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

Słoń a...
Niektórzy nasi Czytelnicy uważają, że w „Jednocie”, zwłaszcza ostatnio, jest 
za dużo historii. Szczególnie obfita jej dawka zawarta zaś była w ostatnim 
ubiegłorocznym numerze, w którym zamieściliśmy artykuł o księciu Józe
fie Poniatowskim „Do końca wierny”. Wielu Czytelników zareagowało nań 
krytyką, zwracając nam uwagę, że niczym nie tłumaczy się jego opubliko
wanie na łamach czasopisma, poświęconego ewangelicyzmowi i ekumenii. 
Niektórzy spodziewali się, że znajdą w nim jakieś odniesienia do ewange- 
licyzmu, informacje na temat stosunku księcia do podkomendnych innego 
niż on sam wyznania lub tp. Spotkał ich zawód.

Jest rzeczą zrozumiałą, że w piśmie takim jak „Jednota” szuka się przede 
wszystkim treści związanych z cechami szczególnymi środowiska, które 
pismu patronuje. Staramy się o to, aby większość materiałów odpowiadała 
takiemu kryterium. Uważamy bowiem za rzecz oczywistą, że jako ludzie 
uformowani w  środowisku ewangelickim, stanowiącym niewielki ułamek 
narodu, możemy wnieść wartości twórcze wówczas, gdy będziemy się in
spirowali źródłami właściwymi dla tego środowiska. Jest to zadanie tym 
ważniejsze, że naród polski jest prawie zupełnie jednolity pod względem 
wyznaniowym. Jeszcze przed wojną mieliśmy bardzo liczne mniejszości 
i wyznaniowe, i narodowe, które z naszych obecnych granic niemal zu
pełnie zniknęły. Zjawisko to oceniamy negatywnie jako zubożenie naszej 
kultury. Dzieje Polski kształtowały się pod wpływem współżycia różnych 
nurtów — katolickiego, protestanckiego, prawosławnego, mojżeszowego, 
polskiego, rusińskiego, żydowskiego, niemieckiego, przy czym wyznanie nie 
zawsze pokrywało się z narodowością. Dążenie do ujednolicenia, a więc do 
opanowania innych grup przez jedną, musiało doprowadzić do fanatyzmu, 
nietolerancji i do zgubnych dla Rzeczypospolitej zjawisk, rozkładających 
jej spójność. Przed niewielkimi grupami różnowierczymi rysuje się więc 
zadanie zaznaczenia swej obecności w narodzie przez przekazywanie swych 
najlepszych cech, wywoływanie zdrowego fermentu, zmuszanie do stawia
nia pytań i szukania na nie odpowiedzi.

Aliści jednostronność może wywołać środowiskowe skrzywienie, sprowa
dzające każdy problem do dylematu „słoń a sprawa ewangelicka”. Rację 
ma nasz Czytelnik, gdy pisze w liście, że „w końcu i my, ewangelicy, też ma
my jakieś prawo do bohaterów naszego Narodu”. Jesteśmy Polakami i in
teresuje nas wszystko, co z dziejami, kulturą i rozwojem tego kraju jest 
związane, a nie tylko to, co się wiąże z ewangelicką „grządką”. Bardzo 
łatwo małej grupie wyznaniowej popaść w zaściankowość, nabawić się 
kompleksów, wyjaławiających zdolność do twórczego udziału w życiu na
rodu.

Dlatego też tematyka historyczna bez odniesień wyznaniowych pojawia się 
na łamach „Jednoty”. Szczególną okazję do pisania o ważnych wydarze
niach lub wielkich postaciach stanowią zaś okrągłe rocznice. O księciu Jó
zefie pisaliśmy w sto siedemdziesiątą rocznicę jego śmierci. Przygotowujemy 
również artykuł o Romualdzie Traugutcie w sto dwudziestą rocznicę jego 
stracenia na Cytadeli warszawskiej. Wynika z tego pośrednio jakiś wnio
sek nas dotyczący,, mianowicie, że środowisko ewangelickie nie chce żyć w 
zaścianku i że uważa sprawy narodowe za własne.

Taką właśnie postawę przyjmowali nasi współwyznawcy od początku, tzn.
XVI wieku. Walczyli o rozpowszechnienie zasad swojego wyznania, ale 

równocześnie rozwijali naszą kulturę, naukę, bronili ojczyzny przed na
jeźdźcami, żyli w pełni sprawami narodu. Niekiedy zapominamy o tym, 
jak wielu ewangelików reformowanych położyło wybitne zasługi na róż
nych polach swej działalności. Ich przypomnieniu i ukazaniu szerszemu 
ogółowi ma służyć historyczmy cykl publikowany w „Jednocie” zatytuło
wany „Zapisali karty historii”.

Nie lękajmy się — to tytuł kazania 
ks. bp. Zdzisława Trandy (is. 3), któ
rego myśl przewodnią stanowią sło
wa z 11 rozdziału Ewangelii Jana 
(w. 47—153) oraz pieśni „W Tobie, 
Chryste Parnie, całe zaufanie i na
dzieję mam...”. Po kazaniu następu
je modlitwa zatytułować Chroń Koś
ciół Twój (s. 4). Oba teksty były 
wygłoszone na uroczystym nabożeń
stwie w drugim dniu cibrad Synodu 
Kościoła Ewangelicko-Refor mowane- 
go. Zapowiadane w poprzednim nu
merze sprawozdanie z obrad Synod 
1984 zamieszczamy na s. 5.
11 maja odbyło się w Ojrzanowie 
międzywyznaniowe sympozjum na
ukowe „W poszukiwaniu teologii 
prawdziwie ekumenicznej — refle
ksje nad dorobkiem teologicznym 
ks. Jerzego 'Klingera”. Omówienie 
referatów i dyskusji pt. Sesja Klin- 
gerowska pióra Joanny J. Mizgały 
drukujemy na s. 8.
Również w maju obradował IV O- 
gólnopolski Zjazd Konserwatorski — 
Halin IV, poświęcony problemom 
ochrony cmentarzy zaby tkowych. In
formację o nim pt. Ratujmy cmen
tarze zabytkowe napisał Janusz Sę
kowski (s. 10). Z tym tematem wią
że się szkic Eugeniusza Szulca In
skrypcje nagrobne na warszawskim 
cmentarzu ewangelicko-reformowa
nym (s. 15).
W cyklu Zapisali karty historii Ma
rek Ruszczyć prezentuje postać Ig
nacego Peszke, zasłużonego popula
ryzatora dziejów ojczystych (s. 12).

Poza tym nasze stałe rubryki: Co 
Wy na to?, a w niej felieton Słoń 
a... (s. 2), Wśród książek (s. 18), w 
której tym razem m.in. również o 
książce niedobrej^ Przegląd ekume
niczny (:s. 19) i Listy <s. 17).

N A S Z A  O K Ł A D K A

Tyś ustalił wszystkie granice 
ziemi; Tyś ukształtował lato i 
zimę...

(Ps. 74:17)
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Ks. bp ZDZISŁAW TRANDA

Nie lękajmy się
Arcykapłani i faryzeusze zwołali Radę Najwyższą i mówili: 
Cóż uczynimy? Człowiek ten dokonuje wielu cudów. Jeśli Go 
tak zostawimy, wszyscy uwierzą w Niego; wtedy przyjdą Rzy
mianie i zabiorą naszą świątynię i nasz naród. A jeden z nich, 
Kaifasz, który tego roku był arcykapłanem, rzekł do nich: Wy 
nic nie wiecie i nie myślicie, że lepiej jest dla nas, by jeden 
człowiek umarł za naród, niż żeby wszystek ten lud zginął. 
A tego nie mówił sam z siebie, ale jako arcykapłan w owym 
roku prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród. A nie tylko 
za naród, lecz też, aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże. 
Od tego też dnia naradzali się, aby Go zabić.

Jn 11:47-53

Śpiewaliśmy przed chwilą pieśń, która powin
na być naszym wyznaniem, wyznaniem serc, 
wyznaniem myśli i nadziei: „W Tobie, Chryste 
Panie, całe zaufanie i nadzieję mam. W szczę
ściu i w niedoli Twojej świętej woli chcę się 
poddać sam. Bo wśród trwóg i błędnych dróg 
Ciebie tylko jedynego mam za Zbawcę swego. 
Świat niech zadrży cały, niech pękają skały, 
czegóż mam się bać? Znając Cię, nie zlęknę 
się, choćby śmiercią mi groziły wszystkie świa
ta siły”.
Tak, ta pieśń ma wyrażać wyznanie, kim Je
zus Chrystus jest w naszym osobistym życiu 
i kim jest dla całej wspólnoty Kościoła. Ale 
czy nie są to tylko słowa? Czy naprawdę ufa
my, że w najróżniejszych, czasem bardzo skom
plikowanych sytuacjach „pod (Bożą) obroną i 
tarczy zasłoną możemy śmiało stać”?
To są pytania, jakie stawiamy sobie dzisiaj, w 
czasie nabożeństwa z okazji Synodu. Synod to 
ważny moment w życiu Kościoła. Co roku pod
czas tych dni gromadzą się przedstawiciele zbo
rów, członkowie kierownictwa i duchowni, aże
by wspólnie radzić i zastanawiać się nad prze
bytą drogą, a także nad planami i nadziejami 
na przyszłość. Synod, greckie s y n o d o s ,  to 
zgromadzenie, zebranie. Ale to słowo składa się 
z dwóch członów: s y n  (tzn. wspólnie, razem, 
jednocześnie) i h o d ó s  (tzn. droga, ścieżka). 
Całe słowo oznacza więc w s p ó l n i e  p r z e -  
b y w a n ą  d r o g ę  i tym właśnie Synod ma 
być dla Kościoła. Dlatego także dzisiaj — kie
rując spojrzenie na tę wspólnie przebywaną 
drogę — chcemy na podstawie tekstu Ewan
gelii i słów śpiewanej pieśni zdać sobie spra
wę z bardzo ważnej rzeczy.
Spójrzmy najpierw na sytuację, którą przed
stawia Ewangelia Jana. Oto Jezus żyje cieleś
nie na tym świecie, gromadzi wokół siebie ucz
niów. Wielu, bardzo wielu ludzi gamie się do 
Niego. Chcą Go słuchać, doświadczać Jego mi
łości, wszechmocy i działania, przeżywać zwia
stowanie, które im przynosi. I właśnie wtedy 
zbierają się na naradę ci, co stanęli przeciwko 
Niemu, bo uznali w Nim rebelianta, który chce

zniweczyć dorobek narodu żydowskiego. „Ar
cykapłani i faryzeusze zwołali Radę Najwyższą 
i mówili: Cóż uczynimy? Człowiek ten dokonu
je wielu cudów. Jeśli Go tak zostawimy, wszy
scy uwierzą w Niego; wtedy przyjdą Rzymia
nie i zabiorą naszą świątynię i nasz naród”. 
Ten naród był doświadczany dotkliwie w róż
nych okresach swej historii. Myśl, że przyjdą 
Rzymianie, że zabiorą świątynię i naród, że po
grążą nas w jeszcze cięższej niewoli, może upro
wadzą i wywiozą na zesłanie, jak niegdyś uczy
nili to Asyryjczycy i Babilończycy, że znowu na
dejdą większe cierpienia, że będziemy pozbawie
ni nawet tych resztek samodzielności, jaka nam 
pod panowaniem rzymskim została — ta myśl 
zrodziła się z troski o naród, z -lęku o przyszłość 
wierzącego w Boga ludu Izraela. Ale lęk jest 
złym doradcą, a troska o przyszłość narodu 
nigdy nie powinna przejawiać się tak, jak to 
miało miejsce w tym wypadku. Jeden z przy
wódców, arcykapłan Kaifasz, wypowiedział się 
w taki oto apodyktyczny sposób: „Wy nic nie 
wiecie i nie myślicie”. Innymi słowy: jesteście 
bezmyślni. Czy nie lepiej jest dla nas, aby je
den człowiek zginął za lud, niż żeby cały lud 
zginął? Okrutne słowa! I od tego dnia — czy
tamy dalej — naradzali się, aby Jezusa zabić. 
Jego zabić! Chrystusa zabić! Niewinnego zabić! 
Znamienne, że ewangelista Jan zinterpretował 
wypowiedź arcykapłana jako proroctwo. Sło
wa, które Kaifasz — wydawałoby się — wy- 
koncypował sobie, sformułował na podstawie 
własnych przemyśleń, okazały się słowami pro
roczymi: Jezus miał rzeczywiście umrzeć za 
naród, więcej — miał umrzeć po to, by w jed
no zebrać rozproszone dzieci Boże. Oto jak w 
tajemniczy sposób nasze ludzkie myśli i wypo
wiedzi splatają się z wydarzeniami, ku którym 
prowadzi nas Bóg! Jezus miał umrzeć za lud, 
jednak nie za jego wolność polityczną, ale po 
to, by całą ludzkość uratować i wyzwolić od 
skutków grzechu. Proroctwo wypełniło się w 
nieco innym sensie!
Wróćmy jeszcze raz do słów: „...wtedy przyjdą 
Rzymianie i zabiorą naszą świątynię i nasz na
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ród”. I my także przeżywamy troskę o Kościół, 
i my stawiamy pytania, jak zachować się w 
różnych, czasem trudnych, czasem nawet dra
matycznych sytuacjach, jakie znajdować naj
właściwsze słowa i jakie składać wyznanie, aby 
w sposób godny przebywać wspólną drogę Ko
ścioła. Myśląc o tej wspólnej drodze uczniów 
Chrystusa wskazujemy zawsze na wielką wa
gę naszej wspólnoty. Ale wspólnota Kościoła 
nie oznacza jedynie wspólnoty wyznawców, 
wspólnota Kościoła to przede wszystkim spo
łeczność z samym Jezusem Chrystusem, ukrzy
żowanym i zmartwychwstałym. To On, a nie 
my, zachowa nasz Kościół. „Świat niech za
drży cały, niech pękają skały, czegóż mam się 
bać? Znając Cię, nie zlęknę się, choćby śmier
cią mi groziły wszystkie świata siły”. Tak jest! 
Nie ma takiej siły na świecie, która mogłaby 
rozbić Kościół wierny Jezusowi Chrystusowi, 
choćby to był Kościół mały. Pamiętajcie o tym 
wszyscy! Pamiętajcie o tym w waszych zbo
rach: że tak długo, jak długo będziemy wiernie 
szli za Chrystusem, On — właśnie On, nie 
my — zachowa nasz Kościół. Żadna siła — ani 
komunizm, ani kapitalizm, ani materializm 
praktyczny czy teoretyczny — nie jest w sta
nie rozbić Kościoła. Jedyne, co może mu zagro
zić, to rozkład wewnętrzny. Jeśli Kościół staje 
z daleka od Jezusa Chrystusa, jeśli zbory i wy

znawcy wchodzą na drogi swoich własnych roz
wiązań i decyzji, jeśli odchodzą od Jezusa, jeśli 
o Nim zapominają, to wtedy muszą upaść. Jeśli 
natomiast wierność i zaufanie do Chrystusa 
przerastają wszystko inne, wówczas nie trzeba 
się lękać. Izraelici bali się niebezpieczeństwa 
z zewnątrz: „przyjdą Rzymianie, zabiorą na
szą świątynię i naród”, i zapomnieli o niebez
pieczeństwie rozkładu wewnętrznego, sprzeci
wiali się temu, co mówił Jezus, oburzali się 
trudne do przyjęcia i bolesne sformułowanie: 
Biada wam! Biada wam, uczeni w piśmie i fa
ryzeusze, biada wam, kapłani! — ileż to razy 
wołał tak Jezus, bo widział rozkład wewnętrz
ny Izraela. Oni ginęli, zostali skazani na roz
proszenie dlatego, że stanęli z daleka od Boga, 
na drodze, która spowodowała rozkład i upadek 
wiary. To była także przyczyna, dla której od
rzucili Jezusa Chrystusa i naradzali się, jak Go 
zgładzić. I doprowadzili do tego. Ale nie zda
wali sobie sprawy, że musiało się tak stać, aby 
rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno, 
ażeby zgromadzić je w Kościół , w społeczność 
wierzących na wspólnie przebywanej drodze. 
Właśnie dzięki temu, że mamy pełnego mocy 
Jezusa, który poświęcił życie dla swego ludu, 
a więc także dla nas, Jezusa, który nie pozostał 
na Krzyżu, ale z martwych powstał i działa, 
możemy z ufnością patrzeć w przyszłość. Rzecz

