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C O  W Y  NA TO ? CO W N U ME R Z E  ?
„Gruby paluch moralisty”

Każdy, kto siada za kierownicą samochodu wie, a przynajmniej wiedzieć 
powinien, że najważniejszym mechanizmem w jego pojeździć jest hamulec. 
Wszystko może zawieść — układ zasilania, napędowy, elektryczny, kie
rowniczy — co pociąga za sobą określone skutki, jak niemożn)ość zapale
nia silnika, ruszenia z miejsca, nieoczekiwana zmiana kierunku jazdy itd. 
Ale niesprawny układ hamulcowy grozi natychmiastową katastrofą. W do
datku człowiek prowadzący pojazd do ostatniej chwili nie wie o tym, że 
hamulce rtie działają. Kiedy się dowiaduje, zwykle jest już za późno. Dla
tego nie wolno z warsztatu wypuścić samochodu z niesprawnym układem 
hamulcowym.
Człowiek też ma hamulce — wroidzohe i wykształcone przez odpowiednie 
wychowanie oraz pracę nad sobą. Inaczej działają, ale spełniają nie mniej 
ważną rolę. Niestety, bardzo często są niesprawne i ponosimy katastrofalne 
tego skutki. Rozregulowywanlic trwa dość długo i rozliczne okoliczności 
ten proces przyspieszają. Niedobre stosunki w domu rodzinnym, nieodpo
wiedzialni nauczyciele, rtieodpowiedniia literatura, niepowołani moraliści. 
Zwłaszcza ci ostatni wyrządzają wiele szkody, gdy obłudnic pouczają in
nych, choć sami postępują pfaganinie i w ten sposób podważają wiary
godność obiektywnie słusznych zasad. Co z kolei wywołuje taką reakcję, 
że niektórzy jakby bali się słowa „moralność”, odczuwając je jako coś 
śmiesznego.
W styczniu Teatr Telewizji pokazał sztukę „Nie igra się z miłością” Al
freda de Musset. Jej wymowę moralną, zupełnie jednoznaczną, można 
sformułować w jednym zdaniu: są rzeczy, których robić nie wolnio. Młody 
człowiek, bez żadnych hamulców, całkiem bezmyślnie dążąc do osiągnięcia 
egoistycznlego celu, nie zastanawiając się w ogóle nad skutkami swojego 
postępowania igra sobie z miłością. W rezultacie nie tylko traci miłość 
paniny, z którą miałby i mógłby się ożenić, ale jeszcze doprowadza do 
tragedii prostą dziewczynę, której naiwność i lekkomyślność wykorzystuje. 
Jak zwykle w Teatrze Telewizji, sztuka została poprzedzona prelekcją. 
Jej autor przedstawiając dramaturga i jego dzieło powiedział, że de Mus
set nie narzuca się ze swymi naukami moralnymi. Użył przy tym sarka
stycznego zwrotu o „grubym paluchu moralisty”. Jak gdyby bal się opo
wiedzieć jednoznacznie, aby się nie narazić na śmieszność zajęciem po
stawy „moralisty”. Przy okazji wstępu do intaej sztuki, „Drewniany talerz”, 
ten sam prelegent wyraźnie stwierdził, „że nie chce być moralistą”. Po
wstaje wrażenie, że mówienie o moralności, zajmowanie określonego sta
nowiska jest rzeczą śmieszką, niejako niegodną człowieka światłego, który 
powinien stać poi^ad takimi sprawami.
Różni ludzie, nlekonfiec&iiie predestynowani do tego, wyrażają sądy roz
luźniające opory natury moralnej. Pod pozorami obalaniia „przesądów”, 
walki z „drohnpmieszczańską moralnością”, wyzwalania się spod „autory
tatywnych nkkazów religii”, naruszają same podstawy ludzkiego postępo
wania, osłabiają hamulce, a njawet je wyłączają, bo oddziaływanie środ
ków m a s o w e g o  przekazu jest ogrjomnte, zwłaszcza obrazu telewizyjne
go, zaś poczucie odpowiedzialn|ości za słowa — niewielkie. Starożytni nie
zupełnie mieli rację, gdy mówili „verba volanjt” — otóż słowa nie ulatują, 
lecz padają nja grunt chłoniny i tym większy wywierają skutek, tym chęt
niej są przyjmowane, im zgrabniej usprawiedliwiają nasze postępowanie, 
które mogłoby budzić wątpliwości sumienia. A potem, nagle, rozlega się 
bicie na alarm, niejeden z szeroko ze zdziwienia otwartymi oczami stawia 
naiwne pytanie. DLACZEGO?
Otóż DLATEGO, że „myśli ludzkiego serca są złe od jego młodości” (I 
Mojż. 8:21). Skłonność do złego tak zrosła się z naszą naturą, że nie da 
się ich rozdzielić. Stąd wynika konieczność dobregio, niezawodnego działa
nia hamulców. Trzeba je wzmacniać i doskonalić. Mocno w świadomości 
zakodowane „NIE” — nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie 
będziesz kradł, nie będziesz mówił fałszywego świadectwa, nie będziesz 
pożądał — c hr ord niejednego przed katastrofą. Nie trzeba ośmieszać „mo
ralisty”, bo ostrzeżenie — nie rób tego — może w porę przypomnieć za
kodowaną zasadę. Powstrzyma podniesioną rękę Kaina, każe cofnąć się 
przed pokusą złamania bariery wstydu, nie pozwoli sięgnąć po cudzą, spo
łeczną własndść, zamknie usta, zanim pokalają się kłamstwem, nakłoni 
serce do wdzięczności Bogu za to, co nam dał, uchroni przed zawiścią.
A więc — nie przecinajmy przewodów, riie lejmy oleju w tarcze hamul
cowa.

Jest w nim trochę historii, są tez 
teksty odzwierciedlające obraz świa
ta współczesnego.
Kazanie ks. Jerzego Stahla Jesteś
my listem Chrystusowym (s. 3)
adresowane jest do nas, chrześcijan 
żyjących w II połowie XX w., ale 
słowa apostoła Pawła (II Kor. 
stanowiące jego myśl przewodnią, 
mają sens ponadczasowy. Modlitwa 
Dla Syna i dla Twojej większej 
chwały (s. 4) jest dopełnieniem ka
zania.
Dwa artykuły odnoszą się do na
szej przeszłości. Pierwszy to Ewan
gelicy reformowani w daw nym To
runiu pióra prof. Stanisława Salmo- 
nowficza (s. 5); drugi napisała Ur
szula Augustyniak, a jego bohate
rem jest Danliel Naborowski, poeta 
i dworzanin radziwiłłowski (s. 13). 
Zamieszczone w tekście wiersze 
poety nigdzie dotąd nie były publi
kowane.
Kolejny odcinek cyklu Szalom >. 
Kingi Strzeleckiej traktuje o Świę
tach żydowskich (s. 18): jest 1«.
pierwsza część rozmowy na ten te
mat.
Reszta materiałów dotyczy dnia 
dzisiejszego. Trzy teksty noszące 
wspólny tytuł Prześladowany za ob
ronę praw człowieka (s. 7) poświę
cone są osobie ks. Allana Boesaka. 
prezydenta SAKR. aresztowanego w 
ub.r. przez policję RPA, i sytuacji 
ludności kolorowej w tym kraju: 
tłumaczyły je Wanda Mlicka i He
lena Ratomska. Artykuł Haliny 
Bortnowskiej zatytułowany Hospi
cjum pmawia genezę, ideę, inicjaty
wy i trudności krakowskiego Towa
rzystwa Przyjaciół Chorych Hospi
cjum (s. 11).
Współczesne problemy moralne po
rusza felieton Gruby paluch mora
listy, zamieszczony w rubryce Co 
Wy na to? (s. 2), recenzję z wyda
nej niedawno Encyklopedii Kato
lickiej zawiera rubryka Wśród 
książek (s. 20). a Przegląd ekume
niczny (s. 22) daje obraz życia 
Kościołów w kraju i na świecie.

N A S Z A  O K Ł A D K A :
Za uciskanymi czarnymi ks. 
Boesak ujmuje się w poczuciu 
odpowiedzialności wobec Ewan
gelii (patrz s. 7)
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KS. JERZY STAHL

Jesteśmy listem Chrystusowym
Wy jesteście listem naszym, napisanym w sercach naszych, znanym i czy
tanym przez wszystkich ludzi; wiadomo przecież, że jesteście listem Chry
stusowym sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramen
tem, ale Duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na tab
licach serc ludzkich. A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu, nic 
jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz 
zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami 
nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, bo litera .zabija, duch zaś ożywia.

I Kor. 3:2—6

Siostry i Bracia, Kochani,
Po dwóch tysiącach lat, które minęły od cza
sów Jezusa, nasz świat pozostał właściwie taki 
sam. Oczywiście, zmieniły się warunki życia, 
rozwinęła cywilizacja i technika, człowiek zdo
bywa coraz większą wiedzę, wydaje się potęż
niejszy niż niegdyś, ujarzmia siły przyrody 
i sięga gwiazd. A jednak... ciągle jest taki sam. 
List Apostoła Pawła skierowany był do zboru 
w Koryncie. Ale przecież Koryntianie to nikt 
inny, jak nasi bracia rodzeni, borykający się 
z takimi samymi problemami jak my i tak sa
mo daleko odchodzący w praktyce życia co
dziennego od wspaniałej prawdy Ewangelii. 
I jak tam trudno było Apostołowi trafić do serc 
ludzkich i przemienić je, tak samo trudno tra
fić dzisiaj do naszych serc i dokonać ich prze
miany. Z wielkim trudem toruje sobie Ewan
gelia drogę do ludzi! Zdawać by się mogło, że 
po dwóch tysiącach lat nieustannego drążenia 
serc przez apostolskie zwiastowanie ludzie 
wreszcie je pojęli i przyjęli za swoje, a więc 
ten świat dzisiejszy powinien być lepszy. A 
jednak... Nadal trwa niesprawiedliwość, ucisk, 
nienawiść, chęć dominowania jednych nad dru
gimi, potworne dysproporcje już nie tylko w 
skali poszczególnych krajów, ale całych części 
świata, gwałty, wojny, zbrojenia pochłaniają
ce środki, które mogłyby pokryć potrzeby gło
dujących narodów, służyć rozwojowi ludzkości 
i szczęściu. Nieodparcie nasuwa się pytanie, 
jak w świetle tych faktów przedstawiają się 
słowa Jezusa: błogosławieni miłosierni... błogo
sławieni pokój czyniący...
Jak niegdyś do Koryntian, tak samo dziś d o 
n a s kierowane są słowa Apostoła: wy jesteś
cie listem Chrystusowym, pisanym nie atra
mentem, ale Duchem Boga żywego, nie na 
martwym papierze czy kamieniu, ale na ży

wych ludzkich sercach. Nie jesteście bezdusz
nymi, martwymi świadkami, ale ż y w y m i  
świadkami ż y w e g o  Jezusa Chrystusa. Wiel
ka prawda zawarta jest w tych słowach, praw
da, która powinna każdego z nas inspirować 
i zarazem ostrzegać: każdy prawdziwy chrześ
cijanin — czy chce tego, czy nie chce — jest 
żywym listem, jest żywą reklamą, jest żywym 
świadectwem o Jezusie Chrystusie i Jego Koś
ciele. ,,Wy jesteście listem znanym i czytanym 
przez w s z y s t k i c h  ludzi” — mówi Apostoł. 
Cześć Chrystusa i cześć Jego Kościoła spoczy
wa zatem w naszych rękach, w rękach każdego 
z nas! Wielka jest odpowiedzialność, jaka spa
da na każdego wyznawcę Jezusa Chrystusa w 
każdym czasie, sytuacji i różnych uwarunko
waniach.
Świadomość tego jest potrzebna i nam dzisiaj, 
a może szczególnie dzisiaj i tutaj, gdy wydaje 
się, że takie wartości, jak wierność, prawda, 
miłość — upadły, a niekiedy sądzić by można, 
że zapomnieliśmy, iż jesteśmy ludźmi i że ci 
inni wokół nas też są ludźmi... Oto przykład: 
głośna ostatnio sprawa założenia w Nowej Hu
cie Hospicjum — Domu Skutecznego Współ
czucia*. Pomijam tu wszystkie trudności for
malno-prawne, blokujące tę inicjatywę bronie
nia prawa człowieka do godnego umierania, 
chcę natomiast zwrócić uwagę na wstrząsają
cy w swej wymowie protest potencjalnych są
siadów przyszłego Hospicjum, mieszkańców po
bliskiego osiedla. Piszą oni, że będzie ono „ne
gatywnie oddziaływać na zdrowie psychiczne 
młodych, jak i dorosłych mieszkańców”. Od 
takiej postawy już tylko krok dzieli nas od 
pokusy usunięcia ze swego otoczenia wszyst
kich ludzi, którzy są inni, a więc także niepeł-

Informacja na ten temat — patrz. s. 11 (red.).
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nospraw nych, starych, schorowanych... Wspo
m inam  o tym, bo niew ątpliw ie pośród protes
tujących znalazło się wielu tzw. dobrych 
chrześcijan, zadowolonych z siebie i swej reli
gijności. Jak  bardzo jednak dbają oni przy tym
0 swój kom fort psychiczny!

Kochani,
Lubim y osądzać innych, ich postępowanie, 
w artości etyczne, lubim y doszukiwać się źdźbła 
w oku bliźniego. Nie zapominajm y jednak, że
1 na nas patrzą, że i nas osądzają, że osądzają 
Kościół na podstawie jakości ludzi, którzy go 
tworzą, że osądzają samego Jezusa Chrystusa 
na podstaw ie jakości Jego naśladowców. My 
m usim y być pięknym , czystym, interesującym  
i pociągającym  listem  Chrystusowym , nie m ar
tw ym  listem  pełnym  frazesów i słów bez po
krycia, ale żywym listem  ,,znanym  i czytanym  
przez wszystkich ludzi” , listem  pokazującym  
św iatu i n n e  praw dy, i n n e  praw a, i n n e

postawy i wartości niż te, które nas otaczają 
i dom inują w świecie, w którym  żyjem y.

A jeśli w ydaje się nam, że jesteśm y słabi, jeśli 
boimy się, że nie sprostam y tem u zadaniu, pa
m iętajm y, że nie m usim y liczyć tylko na włas
ne siły. Apostoł przypom ina nam: „nie jako- 
byśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie 
i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Bo
ga” . To Bóg „uzdolnił nas, abyśmy byli sługa
mi nowego przym ierza” , nie sługami przepisów 
spełnianych „odtąd-dotąd” , ale sługami p rzy
m ierza miłości o tw artej na wszystkich ludzi. 
On pomaga nam  przełam ywać naszą słabość 
i niedoskonałość, On powołuje nas do uświęce
nia i służby, On chce, byśmy byli Jego świad
kami w świecie. Nie zm arnujm y tej szansy — 
szansy dla nas i dla tych, wśród których żyje
my, szansy zbawienia i życia na wieki. Amen.

Kazanie wygłoszone w warszawskim kościele refor
mowanym, transm itowane przez Polskie Radio 2(1 
października 1985.

Dla Syna i dla Twojej

większej chwały!

Panie i Boże nasz, 
stawiasz przed nami trudne zadanie 
dotarcia do braci i sióstr 
z poselstwem Twojej Ewangelii.
Chcesz, byśmy byli Twoim listem, 
zaadresowanym do świata 
i czytanym przez wszystkich.

Ty wiesz, jak nieudolni z nas zwiastuni 
Twojej Miłości i Prawdy.
Ty wiesz, że często sił nam nie staje, 
by pośród tak jawnie triumfującego zła 
życiem własnym świadczyć, 
żc Twoje dobro już zwyciężyło świat!

Prosimy Cię zatem, Miłosierny,
0 Twoją moc i prowadzenie, 
abyśmy byli w każdych okolicznościach 
Twoim prawdziwym listem,
wiarygodnymi świadkami Twej miłości i wierności. 
Bo Ty jesteś Panem miłującym i wiernym, 
a łaska Twoja trwa na wieki!

Dodaj nam sił i obdarz wytrzymałością,
abyśmy i my umieli dochować Ci miłości i wiary,
a na łaskę odpowiadać wdzięcznością.
Pomóż nam pośród różnorodnych prób
1 tak prowadź po drodze życia, 
aby nasze świadectwa o Tobie, 
składane słowem i czynami,
nie w ystawiało Ciebie i Twego Kościoła na szyderstw a, 
lecz zdobywało serca ludzkie: dla Syna 
i dla Twojej większej chwały. Amen.
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STANISŁAW SALMONOWICZ

Ewangelicy reformowani w dawnym Toruniu
Ewangelicyzm upowszechnił się 
w Toruniu w pierwszej poło
wie XVI wieku. Naliczniej- 
szym wyznaniem był lutera- 
nizm przyjmowany pod wpły
wem związków Torunia z mias
tami niemieckimi. Od 1548 r. 
pojawili się tam bracia czescy, 
wygnani ze swej ojczyzny e- 
dyktem Ferdynanda Habsbur
ga, i Toruń stał się ośrodkiem 
czeskobraterskim o znaczeniu 
ogólnopolskim. Kalwiniści sta
nowili mniejszość, ale należa
ło do nich sporo rodzin miej
scowego patrycjatu. Wzajemne 
stosunki między tymi trzema 
wyznaniami ewangelickimi by
ły dość skomplikowane. Stosu
nek luteran do braci czeskich 
był niechętny, a biskup Giese 
doprowadził nawet do tego, że 
część z nich została z Torunia 
wygnana. Między tymi, którzy 
pozostali, i ewangelikami re
formowanymi doszło dość szyb
ko do porozumienia. Przyjęte 
zostały obustronnie postanowie
nia unii zawartej w Koźminku 
w 1555 r. między braćmi czes
kimi a Jedno tą Małopolską, 
zgodnie z którymi każde z tych 
wyznań zachowało jednak swo
ją odrębność kultową i organi
zacyjną. Ale oficjalnym wyzna
niem ewangelicyzmu toruńskie
go stał się w latach 1557—1558 
luteranizm.

