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C O W Y N A TO?
N ie mówcie, że ludzie sq źli!
W tej rubryce piszemy zazwyczaj polemicznie o sprawach kontrowersyj
nych, skomplikowanych lub nagannych. Raz jednak robimy wyjątek, by
opowiedzieć o rzeczy dobrej, budującej, która zdarzyła się w kręgu przy
jaciół „Jednoty”. Dotarła do nas pewna relacja, a my przekazujemy ją
dalej — dla pokrzepienia serc i na świadectwo prawdzie.
Opowiadano nam, że wokół pewnej rodziny, doświadczonej ciężką i dłu
gotrwałą chorobą jej członka, zbór macierzysty roztoczył krąg modlitwy
kontynuowanej całymi miesiącami w domach i podczas nabożeństw. Opo
wiadano nam, że katolicy w różnych miastach i miasteczkach spontanicz
nie zamawiali i odprawiali msze św, w intencji powrotu do zdrowia ewan
gelika. Opowiadano nam, że luteranie w kilku swoich ośrodkach parafial
nych wznosili molitwy błagalne za człowieka innego wyznania, którego
twarzy większość z nich nawet nie znała. Opowiadano nam, że grupa tzw.
wolnych chrześcijan telefonowała do rodziny reformowanej, aby poinfor
mować, że nie ustają w modlitwach za ten doświadczony cierpieniem
dom.
Opowiadano nam, że prawie obce osoby pojawiały się w domu chorego
z pytaniem, w czym mogą pomóc i jak być użytecznymi. Opowiadano
nam, że kolejne zespoły lekarzy przekazywały sobie pewnego pacjenta
z rąk do rąk, ze szpitala do szpitala, widząc w nim cierpiącego człowieka,
a nie „przypadek chorobowy”. Opowiadano nam, że sąsiedzi z ulicy, ot,
tacy, których się mija ze zdawkowym „dzień dobry”, wpadali na chwilę
— ten z pomarańczą, tamten z wystaną cielęciną czy szynką dla chorego
na ścisłej diecie. Opowiadano nam, że potrzebny lek, trudny do zdobycia,
znalazł się w szpitalu w ciągu 48 godzin, dzięki łańcuchowi ludzi dobrej
woli.
Opowiadano nam, że przy łóżku chorego modlili się wspólnie: jezuita i bis
kup reformowany. Opowiadano nam, że w pewnym szpitalu spotykali się
podczas odwiedzin: katolicy, mariawici, luteranie i reformowani.
Opowiadano nam, że w urzędach, gdzie rodzina chorego człowieka musiała
w jego imieniu załatwiać różne formalności, natrafiała — z jednym w y
jątkiem — na życzliwość i dobrą wolę.
Opowiadano nam, że prośba o dostarczenie lekkiej lektury dla człowieka
umęczonego długotrwałą chorobą spotkała się z szerokim odzewem —
książki znoszono paczkami.
Opowiadano nam o dziesiątkach telefonów każdego dnia z pytaniem o stan
zdrowia chorego i z propozycją pełnienia dyżurów w szpitalu, aby naj
bliższa rodzina mogła odpocząć.
Opowiadano nam o bliskich i dalszych znajomych, którzy stawiali do dys
pozycji swój czas i swoje samochody, aby ułatwić pewnej rodzinie dotar
cie do szpitala położonego na peryferiach.