Chroń Kościół Twój Boże, przychodzimy do Ciebie
jako Kościół — wspólnota wierzących.
Dziękujemy Ci
za Twoją wierność, miłość i dobroć. 
Dziękujemy Ci,
że możemy się do Ciebie uciekać 
w różnych chwilach naszego życia» 
w różnych sytuacjach, 
w różnym stanie naszego ducha. 
Często zawodzimy, upadamy, 
tchórzymy, smucimy się — 
wyznajemy to z pokorą.
Ale bywają też chwile, 
gdy się radujemy, wznosimy, 
czasem nawet triumfujemy 
w nieuzasadniony sposób 
i z nieuzasadnionej przyczyny.
Dziękujemy Ci,
gdy w takich chwilach
przywołujesz nas do porządku
i pozwalasz ujrzeć właściwe proporcje.
Ty wzmacniasz nas
w chwilach słabości i upadku,
pocieszasz w smutku,
uwalniasz od mocy i skutków grzechu.
Dziękujemy Ci za to z głębi serca.
Boże, chroń Kościół Twój,
chroń nas jako wspólnotę i każdego

z nas
przed rozkładem wewnętrznym.
Spraw, abyśmy zawsze mogli 
w Tobie znajdować oparcie, 
dzięki Tobie przezwyciężać zło.
Pozwól Twemu Kościołowi 
wypełniać jego zadania 
godnie, odważnie i odpowiedzialnie, 
tak aby mógł przyczyniać się 
do kształtowania przyszłości 
w pokoju i sprawiedliwości, 
prawdzie i miłości.
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w tym jednak, ażeby Chrystus nie był dla nas 
dalekim Panem, którego wprawdzie wyznaje
my, ale nie przyjmujemy w codziennym życiu, 
Zbawicielem, obok którego, a nie z którym ży
jemy...
Różne trudne sytuacje powstają w ludzlkim ży
ciu. Kiedy więc twoje drogi wydają się zawik- 
łane, kiedy sądzisz, że jesteś w ślepym zaułku, 
kiedy sytuacja twojego zboru wydaje się bez 
wyjścia, pamiętaj o słowach zapisanych w 
Księdze Izajasza: „Ja pójdę przed tobą i wy
równam drogi, wysadzę spiżowe wrota i rozbi
ję żelazne zawory, i dam ci schowane w mro
ku skarby i ukryte kosztowności, abyś poznał, 
że ja jestem Pan, który cię wołam po imieniu, 
Bóg Izraela” (Iz.45:2-3). To On idzie przed na
mi, Ten, który nie tylko daje obietnicę, ale ją 
wypełnia. Rzecz w tym jednak, żebyśmy całe 
nasze zaufanie i nadzieję w Nim złożyli: my 
wszyscy jako jednostki i my razem jako spo
łeczność Kościoła.
„Ja pójdę przed tobą...” Może się czasem zda
wać, że droga nasza zamknięta przegrodami, 
spiżowymi wrotami, żelaznymi zaworami. My, 
ludzie, sami z siebie mamy zbyt mało siły i 
zbyt mało mądrości, by je rozbić, ale Bóg je 
rozbije! On chce to uczynić, chce wyrównywać 
nasze drogi, usuwać przeszkody, prostować 
skomplikowane sytuacje i zawikłane ścieżki.

„Abyś poznał, że ja jestem Pan — mówi do 
nas — który cię woła po imieniu”. On c i e b i e 
woła po imieniu, n a s  woła po imieniu, bo On 
nas zna i jest nam bliski,bo On obdarza nas skar
bami ukrytymi w mroku. Ale te skarby i kosz
towności wiary, łaski i mocy Bożej istnieją! 
Zechciejmy tylko odnajdywać je pośród co
dzienności. On nam je daje. Nie zamykajmy 
się przed tym, co On chce dla nas czynić. Idź
my odważnie, bo gdy Jezusa Chrystusa wy
znajemy życiem, po naszej stronie jest Pan. 
Dbajmy o to, by zarówno w życiu osobistym, 
rodzinnym, zborowym, jak też w życiu całego 
Kościoła na pierwszym miejscu był Jezus 
Chrystus. Dbajmy o to, by we wszystkim, co 
czynimy — w zwiastowaniu i poselstwie, które 
niesiemy światu, w codziennym postępowaniu 
każdego z nas — oibecny był Oin, a wtedy nie 
będziemy się lękać, gdyż nasze troski i nie
spokojne myśli — co z nami będzie? Co mamy 
robić? — nie przekształcą się w lęk o przy
szłość, lecz w pewność: Ja jestem z tobą, ja 
wyrównam drogi twoje, usunę z nich wszyst
kie przeszkody, abyś poznał, że jestem twoim 
Panem, który woła cię po imieniu. Amen.

Kaizanie wygłoszone 8 kwietnia 19S4 r. podczas uro
czystego naibożeńistwa w drugim dniu Synodu Ko
ścioła Ewangel ic ko-tReformowanego.

S Y N O D  7984
W Warszawie, 7 i 8 kwietnia, o- 
bradował Synod Kościoła Ewa
ngelicko-Reformowanego. Tego
roczna sesja była drugą z ko
lei w ramach trzyletniej kaden
cji delegatów i władz kościel
nych. Przewodniczył prezes Sy
nodu Jan Zaunar. Po nabożeń
stwie (kazanie wygłoszone pod
czas tego nabożeństwa przez ks. 
Bogdana Trandą „Jednota” za
mieściła w poprzednim nume
rze) delegaci udali się bezpośre
dnio na salą obrady gdzie nastą
piło formalne otwarcie sesji. W 
krótkim przemówieniu wstąp- 
nym Prezes Synodu sprecyzo
wał dwie grupy spraw, które o- 
kreśliły tematyką Synodu. Do 
pierwszej należą sprawy wyni
kające z uchwał i zaleceń sesji 
ubiegłorocznej, do drugiej spra
wy związane z koniecznością u- 
stosunkowania sią do treści za
wartych w dokumencie Świato
wego Aliansu Kościołów Refor
mowanych „Wezwani do skła
dania świadectwa o Ewangelii

w czasach dzisiejszych”. Prezes 
pouńtał też przybyłych gości, a 
wśród nich Marią Prendergast 
ze Szwajcarii, ks. Mirosława 
Danysza z Kościoła reformowa
nego w RFN (Detmold) i ks. 
bp. Hansa J. Wollstadta z NRD 
(okrąg kościelny Goerlitz).

Porządek pierwszego dnia obej
mował liczne sprawy natury 
formalnej, a także sprawozda
nia — Konstystorza, Biskupa, 
kilku komisji synodalnych i 
konsystorskich, komisji rewi- 
zyjnej, sprawozdanie finanso
we, dyskusją nad budżetem i 
wszystkimi sprawozdaniami, a 
ponadto debatą nad zapropono
wanymi przez Komisją do 
spraw Prawa poprawkami do 
„Regulaminu Synodu”. Był to 
materiał ogromny, zróżnicowa
ny zarówno tematycznie, jak i 
pod wzglądem wagi problemów.

Dobrze sią stało, że tym  razem 
wszystkie teksty stanowiące 
podstawą prac Synodu rozesła

ne zostały kilka tygodni wcześ
niej, dziąki czemu delegaci ma
jąc możliwość wnikliwego zapo
znania sią z dokumentacją byli 
lepiej przygotowani do dyskusji.

Tym niemniej wydaje sią, że 
w przyszłości należałoby dążyć 
albo do ograniczenia liczby 
spraw wnoszonych na daną se
sją, albo też przedłużyć obrady 
do trzech dni, ale za to w skró
conym wymiarze godzin dzien
nie, gdyż 11-godzinna wytążo- 
na praca przez dwa dni wywo
łuje stan nadmiernego zmącze- 
nia psychicznego i fizycznego.

Zarówno sprawozdanie pani 
prezes Konsystorza, Doroty 
Niewieczerzał, jak i sprawozda
nie ks. bp. Zdzisława Trandy o- 
prócz spraw bezpośrednio zwią
zanych z życiem Wspólnoty Re
formowanej w Polsce zawierały 
odniesienia szersze. Nawiązywa
ły do trudnych problemów o- 
gólnoludzkich (np. do sytuacji 
zagrożenia fizycznego i psychi
cznego przez ląk, wojną, nie-



sprawiedliwość, demoralizacją, 
nienawiść) i do konkretnych 
warunków polskiego życia, któ
re określają egzystencją Kościo
ła i wymagają od niego odważ
nego składania świadectwa 
chrześcijańskiego, takiego świa
dectwa, które niosłoby ludziom 
pomoc, pociechą i otuchą pośród 
nieustannych napiąć i obaw, a 
także ukazywało im nieprze
mijające wartości życia w mocy 
Jezusa Chrystusa, która wy
zwala od ląku „nie tylko przed 
wojną, ale także przed szanta
żem, fałszywym oskarżeniem, 
uwiązieniem, różnego rodzajw 
szykanami, również przed ży
ciem w napiąciu wywołanym  
kłopotami w rodzinie wskutek 
nałogów ludzi bliskich, kłopo
tami w pracy, przed życiem w 
nieustannym zakłamaniu (...) 
Broń, którą posiadamy, jest do
statecznie silna, bo to broń Bo
ża. Rzecz w tym  jednak, abyś
my potrafili sią nią we właści
wy sposób posługiwać i (...) na
uczyli sią wykorzystywać wszy
stkie możliwości, które nam są 
dane, aby nasze posłannictwo 
skutecznie wypełniać”.
Czy jednak zawsze je wykorzy
stujemy? I sprawozdania, i dy
skusja wykazały słabości w pra
cy Kościoła, słabości, które nie 
wszystkie dadzą sią usprawie
dliwić tzw. trudnościami zew- 
nątrznymi. Do takich niedoma- 
gań czy wrącz zaniedbań należy 
przede wszystkim sprawa e- 
wangelizacji. Rozwiązanie tego 
problemu powinno stać sią

głównym zadaniem Kościoła w 
nadchodzącym czasie. W dysku
sji padły konkretne propozycje 
działania i gdyby z pomocą Bo
żą udało sią urzeczywistnić ty l
ko cząść z nich, oblicze ewan
gelizacyjne Kościoła zmieniłoby 
sią w sposób wyraźnie dostrze
galny. Należy jednak dodać, że 
podczas dyskusji wyrażano rów
nież opinie, że nie zawsze doce
niamy (czy też nie jesteśmy po 
prostu w stanie ocenić) skalą 
i siłą oddziaływania naszego 
Kościoła, a zwłaszcza duchow
nych. Dawano przykłady rea
kcji ludzi z zewnątrz, ateistów, 
na zwiastowane przez naszych 
książy Słowo Boże. Akcentowa
no fakt, że naszym obowiąz
kiem jest wyłącznie sianie Sło
wa, plony bowiem zbierać bą- 
dzie ktoś inny.
W okresie inter synodalnym
działało kilka komisji, m.in. 
Problemowa, do spraw Prawa 
Wewnątrznego i Regulaminów 
oraz Komisja Dokumentacji, In
formacji i Wydawnictw. W cią
gu roku wykonały one dużą 
pracą, której rezultaty albo już 
dają sią zauważyć, albo przy
niosą efekty za dwa, trzy lata.
Z ważniejszych prac tych Ko
misji wymienić należy: prze
prowadzenie i opracowanie an- 
kiety ogólnokościelnej na temat 
ordynacji kobiet (80°/o głosów 
przeciwnych), czuwanie nad re
alizacją uchwał Synodu ubie
głorocznego, przygotowanie pro
gramu sesji tegorocznej, opraco