W praktyce luteranizm odgry
wał w Toruniu rolę religii pa
nującej i przez długi czas rów
nież katolicy byli dyskrymino
wani przez władze miasta. Sto
sunki między luteranami a re
formowanymi nie były jednak 
złe (reformowani mieli we wła
dzach miasta swych przedsta
wicieli) i aż po pierwsze dzie
siątki lat XVII wieku istniała 
swego rodzaju koegzystencja 
obu wyznań. Jej wyrazem było 
powoływanie kaznodziejów, 
zwłaszcza władających języ
kiem polskim, spośród Jednoty 
Czeskiej i polskich kalwinistów.

Już jednak generalny synod 
polskich ewangelików, obradu
jący w Toruniu w 1595 r., wy
kazał, że jedność ewangelicy
zmu w Prusach Królewskich 
trudna będzie do zrealizowania, 
przede wszystkim właśnie z po
wodu sprzeciwu władz wieRtich 
miast. Władze toruńskie zdecy
dowanie sprzeciwiły się uchwa
łom synodu. Zezwoliły wpraw
dzie na odprawianie nabo
żeństw reformowanych w koś
ciele NP Marii oraz w polskiej 
parafii św. Jerzego, położonęj 
za murami miasta, ale nigdy 
w tym okresie nie uzyskali 
ewangelicy reformowani żadne
go z miejskich kościołów na 
swoje wyłączne użytkowanie.

Na przełomie XVI i XVII wie
ku działało w Toruniu wielu 
wybitnych pastorów reformo
wanych. Wielką rolę odegrał 
ks. Jan Turnowski Młodszy (ok. 
1567—1629), który został powo
łany do Torunia w 1610 r. na 
pastora do głównego kościoła 
ewaneglickiego NP Marii. Był on 
zwolennikiem jedności ewange
licyzmu i obiecał, że jako pas
tor oficjalnego zboru toruńskie
go zachowa obyczaje luterań- 
skie. W 1612 r. został seniorem 
całego duchowieństwa toruń
skiego, co nie przeszkodziło je
go równoczesnemu wyborowi 
na seniora vel superintendenta 
Jednoty prowincji wielkopol
skiej. Ks. Turnowski był czoło
wym przedstawicielem polemi
cznego piśmiennictwa różno- 
wierczego w języku polskim, a 
także wybitnym profesorem 
miejscowego gimnazujm akade
mickiego, w którym u progu 
XVII wieku ewangelicy refor
mowani odegrali sporą rolę i w 
którego murach kształciła się 
w tej epoce elita polskiego 
ewangelicyzmu, również refor
mowanego. Słynne stały się an- 
tyjezuickie polemiki Turnow- 
skiego pisane wyborną pol
szczyzną.

W tym okresie toruńscy kalwi
niści reprezentowali otwarty,

bardziej liberalny model wła
dzy i nie brakowało wśród nich 
wybitnych przedstawicieli miej
scowych rodzin patrycjatu, u- 
czonych i lekarzy. Ostre zatar
gi z luteranami zaczęły się do
piero po śmierci ks. Turno- 
wskiego. Ich główną przyczyną 
był fakt, że nowy kaznodzieja, 
Paweł Orlicz, oficjalnie dekla
rował się jako ewangelik re
formowany i dążył do reformy 
Kościoła ewangelickiego w To
runiu. Jednocześnie rosły w 
mieście wpływy ortodoksyjnego 
luteranizmu i prowadziły krok 
po kroku do ograniczenia pozy
cji kalwińskich. W 1645 r. w 
czasie słynnego Colloquium 
Charitativum w Toruniu (pró
ba spotkania wyznań chrześci
jańskich podjęta z inicjatywy 
króla Władysława IV) władze 
miejskie poszły już zdecydowa
nie po twardej linii luteranizmu 
gdańskiego i zakazały nawet 
pastorom Orliczowi i Janowi 
Hyperikowi oficjalnego wystą
pienia w składzie delegacji re
formowanej na Colloquium. W 
drugiej połowie XVII wieku na 
stanowiska kaznodziejów to
ruńskich powoływano już wy
łącznie luteran, a obowiązywa
ło to jako reguła po śmierci os
tatniego miejscowego pastora 
reformowanego Jana Syreniu- 
sza Chodowieckiego (działał w 
latach 1663—1675).

Od tej chwili przed niewielkim 
zborem reformowanym stanął 
problem zapewnienia sobie — 
już poza oficjalną organizacją 
kościelną miasta — możliwości 
wykonywania obrzędów kultu. 
Należy podkreślić, że właśnie w 
okresie od ostatniego ćwierć
wiecza XVII w. po pierwsze 
dziesiątki lat wieku XVIII nie- 
tolerancyjne stanowisko lute
ran uległo zaostrzeniu. Toruń- *

* W artykule używa się wymiennie 
terminów „ewangelicyzm reformo- 
wany” i „kalwinizm” oraz „ewan
gelik reformowany” (lub krócej: 
„reformowany”) i „kalwinista” (red.).
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scy kalwiniści reprezentowali 
natomiast postawę bardziej to
lerancyjną i wielokrotnie na
wiązywali do projektów połą
czenia wyznań ewangelickich. 
Nietolerancja luteran wobec 
katolików w Toruniu była w 
jakiejś mierze odpowiedzią na 
ogromne sukcesy odnoszone w 
całym kraju przez XVII-wiecz- 
ną kontrreformację. Niezależ
nie jednak od tego luteranie 
byli w praktyce nietolerancyj- 
ni wobec wszystkich wyznań, 
zwalczali na przykład arian, 
menonitów, żydów. Władze 
państwowe — królowie polscy 
— rzadko interweniowały w 
sprawy wyznań ewangelickich. 
Warto jednak przypomnieć, że 
Zygmunt III, a okresowo i jego 
następcy, popierał luteran prze
ciwko kalwinistom, uświada
miając tym ostatnim, że przy
wileje wolności religijnej w To
runiu nadano wyłącznie lute
ranom. Warto też dodać, że 
kiedy katolicy doszli do wnios
ku, iż lepiej byłoby widzieć 
obóz ewangelicki rozbity, i na 
odmianę zaczęli bronić kalwi- 
nistów przeciwko atakom lute- 
rańskim — było już za późno.

Wśród toruńskich ewangelików 
reformowanych w drugiej po
łowie XVII wieku — obok pew
nej liczby zamożnych rodzin 
mieszczańskich, głównie Nowe
go Miasta — byli także przed
stawiciele warstw niezamoż
nych, również w podtoruńskich 
wsiach, jak Grębocin i Gursk, 
którzy używali najczęściej ję
zyka polskiego. Można powie
dzieć, że w tym czaisie toruń
ski kalwinizm, i kryptokalwi- 
nizm, grawitował wokół pol
skiego zboru luterańskiego przy 
kościele św. Jerzego, w którym 
językiem liturgicznym był ję
zyk polski.

Jak już wspomniano, po śmier
ci pastora Chodowieckiego Ra
da Miejska odrzuciła możliwość 
korzystania, również w przy
szłości, przez zbór reformowa
ny z kościoła św. Jerzego i NP 
Marii. Decyzję taką podjęto, 
mimo że do reformowanych na
dal zaliczało się kilka wpływom 
wych w mieście rodzin, jak

Lichtfussowie, Zimmermanno- 
wie, Seiffertowie. W ten spo
sób chciano praktycznie ogra
niczyć możliwości wykonywa
nia kultu do domów prywat
nych. Reformowani podjęli jed
nak walkę o swoje prawa i do
magali się trzech rzeczy: pra
wa publicznego wykonywania 
kultu, użytkowania, jak do
tychczas, kościoła św. Jerzego 
wespół z polskim zborem lute- 
rańskim oraz prawa posiadania 
własnego kaznodziei uznanego 
przez miasto (i przez miasto 
przynajmniej częściowo finan
sowanego). Spory z Radą Miej
ską ciągnęły się przez wiele lat: 
interweniowali polscy ewange
licy reformowani (m.in. krajo
wy synod w Chmielniku w 
1676 r.), parokrotnie odwoły
wano się też do decyzji króla 
Jana III Sobieskiego. W rezul
tacie król w liście z 20 VIII 
1676 r. wypowiedział się za 
swobodą kultu, a następnie wy
dał przywilej (z 20 II 1677 r.), 
w którym reformowanym w 
Toruniu przyznał równe prawa 
z luteranami, zażądał udostęp
nienia im kościołów oraz po
wołania kaznodziei. Luterań- 
skie władze miasta były prze
ciwne tym decyzjom, ale ufny 
w opiekę królewską zbór kal
wiński nabył dom przy ulicy 
Szerokiej (do dziś główna ulica 
Starego Miasta) na nazwisko 
kupca E. Rogge i urządził tam 
na parterze mieszkanie dla pa
stora, a na piętrze dom mod
litwy. Na duchownego, pierw
szego opłacanego wyłącznie 
przez zbór, powołano pastora 
polskiego Jana Zygmunta Roki- 
czańskiego, pochodzącego ze 
szlachty czeskiej. W źródłach 
toruńskich określano go zwyk
le nazwiskiem Jan Zygmunt 
(Jan Sigmund). Powołany na 
urząd w 1677 r. wdał się wkrót
ce w dość gorszące spory z se
niorem luterańskim Janem 
Neunachbarem. Spory te paro
krotnie trafiały do rozstrzy
gnięcia w Warszawie, ale tym 
razem decyzje królewskie nie 
były korzystne dla reformowa
nych. Sobieski, który szukał po
parcia władz Torunia i Gdań
ska dla swych planów wojen
nych, przyznał rację władzom 
toruńskim i zakazał reformo

wanym publicznego wyznawa
nia kultu w Toruniu. Ta suro
wa decyzja pozostała jednak, 
podobnie jak i poprzednia ko
rzystna, w znacznej mierze na 
papierze, ale na długi czas 
odebrała reformowanym na
dzieje na publiczne wykonywa
nie kultu w mieście. Aż po póź
ne lata wieku XVIII utrzymy
wał się w praktyce dotychcza
sowy stan faktyczny, tzn. pastor, 
ewangelicko-reformowany (z 
którego stałym utrzymaniem 
zbór miał poważne trudności 
finansowe) wykonywał z pew
nymi ograniczeniami swoje o- 
bowiązki w domu modlitwy 
przy ulicy Szerokiej. W XVIII 
wieku, przede wszystkim z po
wodu akcji zaczepnych kół kâ  
tolickich, nastąpiło pewne zbli
żenie między ewangelikami re
formowanymi i luteranami, cze
go wyrazem był m.in. zwyczaj 
odbywania wspólnych synodów 
od 1712 r. Pierwszy taki wspól
ny synod odbył się właśnie w 
Toruniu. Nadal jednak ortodo
ksyjne duchowieństwo luterań- 
skie szerzyło niechęć do refor
mowanych, która utrzymywała 
się w mieście i w drugiej po
łowie XVIII wieku, mimo że 
elita miasta stosunkowo wcześ
nie przejęła ideały wieku Oś
wiecenia.

Pastor Jan Sigmund działał w 
Toruniu do swej śmierci w 
1697 r. Po nim — mimo trud
ności — lista kaznodziejów zbo
ru kalwińskiego nie wykazuje 
luk. Pastor Fryderyk Klose, 
działający w latach 1758—1776. 
znany był ze swych oświece
niowych poglądów. W 1776 r. 
zbór święcił stulecie swego sa
modzielnego istnienia, niedługo 
potem utracił jednak możliwość 
utrzymywania stałego pastora. 
W 1793 r. rząd pruski, po zaję
ciu Torunia w ramach II roz
bioru Polski, odmówił płacenia 
pensji pastorowi reformowane
mu. Przez długi czas tylko dwa 
razy do roku przybywali do 
Torunia pastorzy reformowani 
w celu odprawiania nabo
żeństw. Mimo to zbór trwał 
nadal jako niewielka wspólno
ta wiernych, chroniąc swojej

Dokończenie na s. 17
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Prześladowany za obronę 
praw człowieka

W „Przeglądzie ekumenlcanym” 
(„Jednota” nr 12/1985) podawaliśmy 
informację o aresztowaniu prezy
denta Światowego Aliansu Kościo
łów Reformowanych, ks. Allana Bo- 
esaka. Przypomnijmy, że po prze
szło trzytygodniowym pobycie w 
areszcie ks. iBoesak został zwolnio
ny za kaucją, ale musiał oddać 
paszport, jest zobowiązany meldo
wać się co dzień na policji i za
broniono mu udzielać jakichkol
wiek wywiadów dla prasy. Jedno

cześnie wniesiono przeciwko niemu 
oskarżenie o naruszenie w czterech 
punktach prawa o bezpieczeństwie 
wewnętrznym.
Ks. Boesak jest od dłuższego czasu 
prześladowany jako obrońca praw 
człowieka, jest też przedmiotem 
rozmaitych oszczerczych ataków. Je
go aresztowanie poruszyło świato
wą opinię publiczną. Uwolnienia ks. 
Boesaka domagało się wielu polity
ków i przedstawicieli Kościołów z 
całego świata.

Niżej zamieszczamy tłumaczenie 
trzech tekstów drukowanych w za
chodniej prasie ewangelicko-refor
mowanej. Pierwszy naświetla tło 
polityczne aresztowania ks. Boesa
ka, drugi to list Edmonda Perreta, 
sekretarza generalnego ŚAKR, o- 
publikowany po jego wizycie w 
więzieniu, trzeci — to orędzie sa
mego ks. Boesaka skierowane do 
wszystkich Kościołów członkowskich 
ŚAKR.

Redakcja

Nasz prezydent aresztowany
Kolorowy duchowny południowoafrykański dr 
Allan Boesak został aresztowany przez połud
niowoafrykańską policję 27 sierpnia 1985 w 
pobliżu Kapsztadu. Ten fakt dotyka boleśnie 
nas, reformowanych, również dlatego, że nasz 
Kościół należy do rodziny 143 Kościołów z ca
łego świata zrzeszonych w Światowym Alian
sie Kościołów Reformowanych, którego dr Bo
esak jest prezydentem. Allan Boesak został 
aresztowany, ponieważ wzywał do wielkiej po
kojowej demonstracji w dniu 28 sierpnia 1985 
przed więzieniem w Pollsmoore, w którym 
przebywa obecnie więziony od 20 lat przywód
ca czarnych w Afryce Południowej Nelson 
Mandela. Aresztowanie pastora Boesaka nie 
powstrzymało demonstracji, w której wzięło 
udział ponad 10 tysięcy osób i która została 
krwawo rozpędzona przez policję. Była ona tyl
ko jednym ogniwem w łańcuchu wystąpień u- 
eiskanej i pozbawionej praw czarnej ludności 
w Południowej Afryce, rozprzestrzeniających 
się z błyskawiczną szybkością w całym kraju. 
W kraju tym 4,5 miliona białych posiada 
wszystkie prawa i dobra, a dla 25 milionów 
czarnych istnieją tylko kajdany. Ta pozbawio
na praw większość przez dziesiątki lat czekała 
cierpliwie na bardziej ludzkie traktowanie 
i zmianę swojej poniżającej sytuacji. Jej ciche 
pukanie zostało jednak zignorowane. Wydaje 
się, że cierpliwość została wreszcie wyczerpana, 
i upokorzani ludzie powstają, by zerwać pęta. 
Za uciskanymi czarnymi, którzy w swoim włas
nym kraju traktowani są jak pozbawieni praw 
cudzoziemcy, pastor Boesak ujmuje się nie

z powodów politycznych, ale w poczuciu odpo
wiedzialności wobec Ewangelii Jezusa Chrystu
sa. Jego działalność nacechowana jest takim 
zrozumieniem niepodzielnej sprawiedliwości 
Bożej, jakiemu dawali wyraz prorocy Starego 
Testamentu.
Allan Boesak namiętnie walczy o godne czło
wieka stosunki w swojej ojczyźnie. Za swoją 
postawę gotów jest płacić wysoką cenę, wciąż 
bowiem jest celem oszczerstw, szkalowania i 
kalumnii. W ten sposób biali fanatycy rasiz
mu chcą go zmusić do milczenia i unieszkodli
wić. Często przebywał w areszcie. Obecnie zos
tał aresztowany ,,na czas nieokreślony”, co jest 
możliwe z powodu wprowadzenia w wielu pro
wincjach Afryki Południowej stanu wyjątko
wego. Allana Boesaka obwinia się również o 
podżeganie do stosowania przemocy. Tuż przed 
aresztowaniem wypowiedział się on w wywia
dzie po raz kolejny przeciwko temu, o co się 
go oskarża: „Chcę ukazać naszemu narodowi, 
że nie należy przechodzić na tę samą płaszczy
znę gwałtu, na jakiej porusza się reżim Pre
torii. Do nas należy jedynie znalezienie sposo
bów pokojowego i wolnego od przemocy pro
testu przeciwko systemowi ciemiężców w Po
łudniowej Afryce”.
Allan Boesak kocha swój naród i swój kraj 
również dlatego, że Bóg w Jezusie Chrystusie 
ujmował się za cierpiącymi. Występuje w ob
ronie wolności, godności ludzkiej i sprawied
liwości; pragnie przyczynić się do zakończenia 
panowania niesprawiedliwości, aby większość 
mieszkańców Afryki Południowej mogła mó
wić śmiało: „nasz” kraj. Pastor Boesak jest
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przekonany, że nastąpi to już w okresie naj
bliższych kilku lat. W dniu 16 czerwca ub. ro
ku zakończył swoje wezwanie do dnia mod
litwy następującymi słowami:
,,Solidaryzując się z najbardziej cierpiącymi, 
modlimy się w tej godzinie kryzysu, by Bóg 
w łaskawości swojej zechciał uwolnić swój lud 
od tyrańskich struktur ucisku i od tych rzą
dzących, którzy stale lekceważą wezwania do 
sprawiedliwości, zawarte w Słowie Bożym 
i zwiastowane przez Kościół Chrystusa, w tym 
kraju i poza nim. Z nieustającym i solennym 
poczuciem nałożonej na nas odpowiedzialności 
modlimy się, by w kraju tym nastało Boże pa
nowanie. Zobowiązujemy się pracować nad je
go urzeczywistnieniem ze świadomością, że pa
nowanie to oznacza Dobrą Nowinę dla ubo
gich, gdyż jeńcy będą wyzwoleni, uciśnieni 
wypuszczeni na wolność, ślepi przejrzą i zwia
stowany będzie miłościwy rok Pana”.
(Reformiertes Kirchenblatt, październik 1985, zeszyt 
10, s. 8)

Tłum. Wanda Mlicka

Odwiedziny u Allana Boesaka
Ust Edmonida Perreta, Sekretarza Generalnego 
Światowego Aliantsu Kościołów Reformowanych

Drodzy Przyjaciele!
Wróciłem właśnie z Afryki Południowej. Jak 
wiecie z mojego listu z dnia 28 sierpnia 1985 
i z wydanego przeze mnie wspólnie z Sekre
tarzem Generalnym Światowej Rady Kościo
łów,, dr Emilio Castro, oświadczenia, natych
miast poprosiłem rząd południowoafrykański
0 pozwolenie odwiedzenia dr. Allana Boesaka 
w więzieniu.
Opuściłem Genewę w niedzielę wieczorem, 
8 września 1985 r., i we wtorek przed połud
niem odwiedziłem dr. Boesaka w Pretorii. Spot
kanie odbyło się nie w więzieniu centralnym, 
gdzie jest on przetrzymywany, ale w centrali 
policji i w obecności majora policji. Trwało 
ono tylko godzinę, ale było bardzo wzruszają
ce. Dr Boesaka uprzedziła o moich ewentual
nych odiwiedzinach jego żona, Dorota, która 
była u niego w piątek poprzedniego tygodnia. 
Do tego listu dołączam tekst napisany przeze 
mnie bezpośrednio po odwiedzinach i oddany 
do dyspozycji prasy w Afryce Południowej
1 w Genewie. Nie jest to dosłowna relacja z na
szej rozmowy, lecz raczej krótki komunikat 
ujmujący istotę niektórych jej punktów.