Opowiadano nam... Jeszcze długo moglibyśmy przytaczać podobne przykła
dy ludzkiej solidarności. Lecz to, co napisano, już wystarczy, by stwier
dzić, że w sytuacjach krytycznych, w sytuacjach ciężkich doświadczeń
ujawnia się wielki potencjał życzliwości, dobra i poczucia odpowiedzial
ności za innych — za tych słabszych, udręczonych cierpieniem i troską.
Niejeden Czytelnik może dojść do wniosku, że powyższe przykłady reakcji
ludzkich są wysoce prawdopodobne pod warunkiem, że rozkładają się na
różne miejsca i na różnych ludzi. Tymczasem wszystko to (i jeszcze wię
cej!) spotkało jedną rodzinę i jednego chorego. Wszystko to wydarzyło się
w jednym miejscu, tu w Polsce, w tych trudnych warunkach szpitalnych,
jakie mamy, i w tej trudnej sytuacji społecznej i ekonomicznej, w jakiej
żyjemy. To tu, w naszym kraju, objawiła się czysta, szlachetna bezintere
sowność dziesiątków ludzi, zadając kłam rozpowszechnionemu mniemaniu,
że w naszym społeczeństwie na nic bezinteresownego już liczyć nie można.
Choroba jednego człowieka wyzwoliła wielki potencjał dobra i połączyła we
wspólnym działaniu ludzi najróżniejszych zawodów, wyznań, środo
wisk, a nawet przekonań. Jak kamień rzucony w wodę powoduje koncen
tryczne rozchodzenie się fal, tak ta choroba, sama w sobie będąca złem,
wywołała niezliczone impulsy dobra. Na chwałę Boga i na pożytek bliźnim.
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CO W N U M E R Z E ?
Numer otwiera kazanie ks. Bogda
na Trandy (s. 3), wygłoszone 8 ma
ja, w święto Wniebowstąpienia, w
warszawskim kościele ewangelicko-reformowanym
i
transmitowane
przez Polskie Radio. Kazanie nosi
tytuł Przekroczenie granic, a jego
myślą przewodnią są słowa z listu
św. Pawła do Kolosan 3:1—2. Po
kazaniu,
jak
zwykle,
następuje
modlitwa, zatytułowana
Spotkanie
dwu światów (s. 4).
10 maja minęła setna rocznica uro
dzin wielkiego teologa
ewangelic
kiego Karola Bartha. Z tej okazji
drukujemy nie publikowany wcześ
niej po polsku fragment jego dzie
ła „Dogmatyka Kościelna” , który
zatytułowaliśmy Karol Barth o Koś
ciele (s. 5).
Na s. 7 zamieszczamy
pierwszą
część artykułu Jana Brody, badacza.
Śląska Cieszyńskiego i autora w ie
lu prac o Reformacji w tym regio
nie, pt. Wkład duchowieństwa w
utrzymanie polskości i rozwój kul
turalny Śląska Cieszyńskiego w
wieku XIX i w początkach wieku
XX.
Drugą część historii ewangelickiej?
linii rodu Radziwiłłów pióra W oj
ciecha Kriegseisena pt. Radziwiłło
wie ewangeliccy drukujemy na s. 10.
Część trzecia i ostatnia — w na
stępnym numerze.
Cztery tożsamości to tytuł kolejne
go odcinka cyklu Szalom (s. 12).
Rozmówcą s. Kingi Strzeleckiej jest
o. Bruno Hussar, dominikanin, Żydr
obywatel państwa Izrael.
Wśród