Synod 1984: przy stole prezydial
nym siedzą od lewej: ks. bp Zdzi
sław Tranda, prezes Synodu Jan 
Zaunar oraz prezes Konsystorza Do
rota Niewieczerzał; przemawia red. 
Barbara Stahlowa (foto: Jan M. 
Jackowski)

wanie projektu zmian w „Re
gulaminie Synodu”, zaawanso
wanie prac nad regulaminami 
parafialnymi, rozpoczącie prac 
nad reaktywowaniem Biblioteki 
Synodu, tworzenie archiwum o- 
gólnokościelnego, prace wstąpne 
nad wydaniem podstawowych 
ksiąg konfesyjnych, tworzenie 
lapidarium w Żychlinie, gdzie 
planuje sią zgromadzenie tablic 
i nagrobków rozsianych po te
renie całej Polski, w miejscach, 
gdzie nie istnieją już parafie 
reformowane.
Sprawozdanie złożyła też Komi
sja Młodzieżowa, która inicjuje 
i koordynuje pracą ludzi mło
dych w różnych ośrodkach koś
cielnych, organizuje zjazdy i o- 
bozy (robocze i wypoczynkowe).
W okresie inter synodalnym od
były sią cztery takie obozy, któ
re zgromadziły ponad 100 ucze
stników. Coraz liczniej dały sią 
słyszeć głosy samej młodzieży 
o zmianie profilu niektórych o- 
bozów, gdyż nie zawsze spełnia
ją one zadania stawiane przez 
społeczność Kościoła. W tym  
roku Komisja planuje dwa obo
zy robocze (Kuców i Żychlin) o- 
raz wypoczynkowy, ale o chara
kterze ewangelizacyjnym
(Pstrążna). Warto tutaj dodać, 
że w skład Komisji Młodzieży 
wchodzą wyłącznie ludzie mło
dzi, wybrani na swoim zjeździe, 
którzy nie czekają na inicjaty
wą władz kościelnych, ale sami 
z zaangażowaniem i oddaniem, 
choć nie bez potkniąć, prowa-
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Synod 1984: przerwa w obradach 
po uroczystym nabożeństwie (foto: 
Jan M. Jackowski)

dzą tę odpowiedzialną i ważną 
pracę. W sytuacjach trudnych 
radzą się jednego z duchow
nych, którego sami wybrali na 
swego opiekuna.
Zapewne wielką pomocą i ułat
wieniem w organizowaniu obo
zów młodzieży, kursów kateche
tycznych i kolonii dla dzieci 
stanie się dom, jaki w tym  celu 
Konsystorz zakupi w Pstrążnej. 
Powstanie takiego ośrodka w 
najmniejszej naszej parafii po
winno także zaowocować oży
wieniem pracy zborowej, sku
pieniem rozproszonych współ
wyznawców i ich silniejszym  
oddziaływaniem na zewnątrz. 
Podobnie rozbudowa Domu O- 
pieki w Józefowie k. Warszawy 
stworzy okazję do prowadzenia 
znacznie szerszej działalności w 
tym  ośrodku i za jego pośredni
ctwem. W najbliższym czasie 
zakupione też zostaną i zaadap
towane do potrzeb tworzących 
się parafii obiekty w Bełchato
wie i Katowicach. Także remont 
przekazanej przed kilku laty 
Kościołowi katolickiemu zabyt
kowej świątyni w Strzelinie 
przebiega sprawnie i solidnie. 
W najbliższym czasie Konsys
torz przeprowadzi rozmowy w 
sprawie określenia ścisłych za
sad współużytkowania kościoła 
przez reformowanych i katoli
ków. Wkrótce więc powinny się 
poprawić warunki odbywania 
nabożeństw tamtejszego zboru 
ewangelicko-reformowanego. I 
choć część naszych współwyzna
wców boleje, że nie byliśmy w

stanie utrzymać tego obiektu na 
wyłączne potrzeby naszej spo
łeczności, to prezcież fakt, że 
będzie to pierwszy w Polsce 
przykład współużytkowania ko
ścioła przez parafię rzymskoka
tolicką i ewangelicko-reformo
waną, musi budzić głębszą ref
leksję.
Wielogodzinna dyskusja nad 
sprawozdaniami przyniosła tak 
różnorodny materiał, że dopiero 
po uporządkowaniu go przez 
Komisję Problemową okaże się, 
na jakich obszarach skupi się 
praca Kościoła_ w najbliższym 
roku czy latach. Ważne, że Sy
nod udzielił Konsystorzowi ab
solutorium i uchwalił nowy ro
czny budżet Kościoła. Do póź
nych godzin wieczornych trwała 
jeszcze dyskusja nad projektem  
zmian w „Regulaminie Syno
du”, zakończona decyzją o po
nownym skierowaniu projektu 
do Komisji Prawa.
Drugi dzień obrad (niedziela) 
rozpoczął się o 8 rano od sfor
mułowania wniosków i uchwał 
Synodu. Zgłoszono kilkanaście 
projektów uchwał o różnym za
sięgu i tematyce — od porusza
jących szczegółowe sprawy we- 
wnątrzkościelne po wnioski o- 
gólniejsze, dotyczące działania 
i świadectwa Kościoła na zew
nątrz (np. poparcie inicjatyw  
budowy Szpitala Ewangelickie
go w Warszawie, odpowiedź na 
apel Światowego Aliansu Ko
ściołów Reformowanych w 
sprawie modlitw wstawienni
czych za ludzi prześladowanych,

z uwzględnieniem specjalnej 
modlitwy w intencji duchowne
go reformowanego, ks. Kao, 
który od lat przetrzymywany 
jest w więzieniu na Taiwanie 
za niezłomne składanie chrześ
cijańskiego świadectwa; popar
cie uchwały Zgromadzenia w 
Ottawie o wspólne działanie 
wszystkich Kościołów reformo
wanych na świecie za sprawą 
utworzenia Międzynarodowej 
Konwencji przeciwko stosowa
niu tortur). Część wniosków 
Synod przyjął jako uchwały, 
część zaś jako zalecenia dla 
Konsystorza.
Przed godziną 11 obrady przer
wano i członkowie Synodu udali 
się do kościoła na uroczyste na
bożeństwo, podczas którego 
sprawowany był sakrament Ko
munii Świętej. Kazanie (patrz 
s. 3) wygłosił ks. bp Z. Tranda. 
Krąg przystępujących do Wie
czerzy Pańskiej nie mieścił się 
w prezbiterium i ludzie wypeł
nili przestrzeń od krzyża aż pod 
rzędy ławek. Dla wielu z nas 
był to najradośniejszy moment 
w ciągu całego Synodu. Ten wi
domy fakt, że tylu braci i tyle 
sióstr samych siebie ośmieliło 
się postawić jako ofiarę żywą 
i świętą, na świadectwo Męki, 
Śmierci i Zmartwychwstania, 
na świadectwo Miłości — na
pełnił serca uczuciem spokoju 
i pewności, że jak długo Kościół 
wiernie naśladuje Jezusa Chry
stusa, tak długo naprawdę nie 
musi się lękać o swoje jutro. 
Po nabożeństwie rozpoczęły się
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obrady nad problematyką do
kumentu „Wezwani do składa
nia świadectwa w czasach dzi
siejszych”  Wprowadzały do dy
skusji dwa referaty, opracowa
ne przez ks. Jerzego Stahla 
i p. Witolda Bendera. Po
nieważ podstawą obu refe
ratów był tekst wspomnia
nego dokumentu, omówione
go dość szczegółowo w nr 4 i 5 
„ Jednotyfy, nie miejsce teraz na 
ich streszczanie. Warto tylko 
wyjaśnić, że ks. Jerzy Stahl 
skoncentrował się na problema
tyce wewnątrzkościelnej (dok
tryna i praktyka) z bezpośred
nim odniesieniem do sytuacji 
polskiej, p. Witold Bender nato
miast szczegółowo omówił po
słannictwo Kościoła reformowa
nego w świetle zadań, jakie sta- 
wia przed nim sytuacja współ
czesnego świata. Dyskusja od

bywała się w czterech grupach, 
których zadaniem było skon- 
cetrowanie uwagi na następują- 
jących tematach: 1) Nabożeń
stwo w Kościele reformowa
nym, 2) Wewnętrzna wspólnota 
w Kościele i stosunek do innych 
wyznawców Jezusa Chrystusa, 
2) U trój Kościoła i urząd du
chownego, 4) Uczniostwo Chry
stusowe —  wolność chrześcijań
ska —  karność w Kościele.
Po zakończeniu dyskusji w gru
pach czworo liderów przedsta
wiło jej wyniki na zebraniu ple
narnym. Z satysfakcją trzeba 
odnotować fakt, że była to dy
skusja rzeczowa i pogłębiona, 
że przyniosła ciekawy materiał 
w postaci wniosków teologicz
nych i praktycznych. Ksiądz Bi
skup w pewnym momencie wy
raził się, że jest wprost zbudo
wany jej poziomem a także

zdyscyplinowaniem delegatów, 
którzy nie tracili czasu na mó
wienie „obok” , ale ściśle trzy
mali się tematów. Dzięki temu 
zgromadzono bogaty materiał, 
który po opracowaniu i uzupeł
nieniu wynikami dyskusji w 
zborach, wysłany zostanie jesz
cze w tym  roku do Światowego 
Aliansu jako oficjalny głos pol
skiego Kościoła Ewangelicko- 
-Reformowanego na temat skła
dania świadectwa o Ewangelii 
w czasach i warunkach, w ja
kich nas Bóg postawił. 
Ponieważ zrelacjonowanie wy
ników pracy czterech grup pro
blemowych zajęłoby zbyt wiele 
miejsca, „Jednota” zamieści ten 
materiał w późniejszym termi
nie w postaci oficjalnego doku
mentu, jaki skierowany zosta
nie do Genewy.

B.St.

JOANNA J. MIZGAŁA

Sesja Klingerowska
11 maja 1984 w Ośrodku „Augustinum” w Oj- 
rzanowie koło Warszawy odbyło się sympo
zjum naukowe pt. „W poszukiwaniu teologii 
prawdziwie ekumenicznej (refleksja nad dorob
kiem teologicznym ks. Jerzego Klingera)”. Myśl 
tego, zmarłego kilka lat temu duchownego i 
ekumenisty prawosławnego stała się podstawą 
dwóch referatów i zainspirowała późniejszą dy
skusję. Zgodnie z dewizą ks. Klingera, że „au
tentyczna teologia ma wymiary uniwersalne, a 
miłość otwiera nowe horyzonty”, sympozjum 
miało charakter interwyznaniowy, jakkolwiek 
z pewną przewagą liczebną strony katolickiej, 
organizatora spotkania. Najskromniej reprezen
towany był ewangelicyzm, gdyż tylko w liczbie 
2 osób. Jednakże nie umniejsza to wcale war
tości myśli tam wygłoszonych również dla na
szego kręgu wyznaniowego.

Pierwszy referat wygłosił prof. Jerzy Nowo
sielski. Zarysował on sylwetkę ks. Klingera na 
tle współczesnej myśli prawosławnej, szczegól
nie podkreślając jego intelektualne powiązania 
z Sergiuszem Bułgakowem i Włodzimierzem 
Sołowjowem, dwoma heterodoksami prawo
sławnymi, których myśl do dziś wzbudza roz
liczne kontrowersje. Przy całym ich ducho
wym pokrewieństwie istnieje jednak zasadni
cza różnica — stwierdził referent — o ile myśl 
tamtych tworzyła się w ciągłej polemice, a na

wet walce ze „stróżami ortodoksji”, o tyle ks. 
Klinger mógł kształtować swe poglądy w at
mosferze pozbawionej tych emocji, z większym 
marginesem luzu. Druga różnica to fakt, że 
tamci byli poszukiwaczami totalnej, wszech- 
obejmującej wizji, ks. Klinger zaś bardziej był 
zainteresowany konkretnym szczegółem, który 
stawał się dla niego inspiracją.

Rysem typowo prawosławnym jego uimysło- 
fcrości była wszechstronność. Był liturgistą i 
moralistą, teologiem i ekumenistą. Jednakże 
posiadał dar scalania tych wszystkich powołań 
w jedną syntezę myśli typowo prawosławnej, 
acz otwartej na dorobek innych tradycji. Nie 
chciał być nigdy nazywany teologiem prawo
sławnym — powiedział prof. Nowosielski — 
on nim po prostu był. Tym, co szczególnie go 
wyróżniało, było jego zainteresowanie dla 
wszelkich myśli heterodoksyjnych i ruchów 
„pogranicznych” w obrębie chrześcijaństwa. W 
tym punkcie profesor przypomniał fakt jego 
dużego przejęcia się ideą ruchu mariawickiego. 
Ze względu na swą otwartość na ten typ myś
lenia ks. Klinger miał dwuznaczny stosunek do 
„urzędowego ekumenizmu” — ważył tu fakt, 
że ruch ekumeniczny w tej postaci ograniczał 
się do obszaru tradycyjnego chrześcijaństwa, 
bez uwzględniania jego odnóg mniej sformali
zowanych. Dostrzegał też inne wady tego ze-
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strukturalizowanego ruchu, takie jak minima
lizowanie punktów spornych i maksymalizowa
nie idei wspólnoty.
W swym myśleniu teologiczno-historycznym 
zanegował też istnienie idealnego zboru pra- 
chrześcijańskiego. Kościół musi, według niego, 
odnosić swą egzystencję nie do nie istniejące
go ideału takiego zboru, lecz do rzeczywistości 
Zmartwychwstania, obecnej tu i teraz. Tą myś
lą zakończył profesor Nowosielski swe wystą
pienie.
Następny referat pt. „Humanizm chrześcijań
ski w służbie jedności,, wygłosił ks. prof. Wi
told Benedyktowicz. Na wstępie wyjaśnił dwu
znaczność pojęcia „hlumanizm,, we współczes
nym świecie i powody jego niechętnej raczej 
recepcji w teologii ewangelickiej, szczególnie 
jej odmianie dialektycznej, wywodzącej się od 
Karola Bartha. Dystansując się od rozumienia 
humanizmu jako ukrytej antropologii, refe
rent nawiązał do starożytnego źródłosłowu sło
wa „humanistyczny” (humanus — (Ludzki — 
przyp. red.) i mówił o humanistycznej posta
wie ks. Klingera w tym sensie. Wpływ na 
kształtowanie takiej postawy wywarła atmo
sfera domu rodzinnego (ojciec, Witold Klin
ger — filolog klasyczny), a także studia na U- 
niwersytecie Jagiellońskim u prof. Tatarkiewi
cza i Romana Ingardena, wybitnego fenomeno
loga. Również podróże miały swój udział w 
kształtowaniu humanizmu ks. Klingera: a więc 
Włochy, Jerozolima, Afryka i miejsce, z któ
rym czuł się związany szczególnie — Taize.