„W OBECNYCH WARUNKACH POWODZI MI SIĘ 
DOBRZE”

Wydaje się, że nasz prezydent jest zdrowy, 
chociaż zmęczony. Ponieważ nie wolno mi by
ło poruszać w rozmowie powodów i okolicz
ności jego aresztowania, nie mogłem zapytać 
go, co rozumie przez powyższe słowa. Z pew
nością jednak ,,obecne warunki” to warunki, w 
jakich przebywają aresztowani zatrzymani na 
podstawie artykułu 29 ustawy o bezpieczeń

stwie wewnętrznym: chodzi o pobyt w izolat
ce, który może trwać do dziewięciu miesięcy 
i być przedłużony na mocy postanowienia po
licji. Postępowanie sądowe nie jest potem ko
nieczne.
Trudno w tej chwili powiedzieć, dlaczego Do
rota Boesak i ja otrzymaliśmy pozwolenie od
wiedzenia dr. Boesaka, podczas gdy jego ad
wokat, pan Moussa, pozwolenia takiego nie ot
rzymał. Inne osoby — a jest ich kilkadziesiąt 
i liczba ta ciągle wzrasta — które zostały aresz
towane tuż przed uwięzieniem dr. Boesaka, ra
zem z nim albo już po jego zatrzymaniu, do 
tej pory nie otrzymały zezwolenia na czyjekol- 
wiek odwiedziny.

OBECNA SYTUACJA W AFRYCE POŁUDNIOWEJ

Aresztowanie i uwięzienie dr. Boesaka należy 
rozpatrywać na tle ogólnej sytuacji w Afryce 
Południowej. Wymienić tu trzeba.:
1. Narastające niepokoje w wielu częściach 
kraju; i tak np. w jednym rejonie w ciągu 
trzech tygodni zatrzymanych zostało prawie 
2500 osób, z których połowa przebywa w aresz
cie, a reszta ma być postawiona przed sądem 
w późniejszym terminie; codziennie następują 
nowe aresztowania. Fakt, że podczas akcji po
licyjnych ginie młodzież, a nawet dzieci, po
tęguje u kolorowej ludności zdecydowaną wo
lę walki o swoje prawa.
2. Ogłoszony przez rząd „program reform” 
przyczynia się jeszcze do nasilenia niepokojów. 
Po pierwsze dlatego, że te tak zwane reformy 
nie zostały jeszcze w pełni przeprowadzone, po 
drugie, że „reformy” te nie zmieniają systemu 
apartheidu w jego ideologicznym, politycznym, 
gospodarczym i społecznym wymiarze.
3. Szybko pogłębiający się kryzys gospodarczy 
i odmowa udzielania dalszych pożyczek ze stro
ny banków zagranicznych; spadek inwestycji 
w Afryce Południowej; prowadzony z powo
dzeniem przez czarnych bojkot sklepów nale
żących do białych; strajki kolorowej części lud
ności itd.
4. Należy liczyć się z tym, że rząd pod wpły
wem wewnętrznych i zewnętrznych nacisków 
będzie nadal mówił o pertraktacjach. Trzeba 
jednak uściślić pojęcie „pertraktacje”, a także 
wyjaśnić, kim mają być „prawdziwi przedsta
wiciele niebiałych, a zwłaszcza czarnych, 
wspólnot”. Wydaje się, że rząd bynajmniej nie 
jest gotów zaakceptować jako partnerów ewen
tualnych przyszłych pertraktacji ani radykal
nych przywódców wyraźnie popieranych przez 
kolorową większość (jak Nelson Mandela), ani 
innych sił przywódczych cieszących się szero
kim poparciem (jak Zjednoczony Front Demo
kratyczny z dr. Boesakiem). Tej ostatniej or
ganizacji zarzuca się popieranie przemocy, a 
nawet podżeganie do niej, chociaż wielu jej 
członków zobowiązało się do działania bez sto
sowania przemocy. Jednocześnie rząd nie chce 
przyznać, że przemoc jest nieodłącznym skład-
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aikiem systemu apartheidu. Wydaje się, że 
rząd chce mieć do czynienia jedynie z tymi 
silami przywódczymi czarnych, które gotowe 
są działać w obrębie systemu apartheidu. Co
raz wyraźniej widać też, że przeważająca więk
szość niebiałych mieszkańców absolutnie nie 
godzi się na takie pertraktacje.

CELE PODRÓŻY

Mojej podróży przyświecały następujące cele:
1. Bezpośrednie okazanie przyjaźni, opieki i so
lidarności naszemu prezydentowi i jego rodzi
nie.
2. Dobitne okazanie naszego zaniepokojenia sy
tuacją, w jakiej znalazł się nasz prezydent, 
i wyrażenie poparcia dla prowadzonej przez 
niego walki.
3. Przeprowadzenie koniecznych, choć nagłych, 
rozmów z przedstawicielami kilku Kościołów 
członkowskich Aliansu.
W ciągu trzech dni odwiedziłem Johannesburg, 
Pretorię, Durban i Kapsztad. Jestem bardzo 
wdzięczny moderatorowi Kościoła Ewamgelic- 
ko-Prezbiteriańskiego w Afryce Południowej, 
dr. Jean-Francois Billowi, za zorganizowanie 
mojej podróży w tak krótkim czasie.
Spotkałem się z przedstawicielami następują
cych Kościołów (niektórzy z nich podjęli w 
tym celu trudy dalekiej podróży): Kościoła 
Ewangelicko-Prezbiteriańskiego w Afryce Po
łudniowej, Holendersko-Reformowanego Koś
cioła Misyjnego w Afryce Południowej, Kościo
ła Prezbiteriańskiego Afryki, Prezbiteriańskie- 
go Kościoła w Afryce Południowej, Kościoła 
Reformowanego w Afryce (Prezbiterium Trans- 
walu), Reformowanego Kościoła Prezbiteriań
skiego w Południowej Afryce, Zjednoczonego 
Kościoła Kongregacjonalnego Afryki Południo
wej.
Próbowałem skontaktować się z Holenderskim 
Kościołem Reformowanym białych, ale jego 
moderator, K. Potgieter, i pełnomocnik eku
meniczny, P. Rossouw, byli w tym czasie w 
Szkocji na" międzynarodowym spotkaniu Koś
ciołów Reformowanych. Niestety, prawdopo
dobnie z wielu różnych powodów, nie doszło 
do rozmów z przedstawicielami Holenderskie
go Kościoła Reformowanego w Afryce (indyj
ski — grupa z Natalu). Spotkałem się nato
miast z biskupem Desmondem Tutu i przed
stawicielami grup ekumenicznych oraz innych 
Kościołów w Johannesburgu, Durbanie i Kap
sztadzie.
W Kapsztadzie rozmawiałem z p. Dorotą Bo- 
esak i jej rodziną oraz z sekretarką i adwoka
tem dr. Boesaka.

OBAWY

Wielką troską napawa mnie fakt istnienia w 
Afryce Południowej podziałów natury nie ide
ologicznej, lecz praktycznej, przy czym jedne

grupy nie mają pojęcia, co dzieje się w innych. 
Jest to spowodowane nie tyle znacznymi odleg
łościami i brakiem komunikacji, ile specyficzną 
mentalnością i obawą, że konieczne zmiany za
grożą gospodarczym, politycznym i społecznym 
pozycjom grup.

Zaniepokojony jestem również brakiem praw
dziwej współpracy, a przynajmniej kontaktów 
między naszymi południowoafrykańskimi Koś
ciołami członkowskimi. Na tę smutną sytuację 
składa się wiele powodów: liczne wewnętrzne 
problemy każdego z Kościołów, wielkie odleg
łości, a przede wszystkim różnice poglądów co 
do tego, w jaki sposób można pokonać apart
heid. Przedyskutowano już kilka pomysłów 
i planów przezwyciężenia tej sytuacji i należy 
pracować nad nimi dalej.

Jestem wdzięczny, że mogłem w Waszym imie
niu pojechać do Afryki Południowej. Byliście 
z nami podczas rozmowy i modlitwy i obaj 
z dr. Boesakiem modliliśmy się również za was.

Wasz Edmond Perret 
Sekretarz Generalny

NOTATKI Z ROZMOWY

„W obecnych warunkach powodzi mi się dob
rze. Jestem traktowany przyzwoicie. Nie widzę 
powodu, dla którego miałbym być przetrzymy

wany w areszcie przez czas dłuższy.
O mnie i o mojej działalności wszystko jest 
wiadome.

Mam nadzieję, że będę mógł wziąć udział w 
posiedzeniu Komitetu Wykonawczego Świato
wego Aliansu Kościołów Reformowanych w 
New Delhi*.

Moja wiara jest nadal niewzruszona. Jestem 
niezmiennie zdecydowany składać świadectwo 
o prawdzie i sprawiedliwości Ewangelii. Po
twierdzam swoje zobowiązanie nieużywania 
przemocy. Jestem gotów zdać sprawę z mojej 
wiary i działalności przed każdą władzą.

Proszę przekazać wszystkim ludziom i Koś
ciołom na świecie moije podziękowania za 
współczucie i poparcie okazane mnie i mojej 
rodzinie, jak również innym więźniom”.

(Reformierte Kirchenzeitung, 15 października 1985, 
nr 10, s. 263—264)

Tłum. Wanjda MUcka

* Ks. Allan Boesak miał przewodniczyć obradom. Je
go nadzieje nie spełniły się jednak, władze pozbawi
ły go paszportu i nie mógł pojechać do Delhi. Obra
dy toczyły się w dniach 15—19 paźdzniemika 1985 
(patrz: „Przegląd ekumeniczny”). Red.
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Orędzie ks. dr Allana Boesaka 
Prezydenta Światowego Aliansu 
Kościołów Reformowanych

Do wszystkich Kościołów czlosrikowskich

Drodzy Bracia i Siostry,
Rok 1985 ma się ku końcowi. Był to dla mnie 
rok szczególnie i niezwykle ciężki. Wszyscy 
przeżyliśmy wiele wstrząsów i krytycznych 
chwil: wyrachowaną, złośliwą kampanię pod
burzającą, ciągłe groźby zamachów na życie, 
utrudnienia pracy oraz ciągle powracającą, na
rastającą falę politycznego ucisku i przemocy. 
W wielu częściach RPA, zamieszkałych przez 
czarną ludność, ogłoszono stan wyjątkowy 
(trwający do dzisiaj). Tysiące ludzi znajduje 
się w więzieniach, niektórzy stracili życie. 
Przeciwko naszemu narodowi zamieszkującemu 
townshipy* prowadzona jest wojna i nawet 
dzieci muszą ponosić konsekwencje brutalnych 
akcji rządu, który chce złamać trwający opór 
przeciwko apartheidowi. Przez 25 dni byłem 
trzymany w areszcie.

W tych ciężkich chwilach moja rodzina i ja 
otrzymaliśmy tysiące listów z zapewnieniami 
o poparciu i modlitwach. Niestety, nie mogę 
osobiście odpisać na wszystkie te listy. Za po
średnictwem ,Reformierte Perspektiven” kieru
ję te kilka słów odpowiedzi i mam nadzieję, 
że do wszystkich one dotrą. Krąg odbiorców 
będzie jeszcze większy wtedy, gdy list ten zos
tanie przedrukowany przez czasopisma koś
cielne.

To wspaniałe poparcie, którego doświadczy
liśmy, dodawało nam siły i otuchy. Moja żona

Dorota, nasze dzieci i ja jesteśmy bardzc 
wdzięczni za te znaki miłości i solidarności. 
Dziękuję za nie również w imieniu władz Koś
cioła (N. G. Sendingkerk) w Bellville. Byłem 
otoczony murem modlitwy, chroniony Bożą 
łaską i krzepiony Waszą miłością. Po takich 
doświadczeniach zyskaliśmy nowe siły i nabra
liśmy mocniejszego niż kiedykolwiek prze
świadczenia o słuszności naszej sprawy. Nie 
było to łatwe, ale przekonałem się, że warto 
cierpieć dla prawdy, pokoju i sprawiedliwości. 
Trudności można przezwyciężać. Wielu jeszcze 
cierpi, walka ze złem w Republice Południowej 
Afryki toczy się dalej. Dobrze jest jednak mleć 
świadomość, że tylu ludzi stale nas popiera 
i troszczy się o nasze sprawy. Umocniłem sję 
w wierze i teraz nie mam już żadnych wątpli
wości, że Bóg pragnie zrealizować swój plan 
zbawienia, aby przybliżyć całemu naszeńiu na
rodowi królestwo pokoju i sprawiedliwości.

Dziękuję bardzo za wszystko, co dla mnie uczy
niliście. Niech Was błogosławi Bóg we wszyst
kim, co czynicie.

Wasz Allan Boesak 
sługa Chrystusa

(Reformierte Perspektiven, nr 242, 1985, s. 1)
Tłum. Helena Ratomska

* Wyraz „township'’ nie ma odpowiednika w języku 
polskim. Oznacza on (w przypadku RPA) obszar wy
znaczony do zamieszkania i przebywanie niebiałej 
ludności, a więc rodzaj getta. W RPA istnieją od
dzielne townshiipy dla ludności czarnej oraz tzw. ko
lorowej (Hindusi, Chińczycy itd.). Przyp. tłum.

Pan jest mocq i siłq mojq,
On stał się wybawicielem moim...
Nie umrę, ale będę żył 
i będę opowiadał dzieła Pana.

Ps. 118:14.17

Życzenia pokoju i radości w imieniu Zmartwychwstałego Pana 
Czytelnikom i Przyjaciołom

składa redakcja
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HALINA BORTNOWSKA

Hospicjum

U początków Towarzystwa Przyjaciół Chorych 
Hospicjum leży inicjatywa Zespołu Studyjne
go działającego w największej wówczas para
fii w naszym kraju NMP Królowej Korony 
Polskiej w Nowej Hucie, skupionej wokół sław
nego kościoła Arki Pana. Przypomnijmy: Ze
społy Studyjne powołał w swej archidiecezji 
kardynał Karol Wojtyła dla współpracy w przy
gotowaniu i przeprowadzeniu Synodu. Jeszcze 
w latach siedemdziesiątych praca nad tema
tem ,»Wyrażanie miłości” uświadomiła Zespo
łowi wielki problem, jakim jest konfrontacja 
człowieka z umieraniem i śmiercią. Zadawano 
sobie pytanie, jak można skutecznie okazywać 
miłość tym, którzy odchodzą wśród tylu cier
pień? Refleksja nad przeżywaną bezsilnością 
i pragnieniem niesienia skutecznej pomocy do
prowadziła do kontaktu z ideą i ruchem opieki 
hospicyjnej. Inicjatorka tego ruchu, dr Cicely 
Saunders, twórczyni Hospicjum św. Krzyszto
fa w Londynie, podczas swej wizyty w Polsce 
odwiedziła także parafię, w której powstała 
myśl zbudowania polskiego Hospicjum. Był to 
projekt ponad siły jednej, nawet największej 
parafii i w samym swoim założeniu wymagają

cy bardzo szerokiej współpracy wielu ludzi 
dobrej woli, nie tylko katolików i nie tylko 
wierzących. Po latach namysłu i zdobywania 
doświadczeń w roku 1980 rozpoczęto odpo
wiednie starania, a we wrześniu 1981 zareje
strowane zostało Towarzystwo Przyjaciół Cho
rych Hospicjum, działające na terenie woje
wództwa krakowskiego, ale w szczególny spo
sób, przez grupę członków-założycieli związane 
z Nową Hutą. Nie przypadkowo właśnie tam 
powstała taka inicjatywa — tam bowiem tra
dycyjna kultura chłopska i hutnicza musi szu
kać swej dalszej drogi rozwoju i wyrazu w no
wych warunkach. Należy do niej przeświadcze
nie, że rodzina i sąsiedzi powinni towarzyszyć 
swym bliskim także w obliczu śmierci, usługa
mi i obecnością łagodząc ból rozstania. Dla tej 
kultury śmierć nie jest szokującym skandalem, 
który należy ukrywać, choćby kosztem dodat
kowego cierpienia i zaniedbania potrzeb tych, 
którzy nie przestają umierać w porę i nie w 
porę mimo wszelkich postępów medycyny i 
techniki.
Strach przed umieraniem zrodził koncepcję 
eutanazji — przyśpieszania śmierci osób, które

11



zdaniem własnym lub zdaniem innych niepot
rzebnie się męczą i obciążają społeczeństwo 
obowiązkiem opieki. Nie tu miejsce na dysku
sję o eutanazji, ale trzeba powiedzieć, że ruch 
hospicyjny jest praktyczną odpowiedzią na to 
wyzwanie moralne i wyrasta z przekonania, że 
wyrazem szacunku i miłości nie jest dobijanie, 
lecz prawdziwie pomocna opieka.

