjny
w ruibryce Co Wy na to? zatytu
łowany Początek długiego procesu
(s. 2), zawierający refleksje na te
mat tegorocznego Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Do has
ła Tygodnia Modiliitwy „Powołanie
do jedności przez Krzyż naszego
°ana” nawiązuje kazanlie o. Celesty
na Napiórkowskiego Jedność przez
Krzyż (s. 3) i modlitwa Zaprowadź
nas pod Krzyż (s. 4).
Przy okazijl wygłaszania kazania w
naszym kościele o. Napiórkowski udzielił redakcji wywiadu, który za
mieszczamy na s. 1.2 pt. Dialog zbli
ża ludzi i poglądy.
Jeden z trzech tó tytuł artykułu ks.
Bogdana Trandy (s. 5),, prezentują
cego postać jednego z trizech wiel
kich reformatorów Kościołai, UŁryka
Zwinglieigoi, którego 5G0 rocznica urodzin minęła w styczniu br.
W listopadzie ulbjr. parafia zelowiska
uroczyście obchodziła 100-lecie swe
go istnienia. Jaj dzieije przejdstawiiamy na s, 8 w artykule ks. bp. Zdzi
sława Trandy pt. 180-lecie parafii
ewangelicko-reformowanej w Zelo
wie.
W cyklu Zapisali karty historii Ma
rek Ruszczyć prezentuje „Dynastię”
Arctów (s. ł7), zasłużonych dla kul
tury polskieij księgarzy i wydawców
wyznania reformowanego.
Numer zamykają dwie stałe rulbryki: Wśród książek (is. 22) i Przegląd
ekumeniczny (is. 23).

NASZA

OKŁADKA

Nabożeństwo ekumeniczne w
kościele warszawskim podczas
Tygodnia Modlitwy o Jedność
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Jedność przez Krzyż
Wobec tego arcykapłani i faryzeusze zwołali Najwyższą Radę i rzekli: „Cóż ^ny
robimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli Go tak pozostawimy,
to wszyscy uwierzą w Niego i przyjdą Rzymianie, i zniszczą nasze miejsce święte
i nasz naród”. Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym
kapłanem, rzekł do nich: „Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod uwagę,
że lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały
naród”. Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan
w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko
za naród, ale także by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno*.
Jn 11:47—52

,,Jezus miał umrzeć... by rozproszone dzieci
Boże zgromadzić w jedno”. Kilkadziesiąt lat
słuchałem tych słów i ich nigdy nie usłysza
łem. 25 lat czytam te słowa Ludowi Bożemu,
a nigdy nie uderzyła mnie niezwykłość ich
orędzia.
Oto Jan Apostoł twierdzi, że Jezus umarł na
krzyżu, by rozproszone dzieci zgromadzić w
jedno.
Że umarł, by nad odkupić, słyszałem.
Że umarł, by nas pojednać z Ojcem, wiedzia
łem.
Że umarł, by nas przekonać o nieskończenie
miłosiernej miłości Ojca, byłem świadomy.
Ale że Jezus Chrystus wyciągnął swoje ręce
na krzyżu, by rozproszone dzieci Boże zgroma
dzić w jedno, tego nigdy nie słyszałem, choć
wielekroć czytałem i powtarzałem. To nie do
tarło do mojej świadomości. A przecież są to
słowa niezwykłe. Nawet język jest niezwykły:
„by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jed
no”. Przecież to zupełnie nasz język, język
Światowej Rady Kościołów, język doby eku
menizmu. To brzmi jak ewidentna dwudziesto
wieczna interpolacja. Tak niesłychanie po dzi
siejszemu.
W niedzielę przeżywaliśmy w Lublinie wyda
rzenie niezwykłe. O godzinie 18.00 katedra wy
pełniła się tłumem. Rozjarzyły się kinkiety i ol
brzymie żyrandole. Prezbiterium wypełnili
alumni seminarium, i nie tylko oni. W stallach
zasiedli kanonicy, księża z Kościoła Polskokatolickiego, ksiądz mariawicki, duchowni z Koś
ciołów protestanckich. Do uroczystej celebry
wyszedł ksiądz biskup ordynariusz. Kościół roz
śpiewał się radosną chwalbą Wszechmocnego
i Miłosiernego, Stworzyciela i Zbawcy. A kiedy
przyszedł czas na Ewangelię, ksiądz wikariusz
katedry podszedł do stalli i wyprowadził z nich
ks. Jana Szklorza. Przeprowadził przez prezbi
terium. W blasku światła luteranin wstępował
na wysoko umieszczoną i doskonale oświetloną
ambonę lubelskiej katedry. A oczy wszystkich
były w nim utkwione. Boże, wieki czekały na
taką chwilę, wieki i pokolenia o nią się modli
ły. Luteranin pozdrowił słowem Bożym wszyst
kich braci i siostry w Chrystusie i zaczął mó
wić o Jego krzyżu. I mówił, że krzyż był po to,
„by rozproszone dzieci Boże zgromadziły się
w jedno”, że krew Chrystusa przelała się po
to, „by dzieci Boże zgromadziły się w jedno”.

Po raz pierwszy w życiu dotarły do mnie te
słowa. Jezus umarł nie tylko po to, by nas zba
wić, ale także po to, byśmy się zgromadzili w
jedno. Nie tylko za nasze zbawienie, ale rów
nież za naszą jedność Jezus umarł na krzyżu.
A może i Kościoły — jak ja — tych słów nigdy
nie usłyszały? A może i Kościoły tych słów
nigdy nie wzięły do końca serio?
Są dwa miejsca w Słowie Bożym, które podzie
lone Kościoły powinny napawać przerażeniem:
modlitwa Chrystusa, byśmy byli jedno i te sło
wa o śmierci Pana, byśmy byli jedno. Jeśli nie
jesteśmy jedno, zadajemy kłam jednemu i dru
giemu. Jeśli nie jesteśmy jedno, nie spełnia się
modlitwa Chrystusa i nie widać skuteczności
Jego męki i śmierci. Czy w świetle tego nasze
podziały nie kryją w sobie czegoś z blużnierstwa?
Panie, zmiłuj się nad nami! Chryste, zmiłuj się
nad nami!
Może w naszych Kościołach jest za wiele mąd
rości Kajfasza?
Sw. Jan mówi Kościołom jeszcze coś niezwykle
ważnego. Chodzi o mądrość Kajfasza. Wygłasza
on przemowę za śmiercią Chrystusa. Przeko
nuje kolegów z Wysokiej Rady, by się nie wa
hali: — Jeśli pozostawimy Jezusa, będzie nie
pokój. Lud przecież idzie za Nim. Jeśli będzie
niepokój, przyjdą Rzymianie i może zginąć cały
naród. Właściwie, panowie, nie ma wyboru- al
bo śmierć Jezusa i ocalenie narodu, albo życie
Jezusa, a śmierć narodu. Rzecz jasna: lepiej
niech zginie jeden niż wszyscy.
Wielki obrońca narodu, Kajfasz, nie stawia w
ogóle pytania, czy Jezus jest winny, czy zasłu
żył na śmierć. On ma inną hierarchię wartości:
najpierw dobro wspólnoty, które jest ponad ży
ciem jednostki. „Zabić jednostkę, by nie nara
żać grupy. A to, że niewinna — nieważne”. Oto
teologia moralna arcykapłana. Mamy typową
ideologię robioną na użytek grupy. Ideologia —
powiedzielibyśmy — religijna, by nie powie
dzieć „kościelna”. Interes mojej wspólnoty po
nad wszystko!
Czy mądrość Kajfasza umarła? Czy nie odżywa
w różnych kościelnych ideologiach?
Niech mi wolno będzie przywołać na pamięć
dwa doświadczenia z dialogu katolicko-luterańskiego w Komisji Mieszanej:
* Według Biblii Tysiąclecia (red.).
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Podczas dyskusji nad sprawą interkomunii
czy święcenia kobiet przedstawiciel Sekretaria
tu ds. Jedności Chrześcijan informuje prywat
nie, że opowiedzenie się za tym byłoby źle wi
dziane w Watykanie... Podczas dyskusji nad
urzędem duchownym w Kościele, gdy ustaliliś
my daleko posunięte uzgodnienia, biskup luterański protestuje: ,,Co powiedzą moi pastorzy?!
Oskarżą mnie o brak luterańskiego zdecydowa
nia, o zdradę luterańskiej tożsamości...”
Właściwie to zrozumiałe. Roztropność to wielka
cnota. Zwłaszcza roztropność pastoralna. Fak
tem jest jednak, że nawet w dialogach doktry
nalnych między Kościołami prawda nie zawsze
ostatecznie decyduje. Tylko wielcy optymiści
mogą wierzyć w samą prawdę jako najwyższe
kryterium.
Albo w dialogu katolicko-prawosławnym... Jak
żeż ogromną rolę grają racje pozabiblijne, pozateologipzne... motyw kościelnego prestiżu, mo
tyw: ,,Co powiedzą? Jak to będzie przyjęte?
Jakie są instrukcje? Jakie układy? Jaka sytua
cja tam, jaka tu?” itd.
Nawet małe wspólnoty mają wielkie ambicje
i znaczne uwrażliwienie na własny prestiż, na
statystyki, na przyznane miejsce w określonym
rzędzie...
Jeśli istnieje coś takiego, jak grzech świata,
istnieje także grzech Kościołów, wyjątkowo
antyekumeniczny grzech pychy Kościołów...
Najchętniej wskazuje się ją w Kościele naj
większym, rzymskokatolickim, w jego triumfalizmie, który ostatnio usiłuje przezwyciężać,
pewnej zaborczości, ujawnianej m.in. przy mał

żeństwach mieszanych. Być może jednak, że
kościelna pycha nie jest specjalnością tego jed
nego Kościoła...
Kiedy wertuję literaturę protestancką, zwłasz
cza starszą, już nie katolicka pycha wyraźnie
do mnie przemawia: — Mój Kościół jest zre
formowany, a twój? Mógłby się wreszcie rów
nież zreformować. A w cerkwiach prawosław
nych słyszę: ,,Tutaj mieszka święta Tradycja.
Tylko tutaj dochowuje się jej wierności”. I pod
noszą się z godnością głowy Kościołów... podno
szą się ponad inne Kościoły ze „świętym po
czuciem wyższości...”
Sw. Paweł Apostoł mówi o starym człowieku,
którego koniecznie trzeba skazać na śmierć
i posłać na krzyż, i przybić go do krzyża, by
umarł i nie zmartwychwstał. I w naszych Koś
ciołach żyje dawny człowiek, człowiek ziem
skiego myślenia, ziemskich kategorii, człowie
czek ludzkich ambicji, ziemskich sukcesów,
człowiek zwyczajnej, a może właśnie nadzwy
czajnej, bo kościelnej, pychy...
Dietrich Bonhoeffer (przywołajmy go w tym
zgromadzeniu), który swoim heroicznym świa
dectwem ratował twarz Kościołów, zagubio
nych w dobie hitleryzmu, powiedział- „Wspól
nota, która idzie za Chrystusem, musi iść wraz
z Nim na krzyż...” A Martin Buber powiedział:
„Sukces nie jest żadnym z imion Boga”.
Tak, zaiste, Jezus umarł, by rozproszone dzieci
Boże zgromadzić w jedno. Amen.
Kazanie wygłoszone w kościele warszawskim na n a
bożeństwie ekumenicznym 25 stycznia 1984.

Zaprow adź nas pod Krzyż
Ukrzyżowany Panie Kościoła!
Zaprowadź wszystkie Kościoły
pod swój Krzyż.
Niech umrze tam
wszelki kościelny triumfalizm.
Pod Krzyżem Twoim niech skona
każda kościelna pycha
i ludzkie ambicje.
Ukrzyżuj w Kościołach
mądrość Kajfasza,
a do serc naszych niech przemówi
Twoja mądrość Krzyża.
Ona niech nas przekona,
że przywilejem chrześcijanina
jest przywilej pierwszeństwa
w służeniu i oddawaniu życia za braci;
że Kościół jest najsilniejszy wtedy,
gdy służy i cierpi;
że Kościół po chrześcijańsku zwycięża,
gdy daje się bez reszty
zwyciężyć Chrystusowi.
Chryste, króluj,
Chryste, zwyciężaj.
Amen.
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KS. BOGDAN TRANDA

Jeden z t r zech
Ulryk Zwingli jest jednym z trzech wielkich szesnastowiecznych reformatorów Kościoła. Rówieśnik Mar
cina Lutra, urodzony zaledwie 7 tygodni później, sa
modzielnie podjął reformę, nie znając poglądów wittenberczyka. Był człowiekiem mniejszego forma'tu
i działał bardziej na uboczu wielkich ówczesnych wy
darzeń, przeto nie wywarł tak potężnego wpływu na
życie religijne i umysłowe Europy. Szwajcarska gałąź
Reformacji musiała jeszcze jakiś czas poczekać na swe
go geniusza w osobie Jana Kalwina, aby nie tylko do
równać wpływom pochodzącym z Wittenbergii, ale
nawet je przewyższyć. Pod względem liczebnym lute
ranie wprawdzie górują nad reformowanymi, ale
doktryna reformowana rozpowszechniła się na świecie
w sposób o wiele bardziej uniwersalny. Podczas gdy
luteranizm objął swoim zasięgiem przede wszystkim
północną Europę — Niemcy i Skandynawię — kieru
nek reformowany był chętnie przyjmowany zarówno
w krajach germańskich — Francja i Włochy, słowiań
skich — Czechy i Polska, anglosaskich — Anglia
i Szkocja, a nawet wśród Węgrów.
Chociaż Zwingli nie był tej miary reformatorem co
Luter i Kalwin, to jednak wywarł potężny wpływ na
rozwój wydarzeń na terenie Szwajcarii, gdzie w po
szczególnych kantonach przystąpiono do reformowania
Kościoła. Jego pojawienie się na arenie dziejów sta
nowi jeden z ważkich argumentów przemawiających
za tym, że czas dojrzał do gruntownej reformy Koś
cioła. Od bardzo dawna już wprawdzie widziano jej
poitrzefbę, o czyim świadczą falkity. Swia(dczy o tyim co
raz głośniejsze wołanie o reformę in capite et in membris, czyli od góry do dołu, rozlegające się już na
kilka wieków przed Reformacją. Świadczą o tym także
ruchy reformacyjne, które pojawiają się w różnych
okresach i w rozmaitych krajach. Wspomnijmy choćby
ruch Piotra Waldo w południowej Francji, najstarszą,
do dziś działającą gałąź ewangelicyzmu, która przyjęła
później doktrynę reformowaną. (Dzisiaj Kościół Ewan
gelicki Waldensów istnieje we Włoszech, główne sku
piska w Piemoncie). Wspomnijmy działalność Jana
Wiklefa w Anglii i Jana Husa w Czechach. Ruch husycki też z czasem przyjął doktrynę reformowaną i ist
nieje dzisiaj jako Ewangelicki Kościół Czeskobraterski.
Dopiero jednak w XVI wieku, dzięki przygotowaniu
gruntu przez Odrodzenie i humanizm, dzięki wynalaz
kowi druku, umożliwiającemu powielanie i rozpow
szechnianie pism, dzięki splotowi wydarzeń politycz
nych sytuacja dojrzała do tego, by ruch reformacyjny
mógł wyjść poza czysto lokalne kręgi. Równoczesne
i niezależne wystąpienia wielu wybitnych osób, dążą
cych — mimo całkiem zrozumiałych różnic w niektó
rych poglądach — do celów bardzo zbliżonych, jest
zjawiskiem niezwykle wymownym.
Pierwsze wystąpienie Zwingliego o poważniejszym
znaczeniu wcale nie zapowiadało późniejszych losów
tego wykształconego u humanistów duchownego. Sta

