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CO WY NA TO?

O czymś, co „nas nie dotyczy”
Demonstracje, starcia z policją, hasła typu „Polska ]wódka lepsza od pol
skiego papieża", groźby zamordowania, ośmieszające gościa programy saty
ryczne w TV — to obrazy, jakie nigdy dotąd nie kojarzyły się nam z wi
zytami najwyższego zwierzchnika Kościoła katolickiego w różnych, nawet 
tych najodleglejszych, krajach. Ale tym razem było inaczej. I to w cen
trum Europy, w Holandii. W kraju, który ogólnie uważany jest za jeden 
z gościnniejszych i życzliwiej nastawionych do przybyszy, doszło do bardzo 
nieprzyjemnych ekscesów, wręcz obrażających i znieważających papieża, 
przybyłego tam z misją pojednania zwaśnionego katolickiego Kościoła 
holenderskiego, który na tle sporów o rzeczy doczesne, jak władza, auto
rytet, urząd, zapomina o swej transcendentnej jedności z Panem {Kościoła 
i z braćmi inaczej myślącymi. Może powstać pytanie, dlaczego my, ewan
gelicy, zajmujemy się w naszym wyznaniowym piśmie sprawą tej kontro
wersyjnej wizyty papieskiej? Co nam do sporów wewnętrznych wśród 
holenderskich katolików? Takie pytania mogą nam zadać ludzie. Ale ktoś 
inny może zadać inne: „Gdzie jest twój brat?" A naszą odpowiedzią nie 
powinno być wtedy spóźnione: „Czyż jestem stróżem brata mego?" Ro
bimy to więc z powodu ogólnochrześcijańskiej solidarności; jesteśmy 
wszyscy braćmi w wierze i dlatego czujemy się w obowiązku reagować 
na każde wydarzenie, które potencjalnie zagrozić może jedności Kościoła 
Chrystusowego. Z tego punktu widzenia można uznać, że każde napięcie, 
rozbicie i niezgoda w Kościele lokalnym sprawiają, że traci on swą wia
rygodność ekumeniczną.
Protesty przeciw wizycie papieża w Holandii powstały na tle dużego 
zamieszania w umysłach katolików holenderskich w kwestii: co to znaczy 
być katolikiem? Protestanci o nastawieniu ekumenicznym powinni być 
tym zasmuceni, gdyż, wbrew pozorom, pewien „luz" w definiowaniu siebie 
jako członka danej społeczności kościelnej nie jest ułatwieniem, ale prze
szkodą dla prawdziwego ekumenizmu, który powinien być oparty na 
konsolidacji w wierze i świadomości swej tożsamości wyznaniowej. Praw
dziwy dialog ekumeniczny jest możliwy tylko między chrześcijanami 
przyjmującymi zasady swego Kościoła za swoje, a nie 'jako coś obcego 
i narzuconego siłą z zewnątrz. Jeżeli katolik działa i myśli jak protestant, 
ale podaje się za katolika i chce być za takiego uważany, to świadczy to 
tylko o płytkości intelektu i lekceważeniu zasad wiary, nie jest zaś wcale 
znakiem zbliżenia ekumenicznego. Z takich protestanto-katoliko-agnosty- 
ków nie ma się co cieszyć żaden z Kościołów. W Holandii, niestety, ten 
typ postaw jest spotykany dość często, co naocznie pokazała wizyta 
papieża.
0  wielu rzeczach chrześcijanie mogą ze sobą rozmawiać, ale konieczne 
są pewne ramy, aby dyskusja odbywała się w sposób cywilizowany, jak 
między wierzącymi mającymi świadomość transcendentnego charakteru 
misji Kościoła, a nie została zmonopolizowana przez „zawodowe" siły kon- 
testatorskie, uważające Kościół za rzeczywistość czysto polityczną, gdzie 
walczy się o władzę i żąda głów przeciwników (w tym wypadku papieża). 
To, co w tej postawie przeraża, prócz rozbiegania myśli, to agresywność, 
gwałtowność, chęć zniszczenia tego, kto myśli inaczej. A to już z chrześ
cijaństwem nie ma nic wspólnego i nie pomoże tłumaczenie, że tym spo
sobem walczy się o demokrację w Kościele, prawa kobiet czy inne wznio
słe cele.
To prawda, że . papież przyjechał do Holandii z „twardą mową", jakkol
wiek ubraną w delikatne formy i gesty. Ale taka mowa była właśnie 
potrzebna w tym Kościele, który znajduje się w stanie chaosu teologicz
nego i intelektualnego (mówimy tu nie o dogmatach specyficznie katolic
kich, ale o podstawach wiary wspólnych dla całego chrześcijaństwa, które 
są tam obecnie radykalnie i masowo kwestionowane). Reakcja części ka
tolików holenderskich na słowa papieskie była jednak wręcz niegodna
1 gościa, i gospodarzy. Tej nieprzychylnej atmosferze uległa też, co nas za
smuca, pewna wpływowa część protestanckiej opinii publicznej — przed
stawiciele czterech Kościołów ewangelickich odrzucili zaproszenie na spot
kanie z papieżem. Wątpimy, aby niegrzeczność była najlepszym sposobem 
na ekumenizm.

C O  W N U M E R Z E ?
12 maja parafia reformowana w 
Żychlinie ibyła miejscem radosnej 
uroczystości. Tego dnia został ot
warty po 'kapitalnym remoncie 
miejscowy kościół & towarzyszący 
mu zabytkowy zespół architekto
niczny. Okolicznościowe kazanie 
Jesteśmy Bożą świątynią wygłosił 
ks. Jerzy Sitahl — zamieszczamy je 
na s. 3. Kończy się ono modlitwą 
zatytułowaną W Duchu i Prawdzie 
(s. 4). Szczegółowe sprawozdanie
ze Święta w Żychlinie, ilustrowane 
zdjęciami, publikujemy na s. 10—13. 
Dziedzicami Żychlina i -patronami 
miejscowego' zboru byli' od połowy 
XViIII w. Bronikowscy. Zapomnia
ny pisarz — Aleksander Broniko
wski, bohater artykułu 'Wojciecha 
Kriegseisena (s. 14), ito jeden z ich 
licznych krewnych.
W numerze znajdą Czytelnicy jesz
cze (jedno sprawozdanie z podnios
łej uroczystości kościelnej, która 
odbyła się 19 maja w  Zelowie — z 
ordynacji ks. Mirosława Jelinka. 
Nosi ono tytuł Minister Yerbi Divi- 
ni, a jego autorką (jest Krystyna 
Linde-nberg (s. 5).
Sytuacja prawna ludzi psychicznie 
chorych w naszym kraju budzi 
niepokój nie tylko lekarzy i 'praw
ników i jest .przedmiotem dyskusji 
w wielu Środowiskach. [Pasze na ten 
temat Wanda (Falkowska w artyku
le Miejsce wśród ludzi (s. 8).
W tym roku mija siedemdziesięcio
lecie rzezi Ormian, zgotowanej im 
w 1915 r. przez rząd turecki. In
formację o tym imało znanym fak
cie zamieszczamy na s. 16.
Miłość to- tytuł refleksji Adama 
Paszkowskiego publikowanych w 
rubryce Zapiski znad Betezdy (s. 
17) i kończących ten zapoczątkowa
ny rok ternu Icykl.
Motyw miłości bliźniego .pojawia 
się również w kolejnej rozmowie s. 
Kingi. Strzeleckiej w cyklu Szalom, 
zatytułowanej Kochaj bliźniego Jak 
siebie samego <s. 19).
W rubryce Co Wy na to? — pi
szemy tym razem O czymś, co „nas 
nie dotyczy" <s. 2) i— o wizycie Ja
na Pawła II w Holandii.
Numer zamykają stałe rubryki: 
Wśród książek (s. 21), (Przegląd e- 
kumeniczny Ks. 22).

N A S Z A  O K Ł A D K A :
Ks. Jerzy Stahl błogosławi uczest
ników nabożeństwa w Żychlinie 
(patrz s. 10). Foto: Barbara Świta- 
kowska.
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KS. JERZY STAHL

Jesteśmy Bożq swiqtyniq

Rzekł jej Jezus: Niewiasto, wierz mi, że nadchodzi grodzina, kiedy ani 
na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu (...). 
Nadchodzi godzina, i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą odda
wali Ojcu cześć w duchu i prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by 
Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, 
winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie.

Jan 4:21.23.24.

Drogie Siostry, Drodzy Bracia,
Zgromadziła nas dzisiaj szczególna uroczystość, 
radosna dla całej społeczności ewangelicko-re
formowanej, ale przede wszystkim dla członków 
miejscowej parafii w Żychlinie. Oto po wielu 
latach stare, piękne mury tego kościoła znów 
tętnią życiem, rozbrzmiewa w nich Słowo Bo
że, a pieśni i modlitwy płyną aż do tronu Oj
ca Niebiańskiego. Wdzięczni jesteśmy Bogu, że 
dziś możemy ten dom na nowo Jemu poświę
cać. Jeśli jednak chcemy, aby ta uroczystość 
nie ograniczyła się do samej, pięknej zresztą, 
formy — znaleźć się w niej musi miejsce na 
refleksję nad Słowem, kierowanym do nas 
przez Boga.
Tekst, który wybrałem jako podstawę dzisiej
szego rozważania, stanowią słowa Jezusa wy
powiedziane w rozmowie z Samarytanką. Tkwi 
w nich odpowiedź na ciągłe wątpliwości poko
leń ludzi wierzących, gdzie i w jaki sposób na
leży oddawać cześć Bogu.
Słowa Jezusa są słowami przestrogi. On do
strzegał fałsz w życiu religijnym Izraela swoich 
czasów. Wiedział, że ani obrzędy Samarytan na 
górze Garizim, ani wspaniałe formy kultu ży
dowskiego praktykowane w świątyni jerozo
limskiej nie znajdowały pełnego oddźwięku w 
ich codziennym życiu, nie uświęcały go. To by
ła przyczyna, dla której życie religijne Izraela 
pozbawione było prawdy. Zanikła żywa treść, 
przysłoniły ją formy. Podobnie i w życiu Sa
marytanki Jezus dostrzegł fałsz. Dlatego wy
powiedział te znamienne słowa: Bóg jest Du
chem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu 
ją oddawać w Duchu i w Prawdzie.
Przestroga przychodząca od Jezusa Chrystusa 
odnosi się do każdego z nas. Ale Jezus nie tyl
ko ostrzega i przestrzega. On — jak zwykle — 
pokazuje także właściwą drogę.

Bóg jest Duchem — absolutnie wolnym od 
wszelkich ograniczeń w czasie i przestrzeni, od 
rzeczy i miejsc. Ograniczać zatem czczenie Bo
ga do określonych miejtsc lub form, to znaczy 
próbować ograniczać to, co z natury swojej 
przekracza wszelkie granice. Jeśli Bóg jest Du
chem, to i ludzkie dary dla Niego muszą być 
darami ducha: miłością, wiernością, posłuszeń
stwem, sprawiedliwością, uświęceniem. To one 
mają się urzeczywistniać w sposób w i d z i a l 
n y  w codziennym życiu człowieka. 
Prawdziwe oddawanie czci Eogu ma miejsce 
wtedy, gdy ludzki duch — ta nieśmiertelna, 
niewidzialna i najcenniejsza cząstka ludzkiej 
istoty — zwraca się ku Panu i spotyka z Tym, 
który jest nieśmiertelny i niewidzialny; praw
dziwe oddawanie czci Bogu ma miejsce wtedy, 
gdy człowiek przez swego ducha osiąga blis
kość z Bogiem. Ono nie sprowadza się do 
określonych miejsc, praktykowania takich czy 
innych obrzędów, sprawowania liturgii, przy
noszenia materialnych darów. Jezus przypomi
na nam, że religijne ceremonie mają sens jedy
nie wtedy, gdy przejawia się w nich Prawda, 
jedynie wtedy, gdy zewnętrzne formy są wyra
zem gorejących serc. W przeciwnym razie na 
naszą religijność kładzie się znamię fałszu, 
a nasze obrzędy stają się tragicznym nieporo
zumieniem.
Mury tej odnowionej świątyni, w której dziś 
się gromadzimy, tak jak mury wszystkich świą
tyń na całym świecie, są świadectwem wiary, 
nadziei i miłości tych chrześcijan, którzy je 
wznosili i wznoszą dalej na chwałę Bożą. Je
zus przypomina nam jednak, że Bóg jest Du
chem, że nadchodzi godzina, i teraz jest, kiedy 
prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć 
w Duchu i w Prawdzie; że Ojciec takich szuka, 
którzy by Mu tak cześć oddawali. Już wielki
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budowniczy świątyni jerozolimskiej, Salomon, 
zaświadczał, że Bóg nie mieszka w świątyniach 
ręką ludzką uczynionych... Bóg potrzebuje na
szych kościołów po to tylko, abyśmy my, 
grzeszni i ułomni ludzie, zapatrzeni w sprawy 
ziemskie, mogli się w tych miejscach w s p ó l 
n i e  gromadzić, z dala od zgiełku, zamiesza
nia i niepokojów, jakimi napełniamy świat. To 
n a m  potrzebne są takie miejsca, gdzie w ci
szy i skupieniu społeczność Chrystusowa 
wspiera się i Wzmacnia w swej /tęsknocie i w 
swym dążeniu do Prawdy, Miłości i Pokoju. 
Potrzebne są takie miejsca, gdzie ładujemy się 
duchowo, by tym ładunkiem dobra, wyniesio
nym ze wspólnego nabożeństwa, uświęcać nasz 
każdy dzień powszedni. Potrzebne są takie 
miejsca, gdzie wspólnie wielbimy Boga w Du
chu i Prawdzie, gdzie słuchamy słów nieprze
mijającej Prawdy, kierowanych indywidualnie 
do każdego z nas i do nas wszystkich, zebra

nych tu razem jako słuchający i posłuszny 
Kościół na ziemi.
Ten Kościół odpowiada na Bożą miłość i na 
Bożą prawdę Wspólnym wielbieniem Stwórcy i 
wspólnym oddawaniem Mu czci nie tylko w 
murach kościołów, nie tylko od święta, ale w 
zwykłym, powszednim dniu. Obyśmy, jako jed
nostki i jako Kościół, umieli to czynić zawsze 
w Duchu i w Prawdzie...
Czym jednak jest dla nas, chrześcijan, Praw
da? Przecież nie formy, przecież nie uroczys
tości, nawet najbardziej radosne i podniosłe, 
są tą Prawdą, ale sam Jezus Chrystus: nasza 
Droga, Prawda i Życie. Dlatego, Kochani, 
otwórzmy przed Nim swe serca, abyśmy mogli 
sprostać zadaniom, które On przed nami sta
wia. Niech Jezus Chrystus stanie się jedynym 
Panem naszego życia, abyśtmy imy sami — a 
nie mury kościołów, które wznosimy — byli 
świątynią Boga Żywego. Amen.

W Duchu i P raw dzie

Panie, Boże nasz,
Ty najlepiej wiesz, że:
— tak często nie wiemy,
jak oddawać Ci należną cześć 
i nie potrafimy tego czynić;
— tak często zadowalamy się 
spełnianiem martwych uczynków;
— tak często nie potrafimy 
wyjść poza granice zakreślone 
tradycją, obyczajem, przezwyczajeniem;
— tak często usprawiedliwiamy się 
sami przed sobą
naszą rzekomą pobożnością, 
przywiązując wagę do formy, 
a nie do treści.

Dlatego gorąoo prosimy: 
przydaj nam wiary,
Ty, który jesteś Duchem, 
udziel nam darów Ducha:
— byśmy umieli zrozumieć Twą wolę;
— byśmy mogli uwolnić się
od zakłamania, od samozadowolenia, 
od faryzejskiej pobożności;
— byśmy nie zamykali Ciebie 
w murach naszych świątyń, 
ale byś Ty był Panem 
całego naszego żyda;
— byśmy potrafili dostrzec Cię 
w całym stworzeniu
i w drugim człowieku;
— byśmy mogli oddawać Ci cześć 
w Duchu i Prawdzie
i mogli się stawać świątynią Twoją.
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KRYSTYNA LINDENBERG

M in is te r 

V erb i 

D i v i n i

,,Cieszę się, że się mogę nazwać sługą Słowa 
Bożego” — powiedział ks. Mirosław Jelinek. 
,,Cóż wart jest piękny instrument, gdy nie ma 
muzyka, który na nim zagra, cóż wart jest 
człowiek, gdy nie ma w nim Tego, który go 
wzbogaci. Bóg jest żywy i obecny wśród nas. 
Dziękuję Panu, że mnie tu postawił”.
Była to wspaniała i podniosła, wzruszająca i ra
dosna uroczystość — pierwsza od wielu lat or
dynacja młodego duchownego Kościoła Ewan
gelicko-Reformowanego w Polsce.
W niedzielę Exaudi, dnia 19 maja 1985 roku, 
ordynowany został absolwent Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej, od trzech lat prowa
dzący pracę duszpasterską w Zelowie, pow
szechnie znany i łubiany Mirek Jelinek, młody 
ksiądz, do którego większość kilkusetosobowej 
rzeszy, jaka na ten dzień zjechała do Zelowa, 
tak właśnie się zwracała: Mirek — nasze 
dziecko, Mirek — nasz wychowanek i uczeń, 
Mirek — nasz kolega, Mirek — nasz młody 
pastor. Ta serdeczność, a jednocześnie wielki 
szacunek, jakie towarzyszyły młodemu duchow
nemu na każdym kroku, były rzeczą najbar
dziej rzucającą się w oczy. Także urok osobis
ty» głębokie uduchowienie i [skromność boha
tera uroczystości.
Droga życiowa ks. Mirosława Jelinka jest jesz
cze krótka, lecz już wiele dająca do myślenia. 
Urodził się w Częstochowie, w rodzinie od po
koleń ewangelickiej i bardzo religijnej. Duży 
wpływ na wychowanie chłopca miał także ks. 
Bogusław Niewieczerzał, przyjaciel domu. Nikt

nie myślał jednak o tym, że Mirek zostanie 
pastorem, i gdy po szkole podstawowej wybrał 
sobie Zasadniczą Szkołę Ogrodniczą, bliscy nie 
kwestionowali tego wyboru, zwłaszcza że 
wkrótce przeniósł się do Technikum Ogrodni
czego i wydawało się, że ma zapewnioną spo
kojną przyszłość w zawodzie, który da mu za
dowolenie.
Sam Mirek natomiast zaczął mieć wątpliwości 
co do słuszności takiej swojej drogi — coraz 
więcej niż hodowla roślin interesował go czło
wiek i jego rozwój duchowy. Przełom nastąpił 
w 1978 r., gdy uczestnicząc jako maturzysta w 
Tygodniu Ewangelizacyjnym w Dzięgielowie 
usłyszał Głos Boży, który nakazał mu inaczej 
pokierować swym życiem. Zamiast więc roz
glądać się za hektarami, nadającymi się pod 
ogrodnictwo, złożył papiery na Wydział Teolo
gii Ewangelickiej w ChAT.