Istnieją metody zapobiegania bólowi i usu
wania innych męczących oraz upokarzających 
objawów choroby nawet w tym stadium jej 
rozwoju, które nie rokuje już żadnych nadziei. 
Są one wprawdzie pracochłonne i wymagające 
wysiłku, ale w większości przypadków okazują 
się skuteczne. Jak dotąd, metody te rzadko są 
jednak konsekwentnie stosowane. Brak na to 
warunków — przede wszystkim brak ludzi 
przygotowanych i dysponujących czasem na tę 
pracę, a także brak miejsca i spokoju w miesz
kaniach i szpitalach. U podłoża tej sytuacji le
ży nieuświadomione przekonanie, że póki jest 
tyle innych pilnych potrzeb i nie rozwiązanych 
problemów, nie warto inwestować w coś tak 
nieproduktywnego jak umieranie... O perspek
tywie własnego umierania, o nieszczęściu, któ
re może dotknąć najbliższych, lepiej nie myś
leć. Ruch hospicyjny wyrasta z odmiennej po
stawy, która w polskiej tradycji nie jest czymś 
nowym. Towarzystwo Przyjaciół Chorych Ho
spicjum wychodzi z założenia, że każda chwila 
ludzkiego życia ma bezwzględną wartość, a 
skuteczne współczucie wobec umierających jest 
wielkim dobrem nie tylko dla odchodzących, 
lecz i dla tych, którzy zostają: dla rodzin i 
wspólnot, dla ich zdrowia psychicznego i roz
woju etycznego. Polskie Hospicjum ma być 
oparte na wewnętrznej solidarności rodzin i so
lidarności pomiędzy rodzinami w godzinach 
nieszczęścia. Jest to solidarność sprawdzo
na. Jej istnienie obserwujemy na niemal 
każdej sali szpitalnej. W Hospicjum le
karze i pielęgniarki będą świadomie pod
trzymywać odruchy takiej solidarności, po
zostawiając bliskim i przyjaciołom bardzo 
znaczny udział w pielęgnowaniu pacjentów 
i utrzymaniu domu. W szpitalu odwiedzający 
czują się gośćmi, a nieraz intruzami, w Hos
picjum będą współpracownikami, członkami 
skupionego wokół pacenta zespołu. Nie będą 
też bezsilni, zdezorientowani, zdani na podej
rzenia i demoralizujące próby uzyskania pro
tekcji. W atmosferze zaufania i spokoju będą 
mogli spełnić uznawany przez siebie obowiązek 
troski i opieki do końca. Hospicjum pragnie 
być szkołą takiej postawy.
Takie jest źródło inicjatywy ludzi z Nowej Hu
ty i osób, które się do nich przyłączyły prag
nąc stworzyć ośrodek opieki hospicyjnej. Za
pewni on bezpośrednią pomoc wprawdzie nie
wielkiej grupie pacjentów (ok. 30 łóżek), ale 
jednocześnie będzie stanowił oparcie dla opie
ki nad umierającymi w domach. Opracowany 
został projekt budynku przystosowanego do 
szczególnych potrzeb tego typu pacjentów i ich 
rodzin. Dzięki przykładowi i szkoleniu rodzin, 
pielęgniarek i lekarzy ośrodek miałby wpływ

na stan opieki nad umierającymi w znacznie 
szerszym zakresie niż czysto lokalny. Jego nie
zależność pozwalałaby przy tym zapobiegać 
sytuacjom, w których ktoś mógłby znaleźć się 
w Hospicjum inaczej niż z własnej woli. Każ
dy przypadek będzie traktowany indywidual
nie i z wielką troską o przeżycia i stan psy
chiczny pacjenta. Osoby obawiające się, że 
przez umieszczenie w Hospicjum pacjenci do
znają szoku dowiadując się, co ich czeka, mo
żemy całkowicie uspokoić: właśnie personel 
Hospicjum to ludzie liczący się z wrażliwością 
innych. Dość jest obecnie pacjentów, którzy 
wiedzą, że czeka ich śmierć, i wskutek wiel
kich cierpień nawet jej pragną. Tym właśnie 
pragniemy przede wszystkim pomóc. Hospi
cjum nie będzie ponadto zakładem, z którego 
już się nie wychodzi. Wielu pacjentom można 
tak ustawić leczenie, by jeszcze wrócili do do
mu na pewien czas. Dzięki bardzo starannej 
fachowej opiece żadna szansa wyleczenia czy 
zahamowania objawów chorobowych nie zosta
nie zaniedbana. Nie będzie to miejsce oczeki
wania na karawan, lecz dom skutecznego 
współczucia, gdzie aż do śmierci trwa życie — 
oaza życia bez upokorzeń, w pełnej akceptacji 
każdego takiego, jakim jest. To jest nasz ideał, 
a sukcesy ruchu hospicyjnego na całym świecie 
dowodzą, że warto się trudzić i robić, co moż
na, dążąc do tego ideału.

Obecnie krakowskie Towarzystwo Przyjaciół 
Chorych Hospicjum kontynuuje bardzo trudne, 
wręcz dramatyczne, starania o budowę domu — 
Hospicjum w Nowej Hucie (patrz „Tygodnik 
Powszechny” nr 38 z 22 września 1985). Jed
nocześnie tworzymy zespół opieki hospicyjnej 
złożony z ochotników uczestniczących w co
rocznie organizowanych kursach. Możliwości 
tego zespołu są jeszcze bardzo skromne, ogra
niczone do opieki nad kilkoma zaledwie osoba
mi. Oprócz ochotników potrzebne są pielęgniar
ki, które wyspecjalizowałyby się w tej dzie
dzinie. Pragniemy kilka w tym celu zatrudnić. 
Szukamy kolejnych przyjaciół naszej sprawy 
w kraju i za granicą, którzy udzieliliby popar
cia duchowego lub materialnego, którzy mogli
by służyć swą pracą, pomocą organizacyjną 
i finansową. Zależy nam także na szerzeniu 
znajomości zagadnienia i właściwym informo
waniu o celach i potrzebach Towarzystwa. 
Wszystkim, którzy to już robią — dziękujemy. 
I w naszym imieniu Anioł mówi: „Zrób, co mo
żesz”.

Członkiem wspierającym Towarzystwa Przyjaciół 
Chorych Hospicjum może zostać każdy, kto jest go
tów udzielać Towarzystwu pomocy w realizowaniu 
jego zadań i opłacać składki członkowskie. Zasadni
cza składka członkowska wynosi 600 zł rocznie (6000 
zł dla instytucji), lecz składkę może zastąpić prak
tyczny wkład pracy (ze statutu Towarzystwa).
Adres TPCh Hospicjum: ul. Garncarska 11; 31-115 
Kraków. Telefony: prezes 22-76-13, sekretariat 22-99-00, 
wewn. 227. Konta: krajowe — NBP IV OM Kraków 
35044-95123-132, dewizowe — Bank PKO S.A. O/Kra- 
ków A 1523-327370 2151544.
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URSZULA AUGUSTYNIAK

Daniel Naborowski
poeta i dworzanin radziwiłłowski

Daniel Naborowski (1573—1640) to 
jeden z najwybitniejszych poetów 
polskiego manieryzmu a zarazem 
lekarz, filolog i intelektualista, uczeń 
Galileusza i znajomy wielu wybit
nych osobistości ówczesnej Europy, 
a także wieloletni sługa i powiernik 
ewangelickiej linii książąt Radzi
wiłłów, wybitny działacz Jednoty 
Litewskiej i dyrektor (prezes) syno
du.
Ta niesłychanie barwna postać, tak 
charakterystyczna dla burzliwej 
epoki przełomu renesansu i baroku, 
zasługuje na prezentację tym bar
dziej, że niemal przez trzysta lat 
pozostawała w zapomnieniu. Twór
czość Naborowskiego podzieliła bo
wiem losy utworów innych zapom
nianych poetów wieku XVII — 
„wieku rękopisów” — jak: Wacław 
Potocki, Jan Andrzej i Zbigniew 
Morsztynowie. Za życia cieszyli się 
oni wielkim uznaniem i, choć nie 
troszczyli się o druk swoich wier
szy, były one skwapliwie przepisy
wane w szlacheckich silva rerum. 
Przez następne stulecia rękopiś
mienne zapisy poezji Naborowskie
go niszczały w zakamarkach archi
wów i bibliotek. Dopiero na począt
ku dwudziestego wieku pamięć o 
nim wskrzesił Aleksander Bruckner, 
ogłaszając w 1911 roku Wiry darz 
poetycki Jana Jakuba Trembeckie
go — rękopiśmienną antologię lite
ratury XVII wieku powstałą w śro
dowisku radziwiłłowskim, w któ
rym żyła tradycja poety. W 1936 r. 
powstał pierwszy zarys biografii 
Naborowskiego, a w 1961 roku Jan 
Diirr-Durski wydał pierwszy zbiór 
jego poezji.

To ponowne odkrycie Naborowskie
go wymagało od badaczy niemal de
tektywistycznych zabiegów, by zre
konstruować go jako autora — na 
podstawie rozproszonych odpisów 
wierszy — i jako człowieka — na 
podstawie nielicznych wzmianek 
biograficznych w korespondencji za
chowanej w Archiwum Książąt Ra
dziwiłłów.
Losy poety są pod wieloma wzglę
dami typowe dla tej części zuboża
łej młodzieży szlacheckiej, która w 
końcu XVI wieku, wyzuta ze spo
koju ziemiańskiego bytowania, mu
siała szukać chleba i doli w obcych 
krajach.
Daniel Naborowski pochodził z ro
dziny herbu Podkowa, ze wsi Na- 
borowo pod Zakroczymiem na Ma
zowszu. Już jednak dziad poety, 
Stanisław, utracił ubogą ojcowiznę 
i przeniósł się wraz z rodziną do 
miasta. Brak wiadomości o rodzi
cach przyszłego poety. Wiemy jedy
nie, że urodził się on w 1573 roku, 
prawdopodobnie w Krakowie, i że, 
oprócz wychowania „w bojaźni Bo
żej”, nie odziedziczył po ojcu żad
nego spadku. Jego wczesna młodość 
nie była więc łatwa. Niewątpliwie 
jednak już wówczas zrodziła się w 
nim, tak charakterystyczna dla póź
niejszej postawy życiowej, chęć wie
dzy i poznania, skoro — zapewne 
kosztem dużych wyrzeczeń — zdo
był środki na studia za granicą. 
Miał siedemnaście lat, kiedy w 
styczniu 1590 roku zapisał się na 
uniwersytet w Wittenberdze, gdzie, 
znając już najwidoczniej dobrze ła
cinę, korzystał z wykładu kursu 
magisterskiego obejmującego naukę

greki, autorów greckich, Politykę 
i Etykę Arystotelesa, matematykę i 
astronomię. W 1593 roku przeniósł 
się na studia medyczne na uniwer
sytecie w Bazylei, gdzie napisał po 
łacinie dwie rozprawy medyczne, 
dedykowane Wacławowi Leszczyń
skiemu, późniejszemu kanclerzowi 
wlk. koronnemu, i młodym magna
tom z Litwy — Naruszewiczom, co 
wskazuje na środowisko, w jakim 
się wówczas obracał. Następnie wy
jechał do Francji. W połowie 1595 
roku słuchał wykładów prawa 'W 
Orleanie, zdobywając duże uznanie 
młodzieży akademickiej, która obra
ła go asesorem nacji germańskiej 
(obejmującej wszystkie kraje na 
wschód od Renu, a więc i Polskę). 
Po zwiedzeniu krajów niemieckich, 
w 1596 roku znalazł się w Stras
burgu.
Studia Naborowskiego za granicą 
miały w dużym stopniu charakter 
studiów średniowiecznego żaka węd
rownego. Gnębił go ciągły niedo
statek, toteż musiał szukać stale no
wych źródeł zarobkowania. Wy
kształcenie zdobyte na kilku wy
działach uniwersyteckich dało mu 
przede wszystkim solidne przygoto
wanie filologiczne — ówcześni le
karze i prawnicy byli bowiem prze
de wszystkim komentatorami auto
rów starożytnych. Przygotowanie to 
zaowocowało już w czasie studiów 
w Bazylei pierwszymi próbami 
twórczości łacińskiej w postaci prze
róbek wierszy Horacego i ód na 
cześć wybitnych Polaków w spo
łeczności studenckiej. Zadecydowało 
to o dalszych losach Naborowskie
go, który, zamiast mieszczańskiej 
kariery lekarza lub wykładowcy 
uniwersyteckiego, wybrał rolę nau
czyciela języków i panegirysty, ofe
rując swe usługi podróżującym sy
nom magnackim. Jako nauczyciel 
języka francuskiego i niemieckiego 
zetknął się w Strasburgu w 1595 
roku z księciem Januszem Radzi
wiłłem, synem Krzysztofa „Pioru
na”, hetmana wlk. litewskiego — 
późniejszym swym protektorem ■— 
i z młodym Rafałem Leszczyńskim, 
jednym z najwybitniejszych przy
wódców wyznania ewangelicko-re
formowanego w Koronie. Jako wy
chowawca i ochmistrz dworu Lesz
czyńskiego znalazł się w 1601 roku 
w Padwie, gdzie w następnym roku 
pobierał wraz ze swym podopiecz
nym lekcje inżynierii wojskowej u 
najsłynniejszego uczonego epoki no
wożytnej, Galileusza.
W tymże roku 1602, po dwunastu 
latach pobytu za granicą, postano
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wił skorzystać z propozycji Janu
sza Radziwiłła i jako jego lekarz, 
sekretarz i powiernik osiadł na sta
łe w kraju. Od tego momentu ży
cie Naborowskiego związane jest z 
losami birżańskiej — ewangelickiej 
linii Radziwiłłów.

Wejście w służbę młodego magna
ta, przed którym otwierały się wiel
kie możliwości działania, wprowa
dziło poetę w najbliższą orbitę 
spraw politycznych nurtujących 
środowisko ewangelików polskich 
a związanych z losami całego świa
ta chrześcijańskiego. Rzeczpospolita 
znajdowała się wówczas w przede
dniu wielkiej burzy wewnętrznej, 
którą zapowiadał zaogniający się 
konflikt między szlachtą, broniącą 
zdobyczy politycznych okresu egze
kucji, a królem Zygmuntem III, dą
żącym do silnej władzy na wzór 
zachodnich monarchii absolutys- 
tycznych. Wśród wstrząsów, które 
doprowadziły do wybuchu w 1606 
roku rokoszu szlacheckiego (zwane
go „rokoszem sandomierskim”), 
walkę z władcą zdecydowali się pod
jąć także ewangelicy, łącząc się z 
obozem malkontentów kierowanym 
przez fanatycznego katolika, woje
wodę krakowskiego Mikołaja Ze
brzydowskiego. Zadecydowało o tym 
rozgoryczenie narastającą kontrre
formacją, tumultami religijnymi i 
odrzucaniem żądań wydania rozpo
rządzeń wykonawczych do „Konfe
deracji Warszawskiej” z 1573 roku, 
gwarantującej całej szlachcie swo
bodę wyznania.

Janusz Radziwiłł stał się jednym z 
głównych przywódców rokoszowych. 
W przededniu wybuchu, zimą 1605— 
—1606 roku, odbył w towarzystwie 
Naborowskiego, jako swego sekre
tarza i powiernika, podróż do Fran
cji dla zdobycia poparcia króla Hen
ryka IV przeciwko Zygmuntowi III 
i Habsburgom. W okresie rokoszu, 
w czasie burzliwych zjazdów i prze
marszów wojsk, Naborowski pozos
tawał nadal u boku swego protek
tora, obranego przez szlachtę mar
szałkiem. Oddał na usługi ruchu 
szlacheckiego swoje pióro pisząc 
A wizy je rokoszowe... — wiersz opi
sujący bardzo realistycznie tragizm 
wojny domowej i okrucieństwa, do 
których prowadzi ślepy fanatyzm, i 
wskazujący Zygmunta III jako 
źródło zła oraz żądający śmierci te
go „władcy wiarołomnego”. Polska 
twórczość Naborowskiego zaczęła się 
więc wyjątkowo — od zachęty do 
królobójstwa, podyktowanej niewąt
pliwie oddaniem sprawie ewange

lickiej a wywołanej bezpośrednio 
szokiem po rozbiciu przez króla ro
koszan w bitwie pod Guzowem 6 
VII 1607 roku.
Niesławny koniec rokoszu pozbawił 
poetę wielu złudzeń. Nadal jednak 
trwał wiernie przy Januszu Radzi- 
wille w czasie jego pobytu na emi
gracji: najpierw w Bazylei (w la
tach 1607—1610), a potem w Niem
czech (w latach 1616—1619). Jako 
sekretarz, doradca i agent politycz
ny oddawał księciu nieocenione usłu
gi w jego zabiegach o pozyskanie 
dla sprawy ewangelików polskich 
władców europejskich. Towarzyszył 
mu w podróżach: w roku 1609 — 
do Wenecji, do Londynu na dwór 
ikróla Jakuba I, do Paryża i Fon
tainebleau. Ostatnia podróż była 
tym ważniejsza, że wówczas właśnie 
powstał w otoczeniu króla Francji 
„wielki plan” pokoju powszechne
go w Europie, opartego na rozejmie 
między państwami katolickimi i 
protestanckimi w imię wspólnego 
interesu świata chrześcijańskiego.
Listy Naborowskiego z tego okresu 
są świadectwem głębokiego przeję
cia się poety ideami pacyfistyczny
mi, głoszonymi przez wybitnego hu
manistę ewangelickiego Izaaka Ca- 
saubona, bibliotekarza Henryka IV, 
znanego Noborowskiemu jeszcze z 
okresu studiów w Bazylei. Na grun
cie polskim dążenie do jedności 
chrześcijaństwa widoczne jest już w 
„Zgodzie Sandomierskiej” z 1570 ro
ku. Pozostało ono żywe w środo
wisku radziwiłłowskim, o czym 
świadczą późniejsze koncepcje to
warzysza Naborowskiego w służbie 
dworskiej, Samuela Przypkowskie
go, snującego plany międzynarodo
wej organizacji pokojowej, zrealizo
wane dopiero w naszym stuleciu.

