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C O W Y NA TO?
Swięło w rodzinie
Zbliża się okres świąt Zesłania Ducha Świętego, kiedy tradycyjnie od
bywa się w wielu parafiach uroczystość konfirmacyjna. Jest to wyda
rzenie dużej wagi dla samych konfirmowanych, dla ich rodzin i dla zbo
rów. Z wyjątkiem niewielkiego obszaru na Śląsku Cieszyńskim, ewan
gelicy żyją w diasporze, tym silniej więc przeżywają takie chwile. Dla
młodzieży konfirmacja oznacza pierwszy symptom dojrzałości. Zanim
zdadzą maturę, otrzymują do rąk świadectwo konfirmacji, które jednak
jest dokumentem bez znaczenia w życiu publicznym. Nikt na jego pod
stawie nie może ubiegać się ani o studia na wyższej uczelni ani o pracę.
Akt konfirmacji wyraża |>o prostu uznanie przez wspólnotę świadomego
potwierdzenia przez młodego człowieka wyznania wiary, złożonego kiedyś
przy chrzcie w jego imieniu. Dla zboru jest więc to także ważna chwila,
kiedy przyjmuje do swego grona świadomych, pełnoprawnych członków.
W Kościele ewangelickim przywiązujemy bardzo wielką wagę do tego
wydarzenia, ponieważ jedną z istotnych cech ewangelicyzmu jest samo
dzielność duchowa członków Kościoła, do czego pierwszym krokiem jest
właśnie akt konfirmacji. Aby młodzi ludzie mogli z poczuciem odpowie
dzialności złożyć publiczne wyznanie wiary i przewidziane porządkiem
przyrzeczenia, uczestniczą w specjalnym kursie przedkonfirmacyjnym, za
kończonym egzaminem i osobistą rozmową z pastorem.
Konfirmacja jest świętem, radosnym przeżyciem również dla rodziny konfirmowanego, która dla podkreślenia wagi wydarzeń urządza <zwykle uroczyste przyjęcie z udziałem zaproszonych gości. Obyczaj zasiadania do
wspólnego stołu w chwilach uroczystych jest w naszej kulturze głęboko
zakorzeniony i ma swoją wymowę uzasadnioną religijnie. Pojęciem uczty
nieraz posługiwał się w swoich wypowiedziach Jezus, a elementy posiłku
znalazły się w ustanowionym przez Niego sakramencie Wieczerzy Pań
skiej. Wspólne zasiadanie do stołu wyraża nadzieję uczty niebiańskiej, ra
dosnego posiłku w Królestwie Bożym.
Trzeba jednak, niestety, powiedzieć, że nawet piękne obyczaje w naszym
kraju nabierają zbyt często charakteru zdrożnego z powodu nadużywania
alkoholu. Zdarza się, że pastorowi odwiedzającemu, zgodnie ze zwyczajem,
swych konfirmantów, drzwi otwiera tatuś będący już pod dobrą datą. Na
strój domu, owszem, jest dość wesoły, nawet hałaśliwy, ale jakoś niewiele
ma wspólnego z istotą obchodzonej tego dnia uroczystości. Obyczajowość
alkoholowa jest w naszym społeczeństwie bardzo silna i nawet środowiska
ewangelickie bezkrytycznie jej ulegają. Uroczystość o charakterze religij
nym zamiast być okazją do radosnego, braterskiego spotkania przy stole
i dzielenia się świątecznym posiłkiem, staje się pretekstem do wypitki i w
ten sposób traci swój wzniosły i piękny charakter.
Jedyną skuteczną metodą zerwania z tym alkoholowym obyczajem jest
całkowite wyeliminowanie napojów alkoholowych na przyjęciach o cha
rakterze religijnym. W kraju, w którym alkoholizm jest jedną z najpo
ważniejszych plag społecznych, trzeba się posługiwać środkami radykalny
mi, inne bowiem zawodzą. Można by wprawdzie powiedzieć, że umiarko
wane i kulturalne picie napojów alkoholowych nie prowadzi do złych na
stępstw, ale problem polega na ludzkiej słabości. Alkohol sam w sobie jest
moralnie obojętny. To człowiek decyduje o użyciu go do dobrego lub złego
celu. Bardzo łatwo przekroczyć granicę umiarkowania, tym bardziej że
obyczajowość naszego społeczeństwa każe stawiać na stole dużo i mocnego
alkoholu. Źle pojęta gościnność polega na namawianiu do picia. Ludzie
mają zresztą świadomość niewłaściwego, złego postępowania. Zwłaszcza
na wsi i w małych miasteczkach można obserwować, że dopóki na przy
jęciu, nawet na weselu, obecny jest duchowny, goście powstrzymują się
od picia, dopiero po jego wyjściu z ulgą sięgają po butelkę.
Jest to obyczaj, któremu Kościół musi przeciwstawiać się z całą stanow
czością. Zbyt wiele nieszczęścia wywołuje alkoholizm, zbyt wiele z jego
powodu przelano łez, abyśmy mieli obojętnie i wyrozumiale milczeć. Przede
wszystkim alkohol musi zniknąć ze stołów podczas przyjęć z okazji uro
czystości religijnych, takich jak chrzest i konfirmacja. Księża powinni o
tym przypominać w kazaniach i na spotkaniach z rodzinami.
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GO

W NUMERZE ?

„Pokój mój daję wam” — te słowa
z Ewangelii Jana posłużyły za ty
tuł kazania Joanny J. Mizgały (s. 3),
które było wygłoiszome podczas na
bożeństwa w- Dniu ModiLitrwy Ko
biet. Z 'treścią kazanaa wiąże się
Modlitwa o pokój prawdziwy (s. 4).

Po modlitwie następują rozważania
ks. Michała Czajkowskiego na Zes
łanie Ducha Sw. zatytułowane Ta
jemnica zbawienia, czyli gromadze
nie rozproszonych (s. 5).

Na s. 7 drukujemy wiersz Petera
Helbiga Bóg nie dał nam ducha
trwogi, ale Ducha mocy, miłości i
pokory w tłumaczeniu Andrzeja

Kołodziejczyka.
W numerze prezentujemy dwie wy
bitne postacie polskich ewangeli
ków. Pierwszą jest żyjący w XVII
wieku Stanisław z Brzezia Chrząstoiwski, poseł na sejm, przywódca
i obrońca polskich protestantów; pi
sze o nim Wojciech Kriegseisen w
artykule Podsędek krakowski (s. 8).
Druga postać — to Karol Beyer, pio
nier polskiej fotografii, znany nu
mizmatyk, archeolog i etnograf. Je
go sylwetkę pióra Jana Marii Jac
kowskiego przedstawiamy na s. 11.
W rubryce Zapiski znad Betezdy w
artykule Najcięższa droga Adam
Paszkowski pisze tym razem o cier
pieniu (s. 10).
WT cyklu Szalom — dalszy ciąg roz
mowy z o. J. M. Dubois; ta jej
część nosi tytuł Paradoksy Izraela
(s. 15).
Poza tym w numerze nasze stale
rubryki.
W Co Wy na to? — felieton zaty
tułowany Święto w rodzinie (s. 2).
W rubryce Wśród książek — ob
szerne omówienie wydanego przez
PAX I tomu Historii Kościoła (s. 17),
Z prasy — Konflikt irlandzki (s.23).
Na s. 17 — rubryka Listy i na s. 19
Przegląd ekumeniczny.

N A S Z A

O K ŁA D K A

Nie bój się, mój sługo (...). Wy
leję mojego Ducha na twoje po
tomstwo i moje błogosławień
stwo na twoje lotorośle, aby się
rozkrzewiły (...) jak topole nad
ruczajami (Iz. 44:2, 3, 4). Foto:
B. T.

JOANNA J. MIZGAŁA

„Pokój mój daję wam”
Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, ja
wam daję. Niech się inie trwoży serce wasze i niech się nie lęka.
(Jan 14:27)

Jezus Chrystus obiecał swym uczniom pokój.
Obiecał go więc również mam, którzy przyzna
jemy się do Niego i Jego uczniostwa. Ale
zastrzegł od razu, że nie jest to pokój taki,
jaki jest zdolny diać świat; powiedział, abyśmy
nie mylili pokoju Boga z pokojem świata. Tyl
ko tein pierwszy jest bowiem prawdziwy, ten
drugi zaś — to tylko złuda i krótki błysk, czę
sto sztuczny i nie zaspokajający naszej tęskno
ty za spokojem prawdziwie Bożym.
Świat definiuje pokój w kategoriach politycz
nych i militarnych, a więc ziemskich, odrywa
jąc to, co jest tylko jego przejawem, od jego
istoty.
Jeśli nie ma starcia militarnego — to mówi
się, że panuje pokój.
Jeśli bezpośrednio nie leje się krew — to mó
wi się, że panuje pokój.
Jeśli nasze domy nie są bezpośrednio narażone
na atak z lądu lub powietrza — to też mówi
się, że panuje pokój.
Niektórzy mówią nawet, że należy walczyć o
taki właśnie ,,pokój”. To prawda, że tem rodzaj
pokoju nie powinien nam być obojętny. Nie
może on być obojętny narodowi polskiemu, tak
ciężko doświadczonemu przez wojnę, a zwłasz
cza kobietom tego narodu, które zawsze pono
siły bolesne konsekwencje jego braku.
Ale to wszystko to nie jest jeszcze pokój praw
dziwy. Jezus myślał nie o takim pokoju. On
był realistą i wiedział, że póki człowiek będzie
na Ziemi istniał, poty nie będzie nigdy takiego
bezkonfliktowego pokoju. On wiedział, że przy
niósł miecz, to Jego Święta Osoba stała się po
wodem tego, że ten miecz był, jest i będzie
aż do końca ludzkiej historii na tej planecie,
aż do dnia, kiedy On znów przyjdzie w chwale.
A na raizie nie ma pokoju między dobrem a
złem, i sami siebie oszukują di, którzy myślą,
że jest on możliwy.
Musimy się opowiadać albo za Jezusem, albo
przeciw Niemu. I tylko w tym pierwszym wy
padku osiągniemy pokój, pokój z Bogiem. Wal
ka o pokój prawdziwy zaczyna się w naszych
sercach i jest rozstrzygnięta w momencie naszej
decyzji. A od świata pokoju nie oczekujmy.
Bo ani w jego naturze, ani w jego mocy jest
go nam ofiarować.

Możemy natomiast, i powinniśmy, mieć nasta
wienie pokojowe, możemy być pokój czyniący
mi w tym tak bardzo znieprawionym świecie.
Nastawienie pokojowe nie oznacza jednak, że
mamy bezwolnie i bezbronnie poddawać się
złu dla nadrzędnego celu utrzymania fałszywe
go pokoju.
Pokój czynić — to nie znaczy nie maizywać zła
złem. W języku chrześcijan powinna obowiązy
wać jednoznaczność nazw: zło to zło, zabój
stwo to zabójstwo, kradzież to kradzież, nie
nawiść to nienawiść, zbrodnia to zbrodnia, fałsz
to fałsz, obłuda to obłuda, kłamstwo to kłam
stwo. Właśnie tak, nie inaczej. Bo taka właśnie
jasność i prawda najlepiej służy pokojowi.
Nastawienie pokojowe to nastawienie na da
wanie świadectwa prawdzie. Jeżeli to świadec
two będzie dawane z pełną mdłością i z peł
nym poczuciem realizmu ewangelicznego, to
wtedy możemy powiedzieć, że czynimy pokój
Boży. Właśnie, Boży. Bo głosząc go możemy
zakłócać to, co się bierze za pokój, ale co nim
nie jest: fałszywy spokój, prywatę, obojęt
ność.
Nie moglibyśmy jednak czynić takiego pokoju
i być przy tym wewmętrznie wolni, gdyby nam
Pan nie powiedział: niech się nie trwoży serce
wasze i niech się nie lęka. Ale On to powie
dział. To jest Jego obietnica. On wiedział, że
nie możha być wewnętrznie wolnym, czując
lęk. A nie można czynić pokoju, nie będąc
wewnętrznie wolnym. Obietnica ta opiera się
na wielkości Pana i chwale Jego dzieł. Opiera
się na tym, że możemy Mu zaufać, gdyż speł
nił wiele innych obietnic w historii ludu Bo
żego, a my jesteśmy cząstką, kolejnym etapem
tej historii.
Tak powiedział Bóg, Pan,
który stworzył niebo i je rozpostarł,
rozciągnął ziemią wraz z jej
płodami,
daje na niej ludziom tchnienie,
a dech życiowy tym, którzy po niej
chodzą.
(Iz. 42:5)

Ten Bóg jest wielki.
Jeżeli Ten, który stworzył niebo i ziemię, daje
dech życiowy i tchnienie, każe nam przez swe
go Syna Jedynego nie lękać się i nie trwożyć,
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to Jego Słowa są jednocześnie Jego czynem —
odejmują nam lęk i trwogę.
Ten obraz wielkiego Boga Stworzyciela w y
twarza w nas jednak poczucie bojaźni Bożej.
Czasami to poczucie może być też czymś, co
przygniata. Bywa tak, gdy uświadamiamy so
bie naszą małość w tym ogromnym świecie
makrokosmosu, stworzonym przez Boga. To
doświadczenie uczucia małości i znikomości
może porażać. Tak było z wielkim filozofem
niemieckim — Immanuelem Kantem. Nie mógł
on dać sobie rady z dysproporcją między wiel
kością Boga a swoją małością. Był porażony
patrząc w Niebo. Aż doszedł do wniosku, że
jest ono puste, a człowiek nie ma w nim żad
nego oparcia i musi dawać sobie radę sam.
,,Niebo gwiaździste nade mną, a prawo moral
ne we mnie” — tak brzmi jego słynna senten
cja. Tak, prawo moralne. Musiał się oprzeć na
ludzkim prawie moralnym, aby mieć jakiś
punkt odniesienia dla swojej egzystencji, aby
móc się realizować jako człowiek.
Ale my nie uważamy nieba za puste. My mo
żemy powiedzieć inaczej: „Bóg nad nami, po
kój Boży w nas”, gdyż Bóg mówi:

Ja, Pan, powołałem cię
w sprawiedliwości
i ująłem.: cię za rękę, strzegę cię
i uczynię cię pośrednikiem
Przymierza z ludem, światłością
dla narodów.
(Iz. 42:6)

To jest tekst wyjątkowy. Jest to tekst mes
jański o Słudze Pana, przez który Bóg bezpo
średnio mówi o swym Synu. Ale możemy też
uznać, że jest to tekst o nas. Ta wypowiedź
Boża daje nam pewność, że nie jesteśmy sami
w obojętnym świecie.
Jeżeli ten tekst odczytamy na tle naszego za
dania czynienia pokoju, to dowiemy się, że aby
czynić pokój, jako pokój Boży, musimy naj
pierw być powołani w sprawiedliwości. Musi
my też działać jako lud Przymierza. Bo prze
cież nasz Kościół chrześcijański jest Nowym
Przymierzem. A my jesteśmy ludem Przymie
rza. Musimy też zdać sobie sprawę, że Bóg
obdarzył nas przywilejem bycia światłością dla
narodów.
Czy zawsze zdajemy sobie sprawę, że nasze
Kościoły — bez względu na ich wielkość —

Modlitwa o pokój
prawdziwy
Panie,
tak często słyszymy wokół siebie
słowo „pokój”.
Wielu woła: „pokój! pokój!”
Pokoju chcemy, pokoju żądamy,
0 pokój walczymy...
Ale czy zawsze jest to taki pokój,
jakiego Ty pragniesz?
Jaki jest pokój prawdziwy?
Jaki jest Twój pokój,
skoro przyniosłeś miecz?
Czy pokój to pokój ze złem?
Oświeć nas, Panie,
czego od nas wymagasz.
Naucz nas,
jak mamy czynić Twój pokój.
Spraw w nas nastawienie pokojowe,
abyśmy Twoją miłością mogli przepoić
nasze świadectwo dawane światu.

Panie,
daj nam możność i siłę ducha,
byśmy dążyli do takiego pokoju,
jaki Ty nam obiecujesz w Twym
Słowie.
1 spraw, abyśmy zawsze potrafili
odróżnić Twój prawdziwy pokój
od złudnego pokoju świata.
Amen.
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mogą takie być? Czy wiemy, co to znaczy być
światłością narodów, co to znaczy być solą
ziemi, co to znaczy być miastem położonym na
wzgórzu? Czy zawsze zdajemy sobie sprawę,
jaki to przywilej i jaki wielki obowiązek być
chrześcijaninem? I czy odczuwamy, jakie to
wspaniałe?
Owocem sprawiedliwości, owocem Przymierza
jest prawdziwy pokój Jezusa Chrystusa. Pokój
ten też jest światłością narodów. Gdy osiągnie
my ten stan pokoju, to dowiemy się, że Bóg
nam daje władzę:
Abyś otworzył ślepym oczy,
wyprowadził więźniów z zamknięcia,
e więzienia, tych którzy siedzą
w ciemności.
(Iz. 42:7)

Ten rodzaj pokoju, pokoju czynnego, nie jest
pokojem konwencjonalnym — nie dają mu

gwarancji linie graniczne ani siła militarna,
nie bierze on pod uwagę politycznych układów
i równowagi sił. Nie jest przecież zwykłym po
kojem taki pokój, który otwiera ślepym oczy,
który wyprowadza z więzień! Ten rodzaj po
koju opiera się tylko na Bożej Obietnicy i na
szej wolności wybranych Bożych. Nie jest to
pokój, jaki daje świat, jest to pokój, jaki Pan
nasz, Jezus Chrystus, daje światu.
Panie, daj nam możność i siłę ducha, byśmy
dążyli do takiego pokoju, jaki Ty nam obie
cujesz w swym Słowie.
I spraw, abyśmy zawsze potrafili odróżnić
Twój prawdziwy pokój od złudnego pokoju
świata. Amen.
Kazanie wygłoszone w warszawskim kościele ewan
gelicko-reformowanym podczas nabożeństwa 1 marca
br., w Dniu Modlitwy Kobiet.