Prof. Benedyktowicz podkreślił zmysł arche
ologiczny ks. Klingera, w sensie trafnego, her- 
meneutycznego odczytywania istoty wykopa
lisk i ich znaczenia dla przekazu biblijnego.
Następnie mówca zwrócił uwagę na kilka spe
cyficznych cech materii teologicznej dzieł ks. 
Klingera. Jego główną tęsknotą — stwierdził — 
była tęsknota do syntezy i integracji nauk. Wy
różniało go to w „wieku specjalizacji” i ogra
niczonych specjalistów. Na teologię patrzył 
jakby z podwójnej perspektywy: trynitarnej i 
pneumatologicznej. Ona przenikała dogłębnie 
jego twórczość, a osadzona była w głęboko 
przez niego przeżywanej tradycji skrypturys- 
tycznej, do której czuł się przywiązany, acz nie 
był nią ograniczony. Przywiązywał dużą wagę 
do wolności w jej obrębie. Tradycję rozumiał 
przez pryzmat patrystyki; głęboko był przy
wiązany do dzieł Ojców Kościoła. Jako jeden 
z elementów tradycji prawosławnej w naszym 
kraju podkreślał dziedzictwo słowiańskie. 
Następnym istotnym rysem był zmysł eschato
logii i sakramentologii. Upatrywał realizację 
eschatonu już w ziemskiej realności, w życiu 
sakramentalnym.
Cechą jego ekumenizmu — stwierdził prof. 
Benedyktowicz — był brak sztywności, otwar
tość wyrażająca się w przezwyciężaniu dualiz
mu Wschód-Zachód w sensie eklezjologicznym. 
Najpełniejszy wyraz ekumenizmu widział nie

w zjednoczeniu instytucjonalnym, lecz w peł
niejszym przeżywaniu wspólnoty sakramental
nej braci rozdzielonych. Jedyną wątpliwość 
zgłosił profesor Benedyktowicz odnośnie pew
nych tendencji słowiamofilskich obecnych w 
dziele 'księdza Klingera. Referent w swoich u- 
wagach końcowych zwrócił uwagę na charak
terystyczną cechę psychologiczną osobowości 
księdza — jego brak rozbicia wewnętrznego i 
kryzysu identyczności. To dawało mu spokój 
ducha i pewność. Profesor Benedyktowicz za
kończył swe wystąpienie pięknym akcentem 
osobistym — fragmentem Trenu Dawida na 
śmierć Jonatana.
Po tych dwóch referatach przewodniczący ob
rad, prof. Andrzej Grzegorczyk, zasugerował 
pewne tematy do dyskusji, takie jak: czy ist
nieje coś takiego jak duszpasterskie spłycenie 
myśli teologicznej (było to nawiązaniem do u- 
wagi prof. Nowosielskiego, że wybitni myśli
ciele zazwyczaj funkcjonują w świadomości 
kościelnej w postaci uproszczonej, z wygładzo
nymi kantami i usuniętymi ostrymi miejscami 
spornymi), czy istnieje prawdziwe chrześcijań
stwo, jeśli nie mamy odniesienia do pierwot
nego ziboru jako ideału, oraz czy eschatologia 
jest w ogóle potrzebna (najbardziej prowoka
cyjna teza profesora).
Dyskusja, bardzo ożywiona, rozwinęła się wła
ściwie tylko w jednym kierunku, mianowicie 
eklezjologicznym. Jest to jedyny powód pew
nego niedosytu z jej przebiegu. Cokolwiek by 
powiedzieć o jej jednostronności, była ona is
totna i wartościowa. Szczególną zasługę należy 
tu przypisać prof. Jerzemu Nowosielskiemu, 
pełnemu erudycji i nowych koncepcji teolo
gicznych. Wiele kontrowersji wzbudziła jego 
myśl, że Kościół, którego stałym elementem 
jest kenozis (gr. ogołocenie, uniżenie, wynisz
czenie) w świecie, nie powinien odpowiadać za 
poprzednie błędy swej historii, lecz za świa
dectwo, jakie iskłada tu  i teraz. Ta kenozis nie 
powinna być powodem do zgorszenia, lecz oka
zją do składania świadectwa. Czy więc powsta
je problem dyskontynuacji historii Kościoła? 
Bóg powołuje każde pokolenie na nowo, ale 
Kościół jest ten sam — replikował prof. Be
nedyktowicz.

Następnym wątkiem dyskusji była refleksja 
nad ostatnią książką ks. Klingera pt. „Istota 
prawosławia”, której ogólny przegląd dał ks. 
Michał Czajkowski. W nawiązaniu do różnych 
momentów tej wypowiedzi głos zabierali ks. 
Henryk Paprocki i ks. prof. Wacław Hrynie
wicz. Na koniec zwrócono uwagę na zawarte 
w książce fragmenty poezji ks. Klingera, nie
zbyt dotąd znanej szerszemu ogółowi, a wartej 
ro zpowszechnienia.
Była to pierwsza z planowanych sesji w Ośrod
ku „Augustinum” i trzeba powiedzieć, że był to 
start pozytywny. Należy życzyć Ośrodkowi, 
aby utrzymał tak wysoki poziom na następ
nych tego typu spotkaniach.
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JANUSZ SĘKOWSKI

Ratujmy cmentarze zabytkowe

W dniach od 2 do 5 maja obradował w Halinie 
pod Wyszkowem IV Ogólnopolski Zjazd Kon
serwatorski — Halin IV, poświęcony ochronie 
cmentarzy zabytkowych, zorganizowany — po
dobnie jak poprzednie* — przez Ministerstwo 
Kultury i Sztuki oraz Stowarzyszenie PAX. 
Uczestniczyli w nim przedstawiciele Minister
stwa Administracji i Gospodarki Terenowej, 
Urzędu ds. Wyznań, Wojewódzkich Konserwa
torów Zabytków, Biur Badań i Dokumentacji 
Zabytków, Kościołów: prawosławnego, ewange
licko-augsburskiego, ewangelicko-reformowa
nego oraz Związków Religijnych: Wyznania 
Mojżeszowego i Karaimskiego, historycy sztu
ki, architekci, etnografowie i historycy. Z Mi
nisterstwa Kultury i Sztuki obecni byli: dyrek
tor Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków — 
Generalny Konserwator PRL — doc. dr And
rzej Gruszecki, jego zastępca, dyrektor Zarządu 
Ochrony i Konserwacji Założeń Ogrodowo-Pa- 
łacowych — mgr A. Michałowski oraz dr inż. 
Elżbieta Baniukiewicz, która położyła duże za
sługi w podejmowaniu działań zmierzających 
do ratowania cmentarzy zabytkowych. Szeroko 
reprezentowany był drugi organizator imprezy 
— Stowarzyszenie PAX.

Głównym przedmiotem obrad były sprawy 
związane z tzw. kartą cmentarza. Należy przy
pomnieć, że przed czterema laty wszystkie wo
jewództwa zostały zobowiązane do jej wypeł
nienia i zinwentaryzowania za jej pomocą 
cmentarzy na swoim terenie. Mimo pewnych 
niedoskonałości, karta ta ma służyć zebraniu 
danych o stanie cmentarzy w Polsce, które 
z kolei będą stanowiły podstawę decyzji co do 
dalszych losów tych cmentarzy i umożliwią 
przyjęcie taktyki postępowania zarówno wobec 
poszczególnych obiektów, jak i w skali całego 
kraju. Sprawozdanie z realizacji tego zadania 
przedstawiła dr Elżbieta Baniukiewicz. Oka
zuje się, że akcja przebiega bardzo nierówno
miernie — kilka województw już ją zakończy
ło, a aż dziesięć w ogóle nie rozpoczęło. W 
związku z tym Międzyresortowy Komitet ds. 
Ochrony Cmentarzy Zabytkowych, przemiano
wany w czasie Zjazdu na Krajowy, wystąpił 
z wnioskiem o wprowadzenie na okres dwóch 
lat w Urzędach Wojewódzkich Konserwatorów 
Zabytków dodatkowego etatu w celu spraw
niejszego zakończenia akcji. Wydaje się to moż
liwe, zwłaszcza że — jak wskazuje kalkulacja 
ekonomiczna, biorąca pod uwagę koszt zleca
nia tych prac innym instytucjom — uzyska się 
dzięki temu znaczne oszczędności i przyspieszy 
wykonanie prac.

Nie czekając na zakończenie akcji ewidencyj
nej, na wielu cmentarzach podjęto prace kon
serwatorskie (podejmować je trzeba, gdyż w 
przeciwnym wypadku znaczna część zabytko
wych nekropolii zniknie), ale — przy braku 
wizji całości działań w skali kraju — szły one 
w fałszywym kierunku. W czasie obrad prze
wijała się myśl, wyrażana w różnej formie, 
że — biorąc pod uwagę brak kultury społe
czeństwa, dewastującego zabytki sepulkralne, 
oraz sporadyczną i niezrozumiałą działalność 
administracji likwidującej zabytkowe cmenta
rze — wykonywanie całościowych konserwacji 
cmentarzy, narażonych powtórnie na te same 
działania, nie ma sensu. Zresztą nigdzie się te
go na świecie nie robi. Ożywioną dyskusję wy
wołało wystąpienie dr. A. Biernata z Instytutu 
Historii Uniwersytetu Warszawskiego, który 
konsekwentnie od wielu lat zajmuje się inwen
taryzacją inskrypcji z warszawskich cmenta
rzy (podobne prace są prowadzone i w innych 
ośrodkach). Dr Biernat wychodząc z założenia, 
że cechą cmentarzy jest ich powolne zanikanie 
(ale nie celowe dewastowanie), uważa, iż my, 
współcześni, możemy jedynie w sposób możli
wie najbardziej doskonały zachować materiał 
inskrypcyjny.

Zjazd podjął decyzję konsekwentnego dopro
wadzenia do końca akcji ewidencji cmentarny. 
Wskazano wiele nie wykorzystanych dotąd 
sposobów jej usprawnienia i przyspieszenia. Na 
przykład prof. A. Czapska z Wydziału Archi
tektury Politechniki Warszawskiej wskazała 
dokumentację, z której można czerpać dane o 
charakterze budowlanym przy opracowywaniu 
karty cmentarza, przedstawiciel Ministerstwa 
Administracji i Gospodarki Terenowej podpo
wiedział, skąd uzyskać informacje o charakte
rze geodezyjnym, a historycy — o archiwal
nym.

Drugim ważnym problemem poruszanym na 
Zjeździe było tworzenie lapidariów. Pod. naz
wą tą przyjęło się rozumieć miejsce, na któ
rym skupiono zabytki sepulkralne (płyty, na
grobki, pomniki itp.) zwiezione z różnych 
cmentarzy. Na lapidaria przeznacza się okreś
lone kwatery na cmentarzach istniejących lub 
działki na terenach cmentarzy już zlikwidowa
nych, lokalizuje się je także w parkach lub

* Poprzednie zjazdy na ten temat odbyły się również 
w Halinie w latach 1980, 1981 i 1983. O II Zjeździe 
pisała w „Jednocie” Aileksandra Sękowska: „Cmenta
rzom na ratunek”, nr 2/812.
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w jeszcze innych miejscach. Bardzo ciekawy 
referat na ten właśnie temat wygłosił dr T. 
Rudkowski z Instytutu Sztuki PAN. Ukazał on 
niebezpieczeństwa płynące z faktu, że utwo
rzenie lapidarium traktuje się często jako naj
łatwiejsze załatwienie problemu kilku niszcze
jących cmentarzy, a brak spopularyzowanej i 
dokładnej definicji, czym jest lapidarium w 
naszych warunkach, oraz swoista moda na ich 
tworzenie — pogłębiają to niebezpieczeństwo.

Wyliczył też podstawowe wymagania realizacji 
takich programów. Przede wszystkim cmentarz 
lub nawet pojedynczy zabytek sepulkralny pla
nowany do przeniesienia musi znajdować się 
w sytuacji nie dającej możliwości chronienia 
go i konserwowania na miejscu (niezależnie 
od spełniania ogólnie obowiązujących przepi
sów cmentarnych i sanitarnych). Musi też być 
wykonana pełna dokumentacja jego stanu 
wcześniejszego i ostatniego. Nie jest również 
obojętne miejsce zakładania lapidarium ani je
go rzeczywista społeczna akceptacja i pełne 
zabezpieczenie.

W tym kontekście przedstawione założenia 
przyszłego lapidarium wyznaniowego naszego 
Kościoła — w Żychlinie — znalazły pełne po
parcie dyskutantów i akceptację Krajowego 
Komitetu ds. Ochrony Cmentarzy Zabytko
wych. Warto tu przypomnieć motywy decyzji 
utworzenia tego lapidarium, podjętej przez 
Konsystorz i Kolegium Parafii Ewangelicko- 
-Reformowanej w Żychlinie. Punktem wyjścia 
były sprawdzone i udokumentowane wiado
mości o niszczeniu naszego cmentarza w Sielcu 
(gmina Staszów w województwie tarnobrzes
kim, niecałe 20 km od Rakowa). Jak wiadomo, 
do wojny egzystowała tam nasza parafia, a w 
zeszłym roku miejscowa parafia katolicka wyre
montowała zniszczony po wojnie budynek koś
cielny. Innymi słowy: cmentarz nasz zniknie 
stamtąd w najbliższym czasie, zwłaszcza że 
płyty już są zepchnięte na trzy stosy (znajdują 
się wśród nich XVIIUwieczne, a są znaczne 
szanse na odkrycie wcześniejszych). Przy re
moncie zabytkowych nieruchomości parafii 
żychlińskiej (patrz „Jednota” 1983, nr 2) wy
gospodarowano natomiast odpowiedni teren 
wokół kościoła, dzwonnicy i mauzoleum rodzi

ny Bronikowskich. Biorąc pod uwagę historię 
tej parafii, możliwości eksponowania i ochrony 
przyszłego lapidarium, jego lokalizacja w Żych
linie wydaje się idealna. Na marginesie warto 
wyrazić życzenie, by więcej zabytków sepul
kralnych naszego wyznania nie znalazło się w 
sytuacji analogicznej do Sielca.

Powróćmy jednak do obrad Zjazdu — Halin 
IV. Poruszono tam również szereg problemów 
natury praktycznej i technicznej. Zasady kon
serwacji zabytkowego żeliwa i innych metali 
poglądowo przedstawił mgr S. Sękowski z In
stytutu Mechaniki Precyzyjnej z Warszawy. 
Uczestnicy zapoznali się ze stroną praktyczną 
zagadnienia w państwowym warsztacie w Węg
rowie. Wykonywane są tam już prace na zle
cenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Łomży. Prof. Majdecki z warszawskiej 
SGGW zanalizował fizyczne możliwości zaj
mowania nowych terenów pod nowe cmenta
rze. Lansował możliwość nierozszerzania tych 
terenów dzięki zastosowaniu rotacyjności 
miejsc (wydaje się to jednak niemożliwe z po
wodu trwałości lastrikowych nagrobków) oraz 
„dopełnianiu” już nie używanych cmentarzy 
wyznaniowych (ten wariant ma również małe 
szanse po zaobserwowaniu, jak postępują wła
dze komunalne przy zajmowaniu cmentarza 
prawosławnego w Łomży). Autorzy z Akade
mii Sztuk Pięknych w Warszawie, pracujący 
pod kierunkiem prof. A. Szczepińskiego, przed
stawili propozycje współczesnych pomników 
nagrobnych, a dr T. Swat z PAX wygłosił re
ferat o grobach i pamiątkach insurekcji koś
ciuszkowskiej. Z zagadnieniem działania spo
łecznych komitetów ochrony konkretnego 
cmentarza uczestnicy Zjazdu zapoznali się w 
czasie oględzin cmentarza w Łomży.

Obrady IV Ogólnopolskiego Zjazdu Konserwa
torskiego skłaniają do następującej refleksji: 
to, co się czyni, by chronić i ratować cmenta
rze zabytkowe, inspirowane jest przez ludzi 
o autentycznym zacięciu społecznikowskim, lu
dzi działających z pasją, wykorzystujących 
siwoją wiedzę i energię w sposób nieikomer- 
cjalny. Przyjdzie im jeszcze pokonać wiele 
barier i przeszkód. Stańmy po ich stronie, by 
uratować to, co jeszcze zostało.