nowczo sprzeciwił się wysyłaniu młodzieży szwajcar
skiej za granicę jako najemnych żołnierzy. Szwajcarzy
mieli usprawiedliwioną opinię bardzo bitnych i dziel
nych żołnierzy, więc rozmaici władcy, nie wyłączając
papieży, chętnie ich najmowali. Zwingli dwukrotnie
brał udział jako kapelan w wyprawach wojennych
swoich ziomków. W 1515 uczestniczył w bitwie pod
Melegnaus, gdzie Szwajcarzy w służbie papieża zostali
pobici przez Francuzów. Dzięki temu dokładnie poznał,
co to znaczy być zaciężnym żołnierzem, jakie skutki
moralne wywołuje ten stan. Od 10 lat zajmował po
ważne stanowisko jako proboszcz parafii Glarus, kiedy
rozpoczął kampanię przeciwko zagranicznej służbie
wojskowej młodych Szwajcarów. Wroga postawa ludzi,
którzy ciągnęli zyski z tego procederu, sprawiła, że
złożył rezygnację ze swego stanowiska. Z Glarus udał
się do Einsiedeln, do jednego z najsłynniejszych w re
jonie niemieckojęzycznym sanktuariów maryjnych. Do
dziś istnieje tam klasztor benedyktynów i ogromny
kościół, gdzie w nawie głównej, niedaleko wejścia
znajduje się kapliczka, a w niej mieści się hebanowa
figurka „Czarnej Madonny” w barwnej sukience. Jako
kaznodzieja znajdował tam pośród pielgrzymów wiel
kie rzesze słuchaczy. Dzięki poparciu pobożnego Opata
bez przeszkód piętnował rozmaite zabobonne prakty
ki, mimo że nie uzyskał u władz kościelnych zgody na
przeprowadzenie proponowanych przez siebie zmian.
Nie przeszkodziło mu to w uzyskaniu godności kape
lana Jego Świątobliwości.
W grudniu 1518 roku mieszczaństwo zuryskie powo
łało go na kaznodzieję przy kościele Grossmunster.
Zurych był wtedy małym miasteczkiem, liczącym
7000 mieszkańców, gdzie był jeden kościół parafialny
pod wezwaniem św. Piotra i dwa klasztorne — Grossmiinster i Fraumiinster. Tutaj dopiero Zwingli rozwi
nie skrzydła swej reformacyjnej działalności. Rzecz
godna uwagi: wszystko zaczęło się tak samo jak u Lut
ra, od sprawy odpustów. Jak widać, dominikanin Jan
Tetzel nie był wyjątkiem i miano „handlarza odpus
tów” należało się nie tylko jemu. W Zurychu burzę
wywołał z kolei franciszkanin, Bernard Samson. Zwin
gli zaprotestował, a gdy nie znalazł zrozumienia u bis
kupa w Konstancji, zwątpiwszy o możliwości zdziała
nia czegoś za pośredniotwem hierarchii, zwrócił się do
władzy świeckiej i osiągnął swój cel. Bernardowi Samsonowi zakazano handlu odpustami w kantonie zuryskim.
Zwdmgili (był ihumainilsitą, który odibyił poważne studia
w Wiedniu i Bazylei, na jego umysłowości zaznaczył
się wielki wpływ Erazma z Rotterdamu. W odpowie
dzi na ipełen uwielbienia ilist, napisany »w 151i6, Eraizm
zaprosił go do Bazylei. Pod wpływem tego humanisty
Zwingli utwierdził się w przekonaniu, że jedynym po
średnikiem między Bogiem a ludźmi jest Chrystus. Od
Erazma przejął (też [zaisadę,, że Pismo święte powinno
stanowić źródło wiary i być podstawą kaznodziejstwa.
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Jako kaznodzieja w Zurychu zerwał z zasadą wygła
szania homilii na teksty wyznaczonych perykop. Zaczął
wygłaszać kazania związane z odczytywanymi kolejno
tekstami z Ewangelii św. Mateusza. Tak powstała dość
rozpowszechniona w Kościele reformowanym tradycja
zwana lectio continua, polegająca na tym, że odczy
tuje »się 1 Ikomeotuije w kazaniach »podczas nabożeństw
kolejne rozdziały określonej księgi biblijnej. Jego ka
zania nie były jednak oderwane od życia, przeciwnie,
wyrażały teologię społeczną, ponieważ zajmował się
w nich codziennymi sprawami swoich ziomków. „Jego
koncepcja doktryny zbawienia odnosiła się nie tylko
do zbawienia nadprzyrodzonego (jednostki), ale także
do wewnętrznego uświęcenia całej gminy [...]. Teolo
giczna egzystencja Zwingliego była ab initio nierozer
walnie związana z jego egzystencją polityczną” (Erik
Wolf).
W 1521 roku Zwingli spowodował, że Mała Rada,
organ zarządzający miastem, wydała zarządzenie, aby
kaznodzieje posługiwali się Pismem świętym jako je
dyną podstawą swych kazań. W maju następnego roku
miał okazję wraz z dziesięciu innymi duchownymi
przedstawienia sej‘mowi federalnemu Obradującemu w
Luzernie petycji popierającej małżeństwa księży.
23 stycznia 1523 roku odbyła się pierwsza „dysputa
zuryska”, która zgromadziła około 600 osób, duchow
nych i świeckich. Zwingli przedstawił 67 zredagowa
nych przez siebie artykułów, które wyrażały w skrócie
nowe zasady*. Ich przyjęcie oznaczało w praktyce nie
zależność wobec oficjalnego Kościoła.
Dalsze losy Kościoła w Zurychu potoczyły się już nie
odwołalnie w kierunku reformy. Zwingli, uznany za
autorytet i otaczany powszechnym szacunkiem, obda
rzony talentem organizacyjnym, okazał się reformato
rem szczególnie oryginalnym w dziedzinie praktyki.
W wyniku dwu następnych dysput w październiku
1523 i styczniu 1524 zaczęto usuwać wszystko to, co
uznano za niewłaściwe. Zniesiono procesje i pielgrzym
ki, z kościołów usunięto figury i obrazy, a freski za
malowano, zaprzestano udzielania ostatniego namasz
czenia, zapalania świec, bicia w dzwony, a organy zde
montowano. 15 stycznia 1525 klasztory zostały zamk
nięte. Kościół Fraumiinster został przekazany miastu,
natomiast w Grossmiinster Zwingli założył szkołę teo
logiczną. Przed Wielkanocą 1525 zaprzestano odprawia
nia mszy katolickiej, a w Wielki Czwartek po raz
pierwszy sprawowano Wieczerzę Pańską podczas spe
cjalnej liturgii, na którą składało się odczytywanie
fragmentów Pisma świętego na przemian przez męż
czyzn i przez kobiety. Od tego czasu Wieczerzy Pań
skiej udzielano 4 razy w roku: na Wielkanoc, Zesła
nie Ducha Świętego, we wrześniu i na Boże Narodze
nie. Odbywało się to w największej prostocie przy
zwyczajnym stole, a jako naczyń używano drewniane
go kielicha i talerza. Śpiewy kościelne ograniczały się
w owym czasie jedynie do występów chórów, w dość
ubogim zresztą wykonaniu. Uznawszy, że śpiewy te
nie dają żadnego pożytku, Zwingli zniósł je, ale nie
miał odwagi zastąpić ich śpiewem całego zboru, co
uczyniono w Kościołach ewangelickich pod wpływem
Lutra i Kalwina. Zwingli był artystycznie uzdolniony,
pisał dobre wiersze, grał na wielu instrumentach, nie
którzy uważają, że był geniuszem muzycznym, ale nie
widział w muzyce żadnych walorów religijnych, uwa
ża! ją za sztukę całkowicie świecką. Luter natomiast
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uznał ją za element nierozerwalnie związany z nabo
żeństwem, w naturalny sposób wyrażający uwielbienie
dla Boga. Kalwin zaś uważał, że przez muzykę, za po
średnictwem zmysłów, Duch Święty oddziaływa na
wiernych.
W maju tego samego 1525 roku powołano instytucję,
która wkrótce zajęła się kontrolą życia wszystkich
mieszkańców miasta. Był to Ehegericht, trybunał mał
żeński. Złożony z czterech osób świeckich i dwu pa
storów, miał się zajmować, jak nazwa wskazuje, spra
wami małżeństwa, orzekał również o rozwodach w
granicach wskazanych przez Biblię. Wkrótce jednak
kompetencje trybunału objęły kontrolą całe życie mo
ralne i społeczne obywateli, regulując nawet zacho
wanie narzeczonych przez zakaz przebywania pod bra
mami miasta czy spotykania się w stodołach..
Podobnie jalk Dujle-r, uiwaiżał ZwLnigli>, ńe Kościół 'jest
zasadniczo wielkością niewidzialną, „wspólnotą tych
wszystkich, którzy pokładają swe zaufanie w Chrys
tusie”. Warto może dodać, że do tej wspólnoty zaliczał
obok dzieci zmarłych bez chrztu, również niektórych
pogan, takich jak Tezeusz, Herkules, Sokrates i Arystydes, którzy nieświadomie skłaniali się ku Chrystu
sowi i dlatego mieli swego rodzaju wiarę „ukrytą”.
Zajmując się jednak organizowaniem życia kościel
nego, musiał wziąć pod uwagę Kościół widzialny.
Słowa Jezusa o tym, że jeżeli grzesznik nie posłucha
upomnienia, należy o tym powiedzieć Kościołowi,
a jeśli i Kościoła nie posłucha, należy go traktować
jak poganina i celnika (Mt 18:15—18), posłużyły Zwingliemu jako podstawa wprowadzenia dyscypliny koś
cielnej. Teksty z Dziejów Apostolskich, Listów i Obja
wienia pozwoliły mu, podobnie jak Lutrowi i Kalwi
nowi, dostrzegać jedyny prawowity Kościół widzialny
w każdym z Kościołów lokalnych (zborów), równych
między sobą, suwerennych, autonomicznych, wkrótce
zjednoczonych na obszarze kantonu w rodzaj federa
cji, której wyrazem był Synod (pierwszy Synod w Zu
rychu -oidlbył :się 8 ikwieitnia H5i2ł3). (Równości zlborów od
powiadała równość wszystkich członków — duchowny
to członek zboru delegowany do sprawowania służby
Słowa. Wśród duchownych nie ma hierarchii, wszyscy
są sobie równi.
Poza zadaniami czysto religijnymi Kościół spełniał
jeszcze funkcje społeczne. Komórka kościelna refor
matora zuryskiego bardziej przypominała miasto
chrześcijańskie niż tradycyjną parafię, która jest
wspólnotą o celach wyłącznie religijnych. Luter rów
nież uważał, że państwo należy do porządku Bożego,
jednakże nie interesował się sprawami publicznymi
i nie dopuszczał nawet myśli o tym, aby można było
usunąć władzę, która niewłaściwie sprawuje swe obo
wiązki. Zwingli zaś, podobnie jak Kalwin, był mężem
stanu, stworzonym zarówno do rządzenia, jak do me
dytacji i nauczania. W jego przekonaniu państwo służy
jako podpora świata i porządku: „Straci ono swą rację
bytu idicipdero witedy), igldy miikt nie będzie grzeszył isłowami i czynami. To jednak nastąpi dopiero w przysz
łym świecie”. Bliskie związki reformatora zuryskiego
z władzą państwową potwierdziły się podczas kryzysu
anabaptystycznego, kiedy potrzeba mu było władz
* P ełn y tek st '67 a.rtykiułów zam ieściła „JećLniota” Mflll, mr 7—8.

świeckich, aby skazać i wykonać wyrok przez utopie
nie opornych odstępców. Uważał, że duchowni nie ma
ją prawa występować jako władza świecka ani też
sprzeciwiać się jej. Jedynie lud może zmieniać władzę.
Jego stanowisko w tej sprawie zwięźle wyrażają nie
które tezy z 67 Artykułów: „(37) Wszyscy chrześcija
nie, bez jakiegokolwiek wyjątku, winni są posłuszeń
stwo zwierzchności świeckiej, (36) o ile ta nie na
kazuje niczego, co byłoby przeciwko Bogu”. I dalej tak
mówi: „(41) Jeśli służy ona, zgodnie z zasadami spra
wiedliwości, radą i pomocą tym, w imieniu których
musi rozliczyć się przed Bogiem, wówczas ci, którym
służy, również są zobowiązani troszczyć się o jej ma
terialne potrzeby. (42) Jeśli jednak postępuje niewier
nie, z pominięciem zasad Chrystusowych, wówczas —
zgodnie z wolą Bożą — można ją odwołać”.
Zwingliemu nie było dane przeprowadzić reformy Koś
cioła do końca. Jako człowiek czterdziestosiedmioletni
zginął w bitwie pod Kappel, kiedy to wojska zuryskie,
zaskoczone nagłym wkroczeniem wojsk katolickich, nie
potrafiły stawić czoła przeważającym siłom nieprzyja
ciela i zostały pobite. Dwa lata wcześniej, gdy strona
ewangelicka była dobrze przygotowana, nie doszło pod
Kappel do bitwy. Zawarto wówczas pierwszy pokój
kappelski, na mocy którego zabroniono prześladowań
religijnych, rozwiązano przymierze katolickie i wy
płacono odszkodowania mieszkańcom Zurychu i Berna.
Drugi pokój, zawarty po klęsce pod Kappel, zagwa
rantował prawo poszczególnych kantonów do samo
dzielnego decydowania o przyjęciu wyznania. Zurych
utracił swoją czołową dotychczas pozycję wśród kan
tonów ewangelickich na rzecz Berna i Genewy.
Na dwa lata przed śmiercią Zwingliego, w paździer
niku 1529, doszło w Marburgu do spotkania między
nim a Lutrem. Rzecz ułożył książę heski Filip, który
pragnął zjednoczenia ewangelików w obliczu zagraża
jącego im niebezpieczeństwa po drugim sejmie w Spirze. Luter dość wstrzemięźliwie odnosił się do propo
zycji rozmowy z djvu powodów. Pierwszym z nich był
stosunek do władzy cesarskiej. Republikanin Zwingli
nie miał żadnych oporów przed stawieniem cesarzowi
oporu zbrojnego, podczas gdy Luter takiej możliwości
nie przyjmował. Drugim powodem były odmienne po
glądy obu reformatorów na Wieczerzę Pańską. Luter
uznawał realną obecność ciała Chrystusa pod postacią
chleba, a Jego krwi pod postacią wina (konsubstancjacja), podczas gdy Zwingli zaprzeczał materialnej
obecności Chrystusa w sakramencie i uważał, że chleb
„oznacza” ciało, a wino „oznacza” krew Jezusa. W roz
mowach marburskich Wittenbergę reprezentowali Lu
ter i Melanchton, zaś Zurych — Zwingli i Oekolam-

padus. Rozmowy toczyły się pomyślnie, uzgodniono już
14 artykułów, kiedy porozumienie rozbiło się przy
punkcie piętnastym, dotyczącym właśnie Wieczerzy
Pańskiej. Zwingli podał Lutrowi rękę ze słowami:
„Nie ma takich ludzi na ziemi, z którymi bardziej
chciałbym pozostać w jedności niż z wittenberczykami”. Na co Luter odpowiedział: „Macie innego ducha
niż my”. Ta wypowiedź Lutra stwierdziła fakt różnicy
w postawie i podejściu do sprawy, ale i trafnie okreś
liła zasadniczą różnicę między reformowanymi a lute
ranami również w czasach późniejszych. Czy niepo
wodzenie spotkania marburskiego było w istocie tra
giczne? Na pewno osłabiło siłę oddziaływania ewangelicyzmu, nie pozwoliło na stworzenie jednolitego
Kościoła ewangelickiego ani na skonsolidowanie po
tęgi politycznej i militarnej. Utrzymanie odrębnych
kieruników ipozwoliło na rozwinięcie isię nieco odmien
nych typów pobożności, co w rezultacie wzbogaciło
obraz chrześcijaństwa. Pożałowania godna jest nato
miast zaciekłość, z jaką strony traktowały się wza
jemnie. Odczuliśmy to również tutaj, w Polsce, gdy
nie doszło do unii wyznań ewangelickich na Synodzie
w Sandomierzu w 1570 roku. Odczuł to także Jan Łas
ki, gdy w krajach luterańskich nie chciano przyjąć jego
statku z uchodźcami.
Tu trzeba zauważyć, że chociaż między luteranami
a zwinglianami, mówiącymi jednym językiem, nie
doszło do porozumienia, to zwinglianie i kalwiniści,
mówiący różnymi językami, potrafili porozumieć się
między sobą w dwadzieścia lat później, kiedy w maju
1549 zawarto „Zgodę Zuryską” (Consensus Tigurinus).
Genewę reprezentowali: Jan Kalwin i Wilhelm Farel,
zaś w imieniu Szwajcarii niemieckojęzycznej występo
wał Henryk Bullinger, następca Zwingliego w Zury
chu, autor Drugiej Konfesji Helweckiej, cieszącej się
dużym uznaniem w Kościołach reformowanych.
Pięćsetna rocznica urodzin Ulryka Zwingliego jest sto
sowną okolicznością, aby przypomnieć jego postać
i dzieło. Będziemy w zgodzie z duchem reformowanej
tradycji, jeśli czyniąc to nie będziemy gloryfikować
jego osoby, albowiem chwała należy się jedynie Bo
gu — soli Deo gloria. Dlatego obchody pięćsetlecia
urodzin Zwingliego nie będą miały takiego rozmachu
ani takiego zakresu, jak obchody Lutrowe. Przypusz
czam, że również w roku 2009, gdy przypadnie roczni
ca kalwińska, obchody będą miały skromny przebieg.
Taki bowiem jest ten „inny duch”.

R eferat w ygłoszon y w wa.rszawikdnri K lubie Inteligenciji K a
tolickiej 3 sty czn ia 1984 p od czas sp otk an ia ek u m eniczn eg o .

„Nie lękaj się! Ja jestem pierwszy i ostatni
i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję i mam
klucze śmierci i piekła”.
Obj. 1: 17b—1S

Naszym Czytelnikom i Współpracownikom serdeczne życzenia,
aby blask Zmartwychwstania rozjaśnił Ich drogi życia,
składa Redakcja
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KS. BP ZDZISŁAW TRANDA

180 —lecie
parafii
ewangelicko - reformowanej
w Zelowie
1803

-

1983

Trudno jest dziś ustalić dokładną
datę założenia parafii ewangelicko-reformowanej w Zelowie. Można
przyjąć, że był to dzień 20 czerwca
1803 r., kiedy na zebraniu osiedlo
nych tu braci czeskich wybrano Ra
dę Starszych zboru: Macieja Łu
kaszka pochodzącego z Lulbina
Fryderyka Prowaznika z Taboru i
Jana Wesołowskiego z Bachowie.
Należy przypuszczać, że jej prze
wodniczącym został Maciej Łuka
szek, gdyż jemu właśnie powierzono
wszystkie dokumenty.
Chcąc przedstawić genezę zelowskiego zboru, trzeba cofnąć się pamięcią
aż do czasów, kiedy na terenie
Czech działał Jan Hus. Hus, chociaż
nie założył sam Kościoła niezależ
nego od Rzymu, to jednak przez
swoją działalność kaznodziejską i
profesorską na uniwersytecie pras
kim, jako wykładowca zagadnień
związanych z Pismem świętym, stał
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się co najmniej prekursorem Refor
macji, a nawet może być nazywany
reformatorem czeskim. On to bo
wiem zaszczepił wśród wielu Cze
chów umiłowanie Słowa Bożego, on
zasiał w swoim kraju myśl o tym,
że Słowo Boże ma zasadnicze zna
czenie dla przeobrażenia człowieka,
jako jednostki, i dla Kościoła, jako
społeczności ludzi wierzących. On
walczył o czystość Kościoła Chrys
tusowego, o jego odrodzenie przez
nawrót do pierwotnego ewangelicz
nego chrześcijaństwa. On uważał,
że nabożeństwo musi odbywać się
w języku narodowym, co po ostat
nim II Soborze Watykańskim uznał
i wprowadził także Kościół Rzym
skokatolicki. On wreszcie dokonał
pierwszego przekładu Biblii na ję
zyk czeski, przyczyniając się do roz
woju narodowego języka literackie
go. Za swoje poglądy został uznany
przez sobór w Konstancji za here

tyka i spalony na stosie w roku
1415.
Do dziś nie możemy się pogodzić z
wyrokiem wydanym na Husa i oczekujemy jego rehabilitacji ze
strony Kościoła Rzymskokatolickie
go. Doczekał się jej Marcin Luter
w 500 rocznicę urodzin, kiedy to
papież Jan Paweł II wygłosił w
kość ieile ewanigetlic ko-auiglbsruirsikim
w Rzymie przemówienie, w którym
dał satysfakcję braciom luteranom,
uznając wielkość i znaczenie tego
wybitnego reformatora. Coś podob
nego należałoby się i Husowi. Po
gląd ten podziela również wielu ka
tolików. O rehabilitację Jana Husa
zabiegał na przykład, nie żyjący już,
znany współczesny polski malarz
Wlastimil Hofman, który dyskuto
wał na ten temat z wieloma oso
bistościami Kościoła Rzymskokato
lickiego, m.in. z arcybiskupem Ko
minkiem. Hofman był wielkim mi-