naszych

stałych

rubryk —

na s. 2 Co Wy na to?, a w niej fe 
lieton Nie mówcie, że ludzie są źli;
na s. 14 Wśród książek — tym ra
zem o Książkach, które warto prze
czytać;

na s. 15 Przegląd ekume

niczny; s. 19 Z prasy — W obronie
Jana Husa, która numer zamyka.

NASZA

OKŁADKA:

„Myślcie o tym, co jest w górze,
nie o tym, co na ziemi” (Kol. 3:2>
— patrz kazanie, s. 3.

KS. BOGDAN TRANDA

Przekroczenie granic
Jeżeli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co
jest w górze, gdzie zasiadł Chrystus po prawicy Boga. Myślcie o tym, co
jest w górze, nie o tym, co na ziemi.

Kol. 3:1—2

Drodzy Bracia i Siostry,
K u końcowi zbliża się okres świąt, które od
Adwentu aż po Wniebowstąpienie przypomina
ją główne wydarzenia związane z Osobą i dzie
łem naszego Zbawcy, Jezusa Chrystusa. Każde
:z tych świąt ma swe źródło historyczne, specy
ficzny nastrój i określoną wymowę. W osobie
Jezusa Chrystusa, przez fakty z Jego życia,
Bóg objawia swe zamysły wobec nas i świata.
Kefleiksja nad tymi wydarzeniami pozwala nam
wnikać coraz głębiej w ich znaczenie i odkry
wać nowe perspektywy naszej wiary i naszego
życia.
Wniebowstąpienie. Najpierw nasuwają się nam
•zewnętrzne okoliczności tego, co się stało,
przedstawione w Ewangeliach i w Dziejach Apostolskich: jedenastu uczniów zebranych wo
kół Jezusa na Górze Oliwnej w czterdzieści
dni po zmartwychwstaniu, ostatnia rozmowa,
jeszcze pytanie o to, co tak bardzo leży im
na sercu — o przyszły los ojczyzny, i odpo
wiedź Jezusa, który zwraca ich myśli we wła
ściwą stronę, pożegnanie z Panem unoszącym
.się w górę i przesłoniętym przez obłok, wre
szcie spotkanie z dwoma mężczyznami w bia
łych szatach, którzy przywołują uczniów do co
dziennej rzeczywistości.
T o przywołanie do rzeczywistości jest bardzo
potrzebne również nam. Dlaczego stoicie pa
trząc w niebo? — pytają aniołowie uczniów
Pańskich, którzy nie mogą oderwać oczu od
zjawiska, jakiego stali się świadkami. Podobnie
i my: jeśli zatrzymujemy się przy samym opi
sie wydarzenia, przy jego historycznym kształ
cie, przy barwnej, dynamicznej scenie, jaka się
tam rozegrała, dotykamy zaledwie naskórka,
warstwy zewnętrznej i prawie niczego nie do
wiadujemy się o rzeczywistym znaczeniu tego,
co się wtedy stało. Zatrzymując się przy sa
mym opisie wydarzenia, przy o b r a z i e , łat
w o popadamy w uproszczenia i zafascynowani
niezwykłością widowiska puszczamy się fał
szywym tropem. A fałszywy trop prowadzi nas
fałszywą drogą do fałszywych wniosków, skąd
już tylko krok do bezpłodnych dywagacji na
temat trójpokładowej budowy świata (ziemia,
niżej piekło, wyżej niebo), do absurdalnych w y
obrażeń czy też do sprzeczności między wiarą
a wiedzą. Właściwe więc jest tu wezwanie: Nie
stójmy w miejscu patrząc w niebo! Idźmy da
lej, starajmy się przeniknąć przez zewnętrzną
warstwę naskórka, aby ujrzeć to, co znajduje
się głębiej, aby obraz nie przesłaniał prawdy
objawionej w nim przez Boga, ale ją odsłaniał
przed nami. Niedobrze byłoby, gdybyśmy stali
się podobni do tych, którzy patrząc nie widzą,
a słuchając nie rozumieją.