Ten jego przełom duchowy, moment powoła
nia, a następnie ogrom wysiłku, jaki absolwent 
szkoły ogrodniczej musiał włożyć w naukę no
wych przedmiotów na ChAT (zwłaszcza języ
ków: łaciny, greki, hebrajskiego), jego wytrwa
łość i samodyscyplinę w dążeniu do wytknię
tego celu przypomniał w swym przemówieniu 
ks. biskup Zdzisław Tranda. Drogę, jaką Mi
rosław Jelinek wyznaczył sobie w 1978 r., 
przeszedł konsekwentnie. Gdy uzyskał absolu
torium, pojechał do Zelowa, by w miarę swych 
sił i umiejętności pomóc swemu nauczycielowi 
i przyjacielowi, ks. Z. Trandzie, który w tym 
czasie został podniesiony ze swej parafii zelow-
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skiej do godności biskupa całej polskiej wspól
noty ewangelicko-reformowane j i z wielkim 
trudem łączył stare i nowe obowiązki.
Prawie trzy lata pracy duszpasterskiej w wy
marzonej przez siebie placówce przygotowały 
dobrze przyszłego księdza do wypełniania obo
wiązków. Jednocześnie, pod opieką ks. prof. 
Witolda Benedyktowicza z GhAT i ks. prof. 
Milośa Bića z Wydziału Teologii Ewangelickiej 
w Prad*ze napisał i obronił pracę magisterską 
na temat: „Ordynacja kobiet w Kościele”. Pra
ca, złożona Kónsystorzowi, posłuży, być może, 
w przyszłości za podstawę dó wprowadzenia 
do służby duszpasterskiej kobiet. W każdym 
razie pozostanie z pewnością jako wkład w 
rozwój myśli polskiego ewangelicyzmu.

*

Uroczyste nabożeństwo rozpoczęło się w koście
le zelowskiim o godzinie 10 rano. Prowadzone 
było przez ks. bp.. Zdzisława Trandę, ks. Jerze
go Stahla i ks. Eogdana Trandę. Ponadto u- 
czestniczyli w nim: ks. Władysław Paschalis, 
92-letni senior duchowieństwa ewangelickiego, 
przed laty również administrator parafii w Ze
lowie, księża rzymskokatoliccy, mieszkańcy 
Zelowa wszystkich wyznań (także baptyści) i 
kilkuset gości z całej Polski, a wśród nich gru
pa luteran ze zboru w Częstochowie, w któ
rym wzrastał ks. Jelinek. Podczas nabożeństwa 
śpiewały dwa zelowskie chóry: ewangelicki i 
katolicki oraz solo p. Wiera Jelinkowa, żona 
ordynowanego.
„Synu mój, znaj Eoga, ojca twojego, i służ Mu 
z całego swego serca i duszy ochotnej, gdyż 
Pan bada serca i przenika wszystkie zamysły. , 
Jeżeli Go szukać będziesz, da ci się znaleźć, 
lecz jeśli Go opuścisz, odrzuci cię na wieki. 
Miej się więc na baczności, gdyż Pan ciebie 
wybrał, abyś zbudował Mu dom na święty 
.przybytek. Zabierz się dzielnie do dzieła! (...) 
Zabierz się dzielnie i ochotnie do dzieła, nie 
bój się i nie lękaj się, gdyż Pan, Bóg mój, bę
dzie z tobą. On cię nie zawiedzie ani cię nie 
opuści, dopóki nie będzie wykonana cała praca 
wokoło świątyni Pana” — tym posłaniem z 
I Księgi Kronik (28:9.10.20) rozpoczął ks. bp 
Tranda przemówienie ordynacyjne. Powiedział 
dalej: „Drogi bracie, drogi Mirku, drodzy bra
cia i siostry! Dzisiejsza niedziela nosi nazwę 
Exaudi: »Wysłuchaj nas Panie« (Ps. 27:7). 
Długo modliliśmy się o ten dzień i modlitwa 
nasza została właśnie wysłuchana. Przed tobą 
jednak stoi praca wieloletnia i dla tej służby, 
do której wstępujesz, ciągle jest potrzebna nie
ustanna modlitwa i prośba: »Wysłuchaj, Pa
nie!«. Po prawie trzech latach pracy tutaj, po 
ukończeniu studiów, po zdaniu egzaminu przed 
Konsystorzem, nadeszła wielka chwila dla cie
bie i dla nas, którzy możemy udzielić ci na
szego (pełnomocnictwa, jakim jest akt ordyna
cji. Otrzymujesz dla służby Słowu Bożemu na
sze błogosławieństwo i nasze modlitwy, aby 
zawsze towarzyszyło ci błogosławieństwo sa

mego Jezusa Chrystusa. Praca duszpasterska 
i katecheza to wielka odpowiedzialność, a or
dynacja to przyjęcie przez ciebie tej odpowie
dzialności. Przytoczony dziś tekst z I Księgi 
Kronik mówi o ważnym wydarzeniu w życiu 
narodu izraelskiego: król Dawid zleca synowi, 
Salomonowi, by zbudował Panu świątynię. 
Słowa te w odniesieniu do ciebie są zobowią
zaniem, abyś i ty budował Kościół — społecz
ność ludzi wierzących. W 1978 roku przeżyłeś 
przełam, moment istotny dla przyszłej twej 
służby, która jest stałym, wiecznym szuka
niem. Znalazłeś Eoga, ale codziennie musisz 
szukać tych dróg, na których On szuka ciebie. 
Praca, która otwiera się przed tobą, jest wiel
ka i wspaniała, ale często także niebezpieczna. 
Źródłem twej (mocy jest jednak Bóg, który 
zawsze będzie cię prowadził i wskazywał, jak 
masz postępować w każdej sytuacji. Jedyne 
prawdziwe niebezpieczeństwo, jakie czai się 
w pracy i życiu każdego pastora, polega na 
tym, że może on zapomnieć, iż jest tylko na
rzędziem w Eożym ręku, i że sobie, nie Bogu, 
przypisywać zacznie wszystkie zasługi. Ciągle 
na nowo musimy uczyć się pokory. Niech Bóg 
będzie z tobą w twojej służbie Słowu Bożemu 
i ludziom, w twojej pracy pasterskiej”.

*

Akt ordynacji na Urząd Pasterski został rozpo
częty przez ks. Jerzego Stahla formułą Agendy 
Gdańskiej z 1637 r., według której powołuje się 
ministrów (z łac. minister — sługa), czyli księ
ży Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. *
Następnie ks. Eogdan Tranda przypomniał 
kandydatowi Słowo Eoże z Listu św. Pawła do 
Tymoteusza (3:1—7 i 4:12—16): „Kto się o bis
kupstwo ubiega, pięknej pracy pragnie. Biskup 
zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, 
trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, 
dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, 
nie zadzierżysty, lecz łagodny, nie swarliwy, 
nie chciwy na grosz (...). A powinien też cie
szyć się dobrym imieniem u tych, którzy do 
nas nie należą, aby nie narazić się na zarzuty 
i nie popaść w sidła diabelskie (...). O to się 
troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były 
widoczne dla wszystkich. Pilnuj siebie samego 
i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc i samego 
siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają”.
Teraz nastąpił punkt szczytowy aktu: ślubowa
nie młodego księdza. Tekst ślubowania zawar
ty w Agendzie Gdańskiej ma formę 10 pytań, 
które tu, w tej uroczystej, archaicznej pol- 
szczyźmie, zadawał Mirosławowi Jelmkowi ks. 
biskup Tranda:
A tak pytam cię przed Panem Bogiem i przed 
tym  świętym zgromadzeniem:
1. Pragniesz-li szczerym umysłem, według nau
ki apostolskiej, przyjąć na siebie Urząd Paster
ski, abyś nim Chrystusowi i wybranemu ludo
wi Jego wiernie aż do śmierci służył? Prag
niesz-li?
Odpowiedź: Pragnę.
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Członkowie zelowskiego Kolegium Kościelnego skła
dają ks. Jelinkowi gratulacje

2. Pytam cię: Czujesz-li w sercu twoim, że cię 
sam Pan Bóg na ten Urząd przez natchnienie 
Ducha Świętego powołuje i pobudza? Czujesz- 
-li?
Odpowiedź: Czuję i Pana Boga o to proszę, aby 
to, co we mnie zaczął, aż do śmierci wykonał, 
dla chwały Imienia swego Świętego.
3. Pytam cię: Czy ty temu Urzędowi, na który 
cię Pan Bóg powołuje, i powinności tej, którą 
na cię Duch Święty kładzie, obiecujesz dosyć 
czynić?
Odpowiedź: Ufam Panu Bogu, iż za Jego świę
tym wspomożeniem, dosyć mu będę czynić.
4. Pytam cię: Jeśli-że ty na ten Urząd wstępu
jesz nie dla pożytku doczesnego, nie dla chwały 
świeckiej, nie dla próżnowania ani jakich bo
gactw, ale dla samej chwały Bożej i pomnoże
nia Królestwa Chrystusowego? Z tym-li umys
łem wstępujesz na Urząd Pasterski, a nie in
szym?
Odpowiedź: Z tym, a nie inszym...
Przez modlitwę trzech księży, ich błogosławień
stwo i położenie rąk na głowie ordynowanego 
(„Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który 
został ci udzielony na podstawie prorockiego 
orzeczenia przez włożenie rąk starszych” — 
Tym. 4:15) ksiądz Mirosław Jelinek został włą
czony do grona duchownych Kościoła Ewange
licko-Reformowanego.

*

Swoją drogę duszpasterską ks. Jelinek rozpo
czął kazaniem na temat słów z II Księgi Kronik 
20:12 — „Nie wiemy też, co czynić, lecz oczy 
nasze na Ciebie są zwrócone”, słów pełnych 
pokory i nadziei. Szczególnie są one aktualne 
w czasach, gdy zapomnieliśmy o Bożych przy
kazaniach, gdy poddaliśmy się prawom ludz
kim i żyjemy od chwili do chwili. Otacza nas 
wilgotna mgła zła, nie widzimy nic o krok 
i ogarnia nas chłód. Zwracamy więc nasze oczy 
ku Bogu, bo nastąpiło załamanie wielu ideałów, 
i bezradnie pytamy: „nie wierny też, co byśmy 
czynić mieli?”. Wsłuchujemy się na nowo w 
słowa Ewangelii, w opowieść o tym, jak Bóg 
posłał swego Syna na świat, aby za ten świat 
umarł. Ale jak Jezus Chrystus zmartwych
wstał, tak wraz z Nim zmartwychwstanie cała 
ludzkość. Uczyni to Bóg wedle swoich słów: 
„Oto Ja sam to czynię, a nikt inny”. Sami nie 
znaczymy nic. Liczymy się tylko jako znak 
Bożej łaskawości. Jesteśmy jak ci, którzy nie 
mają gruntu pod nogami i spadliby w prze
paść, gdyby nie podtrzymywała ich Boża ręka. 
Pod naszymi nogami jest chwiejny grunt naszej 
rzeczywistości. Nie możemy brać udziału w 
tym „postępie”, który jest odstępstwem od 
prawdy. Kra na rzece życia rozstępuje się pod 
naszymi nogami i nie można na niej pewnie 
stanąć, bo grozi utonięciem. Trzeba skakać z

jednego kawałka lodu na drugi, biec — do wi
docznego na horyzoncie lądu. Trzeba dążyć do 
tego lądu, ku Królestwu Nowego Zbawienia, 
Eożej Światłości, naszego zmartwychwstania. 
„— Stajemy przed Tobą, wzywając Cię — za
kończył ks. Jelinek. — Nie wiemy, co czynić, 
lecz oczy nasze na Ciebie są zwrócone. Nie 
skrywaj przed nami swego przykazania! 
Exuadi, wysłuchaj nas, Panie! Amen”.

*

Jeszcze jedno spotkanie odbyło się tego dnia w 
kościele po południu — równie radosne i wzru
szające, lecz w swym charakterze jakby mniej 
„mistyczne”, bardziej „rodzinne”. Nad wszy
stkim panowała powszechna chęć okazania mi
łości młodemu księdzu. Przemówienia, gratula
cje, życzenia i wspomnienia — często bardzo 
osobiste, a związane z osobą księdza. Głos za
bierali księża — wychowawcy i przyjaciele ks. 
Jelinka: ks. bp Zdzisław Tranda, ks. prof. Je
rzy Gryniakow, ks. ks. Jerzy Stahl i Pogdan 
Tranda, prezes Konsystorza dr Jan Zaunar 
wraz z radcami, przedstawiciele poszczególnych 
zborów, rodzina, koledzy. Naręcza kwiatów 
i stosy prezentów. Uśmiechnięte twarze i oczy 
pełne łez.
„Nie tylko zbór potrzebuje modlitw swego pa
stora, ale i ksiądz dla swojej pracy, dla zwia
stowania Słowa Bożego, potrzebuje nieustannej 
modlitwy zboru” — powiedział iks. bp Zdzisław 
Tranda. Tę modlitwę ma ksiądz Mirosław Je
linek zapewnioną — nie tylko swego zboru, 
ale nas wszystkich. Wszystkiego najlepszego, 
Księże, błogosławieństwa Bożego!
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WANDA FALKOWSKA

M ie jsce  wśród lu d z i

Psychicznie chorzy należą do tych 
ludzi, którym najtrudniej znaleźć 
swoje miejsce w społeczeństwie. 
Wynika to przede wszystkim stąd, 
że są oni inni, zwykle nie rozumia
ni przez otoczenie, najczęściej kło
potliwi nawet dla najbliższych. Ich 
„inność" powoduje konflikty, budzi 
niechęć, a nawet spotyka się z po
tępieniem. Zawadzają w wirze 
współczesnego życia, w którym co
raz mniej jest czasu i miejsca na 
wyrozumiałość dla drugiego czło
wieka.
Dziedziną medycyny, która zajmu
je się psychicznie chorymi, jest 
psychiatria. Ta szczególna gałąź 
nauk medycznych interesuje się nie 
tyle ciałem chorego, ile jego sposo
bem myślenia i przeżywania, ce
chami charakteru, słowem: osobo
wością. Psychiatria zdobywa też 
stopniowo coraz większy wpływ na 
kształtowanie psychiki ludzkiej 
dzięki postępowi, jaki dokonuje się 
w ostatnich dziesięcioleciach, naru
szając zarazem autonomię jednost
ki, ograniczając jej wolę i możność 
wyboru. Nowe leki, zwłaszcza neu- 
roleptyki, a także operacje chirur
giczne mózgu, zwłaszcza o charak
terze psychokorekcyjnym, sprawia
ją, że zmienić się może, niekiedy 
radykalnie, osobowość człowieka 
wbrew jego woli. Psychiatria sięga 
też czasem po środki nie znane in
nym dziedzinom medycyny, jak 
przymus hospitalizacji i leczenia, co 
bywa konieczne wobec tych cho
rych, którzy są niebezpieczni dla 
siebie samych i otoczenia. Aczkol
wiek konieczność taka jest w zasa
dzie uznana we wszystkich cywilizo
wanych społeczeństwach, równo
cześnie budzi niepokój moralny. Spo
łeczeństwo, chroniąc się przed nadu
żywaniem stosowania przymusu, 

.przed ingerencją medyczną w sferę 
psychiki człowieka, niezależnie od 
deontologi lekarskiej, wedle której 
jedyne kryterium stanowi dobro 
chorego, stara się stworzyć przepisy 
prawne stanowiące podstawę zasto
sowania tych środków i zarazem 
ustanawiające ich dopuszczalne gra
nice. Jest to potrzebne tym bardziej, 
że chorzy psychicznie nie zawsze 
mają pełną orientację we własnej

sytuacji, najczęściej zdani są całko
wicie na lekarzy i personel szpital
ny, niekiedy popadają w zupełną 
alienację, co uniemożliwia im po
dejmowanie decyzji, za którą odpo
wiedzialność moralna spada na in
nych. Stąd też we wszytkich kra
jach Europy i większości krajów 
świata istnieją specjalne uregulo
wania pstawowe dotyczące leczenia 
i traktowania osób psychicznie cho
rych.
Polska należy pod tym względem 
do wyjątków. Dotychczas nie do
pracowaliśmy się ustawy psychiat
rycznej, pomimo wieloletnich prac 
w tej dziedzinie i przygotowywania 
kolejnych wersji projektu ustawy. 
Obok trudności i kontrowersji, jakie 
pociągały za sobą kolejne próby u- 
normowań prawnych, dodatkowo 
wyłaniały się problemy ekonomicz
ne. Objęcie należytym leczeniem i 
opieką chorych psychicznie musi 
pociągnąć za sobą pewne koszty. 
Nie może to, oczywiście, stanowić 
argumentu decydującego o rezyg
nacji z szukania rozwiązań koniecz
nych dla poprawy sytuacji psy
chicznie chorych, stąd też temat u- 
stawy o ochronie zdrowia psychicz
nego powraca ustawicznie wśród 
innych, nurtujących nas problemów. 
Sytuacja panująca u nas w tej dzie
dzinie z biegiem lat staje się coraz 
trudniejsza, a brak uregulowań 
prawnych niepokoi zarówno środo
wisko lekarzy psychiatrów, jak i 
prawnicze, nie mówiąc o samych 
pacjentach i ich rodzinach. Jedyną 
bowiem normą, obowiązującą przez 
lata aż po dziś dzień i stwarzającą 
dużą dowolność interpretacji, a co 
za tym idzie dowolność działania, 
jest instrukcja Ministra Zdrowia z 
grudnia 1952 r. Dotyczy ona zasad 
przyjmowania osób do szpitali psy
chiatrycznych w Polsce, a więc prob
lemu najbardziej drażliwego i bu
dzącego zawsze najwięcej wątpli
wości, jakim jest przymusowa hospi
talizacja. Stąd też od lat mówiło się 
o potrzebie stworzenia ustawy psy
chiatrycznej. Dotychczas jednak nie 
doszło do przyjęcia przez Sejm pro
jektu, który odpowiadałby potrze
bom społecznym i zyskał aprobatę 
świata lekarskiego i prawniczego.