KS. MICHAŁ CZAJKOWSKI

Tajemnica zbawienia,
czyli gromadzenie rozproszonych
GRZECH JAKO SIŁA ROZDZIELAJĄCA LUDZI

Brutalne, niegodziwe żydie Kaina, którego re
daktor jahwistyczny* czyni synem Adama
i Ewy, staje się wymownym potwierdzeniem
skutków grzechu pierworodnego i namacalnym
dowodem przekleństwa Bożego nad ludzkością
i ziemią (I Mojż. 3): brat zabija brata
(I Mojż. 4). Od Adama do potopu ludzkość
przeżywa ewolucję wstecz i każde nowe poko
lenie dorzuca do grzechów i przekleństw zgro
madzonych przez przodków własne zło, pro
wadząc w ten sposób świat do ruiny, ale — z
drugiej strony — także ku nieoczekiwanemu
ratunkowi w Bogu.

ryć na swej budowli własne imię — to
chcieć zapanować nad przemijalnością czasu,
którego Panem jest przecież tylko Bóg; wzno
sić w niebo wieżycę — to hodować w sobie
ambicje uniwersalizmu, który tylko Bóg może
zrealizować. Ludzkie plany, zrodzone z grze
chu pychy, wywołują zamieszanie, a śwlilat,
jaki w ich wyniku powstaje, jest światem nie
ludzkim, w którym człowiek nie może ,,doga
dać się” z bratem, nie może się z nim porozu
mieć. Owszem, człowiek ma tworzyć świat i
szukać wspólnego języka z innymi, ale musi
budować nie na grzechu, lecz na Zbawczym
Planie Bożym, słuchając woli Bożej i troszcząc
się o autentyczną jedność, bez ukrytych (złych)
intencji...

Tymczasem ludzie budują sobie miasto i chcą
nadać mu imię. A wszyscy mówią jednym ję
zykiem. Jednak Pan zstąpił i pomieszał im ję
zyki. Budowa została przerwana, a to, co z niej
zostało, nosi nazwę Babel, czyli Pomieszanie.
Tak czytamy w I Mojż. 11. Ale w tym samym
opowiadaniu mamy i drugą warstwę jahwistyczną: ludzie chcą zbudować gigantyczną wie
żę sięgającą nieba, która byłaby znakiem orien
tacyjnym uniemożliwiającym rozproszenie i
zagubienie się. Na tę warstwę mogła się nało
żyć jeszcze inna — o Babilonie, mieście kosmo
politycznym, który stał się symbolem braku
porozumienia w świecie.

Kiedy podczas niewoli babilońskiej naród wy
brany znalazł się w owym Babel (czyli Pomie
szaniu), rzeczywiście zagroziło mu rozproszenie
i zagubienie się. Atoli prorok Ezechiel we wspa
niałej wizji (Ez. 37) ujrzał Boga dającego znie
wolonemu, obumarłemu Izraelowi tchnienie
życia. Z wyschłych kości Bóg obiecał wskrze
sić plemiona judzkie i izraelskie, i zjednoczyć
je w jeden lud: „Oto ja wam daję ducha po to,
abyście się stały żywe!”** Chodzi tu także o
nowy Izrael i o całą ludzkość, którą Duch Boży
ożywi i zgromadzi w jedno z wielkiego roz
proszenia.

Wedle Jahwisty budować miasto — to liczyć
na siebie, niczego nie oczekiwać od Boga; wy

Opowiadanie z Księgi Rodzaju o wieży Babel
jest jakby drugą wersją „grzechu pierworod
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nego”. Zamknięty w sobie i na sobie skoncen
trowany człowiek, próbując sam sobie wystar
czyć — przegrał. Podział ludzkości na grupy
językowe, które nie mogą się między sobą po
rozumieć i nie mają „wspólnego języka”, jest
odpowiednikiem podziału między Adamem i
Ewą, wzajemnie obarczających siebie winą.
Jest to antyteza dzieła Bożego. Dopiero Duch
odtworzy rozbitą jedność rozproszonych dzieci
Bożych.
ODKUPIENIE JAKO GROMADZENIE WSZYSTKICH
W CHRYSTUSIE

„Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiąt
nicy”, Duch Boży interweniował (Dz. 2). Obra
zy, którymi posługuje się Łukasz w opisie Zie
lonych Świąt, nabierają sensu w świetle Sta
rego Testamentu. Przywołują Objawienie,
Przymierze i nadanie Prawa na Synaju, w y
darzenia, jakie stały się punktem wyjścia dzie
jów ludu Bożego. Przede wszystkim jednak
Pięćdziesiątnica paschalna przywołuje i napra
wia rozbicie symbolizowane w biblijnym epi
zodzie o wieży Babel. Ludzkość — wtedy po
dzielona — teraz, gdy „wszyscy zostali napeł
nieni Duchem Świętym”, odnajduje swoją jed
ność: wszyscy rozumieją apostołów Jezusa
głoszących wielkie dzieła Boże w językach
Partów i Medów, Elamitów i mieszkańców Me
zopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji,
i w tylu innych.
Kościół zrodził się tamtego poranka w wichrze
i ogniu jako wspólnota powszechna: Przymie
rze, które Duch z nim wtedy zawarł, dotyczy
całej ludzkości. Dlatego Kościół musi być misyiny aż do końca wieków, pełniąc posługę wobec
wszystkich języków i wszystkich kultur. Przyj
mując moc Ducha, musi szczepić Tajemnicę
zbawienia, Misterium Chrystusa, pośród wszyst
kich ludów i narodów, gromadząc je w jedno.
Dla tej jedności rozproszonych dzieci Bożych
umarł Chrystus (zob. Jan 11:52), który odtąd
— wywyższony nad ziemię — przyciąga
wszystkich ku sobie (zob. Jan 12:32).
„Bo w Nim zostało wszystko stworzone (...)
wszystko przez Niego i dla Niego zostało stwo
rzone (...)
On jest Głową Ciała — Kościoła.
On jest Początkiem, ,
Pierworodnym spośród umarłych,
aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.
Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim 'zamieszkała
cała Pełnia,
i aby przez Niego znów pojednać wszystko z
sobą (...)
wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża”
(Kol. 1:16; 18—20).
Duch Jezusa działa w każdej Eucharystii jakby
w nową Pięćdziesiątnicę. Zgromadzeni wokół
ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana my,
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przybrani za dzieci Boże, dzięki składamy przez
Niego, z Nim i w Nim... Ale do wdzięczności
dołącza się i smutek: ws?ak przy naszym brat
nim komunijnym stole, Stole Królestwa, brak
jeszcze tylu sióstr i braci. To uświadamia nam
nasze misyjne zadanie. Dlatego zgromadzeni
wokół Stołu — stajemy się gromadzicielami,
zebrani łaską Pana z rozproszenia — nie
przestajemy szukać rozproszonych i zgubio
nych, aby nastała „jedna owczarnia i jeden
Pasterz” (Jan 10:16). Zielone Święta to tylko
punkt wyjścia. Dalszy ciąg Dziejów Apostol
skich pokazuje nam następne wydarzenia, kie
dy zstępuje Duch Święty w Jerozolimie i w
całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce zie
mi” (Dz. 1:8). To dzieło gromadzenia i jedno
czenia ludzkości kontynuowane jest w całej
historii, także dzisiejszej, dzięki uczennicom
i uczniom pełnym Ducha.
Kościół Chrystusa staje więc pośrodku świata
jako pełen nadziei znak jedności powszechnej.
Wielką rolę odgrywa w nim ruch ekumeniczny,
bo trudno przecież zdobywać Panu nowych ucz
niów, jeśli sami jesteśmy między sobą skłóceni
i podzieleni. Ale Duch Święty jednoczy Koś
ciół. Jest to ten sam Duch, który Jezusa scala
z Ojcem i nas z Nim. To On jest wszech jedna
jącą miłością. To On zszywa — rozdartą przez
chrześcijan — całodzianą tunikę Chrystusa (por.
Jan 19:23—24). Tych, którzy pożywają Ciało
Chrystusowe, prowadzi ku jedności Jego Mis
tycznego Ciała, tych, którzy z Kielicha Przy
mierza piją, zbiera w eschatologiczny lud
Przymierza.
Ale Krew Przymierza ma być przelana „za
wielu” (Mat. 26:28), to znaczy za wszystkich.
Dlatego Duch Święty nie pozwala naszej
wspólnocie eucharystycznej zamknąć się w
czterech ścianach Wieczernika: wyrzuca nas na
zewnątrz, na cztery strony świata, abyśmy
gromadzili Panu całą rodzinę człowieczą wokół
Stołu Królestwa na uczcie eschatologicznej.
Kościół istnieje przecież dla świata (proegzystencja). I choć pozostaje wspólnotą grzeszni
ków, to jednak — jeśli nie gasi Ducha (por.
I Tes. 5:19), jeśli nie zakochuje się w sobie
(pokusa narcyzmu), jeśli dochowuje solidar
ności z najsłabszymi — jego zgromadzenie eu
charystyczne staje się znakiem nadziei bardzo
ziemskiej i zarazem niebiańskiej: znakiem osta
tecznej wspólnoty ludzi w Panu — wspólnoty
międzyludzkiej i wspólnoty z Bogiem Ży
wym.
Biblia prezentuje nam zadziwiający tryptyk
typologiczny na temat podziału — naprawy —
jedności. Pierwszy jego człon to opowiadanie
o wieży Babel. Drugi to antytyp historyczny
— scena Zesłania Ducha Świętego w dniu Zie
lonych Świąt, trzeci zaś człon to antytyp escha
tologiczny — jedność odkupionej ludzkości ukazana w wizjach księgi Apokalipsy: „A oto

wielki tłum, którego imię mógł nikt policzyć,
z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów
i języków, stojący przed tronem i przed Ba
rankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku
ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: Zba
wienie u Boga naszego, zasiadającego na tronie,
i u Baranka (...)• I wyszedł głos od tronu,
mówiący: Chwalcie Boga naszego, wszyscy Je
go słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy!
I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jak
by głos mnogich wód, i jakby głos potężnych
gromów, które mówiły: Alleluja, bo zakrólował
Pan Bóg nasz, Wszechmogący. Weselmy się i
radujmy, i dajmy Mu chwałę, bo nadeszły go
dy Baranka, a Jego Małżonka się przystroiła
(...) I mówi mi: Napisz: Błogosławieni, którzy

uoztę

Baranka!

(Obj.

* Pojęcia „redak/tor jahwistyczny” (Jahwista) i „tra
dycja jahwistyczna” wiążą się z literacką analizą
Pięcioksięgu, według której istnieją w nim różne
warstwy treściowe: jahwistyczna, elohistyczna, deuteronomiczna i kapłańska. Nazwa „jahwistyczny” wy
wodzi się od imienia Jahwe, które w tej warstwie
występuje począwszy od opowieści o stworzeniu świa
ta. Warstwa ta odznacza się żywym i barwnym sło
wnictwem oraz ujęciem psychologicznym. Występuje
ona w Genesis, Exodus i Deuteronomium — red.
** Ten i pozostałe cytaty wg przekładu Biblii Ty
siąclecia — red.

PETER HELBIG

Drodzy Czytelnicy,
Zbliża się okres wakacji i wyjazdów do miejscowo
ści wypoczynkowych. By ułatwić Wam kontakt z Ko
ściołem podczas urlopu, podajemy adresy kościołów
ewangelickich położonych w najbardziej popularnych
miejscowościach uzdrowiskowo-turystycznych. Poza
kościołem reformowanym w Pstrążnej, wszystkie inne
niżej wymienione to kościoły ewangelicko-augsburskie.

Bóg nie dał nam ducha trw ogi,
ale Ducha mocy, m iłości i pokory
Panie, Ty odsłaniasz naszą bezduszność.
Staliśmy się niby babilońscy tytani,
którzy ducha ludzkiego
czynią miarą wszechrzeczy.
W powstałą pustkę
wkracza lęk, który jest obcy Twojemu

Duchowi.

Właśnie teraz
człowiek chce zawładnąć
życiem na ziemi.
Język, formuły, eksperymenty...
Duch Boży rozpływa się jak sen.

Bielsko-Biała — ul. Staszica 2
Stare Bielsko — ul. Sobieskiego
Cieszyn — pl. Kościelny 6
Dzięgielów k. Cieszyna — Diakonat
„Eben-Ezer”

zostali wezwani na
7:9— 10; 19:5—9).

Żeński

Istebna
Ustroń — ul. Stawowa 1
Wisła — ul. 1 Maja 49
Kraków — ul. Grodzka 58
Giżycko — pl. Grunwaldzki 6

Panie,
nasze serca są zbłąkane
jak nigdy dotąd.
Z wolności zrodził się lęk.
Ale Ty, Panie,
obiecałeś nam innego ducha:
Duch Twój porusza
to, co zatwardziałe,
pokonuje nienawiść miłością,
wnosi życie tam,
gdzie śmierć ma swoje siedlisko.
Duch Twój zaprowadzi wszystkich do celu dobrego.
Twoje dzieło nie jest jeszcze skończone,
niego wTzrost bierze Królestwo,
a wzrostem kieruje Duch,
który przynosi przemianę serc.
On kruszy naszą małość,
otwiera drzwi do wolności,
która (nie z lęku i trwogi powstaje.
On kruszy twarde serca nasze.
l

Mikołajki — ul. 1 Maja 28
Mrągowo — ul. Kościelna 2
Olsztyn — Stare Miasto 1
Pstrążna k. Kudowy
Suwałki — ul. Kościuszki 10
Sopot — ul. Kościuszki 51
Bierutowice — ul. Śnieżka 8
Jelenia Góra—Cieplice — pl. Piastowski 18

Panie,
'Iy jesteś jak gołąb,
który spływa z nieba na ziemię.
święty, Wszechmogący Boże!
Veni, Sancte Spiritus!
Przyjdź, Duchu Święty!
Tłum. Andrzej Kołodziejczyk
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WOJCIECH KRIEGSEISEN

Podsędek krakowski
Ktokolwiek poważnie interesuje się
historią Rzeczypospolitej w wieku
XVII, prędzej czy później zetknie
się z postacią Stanisława z Brzezia
Chrząstowskiego, wybitnego parla
mentarzysty i przywódcy polskich
ewangelików. Był on gorącym
obrońcą praw polskich i litewskich
protestantów, działaczem sejmo
wym urastającym do roli trybuna
szlacheckiego.
Rodzina Chrząstowskich, piszących
się z Brzezia a pieczętujących się
herbem Zadora, to kilka pokoleń
ludzi, którzy nieprzerwanie przez z
górą półtora stulecia realizowali
ideały szlacheckiej Rzeczypospoli
tej. Ich dziedzicznym majątkiem by
ły od XVI wieku Szczepanowice —
duża wieś w powiecie pilzneńskim
nad Dunajcem, dobrze zagospodaro
wany ośrodek,
odgrywający rolę
portu rzecznego dla spławu drewna
i zboża.
Chrząstowscy zaangażowali się w
ruch reformacyjny w samych jego
początkach. Patronowali ewangelic
ko-reformowanemu zborowi w Jodłówce, gdzie od roku 1579 rezydo
wał Jan Petrycy — znany przeciw
nik arian. Na początku XVII wieku
był tam księdzem Daniel Clementinus, najwybitniejszy bodaj polemis
ta swoich czasów w Polsce.
W takim środowisku urodził się na
przełomie XVI i XVII wieku nasz
bohater, syn Andrzeja Chrząstow
skiego. Nie wiemy, gdzie odebrał
wykształcenie, może uczył się w
sławnym gimnazjum ewangelickim
w Kocku, może w szkołach utrzy
mywanych przez ewangelików re
formowanych w Okszy lub w Beł
życach?
Kiedy pod koniec panowania Zyg
munta III Wazy wkraczał na arenę
życia politycznego Rzeczypospolitej
polsko-litewskiej, był już samodziel
nym, zamożnym dziedzicem boga
tych Szczepanowie i paru mniej
szych folwarków leżących na po
graniczu województw krakowskiego
i sandomierskiego. Był też już
współpatronem
rodowego
zboru
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Chrząstowskich w Jodłówce (patro
nem głównym był wtedy stryj na
szego bohatera — Cyryl Chrząsto
wski), co dodawało mu niewątpli
wie powagi w środowisku protes
tantów małopolskich.
Karierę polityczną rozpoczął Sta
nisław Chrząstowski wcześnie —
już w 1627 roku współobywatele
wybrali go posłem na sejm z wo
jewództwa krakowskiego. W latach
1628—>1629 otrzymał z rąk tej sa
mej szlachty krakowskiej odpo
wiedzialne stanowisko poborcy po
datkowego. Pierwszy sukces na
szerszej arenie odniósł na sejmie
1631 roku, kiedy to powierzono mu
funkcję w komisji zajmującej się
stosunkami z sąsiadami Rzeczyspospolitej.
Świetny start polityczny Chrząstow
skiego przypadł na ostatnie lata
panowania Zygmunta III. W tym
okresie przyszły trybun szlachecki
uformował swój program politycz
ny, któremu pozostał wierny przez
całe życie. Jego podstawowe postu
laty to rozdział religii od państwa,
wolność i równość religijna, jako
nieodzowna część wolności i rów
ności szlacheckiej, wreszcie wspól
ny front polityczny protestantów
wobec wspólnego wroga — kontr
reformacji.
Tego programu bronił Chrząstow
ski w okresie bezkrólewia, które
nastąpiło po śmierci Zygmunta III,
a potem poświęcił się działaniom w
samorządzie województwa krakow
skiego. Budował też sobie bazę po
lityczną w środowisku małopolskich
ewangelików reformowanych. Pilnie
uczęszczał na synody, a karność w
stosunku do zboru posuwał tak da
leko, że nawet sprawy majątkowe
oddał pod sąd starszych Kościo
ła
Ewangelicko-Reformowanego.
Wkrótce też zyskał sobie zaufanie
i autorytet wśród współwyznaw
ców. Delegowany na synody i konwokacje prowincjonalne, wybił się
na czoło nie tylko dystryktu kra
kowskiego, ale i całej małopol
skiej prowincji kościelnej, wchodząc
do grupy kierowniczej. Już w roku