Wniebowstąpienie — ostatnie ogniwo w łańcu
chu wydarzeń z życia Jezusa na ziemi — odsła
nia przed nami perspektywy nie zamknięte gra
nicami doczesnej egzystencji. Pozwala dojrzeć
jeden ciąg doczesności i wieczności, ścisły zwią
zek ziemi i niebios, a jednocześnie zupełny brak
ciągłości między doczesnością a wiecznością,
całkowitą odmienność ziemi i niebios.
Czas
ziemski przechodzi w wieczność, a jednocześnie
jakby się urywał, by zaczęła się totalnie od
mienna wieczność niebios. Paradoks spotkania
dwu światów.
,,Bóg jest w niebie, a ty na ziemi” — poucza
Kohelet, kaznodzieja Salomona (5:1). Temat ten
został podjęty i rozwinięty przez Karola Bartha, wielkiego teologa reformowanego, które
go stulecie urodzin przypada w tym roku (1886
— 1968). Pan Bóg jest w niebie, a człowiek na
ziemi — to jedna z tez jego nauczania, w któ
rym podkreśla całkowitą odmienność Boga i
człowieka. Bez Jezusa Chrystusa, odwiecznego
Słowa, które stało się Ciałem, nie byłoby żad
nej możliwości pojednania się grzesznego czło
wieka ze świętym Bogiem. „Jeden jest Bóg,
jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi,
człowiek Chrystus Jezus” — pisze św. Paweł do
swego ucznia, Tymoteusza (I Tym. 2:5).
Mamy więc nie tylko śmiałość podnosić oczy
ku niebiosom, ale i żywić przekonanie o sku
teczności szukania tego, co jest w górze, gdzie
zasiadł Chrystus po prawicy Bożej. Co więcej,
uznajemy, że wezwanie Apostoła do myślenia
o niebiosach jest niesprzeczne z napomnieniem,
jakie uczniowie usłyszeli na Górze Oliwnej:
dlaczego stoicie patrząc w niebo? Przywołanie
do codziennej rzeczywistości, o którym przed
chwilą mówiliśmy, każe oderwać się od zafa
scynowania widowiskiem i spojrzeć w głąb od
słaniającej się rzeczywistości Bożej, aby móc
dojrzeć to, na co się patrzy, i usłyszeć to, czego
się słucha.
Wniebowstąpienie daje nam pewność, że nie
biosa nie są puste. Zmartwychwstały Chrystus
zasiadł po prawicy Ojca i tam, w pełnym bla
sku Bożej chwały, stał się naszym orędowni
kiem. Mamy więc poczucie pewności, że Bóg
słyszy, gdy do Niego wołamy. Modlitwa jest
pierwszym i najważniejszym środkiem łączno
ści nas, ziemian, z niebiosami, sposobem na
przebycie nieprzebytej przepaści między do
czesnością a wiecznością.
Uczniowie wrócili z Góry Oliwnej do Jerozoli
my, do pomieszczenia na piętrze, gdzie razem z
gronem kobiet, z Marią, Matką Jezusa, i z Jego
braćmi trwali w modlitewnej wspólnocie. Wie
dzieli o tym, że dzięki modlitwie mają w ręku
podstawowy środek łączności z uwielbionym
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Panem, a przez Niego z owym światem Bo
żym, w którym Jezus się zanurzył.
Ale świat Ducha, Boży świat niebios, odsła
niany przed nami przez wstępującego tam
Chrystusa, nie jest światem materii. Żaden
przeto kształt pochodzący z tego świata nie
uzmysłowi nam obrazu świata tamtego. Gdy
byśmy mimo wszystko usiłowali — jak nie
którzy to, niestety, czynią — za pomocą pędzla
czy dłuta w materialnym kształcie zamknąć
rzeczywistość Ducha, rezultatem byłoby p r z e 
s ł o n i ę c i e tego, co Chrystus odsłania przez
swe wniebowstąpienie. Obłok zakrył ziemski
kształt Jezusa, bo sam Jezus powrócił do swej
odwiecznej Bożej chwały, która jest Jego wła
ściwością od wieczności po wieczności.
Wbrew pozorom materialny kształt nie ułatwia
nam łączności z niebiosami, a wręcz przeciwnie
— utrudnia. Stanowi przeszkodę, na której się
skupiamy i przez którą nie jesteśmy w stanie
się przebić. Dlatego już w Dekalogu, i to na
drugim miejscu w porządku przykazań, znaj
dujemy całkowicie jasną i niedwuznaczną
wskazówkę: „Nie będziesz sobie czynił obrazu
rytego ani żadnego podobieństwa rzeczy tych,
które są na niebie w górze, na ziemi nisko i w
wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kła
niał, ani im służył...” (II Mojż. 20:4.5). Żydzi,
a potem chrześcijanie, ściśle przestrzegali tego
przepisu Prawa Bożego i z tego powodu po