W następnych latach wystąpił po
eta już jako samodzielny dypilomata: 
w 1611 roku w poselstwie Janusza 
Radziwiłła do króla Anglii w spra
wie zaciągu oficerów szkockich na 
służbę wojskową do Inflant i w 
1612 roku — w czasie pertraktacji 
dotyczących powtórnego małżeń
stwa księcia Janusza z córką elek
tora brandenburskiego Elżbietą Zo
fią. Równocześnie ze swymi funk
cjami politycznymi pełnił obowiąz
ki sekretarza, odpowiedzialnego za 
rozległą korespondencję magnata, 
i lekarza domowego — coraz trud
niejsze wobec pogarszania się stanu 
zdrowia Radziwiłła. W 1619 roku 
nastąpił ostateczny powrót do „mi
łej ojczyzny”, pogodzenie się księcia 
z królem Zygmuntem i przyjęcie

urzędu kasztelana wileńskiego. W 
dniu 3 V 1620 urodził się gorąco 
oczekiwany potomek męski — Bo
gusław Radziwiłł, na kilka miesięcy 
przed śmiercią swego ojca w grud
niu tegoż roku.
Po śmierci swego dotychczasowego 
protektora przeszedł Naborowski au
tomatycznie na służbę jego przy
rodniego brata, Krzysztofa Radzi
wiłła, hetmana polnego litewskiego, 
którego korespondentem był zresztą 
od dawna, donosząc stale o poli
tycznych poczynaniach księcia Ja
nusza na arenie europejskiej. Za
kres jego obowiązków uległ wów
czas rozszerzeniu o funkcje woj
skowe, do których poeta i intelek
tualista niezbyt się chyba nadawał. 
W 1622 roku otrzymał polecenie do
prowadzenia do obozu hetmana w 
Inflantach chorągwi powiatowych 
na wojnę ze Szwedami, a następnie 
uczestniczył, jako marszałek dworu 
Radziwiłła, w rokowaniach o rozejm. 
Równolegle pełnił rolę pełnomocni
ka księcia Krzysztofa w sprawach 
familijnych — opiekując się jego 
żoną i dziećmi i pertraktując (w 
latach 1627—1629) w sprawie po
wtórnego małżeństwa wdowy po 
Januszu Radziwille z księciem Ju
liuszem Henrykiem Sachsen-Lauen- 
burg. Łączyło się to z uciążliwymi 
podróżami do Berlina i reprezento
waniem Krzysztofa Radziwiłła, jako 
opiekuna bratanka Bogusława, wo
bec książąt Rzeszy.
Jako agent polityczny hetmana li
tewskiego znajdował się Naborow
ski w głównym nurcie inicjatyw po
litycznych tego wybitnego przywód
cy ewangelickiego, szczególnie oży
wionych w latach trzydziestych. W
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Jeślim posług omieszkał z gwałtownej przyczyny, 
Niech żadnej, Książę, za to nie odnoszę winy,

W przyszły czas swą pilnością gotowem nagrodzić, 
Byle nieba niechętne nie chciały przeszkodzić. 

Teraz twoje ćwiczenia i twoje zabawy
Niech i potym i zawsze szczęści Bóg Łaskawy,

Byś rósł ku Chwale Jego, ku Domu ozdobie,
Dobru Ojczyzny, tego z serca życzę tobie.

List Daniela Naborowskiego
do księcia Bogusława Radziwiłła roku 1631

roku 1630 dwór królewski wystąpił 
z programem reform elekcji i spo
sobu sejmowania, jednocześnie zaś 
królewicz Władysław, oczekując 
rychłej śmierci sędziwego ojca, we 
współpracy z Radziwiłłem przygoto
wywał energicznie grunt dla zapew
nienia sobie tronu. Poeta był obec
ny w Warszawie w czasie sejmu 
konwokacyjnego w 1632 roku po 
śmierci króla Zygmunta, na którym 
Krzysztof Radziwiłł prowadził ostrą 
walkę o prawa ewangelików. Praw
dopodobnie brał także udział w 
pertraktacjach księcia z kurfirstem 
pruskim w Piszu o poparcie wład
ców protestanckich. Ze śmiercią 
niechętnego Radziwiłłom Zygmun
ta III Wazy skończył się jednak ok
res najaktywniejszego udziału Na
borowskiego w polityce magnackiej 
i zaczęła się w jego życiu nowa 
epoka.
Dotąd, w nawale nieustających i 
wielorakich obowiązków, w ciągłych 
rozjazdach, życie prywatne poety 
upływało w cieniu spraw publicz
nych. Ożenił się (z inicjatywy Krzy
sztofa Radziwiłła) dopiero w 1620 
roku, dobiegając pięćdziesiątego ro
ku życia, z panią Piekarską, wdo
wą po oficjaliście książęcym. Po ro
ku doczekał się syna. Tak jak inni 
słudzy magnaccy, utrzymywał się z 
dzierżawy majątków księcia — naj
pierw Stankowa (do 1629 roku), a 
następnie Gierstejciszek pod Owan- 
tą, które otrzymał w dożywocie. 
Liczne wyjazdy odrywały go jednak 
od gospodarowania na roli i niezbyt 
pewnie czuł się chyba w roli zie
mianina, o czym świadczą ciągłe 
konflikty z administracją dóbr ksią
żęcych.
Dopiero po 1633 roku sześćdziesię
cioletni już poeta uzyskał częściowe 
zwolnienie od obowiązków dwor
skich i możliwość — po raz pierw
szy w życiu — prowadzenia nor
malnego życia rodzinnego i samo
dzielnego pełnienia urzędów pub
licznych, tak cenionych przez stan 
szlachecki. Nagrodą za wieloletnią 
służbę było poparcie księcia Krzysz
tofa (od 1633 wojewody wileńskie
go) dla objęcia przez Naborowskie- 
go urzędu sędziego grodizkiego wi
leńskiego w 1633 roku, od 1637 roku 
łączonego z urzędem cześmika wileń
skiego. Urzędy te ugruntowały je
go pozycję społeczną 
Już w latach poprzednich cieszył 
się poeta niewątpliwym autorytetem 
wśród szlachty ewangelickiej, bio
rąc udział w obradach synodów w 
latach 1626, 1628, 1629. W roku 1633 
wszedł do komisji powołanej dla

ujednolicenia liturgii ewangelicko- 
-reformowanej w Koronie i Wiel
kim Księstwie Litewskim. W roku 
1634 także zajmował się tą sprawą 
na konwokacji we Włodawie. W ro
ku 1636 po raz pierwszy wystąpił 
jako dyrektor synodu. Był to rok, 
kiedy wyznanie reformowane po
niosło wielką stratę wraz ze śmier
cią wojewody bełskiego Rafała Lesz
czyńskiego, głównego patrona Koś
cioła w Koronie. Równocześnie 
nastąpił niebezpieczny zwrot w po
lityce króla Władysława IV Wazy, 
życzliwego dotąd sprawie równou
prawnienia wyznań, który zawarł 
małżeństwo z Cecylią Renatą i pakt 
familijny z Habsburgami. W tej sy
tuacji sprawą pierwszoplanową sta
ła się konsolidacja sił całego euro
pejskiego obozu protestanckiego. 
Sprawą tą zajął się Naborowski na 
polecenie synodu, który powierzył 
mu ocenę pism Duraeusa i Bartło
mieja Bythnera w kwestii zjedno
czenia wyznań ewangelickich. W 
lipcu 1639 roku przyjął, mimo po
garszającego się stanu zdrowia, z ra
mienia synodu misję reprezentowa
nia zboru wileńskiego na konwoka
cji w Orli.
Schyłek życia zatruła mu doszczęt
nie sprawa likwidacji zboru wileń
skiego. Pretekstu do niej dostarczyła 
niewinna pozornie zabawa pasierba 
poety, który 4 X 1639 strzelał z luku 
do kawek siedzących na dzwonnicy 
zborowej. Strzały miały rzekomo 
ugodzić w mury stojącego opodal 
kościoła bernardynek pod wezwa
niem św. Michała i uszkodzić obraz 
świętego, co spowodowało tumult, i 
tylko interwencja wojsk radzi- 
wiłłowskich uratowała ewangelików 
wileńskich przed pogromem. W ten 
sposób Naborowski został pośrednio 
wplątany w wypadki, których skut
ki okazały się dla zboru wileńskiego 
katastrofalne. Sprawę wileńską 
dwukrotnie rozpatrywał sejm. Z je

go wyroku, wydanego 26 V 1640, 
nie tylko bezpośredni sprawcy strze
laniny, ale i dwaj kaznodzieje zbo
ru wileńskiego zostali skazani na 
śmierć. Zabroniono utrzymywania 
w obrębie miasta zboru, szkoły i 
szpitala. Jeden z ostatnich utwo
rów Naborowskiego, datowany z 
Gdańska4, w 1640 roku, pozwala 
przypuszczać, że uczestniczył on w 
zorganizowaniu pomocy skazańcom 
w ucieczce za granicę i w tym celu 
podjął tak daleką podróż.
Ten triumf kontrreformacji przy
czynił się niewątpliwie do skrócenia 
życia poety. Wyczerpany procesem 
tym łatwiej został powalony nowym 
atakiem trapiącej go od dawna 
choroby. Zmarł w sierpniu 1640 ro
ku. W miesiąc później umarł w 
Swiadości jego protektor Krzysz
tof Radziwiłł — druga moralna o- 
fiara procesu wileńskiego. W ten 
sposób losy poety i mecenasa spla
tały się do ostatnich chwil życia. 
Trzydziestoośmioletnia służba Radzi
wiłłom zdeterminowała nie tylko 
przebieg życia, ale i twórczość Da
niela Naborowskiego, obracającą się 
w kręgu mecenatu magnackiego. 
Będąc dworzaninem i poetą dwor
skim nigdy jednak nie stał się dwo
rakiem, starając się zachować god
ność osobistą i niezależność artys
tyczną. W pierwszym okresie ka
riery, w służbie Janusza Radzi
wiłła — człowieka, wedle oceny je
go własnego syna, „niewymownie 
animuszowatego i bardzo popcdli- 
wego” — postawa taka doprowadza
ła do częstych konfliktów poety z 
protektorem w latach 1608—1610, 
umiejętnie podsycanych przez nie
chętne chudopachołkowi szlacheckie 
sługi Radziwiłła. Swobodną atmosfe
rę dworu księcia Janusza pozwala 
odtworzyć pierwszy z dwu cyklów 
utworów, zachowanych w Wiryda- 
rzu poetyckim Trembeckiego — 
Fraszki. Na cykl ten składają się
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Za winę to niemałą poczytałbym sobie,
Gdybym się trzema słowy nie pokłonił tobie;

A zwłaszcza nie widząc cię przez czas tak niemały, 
Odtąd jak cię kiejdańskie nieba nam zajrzały.

O zacne moje Książę, i wspominam czasy,
One moje przy tobie ^oczasy i niewczasy,

Gotów i teraz z tobą na wszelakie drogi,
Choćby i za najdalsze Garamantskie progi.

Takem tobie, tak kiedyś Ojcu znieioolony;
Teraz łubom od ciebie miejscem oddalony,

Sercem jednak przy tobie, a za zdrowie twoje 
Oddawam, lub niegodne, Bogu modły moje.

Ten niechaj sam prowadzi twoje młode lata
W swoim błogosławieństwie i w łasce u Świata, 

Zyj zdrów szczęściem i z tymi, którzy są przy tobie. 
Jam sługa wasz i żywy, i umarły w grobie.

List Daniela Naborowskiego
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fraszki realistyczne (czasem obsce
niczne), ilustrujące w barwnych 
obrazach przygody życia dworskie
go; fraszki ekwiwokowe, oparte na 
wymyślnej grze słów będących za
razem nazwiskami i wyrazami po
spolitymi; parowierszowe epigrama
ty — przeróbki z łacińskich utwo
rów angielskiego poety Owena; 
wreszcie utwory przeznaczone do 
interpretacji muzyczno-wokalnej. W 
całości jednak okres osiemnastolet
niej służby u Janusza Radziwiłła 
nie należał w twórczości Naborow
skiego do najbardziej płodnych. 
Powstałe wtedy fraszki i panegirki 
nie odbiegają zbyt tematyką czy po
ziomem od produkcji innych „wier
szopisów” magnackich — wskazując 
na ograniczenia, które tego typu 
mecenat narzucał zwykle najwięk
szym nawet talentom. Utajone moż
liwości poety ujawniają nieliczne 
tylko wiersze związane z jego pier
wszym patronem. Należy do nich 
Cień, dedykowany księciu Januszo
wi w 1607 roku, kiedy ten — 
skompromitowany politycznie — 
zdecydował się na emigrację. W 
trudnej, manierystycznej formie za
wiera autor zaszyfrowane aluzje do 
aktualnej sytuacji a zarazem usiłu
je przynieść adresatowi pociechę 
przez nawiązanie do filozofii stoic
kiej i nieuchronnego w życiu ludz
kim powodzenia i klęski, światła i 
cienia. Swój stosunek do zmarłego 
protektora ujął poeta w Trenach na 
śmierć księcia Radziwiłła kasztela
na wileńskiego, przedstawiających 
świat pogrążony w chaosie i niepo

koju, traktujących śmierć Janusza 
jako karę Bożą, zapowiedzianą przez 
złowróżbną kometę.
Nowy, szczęśliwy okres w pisarstwie 
Naborowskiego rozpoczął się w mo
mencie powołania go na dwór księ
cia Krzysztofa Radziwiłła. Z sekre
tarza awansował w hierarchii dwor
skiej do rangi marszałka i zaufa
nego doradcy w sprawach praw
nych, politycznych i wyznaniowych; 
z wierszopisa — stał się moralistą 
i mentorem domu radziwiłłowskie- 
go. Wynikało to nie tylko z jego 
osobistych zalet, talentu i kwalifi
kacji, lecz także z wyjątkowego 
charakteru dworu księcia hetmana 
litewskiego. Krzysztof Radziwiłł był 
człowiekiem niezwykłym nie tylko 
na tle swej rodziny (wedle oceny 
Wacława Sobieskiego), lecz osobo
wością oryginalną wśród całej ów
czesnej magnaterii polskiej, postacią 
nawiązującą do tradycji odchodzą
cego renesansu. Wódz i polityk za
razem, był patronem Kościoła Ewan
gelicko-Reformowanego na Litwie 
nie „z urzędu” jedynie, lecz z we
wnętrznej potrzeby. W działalności 
politycznej sięgał daleko poza gra
nice Rzeczypospolitej, szukając po
parcia wszystkich wrogów kontrre
formacji i Habsburgów w protes
tanckich państwach Rzeszy, Francji, 
Anglii, popadając w nieustanne kon
flikty ze swym katolickim władcą. 
W działalności kulturalnej mecenat 
księcia cechowała nie tylko hojność 
na rzecz szkół i zborów, lecz także 
osobista wrażliwość, umożliwiająca 
dobór do służby na swym dworze

takich ludzi, jak: Bieniasz Budny, 
Salomon Rysiński, Olbracht Karma- 
nowski, Jerzy Szlichtyng, Piotr Ko- 
chlewski, zasłużonych dla rozwoju 
życia literackiego w Wielkim Księ
stwie Litewskim. W środowisku tym, 
w atmosferze dużego napięcia ży
cia umysłowego i religijnego, sza
cunku dla godności pisarza, odro
dziła się w Naborowskim wiara w 
społeczną rolę poezji. Świadczy o 
tym drugi cykl jego poezji Wiersze, 
a wśród nich utwory pod znamien
nymi tytułami: Żywot ludzki, Krót
kość żywota, Marność sławy, Ćwi
czenie dziatek, Błąd ludzki, Statecz
ny umysł itp. Poeta wypowiadał się 
w nich także jako działacz zboro
wy, a trzeba pamiętać, że wówczas 
zbory w Wielkim Księstwie Litew
skim śmiało ingerowały w życie 
prywatne swych członków, bez 
względu na urzędy i pozycję spo
łeczną. W myśl nakazów zboru e- 
wangelicko-reformowanego zwalczał 
np. Naborowski pijaństwo, nie oba
wiając się występować nawet prze
ciwko magnatom w Zwadzie Marsa 
z Kupidynem... z okazjej zwady pa
na Radziejowskiego, starosty łom
żyńskiego z panem Daniłowiczem, 
wojewodzicem ruskim... Zaangażo
wanie poety w sprawy swego wy
znania widoczne jest także w jego 
przekładach: Tryufm wiary Wilhel
ma Bartasa, ofiarowany królewiczo
wi Władysławowi Wazie, czy ostat
ni utwór sygnowany przezeń w 
Gdańsku w 1640 roku — Pieśń Lob- 
vassera przełożona z niemieckiego, 
świadectwo ucieczki w lirykę reli- 
ligijną przed udręczeniami ostatnich 
lat życia.
Jednocześnie odbija się w jego po
ezji postawa światłej tolerancji wo
bec innych konfesji — osobiście 
bliska autorowi i bardzo charakte
rystyczna dla atmosfery dworu księ
cia Krzysztofa, do którego najbliż
szych przyjaciół i powierników na
leżał katolicki biskup wileński Eu
stachy Wołłowicz. W poświęconym 
mu wierszu In Werki solatium 
przedstawia Naborowski tego du
chownego jako światłego humanistę 
a zarazem patriotę Wielkiego Księ
stwa Litewskiego, nawiązującego do 
jego najlepszych historycznych tra
dycji. Odwołując się do hasła „służ
by Bogu i Ojczyźnie” daje tu świa
dectwo ambicji ewangelików litew
skich brania udziału w tworzeniu 
kultury ogólnonarodowej i ponad- 
wyznaniowej. Niestety, ambicje te 
szybko zostały stłumione a atmosfe
ra tolerancji zakłócona.
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Książę, którego dowcip w niedojrzałym wieku 
Dzieła przyszłego czyni nadzieję człowieku, 

Przyjmij wesołym okiem lubo te trzy słowa,
Które tobie posyła sfrasowana głowa,

Z winszowaniem przy hojnych pociechach, dobrego 
Zdrowia i powodzenia długo fortunnego 

Od Tego, który wszystkim na Swiecie szafuje
I który twój wiek młody w ręku swych piastuje, 

Aby wiosna młodości twojej okazała 
Pożądanego lata owoc nam wydała.

Niechajże sam do końca wie, Książę, o tobie
A ty w palestrze twojej nie chciej tęsknić sobie: 

Nic nie dał Bóg bez pracy człowieku, kłopota 
Gorzki korzeń, lecz owoc słodki miewa Cnota. 