łośnikiem Husa, wyrażał się o nim
z ogromnym uznaniem, a w swoim
tryptyku poświęconym wielkim po
staciom męczenników Średniowiecza
przedstawił — obok Joanny d’Arc i
Hieronima Savonaroli — właśnie
Jana Husa. Po przeczytaniu książki
o Husie, którą kiedyś mu przesła
łem, napisał też wiersz, zatytułowa
ny „Jan Hus”, w którym zawarł
swoje uznanie dla wielkości tego
człowieka.
Jan Hus zginął jako młody jeszcze
człowiek (miał prawdopodobnie 46
lat, prawdopodobnie — gdyż nie jest
znana dokładna data jego urodzin),
nie doprowadziwszy swego dzieła
do końca. Alle przyszli po nim in
ni, którzy dzieło to podjęli. Nieste
ty, okres, który nastąpił bezpośred
nio po śmierci Husa, należy do naj
smutniejszych w historii Kościoła
chrześcijańskiego, gdyż zaznaczył
się wieloma krwawymi walkami.
Zarówno umiarkowani kalikstyni,
czyli utrakwiści lub prażanie, któ
rzy sądzili, że uda się przeprowadzić
reformy w łonie ówczesnego Kościo
ła, jak i bardzo radykalni taboryci,
którzy nie mieli takich złudzeń, zna
jąc sytuację w ówczesnym Kościele,
sięgali po broń, aby walczyć o rea
lizację tych założeń i idei, które gło
sili. Potem przyszedł wielki myśli
ciel Piotr Chelczycki i jego ucznio
wie, którzy założyli w roku 1457
Jednotę Braci, przekształconą wkrót
ce w Jednotę Braci Czeskich. Burz
liwe i tragiczne były dzieje tej Jednoty: najpierw gwałtowny rozwój,
potem okresy stagnacji, przeplatają
ce się z okresami rozkwitu, i na
wracające
okresy
prześladowań.
Prześladowania przybrały na sile,
odkąd tron czeski przeszedł w ręce
Habsburgów i Czechy weszły w
skład
Cesarstwa
Austriackiego
(1526). Habsburgowie, fanatyczni ka
tolicy, z żelazną konsekwencją i z
dużym okrucieństwem stosowali w
swej polityce państwowej i kościel
nej zasadę cuius regio, eius religio,
co znaczy „czyje panowanie, tego
wyznanie”. Wielu braci czeskich emigrowało wskutek prześladowań,
znajdując schronienie m.in. w Pol
sce.
W swoich dziejach bracia czescy
przeżyli trzy wielkie fale emigra
cyjne. Pierwsza miała miejsce już
w wieku XVI i wtedy na ziemie
polskie przybyli pierwsi wygnańcy
czescy, którzy osiedlili się w Wielkopolsce. Druga nastąpiła w wieku
XVII, kiedy w wyniku klęski pod
Białą Górą w pobliżu Pragi wielu

braci czeskich z Janem Amosem
Komeńskim na czele zostało skaza
nych na banicję. I ci osiedli w Wielkopolsce, w Lesznie, gdzie przez
dłuższy czas przebywali i działali.
Jedni i drudzy znaleźli opiekunów
w szlachcie wielkopolskiej, która
sprzyjała Reformacji. Do dziś w
Lesznie Wielkopolskim, w tamtej
szym muzeum znajdują się pamiątki
z okresu pobytu i działalności Jana
Amosa Komeńskiego, wybitnego pe
dagoga, twórcy nowożytnej pedago
giki.
Bracia czescy mogą być dumni z
tego, że mieli w swoich szeregach,
i to jako jednego z biskupów, czło
wieka tak wybitnego, tak wielkiej
miary — jak Jan Amos Komeński,
człowieka, który wyprzedził o kilka
wieków swoją epokę. Dlatego też
w owych czasach nie był dostatecz
nie rozumiany, a doceniły go dopie
ro następne pokolenia.
Dla historii Zelowa wszakże naj
większe znaczenie miała trzecia fa
la emigracyjna, która 'nastąpiła w
wieku XVIII. Sytuacja braci czes
kich w Cesarstwie Austriackim, rzą
dzonym przez kolejnych cesarzy z
dynastii Habsburgów, była drama
tyczna. Od połowy XVII wieku, po
dobnie jak inni ewangelicy, zeszli
oni do podziemia. Zewnętrznie mu
sieli być katolikami, a wewnętrznie
nie przestali być wiernymi członka
mi swoich Kościołów. Zbierali się
na tajne nabożeństwa, przeważnie
w nocy, w ukrytych trudno dostęp
nych miejscach, w górach, lasach,
opuszczonych kamieniołomach, win
nicach. Przybywali tam wędrowni
kaznodzieje, którzy głosili Słowo
Boże, przynosili literaturę, udzielali
Komunii św. pod dwoma postaciami.
Właśnie Komunia św. pod dwoma
postaciami, a także zwiastowanie
Słowa Bożego w języku narodowym
stało się symbolem walki braci
czeskich o nowy kształt Kościoła.
Kolporterzy
literatury
religijnej
(m.in. tzw. klocków Kleycha), wę
drowni kaznodzieje, organizatorzy
nabożeństw i ci, którzy przechowy
wali u siebie literaturę lub udostęp
niali swoje mieszkania na spotka
nia lub kwatery dla kaznodziejów
i kolporterów, byli ścigani i prze
śladowani. Podejrzani o taką dzia
łalność musieli uchodzić za granicę,
by uniknąć więzienia lub śmierci.
Granice cesarstwa opuszczali także
ci, którzy nie mogli się pogodzić z
przymusem zewnętrznego wyznawa
nia katolicyzmu, podczas gdy we
wnętrznie czuli się braćmi czeski

mi. Wielu ciążyło to podwójne obli
cze, toteż zaczęli szukać na obczyź
nie możliwości swobodnego wyzna
wania swojej wiary. Bracia czescy
reprezentowali wówczas sobą to, co
dziś nazywamy walką o godność i
prawa człowieka, walczyli bowiem
0 jedno z podstawowych praw czło
wieka: prawo do wolności, do któ
rej należy także swobodne wyzna
wanie wybranej przez siebie wiary.
Owi uchodźcy czescy znaleźli się
m.in. na terenie Dolnego Śląska,
gdzie najpierw zatrzymali się w
miejscowości Münsterberg — dzisiaj
Ziębice. Tam zostali przygarnięci
przez miejscowych luteran. Wkrót
ce jednak udało im się otrzymać
czy nabyć dwa zaniedbane majątki
ziemskie w okolicach Strzelina, któ
re rozparcelowali i zaczęli uprawiać.
Byli znani jako dobrzy gospodarze,
pracowici i uczciwi ludzie, dlatego
ówczesny cesarz pruski ułatwił im
osiedlenie się na Dolnym Śląsku. Z
czasem przybywało tam jednakże
coraz więcej owych tzw. egzulantów
1 zaczęło brakować środków do ży
cia, musieli więc szukać w dalszych
okolicach możliwości osiedlenia się.
I tak wkrótce wielu Czechów za
mieszkało w okolicach Opola, w
miejscowości
Bedrichov
Hradec
(dziś bodajże Gracz), potem w oko
licach Kępna, gdzie powstały wsie
Tabor Wielki i Tabor Mały oraz
Czermin. Ale i w tych miejscowoś
ciach możliwości pracy i utrzymania
rodziny były ograniczone. Przyby
sze nie ustają więc w dalszych po
szukiwaniach, rozglądają się za
możliwościami osiedlenia w jeszcze
innych okolicach.
W listopadzie 1802 roku przybył w
okolice Kępna Aleksander de Kor
vin Petrozelin, szlachcic polski wy
znania reformowanego, prawdopo
dobnie były student teologii (pod
koniec XVIII stulecia człowiek o
tym samym nazwisku był stypen
dystą parafii warszawskiej jako stu
dent teologii). W Czerminie koło
Kępna spotkał zamieszkałych tam
już od pewnego czasu Czechów i
szybko zorientował się, że są mu
oni bardzo bliscy wyznaniowo. Tak
się zaczęła ta przypadkowa i — jak
się potem okazało — pożyteczna
znajomość. Czesi zwierzyli się Petrozelinowi ze swoich planów i opo
wiedzieli mu o bezskutecznych po
szukiwaniach miejsca, gdzie mogła
by się przesiedlić część rodzin z okolic Kępna, a także z opolskiego i
strzelińskiego. Petrozelin postanowił
im pomóc i on to właśnie znalazł
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majątek Zelów, który ówczesny
właściciel, Józef Swidziński, chciał
sprzedać. Być może, że Petrozelin
wcześniej wiedział o zamiarach
Swidzińskiego, już bowiem po mie
siącu dochodzi do kupna Zelowa.
Petrozelin jest pełnomocnikiem Cze
chów, a dla zawarcia transakcji
przybywają tu ich reprezentanci:
Jan Jersak, Jan Pospiszył, Jan Ma
tejka i Jan Polaczek. Zelów został
zakupiony 21 grudnia 1802 roku, a
23 grudnia w sądzie w Łasku akt
ten został uwierzytelniony. Na wios
nę sprowadzają się tutaj pierwsze
rodziny, trudno dokładnie określić,
ile ich było, prawdopodobnie kilka
dziesiąt. Przedtem, przez pewien
czas mieszkały one w okolicach
Kępna (Czermin i Tabor), Opola
(Bachowice i Bedrichov Hradec) oraz Strzelina (Husiniec, Podiebrady).
Po przybyciu do Zelowa Czesi orga
nizują swoje życie osobiste, społecz
ne i religijne. Majątek został roz
parcelowany i bardzo sprawiedliwie
podzielony
pomiędzy
wszystkich
przybyszów. Została powołana Rada
Starszych, która miała pełnić dwo
jaką rolę: organizatora i przewodni
ka życia społecznego zamieszkałej
tam grupy Czechów oraz organiza
tora i przewodnika życia religijnego
powstałej parafii. Wkrótce rozpoczy
nają się nabożeństwa, które prowa
dzą starsi zboru. Odbywają się one
w domu modlitwy, i to przez wiele
lat, gdyż z budową kościoła, o któ
rej myślano od początku, trzeba
czekać. Plany są już wprawdzie go
towe w 1806 r., ale na przeszkodzie
stają wojny napoleońskie. Możliwoś
ci budowy kościoła powstają dopie
ro w okresie tzw. Królestwa Kon
gresowego. W 1819 r. zostały spo
rządzone nowe plany, a w 1821 r.
przystąpiono do ich realizacji. Bu
dowa trwała do roku 1825, uroczys
te poświęcenie kościoła odbyło się
12 lipca.
Pierwszym duszpasterzem w parafii
zelowskiej był Jan Fabry, z pocho
dzenia Węgier, który przybył tu w
1817 roku. Niestety, dwa lata potem
zmarł na gruźlicę, a jego obowiązki
objął ks. Aleksander Głowacki. W
okresie od 1803 roku do 1817 roku
przyjeżdżali do Zelowa co kilka lat
pastorzy z Taboru, udzielali Wiecze
rzy Pańskiej oraz konfirmowali
młodzież. Wiemy na przykład, że 30
stycznia 1808 r. ks. Jakub Stetinius,
który był wikariuszem w Taborze,
konfirmował 33 osoby, a 5 lipca
10

1811 r. ks. Tomasz Kowacz — 35
osób.
Pierwszy ślub w Zelowie miał zaś
miejsce dopiero 21 lipca 1816 r. i
od 24 listopada tegoż roku śluby już
stale odbywały się w Zelowie. Ks.
Jan Fabry pierwszego ślubu udzie
lił 27 listopada 1817 r. Przedtem,
znamienna rzecz, ślubów udzielali
księża katoliccy w Buczku. Nic więc
dziwnego, że w uroczystości położe
nia kamienia węgielnego pod budo
wę kościoła wziął udział katolicki
ksiądz z Buczka, Jan Ochmanowski,
i położył jeden z kamieni węgiel
nych. Fakty te wskazują, że do osiedlonych w Zelowie braci czeskich
okoliczna ludność polska i katolicka
odnosiła się życzliwie i przyjaźnie.
Stosunki, jakie panowały wówczas
pomiędzy przedstawicielami
obu
wyznań, powinny być po dziś dzień
wzorem dla współżycia ekumenicz
nego. Niestety, to harmonijne współ
życie zostało z czasem zakłócone.
Warto jednak podkreślić, że w os
tatnich dziesięcioleciach nastąpiły
bardzo poważne zmiany na lepsze
we wzajemnych stosunkach między
ewangelikami i katolikami w naszej
miejscowości. Wyrazem tego są nie
tylko ekumeniczne Tygodnie Mod
litwy, ale i to, że przed kilku laty
otrzymałem zaproszenie na uroczys
tość 50-lecia istnienia parafii kato
lickiej w Zelowie, kiedy gościł w
niej ordynariusz łódzkiej diecezji
rzymskokatolickiej, ks. bp Józef
Rozwadowski, a w dzisiejszej uro
czystości biorą udział księża z pa
rafii katolickiej z jej proboszczem
oraz członkowie tejże parafii.
Parafia się rozwijała, jeszcze w
XIX wieku powstały filie zboru w
Pożdżenicach i Faustynowie. Pracę
prowadzili w nich kantorzy, którzy
pozostawali w kontakcie z pastorem
z macierzystego zboru w Zelowie.
Ważnym wydarzeniem dla parafii w
Zelowie było przyłączenie się do
Kościoła Ewangelicko-Reformowane
go, co nastąpiło w roku 1817, po
wizycie, jaką tu złożył ks. superin
tendent Karol Diehl. Od tego czasu
tutejsi bracia czescy wchodzą w
skład Kościoła Ewangelicko-Refor
mowanego,
zachowując
wszakże
specyficzne cechy swej czeskobraterskiej tradycji, do których należy
przede wszystkim prostota liturgii
nabożeństwa.
Nie sposób w jednym stosunkowo
krótkim referacie przedstawić szcze
gółowo dziejów prawie 200-letniego
zboru. Nieco dłużej zatrzymałem się
nad jego genezą i początkami istnie

nia, teraz zaś chciałbym zwrócić uwagę na niektóre tylko wydarzenia
i problemy. Zelów w swej historii
przeżył okresy lepsze i gorsze. Jako
bardzo złe upamiętniły się lata 1832
i 1852, kiedy panowała tu zaraza
cholery, która dotknęła wielu para
fian. Według przekazów ustnych w
1852 r. Zelów został zdziesiątkowa
ny. Aż tak źle chyba nie było, gdyż
księgi parafialne nie świadczą o tym.
Niemniej jednak rozmiary epidemii
musiały być niemałe, pewne jest
bowiem, że parafianie byli tak da
lece przerażeni, iż jednej niedzieli
wszyscy postanowili przystąpić do
Wieczerzy Pańskiej, a władze osady
wydały rozporządzenie, aby cmen
tarz parafialny przenieść z pobliża
kościoła poza granice Zelowa, tam
właśnie, gdzie znajduje się dzisiaj.
Do lat najbardziej ponurych należy,
jak w całym kraju, okres okupacji
hitlerowskiej. Represje dotykały i
parafian, i księży, którym władze
hitlerowskie utrudniały wykonywa
nie obowiązków i na miejscu, i w
Kucowie, a po aresztowaniu ks. Je
rzego Jelena również w Łodzi. Pro
boszcz został wyeksmitowany z no
wej plebanii do starej i zawilgoco
nej. Wielu parafian zostało wywie
zionych na przymusowe roboty do
Niemiec lub na tzw. okopy. Na
Czechów zelowskich był wywierany
nacisk, aby przyjmowali „Volkslistę”. Niestety, byli tacy, którzy dali
się zwabić różnymi obietnicami. Du
że zasługi położył w tym czasie ks.
Jarosław Niewieczerzał, który prze
konywał parafian, aby nie ulegali
namowom, uświadamiał im brzemię
takiej decyzji i wielu uchronił przed
jej podjęciem.
Nie tylko zarazy i wojny przetrzebi
ły zbór zelowski. W ciągu całej hi
storii Zelowa liczba urodzin i
chrztów niemal zawsze przewyższa
ła liczbę zgonów i pogrzebów. A mi
mo to zbór nie powiększał się tak,
jak można by się tego w takiej sy
tuacji spodziewać. Działo się tak
dlatego, że w niektórych okresach
dość spore grupy wyjeżdżały z Ze
lowa, by szukać pracy gdzie indziej.
Wielu osiadłych w Zelowie braci
czeskich znało rzemiosło tkackie,
rozwinięte w ich ojczystych stro
nach, i umiejętność tę przekazywało
następnym pokoleniom. Gdy poblis
ka Łódź zaczęła się rozwijać w po
ważny ośrodek przemysłowy, sto
sunkowo liczna grupa tkaczy ze
lowskich tam się przeniosła. Podob
nie było w okresie powstawania i
rozwijania się Żyrardowa. W dru

giej połowie XIX wieku również
spora grupa parafian wyjechała w
głąb Rosji w nadziei, że tam znajdą
możliwości lepszego utrzymania. W
okresie międzywojennym wyjeżdżali
zelowiacy na Wołyń, gdzie już
wcześniej powstały kolonie Cze
chów. Bardzo często opuszczali Ze
lów nauczyciele. Wielu młodych lu
dzi wybierało ten zawód, chłopcy
kształcili się przeważnie w ewange
lickim seminarium nauczycielskim
w Ostrzeszowie, dziewczęta zaś koń
czyły podobne seminarium w Cie
szynie. Niestety, ewangelikowi nie
łatwo było znaleźć w Zelowie pracę
nauczyciela. To wszystko wpływało
na coraz bardziej wzrastające roz
proszenie, tym dotkliwsze, że wy
jeżdżali często ludzie młodzi, zdolni,
energiczni, przedsiębiorczy.
Czesi zelowscy spoglądali często ku
ojczyźnie przodków, niektórzy ma
rzyli o powrocie do niej. Po I woj
nie światowej, w wyniku której
Czechy odzyskały niepodległość i
powstała republika Czechosłowacka,
nadarzyła się sposobność reemigra
cji. Z inicjatywą wystąpiła Kostnicka Jednota, która pragnęła, aby
czescy ewangelicy, którzy niegdyś
musieli opuścić ojczyznę, wrócili do
niej i budowali swój kraj. Możli
wości powrotu Czechów były jednak
ograniczone i stosunkowo niewielu
mogło to uczynić. W 1922 r. opuści
ło Zelów kilkaset osób. Natomiast
po II wojnie światowej powstała
zupełnie nowa sytuacja i zelowiacy
zaczęli reemigrować masowo. Rząd
Czechosłowacji bardzo usilnie zabie
gał o to, aby potomkowie czeskich
emigrantów powrócili do ojczyzny
i zasiedlili przede wszystkim pogra
niczne tereny Sudetów. Na rozmiary
tej reemigracji wpłynęły jednak nie
tylko zachęty ze strony władz cze
chosłowackich. Przyczynili się do
tego również ludzie, którzy mieli
niechętny lub nawet wrogi stosunek
do tutejszych ewangelików i widzieli
okazję do tego, by się ich pozbyć.
Mnożyły się rabunki i napady na
Czechów, które miały na celu wy
płoszenie ich z Zelowa. W efekcie
blisko 90% tutejszych ewangelików
wybrało drogę reemigracji. Niewiel
ka ich część po 2—3 latach jednak
tu wróciła.
Problem, którego dotknąłem, tzn.
problem wzajemnego stosunku mię
dzy Czechami i Polakami, a jedno
cześnie ewangelikami i katolikami,
jest bardzo złożony i nie będę go
teraz rozwijał. Ale skoro już mówię
o sprawach przykrych, wręcz złych,

to nie mogę nie wspomnieć też o
niewłaściwym stosunku księdza Radechowskiego do ludności katolickiej,
co wyraziło się w uporczywym za
kazywaniu budowy kościoła katolic
kiego w Zelowie. Nie zyskał sobie
ks. Radechowski w ten sposób do
brego imienia, a zaszkodził stosun
kom pomiędzy ludnością ewangelic
ko-reformowaną a katolicką w spo
sób wyraźny.
Trudna była sytuacja zboru bezpoś
rednio po wojnie, gdy po masowej
reemigracji pozostały niedobitki.
Zbór otrząsnął się jednak z pesy
mizmu i zaczął dalej budować swo
je życie.
I my przejdźmy do jaśniejszych kart
historii zboru. Pora pomówić o je
go zasługach i wartościach, które
przekazywał z pokolenia na pokole
nie.
Chcę bardzo mocno podkreślić, że
wszędzie tam, gdzie powstawały pa
rafie ewangelickie, bardzo szybko
powstawały również szkoły. W
XVIII—XIX wieku były to raczej
szkółki parafialne, często prymityw
ne, uczono w nich niewielu przed
miotów, różny też był poziom na
uczycieli, którzy je prowadzili, ale
zdarzali się nawet wybitni. W każ
dym razie szkoły te spełniały okreś
loną rolę, dzieci uczyły się czytać,
pisać, rachować, dzięki czemu wśród
ewangelików był stosunkowo nie
wielki procent analfabetów. Tak też
było i w parafii zelowskiej. Już na
samym początku jej istnienia zosta
ła założona szkoła, a gdy powstały
filiały w Pożdżenicach i Faustynowie — również i tam utworzono
szkoły.
Zelowiacy położyli też zasługi w roz
woju tkactwa. Nie wszyscy, którzy
tę umiejętność posiadali, wyjechali
do Lodzi czy Żyrardowa. Wielu uprawiało tkactwo w Zelowie naj
pierw tylko chałupniczo, z czasem
zaś i tu rozwinął się przemysł włó
kienniczy, który istnieje do dziś obok
spółdzielczego chałupnictwa. Zelow
scy takcze stali się bardzo znani ze
swych wyrobów w różnych stronach
kraju.
Podczas Powstania
Styczniowego
miejscowi parafianie udzielali różnarodnej pomocy powstańcom, ukry
wali ich, opiekowali się rannymi.
Zelowscy Czesi brali czynny udział
w lokalnym życiu społecznym i pu
blicznym, byli wójtowie pochodzą
cy z tego środowiska, członkowie
rad narodowych, założyciele zelow
skiej Straży Pożarnej. Zelowiacy
prowadzili sierocińce i to oni właś