1635 zasiadał w komisji rozpatrują
cej postulaty zborowników krakow
skich, a w roku następnym spotkał
go wielki zaszczyt — wybór na dy
rektora (przewodniczącego) synodu
prowincjonalnego w Okszy
26
września 1636 roku.
Od wpływów i popularności w
zborach do kariery politycznej było
wówczas niedaleko; w roku 1638
Chrząstowski powrócił na arenę sej
mową, by przez lat 18 nie opuścić
ani jednego sejmu. Pracował w ko
misji granicznej i zajmował się ad
ministracją skarbową — w, roku
1643 ustalał wysokość ceł i cen. Opinia ewangelicka widziała w nim
„człowieka wielkiego i Kościołowi
wielce wygodnego i potrzebnego”,
jednego z czołowych reprezentan
tów prowincji małopolskiej. Wybra
no go więc jako reprezentanta pro
testantów małopolskich na mające
się odbyć w roku 1644 Colloąium
Charitativum, powierzając mu w
ten sposób troskę o najważniejszy
punkt programu ewangelicyzmu
polskiego od czasów Zgody Sando
mierskiej — o porozumienie wyznań
chrześcijańskich w Rzeczypospolitej.
Prawie równocześnie szlachta kra
kowska wysunęła Chrząstowskiego
na wakujące od roku 1645 stano
wisko podsędka generalnego kra
kowskiego — był to urząd bardzo
ważny, wysokie stanowisko w hie
rarchii sądownictwa szlacheckiego.
Wobec planów wojny z Turcją, for
sowanych w połowie lat czterdzie
stych przez Władysława IV, zajął
nowo mianowany podsędek kra
kowski stanowisko negatywne, prze
szedł więc z większością szlachty
do opozycji wobec polityki dworu
królewskiego. Na sejmie roku 1646
był 'jednym z najaktywniejszych
posłów, dążył do nadania sejmo
wej akcji opozycyjnej konstruktyw
nego charakteru, bez narażania
króla na upokorzenia.
Równie zdecydowanie, ale tym ra
zem bez sukcesów walczył w rok
później, na sejmie 1647 roku o za
bezpieczenie praw
różnowierców
wobec narastającego zagrożenia ze
strony kontrreformacji. Doprowa

dziwszy do ostrego starcia z bisku
pami katolickimi i Jerzym Ossoliń
skim cofnął się Chrząstowski przed
ostatecznością — przed zerwaniem
sejmu, na co ewangelikom nie po
zwalało poczucie odpowiedzialności
politycznej. Spór załagodził kolega
Chrząstowskiego — Janusz Radzi
wiłł, ale potwierdzenia praw ewan
gelików nie uzyskano.
Szczyty popularności politycznej osiągnął Chrząstowski po śmierci
Władysława IV. W okresie bezkró
lewia i zagrożenia
powstaniem
Chmielnickiego wyrósł on na nie
kwestionowanego przywódcę mas
szlacheckich
zjednoczonych
we
wspólnym ponadwyznaniowym fron
cie przeciwko możnowładztwu ob
winionemu o spowodowanie klęsk.
Osiągnięcia w działalności państwo
wej zbiegły się z kolejnymi sukce
sami w pracy kościelnej. W 1648
roku uzyskał Chrząstowski zezwo
lenie konwokacji ewangelicko-re
formowanej w Górach na budowę
nowego kościoła reformowanego w
Szczepanowicach, którego miał być
głównym patronem. Budynek po
święcono w październiku 1651 roku
i wprowadzono w urząd proboszcza
(używano wtedy określenia „mini
ster”) księdza Zygmunta Zajdlica.
Równocześnie postanowiono ufun
dować przy zborze szczepanowickim
szkołę dla dzieci okolicznych ewan
gelików. Z czasem stał się ten zbór
jednym z największych w Małopolsce, korzystając z wsparcia liczrego i bogatego mieszczaństwa ewangelickiego — głównie szkockie
go pochodzenia — z pobliskiego
7 arnowa.
W latach przed szwedzkim potopem
pozostawał Chrząstowski w ciągłej
opozycji do dworu walcząc na ko
lejnych sejmach o zrealizowanie obietnic, które Jan Kazimierz złożył
wstępując na tron. Jednocześnie
zajmował się sprawami finansowy
mi .samorządu ziemskiego krakow
skiego i musiał wyrobić sobie dob
rą opinię jako znawca finansów,
skoro w roku 1654 powierzono mu
administrację mennicy krakowskiej
— stanowisko bardzo odpowiedzial
ne a zarazem dochodowe. Objął urząd stając się pierwszym bodaj w
historii skarbowości polskiej przed
siębiorcą menniczym pochodzenia
szlacheckiego.
Najazd szwedzki zastał go na tym
stanowisku, ale przed oblężeniem
opuścił Chrząstowski Kraków, by
wraz z katolicką i różnowierczą

szlachtą małopolską uznać majestat
Karola Gustawa. Prowadził nawet
rokowania z królem szwedzkim sta
rając się o uzyskanie gwarancji nie
naruszalności praw polskich. Zaawanturował się też w nieudaną
próbę zajęcia Biecza, gdzie doszło
do starcia ze stronnikami Jana Ka
zimierza i Chrząstowski ratować się
musiał ucieczką.
Już pod koniec 1655 roku opuścił
podsędek krakowski obóz zwolenni
ka-/ Szwedów i — korzystając z
pośrednictwa synów pozostających
w służbie prawowitego monarchy
— nawiązał kontakt z Janem Ka
zimierzem. Nie uchroniło go to jed
nak od prześladowań, spotykały one
ewangelików ze strony katolików,
którzy szybko zapomnieli o własnej
zdradzie, obwiniając o nią tylko
dysydentów. Mimo że Chrząstowski
nie stracił zaufania królewskiego,
opinia publiczna zwróciła się prze
ciwko niemu — przełomem był rok
1658, w którym stary już i chory
podsędek, widząc narastającą wokół
niechęć do siebie, zrezygnował z
działalności publicznej.
Nie zrezygnował jednak z pracy dla
Kościoła. Jego wiedza prawnicza,
znajomość sprawy protestanckiej i
orientacja w życiu politycznym były
dla zborów cenne w okresie odbu
dowy prawnych podstaw bytu ewangelików. Pracował do ostatka
i zakończył życie na posterunku, na
sejmie w Warszawie w roku 1660,
gdzie przybył z synami, by pilno
wać ratyfikacji traktatów oliwskich.
Ostatniej Wieczerzy Pańskiej udzie
lił mu ksiądz Maciej Apollos Sty
czyński, kapelan Bogusława Radzi
wiłła, obecny wtedy w Warszawie.
Ale nie dane mu było umrzeć w
spokoju. W sposób charakterystycz
ny dla owych czasów nietolerancji
i fanatyzmu agonię „starego here
tyka” wykorzystać postanowił bis
kup poznański Wojciech Tolibowski. Kazał otoczyć kwaterę Chrząstowskrch zbrojnymi, wygnać synów
i służoę, konającego bierzmował
„extra mentem będącemu, mowy
ani rozumu nie mającemu... hosstiam... w gębę wraził”. Umierają
cy, nieprzytomny starzec nie mógł
już protestować — zmarł i uznano,
że zmarł jako katolik. Postarano
się też, by został pochowany po ka

tolicku, gdyż było to dla kleru zna
komitą okazją do rozgłoszenia „na
wrócenia” przywódcy małopolskich
ewangelików. Nie pomogły protesty
synów, nawet interwencja królowej
Ludwiki Marii — biskupi przysię
gli wobec króla, że Chrząstowski
„żałował za kalwiństwo i oddawał
się Najświętszej Panience Marii
przy śmierci”.
Pogrzeb miał wspaniały — w kon
dukcie szły tłumy, towarzyszyło mu
czterech biskupów, nie było tylko...
synów ani towarzyszy wieloletniej
walki o prawa szlachty i Kościoła
Reformowanego. Przywódcę mało
polskiego ewangelicyzmu pochowa
no w kościele św. Jana w Warsza
wie.
Razem z nim zeszła do grobu idea
tolerancji wyznaniowej, której bro
nił przez całe życie. Skończył się
też szereg wielkich przywódców
średniej szlachty — protestantów,
zapoczątkowany w wieku XVI przez
wielkie postacie Rejów i Sienickich.
Chrząstowski nie był wśród nich
postacią największą ani najbardziej
zasłużoną. W działalności jego od
bijały się wszystkie słabości pol
skiego parlamentaryzmu w schył
kowej jego fazie. Był jednak dzia
łaczem na tyle wybitnym i orygi
nalnym, by budzić dziś zaintereso
wanie tak historyków Reformacji
polskiej, jak i polskiego parlamen
taryzmu. Zajmowali się badaniem
działalności Stanisława Chrząstow
skiego dwaj wybitni historycy pol
scy: Marek Wajsblum i Władysław
Czapliński, z których ustaleń ko
rzystaliśmy wyżej.
Wraz ze śmiercią Stanisława Chrzą
stowskiego nie zakończyła się jed
nak historia założonego przez niego
zboru w Szczepanowicach pod Tar
nowem. Oparł się on zwycięsko
prześladowaniom z końca XVII wie
ku i dotrwał pod patronatem po
tomków podsędka krakowskiego do
początków wieku XIX, kiedy uległ
likwidacji wraz z resztkami daw
nej Jednoty Małopolskiej.
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ZAPISKI ZN A D BETEZDY
ADAM PASZKOWSKI

N a j c i ę ż s z a droga
Kóżne są oblicza cierpienia.
Cierpi się z powodu głodu, cho
roby, inwalidztwa, nie spełnio
nej miłości, z nienawiści, strarchu. Cierpienie może być za
winione lub niewinne. I ten
drugi wymiar jest chyba naj
bardziej tragiczny.
U źródeł każdego cierpienia le
ży nie zaspokojona potrzeba
ludzka, a więc brak tego, co
według psychologów jest nie
zbędne do życia i rozwoju ozłowiekowi jako jednostce biolo
gicznej, psychicznej i społecz
nej. Choć potrzeby wszystkich
ludzi są podobne, zwłaszcza te
podstawowe (każdemu potrzeb
ne jest pożywienie, poczucie
bezpieczeństwa, przynależności
społecznej, miłość, uznanie itp.),
to różna może być ich hierar
chia, różny stopień odczuwania
braków ,i różny próg, powyżej
którego określony brak staje się
przyczyną cierpienia. Wiadomo
też, że potrzeby ludzkie rosną
w miarę ich zaspokajania, roz
wijają się — nie u każdego w
jednakowym stopniu. Zależy to
od właściwości indywidualnych
człowieka, jego doświadczeń, a
także warunków środowisko
wych i społeczno-ekonomicz
nych.
Najbardziej narażeni i podatni
na cierpienie są ci, których
szanse na zaspokojenie potrzeb
są najmniejsze. Mam na myśli
ludzi przewlekle chorych i nie
sprawnych. A ich potrzeby są
jednocześnie największe. Z ta
kich, które nasuwają się od ra
zu, można wymienić potrzebę
opieki i pomocy ze strony in
nych czy potrzebę wyższego
komfortu codziennego życia,
wynikającą nie ze wzrostu am
bicji czy wygodnictwa, ale z
trudności funkcjonowania w
przeciętnych dla zdrowego czło
wieka warunkach. W krajach
bogatych, posiadających wysoko
rozwinięty system opieki spo
łecznej te potrzeby są na ogół
zaspokajane. Zupełnie inaczej
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wygląda ta sprawa u nas... Na
wet jednak tam, gdzie opieka
społeczeństwa spełnia wszystkie
warunki, nie wszystkie potrze
by ludzi chorych i niepełno
sprawnych mogą być zaspoko
jone. Nie ograniczają się one
przecież tylko do sfery mate
rialnej, a te inne — psychiczne
i społeczne — jest »znacznie
trudniej spełnić. Człowiek nie
pełnosprawny
ma
znacznie
mniejsze możliwości niż zdro
wy i intensywniej odczuwa
wszelkie braki.
Przede wszystim zaś cierpi on
ból i ograniczenia, których przy
największych nawet chęciach
nie można pokonać. Jeśli ktoś
nie może chodzić, to choćby nie
wiem co robiono — zawsze bę
dzie musiał używać wózka.
Mniejsza bieda, gdy ogranicze
nia te są przejściowe, gdy ból,
którego się doznaje, jest tylko
chwilowy.
Spotkałem w życiu ludzi, któ
rzy nie są zdolni do samodziel
nego istnienia. Spotkałem ta
kich. którzy są samodzielni, ale
umożliwia im to tylko wózek
inwalidzki. Zetknąłem się z ta
kimi, którzy od wielu lat od
czuwają nieustanny ból. Nie
tylko psychiczny, ale nade
wszystko zwykły, fizyczny ból,
stale obecny i to bardzo silny.
I to nie jakiś tam mityczny,
nieokreślony ból. Zwykle jest
lo krzyż, nogi lub inna. dokład
nie określona część ciała.
Taki rodzai cierpienia, wynika
jący z nigdy nie zrealizowanej
potrzeby bycia zdrowym, ,,normalnym” człowiekiem, jest naj
trudniejszy do pokonania. Ta
kie cierpienie jest niejako or
ganicznie związane z człowie
kiem. Ujawnia się ono na przy
kład wtedv. kiedv człowiek nie
widomy słyszy okrzyki zachwy
tu. które wvdaią inni na widok
pięknego dzieła sztuki lub kra
jobrazu, którego on nigdy nie
zobaczy, albo gdy inwalida

przykuty do wózka patrzy na
narciarzy, tańczące pary czy
niedostępny mu szczyt górski.
Do własnego bólu i ograniczeń,
na które człowiek jest skaza
ny, trzeba się jakoś ustosunko
wać. Takiego cierpienia nie
można zwalczyć, ale można
przyjąć wobec niego jedną z
dwóch różnych postaw: albo
całkowicie mu się poddać i dać
sobą zawładnąć, albo ujarzmić
je przez zaakceptowanie, oswo
jenie się z nim i uznanie go
jako stanu naturalnego.
Poddać się to zrezygnować z
życia. Bardzo ciężko było mi
patrzeć na trzydziestoletnią ko
bietę przykutą do utrzymujące
go ją stale w półleżącej pozycji
wózka, przepełnianą goryczą,
niewiarą w siebie i w ludzi,
pozbawioną uśmiechu i wszel
kiej nadziei. Jej zniechęcenie
udzielało się otoczeniu i spra
wiało, że przebywanie obok sta
wało się po prostu przykre. Ja
kiego samozaparcia i odwagi
musieli potrzebować ci, którzy
się nią opiekowali i żyli z nią
na co dzień! Kapitulacja psy
chiczna prowadzi ponadto do
najgorszej chyba choroby — do
zaniku zainteresowania innymi,
nieraz najbliższymi, i do zupeł
nego braku pozytywnych w
stosunku do nich uczuć. Przy
nosi — w sumie — samo zło
i nie daje niczego, co nadawa
łoby się do jakiegokolwiek „bu
dowania”.
Ale dane mi też było obserwo
wać, rozmawiać i przebywać z
bardzo cierpiącymi ludźmi o
zupełnie innej postawie ducho
wej.
Myślę, że cierpienie pozwala
patrzeć na ludzi i świat, który
nas otacza, w nowy, zupełnie
inny od zwykłego, sposób. Cier
pienie to rodzaj pryzmatu, dzię
ki któremu można wszystko wi
dzieć ostrzej, jakby bardziej
kontrastowo — wszystko, co

białe i dobre, staje się jeszcze
lepsze, jeszcze Idealniejsze i
czystsze; wszystko, co złe, nie
czyste i nieprawidłowe, staje się
jeszcze czarniejsze, łatwiej w y
czuwalne i odstraszające. Świat
widziany poprzez cierpienie jest
jakby
prostszy. Oczywistsza
wydaje się wizja szczęścia i
granica postępowania oznacza
jącego przegraną.
Od siJy woli, trzeźwej oceny i
wyczucia własnej sytuacji za
leży, którą z tych dwóch po
staw się przyjmie.
,.Ten. kto ukrywa (nadaremnie)
defekt, poddaje się defektowi”
— pisze w swoich ,,Dzienni
kach” Witold Gombrowicz. —
.,Defekt musi być przezwycię
żony — przezwyciężony praw
dziwą wartością w sensie mo
ralnym lub fizycznym”. Istotą
tej myśli jest przekonanie o poti zobie przezwyciężenia włas
nej słabości, a więc również
bólu, choroby, cierpienia.
Przezwyciężanie słabości musi
się zacząć od uświadomieniia so
bie i zrozumienia swojego sta

nu, od przyjęcia go i uznania
za naturalny. Od tego momentu
człowiek, ze wszystkimi swoimi
ograniczeniami, staje się moc
niejszy psychicznie i zdolny do
dalszej ewolucji — do osiąga
nia pełni człowieczeństwa.
Cierpienie
może
człowieka
zniszczyć. Zdarza się, że kiedy
nie może on zaspokoić swoje;i
potrzeby, szuka namiastek, za
pomnienia, próbuje ucieczki od
swoich problemów i trudności.
Może wtedy trafić w ślepy zau
łek i na przykład popaść w al
koholizm lub narkomanię.
Są jednak i inne drogi wyjścia.
Wrażliwość będąca skutkiem
wszelkich złych i trudnych do
świadczeń ułatwia spostrzega
nie najmniejszych nawet iskie
rek dobra i miłości okazywanej
przez innych, co sprzyja pow
stawaniu odczuć wzajemnych.
To droga do miłości drugiego
człowieka. Stanąć na niej to
stanąć prawie w sercu Ewan
gelii. Ale stanąć naprawdę
w sercu Ewangelii to stanąć

na drodze wiary. Bo tylko
prawdziwa wiara może nam
dać pełną odpowiedź na pyta
nie o sens cierpienia. Nie zro
zumieć i nie przyjąć ofiary Je
zusa to pozostać w swoim cier
pieniu samotnym. Odrzucając
zbawczy sens Jego cierpienia
godzimy się z bezsensownością
naszego własnego.
Męka i
śmierć Chrystusa była warun
kiem odkupienia. Bez nich nie
dokonałoby się to najwyższe
dobro. Ci spośród nas, którzy
cierpią, przeznaczeni są do „pi
cia z tego kielicha, z którego
On pije”. Dlatego gdy łączymy
się w cierpieniu z Chrystusem,
nasz ból nabiera wielkiego sen
su — sensu zwalczania zła, po
magania sobie i innym, budo
wania dobra opartego na Bogu.
I choć można powiedzieć, że
cierpienie jest najdoskonalszym
sprawdzianem wiary, to myślę,
że wiara, aby była pełna —
musi być oparta na — jeśli na
wet nie odczuwanym — to
współodczuwianym cierpieniu.