Pierwszy projekt, powstały w 1970 
r., poddano niezwykle surowej i za
służonej krytyce, następnie zaś wy
cofano z Sejmu• W dwa łata później 
zespół złożony z lekarzy i prawni
ków, pod przewodnictwem prof. dr 
Stanisława Dąbrowskiego, opraco
wał nowy projekt ustawy o ochro
nie zdrowia psychicznego, wysoko 
oceniony przez ekspertów i odpo
wiadający zapotrzebowaniu społecz
nemu. Niestety, nie doczekał się on 
uchwalenia. W 1981 r. sprawa była 
przedmiotem ożywionych dyskusji i 
było o niej głośno, po czym znów 
ucichła, by odżyć w 1983 r. Okazało 
się wówczas, że przygotowano nowy 
projekt ustawy, już nie tyle o och
ronie zdrowia psychicznego, co w 
ogóle o ochronie zdrowia, obejmu
jący również zagadnienia psychia
trii, gałęzi medycyny z pewnością 
bardzo specyficznej i stąd też wy
magającej specjalnych uregulowań. 
Nic więc dziwnego, że projekt usta
wy o ochronie zdrowia potraktował 
problematykę psychiatryczną po 
macoszemu, rozszerzając w niezbyt 
zresztą precyzyjny sposób zasady 
przymusowego hospitalizowania, na 
które społeczeństwo nasze jest 
szczególnie uczulone, i pozostawia
jąc odłogiem szereg innych nie 
mniej ważnych spraw. Na szczęściu 
i ten projekt upadł, obecnie zaś w 
przygotowaniu znajduje się nowy, 
poświęcony jedynie zdrowiu psy
chicznemu. Wypada żywić nadzieję, 
że będzie on wreszcie tym, na co od 
wielu lat czekamy.
Obok prawnego uregulowania wa
runków, w których może dojść do 
przymusowej hospitalizacji i podda
nia jej kontroli sądu (przymusowa 
hospitalizacja w praktyce nie jest 
wszak niczym innym jak pozbawie
niem obywatela wolności i to w nie 
zawiniony przez niego sposób), u- 
stawa powinna zająć się również 
wieloma innymi zagadnieniami. Sy
tuacja psychicznie chorych, nawet 
tych, któxzy zgadzają się na lecze
nie w szpitalach psychiatrycznych, 
nie jest bowieyn godna pozazdrosz
czenia, z czego społeczeństwo w 
nikłym tylko stopniu zdaje sobie 
sprawę. Jedną ze spraw wymagają
cych uregulowania są właśnie wa
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runki pobytu psychicznie chorych 
w szpitalach psychiatrycznych i 
nadzór zarówno nad ich leczeniem, 
jak i koniecznością dalszego prze
bywania w zakładach zamkniętych. 
Nie jest to sprawa błaha zważyw
szy, że część chorych psychicznie i 
upośledzonych umysłowo spędza w 
szpitalu długie lata, często znaczną 
część swego życia. Niekiedy, nawet 
jeśli stają się zdolni do opuszczenia 
szpitala, nie wiedzą, w jaki sposób 
dochodzić swych praw, bywa też, żeĄ 
po prostu nie mają dokąd pójść, 
ponieważ rodzina nie chce ich przy
jąć, w kraju brak zaś placówek, w 
których mogliby znaleźć pomoc i o- 
piekę, jakiej potrzebują w codzien
nym życiu. Zajmują więc nadal 
miejsca w szpitalach, a los ich by
wa doprawdy żałosny. Chorzy psy
chicznie, bardziej od innych cho
rych, uzależnieni są od personelu 
szpitalnego, cechuje ich bezradność, 
podlegają też niekiedy bezprawnym 
rygorom, naruszającym ich prawa 
obywatelskie. Często okazuje się np., 
że korespondencja pacjentów bywa 
kontrolowana lub nawet zatrzymy
wana, zwłaszcza jeśli zawiera skar
gi na szpital, choć prawda to prze
cież już uznana, że kontakt ze świa
tem zewnętrznym i bliskimi jest 
jednym z warunków terapii. Inną 
drażliwą sprawą jest praca psy
chicznie chorych. Wielu z nich 
przebywając latami w szpitalach 
podejmuje w nich pracę, częściowo 
dlatego, że zachęca do niej personel 
szpitalny, któremu nie chcą się 
sprzeciwiać, częściowo dla zabicia 
czasu czy własnej satysfakcji. Do
chodzi tu jednak do sytuacji para
doksalnej. Chorzy najczęściej nie 
orientują się nawet, że za pracę 
należą im się pieniądze, zarobione 
zaś przez nich grosze (stawki są za
wstydzająco niskie) przelewane by
wają na książeczki oszczędnościowe, 
o których istnieniu nawet nie wie
dzą. Stąd też znaczna część chorych, 
zwłaszcza tych, którymi rodziny 
przestały się interesować, żyje w 
kompletnej nędzy, nie dysponując 
dosłownie niczym własnym i nie 
mając pieniędzy na zaspokojenie 
swych najbardziej elementarnych 
potrzeb (kupna prasy, środków hi
gieny, dobiazgów osobistych itp.). 
Należy dodać, że praca dla szpitala, 
nawet długoletnia, nie daje chorym 
żadnych praw pracowniczych ani 
emerytalnych, a nawet nie zapew
nia im ubezpieczenia w razie w y
padku przy pracy. Kiedy człowiek, 
który lwią część życia przepracował 
w szpitalu, na starość z niego wy

chodzi, pozbawiony jest wszelkich 
praw i środków do życia. Nie mniej 
ważną sprawą jest uregulowanie 
sytuacji prawnej osób przechodzą
cych rehabilitację już poza murami 
szpitalnymi, zdanych aż nader czę
sto na własne siły. Nie ma dla nich 
odpowiednich ośrodków rehabilita
cyjnych, hoteli czy domów środo
wiskowych, w których mogliby zna
leźć oparcie w tym trudnym okresie 
życia, nie ma też odpowiednich 
miejsc pracy. Często tułają się oni, 
nie wiedząc, co ze sobą począć 
wśród kompletnej obojętności oto
czenia, a niekiedy po jakimś czasie 
powracają do szpitala. Nie może 
też być mowy o skutecznej rehabi
litacji i adaptacji do normalnego 
życia bez pomocy społeczeństwa. 
Dochodzimy tu do dylematu nie
zwykle drażliwego i bolesnego, spo
łeczeństwo wykazuje bowiem skłon
ność do odcinania się od osób, które 
przebyły chorobę psychiczną, z oba
wy przed ich innością, o czym była 
już mowa. Etykietka, że ktoś kiedyś 
był leczony psychicznie, stwarza 
wokół niego izolację. Niełatwo ta
kiemu nie tylko się ożenić, ale i 
znaleźć pracę, choć oficjalnie poda
je się zazwyczaj inną przyczynę od
mowy. Biada też pracownikowi, o 
którym jego towarzysze pracy do
wiedzą się, że kiedykolwiek przeby
wał w szpitalu psychiatrycznym, 
choćby z powodu nerwicy. Każde 
jego potknięcie, każde wystąpienie 
czy krytyka nie po myśli kierownic
twa zakładu zostanie zinterpretowa
na jako objaw choroby psychicznej. 
A przecież dzisiejsza cywilizacja 
powoduje coraz większy rozwój cho
rób nerwicowych i prowadzi do co
raz częściej spotykanych w społe
czeństwie postaw agresywnych. 
Podobnie jak w miejscach pracy 
dzieje się, niestety, w rodzinach. O- 
soby z zaburzeniami psychicznymi 
są z pewnością trudne w codzien
nym pożyciu, stąd też często po 
wyjściu ze szpitala zastają drzwi 
zamknięte. Bywa, że najbliżsi wręcz 
dążą do pozbycia się ich przez u- 
mieszczenie w zakładzie. Czasami w 
ten sposób szuka się rozwiązania 
nabrzmiałych konfliktów rodzin
nych, majątkowych czy wręcz moż
liwości zdobycia większej powierz
chni mieszkalnej. Wszelkie skrupuły 
i racje moralne schodzą w takich 
wypadkach na dalszy plan. 
Prawdziwą zmianę w sytuacji „psy- 
chicznych”, niezależnie od koniecz
ności stworzenia stosownej ustawy 
i związanej z nią ochrony prawnej 
chorych, stanowiłaby zmiana stosun

ku społeczeństwa do tych tak trud
nych i często tragicznych proble
mów. Brak zrozumienia i niechęć 
wypływają najczęściej z niewiedzy. 
Społeczeństwo nasze ciągle jeszcze 
bardzo niewiele wie o chorobach 
psychicznych i ludziach, którzy na 
nie cierpią, stąd też z pewnością 
mogłyby dać wyniki rozmaite akcje 
mające na celu zbliżenie tej prob
lematyki do przeciętnego obywatela. 
Kiedyś książki dr Antoniego Kępiń
skiego na temat psychiatrii i psy
chicznie chorych były po prostu 
rozchwytywane przez czytelników. 
Potrzeba nam o wiele więcej takich 
książek, filmów, sztuk, artykułów, 
programów telewizyjnych czy od
czytów, które przyczyniłyby się do 
obalenia barier, jakie istnieją mię
dzy chorymi a tak zwanym normal
nym społeczeństwem. Pojęcie nor
malności też zresztą staje się coraz 
bardziej względne w naszym zwa
riowanym świecie.
Trud taki warto i trzeba podjąć. 
Bez współdziałania i pomocy społe
czeństwa trudno bowiem myśleć o 
szybkiej poprawie położenia osób 
psychicznie chorych i znalezienia 
dla nich miejsca nie tylko w szpi
talach psychiatrycznych, ale przede 
wszystkim wśród ludzi.

Drodzy Czytelnicy!

W związku z kompletowaniem 
roczników „Jednoty” 
poszukujemy 
następujących numerów:

1978 -  1, 2, 3, 4, 5, .6, 7, 8,
9, 10, f l ,  12

1979 — 2, 5, 7/8, 11
1980 — 1, 5, 7, 8, 10, 11/12
1981 — 1, 2
1982 — 2, 3, 4, 5, 6, 8/9
1983 — 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10/11
1984 — 1, 7, 8, 9, 10

Będziemy «wdzięczni ofiaro
dawcom za nadsyłanie łych 
egzemplarzy pod naszym ad
resem.

REDAKCJA
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Św ięto w Ż ych lin ie

W niedzielę Rogate, 12 maja 
1985 roku, w parafii ewangelic
ko-reformowanej w Żychlinie 
k. Konina miała miejsce wyjąt
kowo radosna uroczystość. Te
go dnia, po trwającym trzy la
ta remoncie kapitalnym, odda
ny został na. nowo w służbę 
Bożą miejscowy kościół. Re
montem objęto zresztą nie tyl
ko sam b u d y n e k  ko ś- 
c i e l n y ,  ale cały zespół za
bytkowy składający się ponad
to: z drewnianej d z w o n n i 
c y  z trzema dzwonami (naj
starszy z 1623 r.), z m a u z o 
l e u m  zbudowanego w formie 
miniatury kościoła przez mar
szałka miejscowej szlachty, Ra
fała z Opiów Bronikowskiego, 
jako miejsce spoczynku rodzi
ny, oraz z c m e n t a r z a  pa
rafialnego ze starymi grobow
cami, pomnikami i płytami. W 
skład zespołu zabytkowego 
wchodzi jeszcze p l e b a n i a  
(jej remont zaplanowano w ter
minie późniejszym) stylizowa
na na dworek szlachecki. Po
nieważ zarówho o historii pa
rafii żychilińskiej, jak i o roz
miarach przeprowadzanego tu 
remontu pisał szczegółowo w 
„Jednocie” (nr 2/83) Janusz Sę
kowski, przypomnę jedynie, że 
zespół żychliński jest unikalny 
w skali całego kraju: ‘nigdzie 
w Polsce nie znajdziemy bo
wiem drugiego równie dobrze 
zachowanego zespołu architek
tonicznego, który posiadałby 
tak wyraźne cechy charakte
rystyczne dla sakralnego bu
downictwa odzwierci ed la j ą c* ego 
surową doktrynę Kościoła E- 
wang el ic k o -R ef orm o wan eg o.

*

Uroczystość ponownego po
święcenia kościoła dla służby 
Bożej stała się świętem całej 
społeczności ewangelicko-refor
mowanej. W niedzielny po
chmurny poranek pod pleba
nię w Żychlinie podjeżdżały 
autokary, mikrobusy i samo
chody osobowe pełine gości. 
Wśród nich — grupy współ
wyznawców z Kucowa, Zelowa,

Łodzi, Warszawy, Żyrardowa, 
Strzelina i Poznania. Z poblis
kiego Konina przyjechali człon
kowie bratniego zboru ewan
gelicko-augsburskiego ze swo
im duszpasterzem ks. Andrze
jem Mendroikiem. Stawiła się 
też okoliczna ludność katolicka. 
Przed godziną 10, 'wyznaczoną 
jako termin rozpoczęcia nabo
żeństwa dziękczynnego, chmu
ry zasnuwające niebo rozstąpi
ły się i rozbłysło słońce. Przy 
dźwiękach dzwonów kilkaset 
osób zgromadziło się przed 
głównym wejściem do kościo
ła. Wkrótce nadeszli duchow
ni: ks. Jerzy Stahl, administra
tor miejscowego zboru, ks. 
Bogdan Tranda i ks. Władys
ław Paschalis z Warszawy, ks. 
Andrzej Mendrok z Konina i 
kandydat na duchownego — 
Mirosław Jelinek z Zelowa (je
go ordynacja odbyła się ty
dzień później; piszemy o tym 
w innym miejscu — red.). 
Wśród duchownych obecny był 
dr Jan Zaunar, prezes Konsy- 
storza. Grupa ta zatrzymała się 
przed zamkniętymi drzwiami 
kościoła. Ks. Jerzy Stahl z 
wdzięcznością podziękował Bo
gu w Trójcy Świętej Jedyne
mu za tę radosną chwilę i do
konał symbolicznego aktu ot
warcia drzwi.
Kościół powoli wypełnił się tłu
mem wiernych. Pod niebo u- 
niosła się modlitwa, wyśpiewa
na przez setki modlących się 
chrześcijan:

...Niechaj Ewangelia bieży
z Wschodu do Zachodu, 

Wszędy niech się jeden szerzy
śpiew ludzkiego rodu. 

Wszystkie ludy wespół z nami
niech wołają:

Nad królami Królem Jezus
Chrystus!

Po pierwszej części liturgii, za
wierającej introit i doksologię 
(oddanie chwały Bogu), ks. J. 
Stahl przywitał miejscowy zbór 
i wszystkich gości przybyłych 
na uroczystość, a wśród dotąd 
nie Wymienionych: przedstawi
cielkę Urzędu ds. Wyznań z

Warszawy Annę Walkiewicz i 
dyrektora Wojewódzkiego U- 
rzędu ds. Wyznań w Koninie 
— Czesława Burszewskiego. 
Serdeczne słowa powitania 
skierował duchowny do dr. El
żbiety Baniukiewicz z Mini
sterstwa Kultury i Sztuki i do 
dr. Tadeusza Rutkowskiego z 
Polskiej Akademii Nauk, któ
rzy współpracują z konsystor
ską Komisją Dokumentacji, In
formacji i Wydawnictw w rea
lizacji planów przyszłego lapi
darium w Żychlinie.
Teksty lekcji (Hebr. 8:1—6) i 
Ewangelii (Łuk. 19:1—10) od
czytał ks. A. Mendrok. Za tekst 
przewodni kazania ks. Jerzy 
Stahl wybrał fragment rozmo
wy Jezusa z Samarytanką (Jan 
4:21.23.24) i skoncentrował się 
na podstawowej dla każdego 
wierzącego sprawie: jak odda
wać Bogu cześć i co to znaczy 
czcić Go w Duchu i Prawdzie. 
(Tekst kazania zamieszczamy 
na s. 3 — red.). Liturgię komu
nijną prowadził ks. Bogdan 
Tranda, a sakramentu Wiecze
rzy Pańskiej udzielali wszyscy 
duchowni. Pieśnią „Pod Twą 
obronę...” zakończono to dzięk
czynne nabożeństwo. Trzeba 
jeszcze dodać, że podczas na
bożeństwa śpiewał chór z. pa
rafii zelowiskiej oraz — solo — 
pani Anna Ѵгапоѵа. Przy orga
nach zasiadał znany organista, 
Jarosław Malanowicz, koncer
tujący w kraju i za granicą.