nie założyli Towarzystwo Opieki nad
Ubogimi, które postawiło sobie za
danie utworzenia domu opieki dla
ludzi starych. Powstał nawet zaczą
tek takiego domu, wojna przeszko
dziła, niestety, w doprowadzeniu
szlachetnych zamiarów do końca.
Przed wojną istniał Spółek Czechów,
po wojnie, od 1957 roku istnieje
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Czechów, które ma na celu kulty
wowanie czeskich tradycji kultural
nych.
Zelowskich ewangelików reformo
wanych cechowała zawsze legendar
na wręcz pracowitość, sumienność,
rzetelność i obowiązkowość. I to są
najcenniejsze ich wartości. Oczywiś
cie, nie ma reguły bez wyjątku, a
więc i od tych zasad bywały od
stępstwa, często przykre, czasem na
wet gorszące. Cechy te tym więcej
należy cenić, że nie zdołały ich zni
weczyć okresy biedy, bezrobocia i
inne trudne sytuacje, jakie zbór
przeżywał. To pokolenie, które zna
czasy sprzed I wojny światowej, a
także okres międzywojenny, pamię
ta, jak często trudno było wiązać
koniec z końcem, jak trudno było
utrzymać rodzinę, jak trudno było
bez pracy, gdy jej zabrakło. A mi
mo to, bardzo rzadko zdarzały się
przypadki złodziejstwa, rabunków,
nieuczciwości. Wyjątek stanowią la
ta ostatniej wojny i okres bezpo
średnio powojenny, kiedy i tu nas
tąpiły pewne wypaczenia.
Znamienne jest, a zarazem cenne,
że rozwód jest tu zjawiskiem nie
zmiernie rzadkim, zupełnie wyjąt
kowym. Nawet tam, gdzie małżeń
stwa są nieudane, odpowiedzialność
za partnera nie dopuszcza myśli o
rozwodzie.
Te pozytywne cechy zostały ukształ
towane w ciągu wielu lat, dzięki
przyjmowaniu ideałów biblijnych,
ewangelicznych, dzięki wpływowi
nauki Chrystusowej. Im bliższe by
ło związanie społeczności z wiarą,
ze Słowem Bożym, tym więcej do
brych cech w niej się rozwijało.
Dlatego też duże znaczenie miały
okresy przebudzenia życia religijne
go, kiedy nawracało się wielu ludzi,
którzy uświadamiali sobie swoje
grzechy, porzucali zło i wkraczali
na drogę dobra. Dużą rolę w kształ
towaniu postaw moralnych odegrali
nie tylko ci, którzy prowadzili na
bożeństwa, wygłaszali kazania, na
uczali dzieci i młodzież, ale i tak
zwani pismacy (od Pisma św.). Wy
rośli oni z ruchów przebudzeniowych, przeżyli osobiste odrodzenie i
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przyjęli jako swoje powołanie nie
sienie Ewangelii i pociechy ludziom,
którzy przez długi czas stronili od
Kościoła, lub ludziom chorym. Za
swe zadanie uważali także spoty
kać się z tymi, którzy mieli podobne
przeżycia jak oni i którzy bardzo
wyraźnie odczuwali potrzebę spo
łeczności w modlitwie i rozważaniu
Słowa Bożego.
Dzisiejsza uroczystość jest okazją do
patrzenia nie tylko w przeszłość, ale
i w przyszłość. Spojrzenie wstecz
było konieczne, byśmy mogli sobie
uświadomić przebytą drogę. Jako
motto dzisiejszej popołudniowej uroczystości zostały obrane słowa ze
Starego Testamentu: „aż dotąd po
magał nam Pan”. Jeśli na przebytej
dotychczas drodze możemy dostrzec
ślady i znaki działania Bożego, to
słowa te stają się dla nas równocześ
nie swego rodzaju testamentem i
wyzwaniem, zadaniem i zobowiąza
niem. Testamentem — aby to, co
zbudowali ci, którzy już odeszli, nie
poszło na marne. Wyzwaniem —
abyśmy bogatsi o doświadczenie
przeszłości śmiało kroczyli przez ży

cie i realizowali te ideały, o które
walczyli przodkowie, i które są na
szymi ideałami, wyrastającymi z
wiary i umiłowania Słowa Bożego.
Zadaniem — bo Pan nie tylko nam
dotąd pomagał, ale posyła nas w
świat, abyśmy nieśli Prawdę Bożą
wszędzie tam, gdzie jej brak, gdzie
jest potrzebna, gdzie i dzisiaj może
dokonać cudów. Zobowiązaniem —
bo jeśli dotąd pomagał nam Pan,
jeśli doświadczaliśmy Bożej miłości
i mocy, to wyrazem wdzięczności
staje się zobowiązanie do wierności.
Czasami w naszych środowiskach
mówi się: „jeśli Bóg nas dotąd za
chował, to widocznie ma dla nas
jakieś zadania”. Bóg ma nie „jakieś”
nieokreślone zadania. Te zadania są
całkiem konkretne. Na pewno nie
mamy, jako Kościół, zadań politycz
nych i biada, gdybyśmy w jakąkol
wiek działalność polityczną dali się
wciągnąć. Na pewno, jako Kościół,
nie mamy też zadań gospodarczych.
Ale z całą pewnością jesteśmy po
wołani do kształtowania oblicza mo
ralnego tych, którzy są powierzeni
naszej pieczy, i tych wszystkich, do

których tylko jesteśmy w stanie do
trzeć z radosną a potężną Nowiną
Ewangeliczną. Na pewno naszym za
daniem jest przyjmowanie Ewan
gelii tak, by nas przeobraziła i uformowała w Ludzi przez duże „L”,
byśmy promieniowali na zewnątrz,
„aby świat poznał, że jesteśmy Jego
uczniami”, i że warto Go naślado
wać. Na pewno naszym zadaniem
jest nieść pociechę i nadzieję lu
dziom zgnębionym, smutnym, poz
bawionym wszelkiej nadziei. Na
pewno naszym zadaniem jest doda
wanie odwagi upadającym i wątpią
cym, ukazywanie im źródła mocy i
miłości, którym jest sam Jezus
Chrystus. Na pewno naszym zada
niem jest ukazywać moc przeba
czenia płynącą z Krzyża, moc Bożej
miłości oraz nieprzemijające war
tości związane tak z doczesnym, jak
i wiecznym życiem. Świat tego po
trzebuje i wielu ludzi oczekuje na
to, co my możemy im przekazać.
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Rozmowa z Ojcem Stanisławem
Celestynem Napiórkowskim OFMConv
REDAKCJA — Milo nam, żc Ojciec przyjął zaprosze
nie i zgodził się na rozmowę w redakcji „Jednoty”.
Jesteśmy radzi szczególnie, gdyż Ksiądz Profesor re
prezentuje Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL),
gdzie niedawno powstał Instytut Ekumeniczny. Czy
chciałby Ojciec najpierw coś na ten temat powiedzieć?
OJCIEC NAPIÓRKOWSKI — Jest to sprawa nowa,
choć właściwie stara, igdyż Instytut .ma swoje .'korze
nie strukturalne w Sekcji Teologii Porównawczej i
Ekumenicznej, która -istniała -na KUL od kilkunastu
lał. Jej (kierownikiem i jedynym pracownikiem etato
wym — do czasu powołania asystenta w osobie iks.
Leonarda Gór kii — był ks. -doc. Władysław Hrynie
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wicz, natomiast pozostali pracownicy byli „wypoży
czani” z innych sekcji Wydziału Teologicznego: z Sek
cji Teologii Fundamentalnej — ks. prof. Stanisław
Nagy, z Sekcji Teologii Dogmatycznej — ks. prof.
(obecnie biskup) Alfons Nossol i ja. To był nasz team
ekumeniczny, który ciągnął robotę, chociaż struktury
były bardzo ubogie. Ubogie także pod względem per
sonalnym, i to zarówno po stronie kadry profesorskiej,
jak i po stronie studentów. Nie wynikało to jednak 12
braku zainteresowania tą problematyką wśród same;
młodzieży, ale wśród osób kierujących młodzież z se
minariów na studia wyższe, a więc księży biskupów
i prowincjałów zakonów. Jest rzeczą zrozumiałą, że

ludzie ci mają .na uwadze przede wszystkim dobro
swoich seminariów i pragną zapewnić im kadrę przy
szłych wykładoweów. Tymczaisem ekumenizm jako
przedmiot wykładowy wszedł do seminariów niedaw
no i nawet teraz, kiedy juiż został umieszczony w
programie nauczania, wykładany jest w minimalnym
wymiarze godzin, to znaczy jedną igodziinę tygodniowo
przez jeden rok w czasie całych studiów. Talk więc
osobom posyłającym młodego księdza na studia wyż
sze niejako żal go poświęcać dla tak „malago” przed
miotu, tym bardziej że w seminariach można zlecić
wykłady ekumenizmu profesorowi jakiejś sąsied
niej i— niekiedy nawet bardzo odległej »— dziedziny,
RED. — Ale to właśnie ta Sekcja przekształciła się
teraz w Instytut?
O.N. — Tak. Rok trwały sprawy formalne: Rada Wy
działu przyjęła wniosek o przekształceniu Sekcji w
Instytut, Senat wyraził zgodę, a Konferencja Episko
patu to zatwierdziła. Uniwersytet jest instytucją koś
cielną i tego typu ważne wydarzenia powinny prze
chodzić przez Konferencję Episkopatu. Te etapy ma
my za sobą i od il października '19®3> roku formalnie
działa Instytut, którego kierownikiem został z wyboru
ks, b>p Alfons Nossol. Ustaliliśmy statut, zatwierdzony
przez Senat i Konferencję Episkopatu, regulamin we
wnętrzny, przygotowaliśmy program pracy i otrzyma
liśmy dwa etaty dla pracowników dokumentalistów.
Pierwszymi takimi pracownikami są absolwenci Sek
cji Ekumenicznej: ks. dr Stanisław Koza z diecezji
przemyskiej i ks. dr Piotr Jaskóła z diecezji opolskiej.
Nastawiamy się na pracę dydaktyczną, badawczą i edytorską. Jeszcze nie mamy wykrystalizowanego trze
ciego nurtu tej pracy. Myślimy o wydawaniu czaso
pisma,, które nie konkurowałoby z już istniejącymi,
takimi jak np. „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”
czy „Biuletyn Ekumeniczny”, ale uzupełniało i wzbo
gacało polską produkcję wydawniczą.
Chciałbym dodać jeszcze jedno spostrzeżenie: studen
ci Sekcji Teologii Porównawczej i Ekumenicznej, któ
rzy znają także inne sektory teologii, a doświadczają
nurtu ekumenicznego., są zdania, że nie ma nic pięk
niejszego w teologii niż teologia ekumeniczna. Ona
najbardziej poszerza horyzonty, otwiera .zaskakujące
perspektywy, prowadzi do pogłębienia i poszerzenia
formacji teologicznej'.
RED. — Dobrze się stało, że Instytut powstał, bo dot
kliwie odczuwa się w Polsce brak ośrodka, który pra
cowałby nad rozwijaniem myśli i teologii ekumenicz
nej, a jest to dziedzina, w której wszystko jest w
naszym kraju do zrobienia. Instytucja katolicka wy
przedziła pod tym względem stare, istniejące od daw
na struktury, takie jak Polska Rada Ekumeniczna.
Ale może to się okazać bardzo pożyteczne przede
wszystkim dla samego Kościoła katolickiego, bo za
pośrednictwem Instytutu będzie mógł lOddziaływać na
stosunki ekumeniczne w naszym kraju. Ponadto od
działywanie instytucji powstałej w łonie Kościoła ka
tolickiego będzie zapewne o wiele szersze niż oddzia
ływanie instytutu powołanego np. przy Radzie Eku
menicznej.
Od dłuższego czasu obserwuję wśród duchownych i
świeckich katolików wręcz entuzjazm dla ruchu eku
menicznego, chociaż nie zawsze tak było. Przed Vaticanum II i jeszcze wsześniej, gdy ruch ten powstawał
na pocztąku tego wieku, Watykan był mu przeciwny.

Czy mógłby Ojciec skomentować to przejście od ne
gacji do afirmacji?
O.N. — Nie jest to sprawa łatwa. Najpierw jednaik
chciałbym jeszcze coś dodać na temat Instytutu. Otóż
istniało realne niebezpieczeństwo, że zamknie się on
w kręgu własnych wyznaniowych spraw i osób. Dla
tego w statucie wprowadziliśmy punkt zastrzegający
Otwarcie się Instytutu tak na studentów, jak i na pro
fesorów .innych wyznań chrześcijańskich, a także na
inne środowiska naukowe w Polsce. Instytut musi
być gdzieś zakorzeniony, przez kogoś prowadzony, ale
statutowo otwarty jest na całą Poilskę. Udział Innych
środowisk zagwarantowany jest zarówno składem Ra
dy Naukowej,, do której wchodzą przedstawiciele rÓżnyoh środowisk teologicznych, jak i tymi punktami
statutu, w których zaznacza 'się, że udział niekatoli
ków jest nie tylko możliwy, ale wskazany. W tej
chwili mamy już na widoku jednego ewangelika.
Wracam teraz do pytania Księdza Reldaktora. Można
by pisać wielką, pasjonującą historię tych ludzi, któ
rzy widzą w przód, którzy idą pierwsi, inspirują, to
rują ścieżki, rozbudzają zainteresowania ekumeniczne,
są pionierami. Po stronie katolickiej trzeba by pisać
o Couturierze, o kardynale Meraierze, lordzie Halifaxie i innych. Zresztą tacy charyzmatycy, wierzę,
byli wzbudzani przez Ducha Świętego we wszystkich
głównych wyznaniach chrześcijańskich. U nas w Pol
sce podobnie, tyle że są to sprawy za świeże, ,by o
nich mówić szczegółowo.
Kiedy więc szuka się formuły ogólnej,, należy stwier
dzić, że duch jedności wkracza w życie Kościołów
dwiema drogami: instytucjonalną i charyzmatyczną.
Nie chcę ich sobie przeciwstawiać, twierdzę tylko, że
obie należy dostrzegać. Do Kościoła katolickiego eku
menizm wszedł niewątpliwie drogą charyzmatyczną,
przez jednostki, które dyskretnie włączały się w ,juiż
istniejący ruch ekumeniczny poza Kościołem kato
lickim 1— d to zarówno na płaszczyźnie Kościoła uni
wersalnego, jak 1 polskiego. Mogę wymienić nazwisko
ks. Myszkowskiego, ponieważ on już nie żyje. Na 'nim
mamy przykład, jak charyzmat wyprzedzał instytucję
po 'to,, by ją stworzyć (Ośrodek <łs. Jedności Chrześci
jan przy Kurii Metropolitalnej w .Warszawie), by się
z nią złączyć i — żyć w instytucji a zarazem, jakby
obok niej. Także w Lublinie — jeżeli istnieje dziś
silny ruch ku jedności, zespalający różne wyznania,
to dzięki charyzmatowi jednej osoby, która teraz, pod
zachód swego życia, ma szczęście (co rzadko się cha
ryzmatykom zdarza) widzieć konkretne owoce swego
cierpliwego, ekumenicznego dreptania. Podobnie na
uczelni. To nie uczelnia jako instytucja wystąpiła z
inicjatywą znalezienia miejsca w swojej strukturze
dla struktury ekumenicznej., tylko znalazł się ktoś, kto
czuł i widział tego potrzebę. To był ojciec Bogusław
Waczyński, jezuita, który pracując w Sekcji Teologii
Fundamentalnej prowadził wykłady nt. chrześcijań
skiego Wschodu. Robił to w taki sposób, że w słucha
czach rodziło się przeświadczenie, iż chodzi o sprawy
ważne nie tylko z racji historycznych, ale ekumenicz
nych, z racjii egzystencji całego Kościoła chrześcijań
skiego. Kiedy odszedł z Sekcji, zastąpił go skutecznie
ks. Hryniewicz, który był jego słuchaczem. Pamiętam
piękne zdarzenie. W parę łat po odejściu ojca Waczyńskiego ks. Hryniewicz zorganizował na KUL m a
łe sympozjum ekumeniczne,, na które zaprosił swego
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mistrza. Po sympozjum spotkaliśmy się w kaplicy w
konwikcie, alby naszą refleksję teologiczną zakończyć
modlitwą. Nabożeństwo 'było piękne. Modlili się
chrześcijanie z różnych Kościołów. I w pewnej chwi
li, gdy trwała cisza modlitewna, odezwał się .głos oj
ca Waczyńskiego. Starzec z długą, potężnie siwiejącą
brodą, zaczął recytować kantyk Symeona: „Teraz
puszczasz, Padie, sługę swego w pokoju, bo oczy mo
je widziały....” I dalej*, 'julż własnymi słowami, dzięko
wał Panu, że to ziarno, które usiłował tutaj nieudol
nie siać, tak pięknie zakiełkowało i wzrasta ponad
jego oczekiwania. Było coś niesłychanie wzruszające
go w tej scenie i kiedy teraz mówimy o charyzmacie
ekumenicznymi, staje mi przed oczami -ten starzec ja
ko symbol. Mogę o nim mówić, bo też już odszedł do
Pana Kościoła.
RED. — Sądzę jednak, że warto by się również za
stanowić nad tym, czy ekumenizm jest zjawiskiem
pożytecznym w odniesieniu do szerszych grup ludzi.
Czy i jakie zmiany wprowadza wśród katolików
świeckich i duchownych?
O.N. — Wolę unikać pytania: czy jest pożyteczny,
czy warto... A to dlatego, że on jest przede wszystkim
wolą Chrystusa. Zamiast więc pytać, czy warto, m u
simy najpierw wiedzieć, że m u s i m y ! Ale skoro
już z jakichś racji sprawę tak stawiamy, trzeba pod
kreślić duże wartości, jakie niesie z sobą to ekume
niczne 'zaangażowanie. Najbliższa mi jest dziedzina
teologii: z żadnych studiów,, ze spotkania z żadną in
ną dziedziną teologiczną nie wyniosłem tyle, ile ze
spotkania z myślą teologiczną innych wyznań chrześ
cijańskich. Teologie konfesyjne .— wszystkie — są
zawężone a jeśli pozostają we własnym kręgu, prawie
nie są w stanie wielu swych zawężeń konfesyjnych
dostrzec. Dopiero -gdy człowiek zderzy się z innym
światem m yśleń ią otwierają mu się oczy na możli
wości innego odczytywania Biblii, równie uprawnione
go, niekoniecznie sprzecznego, otwierają mu się oczy
także na mniej szczęśliwe, a nawet na nieszczęśliwe
ujęcia własnej teologii. Mamy prawo .mówić o .„nie
szczęśliwych ujęciach”, jeśli świadomi jesteśmy roz
różnienia między wiarą a interpretacją wary. Nawet
w ramach jednego Kościoła możliwe są i uprawnione
różne interpretacje. I takie zderzenie się — które roz
jaśnia, wprowadza postawę większego otwarcia1, zro
zumienia i tolerancji dla tego, co znajdujemy w in
nych Kościołach, a zarazem postawę większego k ry 
tycyzmu wobec siebie
z reguły jest pozytywne i
prowadzi do wzbogacenia się. Tak więc, niewątpliwie,
ekumeniczne otwarcie się na płaszczyźnie teologicz
nej, spotkanie z innymi Kościołami, życzliwe wsłuchi
wanie się w ich myślenie, w ich trudności i w ich a r
gumentację — niesłychanie wzbogacaRED. — Myślę, że poruszył Ojciec jedną z najważniej
szych spraw. Skoro bowiem takie spotkanie tak głę
boko oddziałuje na teologów-nauczycieli akademic
kich, oznacza to, że wyciska ono piętno także na ich
teologii. Oni zaś — kształcąc nauczycieli seminaryj
nych i księży — mają wpływ na ich formację teolo
giczną. Ci z kolei są pasem transmisyjnym przenoszą
cym idee, myśli, a przede wszystkim sposób myślenia
coraz niżej i do coraz szerszej grupy ludzi.
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ON.
Słusznie. Mogę podać przykłady, które ilustru
ją konsekwencje ekumenicznego spotkania na płasz
czyźnie teologicznej. Właśnie teraz nasze wydawni
ctwo KUL-owskie przygotowuje publikację o m ister
ium paschalnym Chrystusa pióra ks. Hryniewicza.
Jest to wielka summa o tym misterium napisana
przez eikumenistę. Jest coś .specyficznego w tego typu
tworzeniu teologicznym. W tej księdze jest całe chrze
ścijaństwo w swych wielkich tradycjach: i prawosła
wie, i protestantyzm,, i katolicyzm —. całe nasze
wspólne dobro, wspólna mądrość, wspólne doświad
czenie. W prezentacji gubi się nawet świadomość wy
znania. Nie jest ważne, czy ten, którego się akurat
cytuje, to luteranin, reformowany, metodysta. Ważne
jest to., co wnosi on ido rozumienia tajemnicy paschal
nej .Chrystusa. Wspólnie myślimy o męce, krzyżu,
śmierci i .zmartwychwstaniu Chrystusa i zbieramy w
jedno to,, co Duch Święty i nasz ludzki intelektualny
wysiłek do naszego .rozumienia wnoszą. Jeśli taka
summa chrześcijańska o misterium paschalnym pój
dzie w całą chrześcijańską kulturę polską, to już nie
przez kilka, ale przez 'kilkadziesiąt lat /będzie formo
wała nową świadomość teologiczną.
RED. — Jak ten duch ekumeniczny przejawia się na
innych płaszczyznach życia katolickiego w Polsce?
O.N. i— Niewątpliwie wielką rolę odgrywają Tygod
nie Modlitwy o Jedność. Szkoda tylko, że nie prze
niknęły one 'głębiej i szerzej w teren, że — jak .do
tąd — ograniczają się do większych miast, ale przy
najmniej tam wierni katoliccy .słyszą modlitwy za
wszystkie Kościoły., za przywódców tych Kościołów,
i bardzo często przy swoim ołtarzu, wśród swoich ka
płanów,, ze swoim .biskupem widzą duchownych in
nych wyznań. I to jest świetna lekcja poglądowa, któ
ra musi kończyć się określonym wnioskiem: to też są
chrześcijanie. Dotknięcie innego Kościoła w osobie
jego duchownego zmienia świadomość wiernych kato
lickich. Nasze wspólne modlitwy .muszą koniecznie
dotrzeć do każdego wiernego, jeśli chcemy^ aby eku
menizm nie .pozostał tylko na szczytach, aile zakorze
nił się w szerszych kręgach.
RED. — Jaką wizję jedności pielęgnuje się i rozwija
w Kościele Rzymskokatolickim?
O jN. — Kościół Rzymskokatolicki pozostaje w sytu
acji podobnej do innych Kościołów., to znaczy w sy
tuacji poszukiwania tej wizji Właściwie do tej pory
nie wiemy, o jaką jedność się modlimy, poza tym że
ma być ona doskonała, bo o taką modlił się Jezus,, talk
doskonała, jak jedność Trójcy Świętej. Przeniesienie
tej jedności na Kościoły nastręcza poważne trudności.
Nie bairdzo wiemy, co z tego wynika dla naszych
struktur, ale nie tylko dla nich. Dlatego, jak Księdzu
Redaktorowi wiadomo, w Światowej Radzie Kościo
łów i poza nią proponuje się wiele modelów jedności,
ale żaden z nich nie zyskał aprobaty powszechnej i
za żadnym nie opowiedział się Kościół Rzymskokato
licki. Do tej pory takiego modelu — w moim przeko
naniu «— nie mamy. Wciąż jesteśmy poszukującymi
pielgrzymami.
Można jednak wskazać pewne elementy tego modelu.
Otóż Kościół katolicki nie uważa', że zjednoczenie po
winno nastąpić w wyniku masowego nawracania