Przypominamy naszym Czytelnikom , że 5 sierpnia (n ie d z ie la ) 
w program ie IV Polskiego Radia (fa le  średnie i u ltra k ró tk ie ) 
o godzinie 18.00 będzie transm itowane nabożeństwo Kościoła 
Ewangelicko —  Reformowanego.

R e d a  k e j a
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Pod koniec XVIII wieku Peszkowie byli jeszcze rodzi
ną saską wyznania- e wangelicko-auigsiburskiego. Sa
muel Traugott (ciekawe, choć nie do prześledzenia by- 
łyfby związki Traugottów z Trauguttami!) uirodzil się 
w Budzis-zynie, zapewne w rodzinie saskiej z rodowo
dem łuiżyokim. Ukończył akademię wojsikowo-leka r- 
ską w Dreźnie, słuiżyił jako chirurg w armii saskiej 
i dosłużył się stopnia starszego chirurga szpitali polo- 
wyoh. Pod sztandarami Napoleona uczestniczył w 
kampaniach I18O6 i 1(809 r., w bitwach pod Jeną, Ra- 
tyzboną, Esslimg i Wagram. W 1811 r. opuścił służbę 
saską i wstąpił do armii Księstwa Warszawskiego 
w stopniu s/ztaibschir urga. Odbył całą kampanię ro
syjską li8(12 r., w bitwie pod Możajskiem został ciężko 
kontuzjowany w pierś odłamkiem granatu. Po zajęciu 
Moskwy dostał się do niewoli rosyjskiej i był inter
nowany w różnych miejscach guberni saratowskiej, 
na koniec w Orle. Gdy jeńcy sascy wracali w U813 r. 
do Saksonii, droga ich wiodła przez Białystok i Płock.
Znalazłszy się znów w Polsce, Samuel Peszke posta
nowił już jej nie opuszczać i osiedlił się w Płocku, 
gdzie pracował jako chirurg w szpitalach. W dobie 
Królestwa Kongresowego praktykował w Płocku jako 
lekarz cywilny do 1/834 r., kiedy przeszedł na emery
turę. Obu synów przeznaczył do Wojska Polskiego, 
czemu przeszkodził wybuch powstania listopadowego. 
Zmarł Samuel Peszke w li837 r. i został pochowany 
na cmentarzu ewangelickim w Płocku. Swoje przeży
cia 1812 r. opisał w pamiętniku „Mój pobyt w niewoli 
rosyjskiej w roiku L81i2”, który z niemieckiego prze
tłumaczył na polski jego wnuk, Józef Emilian. Pa
miętniki Peszikag-o drukowała w 1912 r. „Biblioteka 
Warszawska”, osobno w formie książkowej Ukazały 
się w H9(13 r. w Warszawie wraz z życiorysem autora.

Ignacy Peszke. bohater tego szkicu, był w prostej linii 
prawnukiem Samuela, synem Józefa Emiliana, lęka-

ZAPISALI KARTY HISTORII

MAREK RUSZCZYĆ

Popularyzotor dziejów ojczystych

rza, historyka medycyny, językoznawcy, literata i ma- 
larza-miniaturzysty (opracował m.in. piękny, ozdobny 
„Adres lekarzy polskich” złożony Kraszewskiemu pod
czas jubileuszu krakowskiego 1879 r.). Jego przodkowie 
byli luteranami, on sam zaś przeszedł na kalwin izm. 
Obrał inną drogę niż pradziad czy ojciec — był dzien
nikarzem, nauczycielem, jednym z najbardziej zasłu
żonych w początkach XX wieku popularyzatorów wie
dzy ojczystej, wśród ludu. Urodził się w Warszawie 
3 kwietnia 1877 r. Studiował na Wydziale Prawa Uni
wersytetu Warszawskiego i w tym już okresie zaan
gażował się we współpracę z Wielką Ilustrowaną En
cyklopedią Powszechną, gdzie redagował dział historii 
powszechnej pod kier unikiem historyka wielkiej miary, 
Tadeusza Korzona. Z wykształcenia prawnik, z zawo
du nauczyciel poświęcił się jednak przede wszystkim 
dziennikarstwu i publicystyce. Politycznie sympatyzo
wał z Narodową Demokracją, reprezentując w niej 
stanowisko zdecydowanie niepodległościowe i anty- 
ugodowe. Od stycznia do marca 1906 r. był redakto
rem i wydawcą czasopisma „Praca Polska”, kontynua
cji „Gońca Porannego i Wieczornego”, który władze 
carskie skonfiskowały. W tym burzliwym okresie re
wolucja. 1905/—łl906 r. Ignacy Peszke znalazł się wśród 
wielu redaktorów i wydawców, którym warszawski 
Komitet Cenzury wytoczył proces o prasowe akcje 
antyrządowe. W jego wypadku skończyło się na 
zamknięciu ,/Pracy Polskiej”, a on sam wyjechał 
z Warszawy, aby przeczekać represje porewolucyjne 
na prowincji. Redagował „Ziemię Lubelską”, a następ
nie „Kaliszanina”.
W 1907 r. pan Ignacy wraca do Warszawy, gdzie do 
19H5 r. prowadzi dział zagraniczny w „Gońcu”. Pod 
pseudonimem Żegota zamieszcza w rubryce „Z notat
nika” cięte felietony, cieszące się dużą poczytnością. 
Skrępowany cenzurą, znajdując się pod obserwacją 
rosyjskich władz policyjnych, ucieka się do przenośni 
i alegorii dla ukazania gwałtów i ucisku narodowego 
w zaborze rosyjskm. Występuje przeciw egoizmowi 
klas posiadających, ujmuje się za losem ludu wiej
skiego i proletariatu, nawołuje do krzewienia oświa
ty ludowej przez zakładanie biblioteczek, czytelni, 
tanich serii wydawniczych. Ugoda, serwilizm, konfor
mizm wobec zaborcy znajdują w nim nieprzejednane
go wroga. W sposób już tajny uczestniczy Igjnacy 
Peszlke w organizowaniu nielegalnej sieci szkolnictwa 
elementarnego i średniego w Królestwie, dostarczając 
mu materiałów z dziejów literatury i historii polskiej. 
Ta niepodległościowa postawa naraża Peszkego na 
coraz częstsze konflikty z kierownictwem Narodowej 
Demokracji, która pod wodzą Romana Dmowskiego 
głosiła w tych latach hasła autonomii w ramach im
perium rosyjskiego, posłowała do Dumy Państwowej, 
nie rezygnując z niepodległości dla Polski, którą od
kładała na... tysiąc lat, dla przyszłych pokoleń, jak
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ironizował gorzko Józef Piłsudski. Endecja, dyspo
nująca rozległą kadrą, stosująca różne stopnie orga
nizacyjnego wtajemniczenia, prowadząca robotę na
rodową na różnych szczeblach», nie tylko legalnych, 
nie chciała jednaik rozstawać się z takimi ludźmi, jak 
Ignacy Peszke. Jej czołowi politycy nigdy nie wy
kluczali, że powstanie układ międzynarodowy, kiedy 
sprawa niepodległości Polski stanie na porządku dzien
nym, a  wtedy grupa antyiugodowa i niepodległościowa 
w stronnictwie byłaby nieocenionym atutem, legity
macją patriotyzmu obozu narodowego. Jeśli istniały 
rozdźwięki między Peszkom a stronnictwem w spra
wach politycznych, ,to w dziedzinie spraw społecznych 
był pan Ignacy zdecydowanym zwolennikiem solida
ryzmu, przeciwnikiem ruchów rewolucyjnych i rady
kalnych.

Zwolennik oświaty powiszechneji wspierał czynnie 
prace Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, 
m.in. skatalogował bibliotekę Towarzystwa.

W sierpniu 1915 r. Rosjanie opuszczają Warszawę, 
w wyniku zmagań wojennych Królestwo zajmuje 
armia niemiecka. W początkowym okresie, pragnąc 
zjednać sobie Polaków, Niemcy czynią szereg kon
cesji na rzecz polskości: powstaje w Warszawie Strać 
Obywatelska', rozpoczynają prace zamknięte przez 
władze carskie Uniwersytet i Politechnika Warszaw
ska, wolno wydawać zakazane dotąd ksiąiżki polskie 
i pisać o narodowej przeszłości. Peszike zostaje komi
sarzem dzielnicy staromiejskiej Straży Obywatelskiej. 
Jest współinicjatorem postawienia na szańcach wol
skich we wrześniu 1915 r. krzyża ku czci obrońcy 
Woli w 1831 r., generała Józefa Sowińskiego. Z na
dzieją spogląda na Legiony Polskie Józefa Piłsudskie
go, widząc w nich zalążek przyszłego Wojska Polskie
go. Pod pseudonimem Sarmata w latach H910—1918 
zamieszcza artykuły historyczne w „Godzinie Polski”, 
„Ilustracji Polskiej”, „Głosie Stolicy”, „Wiarusie”, 
wpisując się do rzędu najwybitniejszych popularyza
torów wiedzy o przeszłości ojczystej.

Udzielał się też Peszke na polu opieki charytatyw
nej: pracował w Wydziale Opieki nad Dziećmi i Mło
dzieżą Rady Głównej Opiekuńczej (RGO), był wizyta
torem generalnym ochron i schronisk RGO. W okresie 
I wojny podjął zarzuconą pracę nauczycielską: wy
kłada! historię Polski i powszechną w gimnazjach 
Edwarda Rontalera, Towarzystwa im. Józefa Pankie
wicza (późniejsze gimnazjum im. Tadeusza Czackiego), 
im. Mikołaja Reja, Szkole Mazowieckiej, gimnazjum 
Magnusa Kryńskiego i na Kursach Dokształcających 
dla Wojskowych, a także na prywatnych pensjach 
żeńskich Kazimiery Kochanowskiej», Cecylii Landauo- 
wej i Marii Tarniewskiej. Jeździł też po kraju z licz
nymi, odczytami o tematyce historycznej i literac
kiej.

Najszerzej rozwinął jednak Ignacy Peszke skrzydła 
jako wytrawny i» doskonały popularyzator wiedzy 
o przeszłości ojczystej w ramach Biblioteki Nowości 
Towarzystwa „Czytaj”, które miało ambicje dociera
nia „pod strzechy” i do robotniczych suteren (dawano 
odpowiednio wysokie nakłady i niskie ceny). Było to 
Towarzystwo Szerzenia Oświaty Drukowanym Sło
wem. Aiby umożliwić czytelnikom lekturę w jedyny 
dzień, kiedy ludzie ciężkiej pracy mieli nieco czasu —

w niedzielę i święta — książeczki „Czytaj” ukazywały 
się w dni: przedświąteczne. Prezentowano utwory „o
najiważniejiszyclh sprawach', które powinny obchodzić 
obywateli Ojczyzny, członków Narodu Polskiego”. 
W niektórych tomikach dawano motto szersze, praw
dziwie roma»ntyczne: „Iskra, padając na prochy, uwal
nia potęgę ukrytą, co zdolna jest burzyć opoki. Słowo 
jest właśnie jak iskra i jako iskra moc może wyzwo
lić, gdy zapadnie w duszę człowieka i zbudzi. Niech
że słowa miotają iskry, powiedzą ludziom o mocy 
ich własnej — zaklętej, uśpionej, zapalą potęgę i wy
zwolą czyny”.

Tą potęgą, tym nosicielem czynów dla Polski jest lud 
polski. Ku niemu autorzy i wydawcy „Czytaj” miotali 
owe „iskry dynamitowe”. Kończyły się przecież zma
gania I wojny światowej., Polska i jej sprawy zaczy
nały się liczyć na międzynarodowym forum, od Po
laków zależało, czy tę Polskę wywalczą z bronią 
w ręku. Dla żołnierzy Legionów postaci Kościuszki, 
Kilińskiego, Sowińskiego, Traugutta stawały się żywy
mi wzorcami bohaterstwa i ofiary. Peszke napisał do 
„Czytaj” szereg broszur popularyzujących czyny zbroj
ne Polaków podczas powstań narodowych i postaci 
wielkich Polaków: „Dzień chwały polskiej. Na pa
miątkę uroczystości w Grochówie dnia 13 lipca 1916 
roku” (1<916), „Jenerał Romuald Traugutt, ostatni Na
czelnik Narodu” (Ii916), „Szturm Warszawy (6 i 7 
września 1831 roku)” (1916), „29 listopada 1830 r.” 
(1917, następne wydania 1920 i 1900), „Tadeusz Koś
ciuszko” (1917). W swej pracy o Traugucie wypowiada 
Peszke wiele słów krytycznych wobec pozytywizmu 
i idei „pracy organicznej”, winiąc ten kierunek za 
potępianie powstań, wszelkiej roma-ntyki, całej marty
rologii polskiej, która była naszym udziałem pomię
dzy rokiem 181® a latami po upadku powstania 
1863 r.:

„Nie zawiniła tu jedynie władza moskiewska, choć 
stale o Powstaniu Narodowym pisać nie pozwalała, 
nie mogła nam przecież przeszkodzić, abyśmy żywym 
słowem te dzieje z pokolenia na pokolenie przekazy
wali (...). Winowajcą tej obojętności względem Po
wstania Narodowego, a nawet niechętnej o nim pa
mięci był »pewien odłam społeczeństwa naszego, któ
ry po roku 1864 wziął sobie za dewizę słowa Alek
sandra II »żadnych marzeń«. Potępiając »Tomantycz- 
nosć« i »Zbrodniczą lekkomyślność« bohaterów Po
wstania, z hałasem wystawił hasła »pracy u pod
staw«, »pracy organicznej« — ale to były tylko słowa, 
rzeczywisty zaś program polegał na robieniu- kariery 
osobistej, ze skrupulatnym uwzględnieniem' wszelkich 
zakazów władzy rosyjskiej. Ludzie p racy  u podstaw« 
zostawiali »najspokojniej podstawę narodu, masy lu
dowe, w rękach pisarzy gminnych i komisarzy włoś
ciańskich — bo pójście w lud groziło zatargami z tą 
władzą. Ludzie »pracy organicznej« niczym nie starali 
się zapobiec temu, że organizm narodowy traci jedno 
po drugim wiązanie i w kupę lotnego piasku się zmie
nia — bo tak chciała polityka rządu najezdniczego, 
a oni tylko w ramach, przez ten rząd nam nakreś
lonych działać chcie»li (...). Jest obowiązkiem narodu 
poznać zbożną pracę, szlachetne wysiłki, ofiarną mę
kę wielkiego pokolenia z roku 1863. Wybitni ludzie 
tych czasóW muszą być przez nas bliżej pozna»ni, ich 
imiona winny być z powszechną czcią powtarzane (...).
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A wśród tego niezwykłego ofiarnością i dzielnością 
pokolenia wybija się na pierwszy plan dostojna postać 
jednego z najlepszych synów Polski, jenerała Traugu
tta, dyktatora, ostatniego Najwyższego Naczelnika na
rodu polskiego”.