Pomnażaj się, o Książę, w pobożność i w lata
Czeka cię dank Cnot godny u przyszłego Świata, 

Mnie, jeśli ma Lachesis skróci wątku mego,
Przyjmij w łaskę potomka sługi życzliwego.

List Daniela Zaborowskiego
do księcia Bogusława Radziwiłła roku 1632

Naturalnie nie cała twórczość Na- 
borowskiego na dworze książęcym 
nastrojona była na ton podniosły i 
moralizatorski. Nie uchylając się 
bynajmniej od służby poetyckiej pi
sał nadal fraszki i satyryczne ut
wory okolicznościowe, służące pro
pagandzie działalności politycznej 
mecenasa, jak np.: Echo albo Dya- 
log po przyniesieniu przymierza z 
Gustawem anno 1627, Epitafium 
Henrykowi, królowi francuskiemu. 
W panegirykach, epigramatach, na
grobkach, upamiętniał nie tylko oso
by z rodu książęcego, ale i przyja
ciół spośród sług Radziwiłła.
Szczególną formę literacką stanowi
ły w twórczości Naborowskiego lis
ty poetyckie, utwory na pograniczu 
poezji i epistolografii — gatunek, 
który uprawiał w Polsce jako jeden 
z pierwszych i który upowszechnił 
się u nas dopiero w XVIII w. pod 
wpływem francuskiego epitre. Zna
ne dotąd wierszowane listy Nabo
rowskiego adresowane były do 
księcia Krzysztofa Radziwiłła i je
go syna Janusza, późniejszego woje
wody wileńskiego i hetmana wlk. 
litewskiego z czasów „potopu”. Ilus
trujące niniejszy tekst trzy listy po
ety do Bogusława Radziwiłła publi
kowane są po raz pierwszy. Wy
dawca zbioru poezji Naborowskie
go uznał je za zaginione, dopiero o- 
becnie zostały odnalezione w ręko
piśmiennej księdze ze zbiorów Bra- 
nickich z Suchej, przechowywanej 
w Archiwum Głównym Akt Daw
nych. Są one interesującym świa
dectwem osobistego stosunku poety 
do młodego księcia, z którym zwią
zany był od momentu jego urodze
nia i którym się opiekował w pier
wszym okresie życia, po niespodzie

wanej śmierci ojca, a także póź
niej. Bezpośrednio po powrocie Bo
gusława z dworu matki w Niem
czech do kraju, pod opiekę stryja 
księcia Krzysztofa (w lecie 1628 ro
ku) właśnie Naborowski został och
mistrzem chłopca, a nawet utrzy
mywał' go w Wilnie i Kiejdanach 
za własne pieniądze. Troszczył się 
wówczas nie tylko o potrzeby ma
terialne, lecz i o wykształcenie swe
go podopiecznego — między innymi 
o naukę rodzimego języka polskie
go, nie znanego księciu przed po
wrotem do Rzeczypospolitej. Nic 
dziwnego, że w listach — poza ste

reotypowym przypomnieniem związ
ków z ojcem, Januszem Radziwiłłem 
— brzmi ton osobistego przywiąza
nia. Dodać należy, że wierszowana 
korespondencja odniosła skutek. Ja
ko dozorca dóbr i plenipotent pra
wny Bogusława w czasie jego po
bytu za granicą od 1637 roku, cie
szył się Naborowski do końca ży
cia zaufaniem dawnego wychowan
ka. Również sformułowana w ostat
nim liście prośba o łaskę dla „po
tomka sługi życzliwego” została 
spełniona. Syn poety, Hieronim, 
przez pięćdziesiąt lat wiernie służył 
domowi Radziwiłłów.

Ewangelicy reformowani w dawnym Toruniu

tożsamości. Przetrwał nawet 
zarządzoną w 1817 r. przez kró
la pruskiego Fryderyka Wilhel
ma III unię Kościołów luterań- 
skiego i reformowanego w 
Prusach. Uznając oficjalnie no
wą sytuację a zairazem broniąc 
swej samodzielności, nabrał z 
czasem charakteru wyłącznie 
niemieckiego.

Dokończenie ze s. 6

Pewne odrodzenie toruńskiego 
ewangelicyzmu reformowanego 
nastąpiło wraz ze wzrostem li
czebnym ludności pod koniec 
wieku XIX. W 1899 r. Paweł 
Arndt został stałym pastorem 
zboru, który liczył wówczas 
około 100 rodzin. Wielkim o- 
siągnięciem zboru było uzyska
nie po latach starań i wysił

ków własnego, nowego budyn
ku kościelnego, który uroczyś
cie otwarto w styczniu 1904 r. 
Nowy — do dziś istniejący — 
kościół — nawiązywał świado
mie do tzw. gotyku krzyżac
kiego. Dalszy rozwój zboru re
formowanego w Toruniu prze
kreślił w wieku XX fakt, że 
jego ówczesne oblicze narodo
we było niemieckie.
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SZALOM

Święta żydowskie
CZĘŚĆ PIERWSZA

Siostra Anne-Catherine Avril przedstawiona 
została Czytelnikom w nr. 1/86

SIOSTRA ANNE-CATHERIN E — Świętem, które 
Księga Kapłańska wymienia bezpośrednio po sabacie*, 
jest Święto Paschy i Przaśników (III Mojż. 23:4—14). 
Rozpoczyna ono serię świąt pielgrzymkowych, do któ
rych należą ponadto: Szawuot — Pięćdziesiątnica, 
czyli Ś w i ę t o  T y g o d n i ,  i Sukkot, czy*i Ś w i ę t o  
N ami oi t ów.
Święto Paschy i Przaśników przypada w miesiącu 
nisan, w pierwszym miesiącu roku liturgicznego, na 
samym początku żydowskiego roku religijnego. W 
Izraelu istnieją dwa początki roku: religijny i cywil
ny. Już w czasach biblijnych od miesiąca nisan liczo
no lata panowania królów, natomiast początkiem ro
ku cywilnego jest tiszri, miesiąc święta Rosz Haszana 
(tzn. Głowa Roku), siódmy w stosunku do nisan. 
W czasach biblijnych od tiszri liczono lata jubileu
szowe i sabatowe.
Na święta pielgrzymkowe podążano z pielgrzymką 
do świątyni w Jerozolimie. Jest o tym mowa w wielu 
miejscach Biblii, np. w Księdze Wyjścia (II Mojż. 
23:14—17): „Trzy uroczyste święta będziesz dla mnie 
obchodził w każdym roku** (w. 14), „Trzy razy w ro
ku zjawić się powinien każdy mężczyzna przed Panem, 
Bogiem swoim” (w. 17). Dosłowny przekład wiersza 
17 z oryginału hebrajskiego brzmi: „Cała społeczność 
mężczyzn będzie widziana przed Panem”, a wiersza 
14: „Trzy regalim uczynisz dla mnie co roku”. Słowo 
„regalim” jest tutaj bardzo ważne: wyraża jedną 
z charakterystycznych cech święta pielgrzymkowego. 
„Rega” znaczy — nogi, a więc w święto pielgrzymko
we należało udać się do świątyni pieszo, co bardzo 
mocno podkreślała dawna tradycja żydowska, widząc 
w tym obowiązujący element tych trzech świąt.

SIOSTRA KINGA — A czy nie zastanawiano się, co 
mieli zrobić ludzie słabsi, starzy lub kalecy, którzy 
nie byli w stanie odbyć pieszo tak długiej drogi?

S.A-C — Takie osoby mogły pewien etap przebyć 
nip. na ośle, a tylko ostatni odcinek, wiodący pod gó
rę, do samej świątyni, przejść ipieszo. Dużą wagę 
przywiązywano do wysiłku fizycznego podczas piel
grzymowania.
Celem pielgrzymki było stawienie się w świątyni, aby 
„być widzianym przez Boga” i „aby widzieć Boga”. 
W języku hebrajskim określenie „być widzianym” 
jest dwuznaczne. Można je tłumaczyć zarówno przez 
„być widzianym”, jak i przez ,^widzieć”. Żydzi stoso
wali tę dwuznaczność: przez to, że „byli widziani 
przez Pana”, „widzieli Pana”. Ta — oczywiście du
chowa — wizja była tak ważna, że dała drugą nazwę 
pielgrzymce do świątyni: reijah — wizja. W niej 
streszczał się jakby główny cel pielgrzymki. Pewien 
fragment miszny mówi nawet, że: „każdy mężczyzna

ma obowiązek wizji”. Do świątyni szło się jednak 
i po to, aby Bogu złożyć ofiarę, mianowicie pierwo
ciny zbiorów danej pory roku. Na Paschę i Przaśni- 
ki — pierwociny jęczmienia.

S.K. — Dlaczego mówi się „Pascha i Przaśniki”, a nie 
po prostu „Pascha”?

S.A.-C. — Bo są to dwa święta, przypadające w tym 
samym czasie, złączone w jedno. Święto Przaśników 
ma dłuższą tradycję. Jako święto pielgrzymkowe za
częto obchodzić je wtedy, gdy odbudowano świątynię. 
Pierwociny jęczmienia ofiarowywano w postaci prza
śników, czyli chlebów wypieczonych z niekwaszonej 
mąki, z ciasta bez zaczynu. Natomiast Pascha była 
początkowo uroczystością pasterską, w czasie której 
ofiarowywano pierwociny stada. Świętem pielgrzym
kowym stała się prawdopodobnie za czasów króla 
Jozjasza. Po jego panowaniu oba święta połączono, 
mimo że miały różne źródła pochodzenia — jedno 
rolnicze, drugie pasterskie, a nazwa pozostała zło
żona.
Drugie święto pielgrzymkowe, Szawuot, przypada 
przy końcu drugich żniw. Ofiarowywano wtedy pier
wociny pszenicy. Trzecie święto, Sukkot — pr^pada 
jesienią i dlatego w ofierze składano pierwociny owo
ców drzew — ostatnie zbiory przed zimą. A więc, 
w świętach pielgrzymkowych występuje zawsze as
pekt związany z przyrodą, z naturą.

S.K. — Ale przecież Pascha jest obchodzona na pa
miątkę wyjścia z Egiptu?

S.A-C. — Tak, bo z rytmem natury trochę sztucznie 
związano wydarzenie z historii zbawienia. Wyjście 
z Egiptu miało miejsce najprawdopodobniej wiosną 
i dlatego związano je z wiosennym Świętem Paschy, 
które potem połączono ze Świętem Przaśników. Sia
dy tych połączeń można zauważyć w Piśmie św.: 
„Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych 
nogach, laska w waszym rękp. Spożywać będziecie 
pośpiesznie i z bojaźnią, gdyż to jest Pascha na cześć 
Pana” (II Mojż. 12:11). W poprzednich wierszach jest 
natomiast mowa o tym, że weźmie sią baranka, zabije 
go, a krwią pokropi odrzwia i progi domów (12:3—7). 
Jest to wskazówka, że u podstaw święta Paschy le
żało pogańskie święto kananejskie o charakterze pas
terskim. Występował w nim ryt krwi, mający ściągać 
błogosławieństw o na trzodę. O takim rycie mamy 
wzmiankę np. w Ksfędze Powtórzonego Prawa (V

* (Patrz: „Sabat — św ięto św ią t” , Jednota nr 1/1<J>86
* *  T en  i pozostałe cytaty  w g III wyd. B iblii T ysiąclecia —
red.
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Mojż. 7:12—13). Przaśniki natomiast związano z wy
darzeniem Paschy, gdyż ze względu na wielki poś
piech Żydzi w Egipcie nie mieli czasu na zakwasze
nie chleba.
Jeśli chodzi o święto Szawuot. to w Biblii nie znaj
dujemy nic pewnego na jego temat. Są tylko aluzje, 
np. w Księdze Wyjścia: ,,Było to w trzecim miesiącu 
od wyjścia synów Izraela z Egiptu, w tym samym 
dniu przybyli (Izraelici) na pustynię Synaj” (II Mojż. 
19:1).

S.K. — A na Synaju miało miejsce spotkanie Mojże
sza z Bogiem i dar Tory...

S.A.-C. — Tak, ale „trzeci miesiąc od wyjścia z Egip- 
ftuv to zarazem koniec zbiorów pszenicy. Ponieważ 
pamiątkę daru Tory obchodzono podczas żydowskich 
Zielonych Świąt, czyli Pięćdziesiątnicy, oba te elemen
ty połączono razem. Kiedy to nastąpiło, nie wiemy.

S.K. — Z jakim wydarzeniem historii zbawienia jest 
związane Święto Namiotów?

S.A.-C. — Z wędrówką Hebrajczyków po pustyni. Ja
dąc autobusem do Egiptu można jeszcze dziś zoba
czyć, jak Żydzi robią sobie małe szałasy na pustyni 
i mieszkają w nich przez cały okres żniw. Te szała
sy przypominają im wędrówkę przez pustynię.

S.K. — Pomówmy teraz na temat śladów świąt ży
dowskich w Nowym Testamencie.

S.A.-C. Jezus obchodził wszystkie święta pielgrzym
kowe. Zacznijmy od Paschy*. Ewangelia Jana wspo
mina o trzech Paschach w okresie działalności pub
licznej Jezusa (2:13; 5:1; 13:1). Swoją własną tajem
nicę paschalną celebrował On w ramach żydowskiej 
Paschy. Egzegeci spierają się, czy ustanowienie Eu
charystii miało miejsce podczas obrzędu paschalnego, 
czy nie. Ale ich spory nie mają znaczenia. Zasadni
cze jest bowiem, że z pewnością ustanowienie to nas
tąpiło podczas żydowskiego posiłku, któremu towa
rzyszyło błogosławienie chleba i wina; a także i to*— 
że Wieczerza odbyiwała się w powiązaniu ze świętem 
Paschy i Przaśników.

S.K. — Chodzi więc o to, czym żydowska Pascha by
ła dla Jezusa...

S.A.-C. — Tak, a była ona pierwocinami wyzwolenia, 
pierwocinami zbawienia. Dlatego Jezus przywołuje 
na pamięć wyjście z Egiptu, to główne wydarzenie, 
począwszy od którego Izrael stał się ludem. Wpraw
dzie jego konsolidacja nastąpi dopiero pod Synajem, 
igdy otrzyma Torę, ale podstawowym wydarzeniem 
zbawczym jest wyjście z Egiptu, to znaczy przejście 
od stanu niewolnictwa do stanu wolności. Jezus z ko
lei przez swoją śmierć i zmartwychwstanie wypełnił 
w sposób doskonały wyzwolenie zapoczątkowane wyj
ściem z Egiptu, dzięki czemu Izrael doświadczył 
zbawczej mocy Boga. W ten właśnie nurt zbawczej 
mocy Boga wpisuje się Pascha Jezusa, ostateczne od
kupienie, wypełnienie Paschy Izraela.

S.K. — Dlatego żydowski seder paschalny nawiązuje 
do proroka Eliasza.

S.A.-C. — Obchodząc Święto Paschy Żydzi doskonale 
wiedzą, że jego cały sens polega na oczekiwaniu Me
sjasza, bo to On dokona definitywnego odkupienia. 
Jego przyjście ma być poprzedzone przyjściem Elia
sza, dlatego podczas sederu paschalnego jedno krze
sło zostawia się wolne, a obok czterech kielichów, 
wyrażających radość wyzwolenia, piąty zachowuje się 
dla Eliasza.

S.K. — No i jeszcze otwiera się drzwi spoglądając, 
czy nie nadchodzi...

S.A.-C. — Malachiasz, ostatni prorok, zwiastuje: „Oto 
ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę prze
de mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni 
Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, któ
rego pragniecie” (3:1). Według interpretacji żydow
skiej anioł, o którym tu mowa, to Eliasz, a Anioł 
Przymierza — to Mesjasz. Natomiast Jezus mówi, że 
tym zapowiedzianym aniołem jest Jan Chrzciciel. 
W osobie Jana Chrzciciela wypełnia się to, czego 
Żydzi spodziewali się po Eliaszu.
Tak więc wszystkie szczegóły obchodu święta Paschy 
wskazują na oczekiwania ostatecznego odkupienia, 
ono tymczasem wypełniło się przez śmierć i zmart
wychwstanie Jezusa.

S.K. — A barariek? Pewnie i ,oi* wyrasta z bogatsze
go tła tradycji żydowskiej, bogatszego niż to, które 
ogólnie jest znane?

S.A.-C. — W tradycji żydowskiej baranek, o którym 
mowa w Księdze Wyjścia, ma znaczenie nie sam 
w sobie, ale w odniesieniu do innego baranka, któ
rym był Izaak. To on zgodził się na własną śmierć, 
aby wypełnić wolę Bożą i dlatego nazwany jest ba
rankiem Bożym. Tradycja żydowska opiera takie 
twierdzenie na opowiadaniu z Księgi Rodzaju (I Mojż. 
22:8). Izaak, widząc ogień i drwa, pyta Abrahama, 
gdzie jest baranek na całopalenie. A na to Abraham 
odpowiada — jeśli dosłownie przetłumaczymy tekst 
hebrajski — „Pan upatrzy dla siebie baranka syn 
mój”, domyślnie: „którym syn mój”. Można tak in
terpretować, ponieważ w hebrajskim nie ma prze
cinka.

S.K. — Nie ma też końcówek wskazujących na przy
padki. W polskich przekładach użyto tu wołacza: 
„synu ińój”, podczas gdy we francuskim („mon fils”), 
tak jak i w hebrajskim, występuje taka sama forma, 
jak w polskim mianowniku: „syn mój”. Wprowadze
nie przecinka zmieniło sens zdania.

S.A.-C. — Skoro jednak w oryginale przecinka nie 
ma, między „ofiarą” a „synem moim” można posta
wić znak równości: ofiarą ma być Izaak. Następny 
werset mówi: „I szli obydwaj dalej”. Tradycja ży
dowska tłumaczy to w ten sposób, że Izaak doskona
le zrozumiał, iż sam ma być barankiem ofiarnym. 
Zgodził się na to. Jednomyślność ojca i syna wyrażo
na została właśnie w tym, że „szli obydwaj dalej”.