JAN MARIA JACKOWSKI

Karol

W XIX wieku wiele wniosły do
polskiej kultury rodziny pochodze
nia niemieckiego, które zasymilowa
ły się na ziemiach polskich,, a z
czasem całkowicie się spolonizowa
ły i utożsamiły z Polską i jej kul
turą. Wystarczy wspomnieć takie
nazwiska, jak Minterowie, Szlenkierowie czy Kolbergowie. Do tej
listy zasłużonych należy dodać Ka
rola Beyera — gorliwego polskiego
patriotę wyznania ewangelicko-re-

formowanego, badacza starożytności
ziem słowiańskich (w szczególności
numizmatyka), wielkiego społeczni
ka zaangażowanego w ruch niepod
ległościowy, a z zawodu i powoła
nia fotografa, i to jednego z naj
większych. Doskonałą okazją do
przypomnienia życia i dzieła „ojca
polskiej fotografii” stała się olbrzy
mia wystawa monograficzna po
święcona jego twórczości fotogra
ficznej i edytorskiej, eksponowana

Beyer

w Muzeum Sztuki w Łodzi i Muze
um Historycznym m.st. Warszawy.
Karol Beyer urodził się 10 lutego
1818 roku w Warszawie. Jego ro
dzicami byli: Wilhelm, naczelnik
Loterii Krajowej, i Henryka z Minterów, uznana malarka kwiatów,
która od 1824 r. prowadziła szkołę
malarstwa dla zamożnych panien.
Szkoła ta została zamknięta po
powstaniu listopadowym w 1832 r.
Ojciec Karola już wtedy nie żył
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Członkowie Delegacji Miejskiej po
wołanej w lutym 1861 r. (pierwszy
od lewej Karol Beyer, obok Leo
pold Kronenberg)

(.zimarł, gdy ten miał rok, -w 1819 r.),
14-letni chłopiec musiał więc przer
wać naukę w liceum i podjąć pra
cę zarobkową. Zaczął pracować u
swego wuja, Karola Minltera —
właściciela fabryki wyrobów meta
lowych i odlewów kruszcowych,
ucząc się jednocześnie zawodu tech
nika. W 1841 r. „Tygodnik Peters
burski” ciepło odnotował jego wyro
by galwanoplastyczne, prezentowa
ne na wystawie Przemysłu i Dzieł
Sztuk Pięknych w Warszawie, co
wskazuje na to, że w zawodzie tym
osiągnął pewien sukces.
W 1844 r. Karol Beyer wyjechał do
Paryża na wystawę przemysłową,
gdzie m.in. prezentowano nowy wy

nalazek — dagerotypię*. Zamierzał
dokładnie zapoznać się z tą techniką
i w tej dziedzinie szukać możliwości
zapewnienia sobie samodzielnego
bytu. Po powrocie do Warszawy, we
wrześniu 1844 r., otworzył jeden z
pierwszych profesjonalnych zakła
dów dagerotypowych na ziemiach
polskich; mieścił się on przy ulicy
Senatorskiej w pałacu Zamoyskich
(tzw. pałac Błękitny). Po sześciu la
tach przeniósł swoją firmę do włas
nego domu przy ulicy Wareckiej.
W 1851 r. odbył podróż do Londynu
na słynną międzynarodową wystawę
przemysłową, skąd przywiózł i
wprowadził jako pierwszy na zie
miach polskich umiejętność wyko

nywania fotografii na papierze (fo
tografia kolodionowa).
Zakład fotograficzny Karola Beyera, prowadzony wzorowo, z wielkim
rozmachem, przynosił właścicielowi
spore dochody. Praca w ówczesnym
atelier przebiegała odmiennie niż
dziś — fotografia przeżywała okres
swojego dzieciństwa. Lech Lecho
wicz we wstępie do Katalogu wys
tawy Beyer a (Muzeum Sztuki w
Łodzi, 1984) pisał: „Najczęściej sto
sowano światło naturalne oszklonej
altany zdjęciowej, gdzie wprawdzie
znajdowały się »►zasłony poruszalne«, które »dozwalają oświetlać
twarze wedle zasad sztuki i osłabiać
je, gdyby nadto było rażącem«,
lecz efekt końcowy charakteryzował
się oświetleniem mało zróżnicowa
nym, na ogół rozproszonym. Dagerotypista, wykonując swe pra
ce na niskoczułych płytach sre
brnych (...) nie mógł sobie pozwo
lić na wymyślne układy póz mode
la. Długi czas ekspozycji zmuszał
do unieruchomienia go w specjal
nych systemach podpórek i trzymadeł (...) Wykluczało to w prak
tyce ujęcia z boku. Trudności wys
tępowały szczególnie w przypadku
wizerunków
pełnopostaciowych.
Najbardziej popularne i najczęściej
spotykane jest więc ujęcie na
wprost postaci siedzącej, często do
kolan lub w popiersiu. (...) Siła
przyzwyczajeń, konwencji właśnie,
była tak wielka, że minęło wiele
lat od zaniechania dagerotypii
(okres degarotypii definitywnie koń
czy się w latach pięćdziesiątych ubwieku — uwaga moja J.M.J.), a
schemat był wciąż powtarzany, choć
warunki techniczne pozwalały na
większą swobodę i zróżnicowanie”.
* P ierw sza tech n ik a otrzym yw an ia obra
zów fo to g ra ficzn y ch . Obraz w y tw a rza 
ny b ył w cam era obscura (ciem nia),
stan ow iącej p ierw ow zór aparatu fo to 
graficzn ego, a n astęp n ie rzu tow an y na
posrebrzoną p ły tk ę m ied zianą i na niej
u trw alan y. P ierw sze pub liczn e d o n ie
sien ie o tym w yn alazk u m iało m iejsce
w 1839 r. na p osied zen iu
fran cu sk iej
A k ad em ii N auk (red.).

Procesja w Dniu Bożego Ciała
1861 roku na Krakowskim Przed
mieściu
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Namioty wojsk carskich na Placu
Krasińskich

Zyski osiągane z najlepszego wów
czas zakładu fotograficznego w
Warszawie, odwiedzanego przez eli
tę społeczną, pozwoliły Karolowi
Beyerowi na swobodne oddanie się
drugiej pasji — numizmatyce. W
tej dziedzinie zyskał sławę euro
pejską. Utrzymywał kontakty ze
znanymi ówczesnymi badaczami:
Ignacym Zagórskim, Emerykiem
Hutten-Czapskim,
Właidysławem
Roztrębskim i ks. Ignacym Pol
kowskim, dzielił się uwagami i spo
strzeżeniami z kolekcjonerami z
całego kontynentu. Kolejne dzie
dziny jego zainteresowań to arche
ologia i etnografia. W 1856 r. wziął
udział w organizowaniu wystawy
starożytności słowiańskich. Wraz z
Bolesławem Podczaszyńskim opra
cował jej katalog, a następnie Wy
dał z tej okazji wspaniały album
fotograficzny z 40 tablicami. Dwa
lata później sporządził podobną do
kumentację fotograficzną wystawy
archeologicznej w Krakowie. W
krakowskim „Czasie” pisano: „Od
kilku dni pracuje w salach wysta
wy Starożytności Słowiańskich p. K.
Beyer z Warszawy zdejmując foto
grafie z najcenniejszych przedmio
tów starożytności i sztuki, z któ
rych złożony będzie album wystawy
krakowskiej i taki wyjdzie w War
szawie. Pan Beyer wykonał już
wiele pięknych fotografii, a komisja
wystawy przeznaczyła osobny pokój
do tych prac”. Te albumy wraz z
albumem „Widoków Warszawy”
najlepiej świadczą, że K. Beyer był
pionierem fotografii naukowej i
krajoznawczej. W 1859 r., kiedy
Ludwik Jenike zakładał wielce za
służony dla naszej kultury „Tygod
nik Ilustrowany”, Karol Beyer
wszedł do komitetu redakcyjnego
tego czasopisma.

kuł „O numizmatach polskich pod
robionych lub zmyślonych w no
wych czasach”. O wartości tego ar
tykułu
najwymowniej
świadczy
fakt, że został on ponownie wydru
kowany w 1973 r. przez Polskie
Towarzystwo Archeologiczne.
Poza tym Beyer marzył o możli
wości drukowania zdjęć. Intereso
wał się wszystkimi znanymi wów
czas technikami druku ilustracji.
Udoskonalił technikę drzeworytu
przez zastąpienie ręcznego przeno
szenia rysunku na klocek drzewo
rytniczy metodą fotograficzną. W
Monachium, w zakładzie Alberta,
studiował światłodruki. W roku
1870 był nawet wraz z Melecjuszem
Dutkiewiczem
współzałożycielem

pierwszej światłodrukarni w War
szawie. Była to technika graficznaJednakże
nikłe
zainteresowanie
społeczne oraz kosztowność tej tech
niki druku zdjęć sprawiły, że przed
sięwzięcie zakończyło się fiaskiem
i pogłębiło i tak trudną sytuację
finansową, z jaką Beyer borykał
się po powrocie z zesłania. Marze
nia nie spełniły się więc; fotogra
fię zaczęto drukować dopiero u pro
gu lat osiemdziesiątych ub.w. (cynkografia).
Choć Karol Beyer bardziej jest
znany w wielu środowiskach ze
swej działalności naukowej, to jed
nak największe zasługi położył na
polu fotografii. Mało tego, jego za
wodowa działalność fotograficzna

Ogłosił drukiem kilkadziesiąt prac
z dziedziny fotografii, numizmatyki,
archeologii i etnografii. Wyspecjali
zował się w odróżnianiu fałszywych
monet od oryginałów, posiadał pun
cę z napisem „falsus”, którą stem
plował nagminnie wówczas podra
biane monety. Napisał nawet arty

Krakowskie Przedmieście, róg ulicy
Koziej. Na pierwszym planie w i
doczne kobiety w czerni — taki
strój był symbolem żałoby narodo
wej po powstaniu styczniowym
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zaciążyła zdecydowanie na jego za
angażowaniu się w sprawy narodowo-społeczne.
Po okresie względnej „odwilży”,
która nastąpiła po znienawidzonej
erze paskiewiczowskiej i trwała
przez drugą połowę lat pięćdziesią
tych ub. wieku, odżyły nastroje
patriotyczne i niepodległościowe.
Pierwszą okazją od ich publicznego
zademonstrowania stał się pogrzeb
generałowej Sowińskiej w 1860 r.
Podobną okazję stanowiły uroczys
tości religijne, procesje, które no
siły charakter manifestacji patrio
tycznych. Jedna z nich zakończyła
się tragicznie: 27 lutego 1861 r. na
placu Zamkowym zostało zabitych
przez wojsko carskie pięciu jej
uczestników. Ich pogrzeb stał się
kolejną wielką manifestacją naro
dową. Wydarzenia te dały asumpt
czemuś, co można by określić jako
fotografię polityczną. Jej treścią by
ły wizerunki wybitnych postaci z
historii Polski (reprodukcje foto
graficzne ich podobizn, np. Koś
ciuszki), osób lub grup ludzi za
angażowanych współcześnie w róż
nych dziedzinach życia społecznego,
ekonomicznego i politycznego, a
także rejestracja wydarzeń związa
nych w walką o niepodległość. Za
daniem tej fotografii było świado
me propagowanie idei niepodległoś
ciowej jako głównego celu politycz
nego narodu polskiego w XIX
wiekuKarol Beyer był właściwym pro
motorem fotografii politycznej. To
on fotografował generałową Sowiń
ską w trumnie, pięciu poległych (z
pojedynczych fotografii skompono
wał tableau, rozpowszechnione po
tem nie tylko w Warszawie, ale i
w całym kraju), spoliczkowanego
policmajstra gen. Trepowa (na tę
okazję krążył dwuwiersz: „przy wo
dotrysku dostał Trepów po pysku”),
a także Delegaicję Miejską, której sam
był członkiem. Na tej ostatniej fo
tografii zostało sportretowanych 14
przedstawicieli warszawskiej finansjery, kupieotwa i duchowieństwa,
którzy objęli władzę w mieście po
niepokojach spowodowanych zajś
ciami 27 lutego 1861 r. Konsekwencją
napięć politycznych w epoce przedpowstaniowej było wprowadzenie
dnia 14 października 1861 r. stanu
wojennego w Królestwie Polskim.
Jak wyglądała wojskowa okupacja
stolicy, wiadomo dzięki fotografiom
Beyera przedstawiającym rozbite
namioty armii rosyjskiej na pla
cach: Saskim, Bankowym, Zamko
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wym, Krasińskich. Zdjęcia te, wy
konane przed ponad 120 laty, wy
raźnie wskazują na pragnienie fo
tografa, aby wyjść z atelier i chwy
tać kamerą życie na gorąco.
Karol Beyer był nie tylko autorem
tego rodzaju fotografii, ale zajmo
wał się również ich reprodukowa
niem i rozpowszechnianiem we
wszystkich trzech zaborach. W tym
celu nawiązał współpracę z Wale
rym Rzewuskim, wybitnym fotogra
fem krakowskim, i Augustem Zeuschnerem, fotografem poznańskim.
Fakt ten pozwala oceniać początki
polskiej fotografii politycznej, jako
świadomą i doskonale zorganizowa
ną akcję propagandową obejmującą
zasięgiem całość ziem polskichZa czynny udział w życiu politycz
nym i uprawiany rodzaj fotografii
Karol Beyer został jesienią 1861 r.
po raz pierwszy uwięziony. Przeby
wał w twierdzy modlińskiej do ma
ja 1862 r. i do Warszawy powrócił
w wyniku amnestii. Po wybuchu
powstania
styczniowego
jeszcze
bardziej rozwinął swoją działalność
fotograficzno-polityczną,
przede
wszystkim poprzez kolportaż zdjęć
powstańców (uczestnicy powstania
fotografowali się potajemnie w za
kładzie Beyera w strojach pow
stańczych — była to wówczas nie
tylko moda, ale i manifestacja pos
tawy patriotycznej) i fotograficz
nych tableau, jak;e powstawały w
jego zakładzie. Za tę działalność
nazwano go „fotografem narodo
wym”. Został powtórnie aresztowa
ny w październiku 1863 roku, osa
dzony w X Pawilonie Cytadeli, a
następnie skazany na zsyłkę do
Nowochoperska w guberni woroneskiej. Udając się do miejsca zes
łania kupił w drodze kamerę foto
graficzną i niezbędne akcesoria, co
pozwoliło mu na fotografowanie
zesłańców. Do Warszawy powrócił
na podstawie amnestii w pierw
szych dniach kwietnia 1865 roku.
Zakład Beyera nie powrócił już
nigdy do dawnej świetności, a on
sam popadł w ruinę majątkową.
Musiał sprzedać, na sztuki, swój ol
brzymi zbiór numizmatyczny, wieś
Chrzanów i obie kamienice (zwane
beyerowskimi). Zmarł w biedzie
8 listopada 1877 r. Był wychowawcą
i nauczycielem zawodu całej plejady
wybitnych polskich fotografów, któ
rzy z czasem otworzyli własne fir
my: Teofila Borettiego, Konrada
Brandla, Ferdynanda Klocha i Mar
cina Olszyńskiego.

Jego grobowiec znajduje się na
cmentarzu ewangelicko-reformowa
nym w Warszawie. Przez całe życie
czuł się związany z warszawską
wspólnotą parafialną i aktywnie
się w niej udzielał. „Spis prezesów”
podaje, że Karol Beyer był w la
tach 1852—1855 członkiem Kole
gium Kościelnego. W „Wiadomoś
ciach Kościelnych”* jest kilkakrot
nie wspominany zarówno on sam,
jak i jego brat, Henryk, oraz żona,
Joanna z Hauszyldów. Z tego mał
żeństwa urodziło się troje dzieci:
pierworodny Karol Ludwik (1857).
Maria (1859) i Kazimierz (1861).
Trudno jest w jednym krótkim ar
tykule wszechstronnie i wyczerpu
jąco przedstawić sylwetkę wybitne
go numizmatyka, archeologa, etno
grafa, „ojca polskiej fotografii”, a
także gorącego patrioty. Dorobek
naukowy Karola Beyera, zwłaszcza
z dziedziny numizmatyki, jest cyto
wany po dziś dzień, jego działalność
na niwie społeczno-politycznej jest
odnotowywana w podręcznikach
historii. Był on jednak chyba prze
de wszystkim obdarzonym nieprze
ciętnym talentem fotografem, który
doskonale zdawał sobie sprawę, jak
doniosłym odkryciem dla cywiliza
cji jest wynalazek Daguerre’a. Ro
zumiał znaczenie fotografii nie tyl
ko jako wizualnej dokumentacji,
kronikarskiego zapisu czasów, w
których dane mu było żyć, ale upat
rywał w niej także rolę przyszłego
środka masowego przekazywania
treści i komunikowania się. Doce
niał również fotografię jako dzie
dzinę sztuki, w czym na pewno
wyprzedzał współczesnych. Był fo
tografem wybitnym na skalę świa
tową, niesłychanie wszechstronnym,
podejmującym wszystkie możliwe
wówczas tematy i techniki i wpro
wadzającym fotografię w szeroki
obieg społeczny.
* „W iadom ości K o ścieln e ze zboru ew a n 
g elick o -refo rm o w a n eg o
za
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do r. 1884” . W arszaw a 1885.
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SZALO M

Paradoksy Izraela
Jaques Marcel Dubois OP prezentowany był w nr. 3; jest
to trzecia część rozmowy (tytuły poprzednich: „Kiedy Żyd
czyta Biblię” i „Znamię wybrania”)
S. KINGA i— Jerozolima i jej tajemnica...