*

Po nabożeństwie goście, w licz
bie ok. 200, podejmowani byli 
przez miejscowy zbór obiadem. 
Stoły rozstawiono na podwórzu 
za plebanią i w salce parafial
nej. Mimo trudnych warunków 
lokalowych wydawanie posiłku 
przebiegało sprawnie, a nas, 
przyjezdnych, wzruszała ser
deczność i gościnność, z jaką 
byliśmy przyjmowani.
Po obiedzie goście grupkami 
zwiedzali odrestaurowane o- 
biekty, zapoznali się z okolicz
nościową wystawą przygotowa
ną przez J. Sękowskiego w 
mauzoleum oraz udali się na
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pobliski cmentarz parafialny. 
Przed popołudniowym spotka
niem w kościele było dość cza
su na spokojne rozmowy i wy
mianę wrażeń. Wszyscy mogli 
się też zaopatrzyć w pamiątko
we fotografie kościoła i infor
mator poświęcony historii pa
rafii żychilińskiej i jej obiek
tów. Można też było nabywać 
inne wydawnictwa kościelne — 
folder i numery „Jednoty” za
wierające artykuły o Żychli
nie i projektowanym tu lapida
rium. (Na marginesie warto 
odnotować fakt, że w opinii 
specjalistów, dr. dr. Baniukie- 
wicz i Rutkowskiego, miejsce 
pod przyszłe lapidarium zosta
ło wybrane właściwie i zyskało 
ich aprobatę.)

O godzinie 15 dzwony ponow
nie wezwały wszystkich do 
kościoła. Uroczystość rozpoczę
ła się modlitwą i pieśnią „Świę
ta miłość Jezusowa niech połą
czy nas...”. Następnie ks. Jerzy 
Stahl przywitał nowych gości, 
którzy przybyli na popołudnio
we spotkanie. Byli to: dyrek
tor Wojewódzkiego Wydziału 
Kultury i Sztuki, dr Andrzej 
Nowak, i pełniąca obowiązki 
konserwatora woj ewódzkiego 
Danuta Oblizajek.
Janusz Sękowski, który z ra
mienia Konsystorza czuwał nad 
remontem i koordynował jego 
kolejne fazy, opowiedział ze
branym o historycznych losach 
zboru żychlińskiego, a także 
o trzyletniej pracy nad rekon
strukcją, konserwacją i remon
tem poszczególnych obiektów 
parafialnych.
Z kolei głos zabrał prezes Kon
systorza, dr Jan Zaunar, który 
stwierdził, że cały Kościół E- 
wan g ełicko -R efo rmo wany w 
Polsce uznaje ten dzień za swo
je święto i życzy zborowi żych- 
lińsikiemu, aby tak rósł w siłę 
ducha, jak wzbogacił się zew
nętrznie i aby w swoich współ
czesnych dziejach nawiązywał 
do chlubnych kart polskiej Re
formacji. Dr Zaunar .podzięko
wał również konserwatorom 
wojewódzkim za ich pomoc fa- 
ćhową i finansową przy re
moncie obiektów parafialnych 
(w 3/4 fundusze na ten cel wy
asygnował Wojewódzki Wy
dział Kultury i Sztuki w Ko

ninie). Warto tu dodać infor
mację, która nie znalazła się w 
wypowiedzi Pana Prezesa, że 
dużej pomocy przy remoncie 
udzielił Kościół Ewangelicko- 
-Reformowany z Holandii, do
starczając najwyższej jakości 
farb oraz środków do zdejmo
wania starych powłok malar
skich z modrzewiowych fila
rów i galerii.
Bardzo serdeczne słowa uzna
nia i podziękowania Prezes 
skierował do Janusza Sęków- 
skiego, którego energii, zaan
gażowaniu i oddaniu Kościół E- 
wangeliekoiRefoirmowany za
wdzięcza talk (pięknie i szybko 
odrestaurowaną placówkę. Dr 
Zaunar wręczył listy z podzię
kowaniami od władz Kościoła 
zarówno Januszowi Sękowskie
mu, jak i inspektorowi nadzo
ru — imż. Stefanowi Schmid
towi, a także głównemu wyko
nawcy — Ireneuszowi Złotnic
kiemu.
Następnie głos zabrała przed
stawicielka UdSW, Anna Wal- 
kiewicz, wyrażając zadowole
nie ze swej obecności na uro
czystościach i z faktu, że udział 
finansowy państwa w remoncie 
był tak znaczny. Gratulując 
sprawnego przeprowadzenia 
prac zwróciła uwagę, że obiek
ty parafialne w Żychlinie są 
cenne nie tylko dla Kościoła, 
ale również dla całego regionu, 
gdyż stanowią ważny element 
kultury narodowej.
Dyrektor Wojewódzkiego Wy
działu Kultury i Sztuki, And
rzej Nowak, krótko opowie
dział, jak narodziła się koncep
cja wspólnego odbudowania 
zespołu zabytkowego i jak waż
ne dla miejscowych admini
stratorów Ziemi Konińskiej jest 
istnienie zboru reformowanego, 
i kompleksu parafialnych o- 
biektów. Zawracając się do J. 
Sękowskiego podziękował mu 
za współpracę, którą ocenił ja
ko bardzo dobrą, i wręczył w 
podzięce za trud i starania Zło
tą Odznakę za opiekę nad Za
bytkami, przyznaną przez mi
nistra Kultury i Sztuki.
Ks. Andrzej Mendrok przeka
zał pozdrowienia w imieniu pa
ra f ii ewangelicko-augsburskie j 
w Koninie. Przypomniał rów
nież czasy, kiedy 2bór w Ko
ninie, w Dąbiu, a także inne o- 
koliczne placówki luterańskie 
administrowane były przez re

formowanych księży z Żychli
na. Wyraził również nadzieję, 
że współpraca obu społecznoś
ci ewangelickich na tym tere
nie będzie się układała harmo
nijnie, z pożytkiem dla sprawy 
Ewangelii. Ks. Mendrok prze
kazał też podrowienia i życze
nia błogosławieństwa Bożego 
dla miejscowych parafian od 
biskupa włocławskiej diecezji 
rzymskokatolickiej, ks. Roma
na Andrzejewskiego. (Zapro
szeni księża katoliccy z na jbliż
szej parafii w Starym Mieście 
nie mogli przybyć do Żychlina 
ze względu na własne uroczys
tości parafialne.)
Na zakończenie przemawiał 
ks. Bogdan Tranda, który za 
motto swego wystąpienia obrał 
słowa z Księgi Izajasza (56:7) 
— „Mój dom będzie zwany do
mem modlitwy dla wszystkich 
ludzi”. Przekazał on również 
pozdrowienia^od ks. bp Zdzisła
wa Trandy (który z najwięk
szym żalem musiał ze względu 
na stan zdrowia pozostać w 
Warszawie), a także od Syno
du Zjednoczonego Kościoła An
glii i Walii, w obradach które
go uczestniczył przed tygod
niem.
Po wystąpieniu ks. B. Trandy 
nastąpił bardzo miły moment: 
na ręce przewodniczącej żych
lińskiego Kolegium Kościelne
go, Emilii Komiczowej, delega
cje poszczególnych parafii re
formowanych przekazywały 
pozdrowienia i prezenty dla 
miejscowego zboru. Wśród nićh 
znalazła się Księga Pamiątko
wa, do której wpisali się wszy
scy zgromadzeni na uroczystoś
ci.
Na zakończenie tego pełnego 
radosnych przeżyć dnia odbył 
się koncert muzyki religijnej 
w wykonaniu Anny Vranovej. 
Przy organach śpiewaczce to
warzyszył Jarosław Malano- 
wicz. Szczególnie pięknie so
listka zaśpiewała kilkanaście 
Psalmów Dawidowych z muzy
ką Antoniego Dworzakia. 
Uroczystość nagrywało Polskie 
Radio. Cała dokumentacja taś
mowa przechowana będzie w 
Archiwum Kościoła, natomiast 
fragmenty nagrania nada Pol
skie Radio w audycji emitowa
nej 9 czerwca o godz. il8 w 
programie IV (fale ultrakrót
kie).

B.Si.
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ŚWIĘTO W
0 Przy dźwiękach dzwonów 
przed wejściem do kościoła
•  Kościół powoli wypełniał się

0 Sakram entu Wieczerzy Pańs

Podczas nabożeństwa śpiew

0 Goście grupkam i zwiedzali 
zajęciu stara dzwonnica)

0 ...zapoznali się z okolicznoś

0  Frezes Konsystorza (z pra 
wskiemu list z podziękowania

0 Na ręce przewodniczącej ż 
nego delegacje parafii przeka 
dla zboru



ŻYCHLINIE
kilkaset osób zgromadziło się

tłumem wiernych 

iej udzielali wszyscy duchowni 

a Anna Vranova 

odrestaurowane obiekty (na

ową wystawą w mauzoleum

vej) wręczył Januszowi Sęko- 
od władz Kościoła

chlińskiego Kolegium Kościel- 
wały pozdrowienia i prezenty

i Foto: Barbara Switakowska



WOJCIECH KRIEGSEISEN

Zapomniany powieściopisarz 
Aleksander Bronikowski

Szlachecka rodzina 'Bronikowskich 
piszących się z Opola* wywodzi się 
z Dolnego Śląska, lecz historia <jej 
związana jest z Wielkopolską. Bro- 
niikowicy byli ewangelikami refor
mowanymi i temu wyznaniu pozo
stali wierni w okresie, gdy kontr
reformacja odnosiła sukcesy wśród 
szlachty związanej z ewangelicyz- 
mem jw Polsce i na Litwie. Nale
żeli' do itej nielicznej grupy szla
checkich rodzin wielkopolskich, 
które związawszy się z Reformacją 
w XVI w. doczekały przywrócenia 
tolerancji religijnej w Rzeczypospo
litej po 11773 roku.
Rządy Stanisława Augusta Ponia
towskiego króia-toleranta były ok
resem; Ikiedy Bronikowscy — pa
troni zboru w Żychlinie koło Ro
nina — wzmocnili pozycję, a nie
którzy członkowie rodziny zrobili 
prawdziwe kariery w dodatnim 
znaczeniu tego słowa. Najbardziej 
może znanym przedstawicielem ro
du był wtedy Adam Feliks Broni
kowski, dziedzic Żychlina, marsza
łek powiatu konińskiego, szamfoelan 
Stanisława Augusta, kawaler or
derów św. Stanisława i Czerwonego 
Orła. Był on posłem na sejm czte
roletni, popierał reformy i Konsty
tucję !3 Maja a zakończył życie 'jako 
senator Królestwa Polskiego.
Spośród licznych krewnych dzie
dzica Żychlina najciekawszą osobo
wość stanowił chyba nasz bohater 
— Aleksander August Ferdynand z 
Opola Bronikowski, urodzony w 
Dreźnie 28 lutego 1787 roku. Ojciec 
późniejszego pisarza szukając karie
ry i majątku wstąpił, wzorem wie
lu innych synów rodzin szlachec
kich, w służbę dworu polsko-sas
kiego Augusta Uli, a po śmierci 
króla pozostał w Dreźnie, gdzie w 
służbie elekt orskiej osiągnął stano
wisko generała adiutanta. Matką 
Aleksandra była Niemka — ewan
gelicka Krystyna Karolina Wiłhei-

* W literaturze spotykamy również inną 
pisownię nazwiska rodowego: Opel lub 
Opeln Bronikowscy. Obie formy: Opeln 
(Opel) Bronikowscy i <z Opola Broni
kowscy znaczą to samo i dotyczą (tej 
samej rodziny.

mina von Thiele, pochodząca ze 
starej i zasłużonej rodziny szlachec
kiej. 1
Wychowywany w Dreźnie przez 
matkę, w oderwaniu od polskiego 
środowiska, był Aleksander chłop
cem zupełnie zniemczonym, nie znał 
języka polskiego, a za język ojczys
ty uznawał niemiecki, d wszystko 
zdawało się wskazywać na to, że 
jeszcze jedna polska rodzina szla
checka rozpłynie się w sąsiedzkim 
i wcale wtedy (przyjaznym żywiole 
niemieckim. Saski generał adiutant 
wybrał oczywiście dla syna karierę 
wojskową^, a że łatwiej było o nią 
w dużej anmdii pruskiej niż w małej 
i zaniedbanej saskiej — Aleksander 
Bronikowski- rozpoczął służbę w 
•pruskim |pułku piechoty Wartensle- 
ben-Thiiele. Dla dwunastoletniego 
kadeta wybrano, 'jak widać, pułk 
zorganizowany i dowodzony przez 
krewnych matki — panów von 
Thiele.
Był to w Niemczech okres,, który 
historycy literatury nazywają cza
sem „burzy i naporu” — roman
tyzm święcił triumfy. Nic też dziw
nego, źe iprzeniesiony wraz z puł
kiem do Erfurtu w roku ,1802» Bro
nikowski trafia tam w grono mło
dych oficerów oddających Isię, z za
pałem zaskakującym u zawodowych 
wojskowych, badaniom literackim 
i poezji romantycznej. Został nawet 
członkiem, założonego przez roman
tycznych oficerów erfurckiego gar
nizonu, towarzystwa artystyczno- 
-naukowego. W 1804 roku w zbio
rowym wydaniu poezji młodych 
romantyków zamieścił pierwsze swe 
utwory.
iW roku 1805 przeniesiono Aleksan
dra Bronikowskiego do (Warszawy, 
która po trzecim rozbiorze znalazła 
się w granicach państwa pruskiego. 
Rok spędzony w stolicy nie istnie
jącej 'już Rzeczypospolitej był 
pierwszą okazją do zetknięcia się 
z tPotslką i Polakami. Miało -to za
pewne zasadnicze znaczenie dla 
późniejszych losów młodego oficerą 
pruskiego'. Po rocznym pobycie w 
Warszawie został tranislokowany do 
Wrocławia, gdzie doczekał wybu
chu wojny francusko-prusfciej,, ob

lężenia i kapitulacji miasta oraz 
klęski i kompromitacji monarchii 
f r yder yc j ański e j.
Po pokoju (w Tylży Bronikowski 
wyszedł z niewoli francuskiej, a na
stępnie podał się do dymisji i w 
18 LI roku wstąpił do oddziałów pol
skich w służbie cesarza Francuzów 
Napoleona I. Jako oficer legii nad
wiślańskiej walczył na ziemiach 
polskich, w Niemczech — gdzie po 
bitwach pod Lipskiem i Hanau o- 
,trzymał krzyż Legii Honorowej — 
.wreszcie we Francji. W paździer
niku 1814 roku zwolnił się z wojska 
i przez dwa lata przebywał w Pa
ryżu.
Zmuszony kłopotami finansowymi 
do szukania zatrudnienia, w !1816 
roku podążył do miasta swego 
dzieciństwa, Drezna, w stolicy Sak
sonii nie było jednak miejsca dla 
byłego- oficera wojsk napoleońskich. 
Udał się więc do Warszawy, gdzie 
zatrzymał się u krewnego 1— Augu
sta z 'Opola Bronikowskiego, inten
denta dóbr koronnych Królestwa. 
Korzystając zapewne z protekcji 
rodziny znalazł wreszcie zatrudnie
nie. W maju 1817 roku przydzielo
no go do pułku ułanów Gwardii 
Konnej Królewskiej Polskiej w 
stopniu kapitana.
Nie ibyły to jednak czasy, kiedy ro
mantyczny oficer-literat i człowiek, 
który wedle wyrażenia Stanisława 
Tarnowskiego „gwałtem chciał być 
Polakiem”, mógłby zrobić karierę w 
wojsku Królestwa Kongresowego. 
Wydaje się, że Aleksander Broni
kowski wyjątkowo nie nadawał się 
na podkomendnego wielkiego księ
cia Konstantego Pawłowicza. Wstą
pił do armii Królestwa w okresie, 
kiedy ostry konflikt Konstantego z 
oficer amłi-napoleońc z yka m i, znaczo
ny samobójstwami młodych woj
skowych, przechodził powoli w fazę 
mało efektywnych, ale konsekwent
nych prześladowań oficerów nie 
kryjących swego krytycznego do 
wielkiego1 -księcia stosunku. Nic więc 
dziwnego, ’że już w marcu 1821 r. 
major Bronikowski naraził się ca
rewiczowi i znalazł się na tzw. „re
formie”. Odesłano go do Siedlec, 
gdzie otrzymując połowę żołdu mu-
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siad pozostawać w dyspozycji władz 
wojskowych. Była to ulubiona przez 
Konstantego i jego pomocników 
kara pozwalająca kontrolować nie
pokornych oficerów usuniętych z 
pułków. Nie widząc szans na karie
rę wojskową, major Bronikowski 
złożył podanie O' dymisję i otrzy
mawszy (ją rw październiku 18*23 ro^ 
ku, powrócił do rodzinnego Drezna.
Rozpoczyna się literacki rozdział w 
życiorysie kawalerzysty. Bronikow
ski nawiązuje kontakty z \vydaw- 
cami ti zaczyna publikować powieści. 
Specjalizuje się w literaturze histo
rycznej, w modnej wówczas kon
wencji naśladującej Walter Scotta. 
Niestety, posiadając talent pisarski 
nie miał za grosz umiejętności ro
bienia pieniędzy. W krótkim czasie 
uzależnił się finansowo od wydaw
ców, którzy domagali się coraz to 
nowych utworów na pokrycie po
przednio zaciągniętych zobowiązań. 
Aby uwolnić się od natrętnych 
księgarzy drezdeńskich, zmuszają
cych go do pisania w pośpiechu, 
przenosi się pisarz w 1830 roku do 
Haliberstadtu. Powstanie listopado
we w Polsce i, po (jego upadku, 
napływ emigrantów do Niemiec, ak
tywizują byłego ułana — publikuje 
pisma publicystyczne, podróżuje, 
spotyka się z emigrantami, przeby
wa kolejno w Berlinie, Magdebur
gu, wreszcie wraca do Drezna. Tu 
odzywają się kontuzje odniesione wJ 
wojnach napoleońskich a jednocześ
nie dokuczają kłopoty finansowe. 
Zadłużenie pisarza urasta do takich 
rozmiarów, że wierzyciele uzyskują 
karę więzienia dla opieszałego dłuż
nika. Choroba i kłopoty nie opusz
czają go aż do śmierci. Aleksander 
z Opola Bronikowski, były oificer 
pruski, francuski i polski, kawaler 
Legii Honorowej i autor rozchwy
tywanych powieści zmarł (przed
wcześnie w Dreźnie 21 stycznia 
1834 Iroku.