Pochwała bohatera łączy się więc u Peszkego z ak
ceptacją, pochwałą „szaleństwa” 1'863 r. Bez takich 
szaleństw naród usnąłby w niewoli, zginął. Podkreśla 
autor trudną drogę wewnętrzną, jaką przebył Trau
gutt: wyższy oficer w służbie carskiej do swej boha
terskiej roli wodza „polskich buntowników” dojrze
wał powoli, przez dowództwo nad powstaniem kobryń- 
slkim, aż do wzięcia w swe rące dyktatury w chwili 
dla powstania już beznadziejnej. Obowiązek i patrio
tyzm podyktował Trauguttowi ten krok.

Samemu powstaniu styczniowemu poświęcił Peszke 
broszurę „2i2 stycznia 1®63 r.”. Za główną przyczynę 
przekreślonych szans powstania 1863 r. uważa fakt, że 
„pracowano wiele nad organizacją narodową, nic jed
nak lub prawie nic nie przygotowywano się do walki 
zbrojnej z najezdnikiem”. Największą szansę miał 
plan Jarosława Dąbrowskiego z lifcca 1862 r.: zdoby
cie cytadeli oraz twierdzy w Modlinie i odciągnięcie 
w ten sposób wojsk moskiewskich od Warszawy, za
bicie namiestnika i wyższych urzędników rosyjskich 
oraz jednoczesna napaść w jedną noc na prowincjo
nalne garnizony. Niestety, w 1862 r. kadry ruchu na
rodowego nie dysponowały jeszcze siłami, które by 
wykonały ten plan. Potem zaś było za późno. Ciosem 
w plecy były pseudoliiberalne reformy wielkiego księ
cia Konstantego i Wielopolskiego, które odciągnęły od 
idei wybuchu Białych i część Czerwonych. To Wielo
polski był właściwym winowajcą przez świadome 
prowokowanie wybuchu przedwczesnego lub w niedo
godnym terminie, j.aik w momencie branki. „Sądził, że 
wywoła powstanie przedwczesne i nie przygotowane, 
które łatwo będzie zdusić”. Tę ocenę potwierdzają sło
wa samego margrabiego: „Wrzód nabrał, trzeba go 
przeciąć”. Po wieści o brance „wszyscy zrozumieli, że 
nie można się poddać bez oporu temu rozporządzeniu, 
które oddawało na zmarnowanie najlepszą młodzież 
polską”.

Peszke zapoznaje czytelników z dwoma najważniej
szymi aktami powstania: odezwy o jego wybuchu 
i dekretem o zniesieniu pańszczyzny, który nie miał, 
niestety, w warunkach ruchawki żadnej mocy wyko
nawczej, tak iż włościanie polscy uznali, że otrzymują 
zniesienie pańszczyzny z rąik cara w 1864 r. Peszke 
zaznajamia czytelnika tylko z bitwami i potyczkami 
nocy z 2il na 22 stycznia 1863 r., gdyż miał ambicje 
opowiedzenia tylko o przyczynach wybuchu i pierw
szym dniu powstania.

Zgoła inaczej ocenia szanse powstania 1331 r. W ksią
żeczce ipt. „29 listopada r. 1830” ukazuje genezę Kró
lestwa Kongresowego widząc słusznie przyczynę pierw
szych sprzysiężeń patriotycznych w wojsku i wśród 
młodzieży w gwałtach wielkiego księcia Konstantego 
i Nowosiłcowa, Przyczyną szerszą ogólnego wzburze
nia społeczeństwa było świadome gwałcenie wolności 
konstytucyjnych Królestwa. CaT Aleksander I jedną 
ręką tę bardzo liberalną konstytucję nadał, drugą

zezwalał na jej gwałcenie. „Wykazywało to całą bez
nadziejność dalszego współżycia Polski z Moskwą (...). 
Krzewić się zaczęły wśród patriotów spiski, zmierza
jące do wyłamania Polski spod jarzma moskiewskie
go”. Gdy powstanie wybuchło, stało się nadzieją ca
łego narodu, powszechną „rewolucją narodową” Pola
ków. Była dzielna armia, dobra niższa i średnia kadra 
oficerska, zapał narodu, oparcie w dobrze rozwinię
tym gospodarczo kraju — zabrakło sprężystego ośrod
ka władzy. Na długo przed Jerzym Łojkiem, znako
mitym współczesnym historykiem', pisze Peszke o „za
lęknionych starcach — ugodowcach”, 'którzy weszli 
do powstania, aby je zahamować, aby na jego bazie 
wytargować w Petersburgu nowe swobody autono
miczne. Nie wytargowali nic, a powstanie zgubili:

„Warszawa obudziła się w mocy wojska powstańczego 
bez żadnego rządu — bo władze wczorajsze same 
przez się upadły, a nowych powstańcy nie ustanowili. 
Władza leżała na bruku i pochwyciły ją w ręce ży
wioły ugodowe (...), które traciły czas na beznadziejne 
układy z Mikołajem, ograniczyły powstanie do Kró
lestwa Kongresowego — jednym słowem, w zarodku 
je zmarnowały (...). Dopiero po upadku ogół zrozu
miał, jak wielkie mieliśmy siły i jakie szanse powo
dzenia. Spiskowi podchorążowie wyczuli to instynk
tem narodowym i w chwili stosownej za broń chwy
cili. Warstwy kierownicze tego instynktu nie miały, 
nie miały wiary w siły narodu, nie miały zapału do 
tworzenia wielkich dzieł niezbędnego. Nie podchorą
żych nieopatrzność, lecz tamtych brak wiary i brak 
zapału zgubiły sprawę narodową.”

Po pierwszych akordach — akordy ostatnie — „Szturm 
Warszawy (6 i 7 września 1831 r.)”. Oddając należny 
hołd bohaterskiemu obrońcy Woli, generałowi Sowiń
skiemu, powiada Peszke, że mimo jej upadku War
szawa bronić się jeszcze była w stanie. A nawet po 
upadku Warszawy był jeszcze teren i siły dla kon
tynuowania powstania: podczas szturmu Warszawy 
straty Moskali i Polaków były mniej więcej równe — 
ponad 10 tysięcy ludzi. Niestety, armia powstańcza się 
rozprzęgła, wśród wyższego dowództwa dominowały 
nastroje kapitulacyjne. „Ugodowi starcy” kończyli swe 
dzieło!

Broszura Peszkego o Kościuszce ukazała się w 100 
rocznicę zgonu Najwyższego Naczelnika Narodu. Dla 
Peszkego Kościuszko i Traugutt to niejako ludzie z tej 
samej gliny, tej samej miary. Przez życie Kościuszki 
„wiło się pasmo niepowodzeń i zawodów, były w nim 
też pomyłki i błędy — jednej tylko rzeczy ani na 
chwilę w nim nie zabrakło: gorącej miłości Ojczyzny 
i nieustającego poczucia obowiązku jej służenia. Ze 
zmiennym szczęściem, ale z niezmierną wiernością, 
nie myśląc nigdy o sobie, służył jej do końca. Wyczuł 
to naród — i ze swoich wielkich ludzi ukochał naj
więcej skromnego bohatera w siermiędze, który choć 
nie zdołał uchronić Polski od upadku, ocalił jednak 
to, co naród ma najdroższego: honor Ojczyzny”.

W Polsce niepodległej pracował dalej Peszke jako 
nauczyciel w gimnazjach M. Kryńskiego i C. Landauo- 
wej. Dla potrzeb szkolnych opracował teksty do obra
zów Stefana Norblina, m.in. „Król Stanisław August 
w Łazienkach” i „Wróżenie z włóczni”, które wydała 
Polska Składnica Pomocy Szkolnych „Otus”. Nię po-
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Płyta na grobie Ignacego Peszke na cmentarzu ewan
gelicko-reformowanym w Warszawie (foto: ks. Bog
dan Tranda)

rzucał też pracy w RGO będąc dyrektorem VI Bursy 
RGO, przejętej następnie przez Polsko-Amerykański 
Komitet Pomocy Dzieciom i Młodzieży przy ul. Grzy
bowskiej 48. Zainicjował też doniosłą akcję spolszcza
nia nazw ulic i placów Warszawy.

W okresie wojny 1920 r., od sierpnia do października 
1920 r. był Peszke naczelnikiem wart Straży Obywa
telskiej województwa warszawskiego.

W kręgach bibliofili szczycił się dużą biblioteką, cen
ną przede wszystkim dzięki zbiorowi italików, którą 
rejestrował Edward Chwalewik w „Zbiorach Pol
skich”. Zmarł Ignacy Peszke 30 października 1925 r. 
i pochowany został początkowo na cmentarzu ewan
gelicko-augsburskim w Warszawie przy ul. Młynar
skiej. Następnie przeniesiono jego zwłoki na cmentarz 
ewangelicko-reformowany przy ul. Żytniej.

EUGENIUSZ SZULC

Inskrypcje nagrobne 
na warszawskim cmentarzu 
ewangelicko-reformowanym

Jak wynika z obserwacji, pokaźna część zwiedzają
cych nie znane sobie miasta i osiedla ludzkie nie prze
chodzi obojętnie obok napotykanych tam cmentarzy. 
Przyciąga ich tam nie tylko odmienność przeżywa
nych doznań w ciszy zielonego ustronia, stanowiącego 
oazę spokoju wśród zgiełku miejskiego życia; oko 
zwiedzającego z zainteresowaniem spoczywa na pięk
nej architekturze cmentarnej i rzeźbie pomnikowej, 
czy też podziwia bogactwo krat żeliwnych. Obok 
względów estetycznych istnieją jednak inne jeszcze 
czynniki budzące nasze zainteresowanie tymi obiek
tami. Myślę o epitafiach, które dostarczając informa
cji natury biograficznej stanowią zarazem swoistą li
teraturę anonimową. Znajdujemy w niej — w różnej 
formie, podlegającej aktualnej modzie — zawsze te 
same odczucia ogarniające człowieka w obliczu śmier
ci, ten sam nastrój.
Tego rodzaju inskrypcje znajdują się również na war
szawskim cmentarzu ewangelicko-reformowanym. Po
miniemy tutaj umięszczane często na pomnikach wer
sety biblijne; ograniczymy się do napisów noszących 
charakter wypowiedzi poetyckich, których jest 55. Naj
liczniejszą grupę (39) stanowią napisy w języku pol
skim, 6 jest w niemieckim, 5 — w angielskim, 3 fran
cuskie i 2 łacińskie. Najstarszy epigram znajdujemy 
na grobie osoby, zmarłej w roku 1805, ostatni pojawił 
się w roku bieżącym. Autorstwo większości z nich jest 
anonimowe, powstały prawdopodobnie w kręgu rodzin 
lub przyjaciół zmarłego bądź zostały skopiowane z in
nych napisów nagrobnych. Część z nich to przysło

wia, inne to cytaty z nie znanych mi utworów poe
tyckich lub sentencji z kręgu tzw. słów uskrzydlo
nych. Nawet czytelnik o niezbyt wyrobionym smaku 
artystycznym zauważy, że są to utwory niezbyt wy
sokiego lotu. Charakteryzuje je nieporadność budowy 
wiersza, niewyszukane przenośnie i metafory, senty- 
mentalifo-liryczny nastrój, wreszcie łatwy rym czę
stochowski. A mimo to w literaturze tej, wykazującej 
wiele zbieżności z twórczością ludową, nie brak, jakże 
ludzkich, zrozumiałych niegdyś i dzisiaj, akcentów 
szczerości wypływających z serca i do serc trafiają
cych.
Cmentarne epigramy można podzielić na pewne grupy 
tematyczne charakteryzujące się dominującymi w nich 
tendencjami. Skierujmy teraz naszą uwagę na podane 
w porządku chronologicznym wypowiedzi będące przy
kładami takich właśnie grup tematycznych.
Istnieje grupa epigramów stanowiących jakby charak
terystykę osobowości i działalności zmarłego. I tak, w 
nie istniejącym już napisie na grobie Umarłego w 
1831 r. kupca warszawskiego i działacza Towarzystwa 
Dobroczynności, Jana Anthonina, powiedziano:

Stała silną w podstawie, z szczytu swego dumna 
Szczyt runął i w podstawie zadrżała kolumna 
Część jedna niezatartą zasługą jaśnieje 
Druga pełna nadziei — lecz zgasły nadzieje

Autorem przytoczonego wiersza był zięć zmarłego, Jó
zef Dyonizy Minasowicz.
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Podobnie na pomniku lekarza i muzyka, Maksymiliana 
Wolffa, zmarłego w 1874 r. czytamy:

Potęgą leków uzdrawiając braci 
Potęgą dźwięków podnosząc im ducha 
Przeszedł przez ziemię co wszystko łzą płaci 
Lecz łzę wdzięczności Pan w niebie wysłucha

Z 1901 r. pochodzi napis umieszczony przez prezesa 
Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, 
Wilhelma Gąsiorowskiego, na grobie jego brata Józefa. 
Brzmi on:

Silny duchem — prułeś życia fale 
Dopomogłeś wielu w ciężkiej doli 
Swej rodzinie niosłeś dobro stale 
Siewco skrzętny — na ojczystej roli

Pewnego rodzaju autocharakterystyką jest treść napi
su umieszczonego na grobie zmarłego w 1950 r. pro
fesora Stanisława Srokowskiego:

Można mnie krzywdzić 
Można mnie spychać w dół 
Ale złamać mnie się nie da 
l ruszyć też trudno

Nieco inną grupę tworzą napisy, w których dominuje 
przekonanie, że śmierć jest odpoczynkiem po trudach 
żywota. Jednym z najstarszych, występujących od ro
ku 1828, jest napis:

Reąuiescat in pace

Spotykamy go często na' cmentarzu w spolszczonej 
formie:

Spoczywaj w pokoju

Wywodzi się on z Psalmu 4:9: Spokojnie się ułożę 
i zasnę, co Wulgata tłumaczy słowami: In pace... dor- 
miam et reąuiescam.