O. MARCEL DUBOIS — Właśnie skończyłem piisać
książkę, którą można by zatytułować: „Jeruzalem —
znak sprzeciwu i zmak jedności” albo: „Jerozolima
ziemska sakramentem Jerozolimy niebiańskiej”. Pi
szę o Jerozolimie w perspektywie losu narodu żydow
skiego i w odniesieniu do mej posługuję się trzema
określeniami: konoenitryczność, sakramentalność, uni
wersalność. Kiedy czytamy Biblię, zwłaszcza dzieje
Dawida, widzimy z całą wyrazistością, że Jerozolima
jest znakiem tożsamości żydowskiej i ośrodkiem ży
dowskiego życia: pielgrzymki, ofiary, modlitwy. Ja
kiekolwiek byłyby okoliczności, jakiekolwiek byłyby
losy w niewoli, w centrum świadomości i -nadziei Ży
dów w diasporze pozostaje życzenie: „na przyszły rok
— w Jeruzalem”. A więc, po pierwsze — w Jerozo
limie skupia się tożsamość narodu. Po wtóre -— jego
sakramentalność. Używam tego słowa z braku innego.
Chcę w terminach chrześcijańskich wytłumaczyć, że
dla Żyda zachodzi głęboka jedność między Jerozolimą
ziemską a Jerozolimą niebiańską. My, chrześcijanie,
mówimy, że Jerozolima ziemska jest symbolem, zna
kiem, zapowiedzią Jerozolimy niebiańskiej. I tak, oczywiście, jest. Ale dla Żyda obie te rzeczywistości —
ziemska i niebiańska — są zespolone: miasto z ciała
i krwi jest zarazem miejscem Szekiny — Obecności
Bożej, jest miejscem walki z wrogiem i równocześnie
miejscem styku z wiecznością, jest spotkaniem ma
terialnego z duchowym, przemijalnego z wiecznym,
immanentnego z transcendentnym. Dla Żyda obie te
rzeczywistości są równoczesne. Być Żydem pod wzglę
dem narodowościowym to zarazem być Żydem pod
względem religijnym, i na odwrót. Tak więc w tym
wypadku religia i narodowość wzajemnie się prze
nikają. I to właśnie nazywam sakramentalnością. Iść
pod Mur Płaczu, aby się tam modlić, i wracać spod
Muru Płaczu jedząc kanapkę — to ta sama rzeczywi
stość, to życie tego samego miasta, w którym Bóg
mieszka pośród swego luduWreszcie trzeci aspekt: uniwersalizm Jerozolimy. Naj
trudniejszy do zrozumienia. Jerozolima jest miastem,
które zostało dane narodowi żydowskiemu dla wszy
stkich narodów. Ma więc Izrael do odegrania bardzo
trudną i delikatną rolę. Otrzymał to miasto i zajmuje
je jako swoje, ale zarazem ma je otworzyć dla wszy
stkich narodów. Paradoks! Wypełni to zadanie pod
warunkiem, że jego powrót na Syjon jest znakiem
powrotu do Boga. A więc: powrót Żydów do Ziemi
Świętej i Jerozolimy to nie tylko odzyskanie stolicy,
ale powrót do miejsca, w którym Bóg czeka na swój
lud. Jest to rodzaj ambiwalencji, dwuwartościowości, którą może zrozumieć tylko Żyd. Obecność Ży
dów w Jerozolimie, wypływająca z ich wiary, uwiel
bienia i miłości, zmusza ich do otwarcia tego miasta
przed narodami. Jak by to miało wyglądać z punktu
widzenia prawnego, dyplomatycznego? To jest prob

lem. Wyobrażam sobie, że Jerozolima mogłaby być
podzielona na kantony — jak Londyn czy Paryż. Był
by, na przykład, kanton żydowski z mniejszością mu
zułmańską i chrześcijańską, kanton muzułmańska z
mniejszością żydowską i chrześcijańską i kanton
chrześcijański z mniejszością żydowską i muzułmań
ską. Ponadto byłby jeszcze jeden kanton — wydzie
lony kanton Starego Miasta, dwunarodowy. Ponieważ
dwa narody dzielą miasto między siebie, urzędowałby
tam — równocześnie lub przemiennie — mer palesstyński (czy jordański) i mer izraelski. Należałoby
jednak zmienić rozumienie terminów stosowanych w
odniesieniu do Jerozolimy. ONZ i Watykan proponu
ją, by mówi o niej corpus separatum czy territorium
separatum, tzn. terytorium wydzielone, które nie by
łoby ani jordańskie, ani izraelskie, ale międzynarodo
we. Należałoby zachować te pojęcia, ale radykalnie
zmienić ich sens. Kanton dwunarodowy, moim zda
niem, byłby lepszym sposobem pokazania .narodom w
sposób realistyczny i symboliczny zarazem, że Jerozo
lima jest miastem pokoju, który Bóg daje światu.
S. K. — Z tego, co Ojciec mówi, wynika, że powrót
narodu żydowskiego na tę ziemię jest sprawą wiary...

M. D. — Oczywiście. Można to wytłumaczyć następu
jąco: trzy pojęcia składają się, jak już wspomniałem,
na tożsamość żydowską: ziemia, lud, Tora — ziemia
Izraela, lud Izraela, Tora Izraela. Mówiłem kiedyś do
kogoś z Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Tury
styki, że gdybym ja był odpowiedzialny za programy
turystyczne i pielgrzymki, albo za wychowanie Ży
dów czy chrześcijan, którzy tu przyjeżdżają, to okres
ich wizyty w Izraelu podzieliłbym na trzy etapy, ukazujące kolejno: 1) więzy między Biblią a tą zie
mią; 2) więzy między narodem a Biblią; 3) i wreszcie
więzy między narodem a ziemią, które w sposób oczywisty wynikają z dwóch pierwszych. Powrót Ży
dów tutaj nie jest zatem zwykłym wydarzeniem his
torycznym, ale tajemnicą powrotu na ziemię, która
została im dana przez Boga. W pewnym sensie można
więc powiedzieć, że Żyd powraca na tę ziemię ze
świadomością, że jest to powrót dokonujący się w
imię Boże I nad tym my, chrześciijanie, musimy się
zastanowić. Wydaje mi się bardzo ważne, aby kiedyś
przyjechał tu papież, aby zobaczył i zrozumiał wiel
kość tego, co tu się dzieje. Wizyta w Izraelu to nie
to samo, co wizyta w Kamerunie czy Nowej Zelan
dii. Istnieje szczególny ciężar gatunkowy wszystkie
go, co dotyczy Starego i Nowego Testamentu, syna
gogi i chrześcijaństwa, Izraela i Kościoła, tego wszy
stkiego co dla Kościoła jest decydujące. Jeśli kiedy
kolwiek spotkam papieża, powiem mu, że powrót Ży
dów na tę ziemię, a więc stworzenie państwa Izrael,
jest być może szansą daną temu narodowi, aby mógł
uznać Jezusa Chrystusa bez konieczności porzucania
swojej wspólnoty. Dotąd był to odwieczny problem:
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Żyd przyjmujący Chrystusa musiał opuścić swój na
ród i swoją religię. Tymczasem Izrael, jako zgroma
dzenie wspólnoty Żydów na ziemi biblijnej, ma szan
sę rozpoznać Jezusa bez zdrady swojego narodu i bez
zrywania więzów z ziemią. Nie mówię 'tego Żydom
publicznie, bo by mnie źle zrozumieli, ale mogę bar
dzo dobrze wyobrazić sobie, że za kilkadziesiąt lat
intelektualiści żydowscy, synowie tego kraju, odkry
ją Jezusa. Ale nie stanie się to na skutek jednego
kazania. To będzie łaska!
Gdybyż jednak chodziło w tej kwestii tylko o rozwój
teologii! Od 30 lat wzajemne stosunki Żydów i chrze
ścijan, wzajemne odnajdywanie siebie i odkrywanie
jest historią miłości. Byłaby to idylla, gdyby nie prob
lem palestyński. Jest to największa trudność, która
na wszystkim ciąży, wszystko paraliżuje i mąci. Cho
dzi o prawa Arabów do tej ziemi i o zachowanie się
Żydów, dalekie od zachowania się bezgrzesznych
dzieci.
S. K. ■
— Ale odbiegliśmy od tematu: Jeruzalem jako
znak jedności i sprzeciwu...

M. D. — Dam parę przykładów. Oto Grób Święty
— miejsce przypominające, że Jezus przez swój krzyż
i zmartwychwstanie przyniósł na świat jedność, po
kój i miłość. A tymczasem chrześcijanie się tam kłó
cą! Inny przykład: Wieczernik, dla mnie, chrześcija
nina, jest to miejsce ustanowienia Eucharystii — sa
kramentu miłości i jedności — i miejsce zesłania Du
cha Świętego; tam usłyszano wszystkie języki, tam
założono fundament jedności chrześcijańskiej. A co
dziś widzę w tym miejscu? Kościół, zbudowany przez
krzyżowców, funkcjonował jako kościół przez niecały
wiek, potem przekształcono go w meczet. Teraz stoi
pusty, a Izrael ponosi za to odpowiedzialność. Tak
więc w tym miejscu, gdzie miłość i pokój najpełniej
zostały świaitu objawione;, trzy mon oteizm y -spotykają
się w atmosferze pustki i napięcia. Myślę jednak, że
to objawienie jest prawdą metafizyczną, absolutnie
pierwszą, my natomiast z naszą ludzką kondycją
stworzeni zostaliśmy jako wielość. Nasycenie jedno
ścią dopiero w obliczu Boga stanie się rajem. Na ra
zie poznajemy jedność przez przeciwieństwa. I to
dzieje się właśnie w Jerozolimie. Tutaj lepiej niż
gdziekolwiek indziej pojmujemy tęsknotę za -jednoś
cią i wezwanie do jedności, której Bóg domaga się
od człowieka, jedności zaproponowanej w Jezusie
Chrystusie. Tu boleśniej niż gdzie indziej odczuwamy
dramat podziałów.
S. K. — Słowem: paradoksy i tajemnica Izraela.

M. D. — Paradoksy — to cały wielki temat. W Izrae
lu odnajdujemy równocześnie i Wschód, i Zachód,
ludzi religijnych i niereligijnych, a wszyscy oni są
Żydami. Tu odkrywamy całą serię wewnętrznych
sprzeczności, które pojawiają się na socjopolitycznej,
socjoekonomicznej, socjopsychologicznej płaszczyźnie
życia narodu, który ostatecznie jest tajemnicą. Żydzi
to równocześnie i religia i naród: ten lud równocześ
nie jest tutaj i nie-tutaj. Z tego powodu może jest
szczególnie egocentryczny, ale też jest uniwersalistyczny i międzynarodowy. Wszędzie w Izraelu na
potykamy krzyżowanie się paradoksu i tajemnicy.
Paradoks obciąża, jeśli tak można powiedzieć, ludz
ką stionę losu tego narodu, którego najważniejszymi
cechami są: jedyność i wzór cześć. Wszystko, co do
tyczy Izraela (tak w Biblii, jak i w dziejach), jest
gigantyczną parabolą tego, czym jest Kościół i każdy
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człowiek dobrej woli. Innymi słowy: Biblia jest je
dyną księgą, która opowiada jedyną historię jedyne
go narodu. Jest to jakby wielkie sprawozdanie z psy
choanalizy, które Bóg napisał swojemu ludowi, ale
każdy z nas może w tej książce odnaleźć swoje uczucia, pasje, koncepcje, odmowy, kryzysy, grzechy.
Każdy może czytać Biblię jako swoją historię. Za
równo jednostka, jak cały naród.
S. K. — A więc wzorczość biblijnego Izraela nie jest
skończona?

M. D. — Nie jest. Ona trwa. Patrząc z naszego, chrze
ścijańskiego punktu widzenia dostrzegamy, że część
narodu wybranego weszła do Kościoła, wniosła doń
swoją tożsamość i odpowiedziała na Boże wezwanie
wpisane w powołanie żydowskie. Część jednak nie
weszła. Jej czas zatrzymał się 2 tysiące lat temu.
Wierność tej drugiej części powinna polegać na tym
samym, co wówczas, to znaczy na odpowiadaniu na
Boży wybór praktykowaniem PrawaS. K. — Czy ojciec sądzi, źe dzisiejsi cywilizowani
Żydzi zdolni są zachować Prawo w jego nie zmienio
nej postaci, z wszystkimi szczegółami?

M. D. — Odpowiem siostrze jak rabin — pytaniem
na pytanie: czy istnieje sprzeczność między powoła
niem karmelitańskim a powołaniem chrześcijańskim?
Między zwyczajami i obyczajami trapistów a powo
łaniem chrześcijańskim? Każdy z naszych instytutów
zakonnych ma jakąś swoją regułę, której nie może
nakładać na każdego chrześcijanina. Nie sądzę, aby
było coś sprzecznego między epoką nowożytną a Pra
wem Izraela. Może należałoby znaleźć dla niego pew
ne uelastycznienia, a dla chcącego nie ma nic trud
nego. Antoine de Saint-Exupery nie myślał o judaiźmie, kiedy wypowiedział zdanie, dla nas tutaj klu
czowe: „Przymus jest ceremoniałem miłości”. Popro
szono mnie o zatańczenie tego tańca, o zaśpiewanie tetj
pieśni, więc tańczę ten taniec i śpiewam tę pieśń.
Przez wierność miłości. Myślę, że trzeba postawić się
w położeniu ludu umiłowanego przez Boga, ludu za
proszonego, aby był Jego świadkiem. U pobożnych
Żydów istnieje jakaś nadzwyczajna radość sabatu,
radość kaszerut (czystości rytualnej), radość postu, ra
dość modlitwy. Jeśli więc na tym samym planie co
rytm żydowiskiego życia religijnego kładzie się ry-tm
współczesnego życia z jego samolotami, autami, ra
diem, TV, szaleństwami i rozrywkami — to jakby
porównywało się życie kinowego aktora z życiem tra
pisty.
S. K. — Ale nie wszyscy muszą być trapistami, pod
czas gdy każdy Żyd powinien zachowywać Prawo.

M. D. — Tak, ale sądzę — po pierwsze — że dla
człowieka zaangażowanego istnieje możliwość zacho
wania Prawa. A po drugie — Prawo ma pewną ela
styczność. Wszystko zależy od zdrowej religijności, a
nie od tych, którzy obrzucają kamieniami ludzi ja
dących w sabat autem. Prawdziwy, wiemy Prawu
Żyd cierpi, że jego współbracia uchybiają wierności,
ale ich nie sądzi. Istnieje bardzo tolerancyjny sposób
bycia Żydem praktykującym i on jest znakiem au
tentyczności zachowania Prawa.
Rozmawiała: Kinga Strzelecka OSU*
* P ogląd ten, n aszym zdaniem , n ie jest zgod n y
teo lo g iczn ą N ow ego T estam en tu (red.).
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Korzenie „teologicznej egzotyki”
Szanowna Redakcjo,
Mam przed sobą ostatni numer
„Jednoty” ze stycznia 1985 r. Z bar
dzo ciekawej tematyki pisma zwró
ciłem uwagę na pozycję „Teologicz
na egzotyka”, zamieszczoną w rub
ryce „Co Wy na to?” Obraz, jaki
wylania się z zacytowanych frag
mentów z czasopisma „Christianity
Today”, jest przygnębiający. Wiąże
się z nim ściśle to, co napisano o
chrzcie w Szwecji w nr 11/84. To
już nie jest chrześcijaństwo. Te kie
runki teologiczne zawierają najwy
żej pewne elementy chrześcijań
stwa, a nie pełną naukę Chrystusa
zawartą na kartach Ewangelii, w
Listach i Dziejach Apostolskich.
Czy można pokusić się o analizę tego
zjawiska? Sądzę, że dogłębna ocena
wymagałaby obszernego opracowa
nia. Można jednak — opierając się
na opiniach uczonych — przynaj
mniej z punktu widzenia historycz
nego dociec choćby częściowo isto
ty problemu.
Emanuel Rostworowski w „Historii
powszechnej XVIII w.” na s. 588
pisze: „Ludzie XVIII wieku nazy
wali swe czasy »wiekiem rozumu«
i Oświecenie przeszło do historii z
etykietą dumnego racjonalizmu. Po
tępiana przez teologów, a charakte
ryzująca ludzi Oświecenia »duma
umysłu« polegała na odrzuceniu religii objawionej i w ogóle wszel
kich autorytetów uświęconych tra
dycją”.
Wiek XIX to wiek doniosłych prze
mian religijnych. Mieczysław Ż,ywczyński w „Historii powszechnej
1789—1870” na s. 447 zauważa, kon
centrując się wprawdzie na Niem
czech, że tzw. liberalny protestan
tyzm posiadał wielu zwolenników.
Stwierdza, że „część inteligencji nie
mieckiej, teologicznie i filozoficznie
należącej do tzw. lewicy hegeliańskiej (młodohegelianie) poczęli kwes
tionować nawet wartość historycz
ną Biblii i odrzucali uchodzące do
tąd za absolutnie pewne dane te
ologii o początkach chrześcijaństwa
(Strauss, Ferdynand Chrystian Baur,
Bruno Bauer)”. Część inteligencji
niemieckiej doszła nawet do pewnej
skrajności przyjmując za jedynie
sensowny
ateizm
(Feuerbach,
Marks).
Nie ulega wątpliwości, że poglądy
te promieniowały także na inne
kraje Europy i poza Europę. Szcze

gólnie wiele religijnych odłamów
protestanckich było w Stanach
Zjednoczonych. Duża ich liczba i
różnorodność odpowiadała trybowi
życia i sposobowi myślenia ówczes
nego społeczeństwa amerykańskiego.
Koniec wieku XIX i początek XX
nie zahamował swobody badań w
dziedzinie religijnej. Wielu jednak
ludzi zadawało sobie niepokojące
pytanie, dokąd doprowadzi histo
ryczna metoda naukowa, stosowana
do religii chrześcijańskiej bez oglą
dania się na objawienie. Czy swo
bodne, wolne, nawet rzetelne szu
kanie prawdy zawsze do niej pro
wadzi? Nie wolno zapominać, że te
ologowie nie są fizykami, chemika
mi, że nieustannie dotykają proble
mów Boga i spraw związanych z
Jego nieskończonością. Kto jest po
wołany do korygowania zbyt śmia
łych wniosków choćby najwybit
niejszych uczonych?
Wiemy z własnego doświadczenia,
że działania specjalistów nawet w
sferze materialnej przynoszą nie
rzadko więcej szkody niż korzyści.
Wystarczy wspomnieć choćby to, co
dzieje się ze środowiskiem natural
nym człowieka. Jakie więc mogą być
skutki całkowitej swobody badań w
dziedzinie teologii?! Może tutaj
właśnie kryje się przyczyna tej
przerażającej teologii, która zdaje
się oddalać od Ewangelii, nieomyl
nej nauki Chrystusa i Jego aposto
łów.
Francis
A. Schaffer,
wybitny
amerykański myśliciel i filozof
orientujący się znakomicie w pro
blematyce religijnej swego kraju,
pisze w swojej książce „Dokąd?” na
s. 188: „może ludzie dzisiaj nie pa
lą Biblii..., ale ludzie niszczą ją

sposobem jej wykładania, niszczą
ją sposobem, w jaki się z nią ob
chodzą. Niszczą ją, nie czytając jej
słów napisanych zwyczajnym lite
rackim językiem, ignorując historyczno-gramatyczną egzegezę, prze
kręcając to, co w Biblii samo mówi
o sobie, jako o objawieniu prawdy
w przestrzeni, czasie, historii”.
W Biblii nie ma rzeczy niewiado
mych, a podstawowe prawdy reli
gijne, na których opiera się chrześ
cijaństwo, pozostają na zawsze nie
wzruszonym fundamentem, który
niebezpiecznie jest kwestionować,
skoro sam Apostoł Narodów kate
gorycznie i jasno o nich mówi: „A
jeśli Chrystus nie został wzbudzony,
tedy i kazanie nasze daremne, da
remna też wasza wiara” (I Kor.
15:14). Równie jasne są wypowiedzi
Chrystusa i Jego uczniów w innych
istotnych dla chrześcijaństwa spra
wach.
Czy krajowi naszemu nie zagraża
ją podobne niepokojące zjawiska?
Docierają do nas nieustannie no
wości i zdobycze różnych dyscyplin
naukowych, czyżby teologia była tu
wyjątkiem? Nie wiem, ale moje
osobiste doświadczenia i wnioski nie
są tak bardzo optymistyczne. Nie
tylko w poniedziałek zapominamy o
tym, o czym była mowa w niedzie
lę, ale często już w niedzielę i mó
wiący, i słuchający trraktują Słowo
Boże jako piękną, ale teoretyczną
doktrynę. Czy Słowo to przyjmują
serio i jedni, i drudzy? Na to py
tanie odpowiedzieć może tylko ich
sumienie. Tam nie dociera żaden
instrument, tego nie można ani
sprawdzić, ani zmierzyć. Tutaj mo
gą rozstrzygać tylko słowa Pana
Jezusa: „Każde bowiem drzewo
poznaje się po jego owocu, bo nie
zbierają z cierni fig ani winogron
z głogu” (Łuk. 6:44).
Jan Wierski