chrześcijan z innych Kościołów na katolicyzm czy z
katolicyzmu na inne wyznanie. Konwenty zm-u się nie
wyklucza., ibo człowiek ma do niego prawo, ale też
nde uznaje isię go za podstawową drogę do jedności.
W ekumenizmie — i to jest przyjęte w świadomości
katolickiej, także przez czynniki oficjalne ■
— chodzi
0 zbliżenie K o ś c i o ł ó w , a więc w s p ó 1n o t , nie zaś
przede wszystkim jednostek. To zbliżenie wspólnot
może dokonywać się na różnych drogach. Już trady
cyjnie wylicza isię trzy dro-gi klasyczne: a więc drogę
ekumenizmu duchowego, ekumenizmu doktrynalnego
1 Ekumenizmu praktycznego. Sobór Watykański II
bardzo mocno podkreślił znaczenie pierwszej z dróg i
ją uważa się za najskuteczniejszą i najniezbędniejszą.
Ludzie muszą przede wszystkim nawrócić się do Chry
stusa, przezwyciężyć grzech, który zawsze burzy i
rozdziela. Co oddziela człowieka od Boga, to oddziela
też człowieka od człowieka. Tak więc każdy wysiłek
zmierzający ku odnowie, niezależnie od tego, w ja
kim dokonuje się Kościele, jest autentycznym wysił
kiem ekumenicznym. Czy to będzie odnowa życia
modlitwy, czy odnowa życia zakonnego, czy też od
nowa struktur kościelnych w kierunku Ewangelii -—
zawsze będzie to praca ekumeniczne.
Druga z wymienionych dróg, zbliżenie doktrynalne,
jest — choć nie tak samo jak pierwsza -— również
niezbędna, gdyż nie sposób -być autentycznie razem
z drugim człowiekiem, jeśli dzielą nas zasadnicze
różnice poglądów.
RED. — Ale ludzie głęboko wierzący mogą między
sobą przeżywać pełną wspólnotę pomimo dzielących
ich różnic doktrynalnych.
ОЛ^. — Tak., ale nawet w tym wypadku przydaje się
kultura teologiczna, dzięki której obie strony uświa
damiają sobie, że różnice nie są istotnie dzielące. Nas
tępnie mogą sobie uświadomić, że sektory, w których
jeszcze dość poważnie się różnią, nie wykluczają
wewnętrznej jedności, która mimo wszystko istnieje.
Pogłębiona świadomość teologiczna pozwala spotykać
się mimo różnic. Mógłbym tutaj wiele dorzucić z
własnego doświadczenia doktrynalnego. Już osiem lat
pracuję w pewnej komisji mieszanej-. Im więcej z so
bą przebywamy, i,m więcej rozmawiamy, tym czuje
my się sobie bliżsi mimo pozostających różnic. -Sam
doświadczam, -jak dialog doktrynalny zbliża ludzi-, ale
też .poglądy. Musiałbym tu wyliczyć cały szereg tez
teologicznych; które przed rozpoczęciem dialogu uwa
żałem za tezy nie do pogodzenia. Tymczasem po oś
miu latach rozmów zmieniłem zdanie. Widzę teraz, że
w niektórych punktach jesteśmy całkowicie zgodni co
do treści, jakkolwiek różnie ją wyrażamy; co do in
nych spraw, chociaż pozostają one merytorycznie
zróżnicowane, osiągnęliśmy istotne zbliżenie. Najbar
dziej kapitalnym przykładem», rewolucją ekumeniczną
jest zbliżenie w -kwestii usprawiedliwienia. To jest
„sercowy” problem Reformacji, o który Kościół za
chodni rozłupał się na dwie części. Wydawało się, że
tutaj nigdy nie osiągniemy zgody. Tymczasem po
wfieloletnic/h wyjaśnieniach okazało się, że wcale nie
jest prawdą — w co wierzyli katolicy i większość
protestantów — że Luter głosił usprawiedliwienie
tylko i czysto zewnętrzne (iustificatio forensis), ale
że zakładał wewnętrzną przemianę człowieka,, że usprawiedliwienie Boże tworzy w człowieku nowe ży
cie. Z drugiej strony, protestanci ze zdziwieniem przy

jęli, że katolicy również uznają zasadę sola gratia,
że w swej teologii i liturgii ciągle przypominają Panu
Bogu-, iż ich zbawienie jeśt w Jego rękach, że bez
Jego łaski absolutnie niczego ku zbawieniu uczynić
nie mogą.
RED. — Takie nieporozumienia są dziedzictwem zro
dzonym z atmosfery polemik i wrogości, z atmosfery,
która sprzyja spłycaniu, upraszczaniu, a nawet wy
paczaniu poglądów drugiej strony. W środowiskach
ewangelickich do dziś uważa się, iż katolicy wierzą,
że zbawienie zawdzięczają uczynkom (nota bene
sprzyja takiemu rozumieniu słownictwo katolickie,
np. „zbawię się”, „zbawiamy się” itp.), a środowiska
katolickie są przekonane, że ewangelicy całkowicie
odrzucają uczynki, bo wszystko otrzymują „z wiary”.
O jN. — W związku .z tym mam serdeczną prośbę do
Księdza Redaktora. Za chwilę wyjaśnię, o co mi cho
dzi. Otóż katolicy znają ewangelicyzm z publikacji
katolickich, a ewangelicy katolicyzm, z publikacji
protets tanek ich. Nieco upraszczam, ale generalnie ta
ka właśnie -jest praktyka. Jest rzeczą zrozumiałą, acz
kolwiek żałosną, że stare piśmiennictwo katolickie,
prezentujące swemu odbiorcy protestantyzm, tak to
czyniło (i niekiedy jeszcze dziś tak czyni), aby —
broń Boże! — do tego protestantyzmu -nie zachęcić,
raczej, by skutecznie zniechęcić. Podobnie postępują
protestanci. To rozpaczliwe., że takimi właśnie kana
łami poznają się -nasi duchowni i nasi wierni. Zgro
madziłem w swojej prywatnej bibliotece isporo pozycji
protestanckich o katolicyzmie. Boże! Jaki obraz mo
jego Kościoła znajduję w tych książkach-, nawet z os
tatnich łat.., To straszne! Gdybym uwierzył temu ob
razowi katolika, namalowanemu piórem protestanta»,
to bym nabrał do siebie wstrętu. I to — ciekawa
rzecz — robią ludzie, z którymi rozmawiam, których
znam z najlepszej strony jako autentycznych chrześ
cijan. Oni chyba nie są świadomi-, co — w najlepszej
wierze — czynią. Ich tak wychowano i oni tak wy
chowują. Może dochodzi tu do głosu- pewien kompleks
zagrożenia? Może usiłują swoich wiernych asekuro
wać przed naporem katolicyzmu tym właśnie jego
czarnym obrazem?
Wracam do mojej prośby. Czasopisma wyznaniowe
mają ogromną szansę ekumeniczną w uzdrowieniu tej
sytuacji poprzez zwracanie uwagi na to nieszczęście,
wciąż jeszcze podtrzymywane w naszych Kościołach,
przez oczyszczanie źródeł informacji o drugim Koś
ciele i przez przestrzeganie zasad uczciwości, jeśli już
nie chrześcijańskiej, to przynajmniej -naukowej. Czyż
nie jest najwłaściwszą drogą sięganie po źródła in
formacji do teologów czy reprezentatywnej teologii
Kościoła, o którym chcemy mówić czy pisać?
RED. Dla nas w „Jednocie” są to sprawy oczywiste.
Taką postawę wobec innych Kościołów praktykujemy
od lat wielu. Na przykład. Gdy przygotowywaliśmy
numer z porównaniem trzech wyznań — katolickiego,
luterańskiego i reformowanego — zwróciliśmy się do
kompetentnych autorów katolików, luteran i refor
mowanych. Podobnie dzisiaj. /Skoro uzgodniliśmy w
redakcji, że chcemy mieć materiał o ekumenizmie
katolickim, zwracamy się do Ojca Napiórkowskiego,
który w naszym przekonaniu jest człowiekiem tkwią
cym w środku tego zagadnienia, uprawnionym do za
bierania głosu i kompetentnym.
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0.»N. i— Skoro już jesteśmy iprzy temacie dialogu dokt
rynalnego jako jednej z dróg prowadzących do jed
ności, powiedzmy o tym,, co się w tym zakresie dzieje
w iPoillsce. -Udało nam 'się utworzyć Podkomisję dis.
Dialogu, do której należą przedstawiciele Kościoła
Rzymskokatolickiego i Kościołów członkowskich Pol
skiej Rady Ekumenicznej. Od kilku już łat omawiamy
zagadnienia dogmatyczne. Zaczęliśmy od sprawy fun
damentalnej, która nas łączy, tzn. od Chrztu, i prze
szliśmy do małżeństw mieszanych,, aby uwzględnić
nasze trudności lokalne. Trzeba wyrazić radość, że
udało nam się włączyć w nasze zbliżenie także i tę
drogę, 'drogę dialogu., i
Jeśli zaś chodzi o trzecią wspomnianą na początku
drogę, -to znaczy ekumenizm praktyczny, chyba się nie
pomylę, «gdy powiem z 'goryczą, że nie udaje nam się
jej uruchomić. (Nauczyliśmy się już (razem modlić —
i to jest łaska dana naszym Kościołom; prowadzimy
dialog doktrynalny, ale gdy chodzi o współpracę -—
jesteśmy bezradni, nie wiemy, jak to się irobi. Może
brakuje nam doświadczeń historycznych?
RED. — Myślę, że w tym wypadku powodem i zara
zem ogromną trudnością jest mała liczba niekatoli
ków w Polsce. Po prostu nie mamy ludzi, których
moglibyśmy delegować do współpracy. Takiemu duże
mu Kościołowi jak Rzymskokatolicki stosunkowo łat
wo — chociaż też nie bez trudności — przychodzi kie
rować określonych ludzi do określonej pracy, a my
musimy być „omnibusami”, robić wszystko we włas
nym Kościele i poza jego ramami.
O.N.
Dlatego trzeba myśleć •— na razie! i— o ja 
kichś formach symbolicznych. Są, na przykład, takie
akcje społeczne ,;pełne humanizmu i wartości chrześ
cijańskich, w których 'liczyłby się nawet nasz wspólny
gest. Przecież chodzi o to, byśmy byli znakiem dla
świata«, a -symbole są niekiedy wymowniejszym zna
kiem niżeli kosztowne, długofalowe działania. Na takie
znaki symboliczne na pewno nas stać. Nie bardzo tyl
ko wiadomo, gdzie są te guziczki, które należałoby
nacisnąć, aby spowodować uruchomienie i tej trzeciej
drogi... Myślę, na przykład, o Świątyni IPokoju -na
Majdanku. Czy tu nie otwiera się przed nami [pole
wspólnego działania? No, ale to osobny temat, które
mu warto by poświęcić więcej miejsca. 1
RED. — Mówił Ojciec, że ciągle jeszcze nie istnieje
określona wizja jedności Kościoła, że takiej wizji
szuka także Kościół katolicki. Ale w praktyce daje się
bardzo często zaobserwować dwa podejścia do tej
sprawy. Kiedy o jedności mówi katolik, z reguły pada
sformułowanie o z j e d n o c z e n i u Kościołów czy
chrześcijan, podczas gdy ewangelik przeważnie mówi
o j e d n o ś c i chrześcijan. Już te dwa sformułowania
mogą w jakiś sposób różnicować podejście do ruchu
ekumenicznego. W skrajnych przypadkach u katolika
będzie to oznaczało „powrót do Rzymu”, w mniej
skrajnych — że powstanie jakaś jedna struktura. Na
tomiast sformułowanie o jedności chrześcijan bardziej
uwydatnia duchowy wymiar wspólnoty.
O.N. i— Moim zdaniem,, a mam nadzieję, że będzie ono
zdaniem katolickim., tej drugiej wizji jedności nie tyl
ko się w Kościele katolickim nie wyklucza,, ale uzna
je się 'ją za absolutnie konieczną, z tym że katolicyzm
jest — bardziej może niż inne Kościoły, 'zwłaszcza (zaś
Kościoły tradycji Reformacji :— uwrażliwiony na
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struktury i na ich wartości w służbie Ewangelii. Dla
tego .poprzestawanie ,na jedności duchowej ma oigół nie
w pełni satysfakcjonuje katolika. Jednym» ze źródeł
tego niedosytu są 'doświadczenia misyjne. Dam tylko
jeden (przykład, W 'małym miasteczku brazylijskim
działa kilkanaście różnych misji i stoi kilkanaście (!)
różnych kościołów, oczywiście każdy innego wyznania.
Ponieważ niektóre misje »wiążą z chrztem upominek —
a naród jest krańcowo biedny -— zdarza się, że matki
niosą swe dzieci d-o chrztu po kilka razy. «Za każdym
razem do innego kościoła», co ułatwione jest faktem,,
że nie ma itam zwyczaju prowadzenia ksiąg m etrykal
nych, Kiedy na podstawie takich doświadczeń myśli
się o jedności,, to konieczność uporządkowania struk
turalnego wydaje się nieodzowna. Dla dobra Ewan
gelii. 1
Dlatego katolicyzm wciąż myśli o jedności również
w kategoriach strukturalnych,, z tym że jedność struk
turalną można widzieć w różnych modelach. Słusznie
Ksiądz zauważył, że po stronie katolickiej dochodzi do
głosu nostalgia', nie zawsze wyraźnie sformułowana,
za jednością w formie powrotu »do Rzymu. Jeśli już
unikamy brutalnego ,„do Rzymu”, to przynajmniej ja 
koś „wokół Rzymu” czy „Jpod iskrzydlami Rzymu”, no
bo to i Kościół największy, i struktury najsilniejsze
itćL, itd... lAile jedność strukturalna jest możliwa w in
nym modelu, w modelu jakby Rodziny Rodzin, ©pró
buję to wyjaśnić. My, katolicy, mamy dogmat o pry
macie, który musimy brać pod uwagę, gdy myślimy
o jedności strukturalnej. (Można zbudować dwa modele
różnie rozwiązujące ten problem. Pierwszy model, (blis
ki „powrotowi do Rzymu”, zakładałby, lże wszystkie
Kościoły niekatolickie uznają ten (prymat. I .takie roz
wiązanie wydaje się być nie do zrealizowania. Albo
drugi model «— i tutaj składam propozycję 'dla katoli
ków dyskusyjną, a dla mnie możliwą — w którym
dogmat o prymacie będzie traktowany jako dogmat
w obrębie Kościoła Rzymskokatolickiego. Jak prawo
sławie czy Kościoły ewangelickie rozwiązały w ra
mach swoich rodzin cały szereg problemów (także
strukturalnych) i nie narzucają tych rozwiązań innym
Kościołom, lecz traktują je jako sprawę wewnętrzną,
tak też zasadnicze 'dla Kościoła 'katolickiego takie kwe
stie, jak «dogmat o prymacie, o Niepokalanym Poczęciu
d Wniebowzięciu (— czyli dogmaty lnie do przyjęcia
dla innych Kościołów '— mogłyby być traktowane jako
obowiązujące tylko tę jedną rodzinę kościelną, tzn.
rzymskokatolicką, I wtedy ta rodzina musiałaby 'po
stawić przed innymi rodzinami pytanie: »jak widzicie
możliwość bycia razem z »nami? I (już wszyscy razem
szukalibyśmy jakiejś struktury, niewątpliwie bardzo
luźnej, która byłaby ponad wszystkimi Kościołami,
jakiejś „głowy” 1— może nawet zbiorowej:, kolegial
nej (nad« tym można by i trzeba dyskutować) •— głowy
całej Rodziny Rodzin, »głowy, która byłaby znakiem
dla pogan, iktóra reprezentowałaby całe chrześcijań
stwo wobec innych religdi, wobec ONZ, wobec różnych
nieikościelnych organizacji międzynarodowych.
W moim przekonaniu struktura, chociażby bardzo
luźna,, jest nieodzowna, a to dlatego, by Kościół
Chrystusowy, obejmujący wszystkie rodziny wyzna
niowe, był widzialnym i wierzytelnym znakiem- dla
świata. To jest sprawa Ewangelii. To jest sprawa
Dokończenie na s. 24