Jak przedstawia się jego dorobek 
pisarski, który powstał w ostatnich 
dziesięciu latach życia? Dość powie
dzieć, że Bronikowski jeszcze za ży
cia doczekał sdę dwóch zbiorowych 
wydań swych pism w 21 i 28 to
mach. Pisał !po niemiecku, a w Pol
sce powieści jego ukazywały się 
równocześnie, tłumaczone wprost z 
rękopisów. Pierwsze uitwory druko
wał w drezdeńskiej „Abendzeitung”, 
aby wydać je następnie jako książ
ki. Na polski przetłumaczono 10 du
żych powieści historycznych, naj
większą popularnością cieszyły się 
wydawane w Warszawie i w zasłu

żonym wydawnictwie Korna we 
Wrocławiu: Mysia wieża (1827), Hi
polit Boratyński (1828), Kazimierz 
Wielki i Esterka <1829), Elekcja 
(1829) oraz najgłośniejsza — Polska 
w XVII uńeku, czyli Jan III Sobies
ki (1830—32)*
Ciesząca się ogromną popularnością 
w Niemczech i w Polsce twórczość 
Bronikowskiego, której celem była 
.popularyzacja Polski i jej historii 
za granicą, ewoluowała od romansu 
w alt erskotowski ego do tzw. roman
su dokumentalnego. Bronikowski 
był prekursorem tej formy powieści; 
książki konstruował na podstawie 
autentycznych źródeł historycznych, 
a intryga romansowa służyła tu tyl
ko dla przywabienia czytelnika i 
rozrzedzenia materii dzieła. Zamia
rem autora było więc przedstawie
nie historii Polski w łatwej i przy
stępnej formie. W pisarstwie tym 
napotykał oczywiste niebezpieczeń
stwa wynikające z niedostatków 
wiedzy historycznej, stąd niektóre 
powieści, poświęcone czasom za
mierzchłym, zakrawają raczej na 
fantastykę. Jest to problem podsta
wowy dla autorów powieści histo
rycznych. W związku z twórczością 
Bronikowskiego pisał o tym kry
tycznie jego literacki następca — 
Józef Ignacy Kraszewski, choć i je
mu Inie udało się uniknąć błędów, 
które wytykał poprzednikowi. Kra
szewski zrealizował jednak przed
stawiony przez Bronikowskiego pro
jekt zobrazowania całej historii Pol
ski w wielkim cyklu powieściowym. 
Próbował też pisarz sił w twórczoś
ci bardzo popularnej w ówczesnych 
romantycznych Niemczech — w po
wieści fantastycznej. Ale i tu nie 
udało mu się uciec od historii, tym 
razem współczesnej. W fantastycz
nej powieści Beatat w tomie trze
cim akcja przeniesiona zostaje do 
powstańczej Warszawy. Autor re
zygnuje z fantastycznej konwencji 
na rzecz informacji o wydarzeniach 
powstania' listopadowego.

W całej swej twórczości jest Bro
nikowski dzieckiem epoki. Demo
krata z przekonań, ewangelik refor
mowany z wyznania, miał krytycz
ny i pełen pasji stosunek do histo
rii Polski. Doszukiwał się przyczyn 
jej upadku i ostrzegał przed popeł
nianiem błędów raz już popełnio
nych. Charakterystyczny jest jego 
stosunek do fanatyzmu religijnego, 
który potępia, widząc w nim jedną 
ze słabości Rzeczypospolitej. Gło
sząc tolerancję religijną, występuje 
jako obywatel, a nie jako członek

Kościoła prześladowanego. Nietole
rancja i fanatyzm są złem przede 
wszystkim przez swą niemoralność, 
gdyż osłabiają społeczeństwo i pań
stwo, a dopiero potem dlatego, że 
godzą we współwyznawców autora
— ewangelików polskich.
Te właśnie historyczne i krytyczne 
zalety spowodowały, że książki Bro
nikowskiego czytano i wydawano 
przez cały wiek XIX — szczegól
nie w Polsce, gdzie problemy w 
nich poruszone były i są do dziś 
aktualne. Zmierzch popularności 
przyniósł koniec stulecia, kiedy to 
potężne osobowości twórcze Prusa 
i Sienkiewicza, a potem Żeromskie
go, otworzyły przed powieścią hi
storyczną nowe perspektywy, a 
przede wszystkim narzuciły nowe, 
wysokie wymagania formalne. 
Pozostaje do wyjaśnienia sprawa 
dręcząca przez długie lata history
ków literatury — do jakiej literatu
ry narodowej zaliczyć Aleksandra 
Bronikowskiego? Wychowany w 
Niemczech, niejako „nawrócony” na 
polskość, pisał po niemiecku o Pol
sce, uważał się za polskiego patrio
tę, a żył i tworzył w Niemczech. 
Wyjaśnić przede wszystkim należy, 
że pisarz znał język polski, nauczył 
się go zapewne już w 1805 roku, w 
Warszawie. Z korespondencji Ed
warda Odyńca wynika, że twór
czość niemieckojęzyczna była wy
borem świadomym. Niemiecki był 
językiem matki i dzieciństwa Bro
nikowskiego — tworzyło mu się w 
nim łatwiej, a poza tym język ten 
dawał możliwość realizacji celu 
podstawowego — dotarcia z wiedzą 
o Polsce do Niemców, którzy w epo
ce Królestwa Polskiego i powstania 
listopadowego żywili w stosunku do 
Polski i Polaków uczucia bardzo 
przyjazne, co pisarz starał się wy
korzystywać.
Piszący po niemiecku Polak, ewan
gelik reformowany Aleksander Bro
nikowski, należy zarówno do litera
tury niemieckiej — z uwagi na ję
zyk swych utworów, jak i polskiej
— z uwagi na jej treść. Jest pisa
rzem polskim bardziej niż, jeśli 
można porównywać, Conrad-Korze- 
niowski, którego twórczość w tak 
niewielkim stopniu związana jest z 
Polską.
Był Bronikowski reprezentantem 
nowej w Polsce idei — romantyzmu. 
Jego zainteresowanie krajem ojców, 
językiem, historią i obyczajem — 
tym, co wtedy nazywano „narodo
wością”, wreszcie jego demonstra-

Dokończenie na s. 23
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• GERARD STEPHANESCO

Siedemdziesięciolecie 

rzezi Ormian

Siedemdziesąt lat temu, w 1915 r., Turcy zgo
towali narodowi ormiańskiemu prawdziwą rzeź. 
Ormianie 1915 roku nie mają swojej „Guemi- 
ci” ani Anny Frank, ani filmu „W nocy i we 
mgle”. Telewizja nie organizuje okresowych 
dyskusji poświęconych ich pamięci, a w Holly
wood nigdy nie wyprodukowano przy nakła
dzie ogromnych środków filmu przedstawiają
cego ich epppeę. Nigdy żaden szef rządu turec
kiego nie ukląkł przed pomnikiem ofiar, a to 
z dwu powodów. Po pierwsze: w całej Turcji 
nie ma pomnika poświęconego pamięci pomor
dowanych; z czasów ormiańskich pozostały w 
Anatolii jedynie rudny kilku niegdyś wspania
łych kościołów. Po drugie: w  przeciwieństwie 
do współczesnych Niemiec, które uznały swą 
winę, Turcja nigdy nie chciała przyznać się do 
tego, że w 1915 roku popełniła zbrodnię ludo
bójstwa na narodzie ormiańskim.

D e c y z j a  r z ą d u

Istnieją niepodważalne dowody na to, że w 
1915 r. rząd turecki świadomie podjął decyzję 
fizycznej likwidacji Ormian żyjących na obsza
rze uważanym za „ziemię otomańską”. Win
ston Churchill pisał w 1929 roku (w „The 
World Crisis”, t. V, Londyn, s. 405): „Nie ma 
wątpliwości, że ta zbrodnia została postanowio
na i wykonana z pobudek politycznych. Nada
rzyła się okazja usunięcia z kraju ludu chrześ
cijańskiego, który przeszkadzał ambicjom tu
reckim, którego aspiracje mogłyby być zaspo
kojone jedynie kosztem Turcji i który geogra
ficznie zamieszkiwał tereny między Turkami a 
kaukaskimi ludami muzułmańskimi. Wydaje 
się, że to atak Anglików na Dardanele przy
spieszył bezlitosną wściekłość tureckiego rządu. 
Zwolennicy systemu pamtureckiego wyobrażali 
sobie, że nawet gdyby padł Konstantynopol, a 
Turcja przegrała wojnę, zniszczenie Ormian 
wzmcrni na stałe przyszłość narodu tureckie
go”. Instrukcje ministra spraw wewnętrznych 
Talaata, skierowane do administracji tureckiej, 
zostały odnalezione w prefekturze w Aleppo 
po klęsce tureckiej w Syria w 1918 roku i na-

Z czasów ormiańskich pozostały jedynie ruiny wspa
niałych niegdyś kościołów

stęptnie opublikowane. Przy lekturze tego do
kumentu ciarki przechodzą po plecach. Oto 
próbka tekstu:
„Do Prefektury w Aleppo
Jak uprzednio podano do wiadomości, rząd 
podjął decyzją o całkowitej eksterminacji Or
mian na terytorium Turcji. Kto nie podporząd
kuje się temu rozkazowi, zostanie pozbawiony 
funkcji administracyjnych. Bez żadnych wzglą
dów dla kobiet, dzieci czy chorych, bez wzglą
du na to, jak drastyczne środki trzeba bądzie 
zastosować, nie dając posłuchu sentymentalnym 
odruchom sumienia, należy położyć kres ich 
istnieniu.
15 września 1915.
Minister Spraw Wewnątrznych, Talaat”.

T a j n y  r a p o r t

Równie obciążające są zeznania świadków, któ
rzy w tym czasie znajdowali się w Turcji. W 
sytuacji, gdy Rosjanie, Anglicy i Francuzi mu
sieli opuścić ziemię otomańską, głównym źród
łem informacji stali się sprzymierzeńcy Tur
ków — Niemcy. Najbardziej wstrząsające są 
zeznania dr. Johannesa Lipsiusa w jego „Taj- t 
nym raporcie o masakrach w Armenii”: 
„Regularne oddziały 86 brygady kawalerii pod 
dowództwem oficerów zostały skierowane 
11 czerwca do wąwozu Kemagh, aby — jak 
mówiono — wymierzyć karą Kurdom. Według 
informacji pochodzących z ust samych żołnie
rzy tureckich, którzy tam sią znajdowali, od
działy tureckie zmasakrowały wszystkich po
zostałych jeszcze przy życiu, prawie wyłącznie 
kobiety i dzieci. Żołnierze tureccy opowiadali 
o tym , jak kobiety padały na kolana i błagały 
o litość, jak nastąpnie widząc, że nie ma dla 
nich ratunku, same rzucały swe dzieci do rze
ki. Pewien młody żołnierz turecki powiedział: 
»Aż litość brała patrzeć na to. Nie mogłem 
strzelać. Udawałem tylko«. Inni, w przeciwień
stwie do niego, przechwalali sią swymi zbrod-•
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niczymi czynami przed niemieckim apteka
rzem, M. Gehlsenem. Rzeź trwała cztery go
dziny. Sprowadzono wozy zaprzężone w woły, 
którymi trupy przewieziono nad rzekę i utopio
no, aby zatrzeć ślady zbrodni. Wieczorem 
11 czerwca żołnierze wrócili obładowani łupa
mi. Takie masakry trwały przez wiele dni, po 
czym rozpoczęto polowanie na polach wokół 
Erzingian, aby wybić wielu uciekinierów, u- 
krytych w zbożu”.
Inma informacja, również poważnie obciążają
ca rząd turecki, pochodzi z kraju wówczas 
neutralnego, ze Stanów Zjednoczonych.

S p r a w o z d a n i e  a m b a s a d o r a

Ambasador Stanów Zjednoczonych, Henry 
Mongenthau, szczegółowo opowiada o walce 
Ormian w Van, którą Turcy usiłowali .przed
stawić jako zdradę i rebelię. Oto fragment tego 
sprawozdania:
„20 kwietnia oddział żołnierzy tureckich zatrzy
mał grupę Ormianek wchodzących do miasta. 
Dwóch Ormian rzuciło im się na pomoc i zo
stało zatrzelonych na miejscu. Turcy otworzyli 
ogień z karabinów, a później i artyleryjski, na 
ormiańskie przedmieście. Wkrótce duża część 
miasta stanęła w płomieniach i rozpoczęło się 
regularne oblężenie. Siły Ormian liczyły zaled
wie 1500 ludzi, którzy mieli zaledwie 300 kara
binów i niedostateczne zapasy amunicji, pod
czas gdy wojska Djevdeta 5000 ludzi z pełnym  
wyposażeniem i dobrze zaprowiantowanych. 
Chociaż Ormianie walczyli z największym bo
haterstwem i z niezwykłą zaciętością, nie mieli

szans na zatrzymywanie wroga w nieskończo
ność. Wiedzieli jednak, że rosyjskie oddziały 
usiłują utorować sobie drogę do Van, mieli 
więc nadzieję na utrzymanie się do czasu na
dejścia tych posiłków”.
Co najdziwniejsze, Ormianie zwyciężyli. Wal
ki toczyły się dzień i noc prawie przez pięć ty
godni, kiedy nagle zjawiła się armia rosyjska 
i Turcy uciekli, ale swą wściekłość wyładowali 
na okolicznych wsiach, masakrując bezbronną 
ludność.
Dr Usher, szef amerykańskiej misji medycznej, 
którego szpital w Van został zburzony w cza
sie bombardowania, stwierdza, że po wypędze
niu Turków Rosjanie przystąpili do zbierania 
i palenia zwłok Ormian wymordowanych w tej 
prowincji i że zostało w ten sposób spalonych 
55 000 ciał.

N a p i ę c i u  k o n t y n e n t a c h

Gdyby Ormianie za tyle cierpień i bohater
stwa otrzymali jakieś zadośćuczynienie, praw
dopodobnie z mniejszą goryczą wspominaliby 
ten ponury rok 1915. Po siedemdziesięciu latach 
mogą jedynie zrobić smutny bilans swych roz
czarowań. Nigdy nie odzyskali swej ziemi w 
Turcji.
Armenia została ograniczona do mikroskopij
nej republiki w Związku Radzieckim. Ormianie 
rozproszyli się po pięciu kontynentach, a mimo 
to w głębi ich serc tli się płomyk nadziei.