W ŚRÓD KSIĄŻEK
Historia Kościoła
Historia chrześcijaństwa jako no
woczesna dyscyplina naukowa roz
winęła s/ię na przełomie XIX i XX
wieku. Niewątpliwym pozytywnym
bodźcem w tym rozwoju stał się
dekret papieski z 18 sierpnia 1883
roku (Saepe numero considerantes),
otwierający Archiwa Watykańskie
dla historyków wszystkich wyznań.
Fakt ten miał kapitalne znaczenie

dla badań przede wszystkim nad
pierwszymi wiekami chrześcijań
stwa. Z archiwów kościelnych ko
rzystali od tej pory wszyscy wielcy
badacze historii Kościoła, w tym
także uczeni ewangeliccy, których
dzieła nie pozbyły się piętna kon
fesyjnego. Ostatnie stulecie wydało
szereg dzieł, starających się przed
stawić w sposób całościowy historię
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chrześcijaństwa. Niektóre z nich
przetrwały próbę czasu, jeżeli brać
pod uwagę ich wartość naukową,
co wynika przede wszystkim z rze
telności wykorzystywania źródeł i
poprawnej ich interpretacji. Warto
wymienić tu nazwiska von Harnacka, Duchesne’a, Lietzmanna, Carringtoma, Fliche’a i Martina, a także
tłumaczonych na język polski Lebretona i Zeillera, Daniela-Ropsa,
Bilhmeyera i Tuchle’a oraz prace
autorów polskich: Szczęśniaka, Ku
mora, Gastpary’ego i innych. War
to zastanowić się, jakie zasadnicze
różnice występują pomiędzy kla
sycznymi dziełami historyków kato
lickich i ewangelickich. Otóż istota
tkwi w rozumieniu eklezjologii
przez te dwie denominacje. Najogól
niej ujmując sprawę, rzecz polega
na tym, że eklezjologia katolicka
za autentyczny Kościół, kontynu
ujący ruch pierwotny, założony
przez Chrystusa, uważa zorganizo
waną wspólnotę wierzących, opar
tą nie tylko na fundamencie apo
stolskim, ale także na autorytecie
„Głowy Kolegium Apostolskiego”,
którą jest obecnie papież. Niektó
rzy ideolodzy katoliccy uznaliby z
pewnością takie sformułowanie za
zbyt „rozmyte”, ale pozostańmy
przy tak delikatnej wersji. Zatem
dla katolika nie jest dopuszczalne
ujmowanie historii Kościoła jako
dziejów równolegle istniejących do
ktryn i wyznań. Ponieważ jednak
historia Kościoła obfitowała w róż
nego rodzaju „odstępstwa” (zwane
schizmami i herezjami), analiza
dziejów tych ruchów i wyznań mo
że być ujmowana przede wszystkim
w odniesieniu do dziejów prawo
wiernej doktryny i związanej z nią
prawowiernej organizacji Kościoła.
Historycy ewangeliccy natomiast na
ogół traktowali równolegle wszy
stkie doktryny występujące w ło
nie Kościoła, traktując Kościół
prawdziwy jako rozproszony w
wielu widzialnych organizacjach ko
ścielnych. Niekiedy przyjmowano
skrajną tezę, że prawdziwego Ko
ścioła nie ma nigdzie — powstanie
on dopiero po ponownym zjedno
czeniu chrześcijaństwa w jeden Ko
ściół Powszechny (poglądy takie by
ły charakterystyczne na przykład
wśród pionierów ruchu ekumenicz
nego). Tak w uproszczeniu można
scharakteryzować klasyczne dzieła
historyków Kościoła.
Nadarzyła się doskonała okazja, by
pod tym właśnie kątem przeanali
zować dzieło jak najbardziej współ
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czesne. Okazja to nie byle jaka,
gdyż historie Kościoła nie powstają
jak grzyby po deszczu — z natury
są to dzieła epokowe, w pewnym
sensie monumentalne, wymagające
wieloletniej pracy grup wybitnych
specjalistów. Wydawnictwo PAX
podjęło ważne i trudne przedsię
wzięcie — przetłumaczenie na ję
zyk polski i wydanie pięciotomowego dzieła zbiorowego, napisanego
przez grupę katolickich historyków
Kościoła. O wybitności dzieła świa
dczy fakt, że jest ono głośne w
wielu krajach, istnieją już przek
łady w wielu językach europej
skich. O skali przedsięwzięcia świa
dczy międzynarodowy komitet re
dakcyjny (L.J. Rogier, R. Aubert,
M.D. Knowles) i plejada autorów
poszczególnych tomów. Ukazał się
właśnie pierwszy tom Historii Ko
ścioła1, obejmujący dzieje od po
czątków chrześcijaństwa do roku
600, co odpowiada mniej więcej
końcowi
działalności
Grzegorza
Wielkiego. Przyjęta cezura jest więc
w pewnym stopniu naturalna, tym
bardziej że nowy etap rozpoczyna
się od chrystianizacji Europy Pół
nocnej, czemu w historii powsze
chnej odpowiada definitywny ko
niec ery starożytnej i początek
średniowiecza. Wydaje się, że bar
dziej odpowiada to dziejom Kościo
ła niż na przykład daty politycz
nych upadków Cesarstwa Zachod
niego lub Wschodniego. Przyjęte w
książce etapy historii Kościoła są
w ten sposób związane z dziejami
kultury, ściśle oddającymi istotę
kształtowania się tzw. cywilizacji
chrześcijańskiej.
Charakterystyczną cechą omawianej
książki jest doskonały język, który
pracę sensu stricto naukową czyni
przystępną dla szerokiego ogółu. Do
minimum ograniczono przypisy, od
syłające profesjonalnego czytelnika
do bogatej literatury. Warsztat na
ukowy jest wzbogacony przez do
skonałe indeksy, tablice chronolo
giczne, mapy i ilustracje. Struktu
ra książki ułatwia jej lekturę: po
dział na rozdziały ma dość ogólny
charakter, dobrze odzwierciedlający
etapy dziejów Kościoła, ujęte w
zasadnicze zjawiska — pozwala to
nie zagubić się w gąszczu faktów
szczegółowych, gdyż książka jest
jednocześnie bardzo dokładna i
wszechstronna. Specjaliści znajdą
w niej wiele szczegółów dotyczą
cych doktryn teologicznych, patro
logii, wspólnot kościelnych, stron
nictw i sekt żydowskich, a nawet po

gańskich, manuskryptów wczesne
go chrześcijaństwa, historii kształto
wania się hierarchii, hermeneutyki,
roli symboli, liturgii, monastycyzmu, filozofii i związków z kulturą
świecką. Na łamach dzieła czytelnik
znajdzie wnikliwe analizy doktry
nalne sekt judeochrześcijańskich,
różnych wersji gnostycyzmu, heterodoksji i ortodoksji, ruchów cha
ryzmatycznych, donatyzmu i arianizmu. Wiele miejsca poświęcono
formom pobożności, początkom kul
tu męczęnmków i ruchu pielgrzym
kowego.
Odnotowano wszystkie
spory doktrynalne i ukształtowanie
się Kościołów monofizyckich. Na
cisk położono na bardzo pierwotną
dychotomię w myśli chrześcijań
skiej, związaną z podziałem impe
rium na wschodnie i zachodnie.
Przegląd problematyki tomu, choć
z konieczności ograniczony, dowo
dzi, że w omawianej pracy nawet
nie przygotowany czytelnik znaj
dzie mnóstwo informacji, z których
część w ogóle nie była przytaczana
w publikacjach polskich, a niektóre
można było znaleźć jedynie w tru
dno dostępnych pracach specjali
stycznych. Zresztą historia pierw
szych wieków chrześcijaństwa jest
bardzo słabo reprezentowana w pu
blikacjach w języku polskim, zwła
szcza jeżeli chodzi o jej współcze
sne wersje. Chlubnym wyjątkiem
jest wydanie tłumaczenia na język
polski pracy Marcela Simona Cywi
lizacja wczesnego chrześcijaństioa
(PIW, Warszawa 1981). Rozproszo
ne prace specjalistyczne mają cha
rakter przyczynkarski i nie są
dostępne dla nie przygotowa
nego czytelnika, zainteresowanego
historią
Kościoła
w
pierw
szych wiekach. Niesłychanie cenna
dla takiego właśnie czytelnika jest
analiza początków chrześcijaństwa,
problematyki dotyczącej założenia
Kościoła — rzeczy te nie są zre
sztą obojętne dla światopoglądu ka
żdego wierzącego członka Kościoła.
Na zakończenie tej notatki powró
ćmy do delikatnego zagadnienia po
stawionego wcześniej: w jakiej
mierze omawiane dzieło zrywa z
klasycznym (w tym przypadku ka
tolickim) ujmowaniem historii Ko
ścioła? Problem nie jest łatwy do
rozstrzygnięcia, tym bardziej że i
współcześni ekumeniści (i to po
„obu stronach barykady”) nie od1 Jean D an ielou , H enri Irenee Marrou:
Historia Kościoła, t. I, PAX, W arszawa
1984, cena 500 zł, p rzeł. z jęz. fran cu s
kiego Maria T arnow sk a.

powiedzieli sobie na podstawowe ły same są także złotonośne — ma
pytania dotyczące przyszłości ruchu wiał o nich Pius XI. Prawosławni,
ekumenicznego, postawy ekumeni reformowani, anglikanie, ci wszy
cznej i istoty ekumenizmu pojmo scy, którzy kiedyś porzucili Unam
wanego w perspektywie doktrynal Sanctam, zabrali ze sobą cząstkę
nej, teologicznej i biblijnej. Inten swego chrześcijańskiego dziedzi
cje autorów dość jasno zostały za ctwa: Biblię i chrzest, te dwa nie
prezentowane we wprowadzeniu do ocenione bogactwa (...). Są to pozy
Historii Kościoła, napisanym przez tywne wartości chrześcijańskie, któ
Rogera Auiberta. Zagadnieniom per rymi nadal się karmili. Ponadto
spektywy ekumenicznej w ujmowa czasem szczególnie kultywowali oni
niu historii chrześcijaństwa poświę tę zawężoną część, jaką zachowali,
cono we wprowadzeniu wiele uwa czy też pewne elementy, do któ
gi. Można zaryzykować twierdze rych przywiązywali znaczniejszą
nie, że problem ten był jedną z wagę, w sposób często jednostronny
głównych kwestii metodologicznych w tej wyłączności, ale niewątpliwie
przy powstawaniu dzieła. R. Aubert usprawiedliwiony przez to, co wy
dochodzimy do
dokładnie analizuje główne nurty znawali. I stąd
metodologiczne wśród historyków przekonania, że Kościół rzym
Kościoła. Robi to krytycznie w od ski, chociaż zachował w ciągu
niesieniu do wszystkich szkół, w wieków nietkniętą istotę świętej
tym szczególny nacisk kładzie na spuścizny powierzonej mu przez
ułomności szkół katolickich w tym Chrystusa, mógłby się jednakże
względzie. Jako konstruktywną ba jeszcze wzbogacić, i to w ten
zę do zmiany tendencyjności klasy sam rodzaj skarbów, nad jakimi
cznych ujęć katolickich Aubert bie zlecono mu pieczę, przez kontakt
rze współczesne idee ekumeniczne, z tymi braćmi odłączonymi, którzy
a zwłaszcza katolicki wkład do tych naprawdę będą mieli mu co przy
idei, zapoczątkowany przez Drugi nieść w dizień, kiedy będzie mogło
Sobór Watykański. Otwarcie przy nastąpić pojednanie (...). W pewnym
znaje, że katolik nie może zrezyg sensie luteranie mogliby pomóc ka
nować z doktrynalnych podstaw ek tolikom w pogłębianiu wiary w
lezjologii katolickiej, co nie powin
dairmowość łaski, kalwini mogliby
no jednak utrudnić radykalnego
przekazać
im troskę o bliższe ob
zwrotu w samym pojmowaniu roz
cowanie
z
Biblią, anglikanie —
bitego chrześcijaństwa. Nie chodzi
tu jedynie o zmianę terminologii
(na przykład terminu „heretycy” na
„chrześcijanie odłączeni”), ale o in
ne widzenie całości sprawy, zarów
no w sensie eklezjologicznym, jak i
w praktyce życia wierzących. Warto
tu zacytować fragment wprowadze Z Z A G R A N I C Y
nia, który co prawda nie ujmuje
wszystkich aspektów postulowanej 0 Komitet Naczelny Światowej Ra
przez Auberta reformy meto dy Kościołów zbierze się w tym ro
dologicznej, jest jednak dla niej ku w Buenos Aires (Argentyna) w
charakterystyczny:
dniach od 28 lipca do 8 sierpnia.
Ks. Emilio Castro po raz pierwszy
„.. muszą oni [katolicy] uznać, że będzie uczestniczył w obradach tego
kiedy burza wyłamuje kilka głów gremium jako sekretarz generalny
nych konarów z drzewa, nie umiera ŚRK. Za -temat obrad obraino:
ono, ale jego dalszy rozwój zostaje „Sprawiedliwość Boża — obietnicą
w znacznej mierze naruszony, a 1 wyzwaniem”, a ich celem ma być
czasem może się ono nawet nachy odpowiedź na pytanie, jaki zacho
lić z jednej strony na skutek utra dzi związek między rzeczywistością
ty równowagi. A zatem dysydenci duchową i społeczno-etyczną współ
nie byli jedynymi ofiarami rozła czesnego świata a biblijną sprawied
mów i herezji, Una Sancta [tu Ko liwością Bożą. Problem ten będzie
ściół Katolicki] w równym stop omawiany na tle sytuacji w Argen
niu ucierpiała z tego powodu, i to tynie i innych krajach latynoame
głęboko. Do tych rozważań dodaj rykańskich, dla których ma szcze
my część dalszą, tym razem doty gólne znaczenie. Poza tym program
z
czącą Kościołów oddzielonych, ta obrad przewiduje spotkanie
kich, jakimi się stały w procesie ro przedstawicielami Kościołów argen
zwoju po zerwaniu z Rzymem. Ka tyńskich, przemówienie prezydenta
wałki odłupane od złotonośnej ska Alfonsina, wysłuchanie sprawozdań

P R Z E G L Ą D

zmysł pobożności bardziej umiar
kowanej i więcej czerpiącej ze źró
deł liturgii, a prawosławni — głę
bsze przeżywanie mistycznego as
pektu Kościoła”.
Czy przedstawione w tym cytacie
poglądy są do przyjęcia dla ewan
gelików? Odpowiedź pozostawiam
czytelnikom. Jedno nie ulega wąt
pliwości: jest to z pewnością po
stawa nowa w metodologii historii
Kościoła. Jest to także kierunek,
który, rozwijany konsekwentnie,
może wpłynąć na dalsze losy roz
bitego chrześcijaństwa. Warto prze
czytać całe wprowadzenie R. Au
berta, który wiele miejsca poświęca
interesującemu nas problemowi. Omawlany tom sprawia wrażenie, że
deklarowane tendencje znajdują od
bicie w Historii Kościoła. Widocz
ne jest to zwłaszcza przy analizie
doktryn zwalczających się odłamów
pierwotnego chrześcijaństwa. Jed
nak prawdziwym sprawdzianem
będą dalsze tomy, zwłaszcza trzeci,
czwarty i piąty, poświęcone Kościo
łowi od czasów Reformacji do
chwili obecnej. Z niecierpliwością
oczekujemy na kolejne tomy tej
wybitnej książki, a na razie gorą
co polecamy czytelnikom „Jednoty”
jej tom pierwszy.
W.Z.