ZAPISALI KARTY HISTORII
MAREK RUSZCZYĆ

„Dynastia” Arctów
Osiedli w Polsce i spolonizowali się jeszcze chyba pod
koniec XVIII wieku, w każdym razie znany lekarz lu
belski, dr Michał Arct, praktykował w Lublinie już
w pierwszych dziesiątkach lat XIX wieku. Arctowie
zaczęli od medycyny, a skończyli na księgarstwie,
działalności wydawniczej, twórczości naukowej i lite
rackiej. Kilka pokoleń przez ponad sto lat służyło pol
skiej kulturze, najpierw pod zaborami, później w Pol
sce niepodległej 1918—1939 i wreszcie podczas okupa
cji hitlerowskiej. Na cmentarzu ewangelicko-reformo
wanym w Warszawie przybywało nagrobków najróż
niejszych Arctów, którzy z obu stron: ojca i matki do
chowali wierności Kościołowi kalwińskiemu w Polsce.
Nazwanie ich „dynastią” nie jest przesadą: wyrażenia
takiego używa wielu pisarzy i historyków literatury,
księgarzy i wydawców, często posługiwali się nim też
konkurenci firmy, którzy doceniali przecież wkład
Arctów w dzieje ojczystej kultury.
Protoplasta rodu, dr Michał Arct, zamożny lekarz in
ternista i ginekolog, zajmujący czteropokojowe miesz
kanie przy ul. Złotej w Lublinie, między wspaniały
mi bramami Krakowską i Trynitarską, wszystkich
trzech synów przeznaczył do zawodu lekarskiego. Na
lekarza wykształcił się jednak tylko jeden: Franciszek,
młodszy, Jakub, został aptekarzem, a trzeci, Stanisław,
„odskoczył” od medycyny i jako młody człowiek
otworzył w Lublinie księgarnię, dając początek przy
mierza Arctów z książką.
W wieku 70 lat dr Michał Arct przeżył głęboko nie
spodziewaną śmierć syna Franciszka, który padł ofiarą
zarazy. W kilka dni potem umarła również synowa.
Dziećmi: Michałem i Teofilem zajęli się dziadkowie.
Gdy doktor owdowiał, jego syn Stanisław wziął bra
tanka Michała do siebie, oddał go do gimnazjum, uczył
pracy z książką...
Jakby w przeczuciu przyszłych związków Arctów
z Warszawą dr Michał kazał się pochować na w ar
szawskim cmentarzu ewangelicko-reformowanym w
Warszawie. Zmarł w 1857 r., kiedy Michał-junior miał
lat 17. Stryj Stanisław wysyła bratanka na 4-letnią
naukę w berlińskiej firmie księgarskiej Behr i Bock,
gdzie ten opanowuje księgarstwo i nuciarstwo, zapo
znaje się praktycznie z pracą wydawnictwa, załatwia
jąc sprawy w drukarniach, ekspediując nakłady i przy
gotowując rękopisy. Były wśród nich i polonica: słow
nik polsko-niemiecki i niemiecko-polski.
Tymczasem wydarzenia polityczne przed powstaniem
styczniowym 1863 r. wciągają w swój wir pana Sta
nisława tak dalece, że Michał musi wracać do kraju
i objąć pracę w księgarni na Krakowskim Przedmieś-

ciu w Lublinie. Lokal lubelskiej księgarni staje się
punktem przesyłkowym „bibuły” między Warszawą
a Galicją. Księgi antykwaryczne służyły do przecho
wywania dokumentów powstańczych. Pewnego dnia
odbywało się w księgarni tajne zebranie: przyjechał
kurier Rządu Narodowego w Warszawie, pani Prądzyńska. Nagle żandarmi! Kurierka skoczyła do kasy,
inni zaczęli udawać sprzedających i kupujących, a do
kument wetknięto w jakąś księgę. Rewizja niczego nie
wykryła, ale potem i dokument gdzieś się zapodział.
Żandarmom wpadł w oko siedemnastowieczny foliał
i wynieśli go wraz z tajnymi papierami.
Po upadku powstania, wśród fali represji, pan Stani
sław uznaje za wskazane wyjechać na dwa lata za
granicę. W Paryżu przyjaźni się z artystą Gałeckim,
Wincentym Polem oraz fotografem i malarzem Urbań
skim. Później wprowadził do sprzedaży w księgarni
prawdziwie artystyczne obrazy, zaczął też importować
obcojęzyczne czasopisma. Ciężar całej działalności
„technicznej” księgarni złożył na barki bratanka Mi
chała. Jego wnuk, też Stanisław, twierdzi, że w tym
właśnie okresie powstaje godło firmy z mottem „Praw
dą i pracą”, przedstawiające dwie męskie dłonie złą
czone 'Uiściislkieim — isyimlbollean -rodzinnej współpracy.
Taka naklejka znajduje się na dziele Długosza „Histo
ria Polonica”, wydanym w 1615 r.
Przyjaźń stryja z Gałeckim owocuje rodzinnym związ
kiem: iśłulbem Michała Arcta; z Marią Sznierszłtajnówną, której matka była z domu Gałecka. W rodzinnym
skarbcu żyjących dziś Arctów znajduje się srebrna

Grób doktora Michała Arcta na cmentarzu ewange
licko-reformowanym w Warszawie
Foto: ks. Bogdan Tranda
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cukiernica, dar ślubny rodziców panny młodej, Szniersztajnów. Na osobliwej cukiernicy wyryto między in
nymi słowa: „Dotychczas w ciągłym użytku, ile poko
leń przetrwa jeszcze?”. Przetrwała wiele pokoleń...
Poprzez Sznieirtszltajinów wclh-odzą Arctowie w liczne
parantele z rodami protestanckimi w Polsce, które
odegrały znaczną rolę w rozwoju gospodarczym Kon
gresówki: Rentlami, Pfeifferami, Sommerami, Krausa
mi, Patzerami. Szniersztajnowie przybyli do Polski
w XVIII wieku prawdopodobnie ze Szwabii, wiążąc
się z arcypolską rodziną Gałeckich. Stanisław Arct —
junior wspomina babkę „jako przystojną starszą panią
w koronkowym czepeczku, dosyć otyłą”. Ślub Michała
i Maryni odbył się 19 kwietnia 1868 r. Młodzi nabyli
zaraz posesję blisko księgarni z wiekowym, słynnym
w całym Lublinie „kasztanem u Arctów”, liczącym
300 lat. Parni Marynia, poza niewątpliwym tytułem Ido
chwaty, że Ibyła żoną Michała Areltai, (słynęła jeszcze
jako... znakomita gospodyni, mistrzowskie wcielenie
„Kuchni polskiej”.. Poza sprawami zawodowymi inte
resował się żywo Michał Arct muzyką i teatrem.
Czas opowiedzieć, jak wyglądała księgarnia lubelska
panów Stanisława i Michała Arctów. Zajmowała poło
wę frontu kamienicy Michaelisa na Krakowskim
Przedmieściu. Lokal był wąski, długi. Jedno duże okno
wystawowe, drzwi wejściowe oszklone, jedna połowa
zawieszona nutami, po obu stronach drzwi gabloty
z książkami. Szyld na całą szerokość. Wewnątrz, po
lewej stronie wejścia oszklone płaskie szafy na cen
niejsze książki oprawne, za nimi przejście do innych
pomieszczeń. Półki za ladą. Wystawka na nowości.
Dalej „apartamenty prywatne”, gabinet szefa. W spe
cjalnie spreparowanym śmietniku różne, mniej lub
bardziej zakazane, druczki. Na szafach wisiały różań
ce, chrzcielniczki, krzyżyki. Za ladami obrazy, sztychy,
druki. W specjalnej szafce zamykanej znajdowały się
droższe książki do nabożeństwa oprawne w skórę, kość
słoniową lub safian. Szef starał się przez cały dzień
być obecny w księgarni, czuwał nad obsługą klientów,
obserwował ruch w księgarni, służył pomocą i radą.
Stanisław i Michał Arctowie założyli introligatornię,
antykwariat i wypożyczalnię książek, o której napisał
Prus w „Kartkach z podróży” : „Wypożyczalnia bez
warunkowo warszawskie przewyższa. W Warszawie
bowiem istnieje fatalny zwyczaj spychania do czytel
ni romansideł i różnych starych gratów, podczas gdy
ipan A'rot w czyitein i iswej pomiefszcza wybór najnow
szych wydawnictw”. Brykczyński zaś w swych pamięt
nikach potwierdza, że Arct był głównym dostawcą nie
legalnej literatury patriotycznej dla młodzieży.
Arctowie marzyli jednak o czymś większym: o włas
nej działalności wydawniczej. Zaczęli ją do spółki z in
nymi wydawcami. Brali część nakładu i firmowali swą
nalepką. Tak było z „Wyborem z Pisma świętego”
Klementyny z Tańskich Hoffmanowej oraz wydaw
nictwami popularnonaukowymi: A. Bersteina „Biblio
teka popularna nauk przyrodniczych” w T2 Itomach,
Hoffmanna
„Powszechne
ziemioznawstwo”,
Lewesćama „Historia «literatury powszechnej” w 4 'to
mach. Wymarzone „własne wydawnictwa” rozpoczy
nają się w 1855 r. Są to powieści „Helena” i „Wróżka”
Pauliny Wilkońskiej oraz W. L. Anczyca „Zwierzęta
mówiące” i „Książeczka dla wiejskich dzieci, które już
elementarz skończyły”.
Za rok przełomowy uznać należy 1872, kiedy Arct za
czął współpracę z Augustem Jeske, układając plan
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cyklu podręczników do nauki domowej i szkolnej pod
ogólnym tytułem „Systematyczny kurs nauk”. Piotr
Chmielowski chwalił w 1903 r. te podręczniki jako
„ułatwiające wychowanie domowe dzieci od lat naj
młodszych aż do znacznego już posunięcia się w na
bywaniu nauk”.
Około 1880 r. robi się Arctom w Lublinie za ciasno.
W 1887 r. nabył Michał Arct od Artura Gruszeckiego
księgarnią na rcgu Nowego światu i Wareckiej w War
szawie i Arctowie przeprowadzają się do stolicy. Tutaj
działała już konkurencja tak poważnych i starych
firm, jak Orgelbrand, Unger czy Gebethner i Wolff.
Wraz z Arctami powędrowali też do Warszawy ambit
ny Lewental i Hoesick. Konkurencja istniała, ale Arc
towie przenieśli się przecież z określonym dorobkiem
wydawnictw pedagogicznych, młodzieżowych i popu
larnonaukowych. Arct rozlokował się na Nowym Świę
cie 53, w pałacu hrabiny Stadnickiej. Miejsce było
wytworne, punkt znakomity. Duże znaczenie dla fir
my specjalizującej się w sprzedaży nut miało sąsiedz
two z Konserwatorium Muzycznym, które dostarczało
licznej klienteli. Księgarnia w ogóle nastawiała się
na młodzież i ta tradycja w „dynastii” Arctów pozo
stała. Kształcono wielu praktykantów w zawodzie, za
równo w domu, jak i później — na koszt firmy —
w księgarni, w szkołach wieczorowych lub niedziel
nych handlówkach. Do Arcta stale płynęła kontraban
da z zagranicy: wydawnictwa lwowskie i krakowskie
oraz nuty zagraniczne, które na terenie zaboru rosyj
skiego były również „towarem zakazanym”. Miał Mi
chał Arct jedną jeszcze zasługę: jako jeden z pierw
szych w Polsce zatrudnił przy pracach pomocniczych
i biurowych kobiety.
W gorących latach rewolucji 1905 r. i rozkwitu tajnej
oświaty, zwłaszcza zaś tzw. latających uniwersytetów,
organizowanych przez takie sławy naukowe, jak: Piotr
Chmielowski, Tadeusz Korzon czy Wacław Nałkowski,
Anet 'wraz z ilnnymi wydawcami podjął się .dostar
czania tym kursom bogatej literatury samokształcenio
wej. W ogóle Arctowie specjalizowali się w książce
poszukiwanej i taniej, co zapewniało dotarcie do sze
rokich kręgów społecznych. Od roku 1888 do 1900 wy
dano 431 tytułów: 143 książki obrazkowe dla dzieci,
77 (podręczników, 137 powiastek i powieść ii 'dla 'dzieci
i młodzieży, reszta to książki popularnonaukowe, atla
sy, słowniki, albumy poezji i libretta operowe. W la
tach 1901—1902 liczba wydawnictw kształtowała się
na tym samym poziomie, ale już w 1903 r. zwiększyła
się i potem stale rosła.
W 1892 r., po ukończeniu studiów handlowych w
Dreźnie, pracę w firmie rozpoczął starszy syn Michała
Arcta — Zygmunt, któremu po kilku latach ojciec po
wierzył kierownictwo księgarni, sam zaś poświęcił się
niemal całkowicie działalności wydawniczej. Rocznie
wydawano około stu „kawałków” nut z tekstami w ję
zyku francuskim, aby uniknąć ruszczyzny. Z końcem
XIX wieku, kiedy cenzura nieco zelżała, bardzo ostroż
nie wprowadzać zaczęto tytuły polskie. Podobnie było
z operami — tu zezwalano tylko na język włoski, ale
zaraz .nieoceniony Arct śpieszył z serią kieszonkowych
broszurek podających poiliski itekisł najważniejszych arii!
Była to więc stała uparta walka o polskość na każ
dym najskromniejszym poletku życia. „Działalność
wydawców nie była łatwa — wspomina Stanisław
Arct — przeszkody piętrzyły się po drodze: najpierw
cenzura, która starała się czytać nie tylko to, co było

napisane, ale i to, co mogło być w głowie autora i cze
go można było domyślać się między wierszami. Rów
nież trudności przedstawiały sprawy materialne. Księ
garstwo dawało byt względnie równy, lecz skromny...
Wydawać przy tym trzeba było własnym staraniem
i kapitałem. Wprawdzie z pomocą przychodzili często
drukarze i papiernicy, udzielając kredytu, czasem ban
ki dały pożyczkę. Zasadniczo jednak wydawca musiał
mieć fundusze własne, przeważnie pochodzące z osz
czędności w rodzinnym budżecie. Zdarzało się, że
książka »nie poszła«, a pożyczki zaciągnięte trzeba
było spłacać, następował kryzys w przedsiębiorstwie”.
Dodatkową plagą byli wiecznie zachłanni i wiecznie
pobierający zaliczki autorzy, którzy, jak np. Or-Ot, nie
wywiązywali się później z zamówień (Or-Ota Michał
Arct zamykał na klucz w pokoju, aby wyegzekwować
od niego wiersze!).
W tej sytuacji stale naruszano posag pani Arctowej —
5 tys. rubli z srebrze i gotowiźnie. Mimo to nabyto za
granicą sprzęt i maszyny i w 1900 r. powstała nie
wielka, lecz sprawna drukarnia, która wytrzymała
próbę czasu, pracowała jeszcze dla potrzeb firmy w
dwudziestoleciu międzywojennym, dopiero Niemcy
podczas okupacji pocięli ją na szmelc mimo protestów
Stanisława Arcta.
Trzonem wydawnictw dziecięcych Arcta były koloro
we „książki obrazkowe”, często w ogóle nie zawierają
ce tekstu, tylko obrazki naklejane na mocne tekturki.
Arct jako jeden z pierwszych zaczął wykonywać książ
ki dla dzieci z ilustracjami litograficznymi. Jeszcze
w Lublinie ukazały się w ten sposób „Zwierzęta mó
wiące” Anczyca. Od 1885 r. przybywało rocznie kilka
naście takich wydawnictw, które stanowiły atrakcyjne
prezenty gwiazdkowe i imieninowe. O Or-Ocie już
wspomnieliśmy, ale mało kto wie, że Konopnicka
wszystkie swe najgłośniejsze utwory dla dzieci napi
sała za namową Michała Arcta. Były to: „Moja ksią
żeczka”, .„Wiosna -i dzieci”, „P-cid imaijowym isłonkiem”,
„O Janku Wędrowniczku”, „Szkolne przygody Pimpusia Sadełko” i wreszcie „O krasnoludkach i sierotce
Marysi”. Myliłby się ten, kto by uważał, że zarobił na
nich pan Arct kokosy. Nasza poetka miała wówczas
renomę jako bard ludowości i patriotyzmu dla doros
łych, ale jej książki dla dzieci „nie szły”. Stanisław
Arct uważał, że zawyżała poziom i jej poezja dziecięca
trafiała tylko do domów inteligenckich. Tak czy ina
czej, jej utwory dla «dzieci odniosły tsulkces znacznie
później. Poza Konopnicką pisywało i wydawało u
Arcta dla dzieci wielu innych autorów: Maria Weryho,
założycielka pierwszego w Warszawie przedszkola pro
wadzonego metodą Froebla, Kazimierz Gliński, poeta,
Antonina Domańska, autorka m.in. „Paziów króla
Zygmunta”. Wydawano też przekłady głośnych dzieł
literatury światowej: „Robinsona Kruzoe”, „Don Kiszota”, „Przygody Guliwera”.
W dziale Arctowskich wydawnictw pedagogicznych
utworzono radę programową, w której królował głoś
ny Jan Władysław Dawid. Starano się popularyzować
najnowsze osiągnięcia wiedzy, wydając m.in. Heltperna
„Pogadanki o tajemnicach przyrody”, Tylora „Cywili
zacja pierwotna”, „Podręcznik do nauki historii i lite
ratury polskiej” pióra Króla i Nitowskiego. Wiele
z tych pozycji „obsługiwało” tajne komplety tzw. lata
jącego uniwersytetu. Inny charakter miały książki wy
tyczające nowe kierunki i metody nauczania, np. pra