* O śladach innych  św iąt p ielgrzym kow ych w N ow ym  Te
stam encie mowa będzie w  następnym  odcinku — red.
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Wprawdzie Izaaik nie został ofiarowany (został zastą
piony przez koziołka), ale ma całą zasługę ofiary — 
mówią Żydzi — ponieważ okazał gotowość na śmierć. 
Po hebrajsku „baranek” i „koziołek” to dwa różne 
słowa. Skoro więc Izaak został zastąpiony nie przez 
ininego baranka, ale przez koziołka, znaczy to, że 
baranek ma dopiero przyjść. Według tradycji żydow
skiej chodzi o takiego baranka paschalnego, jakim 
miał być Izaak. WedługItej tradycji Izaak prosił ojca, 
aby przywiązał go do ołtarza, bał się bowiem, że in
stynktownym odruchem ucieczki mógłby naruszyć do
skonałość ofiary. Otóż w Ewangelii Jana, a także u 
synoptyków podkreślono, że Jezus był związany. Jest 
to aluzja do związanego Izaaka. I jeszcze jedno — 
w czasach świątyni codziennie składano na ołtarzu 
dwa baranki, jednego rano, drugiego po południu. 
Jezus umierający na Krzyżu przyrównywany jest do 
baranka świątynnego. Jan Chrzciciel mówi o Nim: 
„Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata” (Jan 
1:29). Żydowskim słuchaczom musiało to określenie 
kojarzyć się równocześnie z Izaakiem, barankiem

paschalnym i barankiem świątynnym. Opisując 
śmierć Jezusa na krzyżu ś(w. Jan cytuje fragment 
Księgi Wyjścia, że nie będzie się łamać Jego kości 
(19:36). W tan oczywisty sposób identyfikuje Jezusa 
z barankiem paschalnym, którego (wyobrażeniem był 
Izaak. Dla Żydów „Syn jedyny” to Izaak, gdyż Bóg po
wiedział do Abrahama: „Weź twego syna jedynego, któ
rego miłujesz, Izaaka” (I Mojż. 22:2). Jezus także 
nazwany jest jedynym Synem, którego Bóg nie osz
czędził, lecz posłał jako ubłaganie za grzechy nasze 
(por. I Jn. 4:9—10). A w Księdze Rodzaju Bóg po
wiedział do Abrahama: „ponieważ nie oszczędziłeś 
syna twego, jedynego, będę ci błogosławił...” (I Mojż. 
22:16). To jest bardzo piękny wątek pokazujący, w 4 
jakim stopniu Jezus wypełnia te wszystkie wydarze
nia, które przecież już same w sobie były ważkie 
i doniosłe.

Rozmawiała Kinga Strzelecka OSU
cdn.

W Ś R Ó D  K S I Ą Ż E K

Encyklopedia Katolicka
Mam przed sobą dodruk pierwszych 
czterech tomów Encyklopedii Kato
lickiej (Towarzystwo Naukowe KUL, 
Lublin 1985). Pierwsze wydanie tych 
tomów ukazało się w latach 1973— 
—1983. Dodruk nie zaspokoił, oczy
wiście, zapotrzebowania. Cztery to
my tworzą już reprezentatywny 
materiał recenzyjny, najwyższy więc 
czas, by omówić dzieło na łamach 
naszego pisma. Nie muszę przypo
minać, że charakter „Jednoty”, 
szczupłość miejsca, a przede wszyst
kim brak kompetencji piszącego te 
słowa, uniemożliwiają „prawdziwą”, 
poważną recenzję Encyklopedii, na 
jaką dzieło to zasługuje. Z koniecz
ności ograniczam się więc do uwag 
o charakterze ogólnym, by następ
nie przejść do kilku refleksji szcze
gółowych, godnych jednak podkreś
lenia ze względu na profil „Jed
noty”, która jest poświęcona prze
de wszystkim „polskiemu ewange- 
licyzmowi i ekumenii”. Tomy, któ
re się dotąd ukazały, obejmują ha
sła od litery A do E włącznie.
W przygotowaniu Encyklopedii bra
ło udział kilka tysięcy osób, a listy 
autorów i konsultantów każdego z 
tomów liczą po kilkaset nazwisk. Z 
oczywistych względów tnie będę ich 
wymieniał, podobnie jak komite
tów redakcyjnych i zespołów re
dakcyjnych. Dla informacji warto 
jedynie podać, że można wśród nich

znaleźć najwybitniejszych przedsta
wicieli różnych dziedzin wiedzy, w 
tym teologów, humanistów, teorety
ków sztuki i wybitne osobistości 
kościelne (jednym z członków ko
mitetu honorowego jest obecny Pa
pież). Godny podkreślenia jest fakt, 
że — w miarę możliwości — auto
rami haseł o Kościołach i wyzna
niach niekatolickich są specjaliści 
z tych Kościołów w Polsce. Jest to 
godne pochwały novum w tradycji 
polskich encyklopedii kościelnych. 
Koncepcja układu treści i haseł nie 
budzi zastrzeżeń. Odpowiada naj
lepszym wzorom, jeżeli chodzi o 
współczesne encyklopedie specjalis
tyczne. Wydawcy zrezygnowali z 
ilustracji, co wydaje się słuszne, 
gdyż dobór odpowiednich materia
łów z pewnością odsunąłby termin 
wydania. Wysoko należy ocenić 
również szatę graficzną, papier i 
druk. Podkreślenia wymaga — nie
słychanie trudne w takim przypad
ku — dyskretne rozmieszczenie apa
ratu naukowego, zwłaszcza biblio
grafii przedmiotu. Encyklopedia o- 
bej mu je przede wszystkim dyscyp
liny teologiczne (dział biblijny, te
ologia historyczna, systematyczna i 
praktyczna), a także historię Koś
cioła. Rozbudowano również dział 
religioznawczy, co nie jest bez zna
czenia w naszej sytuacji, kiedy pu
blikacje są zdominowane przez

teksty z jednej szkoły religioznaw
czej. Oprócz tego dzieło omawia 
również zagadnienia filozoficzne, 
sztuki religijnej oraz literatury, przy 
czym w ostatnim wypadku chodzi 
przede wszystkim o problematykę 
związaną z chrześcijaństwem. Bar
dzo ważne jest przepojenie ency
klopedii duchem ekumenicznym, do 
czego wydawcy przykładali dużą 
wagę (deklarację na ten temat moż
na przeczytać już we wstępie do 
pierwszego tomu). W sumie dzieło 
jest udane, a głównym mankamen
tem (wierzę, że nie do uniknięcia) 
jest niesłychanie długi cykl redafc- 
cyjno-wydawniczy.
Uwagi szczegółowe rozpocznę od 
omówienia obszernego artykułu pt. 
Ewangelicko-Reformowany Kościół 
(t. 4, szp. 1410—1422). Autorami te
go hasła są Zygmunt Zieliński, Bog
dan Tranda i Leonard Górka. Po 
krótkim wstępie następuje część I 
pt. Geneza i dzieje. Autor (Z. Zie
liński) omawia początek reformacji 
w Szwajcarii w powiązaniu z pro
cesami zachodzącymi w innych 
krajach. Następnie w skondensowa
nej formie omówiono historię Koś
ciołów reformowanych w innych 
krajach, przy czym w tekście moż
na znaleźć wiele szczegółów nawet 
o niewielkich Kościołach krajo
wych. Szkoda, że opisując francus
ki ewangelicyzm reformowany Au
tor nie podał nazwy (ani odsyła
cza) „hugenoci”, co byłoby uzasad
nione w encyklopedii polskiej, gdyż 
laik korzystający z istniejącej lite
ratury popularnej z trudem może 
zrozumieć, że nazwa ta oznacza
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ewangelików reformowanych (zdaję 
sobie sprawę, że nazwa „hugenoci” 
nie jest właściwa, podobnie jak 
„kalwini” w odniesieniu do ewan
gelików reformowanych; mimo to 
obie te nazwy królują w naszej li
teraturze popularnej, a co gorsza — 
w podręcznikach szkolnych). Oma
wiana część kończy się informacja
mi 'o tendencjach i ruchach we
wnątrz Kościołów reformowanych 
w XIX wieku. Część II poświęcona 
jest misjom i w zwięzły sposób in
formuje o początkach działalności 
misyjnej Kościołów reformowanych. 
Część III (autorstwa Bogdana Tran
dy) dotyczy struktury i ustroju 
Kościołów reformowanych, a także 
organizacji międzykościelnych (ńa 
przykład, Światowego Aliansu Koś
ciołów Reformowanych). Autor o- 
mawia warianty ustrojowe Kościo
łów prezbiteriańskich i kongrega- 
cjonalnych. Jasny i zwięzły jest tekst 
dotyczący urzędu duchownego. Na
stępnie omawiane są Kościoły re
formowane w poszczególnych kra
jach w dobie obecnej. Wydaje się, 
że przytoczone dane statystyczne są 
już nieaktualne (nie zaznaczono 
zresztą, z którego roku pochodzą). 
Jaskrawo sprzeczne są znaine mi da
ne Aliansu odnoszące się do Kościoła 
w Korei. Dział IV pt. Teologia jest 
również dziełem ks. Trandy. Kolejno 
omówione są w tym dziele nastę
pujące zagadnienia: tradycja i
księgi symboliczne, Pismo święte, 
upadek w grzech, wolna wola, pre- 
destynacja i wybranie, zbawienie z 
łaski przez wiarę, Prawo Boże i 
Ewangelia, eklezjologia oraz sakra
menty. Należy podkreślić jasność 
wykładu, nawet w tak tradycyjnie 
trudnych tematach jak predestyna- 
cja lub Wieczerza Pańska. Tekst

jest więc zrozumiały dla niespecja- 
listów, a o to chodzi w przypadku 
encyklopedii (fachowcy sięgają do 
źródeł). Ostatni dział poświęcony 
jest działalności ekumenicznej) au
tor L. Górka). Tekst omawia prze
de wszystkim dialogi z innymi de
nominacjami, przy czym dane są 
doprowadzone do końca lat siedem
dziesiątych. Wszystkie działy oma
wianego artykułu są uzupełnione 
zestawami literatury źródłowej. 
Podobnie opracowane zostały arty
kuły dotyczące innych Kościołów 
chrześcijańskich. W artykule o bap
tystach (autor M. Stankiewicz) na 
uwagę zasługuje szerokie uwzględ
nienie historii i współczesności tego 
wyznania w Polsce, czego wyraźnie 
brak w tekstach o naszym Koście
le. Ciekawe jest obszerne hasło 
Ewangelicko-Augsburski Kościół (t. 
4, szp. 1394—1410), pióra Henryka 
Czembora, Manfreda Uglorza, Le
onarda Górki i Jerzego Kurceka. 
Skromny artykuł Ewangeliczni 
chrześcijanie (t. 4, szp. 1424—1425), 
pióra śp. ks. Woldemara Gastpa- 
ry’ego, z pewnością zostanie uzupeł
niony obszerniejszymi hasłami o 
poszczególnych denominacjach w 
następnych tomach, chociaż w to
mie 3 wyraźnie brakuje hasła (lub 
odpowiedniego odsyłacza) o Koś
ciele Chrystusowym. Nie jest jasne, 
dlaczego, obok hasła Chrześcijanie 
bez Osobliwego Wyznania (t. 3, szp. 
381), nie ma hasła o Stanowczych 
Chrześcijanach (może będzie to w 
odpowiednim tomie na literę S). Ob
szernie omówiono Kościół Chrześci
jan Dnia Sobotniego i Kościół Ad
wentystów Dnia Siódmego. Intere

sujący jest artykuł o Armii Zbawie
nia (t. 1, szp. 935—936). Nie sposób 
tu wymienić wszsytkich „ekumenicz
nych miejsc” w omawianej Encyklo
pedii. Warto podkreślić, że w has
łach dotyczących działów lub kon
cepcji teologicznych zrelacjonowano 
stanowiska różnych Kościołów. Na 
przykład, artykuł Chrystologia za
wiera również stanowiska teologii 
prawosławnej, pióra ks. prof. W. 
Hryniewicza, i protestanckiej, pióra 
ks. bp. A. Nossola (t. 3, szp. 318— 
323). Trzeba przyznać, że tego typu 
ekumeniczne podejście wykazali 
prawie wszyscy autorzy haseł teolo
gicznych i historycznych. A nie jest 
to sprawa łatwa, o czym świadczy 
fakt, że nie potrafili tego dokonać 
przedstawiciele innych dyscyplin. Na 
przykład, w haśle Baptysterium (t. 
1, szp. 1308—1310) cały tekst (bardzo 
interesujący) dotyczy tylko baptys- 
teriów we wczesnym Kościele, a 
nie ma nawet wzmianki o tym, że 
w wielu Kościołach protestanckich, 
które chrzczą dorosłych, nadal 
kwitnie architektura tego typu o- 
biektów sakralnych.
Odrębnego potraktowania wymaga 
hasło Bracia czescy (szp. 992—994) 
Część historyczna nie budzi zastrze
żeń, ale enigmatyczne informacje o 
współczesności mogą pnrwadzić do 
nieporozumień. Otóż z artykułu nie
wiele można dowiedzieć się o Koś
ciołach w Czechosłowacji, które 
podkreślają swą łączność ze spuś
cizną braci czeskich. Równie mylą
ce są informacje o potomkach bra
ci czeskich w obecnej Polsce. Op-> 
rócz Strzelina i Zelowa żyją oni
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i działają również w Kucowie koło 
Bełchatowa, w Pstrążnej koło Ku
dowy Zdroju i w Żyrardowie, jeżeli 
chodzi o miejsca ich historycznych 
migracji. Autor pisze, że „obecnie 
w Strzelinie i Zelowie żyją potom
kowie braci czeskich, nie stanowią
cy ukonstytuowanych wspólnot wy
znaniowych”. W rzeczywistości zaś 
w* roku 1634 na Synodzie we Włoda
wie bracia czescy ostatecznie połą
czyli się z ewangelikami reformo
wanymi i w tym Kościele żyją do 
dzisiaj, zachowując częściowo na- 
wret język czeski (Zelów, Kuców). 
Obecnie potomkowie braci czeskich 
żyją również i w innych parafiach 
naszego Kościoła (Łódź, Warszawa, 
Bełchatów, Katowice i in.). We 
wszystkich tych ośrodkach do dziś 
używane są czeskie przekłady Bi
blii (Biblia Kralicka) i naw^et w 
chłopskich domach można znaleźć 
różne dzieła A. Komeńskiego, co 
dowodzi ciągłości tradycji. Niedo
mówienia na ten temat są bardzo 
bolesne, tym bardziej że problema
tyka braci czeskich została pominię
ta również w haśle o Kościele

Ewangelicko-Reformowanym. Ana
liza odnośników w istniejących has
łach wzbudza obawę, że w encyklo
pedii nie będzie oddzielnego hasła o 
Kościele Czeskobraterskim (nie ma 
go w tomie z literą C), a więc nie 
będzie okazji do sprostowań. A mo
że wymienić ten Kościół i zasygna
lizować problem przy okazji hasła 
o Światowym Aliansie Kościołów 
Reformowanych, którego członkami 
są dzisiejsi bracia czescy? Omawia
jąc Kościół Waldensów, trzeba 
zwrócić uwagę, że należy on także 
do rodziny reformowanej, choć jego 
historia, tak jak historia husytów, 
jest starsza od reformacji. Być mo
że przesadnie akcentuję te sprawy, 
lecz w Encyklopedii Katolickiej 
ważne jest dla mnie także to, by 
nie było w niej miejsca na trakto
wanie pewnych żywych idei chrześ
cijańskich jako reliktów przeszłoś
ci, do czego starają się nas przy
zwyczajać niektóre publikacje reli
gioznawcze. Dlatego ważne są dla 
mnie także sprawy nomenklatury, 
gdyż w wielu wypadkach utrudnia
ją one zrozumienie nawet oczyta
nym ludziom pewnej ciągłości wia

ry, tradycji i kultury (na przykład, 
wiele osób nie wie, że podręczniko
wi „kalwini” to ewangelicy refor
mowani, i chociaż wiedzą co nieco 
o obu denominacjach, to nie widzą 
między nimi żadnego związku). Ge
neralnie, nazewnictwo w Encyklope
dii nie budzi zresztą większych za
strzeżeń.

Z braku miejsca nie mogę omówić 
wielu innych, ciekawych haseł w 
prezentowanym dziele. Ogólnie En
cyklopedię Katolicką należy ocenić 
bardzo wysoko. Przez długie lata 
będzie to z pewnością kompendium 
wiedzy encyklopedycznej dla 
wszystkich wyznań i w ogóle dla 
wszystkich zainteresowanych Pola
ków. Szkoda, że — mimo dodruku 
— dzieło to nie może znaleźć się we 
wszystkich naszych bibliotekach pa
rafialnych (ja korzystam z naszej 
Biblioteki Synodalnej, której udało 
się zdobyć Encyklopedię dzięki ży
czliwości Wydawcy). Z niecierpli
wością oczekujemy na dalsze tomy.

W.Z.