E K U M E N I C Z N Y
dotyczących
problemów
kobiet,
młodzieży i kontaktów między
ludźmi. Uwzględnione zostaną tak
że fakty, że posiedzenie odbywa się
40 lat po zakończeniu drugiej wog•ny światowej i że ma ono miejsce
w kraju o większości katolickiej.
0 Sekretarz generalny Światowej
Rady Kościołów, ks. Emilio Castro,
wystosował 22 marca 1985 r. orę
d z i do Południowoafrykańskiej Ra
dy Kościołów, w którym stwierdził,
że wyznawanie wiary chrześcijań
skiej w Afryce Południowej zobo
wiązuje dzisialj do pracy na rzecz
zasadniczej zmiany struktur poli
tycznych, społecznych i ekonomicz
nych. ŚRK potwierdza ponownie
swoją solidarność z Południowoafry
kańską Radą Kościołów oraz z ty
mi grupami i ruchami, które walczą
o sprawiedliwość i pokój w Afryce
Południowej. Powodem wystosowa
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nia orędzia były wydarzenia w
Uitenhage, gdzie podczas demon
stracji pokojowej wielu czarnych
zostało zastrzelonych przez policję
południowoafrykańską.
# W Swanwick (Derbyshire, Ang
lia) obradowała (11—15
marca
1985 r.) Grupa Robocza do Spraw
Dialogu z Przedstawicielami Religii
SRK. Opracowano program studiów,
medytacji i spotkań na najbliższe
lata. Szczególną uwagę pragnie się
poświęcić teologicznemu znaczeniu
religii niechrześcijańskich. W 1989 r.
ma się odbyć wielka konferencja
poświęcona temu zagadnieniu.
# W Genewie odbyło się spotkanie
(5—9 marca 1985 r.) teologów róż
nych tradycji chrześcijańskich (ka
tolicy, staro katolicy, reformowani,
luteranie, anglika nie, metodyści,
baptjści, prawosławni, uczniowie
Chrystusa, ewangelicy unijni) po
święcone podsumowaniu teologicz
nych dialogów dwustronnych pro
wadzonych od 20 lat. Zajmowano
się także wpływem dialogów dwu
stronnych na dokument Światowej
Rady Kościołów w sprawie Chrztu,
Eucnarystii i urzędu duchownego
oraz związkiem między dialogami
prowadzonymi na płaszczyźnie mię
dzynarodowej a lokalnymi dążenia
mi chrześcijan do jedności.
# W 1973 r. Kościoły luterańskie,
reformowane i ewangelicko-unijne
w Europie zawarły tew. Konkordię
Leuemberską, która wprowadziła
wspólnotę Stołu Pańskiego i kazal
nicy między wymienionymi trady
cjami ewangelickimi. Od zawarcia
tego porozumienia odbywają się od
czasu do czasu spotkania przedsta
wicieli Kościołów, które je podpi
sały, poświęcone aktualnym prob
lemom teologicznym. Jedno z ta
kich spotkań, gromadzące uczestni
ków z Francji, Szwajcarii, Włoch,
RFN, NRD, CSRS, Austrii, Węgier,
Jugosławii i Rumunii, odbyło się
(24—27 lutego 1985 r.) w Gallneukirchen (RFN). Omawiano temat
„Reformatorskie pojmowanie Chrztu
a problemy współczesnej praktyki
Chrztu”. Na spotkaniu planowanym
w 1986 r. podjęte zostaną następu
jące zagadnienia: Chrzest a konfir
macja, Chrzest a członkostwo w
Kościele, Chrzest jako uzasadnienie
wspólnoty o zasięgu światowym.
# 1 marca 1985 r. obchodzony był
w świec ie chrześcijańskim ko
lejny Światowy Dzień Modlitwy Ko
biet. W 130 krajach na wszystkich
kontynentach odprawione zostały
okolicznościowe nabożeństwa. Głów
ny temat brzmiał: „Pokój przez
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modlitwę 1 działanie”. Temat, po
rządek nabożeństwa i teksty modli
tewne opracowała Ogólnoindyjska
Rada Kobiet Chrześcijańskich.
# Kościół Starokatolicki i Kościół
Ewangelicki w Austrii podjęły uchwałę w sprawie wzajemnego do
puszczenia swoich członków do
Wieczerzy Pańskiej. Wspólne oświadczenie
Starokatolicko-Ewangelickiej Komisji Dialogu z 13 mar
ca 1985 r. stwierdza, że „dostęp do
Stołu Pana w obu Kościołach ma
każdy,, kto przystępuje doń ufając
Chrystusowi, który zaprasza. Dla
tego nie czujemy się uprawnieni do
wykluczania z Wieczerzy Pańskiej
kogoś, kto kierując się wewnętrzną
potrzebą chciałby w niej uczestni
czyć w innym Kościele. Fakt ten
nie narusza przynależności do włas
nego Kościoła”.
# Dnia 14 lutego 1985 r., w święto
Apostołów Słowian Cyryla i Meto
dego, papież Jan Paweł II odprawił
naoożeństwo w bazylice rzymskiej
San Clemente, którym zainauguro
wał obchody 1100 rocznicy śmierci
św. Metodego. Papież nazwał obu
braci, którzy pochodzili z północnej
Grecji, „ojcami wiary i kultury”
słowiańskich narodów Europy południowowschodniej. Wskazał na ich
wysiłki uczynienia tych narodów
„węzłem jedności” między Wscho
dem i Zachodem. Ponowił też ży
czenie, aby „zniknęło wszystko, co
dzieli Kościoły, ludy i narody”. 31
grudnia 1980 r. Jan Paweł II ogło
sił Cyryla i Metodego — obok św.
Benedykta — patronami Europy.
# Zdaniem Holenderskiej Rady Ko
ściołów, ostatnie nominacje bisku
pów katolickich w Holandii nie
przyczynią się do postępu w dzie
dzinie ekumenii. To samo można
powiedzieć o 'planowanej na maj
1985 r. wizycie papieża Jana
Pawła II w Holandii. Oświadczenie
zawierające taką opinię złożył w
obecności dziennikarzy sekretarz
Rady Kościołów, W. van der Zee.
Jego zdaniem, ekumenia oznacza,
że chrześcijanie żyją w jednym do
mu fyz otwartymi drzwiami i okna
mi, otwarci wobec Kościoła na ca
łym świecie, wobec inaczej wierzą
cych i inaczej myślących”. Miano
wanie zaś biskupami osób znanych
ze swego konserwa ty zimi wpływa
hamująco na proces współpracy ekumenicznej.
# Wielowiekowe milczenie Kościo
łów ewangelickich na temat kultu
maryjnego w Kościele katolickim
„nie da się już uzasadnić teologicz
nie”. Do takiego wniosku doszli .teo
lodzy z wielu krajów Europy, któ

rzy w dniach od 28 lutego do 2
marca 1985 r. uczestniczyli w po
siedzeniu zorganizowanym przez In
stytut Badań Wyznaniowych Związ
ku Ewangelickiego w Bensheim, a
poświęconym tematowi „Mariologia
i feminizm — wyzwanie rzucone
współczesnej teologii”. Podczas dys
kusji mówiono m.in. o wpływie ka
tolickiej nauki maryjnej na trady
cyjne pojmowanie roli kobiety w
społeczeństwie. W dialogu ekume
nicznym między Kościołami stale
unika się problematyki maryjnej.
Uczestnicy posiedzenia prawie zgod
nie stwierdzali, że rozważanie za
gadnień mariologicznych powinno
odbywać się na gruncie antropolo
gii chrześcijańskiej, a nie soteriologii (chrześcijańskiej nauki o zba
wieniu).
# Dwaj wybitni teologowie i ekumeniśei katoliccy, Karl Rahner i
Heinrich Fries, opublikowali w
1933 r. książkę pt. „Zjednoczenie
Kościołów — realną możliwością”
(„Einigung der Kirchen — Reale
Möglichkeit”), w której zapropono
wali, w formie ośmiu tez, konkret
ne kroki wiodące do jedności.
Książka ta stała się ostatnio przed
miotem ostrej krytyki ze strony
Watykanu. W dzienniku watykań
skim „L’Osservatore Romano” z 26
lutego 1985 r. ukazał się artykuł do
minikanina o. Daniela Solsa, w któ
rym nazwał obu autorów „zwiastu
nami niebezpiecznych iluzji”. Propo
zycje poczynione w tej książce „nie
tylko nie pozwalają na rzeczywisty
postęp w ekumenii, lecz przede
wszystkim propagują faktyczne i
głębokie przekształcenie wiary ka
tolickiej”. Są one nie do przyjęcia.
Już jesiemą 1983 r. prefekt Kon
gregacji Doktryny Wiary, kard. Jo
seph Ratzinger, określił w wywia
dzie dla czasopisma międzynarodo
wego „Communio” tezy obu zna
nych teologów jako „teologiczną
akrobatykę”. Jeden z
autorów
książki, Karl Rahner, nie może się
już bronić, gdyż zmarł przed ro
kiem. Z obroną tez wystąpił nato
miast prof. Heinrich Fries. Popar
cia udzieliło mu wielu znanych teo
logów katolickich. Dr Johannes
Bauer, profesor hiśtorii dogmatów
teologii ekumenicznych na Wydzia
le Teologicznym Uniwersytetu w
Graz (Austria), oświadczył, że w
atakach „L’Osservatore Romano”
dopatruje się „zniesławienia pamię
ci Karla Rahne,ra, może najwięk
szego teologa katolickiego naszego
stulecia”. Czuje się on dotknięty
tym, że dziennik watykański publi

kuje „niskiego poziomu wypowiedzi
nieznanego teologa”. Dzieło obu
autorów może być w pewnych punk
tach
utopijne, może wywołać
wstrząs, ale istnieją wstrząsy, które
są dzisiaj bardziej potrzebne niż
kiedykolwiek przedtem, jeśli Ko
ścioły pragną zachować wiarygod
ność”.
# Holenderski teolog katolicki Ed
ward Schillebeeckx zaprzeczył in
formacjom, jakoby odwołał swój
pogląd, że także inne osoby, poza
kapłanami i biskupami, mogą w
określonych okolicznościach udzie
lić Wieczerzy Pańskiej. W wywia
dzie dla czasopisma „Do Tijjd” oświadczył, że tylko wyraził goto
wość uwzględnienia krytyki swoich
poglądów na ten temat. Niewłaści
wy jest także zarzut Rzymu, jakoby
nauczał, że każdy świecki w każdej
okoliczności może udzielać Wiecze
rzy Pańskiej. „Postawiłem tylko
problem, czy w skrajnych okolicz
nościach — np. z powodu drastycz
nego braku kapłanów — Kościół
mógłby uczynić wyjątek dla okre
ślonych grup, np. katechetów lub
współpracowników koś/cielnych, któ
rzy udzielaliby Wieczerzy Pańskiej
za specjalnym zezwoleniem”.
# Katolicka teologia wyzwolenia,
uprawiana przede wszystkim w
Ameryce Łacińskiej, oraz ewange
licka nauka o usprawiedliwieniu
nie są z sobą sprzeczne. Pogląd taki
wyraził dyrektor Instytutu Badań
Wyznaniowych Związku Ewangelickjego w Bensheiim, Reinhard Frieling. Zwrócił on uwagę, że .teologo
wie ewangeliccy i katoliccy teolo
gowie wyzwolenia posługują się po
dobną argumentacją. Jeśli Świato
wa Federacja Luterańslka uważa po
litykę apartheidu w Afryce Połud
niowej za sprzeczną z zasadami
wiary, jeśli Związek Reformowany
w RFN i Światowa Rada Kościołów
na Zgromadzeniu Ogólnym w Van
couver (1983) traktują podobnie
sprawę produkcji, składowania i użycia broni masowej zagłady, to w
każdym z tych przypadków punk
tem wyjścia jest ten sam motyw
teologiczny: „Z usprawiedliwiające
go działania Bożego wypływa
chrześcijańskie wyznanie wiary, a
to wymaga sprawiedliwych stosun
ków społecznych zgodnie z wolą
Boga”. Frieling stwierdził dalej, że
większość teologów wyzwolenia po
sługuje się p o d o b n ą argumentacją
w stosunku do tamtejszej „sytuacji
nędzy i ucisku”.

Ksiqiki nadesłane
INSTYTUT WYDAWNICZY PAX
Jan Paweł II w dialogu miłości z Kościołem Wschodnim. Wybór i oprać.
Andrzej Polkowski, Wstęp Wacław Hryniewicz OMI, Warszawa 1984, s.
408, ilustr. barwne, mapy, nakład 30 000+330, ceria zł 600.
WYDAWNICTWO POLSKIEJ PROWINCJI DOMINIKANÓW
„W DRODZE”
Dietrich von Hildebrand: Serce. Rozważania o uczuciowości ludzkiej i uczuciowości Boga-Człowieka. Przekład Jan Koźbiał. Poznań 1985, s. 200,
nakład 10 000+350.
Dietrich von Hildebrand, Jan A. Kłoczowski OP, Józef Paściak OP, ks.
Józef Tischner: Wobec wartości. Wyd. II. Poznań 1984, s. 224, nakład
20 000+350, cena zł 190.
Jan Paweł II: Musicie od siebie wymagać. Poznań 1984, s. 400,
50 000+350, cena zł 250.

nakład

Anna Kamieńska: Drzwi ciemności. Wybór poezji. Poznań 1984,
nakład 10 000+350, cena zł 250.

s.

244,

Andrzej Madej OMI: Dziennik wiejskiego wikarego. Poznań 1984, s. 128,
nakład 20 000+350.
Tomasz Pawłowski OP: Przewodnik dla zniechęconych
mszą św. Poznań 1984, s. 136, nakład 20 000+350,
Paweł Sczaniecki OSB: Święty Benedykt• Poznań 1983,
10 G00+350.

spowiedzią
s.

120,

i

nakład

Julian Stryjkowski: Król Dawid żyje! Poznań 1984, s. 304, nakład 30 000+
+ 350.

ф Z 14,5 min mieszkańców Czecho
słowacji ok. 8,7 min należy do któ
regoś z licznych Kościołów chrze
ścijańskich w tym kraju. I tak 7
min stanowią katolicy, Ewangelicki
Kościół Czeskobraterski ma 220 000
członków i 250 duchownych, Cze
chosłowacki Kościół Husycki —
600 000 członków i 300 duchownych,
Kościoły liuterańskie (na Słowacji i
Śląsku) — ok. 400 000 członków.
ф Kościół Prawosławny Bułgarii,
a wraz z nim całe prawosławie, ob
chodzi w tym roku 40 rocznicę
przywrócenia jedności kościelnej
przez zakończenie wielkiej schizmy
między prawosławnymi Bułgarami
a
Patriarchatem Ekumenicznym
Konstantynopola. Rozłam ten trwał
73 lata i został zakończony dopie
ro 22 lutego 1945 r. przez uroczyste
porozumienie zawarte między patr archą Beniaminem a egzarchą Buł
garii Stefanem.
# Kościół Ewangelicki Kościelnej
Prowincji w Saksonii (NRD) .posta
nowił nawiązać oficjalne stosunki

partnerskie z Polskim Autokefa
licznym Kościołem Prawosławnym.
Z KRAJU

# W Warszawie obradowała (25—
—29 marca 1985 r.) komisja studyj
na Chrześcijańskiej Konferencji Po
kojowej — międzynarodowej orga
nizacji skupiającej teologów, du
chownych i świeckich działaczy
chrześcijańskich z wielu krajów
świata. Temat posiedzenia brzmiał:
„Wyzwolenie i rozwój — chrześci
jańska odpowiedź na nabrzmiałe
problemy naszych czasów”. Jego
celem było przygotowanie dokumen
tów i wniosków na VI Ogólnochrześcijańskie Zgromadzenie Po
kojowe, które odbędzie się w Pra
dze (2—9 lipca 1985 r.) i obradować
będzie pod hasłem: „Chrześcijanie
przeciw silom śmierci — na drodze
do pokoju i sprawiedliwości dla
wszystkich narodów”.
# W dniach 11—12 kwietnia 1985 r.
odbyło się w gmachu Akademii
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Teologii Katolickiej w Warszawie
doroczne sympozjum naukowe Sek
cji Homiletów Polskich, działającej
przy Komisji Episkopatu ds. Nauki
Katolickiej.
Temat
sympozjum
brzmiał: „Teoria i praktyka kazno
dziejska Kościołów niekatolickich”.
Wysłuchano m.in. następujących re
feratów: „Główne tendencje w ho
miletyce ewangelickiej” i „Specy
ficzne cechy polskiego kazania ewangelickiego” (ks. Jerzy Gryniakow, kierownik Katedry Teologii
Praktycznej Ewangelickiej i prorek
tor Chrześcijańskiej Akademii Teo
logicznej), .„Współczesna koncepcja
kaznodziejstwa prawosławnego” (bp
Sawa Hrycuniak, kierownik Sekcji
Teologii Prawosławnej i prorektor
ChAT), „Główne motywy kazania
metodysitycrnego” (ks. Witold Be
nedyktowi cz* kierownik Katedry
Teologii Systematycznej w Sekcji
Ewangelickiej ChAT).
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NASZEGO

KOŚCIOŁA

# 1 marca, który był Światowym
Dniem Modlitwy Kobiet, w wielu
miastach naszego kraju odbyły się
nabożeństwa zorganizowane przez
kobiety należące do Kościołów
zrzeszonych w Polskiej Radzie Eku
menicznej. Nabożeństwo główne zo
stało odprawione w Kościele ewan
gelicko-reformowanym w Warsza
wie. Przygotowały j# panie z Ko
ściołów: reformowanego, augsbur
skiego, metodystów, baptystów, polsko-katolickiego i Zjednoczonego
Kościoła Ewangelicznego. Część li
turgiczną prowadziła Kinga Stawikowska, a kazanie (zamieszczamy
je na s. 3) wygłosiła Joanna Mizgała — obie z Kościoła Ewange1icko-R efcr mowa nego.