Thun. W.T.
(wg „La Vic Protestamte” 1985, nr 17)

ZAPISKI ZNAD BETEZDY

ADAM PASZKOWSKI

Mija właśnie rok od chwili, 
kiedy na łamach „Jednoty” u- 
kazał się mój pierwszy tekst. Z 
tej okazji przeczytałem na no
wo wszystkie swoje felietony, 
na nowo przeżywałem emocje 
towarzyszące mi w dniach ich 
powstawania, odkrywałem my
śli, które mnie wtedy prowoko
wały do pisania, i wspomina
łem...
Każdy z tych tekstów poruszał 
inny problem, ale łączył je 
wspólny motyw cierpienia i sa
motności. Łączyło je jeszcze 
jedno — problem, który się

M i ł o ś ć

przez, nie przewija i do którego 
wszystkie inne w gruncie rze
czy się sprowadzają. Jest to 
problem Imiłości, a dokładniej 
— jej niedostatku. Bo przecież 
każda z poruszanych spraw: 
trwałość rodziny i wspólnoty, 
problem samotności i cierpie
nia, tajemnica obecności, na
dziei itd. — zaczyna się i koń
czy na mdłości. I sądzę, że gdy
by nie jej wielki i powszechny 
kryzys (chyba nie przesadzam), 
mniej byłoby cierpienia i sa
motności, więcej nadziei. A 
ludzie słabi nie odczuwaliby

tak dotkliwie swojej izolacji. I 
wtedy prawdopodobnie nie by
łoby tych felietonów.
Osoba słaba — upośledzona, 
niepełnosprawna czy tylko nie
przystosowana wymaga róż
nych, nieraz bardzo rozbudo
wanych form pomocy. Ale 
przede wszystkilm wymaga mi
łości. I żadne inne uczucie — 
bez względu na to, czy nazwie
my je przyjaźnią, współczu
ciem czy litością (przez nie
których, nie wiedzieć czemu, 
uznawaną za pozytywną), a 
nawet poczuciem chrześcijań-
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skaego obowiązku — nie może 
jej zastąpić. Tylko otoczenie 
osoby słabej prawdziwą, nie 
zafałszowaną miłością jest w 
stanie uczynić jej życie w peł
ni człowieczym, godnym i w 
miarę szczęśliwym. Wszelkim 
formom „miłości zinstytucjona
lizowanej”, działaniom pomocy 
społecznej, Kościoła (pojmowa
nego jako* instytucja) czy klu
bów i towarzystw mających w 
swej nazwie „miłosierdzie”, o- 
piekę lub „otwarte serca” brak 
na ogół właśnie jej — miłości 
osobowej, miłości człowieka do 
człowieka, mnie do ciebie. Ileż 
jest na świecie organizacji do
broczynnych, realizujących i 
propagujących model niejako 
ponadosobowej, zbiorowej „mi
łości bliźniego”, wypranej z 
miłości do indywidualnego czło
wieka!

Potrzeba kochania i bycia ko
chanym jest naturalną potrze
bą każdego człowieka. Miłość 
trzeba umieć dawać i trzeba u- 
mieć ją przyjmować. Trzeba 
też wiedzieć, że osoba upośle
dzona, dotknięta wieloma róż
norakimi ograniczeniami, która 
nawet nie może myśleć, mówić 
lub odbierać bodźców spoza 
własnego organizmu, potrafi 
kochać. Czasem TYLKO ko
chać. Pewna znajoma pracują
ca w zakładzie dla dzieci umys
łowo upośledzonych opowie
działa mi kiedyś historię 12-let- 
niej dziewczynki bardzo głębo
ko upośledzonej: głuchej, nie
widomej, cały czas leżącej w 
łóżeczku i reagującej jak pół
roczne dziecko. Czy w ogóle 
coś czuła — nikt się nad tym 
nie zastanawiał, ale wiadomo 
było, że ciepiała, ho jej .płacz 
i jęki słychać było przez cały 
czas — od chwili obudzenia aż 
do zaśnięcia. Kiedyś do zakła
du przysłano na praktykę mło
dą, niedoświadczoną dziewczy
nę. Już po kilku dniach była 
zupełnie roztrzęsiona i przybi
ta obecnością wiecznie płaczą
cej istotki, tym bardziej że 
miała obowiązek bez przerwy 
jej doglądać. Podczas nocnego 
dyżuru — trzeciego czy czwar
tego dnia pracy — musiała 
zmienić dziewczynce pieluszkę. 
I wtedy, kierowana chyba in
stynktem, chcąc choć na chwilę 
dziecko uspokoić, -pomimo zmę

czenia wzięła je na ręce i za
częła kołysać w objęciach. Po 
kilku minutach stał się cud: 
dziewczynka ucichła. I potem 
przy okazji różnych czynności 
wykonywanych przy małej 
nieświadomie ten odruch po
wtarzała. Kiedy po trzech mie
siącach kończyła praktykę i na 
pożegnanie — jak zawtsze — 
wzięła dziecko na ręce, w pew
nym momencie zobaczyła, że... 
ono się uśmiecha.

U ludzi upośledzonych potrze
ba miłości jest silniejsza niż u 
tych zdrowych i tzw. normal
nych. Samotność, izolacja i 
cierpienie nie tylko oczyszczają 
wetwnętrznie, ale i wzmagają 
wrażliwość. Na takim gruncie 
rozwijają się głębokie i bogate 
uczucia, a zwiększona wrażli
wość sprzyja ich sublimacji. 
Osoba upośledzona pragnie ob
darzać nimi innych, ale ci inni 
często tego nie przyjmują. Oto
czyć taką osobę ludźmi odrzu
cającymi jej miłbść, odebrać 
jej szansę samorealizacji po
przez to uczucie jest równo
znaczne z odebraniem jej pra
wa do godności, do życia zgod
nego z sumieniem i warunkami 
stawianymi przez Ewangelię.

Miłość jest potrzebna człowie
kowi jak woda i powietrze. 
Świat jej pozbawiony wygląda 
przerażająco. To jej brak za
ludnia domy dziecka wcale nie 
sierotami, stwarza bezduszną 
atmosferę i powiększa cierpie
nie ludzi przebywających w 
domach pomocy społecznej i 
zakładach dla nieuleczalnie 
chorych; to jej brak czyni ży
cie ludzi słabych, starych, cho- 
rvch, upośledzonych gorszym, 
-odbiera im, nadzieje i ludzką 
godność. Ale nie tylko. Ten 
świat jest także ojczyzną obo
zów koncentracyjnych, terroru, 
mordu i nienawiści. A my jak
że łatwo zapominamy o -tym, że 
wyzysk jednostki prostą drogą 
prowadzi do wyzysku ogółu, że 
łamanie godności osoby słabej 
.prowadzi bezpośrednio do po
niżania całych ludzkich mas, że 
— wreszcie — ubezwłasnowol
nienie bezsilnych jest etapem 
na drodze do zniewolenia wszy
stkich.

I na koniec — najważniejsza 
sprawa: świat bez miłości to

świat bez Boga. A świat bez 
Boga nie może być światem 
miłości. Ta zależność wynika
jąca z nauki Chrystusa jest we 
współczesnym świecie coraz 
częściej eliminowana. Coraz 
częściej przyjmuje się za swoją 
dewizę życie dla wartości do
czesnych. Dla fortuny, kariery 
— dla swoiście pojmowanego 
szczęścia dostępnego tym, któ
rzy potrafią te wartości zdobyć 
czy to sprytem, czy to oszu
stwem, czy — wreszcie — 
gwałtem. Ten ostatni zatacza 
coraz szersze kręgi-: gwałt, sto
sowany zgodnie z zasadą „cel 
uświęca środki”, wszedł do ka
nonów niektórych systemów i 
doktryn politycznych. Metody 
te są jawnym zaprzeczeniem 
miłości, dlatego też hrak w 
nich miejsca i dla Boga.

Myślę, że wielu jest na świe
cie współczesnych Hiobów, któ
rzy zwiastują Ziemi zniszcze
nie i zagładę. Wielu jest też ta
kich, którzy jak ci, siedzący 
niegdyś nad sadzawką Betezdą, 
oczekują „poruszenia wody”. 
Może tamci czekając na cud 
śpiewali hymny chwalące i 
błagające Jahwe? Tego nie 
wiem, ale ja, wierzący wciąż w 
nadejście cudu — poruszenie 
serc ludzkich, nie przestaję 
szeptać w modlitwie, nie prze
staję śpiewać Janowego hym
nu:

Jeśliby ktoś mówił: „miłuję Boga”, 
a brata swego nienawidził, jest

kłamcą,
albowiem kto nie miłuje brata

swego, którego widzii, 
nie może miłować Boga, którego

nie widzii.

Umiłowani, miłujmy sdę
wzajemnie,

ponieważ miłość jest z Boga, 
a każdy, kto miłuje, 
narodził sdę z Boga -i zna Boga.
Kto nie miłuje, nie zna Boga, 
bo Bóg jest miłością.

{I Jan 4:20—21, 4:7—8)*

* Według Biblii Tysiąclecia (red.).
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SZALOM

Kochaj bliźniego jak siebie samego
Simha Nomiberg, Żyd urodzony w Polsce. Adwokat, malarz. Zamiesz
kały w Tel-Awiwie.

SIOSTRA KINGA — Spotkaliśmy się po raz pierw
szy na sederze paschalnym*. Czy można zadać Panu 
osobiste pytanie: jak Pan tę uroczystość przeżywa, 
czym ona dla Pana jest? Czy to tylko tradycja, czy 
wiara — aktualizacja wydarzenia Paschy?

SIMHA NORNBERG — Godzinami .można by mówić 
na ten temat, snuć wywody filozoficzne. Ale pod
kreślę tylko jeden aspekt: to jest synteza tradycji 
i wtiary. Wątpię, czy tę tradycję można od wiary od
dzielić. Jeśli się nie wierzy, fto się nie podtrzymuje 
tradycji, a  jeśli podtrzymuje się tradycję, to jest w 
tym zalążek wtiary. Pozwolę sobie zrobić małą dyg
resję. Był taki filozof żydowski Achad-haam. Właści
wie nazywał się Aszer Gdnzberg, ale jako pisarz wy
stępował pod pseudonimem. Żył w końcu XIX i na 
początku XX w. W swoich artykułach rozpatrywał 
zagadnienie istoty żydostwa. W jednym z nich, zaty
tułowanym „Przeszłość i przyszłość”, analizował prob
lem człowieka. Na ipyttanie, co Ito jest ludzkie „,ja”?, 
dawał mniej więcej taką odpowiedź: kiedy człowiek 
mówi „ja”, ma na myśli przeszłość i przyszłość. W 
jego umyśle pojawia się synteza tego, czym był, co 
robił, i tego, do czego w przyszłości dąży. Człowiek, 
który myśli tylko o przyszłości, a nie pamięta o prze
szłości, nie ma pełnego „ja”. Ludzie starsi myślą 
i opowiadają tylko o przeszłości ale ludzie młodsi, 
którzy żyją z nadzieją i pracują twórczo, muszą myś
leć o przeszłości i przyszłości. To stwarza ich pełne 
„ja”.
Uzupełniając odpowiedź na Siostry pytanie powiem, 
że pochodzę z domu bardzo pobożnego, z Polski. Cho
dziłem początkowo do religijnej szkoły — yesziwy. 
Później, jeszcze przed wojną, ukończyłem gimnazjum 
hebrajskie w Krakowie, a potem, w łatach 1937—1939, 
studiowałem prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Nigdy nie wstydziłem się żydostwa. W Polsce byłem 
tak samo dumnym Żydem, jak jestem tutaj. Nie zmie
niłem swego imienia. Mam na imię Simha, tzn. ra
dość. Na UJ wszystkie moje dokumenty — metryka, 
indeksy nosiły to imię. Me mam czego ukrywać. Dla
tego na pytanie, czy seder to dla mnie tradycja, czy 
także wiara, odpowiadam: i wiara, i tradycja. Żeby 
żyć tutaj, w Izraelu, trzeba być w pełni Żydem. Nie 
wolno zapominać o swojej przeszłości, nie (wolno za
niedbywać tradycji, bo inaczej niczym nie będziemy 
się różnić od innych narodów. Ja  chcę być Żydem 
w swoim kraju i mieć swoje pełne „ja”. Dlatego 
utrzymuję tradycję w swoim domu i dlatego mieliś
my przyjemność spotkać Siostrę na sederze paschal
nym u naszych przyjaciół.

S. K. — Oglądałam galerię Pańskich obrazów. Moje 
pytanie dotyczy jednego z nich, tego, na którym 
wyobrażeni są Mojżesz i Chrystus. Jaka była jego

geneza? Jak Pan ten obraz rozumie, jak go inter
pretuje?

S. N. — Od dzieciństwa lubiłem malować. Kochałem 
sztukę. Dlaczego nie studiowałem malarstwa tylko 
prawo? Odpowiedź jest prosta: bo na Akademię Sztuk 
Pięknych żydowi bardzo trudno się było dostać. 
Większość studentów Żydów była na prawie albo na 
filozofii. Medycyna, Akademia Sztuk Pięknych, Aka
demia Górnicza miały dla Żydów numerus clausus, 
a nawet, jeśli chodzi o Akademię Górniczą — mwnc- 
rus nullus. Moim dążeniem jednak było robić w ży
ciu to, do czego miałem zamiłowanie, a nie to, co 
dawało większy dochód. Dlatego przez ostatnie 10 lat, 
kiedy mogłem już sobie na to pozwolić, tylko pół 
dnia pracowałem jako adwokat, a  pół dnia jako ma
larz.
A teraz wyjaśnię ‘genezę 'tego obrazu, o który Siostra 
pyta. Jego powstanie wiąże się z wyborem Polaka 
na papieża. Mogłoby się wydawać,, że Żydowi, który 
od dziesiątków lat żyje w Izraelu, powinno to być 
obojętne. Ale mnie nie jest, bo pozostały we mnie 
polskie korzenie (co prawda wiele mógłbym powie
dzeń na temat Polacy — Żydzi...). W moim malar
stwie nawet kolory są polskie, bo to, czego doświad
czamy w dzieciństwie, pozostaje w nas na całe życie. 
Kiedy usłyszałem więc o wyborze Jana Pawła II, 
byłem bardzo wzruszony. Obliczyłem, że obaj w tym 
samym czasie studiowaliśmy na Uniwersytecie Jagiel
lońskim, czyli że — jeśli tak można powiedzieć — 
byliśmy kolegami, a on jako Polak był świadkiem 
martyrologii naszych narodów. Postanowiłem), ze na
maluję coś takiego), co (będę mógł posłać miu w upo
minku. Wybrałem temat tak bardzo dz&ś aktualny: ko
chaj bliźniego jak siebie samego. Przykazanie święte 
dla żyda d chrześcijanina. Niestety, nie wypełniane 
w Świecie. Sądzę, że papież, dzięki swemu autoryte
towi moralnemu, ma możność wskrzesić tę ideę mi
łości bliźniego i nadać ijej wymiar uniwersalny.
Kiedy 'już wiedziałem, co chcę malować, siadłem i na
pisałem list do papieża. Pisałem po polsku o mojej 
polskiej przeszłości, o tym, że „język polski, wartości 
kultury i sztuki, piękno kolorów', gór, pól i lasów 
polskich nie zostały ibez Śladu w ciągu wielu lat 
mego życia w Izraelu”. (Pisałem, że wybór Polaka-pa- 
pieża wzbudził we mnie dumę: „Dałem temu wyraz 
w obrazie przedstawiającym wartości moralne obu 
wielkich religii i wspólnej idei moralnej: »Kochaj 
bliźniego jak siebie samego*«. Idea ta  powinna być 
fundamentem wychowania każdego człowieka, by 
uniknąć tragedii wynikającej z nienawiści: zagłady. 
W głębi serca wierzę, że Jego (Majestat (...) symbo
lizuje tę wielką ideę (miłości człowieka. Obie postacie

* Seder — dosł. porządek, obchód wieczerzy paschalnej.
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na tym obrazie uginają się pod ciężarem wielkiego 
obowiązku, który ciąży na nich: żyć w porozumieniu 
dla wspólnych ideałów ihuman iistycznych obu wiel
kich religii...”.

S. K. — Treść tego listu odpowiada na moje pytanie.

S. N. — (Talk jest. Papież, który wtedy właśnie wró
cił z pielgrzymki z Potoki, przysłał mi swoje zdjęcie 
z dedykacją. Później też ibyłem z inim w kontakcie. 
Teraz mam zamiar doręczyć mu ten obraz.

W ostatnich (latach zacząłem rzeźbić, robię też akwa
rele i szkice. (Mam spory dorobek. Wystawiałem ob
razy na całym świecie a zawsze dochodzą mnie echa 
z moich wystaw i propozycje następnych. Kilika lat 
temu zwrócono się do mnie z propozycją wykonania 
witraży 'do (bóżnicy Nożyka w Polsce, jedynej starej 
bóżnicy, która pozostała w Warszawie. Byłem gotów 
uczynić to ibez honorarium, chciałem bowiem wykonać 
te witraże w Polsce,, która b a  wielką tradycję sztuki 
witrażowej. Niestety. Ziać żęły się jakieś wewnętrzne 
nieporozumienia i w ostatniej chwili dostałem tele
gram, żeiby nie przyjeżdżać. Do tego czasu nie wiem, 
co się stało. W TV widziałem bóżnicę Nożyka w 
40 rocznicę powstania w getcie warszawskim. Nie 
ma w niej witraży. Nadal jestem ustosunkowany po
zytywnie do *tego, by zrealizować ten projekt albo 
wystawić swoje prace w Polsce. Chciałbym nie tyl
ko przyjechać do kraju rodzinnego, ale pokazać, że 
Żyd, który żyje w 'Izraelu- tyle dziesiątków lat, nosi 
w sobie jeszcze ślady kultury, w której się wychował. 
Przytoczę pewien fakt, który wydarzył się 15 lat te
mu. Spotkałem kiedyś w Belgii pewnego klienta, Po
laka. Nie wiedział, że jestem Żydem. Siedzieliśmy w 
kawiarni, wspominając dawne dobre' czasy. W pew
nej chwili on zaczął się chwalić, jak to bił Żydóiw 
na uniwersytecie w Warszawie. Był dumny z tego, że 
przed wojną był endekiem. Przysłuchiwałem się 'jego 
opowiadaniu >i zastanawiałem się, jak zareagować. 
Nie będę kontynuował rozmotwy z tym człowiekiem, 
chociaż jest moim klientem — to było pewne. Wsta
łem i powiedziałem: („Przed panem stoi polski Żyd, 
który pamięta czasy i sceny, które co- roku w listo
padzie i grudniu powtarzały się na uniwersytecie. 
Mimo że dzisiaj w Polsce nie ma Żydów, pan jest 
dumny z tego, co robił. Ale pan nie żyje w Polsce, 
pan żyje na obczyźnie. Ma pan Polskę bez Żydów, 
ale pana tam nie ma. Pańskie dzieci nie znają ani 
jednego słowa polskiego. I pan jest tzw. dumnym 
Polakiem. Tymczasem ja mieszkam Hv Teł-Awiwie 
i 'jestem Żydem, ale moje dzieci nie tylko rozumieją, 
ale mówią ,po potoku. Nie kontynuuję z panem tej 
rozmowy”. Wstałem d odszedłem. Oczywiście, uświa
domił sobie, co zrobił. Po godzinie przyniósł mojej 
żonie kwiaty, a mnie książkę, która wtedy wyszła 
w Paryżu, „Udział Żydów w kulturze polskiej”. Prze
prosił mnie. To był epizod, którego nigdy nie za
pomnę.