ce geograficzne Wacława Nałkowskiego i polonistyczne
Adama Antoniego Kryńskiego (twórcy tzw. warszaw
skiej szkoły ortografii wojującej z krakowską Akade
mią Umiejętności). Wydane przez Arcta „Gramatyka
języka polskiego” i „Pisownia polska” Kryńskiego
były przedmiotem ostrych kontrowersji. Kryńskiego
wspierał wybitny językoznawca Jan Karłowicz, autor
słownika i wielki przyjaciel rodziny Arctów. Nie trze
ba dodawać, czyją stronę trzymał pan Michał Arct!
Z inicjatywy Karłowicza rozpoczął Arct w 1896 r. pra
ce przygotowawcze do encyklopedii nauk ścisłych,
która ukazała się na Gwiazdkę w H899 r . pod prze
dziwnym tytułem: „Księga ilustrowana wiadomości
pożytecznych. Popularny podręcznik encyklopedyczny
z dziedziny aeronautyki, anatomii, architektury, astro
nomii, botaniki, chemii, elektrotechniki, fizyki, fizjo
logii, geologii, geografii fizycznej, higieny, kosmografii,
matematyki, medycyny, mineralogii, ogrodnictwa, prze
mysłu, rolnictwa, sztuki, technologii, wojskowości, zoo
logii, żeglarstwa, objaśnione 2500 rysunkami”. Wszyst
ko to kosztowało niecałe 7 rubli. Nad encyklopedią
pracował cały legion autorów, a Michał Arct był wy
dawcą, redaktorem, stylistą, tłumaczem, korektorem i,
Bóg wie, czym jeszcze
Michał Arct aktywnie uczestniczył we wszystkich
przedsięwzięciach mających na celu ożywienie dzia
łalności księgarsko-wydawniczej. W sierpniu 1907 r.
brał udział w I Zjeździe Księgarzy Polskich w War
szawie. Kiedy w roku następnym zalegalizowano
utworzeń,ie Związku Księgarzy Polskich w Warszawie*,
Michał Arct zasiada w jego zarządzie i pozostaje we
władzach Związku do końca życia. Od roku 1910 Zwią
zek wydaje własne czasopismo zawodowe „Przegląd
Księgarski”.
W styczniu 1901 r. umiera założyciel firmy, 84-letni
Stanisław Arct. Życie płynie, wraz z synem Zygmun
tem i jego energiczną żoną Marią z Buynów Arctową
wkracza na arenę trzecie już pokolenie „dynastii”
Arctów. Pani Maria miała zacięcie literackie i w tym
kierunku chciała posterować wydawnictwem, czemu
sprzeciwia! się zarówno Michał, jak i mąż. Na razie
wyżywała się więc Maria Arctowa w opowieściach
dla dzieci, a nowym .„konikiem” ffirmy Arctów staiy
się ,„Książki dla wszystkich”, seria, w której obok Bo
lesława Prusa „O ddeale doskonałości” wydano Z. Golińskiej-Daszyńskiej „Alkoholizm i społeczeństwo”
(przy entuzjastycznej aprobacie Marii Arctowej, która
była działaczką Ligi Abstynenckiej i z każdym, kto
wypijał kieliszek alkoholu, zrywała stosunki towarzys
kie!). Wydawano w tej serii książki o sztuce życia
i zachowania zdrowia, wychowywaniu dzieci, choro
bach płuc i ich leczeniu, właściwościach leczniczych
wody (słynnej metodzie ks. Kneippa). W ten sposób
„Książki dla wszystkich” przerodziły się w bibliotekę
nauk uniwersalnych.
W (pierwszych laitaoh XX wieku daje też o sobie znać
pasja słownikowa Michała Arcta. Najsłynniejszy był
„Słownik wyrazów obcych”, od 1885 r. stale powięk
szany :i Ulepiizany; w 1904 r. .doszedł do 20 000 w yra
zów i zwrotów (ostatnie wydanie liczyło ich już
33 000). Cała rodzina Arctów notowała i wciągała do
słownika każde słowo obcojęzyczne czy niezrozumiałe,
obce polszczyźnie. Potem przyszła kolej na warszaw
ski „Słownik języka polskiego” pod redakcją Jana
Karłowicza, Antoniego Kryńskiego i Władysława
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Grób rodzinny Arctów na cmentarzu ewangelicko-re
formowanym w Warszawie
Foto: ks. Bogdan Tranda

Buyno-Arctowa wydała ponad 20 tytułów, które cie
szyły się przez kilka pokoleń ogromną poczytnością:
„Pałac z pasiku”, „Skarb”, „Kocia mama”, „Na wa
kacjach w Zalesiu”, „Słoneczko”, „Czarna Elka”. Au
torkę cenili rodzice, a dzieci za nią przepadały, nie
zrażone jej moralizatorstwem.
Michał Arct nie często i dość niechętnie wydawał po
wieści. Talk Ib>40 z Walerym Frzylborowislkim, (którego
„Reduta Woli” omal nie zaprowadziła wydawcy do
kryminału. Cenzura 'książkę puściła, ale żandarmeria
dopatrzyła się w niej pochwał zamachów na całość
imperium rosyjskiego. Zarządzono konfiskatę nakładu,
wytoczono Arctowi i Przyborowskiemu proces, pach
niało paroletnim więzieniem. Przeżyli wezwania,
śledztwo, rewizje. Jakoś ich wybronił mecenas Kijeński, później przyszła amnestia. Inny księgarz-wydawca, Gluciksiberig, odstąpił też Arctowi ipirawa do nie
których pozycji Kraszewskiego.

Niedźwieckiego. Był to słownik dla szerszych kręgów
od/biorców, zawierał zasób leksykalny użytkowany, bez
osobliwości historycznych, gwarowych i specjalistycz
nych. Ostatnie arkusze Słownika podpisał Michał Arct
w lutym 1916 r., na trzy dni przed śmiercią.
W 1902 r. realizuje Michał Arct swe gorące pragnienie
wydawania pisemka dla dzieci. Było nim „Moje Pi
semko”, którego ideą przewodnią była pomoc rodzicom
w wychowaniu dzieci. Tak pojmowała te zadania
pierwsza redaktorka „Mojego Pisemka”, Aniela Szycówna. Nie spodobało się to pani Mairii ATctoweij,
która usunęła Szycównę i ujęła ster pisma w swoje
ręce. Nadała mu charakter przede wszystkim rozryw
kowy. Miała to być rozrywka, która uczy i wycho
wuje. Pan Michał Arct się nie sprzeciwiał, byle tylko
synowa znalazła ujście idila ©wej nieirpożytejj enengiii.
Wielką zasługą pani Marii było „odkrycie” takich pi
sarek dla dzieci, jak Janina Porazińska, Ewa Szelburg-Zarembina, Hanna Januszewska czy Maria Kow
nacka. Wiersze i opowiadania tych autorek pojawiają
się nie tylko w „Moim Pisemku”, ale i taniutkiej serii
„Moje książeczki”. „Książeczka dla dziecka powinna
kosztować tyle co cukierek” — głosili Arctowie, dając
vielką szansę nawet najuboższym rodzinom. Arctowskie książeczki kosztowały tyle co trzy bułki. Następna
seria, „Zajmujące czytanki”, była przeznaczona dla
dzieci nieco starszych i obejmowała małe powieści
przygodowe o tematyce historycznej, przyrodniczej
i inne drobne utwory beletrystyczne. I wreszcie „Moja
biblioteka” — książeczki w sztywnych oprawach,
z barwnymi ilustracjami, nieco droższe. Sama Maria
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Tak jak we wszystkich księgarniach, prawdziwą plagą
u Arctów były kradzieże książek. Kradli zarówno
^salachetni Ibiblliofile”, jaik i pospolici zlcidziejaiszlkowie,
na handel. Potrafiono pod okiem personelu wyjąć
z szafki książkę do nabożeństwa oprawną w kość sło
niową. Nieoceniony w tropieniu tych złoczyńców był
woźny Arctów, Józef Mitak; miał on zeza, co złodziei
wprowadzało w błąd — sądzili, że patrzy w lewo, kie
dy patrzył właśnie na nich! Zdarzały się też pirackie
przedruki z książek skradzionych, przed czym Arct
i inni księgarze bronili się anonsami w prasie.
Stanisław Arct, brat Zygmunta, nie od razu i ścieżka
mi dość ciernistymi doszedł do pracy w firmie ojca.
Chorował od najwcześniejszego dzieciństwa na ospę,
katar, płuca, oczy. Leczyli go homeopaci i balneolodzy.
Uczył się najpierw w renomowanej szkole Wojciecha
Górskiego, później w Szkole Realnej, która zasłynęła
podczas rewolucji 1905 r. strajkiem szkolnym w obro
nie praw języka polskiego. Jeszcze przed rewolucją
Stanisław Arct bierze udział w ruchu młodzieżowym.
„Podstawą naszej pracy — pisze — było samokształ
cenie, tak samo prześladowane, jak każda inna anty
rządowa i przeciwcarska działalność. Zaczynaliśmy od
historii Polski i od kierowania lekturą chłopców, np.
z trzeciej klasy. Wykładał starszy uczeń kilku kole
gom młodszym, nie ujawniając zasad organizacji
i utrzymując jej kierownictwo w ścisłej konspiracji.
Na wyższym stopniu kółko stawało się już uświado
mionym członem organizacji, a przewodniczący kółek
tworzyli tzw. koło pośredniczę, które kierowało cało
kształtem prac, wybierało prezesa i delegata do Koła
Centralnego... Czego uczyliśmy się w organizacji? Prze
de wszystkim sztuki życia, umiejętnego łączenia co
dziennej pracy i nauki z podziemną walką o polskość
i sprawiedliwość”. Przy tym wszytkim była to zupeł
nie zwyczajna młodzież, zbierająca znaczki pocztowe,
pisująca wiersze miłosne do dziewcząt, uprawiająca
sport, namiętnie uczęszczająca na wieczorki taneczne.
Panowały wśród niej dobre obyczaje: „każdy młodzie
niec musiał być przedstawiony wszystkim dziewczętom
i mamom i zapewnić sobie danserki do tańców figuro-

Księgarnia Arcta w Warszawie w 1945 r.; stoją od
lewej: Stanisław Arct, Zofia Łempicka, Jerzy Arct,
Antoni Bogdański, Eugenia Kozłowska i gość księ
garni — p. Zak

vych, kontredansa i mazura. Gdy dziewczyna była
atrakcyjna lub wybitnie ładnie tańczyła, to karnecik
jej zapełniał się po brzegi zamówieniami”.
Na rok przed strajkiem szkolnym wyjeżdża Stanisław
Arct do Leodium, na Ecole des Sciences Commerciales
et Consulaires de Liege, następnie do Szkoły Handlo
wej w Neuchatel w Szwajcarii. Tam brał również
czynny udział w życiu polskich stowarzyszeń studenc
kich. Pomimo różnic w zapatrywaniach politycznych
działano zgodnie.
Od połowy czerwca 1906 r. rozpoczął Stanisław pracę
w firmie, w magazynach. W tym czasie zaręczony już
był z panną Wandą Buyno. Jej brat, Adam, był wy
bitnym działaczem PPS, bliskim współpracownikiem
Piłsudskiego i wprzągł całą rodzinę Arctów do pracy
rewolucyjnej. Zygmunt Arct ani się domyślał, że jego
drukarnia i składy są miejscem przechowywania broni
i Ibilbuły! Poeta Aleksander Szczęsny ipomagał w li&OC r.
przewozić do księgarni Arcta zdobycz z pociągów pocz
towych spod Rogowa i Celestynowa, gdzie bojowcy
Piłsudskiego zdobyli ponad milion rubli na cele rewo
lucyjne. Później Stanisław Arct znów podupadł na
zdrowiu i wyjechał do Lipska, trochę na leczenie, tro
chę na praktykę do Związku Giełdowego Księgarstwa
Niemieckiego (praktykował u słynnych Brockhausów,
wydawców gigantycznej encyklopedii). Rozpoczął też
dokształcanie ipołigraficzine w drukarni C. G. Neumanna.
Po upadku rewolucji dochody firmy gwałtownie za
częły spadać w związku z ograniczeniami w druku
podręczników. Radzono sobie wydawaniem i sprzedażą
dużej ilości mniejszych książek pomocniczcyh. Po po
wrocie z Lipska Stanisław Arct zaczął znów pracować
w firmie, która pozyskała w tym czasie bardzo dob
rego kierownika księgarni w osobie Władysława
Trzaski. Niestety, przed I wojną światową Stanisław
Arct ze względu na stan zdrowia przerwał pracę w
księgarni. Wrócił do niej dopiero w 1923 r., po paro
letniej pracy w Ministerstwie Aprowizacji. Firmę na
dal prowadził Zygmunt Arct. W 1919 r. z jego m.in.
inicjatywy powstało Polskie Towarzystwo Księgarń
Kolejowych „Ruch”, a w dwa lata później Dom Książ
ki Polskiej. Przedsiębiorstwo, które mieściło się przy
placu Trzech Krzyży, pośredniczyło między księgar
stwem asortymentowym a wydawcami na terenie ca
łego kraju. W tym też czasie powstaje oddział księ
garni Arcta w Poznaniu.
Wraz z objęciem w 1923 r. przez Stanisława Arcta
funkcji prezesa Rady Nadzorczej firmy wkracza już
czwarte pokolenie Arctów: w 1922 r. pracę w księ
garni rozpoczął jego bratanek, Jerzy, który w latach
1925—1927 był kierownikiem działu zagranicznego,
następnie został kierownikiem księgarni, a w 1932 r.
kierownikiem działu sprzedaży ratalnej, rozwiniętego
wkrótce na bardzo dużą skalę. W 1935 r. Stanisław
Arct, po zgonie brata Zygmunta, obejmuje ster całej
firmy. Podczas hitlerowskiej okupacji, tak jak i pod
zaborami, księgarnia Arcta zmienia się w punkt kol
portażu bibuły, oczywiście, pod pokrywką działalności

dozwolonej iprzez okupanta. 'Stanisław Arct położył
wielkie zasługi w udzielaniu pomocy uwięzionym ko
legom, m.in. przyczynił się do wykupienia z Pawiaka
dr. S. Pazyry z księgarni „Ossolineum”.
Po wyzwoleniu, w 1945 r., uczestniczy Arct w pracy
nowo powstałej Rady Książki. Zostaje prezesem
Związku Księgarzy Polskich. Leży mu na sercu..los
polskiej książki, tak okrutnie wyniszczonej przez, hit
lerowców. Ściąga do kraju wszystkich fachowców.
Pisał np. do 'księgarza Stefana Diptpłla1, pozostającego
jeszcze za granicą: „Jest dużo do zrobienia i można
już teraz kłaść podwaliny pod przyszłe księgarstwo
przez duże K, mocne, pożyteczne i wydajne. Są szanse
przeprowadzenia ustawy o zawodzie księgarskim,
stworzenia liceów 'księgarskich, mamy ijiuż katedrą (bibliologii i magistrów księgoznawstwa... Pan jest czło
wiekiem jak mało kto obeznanym nie tylko z produk
cją i rozpowszechnieniem książek, ale i życiem orga
nizacyjnym księgarskim i związkowym. Bardzo a bar
dzo nam Pan tu potrzebny”. Powiada Dippel, że „cały
list utrzymany był w bardzo serdecznym tonie i nie
zmiernie optymistyczny. Widać było z niego, z jak
wielkim zapałem prezes Arct poświęcił się sprawie
książki. Wypowiedzi dotyczące możliwości rozwoju
księgarstwa w Polsce zrobiły na mnie ogromne w ra
żenie”. Los sprawił, że po powrocie Dippel sąsiadował
na Nowym Świecie właśnie z księgarnią Stanisława
Arcta, odbudowaną w swym 'dawnym lokalu.
W 1946 r. zaczęła funkcjonować część księgarni Arcta,
która specjalizowała się znów w nutach. Rodzina
Arctów zdecydowała się na podział firmy. Maria Buy21

no-Arotowa., Ztyislaw A ret (piąte ipdkodenie!) oraz Ire
na Arctowa, wdowa po Michale, który zginął podczas
powstania 1944 r., przejęli nazwę „M. Arct” oraz pra
wie cały dorobek wydawniczy firmy, rozpoczynając
pracę *w Łodzi, a następnie we Wrocławiu. Stanisław
i Jerzy Arct pozostali w Warszawie, przy czym zostały
powołane dwie firmy: księgarnia S. Arcta oraz Wy
dawnictwo Muzyczne S. Arcta. Firma przejęła część
wydawnictw, m.in. słowniki. Otwarto filię w Szcze
cinie, której kierownikiem został Stefan Kowalski.
W latach 1947—1952 wydano kilkadziesiąt pozycji,
między innymi trzy wydania „Słownika wyrazów ob
cych” i Szobera oraz Wieczorkiewicza „Krótką grama
tykę języka polskiego”. Ukazały się też 4 książki z serii
„Biblioteka wiedzy o Polsce” : Z. Wojciechowskiego
„Zygmunt Stary”, J. Czekanowskiego „Polska Słowiań
szczyzna”, K. Kaczmarczyka „Kazimierz Wielki” i St.
Kozickiego „Dziedzictwo polityczne trzech wieszczów”.
Wyszło tetż wiele ikisdąiżek z lliterabury pięknej i mło
dzieżowej. W ipomiryim okresie „centralizacji” i likwi

WŚRÓD

dacji tzw. prywatnej inicjatywy księigama Arcta zo
stała przejęta przez „Dom Książki”, a wydawnictwo
działało do 1952 er., 'kiedy -zaczął się okres likwidacyjny.
Prezes Stanisław Arct przeżył firmę swego dziada i oj
ca. W latach 1959—1961 pracował w Instytucie Wy
dawniczym „Nasza Księgarnia” jako redaktor encyklo
pedii. Po przejściu na emeryturę, do grudnia 1962 r.
był konsultantem „Naszej Księgarni” do badań czytel
nictwa, których wyniki ogłaszał w „Głosie Nauczyciel
skim” oraz „Nowej Kulturze”. Zmarł 14 czerwca
1963 r. i pochowany został obok ojca i matki, w gro
bowcu rodzinnym Arctów na cmentarzu ewangelicko-reformowanym w Warszawie.
Choć „dynastia” Arctów — księgarzy i wydawców —
dziś wygasła, pozostała o nich trwała pamięć w dzie
jach kultury polskiej, dla której pracowali ofiarnie
przez 123 lata. Dobrze zasłużyli się w walce o pol
skość, w dziele krzewienia umiłowania polskiej książ
ki i polskiej oświaty.