W innym napisie pochodzącym z pierwszej połowy 
XIX wieku czytamy:

Łagodna, dobra, miła, do szczęścia stworzona 
Wypiła kielich nieszczęść zamiast szczęśliwości 
Dość szczęśliwa — że w grobie rodzinnym złożona 
Takie to są w życiu doczesnem możności

Na jednym z pomników z 1860 r. znajduje się nastę
pujący wiersz:

Przechodniu — wznieś myśl do Boga 
Tu skarb najdroższy, cicha dusza droga 
Wszystko oą kochał, kochał sercem całem 
Ludziom poświęcał dni z serca zapałem 
A więc po trudach i po życia znoju 
Niechaj spoczywa tu w niemym spokoju

Z tego samego roku pochodzi krótki napis umieszczo
ny na pomniku grobowym wdowy po generale, Kata
rzynie Sowińskiej:

Znalazła spokój w tym grobie

Podobny napis umieszczono na pomniku z 1918 r.:

Sleep ąuietly thy last sleep, free form sufferings, ca
re and sorrow*
Reminiscencje tragicznych przeżyć z okresu minionej 
wojny znajdujemy w napisie widniejącym na mogile 
małżonków Zyskowskich:

Bóg jest tak dobry, że ochronił nasze życie przed nie
chybną, morderczą śmiercią i zagładą doczesnych ciał 
na Pawiaku i w hitlerowskich obozach koncentracyj
nych Ravensbrück i Gross-Rosen i przeznaczył nam 
upragnione miejsce wiecznego spoczynku w grobie 
rodzinnym

Na jednym z grobów z 1981 r. czytamy:

Odeszłaś córko, Darusiu, w górny kraj, porzuciłaś 
ziemię pełną łez, taka była wola Boża — Matka

Wyrazem przekonania, że śmierć nie rozdziela na 
zawsze, są napisy z 1928 r.:

Ojcze, niech duch Twój czuwa nad nami 
oraz
Duch Twój zawsze z nami

Wiodącym motywem innej grupy napisów jest wiara 
w zbawienie i w życie wieczne. Na jednym z pomni
ków widnieje napis:

Not gone grom memory nor from love 
But gone to our father’s home above**

To samo, krócej wyrażone, spotykamy w innym miej
scu:

Odeszła do Pana 
lub
Baranku Boży, idę już...

Człowiek, rozpatrujący nieznane mu życie pozagrobo
we w kategoriach doczesności, osamotniony po stra
cie bliskich szuka pocieszenia w pewnikach nie znaj
dujących uzasadnienia w Słowie Bożym; takim po
cieszeniem m.in. jest wiara w ponowne spotkanie się 
tych, których śmierć rozdzieliła. Ta całkiem zrozumia
ła, ludzka potrzeba znajduje swój wyraz w uderza
jąco dużej liczbie napisów. Oto kilka z nich.

Z roku 1891 pochodzi napis kończący się następują
cymi słowami:

...Jedna pociecha i nadzieja w Bogu 
Że się spotkamy na wieczności progu

W innym miejscu w 1909 r. napisano:

Nie ona do Ciebie — lecz Ty do Niej przyjdziesz

Może jeszcze dobitniej ta nuta brzmi w wierszu z 
1912 r:.

* W dosłownym tłumaczeniu znaczy to: Spij spokojnie 
snem ostatnim, uwolniony od cierpień, troski i smut
ku  (red.).
** Co znaczy: Nie odszedłeś z pamięci ani z miłości, 

lecz odszedłeś do domu Ojca, który jest w górze 
(red).
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Złagodź, o Panie, żal pozostałych 
Natchnij ich wiarą, wznieś myśl ich do siebie 
Obudź nadzieje w sercach zbolałych 
Iż kiedyś ich znowuż połączysz w niebie

Na innym grobie czytamy:

Odszedłeś, zostawiłeś mnie samą i w smutku, ale ja 
do Ciebie przyszłam

Podobna myśl zawarta jest w napisie z 1983 r .: 

Kochana, ja za chwilę przyjdę

A oto kilka napisów wypowiadających żal rodziców 
po stracie dzieci. Z 1861 r. pochodzi krótki epigram na 
mogile dwuletniego dziecka:
A little stranger come home*

Rodzice czteroletniego chłopca wyrazili swój żal w 
słowach:
Dziecko nasze, w Twą trumienkę małą 
Całe rodziców szczęście się schowało 
Gdy anioł śmierci skrył cię skrzydłem swojem 
Naszych łez gorzkich ten grób stał się zdrojem

Na innej jeszcze mogiłce czytamy krótkie, lecz jakże 
tragiczne wyznanie rodziców:
Zgasłemu słonku

Może jeszcze bardziej bolesna dla rodziców jest strata 
dzieci w wieku młodzieńczym, z którymi wiązali na
dzieje ziszczenia marzeń nie zrealizowanych we włas
nym życiu. Na grobie córki zmarłej w 1945 r. zbolała 
matka umieściła napis:
Drogie sercu memu szczątki 
Złożyłam w tym grobie 
Boże! Córkę Ci oddalam 
Bom ją winna Tobie
Z tego samego okresu pochodzi napis:
Od Boga jest mój rozum 
Moim hasłem cnota

* Dziecinko, wróć do domu (red.).

Moim szczęściem szczęście innych 
Ozdobą prostota
Wzruszające w swej prostocie wyznanie po stracie 
córki pozostawiła jej rodzicielka:
Nieodżałowanej przyjaciółce — niepocieszona matka

Oczywiście, nie brak wśród epitafiów takich, które 
wyrażają ból po stracie współmałżonków. Na pomni
ku grobowym lekarza Edwarda Klinka, zmarłego w 
1884 r., czytamy:
Śmierć zabrała Ciebie sroga 
Jam została tu bez Ciebie 
Lecz z tą wiarą błagam Boga 
Że połączy nas tam w niebie
Do tej samej grupy należy również napis:
Olgierd Kurnatowski ur. 1872, zm. 17.4.1901 w Zako
panem. Ten straszny wyrok podaje ludziom dla pa
mięci pozostała wdowa, rodzice i rodzeństwo. Ten głaz 
smutnej pamięci kładzie zbolały ojciec
Jeszcze inną wymowę mają napisy na mogiłach sym
bolicznych, poświęcone pamięci osób, których prochy 
spoczęły daleko od kraju rodzinnego. Na mogile Jana 
Loewe, zmarłego w 1903 r. w Moskwie, czytamy:
...tamże pochowany, lecz ku jego pamięci na rodzin
nej ziemi napis ten się poświęca

Smutną pamiątką ostatniej wojny jest napis znajdują
cy się na grobowcu rodzinnym poświęconym pamięci 
zmarłego w Londynie w 1966 r. Jana Bacha, żołnierza 
września i uczestnika walk na Zachodzie:
Gdy popioły jego spoczęły wśród obcych, niech choć 
tę pamiątkę ma obok prochów rodziców

Może ten krótki szkic przyczyni się choć w drobnej 
części do zwrócenia baczniejszej uwagi na nasze in
skrypcje nagrobne; może ułatwi niejednej odwiedzają
cej cmentarze osobie dostrzec w tej anonimowej 
twórczości część naszej ojczystej literatury, w której 
pod powłoką nie zawsze poradnej formy odnaleźć 
można aktualne, ogólnoludzkie treści.

L I S T Y  » L I S T Y »
Od naszego Czytelnika z Pragi czes
kiej, pana Karola Macka, otrzyma
liśmy list w związku z artykułem 
Marka Ruszczyca o księciu Józefie 
Poniatowskim „Do końca wierny” 
(„Jednota” nr 12/83) oraz fotogra
fię płyty umieszczonej na grobie 
matki księcia Józefa, Marii Teresy 
Poniatowskiej z Kinskich. Pan Ma
cek m.in. pisze:

Płyta i grób ocalały nie naruszone 
do dnia dzisiejszego. Przyczyniła się 
do tego troska rodziny oraz wielbi
cieli Księcia i Napoleona, a także

L I S T Y « L I S T Y
fakt, iż grób oparty jest o mur 

cmentarny. Jest to południowa część 

muru oddzielająca sektory II i 111 

największego, ale nie najstarszego 

cmentarza praskiego Olszany. Na

tymże cmentarzu, w innej kwaterze/
pochowana jest matka poety, Kon

stantego Ildefonsa Gałczyńskiego i 

dwie jej siostry, z którymi byliśmy 

zaprzyjaźnieni.

Karol Macek 
Praha
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W ŚRÓD KSIĄŻEK

Nie wszystko dobre, co znika z półek
Kilka dobrych lat czekaliśmy na 
wznowienie Encyklopedii Powsze
chnej PWN. Ukazał się wreszcie 
pierwszy tom nowego wydania 
(rozprowadzany zresztą w zamknię
tej subskrypcji, przeważnie dla bi
bliotek i instytucji)1. Czterotomowa 
całość ma być wydana w ciągu 
dwóch lat (!). W przedmowie wy
dawca zapowiada zmiany i uzupeł
nienia. Niestety, znów otrzymaliśmy 
lichy leksykon, który w ogóle nie 
zasługuje na nazwę encyklopedii 
powszechnej. Wydawcy sprytnie 
wykorzystują fakt, że encyklopedii 
brak i ludzie wszystko kupią. Wiele 
osób pragnie nabyć takie wydawni
ctwo, które zawiera wiedzę ze 
wszystkich dziedzin i może w pe
wien sposób zastąpić niedobór ksią
żek z poszczególnych dyscyplin. Do
tyczy to zwłaszcza rodzin z dziećmi 
w wieku szkolnym — rodzice chcą 
w ten sposób ułatwić dzieciom start 
kulturalny. Ma to także swoje zna
czenie z powodu coraz wyższych 
cen książek (stawiam tezę, że przy 
obecnej drożyźnie wiele osób po 
prostu nie stać na kupno książek 
popularnonaukowych). Jedyną en
cyklopedią powszechną, która na
wiązywała do dobrych polskich 
tradycji Olgerbranda, Sikorskiego, 
Gutenberga czy Ultima Thule, była 
trzynastotomowa encyklopedia z lat 
sześćdziesiątych. Obecrte wydanie 
jest skróconą wersją tamtej ency
klopedii, przygotowywaną prawdo
podobnie bez udziału środowiska 
naukowego (na stronie redakcyjnej 
wymieniono całą dyrekcję PWN, 
wydrukowano imienną listę wszy
stkich redakcji działu encyklopedii,

brak natomiast informacji o re
daktorach naukowych!). Okazuje 
się, że automatyczne skracanie (do 
postaci leksykograficznej) haseł z 
poprzednich wydań i z innych wy
dawnictw powoduje, że otrzymuje 
się w rezultacie poradnik do ukła
dania i rozwiązywania krzyżówek. 
Nie ustrzeżono się przy tym błędów. 
Z encyklopedii możemy się, na 
przykład dowiedzieć, że nasz Ko
ściół jest członkiem Światowej Ra
dy Reformacji. Prawdopodobnie 
chodzi tu o dobrze znany z lite
ratury (także polskiej) Światowy 
Alians Kościołów Reformowanych, 
którego nazwę wydawcy zaczerpnę
li przy tłumaczeniu z jakiegoś obco
języcznego leksykonu. Czytelnicy 
„Jednoty”, którzy z pewnością nie 
mieli możliwości uczestniczyć w za
mkniętej sprzedaży, nie mają cze
go żałować — oszczędzili na tym 
bublu 2600 złotych!

W 1957 roku rozpoczęto wydawanie 
poważnej Historii Polski, pracy 
zbiorowej, wykonywanej na zlecenie 
i pod egidą Polskiej Akademii Na
uk. Po wydrukowaniu trzech to
mów (w dziesięciu woluminach), 
pod koniec lat sześćdziesiątych, pu
blikację wstrzymano. Z radością 
należy powitać fakt, że w 1980 ro
ku ponownie podjęto pracę nad tą 
ważną pozycją. Efektem jest wyda
nie dwóch pierwszych części czwar
tego tomu, obejmujących lata 
1918—19262. Autor tych słów nie 
czuje się na siłach ocenić szczegó
łowo wartości merytorycznej dzie
ła. Na uwagę zasługuje jednak fakt, 
że w książce (o masowym nakładzie

40 tys. egz.) dość obiektywnie i 
wszechstronnie omówiono fakty i 
zagadnienia dotąd pomijane lub na
świetlane jednostronnie. Czytelnik 
znajdzie mnóstwo mało znanych da
nych (w tym także fotografii) z woj
ny polsko-radzieckiej, z bogatym 
powołaniem się na, często sprzecz
ne, źródła obu ówczesnych antago
nistów. Z niecierpliwością czekamy 
na dalsze części tego tomu (do 1939) 
i tomy następne.
Prawdziwą perłą jest książka Ry
szarda Przybylskiego Klasycyzm, 
czyli prawdziwy koniec królestwa 
polskiego3. Każdy, kto chce zrozu
mieć szeroko rozumiany kontekst 
kulturowy końca przedrozbiorowej 
Polski i początku społeczeństwa no
woczesnego, powinien zapoznać się 
z tym dziełem. Historia, filozofia, 
sztuka, myśl społeczna, literatura 
rodziły się w nowoczesnym kształ
cie wtedy, gdy tragedia rozbiorów 
i późniejszych klęsk bezceremonial
nie usuwała nasz naród z areny 
dziejów, których motorem z wolna 
stawały się militaryzm i system po
licyjny.

Na zakończenie jeszcze wzmianka o 
dwóch wartościowych książkach. 
Profesor Henryk Łowmiański wydał 
tom studiów nad dziejami Wielkie
go Księstwa Litewskiego4 *, zawiera
jący unikalne rozważania o społe
czeństwie litewskim, (białoruskim i 
polskim w wiekach od XIV do XVI.
W wydawnictwie PAX ukazały się 
ciekawe wspomnienia Felicjana Ma- 
jorkiewicza6, obejmujące przeżycia 
autora z lat 1939—1945. Płk Ma- 
jorkiewicz był oficerem Samodziel
nej Grupy Operacyjnej „Narew” w 
1939 roku, walczył w Samodzielnej 
Brygadzie Strzelców Podhalańskich 
we Francji i Norwegii, by wreszcie 
jako „cichociemny” przedostać się 
z Wielkiej Brytanii do okupowanej 
Polski i wziąć udział w Powstaniu 
Warszawskim.

W. Z.

1 E n cyklopedia  P ow szechna  PWN, t. 1, 
Warszawa 1984, cena 2600 zł.
2 H istoria Polski, t. 4, cz. 112, pod red. 
Tadeusza Jędruszczaka, PWN, W arszawa 
1984, cena 460 zl za każdą część.
* Ryszard Przybylski K la sy c y zm , czyli 
p ra w d ziw y  koniec k ró lestw a  polskiego, 
PIW, W arszawa 1983, cena 350 zł.
4 Henryk Łowm iański Studia nad d z ie 
jam i W ielkiego K sięstw a  L itew sk iego , 
Wyd. UAM, Poznań 1983, cena 400 zł.
* Felicjan M ojorkiewicz Lata chm urne  
lata dum ne, PAX, W arszawa 1983, 
cena 350 zł.