Nawiążę teraz do obrazu „Kochaj bliźniego jak siebie 
samego”. Nienawiść jest tragedią ludzkości. Jeśli lu
dzie, którzy wierzą W Boga — obojętnie czy są 
chrześcijanami* czy Żydami, czy kimkolwiek innym 
— nie mają w Isobie miłości człowieka, są nikczem
nikami. Nie wierzę w ich wiarę. Wiara w Boga zobo
wiązuje bowiem do miłości człowieka. To jest moje

założenie. Dlatego mimo wielkiej tragedii (cała moja 
rodzina zginęła w Polsce podczas okupacji i miałbym 
wiele powodów do nienawiści) nie mogę nienawi- 
dzieć.
Już po raz drugi ma Siostra możność oglądać, co na
ród żydowski zrobił z pustyni, z prochów, po wojnie 
tak okrutnej, że nie mogę zachować spokoju, gdy 
o niej mówię. Tu wszędzie były piachy, dookoła pia
chy. Nigdzie śladu drzew. Pamiętam, jak Ben Gurion 
w 1949 r. wezwał do zasadzenia miliona drzew. I te
raz mamy lasy. Oczywiście, nie można ich porównać 
do lasów polskich, ale i te są piękne. Zbudowaliśmy 
ten kraj i znajduje się on w stałym rozwoju. Wierzę, 
że znajdziemy także jakiś sposób współistnienia z są
siadami. Wierzę na podstawie wewnętrznego przeko
nania, że wszyscy mają prawo do życia. My też. 
W naszym (kraju. Jeśli przed wojną ktoś chciał do
kuczyć Żydowi, mówił mu: „Jedź, Żydzie, do Pales
tyny!”. Pojechaliśmy więc do Palestyny, i jesteśmy 
tutaj, w swoim kraju.

S. K. — Wróćmy jeszcze do obrazu przedstawiającego 
Mojżesza i Chrystusa. Skąd czerpał Pan wiadomości 
o Chrystusie? Jak Pan widzi tę postać? Czytał Pan 
Ewangelie?

S. N. — Nie znam Ewangelii w całości, ale częścio
wo. Moje hobby to nie tylko sztuka — dzisiaj jest 
ona zresztą moim zawodem — aile historia i filozofia. 
Nie ulega wątpliwości, że chrześcijaństwo czerpie 
pierwsze soki z judaizmu. Nigdzie — ani w Nowym, 
ani w Starym Testamencie, ani w innych pismach 
chrześcijańskich nie napisano, że należy nienawi- 
dizieć drugiego człowieka, że należy mena widzieć 
Żyda. Nie ma takich źródeł. Jeśli- wiara chrześ
cijańska oparta jest na miłości, a Jezus poszedł na 
ukrzyżowanie dla swojej wiary, to w sercu każdego 
człowieka wzbudza to poważanie. Ponieważ chrześci
jaństwo jest religią rozpowszechnioną w świecie, mo
że spełnić olbrzymie zadanie w wychowaniu czło
wieka.

S. K. — Czy Pan sądzi, że Mesjasz, na którego Żydzi 
czekają, może być tym samym, co Jezus Chrystus?

S. N. — Ja nie jestem teologiem. Nie chcę wypowia
dać się na tematy, których nie studiowałem. Pojęcie 
Mesjasza ijest dla mnie szczególnym pojęciem. Mesja
sza można sobie wyobrażać w ten czy w inny spo
sób. Jedno jest pewne: On na pewno 'przyjdzie. 
A kiedy przyjdzie? Wtedy, (kiedy człowieczeństwo bę
dzie tego godne. Oczywiście, chrześcijaństwo mówi, 
że Mesjasz już przyszedł. Ale jeśli On przyszedł, to 
wszystko powinno być w porządku, a niestety, 'jesz
cze nie jest w porządku. Jeśli Mesjasz przyszedł, to 
ten, kto w to wierzy, powinien tym bardziej dążyć 
do ideału. Dla mnie .pojęcie Mesjasza ijest pojęciem 
godności, człowieczeństwa, życia w zgodzie i miłości 
człowieka. Jeśli chrześcijaństwo wychodzi z założe
nia, że Mesjasz przyszedł, to pierwszą (funkcją świata 
chrześcijańskiego powinno być udoskonalanie czło- 
wiekai, żeby był godny tego Mesjasza. Kochaj bliź
niego, jak siebie samego.

Rozmawiała Kinga Strzelecka OSU
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W ŚRÓD KSIĄŻEK

Chrześcijanin wśród ksigżek

Książka jest fenomenem w kultu
rze od kilkuset lat. Jest to fakt, 
który nie wymaga wyjaśnień. Do
dać może tylko należy, że chodzi o 
książkę drukowaną, masową. Księgi 
rękopiśmienne żyją zaś w masowej 
kulturze niektórych narodów od ty
siącleci. To nie pomyłka — chodzi 
o m a s o w ą  ^percepcję; również 
w czasach, gdy książki były bardzo 
drogie, należały do przedmiotów 
trzymanych w skarbcach i nawet 
w dużych państwach można było 
doliczyć się zaledwie kilku egzem
plarzy tego dziwnego wytworu cy
wilizacji. Mam na myśli różnego 
rodzaju święte teksty, kodeksy 
prawne, zbiory mitów itd. Chociaż 
same teksty utrwalone na pergami
nach, zwojach papirusu czy glinia
nych tabliczkach nie były w pow
szechnym użytku, to jednak odczy
tywane w świątyniach, recytowane 
publicznie na agorach, powtarzane 
ustnie — istniały w powszechnej 
świadomości wielu narodów. Proces 
ten zaznaczył się wyjątkowo silnie 
u Narodu Wybranego, a potem u 
chrześcijan. Objawione Słowo Boże 
trwa więc od tysiącleci, a obecnie 
jest najpopularniejszą książką świa
ta, choć centrum gorliwości studio
wania Pisma świętego, podobnie 
jak i punkt ciężkości Kościoła, 
przesunęło się do Trzeciego Świata, 
czyli do ludzi, do których najbar
dziej przystają teraz określenia z 
Kazania na Górze. Nie jest chyba 
przypadkiem, że słowo „Biblia” zna
czy tyle, co „Księgi”, bez żadnych 
dodatkowych przymiotników war
tościujących — niegdyś było jasne, 
że błahych, bezwartościowych myśli 
nie umieszcza się w księgach. Dzi
siaj możemy niekiedy żywić wątpli
wości, biorąc do ręki niektóre książ
ki, czy zapisane w nich treści warte 
są utrwalenia nawet na najlichszym, 
gazetowym papierze. Ostatnio po
dejmuje się próby utrwalania wie
dzy i literatury w pamięciach kom
puterów, w magazynach mikrofil
mów itp. Nie trzeba dodawać, że 
dotyczy to nielicznych, najbogat
szych społeczeństw. Osobiście nie 
widzę w tych próbach żadnego nie
bezpieczeństwa dla przyszłości 
książki, przedmiotu wygodnego, 
który nie wymaga czytników, kosz-

townych urządzeń dodatkowych 
(monitory, drukarki) — wystarcza 
sięgnąć ręką na półkę i... Właśnie, 
co?
Książka jest cudownym wynalaz
kiem nie dlatego, że prezentuje czy
telnikowi nie znaną wiedzę, wspa
niałe idee, dobre rady i wiele in
nych wartościowych „rzeczy”. W 
niepojęty sposób słowa oddziałują 
na umysł, tak że staje się on bar
dziej aktywny, rozwija się, uczy. 
Książka działa na umysł, kształtuje 
uczucia, dociera do duszy. Mało te
go, obcując z nią mamy do czynie
nia nie z jednostronnym wpływem, 
lecz z współgraniem, współdziała
niem, swoistym „dodatnim sprzęże
niem zwrotnym”. Książka może 
deprawować, nie może jednak ogłu
piać. Dzisiaj mamy do dyspozycji 
wiele innych źródeł informacji (na 
przykład telewizję), są to jednak 
źródła nie pobudzające aktywności 
ludzkiej, a sprzyjające bierności, 
„usypiające”, podsuwające gotowe 
rozwiązania, które przyjmuje się 
bez żadnej refleksji. To właśnie, a 
także inne „dobrodziejstwa” XX 
wieku, które rozwijają i stymulują 
dążność człowieka do umysłowego 
lenistwa, łatwego życia, zdobywania 
dóbr materialnych, do nowoczes
ności lub samej jej kiczowatej fa
sady — są zagrożeniem dla książki, 
a tym samym i dla przyszłości czło
wieka. W moim przekonaniu nie 
jest faktem bez znaczenia, że właś
nie słowo jest tym środkiem, który 
został wybrany dla nas przez Boga, 
a pismo jest przecież jego pochod
ną. Książki potrzebne są 'nie tylko 
dlatego, że wśród nich jest Księga- 
-Słowo Boże, ale także dlatego, że 
w tak cudowny sposób działają na 
człowieka. I za to między innymi 
winniśmy wdzięczność Bogu, że 
stworzył taki środek przekazu i 
łączności między sobą a ludźmi i 
między człowiekiem a człowiekiem. 
Nie miejsce tu (nie jestem zresztą 
kompetentny) na teologiczny wy
kład o Logosie, ale nie jest przecież 
bez znaczenia to, że w prologu 
Ewangelii według św. Jana Chrys
tus nazwany jest Logosem, czyli 
„Słowem”. Jeżeli chcemy zbliżyć 
się do zrozumienia istoty człowie
czeństwa, a to wiąże się z relacją

Bóg — człowiek, to musimy zauwa
żyć istotny, wyjątkowy ciąg pojęć: 
myśl, mowa, słowo, pismo, książka, 
Pismo święte.
Jeden z najpoczytniejszych i naj
wybitniejszych pisarzy współczes
nych, Stanisław Lem, w książce 
Pamiętnik znaleziony w wannie 
przedstawia wizję ludzkości w ob
liczu klęski — wskutek nieznanych 
procesów, wywołanych przez pocho
dzące z innej planety bakterie, w 
ciągu kilku dni ulega zniszczeniu 
papier ną całej ziemi. Spróbujmy 
sobie wyobrazić, co by się stało, 
gdyby ponadto zginęło pismo, mo
wa, Słowo! Czy człowiek, ludzkość 
znaczyłoby to samo, co teraz? Bóg 
poinformował nas, że jesteśmy 
stworzeni na Jego podobieństwo. 
Jestem przekonany, że boski pier
wiastek w człowieku wiąże się m.in. 
z mową, pismem, słowem, książką 
i Księgą-Biblią.
Ewangelicy polscy rozumieli wagę 
tego problemu. Polskie piśmiennic
two ewangelickie wywarło istotny 
(w pewnych okresach dziejowych — 
decydujący) wpływ na ukształtowa
nie się języka literackiego, powsta
nie tradycji czytelnictwa, narodziny 
i rozwój literatury i — co najważ
niejsze — przyswojenie naszemu 
narodowi Biblii. Aż do początków 
naszego wieku ewangelicyzm przy
czyniał się do zachowania polskości 
na Śląsku i Mazurach. Są to fakty 
dobrze znane. A czy obecnie daje
my społeczeństwu wartościowe 
książki? Owszem, czynimy to w 
skromnym, lecz ważnym zakresie. 
Przedstawiciel naszego Kościoła 
bierze aktywny udział w pracach 
nad nowymi przekładami Pisma 
świętego. Wydaliśmy kilka książek 
(w tym bardzo wartościową i po
pularną Naszym dzieciom o Biblii), 
przygotowujemy następne. Bardzo 
daleko nam jeszcze do zapału i 
możliwości naszych współwyznaw
ców w czasach Reformacji. Nie do
równujemy ani zakresem, ani roz
machem nawet temu, co wydawał 
nasz Kościół w XIX wieku i w la
tach międzywojennych. Jednak po
szukujemy nowych możliwości i no
wych form książki dla naszych 
współwyznawców i dla ludzi intere
sujących się tym, co możemy im 
zaoferować. Chcemy i musimy ope
rować słowem drukowanym, gło
szonym z ambon, śpiewanym. Świa
dectwem chrześcijan jest bowiem 
przede wszystkim s ł o wo .
Na marginesie tych luźnych, „wa
kacyjnych” rozważań warto zwrócić
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uwagę na znaczenie tych pamiątek 
i drukótw, które zachowały się w 
naszym środowisku przez wszystkie 
zawieruchy dziejowe. Wszystko to, 
co wydali ewangelicy w przeszłości, 
jest nie tylko tej przeszłości chlub
nym pomnikiem. Myśli naszych 
przodków, a nawet ich żywy język, 
może być i dzisiaj źródłem odnowy 
nas samych, źródłem inspiracji do 
działań ewangelizacyjnych, kopalnią 
zapomnianych pomysłów. Niech sta
ra i nowa książka oddziałują wspól
nie, niech stara ulotka uzupełnia

P R Z E G L Ą D

Z Z A G R A N I C Y

#  Sekretarz generalny Światowej 
Rady Kościołów, Iks. Emilio Castro, 
wysłał 24 kwietnia 1985 r. do Koś
ciołów członkowskich list, w któ
rym przypomina o •przypadających 
w tym roku rocznicach: 40 rocznicy 
zakończenia II wojny światowej, 
zrzucenia bomlby atomowej na Hi
roszimę i Nagasaki oraz utworze
nia ONZ i 30 rocznicy konferencji 
w Bandu ngu, która zbliżyła do 
siebie świeżo wyzwolone kraje 
Afryki i Azji, i na której powstał 
ruch krajów niezaangażowanych. 
Wspominając 40 rocznicę zakończe
nia wojny — pisze ks. Castro — 
nie wolno zapominać o wojnach i 
konfliktach toczących się obecnie 
na świecie, o głodzie, niszczącym 
wiele istnień ludzkich i o rosnącym 
niebezpieczeństwie wybuchu wojny 
nuklearnej. Ks. Castro przypomina 
również sytuację Kościołów po za
kończeniu II wojny światowej, kie
dy przywracane były kontakty zer
wane między wieloma Kościołami 
podczas wojny (było to jedno z 
najważniejszych zadań utworzonej 
w 1948 roku 'Światowej Rady Koś
ciołów) i kiedy wzajemne udziela
nie pomocy przyczyniło się w spo
sób istotny do wzmocnienia jedności 
kościelnej.

#  Kolejny list sekretarza general
nego SUK, ks. Emilio Castro, do 
Kościołów członkowskich, datowany 
7 maja 1985 rn dotyczył ostatnich 
tragicznych wydarzeń w Libanie. 
Ks. Castro wezwał w nim społecz
ność ekumeniczną do udzielenia po
parcia niezależności i jedności Li
banu, do wspierania Kościołów w 
tym kraju w ich działalności na

nowy folder — wszystko to może 
prowadzić do Boga, utwierdzać w 
wierze, świadczyć o działalności 
Ducha Świętego — po to przecież 
dysponujemy tym wielkim darem, 
jakim jest k s i ą ż k a !  Żeby nie 
być gołosłownym, .podam przykład. 
Piszący te słowa dotarł do Żywego 
Słowa długą drogą, której początek 
był „niewinny” — amatorskie zain
teresowanie dawnymi drukami Ma
zurów i Ślązaków.

W Z

rzecz pojednania, do pomagania 
Bliskowschodniej Radzie Kościołów 
i Kościołom Libanu w realizacji 
programów społecznych. Zaapelował 
też do Kościołów członkowskich 
SRK, aby wspominały Liban w 
modlitwach.

#  Sekretarz generalny SRK, ks. 
Emilio Castro, wy.powiedział się 
22 maja 1985 r. na temat sytuacji 
w Sr i Lance. Stwierdził, że Rada 
jest głęboko zaniepokojona wzras
tającą liczbą ofiar w wyniku walk 
iriiiędzyplemiennych. ,yMyślą i mod
litwą jednoczymy się ze wszystkimi 
mieszkańcami Sr i Lanki — powie
dział ks. Castro — wierzymy, że 
wkrótce znajdą się sposoby na 
przywrócenie takich stosunków 
społecznych, w których wszyscy o- 
bywatele będą mieli te same pra
wa, że położony zostanie 'kres ludz
kim cierpieniom i obawom. Szcze
gólnego poparcia udzielamy Kościo
łom w Sr i Lance kontynuującym 
swoje wysiłki na rzecz sprawiedli
wości dła wszystkich”.