KSIĄŻEK
Proza, poezja i nauka

Z radością należy przyjąć fakt
znacznego wzrostu liczby tytułów
książek wydawanych przez Kato
licki Uniwersytet Lubelski. Książ
ki KUL można już nabywać w
księgarniach akademickich całego
kraju. Nakłady niektórych pozycji
wydają się jednak nadal zbyt ma
łe w stosunku do potrzeb. Przykła
dem jest wydany nieldaiwno skrypt
Na drogach do jedności1 w nakła
dzie 1000 egzemplarzy. Skrypt ten
jest przeznaczony dla studiujących
zagadnienia ekumenizmu, ale za
sługuje na szersze rozpowszechnie
nie wśród chrześcijan wszystkich
wyznań w Polsce. Po kilku- wstęp
nych artykułach o charakterze ogólnym omówione w nim zostały
dialogi Kościoła Rzymskokatolickie
go z anglikanami, luteranami, me
todystami, zielonoświątkowcami, re
formowanymi, koptami, prawosła
wnymi i starokatolikami. Zestawio
no fakty z historii kontaktów w
skali światowej i na płaszczyźnie
lokalnej, w tym także w Polsce.
Uwzględniono też szereg zagadnień
do tej pory w literaturze katolic
kiej nie poruszanych, jak na przy
kład sprawa odrzucenia przez Epi
skopat inicjatyw Polskiej Rady
Ekumenicznej z 1963 r. Książkę po
lecam wszystkim czytelnikom „Jednoty”, a zwłaszcza studentom teolo
gii i działaczom kościelnym.
Rozprawa ks. Jerzego Misiurka o
wczesnym okresie działalności bra
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ci polskich23 z pewnością zaintere
suje nie tylko historyków Kościoła.
Teologia braci polskich rozwijała
się niezwykle żywo, ulegała ciągłym
przeobrażeniom i nie we wszystkich
punktach była nie do przyjęcia
przez wyznawców innych denomi
nacji. Bez wątpienia
punktem
zwrotnym w chrystologii była dzia
łalność Fausta Socyna, który wy
cisnął silne i decydujące piętno na
teologii braci. Omawiana książka
zajmuje się mało znanym okresem
przed przybyciem Socyna do Polski.
Na łamach naszego pisma wielo
krotnie już podkreślano zasługi Ro
mana Brandstaettera dla biblistyki
i popularyzacji zagadnień biblij
nych. Ostatnia książka tego wybit
nego pisarza poświęcona jest pro
rokowi Jonaszowi8; w świadomości
ogółu Jonasz jawi się raczej jako
bohater legendarnego eposu, a nie
jako mąż Boży, którego życie i
działalność zdeterminowane są przez
Opatrzność. Brandstaetter napisał
powieść o proroku, wysłanniku Bo
ga, przybliżając w ten sposób
współczesnemu czytelnikowi myśl
biblijną i jej trwałe wartości. Po
wieść jest także wydarzeniem lite
rackim dużej miary, jak wszystkie
dzieła tego autora.
Wydawnictwo „Pojezierze” próbuje
nawiązywać do bogatych tradycji
literackich Warmii i Mazur. Celo
wi temu służy wydawana od kil
ku lat seria Literatura Warmii i

Mazur w dawnych wiekach pod re
dakcją Andrzeja Wakara. Wydano
już m.in. teksty Kętrzyńskiego, Seklucjana, Kajki (nota bene zeszłoro
czna okrągła rocznica urodzin tego
poety minęła prawie bez echa —
smutne...), Murzynowskiego, Małłka,
Dantyszka i Hozjjiuis.za. Sygnalizuję
kolejny tom serii — drugie wyda
nie Historii prawdziwej o przygo
dzie żałosnej książęcia finlandzkie
go Jana i królewny polskiej Kata
rzyny w opracowaniu Janusza Mał
łka4. Autorem tekstu jest Marcin
Kromer, pierwodruk wykonano u
Mikołaja Szarffenbergera. Obecne
wydanie oprócz ilustracji zawiera
także, w postaci wkładki, barwną
mapę wybrzeży Bałtyku (tzw. Car
ta Marina Olausa Magnusa z
1539 r.).
Z dziedziny poezji polecam dwie no
wości wydawnicze. Czesław Miłosz
napisał w 1977 r. Hymn o Perle,
wolną przeróbkę zachowanego je
dynie częściowo gnostycznego apo
kryfu, zawierającego legendarne
dzieje poidiróiży apostoła Tomasza do
India. Pier wisze krajowe wydanie te
go utworu uzupełnione zostało inny
mi wierszami (poety z lat 1977^—il9&05*.
1 Stanisław N apiórkow ski, Stan isław K o
za, P iotr Jaskóła Na dro gach do je d n o ści. KUL, Lublin 1983, cena 200 zł.
2 Jerzy M isiurek Chrystologia braci p o l
skich. Okres p rz ed s o cyn ia ń s k i. KUL, Lu
blin 1983, cena 350 zł.
3 Rom an Brandstaetter P r o ro k Jonasz.
In stytut W ydaw niczy PAX, W arszawa
1983, cena 100 zł.
4 M arcin K rom er Historia p r a w d z i w a o
p r z y g o d z ie żałos nej książęcia fin la n d z
kiego i k r ó l e w n y p o lsk iej K a t a r z y n y ,
opracow ał Janusz M ałłek. „P ojezierze“ ,
O lsztyn 1983, cena 150 zł.
* Czesław M iłosz H y m n o Perle. W ydaw 
nictw o L iterackie, K raków 1983, cena 85 zl.

Ukazało się również drugie uzupeł
nione wydanie poezji Zbigniewa
Herberta, jednego z najwybitniej
szych poetów polskich6.
Nauki ścisłe, zwłaszcza fizyka i as
tronomia, niosą z sobą niemały (a
może nawet dla współczesnego czło
wieka decydujący) bagaż światopo
glądowy. Wprawdzie do przeszłości
należy prymitywny mechanicyzm, z
którego obficie czerpali klasycy ateizmu, jednak obraz świata, rysowa
ny na przykład przez współczesną
kosmologię, nie może być pomijany
we współczesnych dyskusjach filo
zoficznych, metodologicznych, a na
wet teologicznych. Cechą naszych
czasów, zwłaszcza w Polsce, jest
bralk popularyzacja naulki z reflek
sją natury ogólniejszej. Na tym tle
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wyjątkowe są prace wybitnego as
tronoma i filozofa nauki, członka
Papieskiej Akademii Nauk, aktyw
nego dydaktyka w środowisku uczelni krakowskich, księdza profe
sora Michała Hellera. Polecam tym
razem dwie książki tego wybitnego
autora. Państwowe Wydawnictwo
Naukowe wydało Ewolucję kosmosu
i kosmologii1, książkę o kapitalnym
wprost znaczeniu w naszej litera
turze popularnej, ukazującą w per
spektywie historycznej stan naszej
wiedzy o wszechświeoie jako ca
łości. Nakładem Polskiego Towa
rzystwa Teologicznego ukazała się
zaś praca Hellera i Życińskiego
Drogi myślących8, zawierająca wy
bór tekstów wybitnych fizyków,
biologów i filozofów na temat re
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Z ZAGRANICY
# Sekretarz generalny Światowej
Rady Kościołów, dr Filip Potter., w
orędziu Bożonarodzeniowym skiero
wanym do przeszło ЗОЮ Kościołów
członkowskich stwierdził, że dzisiaj,
tak jak za czasów Proroka Izajasza.,
pokój rozumiany jest często jako
stan wymuszony siłą lufo równowa
gą strachu, a nie jako rezultat
wspólnie osiągniętego bezpieczeń
stwa,, z którym wiąże się panowa
nie wolności i sprawiedliwości. Je
zus był tym, który „w postaci ludz
kiej objawił nam naszą prawdziwą
egzystencję jako ludzi, którzy żyją
w ciemności i śmierci”.
# Papież Jan Paweł II wystosował
3łl października 19(83 r. list do prze
wodniczącego Sekretariatu ds. Jed
ności Chrześcijan, 'kard. Jana Witllebrandsa w związku z 500 rocznicą
urodzin Marcina Lutra.
# Papież Jan Paweł II odwiedził
lii grudnia 19(83 r. parafię ewange
lie ko-luteirańslką w Rzymie. Wizyta
zgromadziła około 500 członków
zboru i gości., w tym także przed
stawiciela Światowej Federacji Lu
ter ańskleij. W wygłoszonym z tej okazji przemówieniu Jan Paweł И
wyraził życzenie przezwyciężenia
rozłamu
między
chrześcijanami.
Wizyta Jana Pawła II spotkała
się z krytyką ze strony pew
nych
środowisk
protestanckich
we Włoszech i w innych kra
jach Europy
Zachodniej. Przy
okazji padły słowa, że papież „za
prosił się sam” do zboru luterańskieigo. Zarząd zboru wydał oświad
czenie, że odwiedziny Jana Pawła
II nie są związane z jakąkolwiek
formą uznania prymatu papieskie
go i że papież złożył wizytę w zbo
rze jako biskup Rzymu,, a nie jako
zwierzchnik Kościoła katolickiego.
Edycja niemiecka biuletynu infor
macyjnego Światowej Federacji Lu-

terańskiej skomentowała wizytę pa
pieża, jako „za inscenizowany eku
meniczny show” i naruszenie reigiuły
»ekumenicznego partnerstwa. Praw
dziwa wspólnota ekumeniczna, bęidzie mogła wzrosnąć tylko wówczas,
(gdy papież zrezygnuje z chęci prze
rwodnie zenia innym Kościołom. Ar
tykuł ten opinia publiczna przyjęła
»jako oficjalne stanowisko Federacji.
W tej sytuacji sekretarz generalny
ŚFL, dr Carl Mau, który w tym
okresie przebywał w Afryce Połud
niowej), ogłosił po powrocie, Ii6
(grudnia, oficjalne oświadczenie, w
którym wizytę tę określił jako „zna
czące wydarzenie
ekumeniczne”.
Podkreślił, że przez to wydarzenie
wzmocni się w Federacji przekona
nie o obowiązku przezwyciężania
różnic dzielących katolików i lute
ranów.
# Dnia 3 stycznia 1934 r. zmarł w
Dusseldorfie w wieku G7 lat były
prezes (w latach 1971'—ili931) Kościo
ła Ewangelickiego Nadrenii — ks.
Karl Imimer. Uchodził on za jedną
z najwybitniejszych postaci ewangelic y zmu
lzachodnion iem iec k iego.
W sposób szczególny angażował się
w dzieło pojednania Niemców z
mieszkańcami
krajów
Europy
Wschodniejt, w tym także z Pola
kami. Kilkakrotnie odwiedzał nasz
kraj na zaproszenie Polskiej Rady
Ekumenicznej.
Z KRAJU
# Dwaj przedstawiciele Programu
Praw
Człowieka,
realizowanego
przez Konferencję Kościołów Euro
pejskich i krajowe rady Kościołów
w USA i Kanadzie, Christa Lewek i
Theo Tschuy, przebywali w dniach
od 6 do 8 grudnia 1983 r. w War
szawie. Prowadzili oni rozmowy w
Polskiej Radzie Ekumenicznej, zło
żyli wizytę kierownikowi Urzędu ds.
Wyznań, mjn. Adamowi Łopatce,

lacji między nauką i wiarą religij
ną. Problematyka ta jest znana czy
telnikom „Jednoty” zarówno ze
wzmianek na łamach naszego pis
ma, jak i z dyskusyjnych spotkań
w „Betainai” w Józefowie z cyklu
„Nauka i wiara”. Prof. Heller jest
zresztą
aktywnym
uczestnikiem
tych spotkań.
W. Z.
6 Zbigniew Herbert W iersze ze bra ne. Czy
teln ik “, W arszawa 1982, cen a 120 zł (ksią
żka ukazała się na rynku dopiero w p o 
łow ie 1983).
7 Michał H eller Ewolucja k o s m o s u i k o 
smologii. PWN, W arszawa 1983, cena 120 zł.
8 M ichał H eller, Józef Ż yciń sk i Drogi
m yś lą c y c h . P olsk ie T ow arzystw o T eolo
giczne. K raków 1983, cena 260 zł.

oraz zostali przyjęci w Polskim In 
stytucie Spraw Międzynarodowych.
Była to pierwsza wizyta przedsta
wicieli tego programu w Polsce.
• 12 grudnia 1983 r. odbyła się w
Warszawie narada robocza przewod
niczących oddziałów regionalnych
Polskiej
Rady
Ekumenicznej.
Przedstawiciele 14 oddziałów zapoz
nali Zarząd PRE z działalnością
prowadzoną w regionach i z pro
blemami występującymi podczas
nawiązywania kontaktów między
wyznaniowych, zwłaszcza z Kościo
łem katolickim. Zaproponowano opraco wanie wspólnego stanowiska
wobec Kościoła katolickiego. Podję
to decyzję, że podczas Tygodnia
Modlitwy o Jedność Chrześcijan w
styczniu 11984 r. okolicznościowe na
bożeństwa będą organizowane we
wszystkich oddziałch regionalnych, a
tam. gdzie jest to możliwe, odbywać
się będą także wspólne modlitwy z
przedstawicielami Kościoła katolic
kiego. Sporo miejsca poświęcono
także pracy charytatywnej., w tym
dystrybucji darów zagranicznych
przez oddziały PRE.
# 14 grudnia 198,3 r. obradowało
Prezydium Polskiej Rady Ekume
nicznej,, które oceniło działalność
Rady w 1983 r. oraz przyjęło budżet
na rok H984, postanawiając znacznie
podwyższyć
składki
Kościołów
członkowskich PRE. Prezydium uchwaliło tekst orędzia Bożonarodze
niowego, w którym czytamy: „Cień
zagłady unosi się nad globem: nie
dożywienie i głód milionów miesz
kańców Ziemi, przemoc i terror w
wielu krajach, zmagania wojenne
w pewnych regionach, deptanie
praw człowieka, zagrożenie natural
nego środowiska, choroby, a nade
wszystko wymykające się kontroli
zbrojenia i groźba wojny nuklearnej.
W takich warunkach hasło — Jezus
Chrystus życiem świata — ma cha
rakter wyznania, które, jak uczy
historia, nieraz musiało być okupy
wane pasmem cierpień, a nawet
męczeństwem. Również nasz kraj
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zmaga się z trudnościami głębokie
go kryzysu. Trud całego narodu nie
.przynosi jeszcze tych wyników, ja
kich pragnęlibyśmy i jakie są nam
wszystkim potrzebne. Trudne wciąż
warunki egzystencji wywołują znie
chęcenie i rezygnację, jakkolwiek
wiemy, że od własnej pracowitości,
skuteczności i wydajności pracy za
leży szansa poprawy i podniesienia
/poziomu życia. Dlatego Kościoły na
sze wskazują na ewangelicki ethos
pracy, jej głęboki sens i dostojeń
stwo, ugruntowane w Boskim po
rządku stworzenia. Jednocześnie
wzywają one do wytrwałości, cier
pliwości i nadziei, niezbędnych do
budowy lepszego jutra naszej Oj
czyzny

0 Międzywyznaniowy zespół w
składzie ks. dr Michał Czajkowski
(katolik)., bp Jeremiasz ((prawosław
ny), ks. Mieczysław Kwiecień (ewan
geliczny chrześcijanin) i Jan Turnau
(katolik) dokonał wspólnego, eku
menicznego przekładu Ewangelii św.
Marka. Przekład ten, którego ini
cjatorem był red. Jan Turnau z
„Więzi”, opublikowany został w nu
merze styczniowym z 1934 r. mie
sięcznika „Chrześcijanin”, wydawa
nego przez Zjednoczony Kościół
Ewangeliczny.
0 Program II Telewizji Polskiej
rozpoczął 21 stycznia H984 r. nada
wanie cyklu filmów pt. „Religie, i
Kościoły w Polsce”. Cykl ten, złożo

ny z 1\1 odcinków, prezentuje 8
Kościołów członkowskich Polskiej
Rady Ekumenicznej, Katolicki Koś
ciół Mariawitów, Kościół Adwentys
tów Dnia Siódmego oraz jedyną w
tym gronie wspólnotę niechrześci
jańską — Związek Religijny Wy
znania Mojżeszowego. Reżyserami
tego interesującego, bardzo staran
nie i obiektywnie zrealizowanego
cyklu są Maciej Leszczyński i Mie
czysław Siemieński.
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Pod koniec stycznia 1984 r. udał
się do Światowej Rady Kościołów
kierownik Urzędu ds. Wyznań, min.
Adam Łopatka. W tym samym cza
sie w Genewie przebywali: prezes
Polskiej Rady Ekumenicznej, biskup
Kość ioła
Ewangelicko-A ugusburs kiego — ks. Janusz Nairzyński i
sekretarz PRE — ks. Zdzisław Paw
lik. Celem wizyty było zapoznanie
się z, dotychczasowymi osiągnięcia
mi i programem działania SRK, za
prezentowanie dorolbku Połski w
dziedzinie
polityki wyznaniowej,
stosunków między państwem, Koś
ciołami i związkami wyznaniowymi
oraz nawiązanie pierwszych oficjal
nych kontaktów między rządem
PRL a Światową Radą Kościołów.
Z NASZEGO KOŚCIOŁA
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W ramach Tygodnia Modlitwy o
Jedność Chrześcijan 25 stycznia br.
w parafii warszawskiej odbyło się
uroczyste nabożeństwo ekumeniczne,

Dialog zbliża ludzi i poglądy
Dokończenie ze s. 16
szansy Ewangelii. Uważam, że prędzej czy (później bę
dzie musiał dojść do głosu problem jedności struktu
ralne}, jeśli naprawdę poważnie traktujem y jedność
Kościoła. Bez tego ta jedność będzie zawsze nieprze
konująca. Człowiek potrzebuje znaku.
RED. — Trzeba chyba powiedzieć, że sprawa, o której
teraz mówimy, jest sporna, ale że z pewnością znaj
dzie swoje rozwiązanie i że będzie ono zgodne z wolą
Boga. Dla mnie jedynym znakiem jedności jest wza
jemny stosunek chrześcijan: ...po tym wszyscy pozna
ją, żeście uczniami moimi, gdy miłość wzajemną mieć
będziecie... To miłość jest i pozostanie najsilniejszym
znakiem naszej jedności wobec świata.
ON. — To oczywiste, że wszystko inne powinno być
temu podoprządkowane. Struktury także. Jedność
strukturalna nie jest celem sama w sobie. Właśnie po
to szuka się struktur, żeby ułatwić 'ten znak wzajem

podczas którego kazania wygłosili:
kis. Michał Stankiewicz z Polskiego
Kościoła Chrześcijan Baptystów i o.
Celestyn Napiórkowski z Kościoła
Rzymskokatolickiego (to drugie dru
kujemy na s. 3). Nabożeństwo za
kończyła wspólna modlitiwa o jed
ność wszystkich chrześcijan. Potem
Odbyła się tradycyjna agapa, w któ
rej uczestniczyli duchowni z Kościo
łów członkowskich Polskiej: Rady
Ekumenicznej, i rzymskokatoliccy,
członkowie Kolegium Kościelnego
parafii warszawskiej., siostry zakon
ne i świeccy działacze ruchu eku
menicznego.
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Począwszy od stycznia Ii984
zmieniona została koncepcja comie
sięcznych nabożeństw ekumenicz
nych, które odbywają się w każdy
pierwszy poniedziałek miesiąca w
warszawskim kościele ewangelicko-ireformowanym od maja 198(1 r.
Nabożeństwa te odprawiane są obecnie w intencji poszczególnych
wspólnot chrześcijańskich w Polsce:
Kościołów członkowskich Polskiej
Rady Ekumenicznej, Kościoła kato
lickiego, Kościoła unickiego i Koś
cioła Adwentystów Dnia Siódmego.
Nowy cykl zainaugurowało nabo
żeństwo, podczas którego modlono
się za wszystkie Kościoły chrześci
jańskie w Polsce. Homilię wygłosił
ks. prof. dr Witold Benedyktowicz
z Kościoła metodystycznego, hono
rowy prezes PRE.

nej miłości. Dam przykład. /Zostałem zaproszony, aby
dziś przemawiać podczas nabożeństwa w kościele re
formowanym w Warszawie. Ale przecież muszą istnieć
struktury, które na to pozwoliły, które to umożliwiły.
Ksiądz jest człowiekiem Kościoła i żyje w określonej
strukturze. Nie jesteśmy sami dla siebie samotną wys
pą. (Przecież te struktury mogły zakazać zaproszenia
mnie tutaj. I na odwrót... Chodzi więc o ito, żebyśmy
pracowali nad strukturam i tak, alby one skuteczniej
służyły wzajemnemu okazywaniu miłości przez chrześ
cijan d (były naszym świadectwem wobec świata.
RED. — Zgadzam się. Żyjemy w świecie materialnym
i wszystko, co tu się dzieje, musi przybierać jakiś
kształt. Tak więc i to, że jesteśmy otwarci ku sobie,
życzliwi i przyjaźni, też musi się uzewnętrznić w
określonej formie.
Dziękuję Ojcu za tę rozmowę, która dostarczy Czytel
nikom wiele materiału do przemyśleń.
Rozmawiał: Ks. Bogdan Tranda
Do druku opracowała: Barbara Stahlowa
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