OFIARY NA WYDAWNICTWO

Karol Stanc lik — zł 120, Bronisława Skierska — ził 1000, Helena Kawec
ka — zł 590, NIN. — zl 140, JS . — ził 1090, Jadwiga Wołodźko-Sarosiek — 
zł 590.

Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Przypominamy, że ofia
ry na wydawnictwo „Jednota” przekazywać można na konto: PKO VIII 
OM Warszawa, Nr 1586-3854-136 bądź przesyłać przekazem pieniężnym pod 
adresem: Administracja miesięcznika „Jednota”, al. Świerczewskiego 76a, 
00-145 Warszawa.
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P R Z E G L Ą D  E K U M E N I C Z N Y

Z Z A G R A N I C Y

0 Sekretarz generalny Światowej 
Rady Kościołów, ks. dr Filip Potter, 
na początku kwietnia oświadczył, że 
stosunki między Radą a  Kościołem 
katolickim ocenia jako dobre, po
dobnie jak współpracę na różnych 
kontynentach (zwłaszcza w Amery
ce Łacińskiej), a także współdziała
nie katolików z licznymi komisjami 
ŚRK. Niewątpliwie wielkie znacze
nie dla tej współpracy będzie miała 
czerwcowa wizyta papieża Jana 
Pawła II w Genewie.

0 Przemawiając pod koniec marca 
do grupy pielgrzymów ze Skandy
nawii, papież Jan Paweł II powie
dział, że katolicy, będąc tam małą 
grupą pośród innych braci chrześ
cijańskich, na co dzień doświadcza
ją, jak konieczna jest prawdziwa i 
pełna jedność chrześcijan.

0 W marcu w St. Pölten (Austria) 
Konferencja Kościołów Europejskich 
przeprowadziła konsultację na temat 
„Świadectwo o Bogu w zsekularyzo- 
wanej Europie”. 85 osób z Kościo
łów prawosławnych, ewangelickich
1 anglikańskich oraz 4 muzułmanów 
debatowało nad stosunkiem chrześ
cijaństwa do islamu. Warto wie
dzieć, że islam jest drugą co do 
wielkości społecznością religijną w 
Europie: we wschodniej części na
szego kontynentu żyje 17 min mu
zułmanów, w zachodniej — 6 min.

0 Nowym sekretarzem Latynoame- 
rykańskieej Konferencji Kościołów 
został duchowny Kościoła kongrega- 
cjonałnego w Argentynie, 38-letni 
Felipe Adolf Schultheis. LKK ist
nieje od 1682 r. i skupia ponad 100 
kościelnych organizacji protestanc
kich.

0 Dnia 16 marca br. minęła 450 
rocznica powstania Kościoła angli
kańskiego. Z tej okazji nie zorgani
zowano żadnych uroczystości, gdyż 
zdaniem władz Kościoła anglikań
skiego nie należy akcentować faktu 
rozłamu w sytuacji stale poprawia
jących s-ię Stosunków i wyraźnego 
zbliżenia między Kościołem angli
kańskim i Kościołem rzymskokato
lickim.

0 Spośród 70 milionów luteran ży
jących na całym świecie trzy czwar
te należy do Kościołów, w których 
także kobiety sprawują urząd du
chownego. Ale wśród 30 000 du
chownych luterańskich jest tylko 
2000 kobiet. Ordynacja kobiet jest 
dość szeroko praktykowana w du
żych Kościołach europejskich i pół
nocnoamerykańskich. Kościół Ewan
gelie ko-Augsiburtski w Polsce nie do
puszcza kobiet do ordynacji.

0  W Instytucie Badań Wyznanio
wych w Bensiheim (RFN) odbyła, się 
międzynarodowa dyskusja nad no
wym katolickim Kodelksem Prawa 
Kanonicznego. Fakt, iż katolickie 
prawo kościelne dopuszcza obecnie 
możliwość urzeczywistnienia Kościo
ła chrześcijańskiego także poza Koś
ciołem rzymskokatolickim — uzna
no za ważny pod względem ekume
nicznym. Nie wolno jednak przeo
czyć faktu — stwierdza komunikat 
prasowy — że Kościół katolicki nie 
uznaje Kościołów reformacyjnych za 
Kościoły, lecz za „społeczności koś
cielne”.

0 W Herrnhucie (NRD) odbyło się 
na początku kwietnia doroczne po
siedzenie Ekumenicznej Grupy Ro
boczej ds. Informacji w Europie. 
Spotkanie zgromadziło Ok. 50 dzien
nikarzy chrześcijańskich z 10 kra
jów. Bp Hanns-Joacbim Wolłstadt 
poinformował o działalności Związ
ku Kościołów Ewangelickich w 
NIRD, a dr Glen Garfield Williams, 
sekretarz generalny Konferencji 
Kościołów Europejskich, o przygo
towaniach do Zgromadzenia Ogól
nego tej organizacji, które odbędzie 
się w 1966 r. Przedmiotem dysku
sji był problem wiary w zsekulary- 
zowamej Europie. Z Polski w Obra
dach uczestniczyli: redaktorzy kwar
talnika „Studia i Dokumenty Eku
meniczne” — dr Karol Karski i 
Wiktor Leyk, poseł Rudolf Buchała 
z Polskiego Związku Katolicko-Spo- 
łecznego i red. Krzysztof Doroszew
ski z tygodnika „Kierunki”.

0 W Bossey k. Genewy odbyło się 
na początku marca ostatnie posie
dzenie Komisji Luterańsfco-Metody- 
stycznej ds. Dialogu. Komisja opra
cowała raport końcowy, „Kościół ja
ko wspólnota łaski”, podsumowują

cy wyniki rozmów prowadzonych w 
latach 1&77—1683. W tym czasie o- 
mówiono następujące zagadnienia: 
autorytet Pisma św., zbawienie z 
łaski przez wiarę, Kościół, środki 
łaski, posłannictwo Kościoła. Raport, 
zawierający także propozycje tema
tów przyszłego dialogu, zostanie 
przedstawiony Światowej Federacji 
Laterańskiej, i Światowej’ Radzie 
Kościołów Metodystycznych.

0 W Norwegii rozpoczął się w mar
cu dialog między przedstawicielami 
luteranizmu i baptyzmu, zaplanowa
ny na 3 lata. Pierwszym problemem', 
jaki zostanie poruszony, jest chrześ
cijańskie rozumienie człowieka, ale 
głównym tematem rozmów będzie 
sprawa chrztu.

0 Teolodzy luterańscy i katoliccy 
w USA, którzy we wrześniu ub.r. 
zakończyli dyskusję nad kwestią u- 
sprawiedliwienia przez wiarę, przy
stąpili w marcu br. do nowej tury 
dialogu nt. kultu Marii i świętych.

0 W dniach od 16 do 22 lipca bor. 
odbędą się w Berlinie Zachodnim 
pierwsze oficjalne rozmowy przed
stawicieli Kościoła Rzymskokatolic
kiego i światowego Związku Bap
tystów na temat „Ewangelizacja mi
sją Kościoła”.

0 Konferencja Centralna Kościołów 
Metodystycznych z Europy Środko
wej i Południowej zajęła stanowisko 
wobec dokumentu „Chrzest — Eu
charystia — Urząd duchowny”. Kry
tycznie ustosunkowano się do zbyt 
„sakramenitalistycznego pojmowania 
urzędu duchownego” oraz zbyt dale
ko posuniętych prób wychodzenia 
naprzeciw teologii katolickiej.

0 Brytyjska Rada Kościołów czyni 
formalne przygotowania, które u- 
możłiwiłyby przystąpienie do niej 
Kościoła katolickiego. Podczas m ar
cowego posiedzenia podjęto uchwa
łę o konieczności stworzenia takich 
nowych struktur ekumenicznych, 
które umożliwią przyjęcie Kościoła 
katolickiego do Rady.

0 Z inicjatywy anglikańskiego ar- 
cj-biskupa Canterbury, Roberta Ruń
cie, odbyło się w kwietniu spotka
nie przywódców Kościoła anglikań
skiego, Kościoła katolickiego, Koś
cioła prawosławnego i wszystkich
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protestanckich Kościołów wolnych. 
Helem spotkania była dyskusja nad 
nową „strategią”, która przyczyni
łaby się do Ubliżenia', a w następ
nym etapie do zjednoczenia Kościo
łów chrześcijańskich wi Wielkiej 
Brytanii. Było to diruigie w tym ro
ku spotkanie o tym charakterze. 
Pierwsze odbyło się w styczniu.

9 Wydaje się, że miasto Kalwina, 
Genewa, stanie się w najbliższych 
latach siedzibą biskupa katolickiego. 
Prezydent Rady Kościoła Protestan
ckiego Genewy, Marcel Fallet, o- 
iwiadczył, że potomkowie Kalwina 
uważają wprawdzie obecność bisku
pa katolickiego w Genewie za ,,co 
najmniej niewskazaną”, to jednak 
nie będą już tak zdecydowanie jak 
dotychczas protestować przeciw tym 
zamiarom Konferencji Biskupów 
Katolickich w Szwajcarii.

9  Utworzone niedawno Zgromadze
nie Kościelne Kościoła Laterańskie
go Szwecji podjęło uchwałę, na mo
cy której nie będzie się w przysz
łości dopuszczać do ordynacji tych 
teologów mężczyzn, którzy odma
wiają współpracy z duchownymi 
płci żeńskiej. Sześciu spośród 13 bis
kupów szwedzkich odmówiło podpo
rządkowania się tej uchwale.

9 Arcybiskup prawosławny Aten 
i całej Grecji Serafina zwrócił się 
do przywódców różnych Kościołów 
chrześcijańskich z apelem o zwoła
nie w tym roku konferencji, która 
opracowałaby metody koordynacji 
podejmowanych dotychczas oddziel
nie przez Kościoły wysiłków na 
rzecz zwalczania głodu na świecie.

9 Akcja „Znak Pokuty” w NRD 
i Urząd Duszpasterski diecezji kato
lickiej w Magdeburgu wezwały 
wspólnie do zbierania pieniędzy na 
zakupienie dzwonów -dla Świątyni 
Pokoju na Majdanku.

9 Dnia 13 lutego zmarł w USA w 
wieku 89 lat ks. dr Roland Bainton,

profesor Wydziału Teologicznego U- 
niwersytetu w Yale, wybitny znaw
ca Reformacjii, zwłaszcza życia i 
dzieła Marcina Lutra. Spośród jego 
32 dzieł największy rozgłos zdobyła 
książka pt. „Tutaj stoję. Życie Mar
cina Lutra”, 'która rozeszła się w 
nakładzie li 200000 egz. i posłużyła 
jako scenariusz do filmu. Kilka lat 
temu R. Bainiton odwiedził Polskę.

Z K R A J U

9 26 marca obradowało w Warsza
wie Prezydium Polskiej Rady Eku
menicznej. Oceniono przebieg Ty
godnia Modlitwy o Jedność Chrześ
cijan, omówiono stan stosunków 
ekumenicznych z Kościołem Rzym
skokatolickim w Polsce, ze Związ
kiem Kościołów Ewangelickich w 
NRD i z Radą Kościołów Ewange
lickich w RFN (EKD). Z okazji 10 
rocznicy istnienia Komisji Kontak
tów między PRE a Radą EKD pod 
koniec br. ma się ukazać wspólna 
publikacja, o wkładzie chrześcijan 
z cbu krajów do porozumienia i po
jednania między narodami polskim 
i niemieckim. Omówiono też sprawy 
związane z 40 rocznicą PRL, zapo
znano się z dyskusją, jaka toczy 
się wokół zaproponowanej' przez 
PRjON ordynacji wyborczej do rad 
larodowych, i z przebiegiem wizyty 
kierownika Urzędu do Spraw Wy
znań, min. Adama Łopatki, w Świa
towej Radzie Kościołów w Genewie. 
Ten pierwszy oficjalny kontakt 
przedstawiciela rządu PRL z SRK 
został pozytywnie oceniony przez 
SRK. Prezydium zapoznało się rów
nież z zakresem pomocy charyta
tywnej niesionej naszemu krajowi 
przez SRK krajowe rady ekume
niczne w Europie i USA za pośred
nictwem PRE. Uczczono także pa
mięć zmarłego 6 marca br. ks. Mar
tina Niemółlera, którego łączyły z 
Polską i środowiskami kościelnymi 
bliskie więzi.

9  Od kilku lat amerykańska orga
nizacja charytatywna pod nazwą 
World Vision przekazuje za pośred

nictwem PRE i jej agend pomoc dla 
Kościołów oraz ośrodków służby 
zdrowia, domów opieki itp. Wartość 
produktów obecnie rozdzielanych 
(tłuszcze i sery), a pochodzących z 
nadwyżek żywnościowych rządu 
UiSA, sięga 20 min dolarów. Pro
gram pomocy ma być kontynuowany 
do końca września br., ale nie wy
klucza się, że umowa na dostawy 
tłuszczów zostanie przedłużona.

9 Od 26 marca do 2 kwietnia na 
zaproszenie Komisji Młodzieży Pol
skiej Rady Ekumenicznej przebywa
ła z wizytą w Polsce 9-osoibowa de
legacja Związku Młodzieży Ewange
lickiej z RFN. Celem spotkania obu 
grup była wspólna refleksja nad 
treścią dokumentów VI Zgromadze
nia Ogólnego Światowej Rady Koś
ciołów.

9 Tegoroczny plan pracy Komisji 
Ewangelizacyjnej Polskiej! Rady E- 
kumenicznej, która pracuje pod kie
rownictwem ks. Zdzisława Trandy, 
biskupa Kościoła Ewangelicko-Re
formowanego, przewiduje przepro
wadzenie kilku narad z udziałem 
kompetentnych referentów polskich 
i zagranicznych, nawiązanie kontak
tów z ośrodkami, które prowadzą 
Dracę wśród narkomanów, ora^ zor
ganizowanie konferencji poświęco
nej tej bolesnej i groźnej w skut
kach pladze. Prowadzone w latach 
ubiegłych sympozja tzw. służby sa
marytańskiej są kontynuowane tak
że w tym roku.

9 Hans von Hammerstein, dyrek
tor Akademii Ewangelickiej w Ber
linie Zachodnim., i prof. dr Norbert 
H. Weber, współpracownik Akade
mii, przebywali w marcu w War
szawie, aby z przedstawicielami 
Polskiej Rady Ekumenicznej omó
wić wspólny plan .pracy na rok bie
żący. Goście złożyli wizytę w Ży
dowskim Instytucie Historycznym, 
w Ministerstwie Oświaty i Wycho
wania, a także wiceprzewodniczące
mu Polskiej Akademii Nauk — prof. 
dr Władysławowi Markiewiczowi.
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