P R Z E G L Ą D  e k u m e n i c z n y
Z Z A G R A N I C Y

0 Sekretarz generalny Światowej 
Rady Kościołów, ks. dr Emilio Cas
tro, wezwał w orędziu bożonarodze
niowym Kościoły członkowskie do 
potraktowania świąt Narodzenia 
Pańskiego jako „święta soli
darności Boga z całą ludzkością i z 
każdym z nas z osobna”. Łaska Bo
ża. która znalazła swój najbardziej 
konkretny wyraz we wcieleniu 
Chrystusa, powinna służyć za wzór 
solidarności chrześcijańskiej. Soli
darność ta polega na identyfikowa
niu się z tymi, którzy cierpią, i 
dzieleniu z nimi ryzyka, a jej ce
lem musi być „przemiana życia o- 
sobisfego i wspólnotowego”.
0  Realizacja jedności Kościoła jest 
główną troską Światowej Rady 
Kościołów — powiedział sekretarz 
generalny ŚRK, dr Emilio Castro, w 
wykładzie pt. „Wyzwanie rzucone 
Kościołom”, opublikowanym 4 grud
nia 1985 w Genewie. Podkreślił też 
wielkie znaczenie zachowania w 
dążeniach do jedności własnej toż
samości kulturowej przez każdy 
Kościół. Ks. Castro wymienił rów
nież trzy kolejne ważne problemy,

do których Kościoły będą musiały 
się ustosunkować w najbliższych 
latach. Są to: poszukiwanie odpo
wiedniej do naszych czasów du
chowości, zaangażowanie na rzecz 
pokoju i sprawiedliwości oraz 
ewangelizacja.
0 Dnia 4 listopada 1985 minęła 
10 rocznica utworzenia Ekumenicz
nego Towarzystwa ds. Rozwoju, 
zwanego popularnie bankiem eku
menicznym. Głównym inicjatorem 
jego utworzenia była Światowa Ra
da Kościołów. Bank ma swoją sie
dzibę w Rotterdamie i dysponuje 
kapitałem 35 min guldenów, a je
go udziałowcami są Kościoły, zako
ny, grupy ekumeniczne i osoby in
dywidualne. Bank udziela niskopro
centowych kredytów na realizację 
projektów gospodarczych w kra
jach Trzeciego Świata.
0 W Harare (Zimbabwe) odbyła 
się (4—6 grudnia 1985) konferencja 
przywódców kościelnych poświęco
na sytuacji w Republice Południo
wej Afryki. Inicjatorami jej zwo
łania były Południowoafrykańska 
Rada Kościołów i Światowa Rada

Kościołów. Oświadczenie, ogłoszone 
na zakończenie obrad, stwierdza: 
„Domagamy się zniesienia stanu 
wyjątkowego, umożliwienia działal
ności wszystkim obecnie zakaza
nym ruchom, powrotu z wygnania 
uchodźców oraz przekazania wła
dzy większości na podstawie wybo
rów powszechnych”.
0 Dwaj przedstawiciele Komisji 
Kościołów ds. Międzynarodowych 
Światowej Rady Kościołów, Ninan 
Koshy i Erich Weingartner, prze
bywali (11—19 listopada 1985) w 
Koreańskiej Republice Ludowo-De
mokratycznej na zaproszenie Kore
ańskiej Federacji Chrześcijańskiej 
oraz Komitetu na rzecz Pokojowe
go Zjednoczenia Ojczyzny. Po po
wrocie do Genewy oświadczyli oni, 
iż poinformowano ich, że w kraju 
tym żyje ok. 10 tys. chrześcijan. 
Większość ich zamieszkuje zachod
nią część kraju. Przeważnie wywo
dzą się oni z tradycji metodystycz- 
nej i ewangelicko-reformowanej. 
Katolików zaś jest tam ok. 800. W 
ramach trzyletnich kursów teolo
gicznych Federacja wykształciła od 
1972 ok. 20 pastorów. W służbie 
kościelnej pozostaje jeszcze 10 du
chownych ordynowanych przed po
działem kraju w 1945. Przedstawi
cieli ŚRK poinformowano również,
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że w ostatnich latach Federacja 
opublikowała nowy przekład nie
których ksiąg biblijnych i wydała 
nowy śpiewnik.
#  Synod Ewangelicko-Luterań- 
skiego Kościoła Krajowego Hano
weru (RFN) wypowiedział się kry
tycznie na temat dokumentu Świa
towej Rady Kościołów w sprawie 
„Chrztu, Eucharystii i Urzędu du
chownego”. Wielu mówców zwróci
ło uwagę, że tekst ten, opracowany 
przy współudziale teologów Kościo
ła Rzymskokatolickiego, jest nie do 
pogodzenia z pojmowaniem urzędu 
jako kapłaństwa wszystkich wie
rzących. Daje on obraz Kościoła 
hierarchicznego, zdominowanego 
przez ordynowany urząd. Super in
tendent Ernst Henze powiedział, 
że dokument ten, będący owo
cem wieloletniego dialogu w łonie 
ŚRK między Kościołami różnych 
tradycji, jest świadectwem dokona
nego zbliżenia, ale wiele spraw po
zostaje jeszcze do wyjaśnienia.
% Po dziesięcioletniej przerwie 
wznowiony został dialog luterańsko- 
-reformowany na płaszczyźnie świa
towej. Nowo utworzona Wspólna 
Komisja Luterańsko-Reformowana 
odbyła (2—6 grudnia 1986) swoje 
pierwsze posiedzenie w Ośrodku 
Johna Knoxa w Genewie. Było ono 
poświęcone przeanalizowaniu do
tychczasowych stosunków luterań- 
sko-reformowanych oraz wpływowi, 
jaki na te stosunki wywierają kon
takty z innymi partnerami. Lutera
nie i reformowani prowadzą osob
ne rozmowy z anglikanami, prawo
sławnymi i katolikami. Dyskusja 
ukazała, że między luteranami i re
formowanymi w wyniku wspólnego 
dziedzictwa Reformacji istnieje 
wiele elementów wspólnych, które 
ułatwiają większe zbliżenie. Człon
kami Wspólnej Komisji są teologo
wie z Etiopii, RFN, Francji, Indo
nezji, Holandii, Norwegii, Szkocji, 
Szwajcarii, Republiki Południowej 
Afryki, Węgier i USA. Współprze
wodniczącymi są: prof. James B. 
Torrance (reformowany) i bp Gyula 
Nagy (luteranin). Wspólna Komisja 
odbędzie jeszcze posiedzenia w 
trzech kolejnych latach i opracuje 
sprawozdanie, które zostanie przed
łożone zgromadzeniom ogólnym 
Światowego Aliansu Kościołów Re
formowanych (1989) i Światowej 
Federacji Luterańskiej (1990).
#  Wspólna regionalna Komisja 
Metodystyczno-Luterańska w Szwe
cji zaleciła ustanowienie pełnej 
wspólnoty komunijnej między człon
kami obu tradycji kościelnych oraz

wzajemne całkowite uznanie ordy
nacji. Kościół metodystyczny w 
Szwecji powstał w (wyniku działal
ności misyjnej Zjednoczonego Koś
cioła Metodystycznego w USA. Koś
ciół luterański w tym kraju jest 
Kościołem narodowym.
#  W Związku Radzieckim przeby
wała niedawno na zaproszenie me
tropolity Filareta, przewodniczącego 
Wydziału Zagranicznego Patriarcha
tu Moskiewskiego, i abp. Edgara 
Harka, zwierzchnika Kościoła E- 
wangelicko-Luterańskiego na Łot
wie, delegacja Światowej Federacji 
Luterańskiej, której przewodniczył 
jej prezydent, bp Zoltan Kaldy. Se
kretarz generalny ŚFL Gunnar 
Staalsett oświadczył po powrocie w 
Genewie, że wizyta była ważna ze 
względu na służbę wobec Kościo
łów w ZSRR oraz zachęcająca dla 
stosunków między prawosławiem a 
luteranizmem.
#  Z okazji 20 rocznicy zakończenia 
II Soboru Watykańskiego obrado
wał w Rzymie Nadzwyczajny Sy
nod Biskupów (24 listopada — 8 
grudnia 1985). Synod uchwalił dwa 
dokumenty: „Orędzie do wiernych” 
i „Relacja końcowa”. Podczas po
siedzenia końcowego papież Jan 
Paweł II zaapelował do Kościoła, 
aby pozostał otwarty wobec spraw 
współczesnego świata. Jednocześnie 
ostrzegł przed „fałszywą interpre
tacją” celów wytyczonych przez So
bór. Podczas Sjmodu odbyło się 
także nabożeństwo ekumeniczne, 
podczas którego Jan Paweł II po
twierdził wolę kontynuowania dia
logów teologicznych przez Kościół 
Rzymskokatolicki i konkretnej 
współpracy z innymi Kościołami. 
W Synodzie uczestniczyło 10 obser
watorów z ramienia Kościołów i 
światowych wspólnot chrześcijań
skich prowadzących dialog z Ko
ściołem Rzymskokatolickim; wśród 
nich (był przedstawiciel Światowego 
Aliansu Kościołów Reformowa
nych.
0  Wydział Teologii Katolickiej U- 
niwersytetu we Fryburgu (Szwaj
caria) nadał 15 listopada 1985 teo
logowi reformowanemu Maxowi 
Thurianowi, członkowi Wspólnoty 
Ekumenicznej w Taize, honorowy 
doktorat, stanowiący dowód uzna
nia jego działalności w dziedzinie 
liturgii, teologii i ekumenii. Max 
Thurian urodził się w 1921 w Ge
newie, tam też studiował filologię 
klasyczną i teologię. Jego spotkanie 
z Rogerem Schützern doprowadziło 
w 1942 do założenia wspólnoty w 
Taize, w której powierzono mu od

powiedzialność za sprawy teologii i 
liturgii. W 1979 Thurian stanął na 
czele komisji przygotowującej os
tateczną redakcję dokumentu Świa
towej Rady Kościołów w sprawie 
„Chrztu, Eucharystii i Urzędu du
chownego”.
#  W Sigtuna zmarł w wieku 101 
lat były biskup luterański Sztok
holmu dr Manfred Bjórkąuist. Nie 
był on ordynowanym duchownym, 
gdy w 1942 wybrany został bisku
pem Sztokholmu. Był działaczem 
chrześcijańskiego ruchu studenckie
go i kościelnego ruchu uniwersyte
tów ludowych, pedagogiem i publi
cystą o otwartych, ekumenicznych 
poglądach. W Sigtuna założył oś
rodek pracy kościelnej, który zaj
mował się problemami stosunków 
społecznych i sprawą dopuszczenia 
wszystkich chrześcijan do służby 
kościelnej. W 1947 dr Bjórkąuist re
prezentował swój Kościół na Zgro
madzeniu Ogólnym w Lund, które 
powołało do życia Światową Fede
rację Luterańską.

Z K R A J U

0  Delegacja Związku Kościołów 
Ewangelickich w NRD pod prze
wodnictwem biskupa Berlina Got- 
tfrieda Forcka, która przybyła do 
Warszawy, by wziąć udział w uro
czystości odbywającej się w Ośrod
ku Rehabilitacyjnym Centrum 
Zdrowia Dziecka w Międzylesiu 
(patrz „Jednota” nr 1/86, ,,Przegląd 
Ekumeniczny” — Z kraju”), odby
ła także rozmowy z przedstawicie
lami Polskiej Rady Ekumenicznej: 
bp. Zdzisławem Trandą, ks. prof. 
Witoldem Benedyktowiczem, ks. dr. 
Zdzisławem Pawlikiem i dyr. An
drzejem Wojtowiczem. Rozmawiano 
o wspólnych przedsięwzięciach na 
najbliższą przyszłość. I tak: planu
je się zorganizowanie wspólnej kon
ferencji księży w 1986 (pierwsza 
taka konferencja odbyła się w Pol
sce w 1985) oraz zaproszenie grupy 
polskich dzieci do NRD na pobyt 
wakacyjny w jednym z kościelnych 
domów wypoczynkowych. Zamierza 
się także kontynuować rozpoczęte 
w 1985 w NRD kursy języka nie
mieckiego dla polskich współpra
cowników kościelnych. Rozważano 
też możliwość zorganizowania po
dobnych kursów dla współpracow
ników kościelnych z NRD w Pol
sce. Związek Kościołów Ewange
lickich pragnie zaprosić do NRD 
jesienią 1986 oficjalną delegację 
PRE. Szczegóły zostaną omówione 
podczas posiedzenia Wspólnęj Ko
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misji Kontaktów. Goście z NRD 
zostali przyjęci w Urzędzie ds. 
Wyznań przez dyrektora Tadeusza 
Dusika.

#  W siedzibie Polskiej Rady Eku
menicznej w Warszawie odbyło się 
19 listopada 1985 posiedzenie Ko
misji Mieszanej Polskiej Rady Eku
menicznej i Kościoła Rzymskokato
lickiego. Każda strona reprezento
wana była przez 5 przedstawicieli. 
Omówiono stan przygotowań do 
Powszechnego Tygodnia Modlitwy 
o Jedność Chrześcijan w styczniu 
1986. W celu ożywienia współpracy 
ekumenicznej na płaszczyźnie regio
nalnej i lokalnej Komisja Mieszana 
zaproponowała zorganizowanie nad
zwyczajnej konferencji z udziałem 
przewodniczących Oddziałów Wo- * 
jewódzkich PRE i katolickich die
cezjalnych referentów ds. ekume
nizmu. Przedstawiciel PRE poinfor
mował, że Zarząd Rady na posie
dzeniu 24 października 1985 u/to- 
sunkował się pozytywnie do paro
krotnie przedstawianego wni-osku 
strony katolickiej w sprawie reak
tywowania Podkomisji ds. Dialogu. 
PRE w Podkomisji reprezentować 
będą: bp Wiktor Wysoczański z 
Kościoła Polskokatolickiego i ks. 
dr Manfred Uglorz z Kościoła E- 
wangelicko-Augshunskiego oraz
przedstawiciel Polskiego Autokefa
licznego Kościoła Prawosławnego, 
którego wyznaczą władze tego Koś
cioła. Przedstawicielstwo strony ka
tolickiej w Podkomisji pozostaje 
bez zmian — ks. prof. dr Władys
ław Hładowski i ks. prof. dr Sta
nisław Celestyn Napiórkowski. 
Pierwsze jej posiedzenie, po trzy
letniej przerwie, wyznaczono na 
3 lutego 1986. Strona katolicka po
informowała, że zakończyła dialog 
dwustronny z wszystkimi Kościoła
mi członkowskimi PRE na temat 
wzajemnego uznania chrztu. Ks. 
S. C. Napiórkowski odczytał opinię 
Episkopatu Polski o dokumencie 
Komisji „Wiara i Ustrój” Świato
wej Rady Kościołów w sprawie 
„Chrztu, Eucharystii i Urzędu du
chownego”, przygotowaną dla wa
tykańskiego Sekretariatu ds. Jed

ności Chrześcijan. Natomiast Komi
sja Teologiczna PRE pod przewod
nictwem bp. W. Wysoczańskiego nie 
ukończyła jeszcze opracowywania 
opinii na temat tego dokumentu. 
Komisja Mieszana istnieje od 1974 
r. i zbiera się zazwyczaj dwa razy 
w roku. Jej współprzewodniczący
mi są: bp Jeremiasz ze strony PRE 
i bp Edward Ozorowski — ze stro
ny katolickiej.
£  Zastępca przewodniczącego Rady 
Państwa Kazimierz Barcikowski 
spotkał się 3 stycznia 1986 ze 
zwierzchnikami i czołowymi przed
stawicielami 16 nierzymskokatolic- 
kich Kościołów i związków wyzna
niowych. |W .czasie spotkania — jak 
poinformowała Polska Agencja Pra
sowa — dzielono się informacjami
0 pracy poszczególnych Kościołów
1 związków wyznaniowych w mi
nionym roku, mówiono też o głów
nych zamierzeniach i projektach 
działania w roku bieżącym.
% Wieloletni zwierzchnik Polskiego 
Kościoła Chrześcijan Baptystów i 
zaangażowany ekumenista — ks. 
Aleksander Kircun — obchodził 
1 października 1985 80 rocznicę uro
dzin. Jego sylwetkę zaprezentujemy 
w następnym numerze.
#  Miesięcznik „Słowo Prawdy”, 
wydawany przez Polski Kościół 
Chrześcijan Baptystów, obchodził w 
dniach 7—8 grudnia 1985 60-lecie 
swego istnienia. Pismo to od mo
mentu swego powstania służy — 
jak to uwidocznione jest w podty
tule — „pogłębieniu życia chrześci
jańskiego”. Pierwszy numer „Słowa 
Prawdy” ukazał się w lutym 1925 
jako kontynuacja innego pisma bap- 
tystycznego „Nowe Drogi”. Pierw
szym redaktorem pisma był ks. 
Ludwik Miksa z Ostrzeszowa Wlkp. 
W latach 1939—1948 pismo nie uka
zywało się, potem wydawano je w 
latach 1948—50, po czym znowu 
nastąpiła przerwa do roku 1957. Od 
tego czasu aż do lutego 1985, tj. do 
swego zgonu, „Słowo Prawdy” re
dagował ks. Michał Stankiewicz, 
wieloletni prezes Rady Naczelnej 
Polskiego Kościoła Chrześcijan Bap
tystów, znany w środowiskach koś

cielnych ze iswej otwartej, ekume
nicznej postawy. Obecnie redakto
rem „Słowa Prawdy” jest ks. 
Krzysztof Bednarczyk z Krakowa. 
Główne tematy podejmowane na ła
mach miesięcznika to: wykład Pis
ma św., osobiste świadectwo składa
ne przez członków Kościoła, wiado
mości z życia zborów w kraju i in
formacje o życiu społeczności bap- 
tystycznej na świecie. Ostatnio co
raz częściej pojawiają się akcenty 
ekumeniczne, m.in. publikowany jest 
cykl pt. „Drogi odnowy Kościoła 
rzymskokatolickiego w Polsce*’. Ko
rzysta się także z dorobku teologów 
innych wyznań, np. Karola Bartha.
O W gmachu Kurii Metropolitalnej 
Warszawskiej odbył się 17 grudnia 
1985 doroczny zjazd katolickich re
ferentów do spraw ekumenizmu — 
diecezjalnych i zakonnych. W obra
dach, którym przewodniczył bp 
Władysław Miziołek, wiceprzewod
niczący Komisji Episkopatu ds. Eku
menizmu, wzięło udział 40 osób. W 
przeciwieństwie do poprzednich 
zjazdów, tym razem więcej czasu 
przewidziano na dyskusję, wysłu
chanie głosów z terenu, stąd też w 
programie znalazł się tylko jeden 
referat. Wygłosił go ks. Stanisław 
Gręś z diecezji gorzowskiej na te
mat: „Urządzanie nabożeństw i in
ne uroczystości ekumeniczne według 
praktyki i rozwoju stosunków mię
dzykościelnych”. Referent dał szero
ki przegląd nabożeństw i uroczys
tości ekumenicznych w naszym kra
ju postulując jednocześnie, aby or
ganizowano ich więcej w ciągu ro
ku, możliwie z udziałem przedsta
wicieli innych Kościołów. Szczegól
nie ważne byłoby organizowanie na
bożeństw i spotkań ekumenicznych 
w seminariach duchownych. Ks. 
Gręś postulował opracowanie kalen
darza uroczystości i rocznic w in
nych Kościołach, aby katolicy mog
li się do nich włączyć. Podczas dy
skusji postulowano lepszą formację 
ekumeniczną księży i kleryków, po
ruszono problem małżeństw mie
szanych, podkreślano, że ekumenizm 
musi być obecny w normalnym, co
dziennym duszpasterstwie i nie mo
że być traktowane •okazjonalnie.
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