Rok Cyryla i Metodego
W bieżącym roku, 6 kwietnia, przypada 1100 rocznica śmierci św. Metode
go, jednego z dwóch Braci z Sołunia, Apostołów Słowian. W związku z tą
rocznicą rok 1985 został ogłoszony Rokiem Cyryla i Metodego, nie sposób
bowiem oddzielić dzieła obu tych mężów Kościoła. Obchody jubileuszowe
nie ograniczają się jedynie do krajów słowiańskich, związanych z działal
nością świętych Braci, ale obejmują także Europę Zachodnią. (Jak wiado
mo, papież Jan Paweł II ogłosił świętych Cyryla i Metodego współpatronami Europy razem ze św. Benedyktem.) Misja Cyryla i Metodego, prowa
dzona na Wielkich Morawach, objęła także południowe tereny naszego
kraju, państwo Wiślan. Ich spuścizna nie może więc pozostać obca Ko
ściołom chrześcijańskim w Pólsce. Jest to spuścizna ze swej natury ogólnochrześcijańska i ekumeniczna. Apostołowie Słowian prowadzili misję na
pograniczu wpływów Kościoła Wschodniego i Zachodniego. Wobec rysują
cych się wówczas pęknięć jedności kościelnej potrafili oni zachować po
stawę otwartości wobec obu tradycji i pozostali wierni obu stolicom —
Rzymowi i Konstantynopolowi. Ich postawa sprawiła, że pozostawali w
służbie Kościoła Wschodniego- i Zachodniego. W takich warunkach nastą
piły narodziny Kościoła słowiańskiego, któremu obaj Bracia przynieśli cen
ny dar: „Ewangelię słowiańską” (w języku starocerkiewnosłowiańskim)
oraz liturgię w języku ewangelizowanego ludu. Przynieśli Słowianom Sło
wo.
Rok Cyryla i Metodego można uznać za jubileusz, który ze swej natury
powinien być bliski Kościołom wszystkich trzech tradycji chrześcijańskich.
Jest to bowiem jubileusz 11 wieków Ewangelii w języku słowiańskim, a
na to nie powinni pozostać obojętni ewangelicy. Jest to jubileusz 11 wie
ków liturgii w języku starocerkiewnosłowiańskim (Bracia wprowadzili ję
zyk słowiański zarówno do liturgii bizantyjskiej, jak i do rzymskiej, tzw.
liturgii cyrylometodiańskiej), na co z kolei nie mogą być obojętni prawo
sławni. Katolikom rzymskim rok jubileuszowy przypomina zaś związek
świętych Cyryla i Metodego ze stolicą rzymską..
Aby więc podkreślić ten ogólnochrześcijański walor i ekumeniczny wymiar
tradycji cyrylometodiańskiej, Instytut Ekumeniczny KUL zainaugurował
Rok Cyryla i Metodego specjalnym nabożeństwem ekumenicznym. Odbyło
się ono w kościele akademickim KUL 14 lutego 1985, czyli w liturgiczną
uroczystość świętych Braci Cyryla i Metodego według kalendarza rzym
skiego. Uczestniczyli w nim duchowni i świeccy z Kościoła Rzymskokato
lickiego, Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej oraz greko
katolicy. Były obecne siostry zakonne z Lublina a alumni Seminarium
Duchownego. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. dr Leonard
Górka SVD, adiunkt w Instytucie Ekumenicznym, zajmujący się badania
mi nad spuścizną cyrylometodiańską. W czasie nabożeństwa śpiewał w

# W tym dniu odbyło się, wzorem
lat ubiegłych, nabożeństwo w Zelo
wie. Było ono szczególne, gdyż po Nabożeństwo prowadziło sześć ko
raz pierwszy zostało odprawione w biet, w tym trzy katoliczki, jedna
świątyni Kościoła Rzymskokatolic luteranka, jedna bapltystka i jedna
kiego. Miejscem poprzednich był ewangeliczka reformowana. Poza po
zawsze bądź kościół ewangelicko-re rządkiem opracowanym przez ko
formowany, bądź kaplica zboru biety hinduskie wprowadzono do
baptystów. Fakt, że tym razem mo nabożeństwa poezję Leopolda Staffa
gliśmy się wszyscy (a raczej wszyst i Konstantego Ildefonsa Gałczyń
kie, bo na 200 obecnych osób było skiego oraz pieśni w wykonaniu
tylko 6 panów!) zebrać w Kościele kilku pań z Kościoła Rzymskokato
rzymskokatolickim, uważamy za lickiego i dwu dziewcząt z Kościoła
bardzo radosny i godny podkreśle Swanger ck,o-Reformo wanego. Było
nia. Świadczy on o tym, że ekume- ono naprawdę wydarzeniem eku
nia w naszym miasteczku zatacza menicznym. I aż trudno uwierzyć,
coraz szersze kręgi i ogarnia coraz że tak niewielka — wydawałoby
Więcej ludzi o otwartych sercach się — rzecz, jak półtoragodzinne
i umysłach. Cieszymy się z tego wspólne spotkanie kobiet w jednym
kościele, może tyle dobrego zdziałać
bardzo.
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dla stosunków w naszym środowis
ku. Choć zdania na temat progra
mu tych nabożeństw są podzielone,
to jednoczy wszystkich radość z po
wodu wspólnoty, jaka się dzięki nim
zawiązuje. Mamy naidzieję, że
to, co się narodziło, nie zaniknie w
ciągu roku, jaki nas dzieli od na
stępnego Dnia Modlitwy Kobiet,
ale że będzie rosło i zostawi trwałe
ślady w naszym myśleniu, rozmo
wach i postępowaniu. 2e doprowa
dzi do zbliżenia, lepszego poznania
się i do wzajemnego wzbogacenia
me tylko tych dwustu kobiet, ale
całego miasta.
Wiera Jelinek

języku starocerkiewnosłowiańskim chór alumnów grekokatolickich z Wyż
szego Seminarium Duchownego w Lublinie, „Mojsej”. Doniosłym momen
tem było odczytanie Ewangelii wg św. Jana (Prologu) w języku starocer
kiewnosłowiańskim. Od tego właśnie tekstu św. Cyryl rozpoczął tłumacze
nie Pisma świętego na język słowiański.
Do pierwszych słów Prologu Ewangelii św. Jana: „Na początku było Sło
wo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo” nawiązywała też ho
milia wygłoszona przez głównego celebransa. Kaznodzieja mówił o tym,
czym było w dzliele ewangelizacji ludów Europy Środkowej i Wschodniej
przyniesienie Słowianom Słowa Bożego w ich języku. Zauważył, że z
pieTwsizymi słowami Prologu św. Jana wiąże się chrześcijańska gene
alogia Słowian i początki ich literatury. Są to zarazem początki naszej
tożsamości społecznej oraz wspaniałego wkładu do dziejów całej Europy.
Całe dzieło Cyryla i Metodego jest zakorzenione w Sławie Bożym
i dlatego zachowuje swą ekumeniczną wartość do dziś. Obaj Bracia,
Grecy z urodzenia, lecz Słowianie z pracy, zasług i ducha, pozostają
wzorem pracy ewangelizacyjnej i wszelkiej działalności zmierzającej do
zbliżenia kultur i tradycji kościelnych. Odrzucając model ewangelizacji
przy użyciu siły, wskazywali konieczność uszanowania lokalnych tradycji
kulturowych. Byli rzeczywistymi głosicielami Słowa o łasce, która przy
chodzi przez Chrystusa. A łaska Chrystusa nie niszczy tożsamości, lecz
ją scala, umacnia i wzbogaca, przyczyniając się do solidarności narodów
i tradycji kościelnych.
Na zakończenie nabożeństwa zmówiono modlitwę św. Cyryla o jedność
owczarni Chrystusowej i odśpiewano tr oparł on ku czci świętych Braci,
zaczerpnięty z tradycji bizantyjsko-słowiańskiej.
W ramach obchodów Roku Cyryla i Metodego Instytut Ekumeniczny KUL
planuje zorganizowanie jesienią sympozjum naukowego poświęconego ref
leksji nad dziełem obu Braci. Również w innych ośrodkach kościelnych
przewidziane są okolicznościowe urookystości jubileuszowe, najczęściej o
charakterze ekumenicznymW wielu krajach Europy mają odbyć się sympozja, kongresy oraz inne uroczystości dla upamiętnienia dzieła Cyryla i Metodego. I tak, 24 maja
odbędzie się w Rzymie spotkanie poświęcone działalności obu Braci na
Bałkanach; w połowie czerwca Instytut Historyczny Patriarchatu Bułgar
skiego organizuje sympozjum naukowe ‘na temat znaczenia ich misji dla
życia duchowego i kulturalnego narodów bałkańskich; w październiku za
planowany jest kongres cyrylometodiański w Rzymie. Również w Czecho
słowacji odbędą się obchody jubileuszowe — w kwietniu w katedrze pras
kiej, a lipcu w sanktuarium w Welehradzie.
Ks. Jan S. Gajek

# W dniu 19 marca br. — w obec
ności ks. bp. Zdzisława Trandy, pre
zesa Synodu dr. Jana Zaunara,
przedstawicieli Ko.nisystorza i Kole
gium Parafii Warszawskiej oraz in
nych osób, które bądź to osobiście,
bądź z racji piastowanych funkcji
przyczyniły się do wskrzeszenia Bi
blioteki Synodu Kościoła Ewange1.cko-Refor mo wa nego w Polsce —
odbyła się uroczystość otwarcia lo
kalu tej Biblioteki. Idea powołania
na nowo do życia Biblioteki Syno
du nigdy nie została zarzucona, ale
nabrała realnego kształtu dopiero
po powołaniu Komisji Dokumenta
cji, Informacji i Wydawnictw. Ko
legium Kościelne Parafii Warszaw

skiej udostępniło dla tego celu dwa
lokale w budynku kościoła przy ul.
Świerczewskiego 74, a Konsystorz
sfinansował remont i część wyiposa żerna. Dr Wojciech Kriegseisen,
pracownik Komisji, w ciągu kilku
miesięcy zgromadził, uporządkował
i zinwentaryzował ok. 3000 tytułów.
Obecnie trwa dalsza praca nad inwentaryzowaniem pozostałego księ
gozbioru oraz katalogowaniem czę
ści uporządkowanej.
Ponieważ część cennego, od czte
rech wieków gromadzonego księgo
zbioru Biblioteki Synodu, zawiera
jącego rękopisy, starodruki, akta
Synodów i inne ważne dokumenty
kościelne, posiadające zarazem o-

gromną wartość pamiątek kultury
i historii narodu, uległa podczas
Powstania Warszawskiego zniszcze
niu, część została rozproszona, a
część oddana w depozyt Bibliotece
Uniwersytetu Warszawskiego —
Komisja DliW pragnie podjąć w
przyszłości działania zmierzające do
odzyskania ocalałej części bezcen
nych dla Kościoła zbiorów i włą
czyć je do powstałej na nowo Bi
blioteki Synodu.
9 Wyszedł z druku folder „Ko
ściół Ewangelieko-Reformowany w
Polsce”, wydany przez Konsystorz
(nakład 15 tys. egz.). Autorem teks
tu jest ks. Jerzy Stah!. Folder za
wiana najważniejsze informacje na
temat doktryny i struktury Kościoła, jego historii i udziału reformo
wanych w tworzeniu polskiej kul
tury narodowej. Na końcu zamiesz
czone są adresy parafii reformowa
nych w Polsce. Folder jest ilustro
wany. Można go otrzymać we
wszystkich placówkach Kościoła*

Z PRASY
Konflikt irlandzki
Częstotliwość wzmianek o Irlandii
w prasie polskiej pokrywa się mniej
więcej z częstotliwością zamachów
bombowych dokonywanych przez
ekstremistów irlandzkich obydwu
odcieni. Daremne jednak byłoby po
szukiwanie mniej okazjonalnego, a
bardziej dogłębnego i nieuproszczonego przedstawienia tego złożonego
konfliktu. Dlatego też, mimo że hi
storię naszego kraju często porów
nywano z irlandzką, a polski tem
perament — z irlandzkim, trudno
znaleźć Polaka, który by potrafił
coś sensownego powiedzieć o tam
tejszym konflikcie bez uciekania
się do stereotypów.
Tę lukę edukacyjną wypełnia w du
żej mierze Ewa Berberyusz w „Ty
godniku Powszechnym” (nr 10/85).
Autorka ta znana jest z wyróżnia
jących się reportaży, a jej najmoc
niejszą stroną jest umiejętność od
dania klimatu i tła sytuacji, o któ
rej pisze. Widoczne to jest również
w reportażu pt. „Dziady po irlandzku”. „Leży przede mną czarna księ
ga zabójstw dokonanych na katoli
kach w Irlandii Północnej w latach
1969/84 — protestanci mają swoją”.
Już to pierwsze zdanie jest jakby
symbolem. Ujawnia cały, głęboki
antagonizm tych obydwu wspólnot
wyznaniowych. Nawet w śmierci
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katolicy i protestanci są podzieleni.
Nawet eschatologia nie ma. wpły
wu na uspokojenie rozjątrzonych
nastrojów i fanatycznych głów po
obu stronach. Dowodzą tego liczby:
„w ciągu piętnastu lat — 43 tysiące
zamachów bombowych i podpaleń,
2300 gwałtownych śmierci. To dużo
jak na iludność półtoraanilłonową’’.
Liczby, choć przerażające, to rzecz
zewnętrzna, efekt. „Ale — pisze au
torka — jak przekazać wrażenie zu
pełnego wyizolowania tutejszego
konfliktu tak, jakby nie istniał
świat z jego główną problematyką
i podziałem — wyrażające się w
dziwnych dla nas sympatiach i ani
mozjach? U katolików — zgodnie
z formułą, że nieprzyjaciele Anglii
są naszymi przyjaciółmi, a u pro
testantów w poglądzie, że papiści
i komuniści to jedno zło”.
Sytuacja wyznaniowego pata ma
swe korzenie w historii; historii
skomplikowanej i obfitującej w dra
matyczne momenty. „Za datę prze
łomową uznaje, się lądowanie Hen
ryka II Plantageneta na wyspie w
roku 1175. Najeźdźcy zastosowali
segregację między, ludnością miej
scową a własną, najgroźniejszy typ
prześladowania, bo utrwalający w
pokolenia krzywy obraz tego dru
giego. (...) Zakazano wszelkich
związków, jak małżeństwo, kumoSi.wo, piastowanie dzieci, konkubi
nat czy miłość. Ponadto sprzedaż
koni czy broni Irlandczykowi gro
ziła śmiercią przez poćwiartowanie”.
Potem przyszedł Cromwell: „Polo
wano na nich (Irlandczyków) jak na
dzikie zwierzęta. Kto nie zginął od
bagnetu albo od głodu (...), był wy
wożony jako niewolnik do kolonii
brytyjskich”. Stosowano opór, ale
w 1690 r. osadnicy angielscy od
nieśli ostateczne zwycięstwo. Odtąd
Irlandia dzieli się na Ulster i Re
publikę Irlandzką. W XIX w. deba
towano nad zasadą autonomii dla
Irlandii. Ale dla wielu protestan
tów oznaczało to rządy większości
katolickiej, a ta perspektywa wy
dawała się im przerażająca.
Wyrazem rosnącego katolidkiego na
cjonalizmu irlandzkiego, odrzucają
cego wszelkie powiązania z Wielką

Brytanią, stała się założona w cia po metody terrorystyczne. Po
1905 r. partia Sinn Fein (My sami), jednej stronie IRA, po drugiej pro
na co odpowiedzią protestancką by testanccy bojowcy. Obydwie strony
ły grupy lojalistów unionistycznych równie fanatycznie.
gotowych za wszelką cenę bronić Do silnej już i tak motywacji na
związków z Londynem, uznawanym cjonalistycznej niektórzy dokładają
za tarczę obronną praw protestan jeszcze motyw ideologiczny (walka
tów. Konflikt nie ograniczył się do 0 sprawiedliwość społeczną, opcja
wymiaru politycznego. Wkrótce na na rzecz socjalizmu, jak w progra
arenę wkroczyła Irlandzka Armia mie Sinn Fein), co już stanowi mie
Republikańska (IRA). A potem już szankę nad wyraz wybuchową.
kolejno następujące po sobie walki, A gdzie w tym wszystkim religia?
rozejmy, powstania, traktaty, które Otóż religia jest w Irlandii obecna,
do chwili obecnej nie przybliżyły ale paradoksalne, nie tam, gdzie
rozwiązania choćby o milimetr. W emocje i animozje katolicko-protet: akcie tego wszystkiego powoli za stanckie osiągają szczyt, a chrześci
traciło się to, co było początkową janie rozmawiają ze sobą za pomo
motywacją (czy też może wyobra cą bomb. Jej miejscem są enklawy
żeniem motywacji przez głównych pojednania, w których ludzie dob
protagonistów) konfliktu: religia i rej woli z obydwu społeczności uczą
wiara. Bo może też nigdy o nią tak się patrzeć na siebie wolni od lęku
1 obiektywnie doceniać złożoność
naprawdę nie chodziło?
J*den z księży w reportażu mówi sytuacji, bez czarno-białych sche
autorce: „Pragnąłbym, żeby czytel matów. Mówią, że „u podłoża agre
nik polski został przekonany, że nie sji leży lęk o tożsamość. Katolicy
jest to wojna religijna”. I rzeczy boją się, że wobec bardziej rozwi
wiście.
Nacjonalizm
(rozumiany niętej większości protestanckiej ich
zresztą na dwa różne całkowicie tożsamość zostanie stłamszona, pro
sposoby) wyparł wszelkie inne uczu testanci boją się, że wobec ciśnie
cia i oślepił zarówno radykalnych nia całej Wyspy, która jest katolic
niepodległościowców, jak i zacie ka, w ogóle własną tożsamość utra
trzewionych unionistów na wieki. cą (...). Boją się Kościoła katolickie
Jeden z katolików — a jednocześ go w Republice, jego — jak mówią
nie, jak pisze autorka, otwarty ku — ultramontanizmu, niektórych pa
unionistom, co ważne — mówi, że ragrafów konstytucji irlandzkiej
„doznał szoku, słysząc z ust elity sprzęgającej religię z państwem.
unionistycznej, ludzi wykształconych Słowem, boją się, że w Republice
i światłych, pogląd, iż gdyby Ulster nie będzie dla nich miejsca”. Enkla
został przyłączony do Republiki, pa wy pojednania starają się być an
pież osobiście dopilnuje, aby ich tidotum na takie lęki, a także da
stamtąd
przegnano.
Kompletna wać nadzieję na przyszłość.
ignorancja, skłonność do ujmowania Bardzo poruszająca jest końcowa
konfliktu w formie, którą wyjaśnić refleksja Ewy Berbeyusz: „Nie mo
można jedynie w kategoriach obo gę tui aj wyzbyć się myśli, że gdy
wiązującej od wieków segregacji, by te lęki, gdyby tę żarliwość i za
dyktowała — i dyktuje! — cały angażowanie religijne, gdyby tę
pragmatyzm obronny, polegający na równowagę sił obu wyznań, marno
waną na sekciarską wojnę, przekuć
tym, że katolikom wara!”
Poprzez różne akty prawne i poli na ekumenizm, byłby to ekumenizm
tykę społeczną, nakierowaną na pierwszorzędny; autentyczny, nie
swoisty „apartheid” katolików, spo pozorowany, byłaby to próba tego,
łeczeństwo irlandzkie rozwarstwiło czym ekumenizm może współcześ
się, a katolicy ulegli stopniowej pa nie być”.
uperyzacji, co też nie pozostaje bez Świat może tylko oczekiwać i ży
wpływu na mentalność getta po czyć sobie i Irlandii takiej szansy.
obu stronach, co z kolei doprowa
Oprać. J. M.
dza na pewnym etapie do sięgnię
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