#  W Sofii odbyło się (23—27 
kwietnia) Wspólne Posiedzenie Pre
zydium i Komitetu Doradczego Kon
ferencji Kościołów Europejskich. 
Program posiedzenia był bardzo bo
gaty. Omawiano przygotowania do 
IX Zgromadzenia Ogólnego, które 
będzie obradować pod hasłem: 
„Chwała niech będzie Bogu — a na 
ziemi p©kójf” od 4 do 12 września 
1986 r. w Stirłdng (Szkocja). Ogło
szono orędzie do Kościołów człon
kowskich w związku z przypadają
cą 8 maja 1985 40 rocznicą zakoń
czenia II wojny światowej. Doku
ment .ten zawiera m.i-n. apel do 
Kościołów europejskich o konty

nuowanie wysiłku na rzecz poko
ju i pojednania między Kościołami 
i narodami Europy. Wybrano też 
nowego sekretarza generalnego 
KKE, który obejmie urzędowanie 
1 stycznia 1987 r. Jest nim Jean 
Eugene Fisher, z wykształcenia in
żynier (52 lata), świecki członek 
kantonalnego Kościoła Reformowa
nego w Genewie. Ma on bogate do
świadczenia ekumeniczne. W po
czet członków KKE został przyjęty 
20-tysięczny Litewski Kościół E- 
wangelicko-Luterańsfci w ZSRR. W 
ten sposób ogólna liczba Kościołów 
członkowskich wzrosła do 116. Bar
dzo pozytywnie oceniono Trzecie 
Europejskie Spotkanie Ekumenicz
ne przedstawicieli KKE i rzymsko
katolickiej Rady Konferencji Epis
kopatów Europy, które odbyło się 
w październiku 1984 r. w Riva del 
Garda (Włochy). Poczyniono pierw
sze przygotowania do czwartego 
tego rodizaju spotkania, które .praw
dopodobnie odbędzie się na począt
ku 1988 r. Utwórzo-no komitet przy
gotowawczy, a jako temat spotka
nia zaproponowano Modlitwę Pań
ską.

#  W marcowym numerze czasopis
ma „Reformed World” ukazał się 
artykuł znanego szwajcarskiego teo
loga reformowanego, ks. Lukasa 
Vis:hera, poświęcony zaangażowa
niu reformowanych w ruchu eku
menicznym. Autor stwierdza, że 
najważniejszym warunkiem kon
struktywnego współdziałania w tym 
ruchu jest poczucie powszechności 
i uniwersalności Kościoła. Tymcza
sem reformowani utracili w pewnej 
mierze to poczucie zarówno w cza
sie, jak i w przestrzeni. Wbrew 
pierwotnemu zamiarowi Reformacji 
stalli sdę denominacją, wskutek cze
go wzrosło znaczenie tradycji refor
mowanej, a pojęcie jednego Koś
cioła schodziło z biegiem stuleci na 
drugi plan; samoświadomość kon
fesyjna skrzywiła zaś ich wizję o- 
woców Ducha Świętego w innych 
Kościołach. Głębsza przyczyna utra
ty .poczucia katolickości Kościoła le
ży, być może, w tym, że Kościoły 
reformowane utraciły w pewnej 
mierze poczucie znaczenia i roli sa
mego Kościoła. Dlatego ruch ekû - 
meniczny stawia 'przed nimi zada
nie lepszego zrozumienia Kościoła 
jako wspólnoty wierzących — 
stwierdza w konkluzji ks. Lukas 
Vise hec.

#  W Rzymie odbyło się ,(16—>17 
kwietnia) doroczne posiedzenie

E K U M E N I C Z N Y
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Grupy Konsultacyjnej do Spraw 
Myśli i Działalności Społecznej 
SRK i Kościoła Rzymskokatolickie
go. Omawiano następujące sprawy: 
wizytę papieża w Genewie w 
czerwcu 1964 r., społeczne zaanga
żowanie Kościoła, wolność religij
ną i teologię wyzwolenia. Obradom 
przewodniczyli: o. Pierre Duprey, 
sekretarz watykańskiego Sekreta
riatu' ds. Jedności Chrześcijan, i 
Georges Tsetsis, dyrektor Komisji 
Pomocy Międzykościelnej, Służby 
dla Uchodźców i Świata SRK. Na
stępne posiedzenie odbędzie się w 
dniach 8—9 kwietnia 1986 r. w Ge
newie.

•  W Watykanie (22-27 kwietnia) 
spotkali się delegaci 60 komisji kra
jowych episkopatów do spraw eku
menizmu na konferencji pod has
łem: „Formacja ekumeniczna a 
współpraca w Kościele lokalnym”, 
^ k  podkreślił watykański dziennik 
„Osservatore Romano”, uczestnicy 
konferencji postawili sobie za cel 
^ponowne ożywienie ducha II So
boru Watykańskiego i ustalenie, w 
jakiej mierze nauka Soboru o eku
menizmie została zrealizowana w 
praktyce”. Dokonano bilansu kon
taktów między wspólnotami chrześ
cijańskimi na całym świecie, wysłu
chano też sprawozdania kard. Jana 
Willebrandsa z działalności Sekre
tariatu ds. Jedności Chrześcijan 
oraz sprawozdania o sektach, które 
zostało opracowane z udziałem wa
tykańskich Sekretariatów do Spraw 
Niechrześcijan i Niewierzących oraz 
Rady do Spraw Kultury. W cha
rakterze gości w posiedzeniu u- 
czestniczyii przedstawiciele Świato
wej Rady Kościołów, Kościołów 
prawosławnych, anglikańskich, lu- 
terańskich, reformowanych i meto- 
dystycznych. Było to czwarte tego 
rodzaju spotkanie (poprzednie od
były się w 1967, 1972 i 1979 r.).

#  Podczas swojej wizyty w Holan
dii papież Jan Paweł II spotkał się 
z 30 przedstawicielami różnych 
Kościołów chrześcijańskich w U- 
trechcie. W swoim przemówieniu 
podkreślił on zdecydowaną wolę 
Kościoła katolickiego w dążeniu do 
osiągnięcia jedności Kościoła. Jed
nocześnie stwierdził, że z powodu 
istniejących różnic doktrynalnych 
nie jest możliwa interkomunia mię
dzy katolikami i protestantami. Po
wiedział też, że niedopuszczanie 
kobiet do święceń kapłańskich nie 
oznacza w żadnym wypadku wyłą
czenia ich z życia Kościoła. Prze

mawiał również .prezes Synodu jed
nego z Kościołów reformowanych w 
Holandii, Henk Huting. Powiedział 
on, że choć w wielu dziedzinach 
współpracy ekumenicznej osiągnięto 
postęp, to istnieją też takie, które 
napawają troską. Na pierwszym 
miejiscu wymienił on bolesny prob
lem małżeństw mieszanych, następ
nie Iproblem wspólnoty eucharys
tycznej między katolikami i protes
tantami, która jest de facto prakty
kowana w wielu miejscach w Ho
landii, i wreszcie problem ordynacji 
kobiet. Ha zakończenie stwierdził, 
że ruch ekumeniczny ma coraz 
mniejsze pole manewru, panuje 
przekonanie, że „jest on blokowany 
na wyższych szczeblach”.

■% Z okazji 20 rocznicy ogłoszenia 
przez II Sobór Watykański dekla
racji „O stosunku Kościoła do re- 
ligii niechrześcijańskich” w Rzymie 
odbyło się <17—18 kwietnia) Kolo
kwium' Katolicko-Żydowskie. Pod
czas spotkania z jego uczestnikami 
papież Jan Paweł II stwierdził, że 
wyznawcy obu reiigii powinni po
znać wzajemnie swoje zasady wia
ry, praktyki religijne i życie du
chowe. Jest to najlepsza droga do 
usunięcia istniejących uprzedzeń. 
Żydowscy uczestnicy kolokwium 
wyrazili na konferencji prasowej 
zadowolenie z powodu poważnej 
poprawy stosunków między katoli
kami i Żydami w ostatnim dwu
dziestoleciu.

#  Sekretarz watykańskiego Sekre
tariatu do Spraw Jedności Chrześ
cijan, o. Pierre Duprey, w wywia
dzie udzielonym miesięcznikowi ka
tolickiemu „Herder Korrespondenz’’

cyjnie patriotyczna postawa — 
wszystko to cechy charakterystycz
ne dla tej nowej epoki.
Dla potwierdzenia tego sądu oddaj
my głos samemu pisarzowi, cytując 
na zakończenie fragment jego listu 
do Juliana Ursyna Niemcewicza z 
29 czerwca 1829 roku: „Mam sobie 
za zaszczyt być Polakiem. Byłbym 
nim zawsze co do serca, nie do ję
zyka, a staram się teraz i w tym 
względzie błąd rodzicielski popra
wić. Odtąd ze mnie nie IbęćLziie ani

(maj 1985) stwierdził, że Kościół 
katolicki szulka jedności z wszystki
mi tradycjami chrześcijańskimi. Nie 
daje się pierwszeństwa dialogowi z 
Kościołami wschodnimi, mimo że 
Kościół katolicki i Kościół .prawo
sławny są jedynymi Kościołami, 
między którymi istnieje prawie zu
pełna jedność, a są one rozdzielone 
właściwie tylko* wskutek różnic 
kulturowych. Choć między katoli
kami i protestantami występują 
większe różnice doktrynalne, wza
jemne zrozumienie między nimi 
zdaje się być często łatwiejsze. E- 
kuimenia „nie jest tylko jednym 
aspektem działalności kościelnej, 
lecz czymś, co dotyczy całego życia 
Kościoła”. O. Duprey wyraził zde
cydowane przekonanie, że wszystkie 
organa Kurii Rzymskiej kierują się 
dobrą wolą w sprawach ekumeniz
mu.

#  Biskup Kościoła Ewangelicko- 
-Metodystycznego w RFN i Berlinie 
Zachodnim, Hermann Sticher, 
stwierdził na konferencji prasowej, 
że w prowadzonym od 12 lat na 
płaszczyźnie światowej dialogu mię
dzy metodystami i katolikami „zdo
łano* osiągnąć w wielu dziedzinach 
wzajemne zaufanie”. Jednocześnie 
wskazał na punkty kontrowersyjne, 
do których należą przede wszyst
kim zagadnienia urzędu duchowne
go, Inter komun ii, określonych form 
pobożności, kultu Marii !i świętych. 
Szczególną trudność sprawia fakt, 
że metodyści, w przeciwieństwie do 
katolików, dopuszczają kobiety do 
urzędu duchownego, i że już trzem 
kobietom powierzono w USA urząd 
biskupa.

Niemiec, ani Francuz, gdy w przed
mowie, kitóra ma być przyłączona 
do Polski w XVII wieku, przyznam 
się głośno do chlubnego imienia o- 
bywatela polskiego, którego z żad-_ 
nem innern zmienić nie radbym”. 
Będące interesującym przykładem 
repolonizacji życie Aleksandra Bro
nikowskiego jest jeszcze jednym, 
świadectwem siły tkwiącej w kultu
rze polskiej w wieku XIX, siły i 
atrakcyjności kultury społeczeństwa 
pozbawionego suwerenności.

Zapomniany powieściopisarz 
Aleksander Bronikowski
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#  Arcybiskup Styłianos Harkiana- 
kis, prymas Kościoła Prawosławne
go w Australii, stwierdził na sym
pozjum zorganizowanym przez Fun
dację „Pro Oriente” w Wiedniu, że 
stosunki ekumeniczne między kato
licyzmem a prawosławiem (pozosta
wiają wiele do życzenia. Arcybis
kup zarzucił Oibu stronom, że nie 
dążą konsekwentnie do przywróce
nia jedności, która musi znaleźć 
swój wyraz we wspólnym celebro
waniu Eucharystii. Trzeba postawić 
zasadnicze pytanie, czy Kościół Pra
wosławny Grecji (który zachowuje 
duży dystans wobec Kościoła kato
lickiego) pragnie faktycznie dialo
gu. Strona .katolicka także nie zdra
dza chęci zmiany swojego stanowis
ka w ważnych zagadnieniach eku
menicznych, gdyż Stolica Apostol
ska prawie nie uwzględnia życzeń 
prawosławnych wypowiadanych w 
ramach oficjalnych rozmów kato
licko-prawosławny oh prowadzonych 
na (płaszczyźnie światowej.

Z N A S Z E G O  K O Ś C I O Ł A
#  Wzorem roku ubiegłego, w czer
wcu (10 -Ib) w warszawskiej parafia 
naszego Kościoła odbywał się Ty
dzień Kultury Żydowskiej, zorgani
zowany przez Klub Inteligencji Ka
tolickiej. Program Tygodnia był 
bardzo interesujący, oto tematy ko
lejnych prelekcji i ich autorzy: 
„Polacy, Żydzi, okupacja. Fakty i 
refleks je” — prof. Władysław Bar
toszewski, „Społeczność żydowska 
po II wojnie światowej” — Helena 
Datner-Spiewak, „Ewolucja ruchu 
oporu ludności żydowskiej” — dr 
Ruta Sakowska, „Opowieści cha
sydzkie Martina Bubera” — Paweł 
Hertz, „Listy z Izraela” (ze slajda
mi z Ziemi Świętej) — s. Konga 
Strzelecka OSU, „Kultura duchowa 
Żydów w XV—XVII w.” — prof. 
Mauiycy Horn. 10 czerwca przed 
prelekcją odbyła się msza katolicka 
celebrowana przez ks. Bronisława 
Dembowskiego, a 12 ii 14 zastały 
odprawione nabożeństwa ewangelic
kie. Na pierwszym kazanie wygło
sił ks. Witold Benedyktowdcz (Ko
ściół Me;odystyczny) na drugim — 
ks. Bogdan Tranda (Kościół Ewan
gelicko-Reformowany).

Protestanci francuscy obchodzą w 
tym roku rocznicę smutnego wyda
rzenia: w październiku mijia 300 lat 
od odwołania edyktu nantejskiego. 
Przed 300 laty Ludwik XIV, od
wołując edykt, odebrał protestan
tom, mocą absolutnego władcy, pra
wa religijne i polityczne, nadane 
im 87 lat wcześniej,, po 40 latach 
walk religijnych, które dzieliły 
Francję na 2 obozy: katolicki i pro
testancka. Sprawy związane z tą 
„czarną kartą” dziejów Francji o- 
mawia wybitny historyk francuski, 
Emmanuel Le Roy Ladurie, w arty
kule zamieszczonym w tygodniku 
„L’Exipress” a przedrukowanym 
przez „Forum” (nr 14/85) pt. „Lek
cja nietolerancji”. Autor twierdzi, 
że edylkt był zagrożony niemal od 
samego początku, gdyż „zalegalizo
wanie protestantyzmu (...) żadną 
miarą nie odpowiadało księżom 
francuskim, Kościół francuski ak
ceptował je półgębkiem.” Zagroże
niem nie był jednak k a t o l i 
c y z m  jako taki, ale „despotyzm, 
z jakim większość odnosi się do za
grożonej mniejszości”. Było to zja
wisko ogólnoeuropejskie w owym 
czasie: „...na Wyspach Brytyjskich, 
w masie swej anglikańskich (...), 
garstkę prześladowanych, na swoje 
nieszczęście, stanowili ^papiści«”. 
Edykt chciano już odwołać w r.
1661, ale wtedy zapędy Króla-Słoń- 
ce powstrzymał minister finansów 
Colbert „odmawiając zlikwidowania 
protestanckiej kury, znoszącej złote 
jajka. Colbert wiedział, że kalwiń
skie manufaktury należą do naj
lepszych w królestwie”. Zwyciężył 
więc rozsądek, ale nie na długo.
Monarchia absolutna i Kościół fran
cuski wkrótce podały sobie ręce,
aby wykorzenić „hugenoterię” na 
zawsze: „Tak zatem, przy aplauzie 
motłochu, burzono zbory, kalwinis- 
tów zmuszano do składania czci
symbolom' katolickim, m.in. Naj-

święftszamu Sakramentowi. Regiony, 
świeżo włączone do Francji, utra
ciły swobody religijne, z jakich do
tychczas korzystały ich liczące spo
ro członków wspólnoty reformowa
ne. »Dysydenci« nie mieli prawa 
sprawować funkcji urzędowych czy 
wojskowych, nie mogli też uprawiać 
działalności lekarskiej czy prawni
czej. Także z niektórych cechów u- 
suwano ludzi dochowujących wier
ności RRR — »religii rzekomo re
formowanej«. Całe życie osobiste 
stopniowo dostaje się pod nadzór, 
począwszy od narodzin, położna 
musi być katoliczką (...), protestan
tom odebrano- nawet prawo do 
ostatnich chwil, umierających od
wiedzali sędziowie, domagając się 
od nich nawrócenia.”
Edykt „rewokacyjny” z roku 1685 
tylko uwieńczył ten proces, skazu
jąc heterodoksyjny kult na banicję. 
Niektórzy, co światłejsi, odcinali się 
od tego barbarzyństwa, ale inni ,„ze 
strachu czy przekonania uważali za 
konieczne przyklaskiwać tym po
czynaniom”. Protestanci udawali się 
więc na wygnanie. Rezultatem tego 
wszystkiego,, prócz strat material
nych, było. spustoszenie moralne w 
narodzie i elicie rządzącej. Prakty
kowano „przymusowo nawrócenia, 
zwane drago na darni, co rzuciło po
nure światło na działania antynan- 
tejskie, pojęte jako zbiorowy gwałt 
na sumieniach.”
Dcpiero Rewolucja Francuska w 
1789 r. ostatecznie równouprawniła 
hugenotów, ale zjawisko wojny re
ligijnej jest w Europie żywotne po 
dziś dzień. „Cień tamtych czasów 
— pisze Ladurie — pada na .pej
zaż Belifastu czy Londonderry”. I 
właśnie dlatego obchodzenie rocz
nicy odwołania edyktu nie jest tyl
ko ćwiczeniem z historii.

JM .
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