Spotkanie dwu światów
Zmartwychwstały Parnie nasz, Jezu Chryste,
Cześć, chwałę uwielbienie oddajemy Ci
dzisiaj, gdy razem z braćmi i siostrami
wspominamy Twoje wniebowstąpienie,
przedziwny powrót Syna do Ojca.
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gańskie otoczenie posądzało ich o ateizm, czylr
bezbożnictwo. Nie mieli oni bowiem żadnegowizerunku, wokół którego skupiałby się ich.
kult religijny.
Także w kościołach, gdzie gromadzą się chrze
ścijanie przyznający się do tradycji ewangeli
cko-reformowanej, nie znajdziesz żadnego obrazu ani figury poza prostym znakiem, takim
jak pusty krzyż; pusty, na znak, że Pan zmar
twychwstał prawdziwie. W takiej świątyni око
па pozór nie ma na czym spocząć, a serce do
czego przylgnąć. I o to właśnie chodzi, aby
oczy naszej duszy szukały tego, co jest w gó
rze, i aby serca nie lgnęły do materialnych
kształtów przemijającego świata.
Wniebowstąpienie Jezusa zapowiada Jego peł
ne chwały powtórne przyjście, kiedy to podda
ocenie nasze życie. Wtedy okaże się z całą ja
snością, czy sposób patrzenia na świat docze
sny i wieczny ukształtował nasze myślenie i
postępowanie w talki sposób, że potrafiliśmy
opowiedzieć się po stronie człowieka potrzebu
jącego pomocy, słabego, uciśnionego, prześla
dowanego. Wierność Kościoła swemu Panu
sprawdza się o tyle, o ile solidaryzuje się on
z ludźmi najprostszymi i bierze w obronę ludzi
pozbawionych praw, upośledzonych. Ich bo
wiem Jezus nazywa swoimi najmniejszymi bra
ćmi. Stosunek do nich będzie kryterium, we
dług którego oceni On nas i nasze życie. Amen.

Patrzymy zadziwieni na spotkanie
dwu światów — ziemi i niebios
i nie mamy odwagi pomyśleć,
jak niepojęte otwierają się przed nami
perspektywy życia, wieczności, niebios...
Zamknięci w błędnym kole codzienności,
zagubieni między małymi i wielkimi troskami,
zaprzężeni w kierat spraw koniecznych,
utrudzeni zwyczajnymi obowiązkami,
nękani obawami przed niepewnym jutrem,
zawiedzeni przez obdarzanych zaufaniem,
zarzucani fałszywą monetą słów bez pokrycia,,
zalewani powodzią preparowanych obrazów,
nie śmiemy podnieść swoich oczu
i szukać tego, co jest tam, w górze,
gdzie Chrystus zasiadł po prawicy Boga.
JaK^e mamy myśleć o iym, co w górze?
Jakże oderwać wzrok od tego, co na ziemi?
Duchu Święty, Duchu iz Niebios,
spłyń na nas lotem gołębicy,
jak po Janowym chrzcie Jezusa,
rozbłyśnij nad nami płomieniem,
jak w górnej izbie nad apostołami,
niech Twoje światło rozświetli mroki,
abyśmy jasno ujrzeli sens życia,
niech Twój żar rozżarzy nasze serca,
abyśmy żarliwą miłością darzyli jedni drugich,
niech Twoja moc umocni naszą wiarę,
abyśmy z mocą dawali świadectwo prawdzie,
niech Twoja mądrość przeniknie nasze myśli,
abyśmy umieli wiar^i i nadzieją przebić się
przez barierę materialnych kształtów
i wzbogacić duszę niewyrażalnymi doznaniami
ducha u progów niebiańskiej wieczności.
Jedyny Boże, Ojcze, Synu i Duchu Święty,
nasz Stwórco, Zbawco i Pocieszycielu,
racz zachować nas od wszelkiego zla,
a w tych dniach światowego kryzysu
napełnij nasze serca niezachwianą ufnością,
że Ty nie puszczasz z rąk steru świata,
że ci, którym się zdaje, że władają ludźmi,
nic nie mogą uczynić bez Twego przyzwoleniaProsimy Cię, skieruj ich kroki na drogę pokoju-

Karol Barth o Kościele
10 maja tego roku mija setna rocznica urodzin Karola Bartha, największego teologa ewangelickiego od czasów
iLutra i Kalwina. Przed czterema laty poświęciliśmy mu specjalny numer podwójny („Jedncta” — 6—7/1982), do
którego odsyłamy tych Czytelników, którzy go wówczas nie przeczytali, a chcieliby się czegoś dowiedzieć o czło
wieku, który dokonał swego rodzaju rewolucji w teologii ewangelickiej i całej teologii chrześcijańskiej. Praw 
da, którą głosił, nie mieści się bowiem w ramach jednego wyznania, lecz odnosi do całego Kościoła Powszech
nego. Uważa się nawet, że Barth był jednym z ojców duchowych odnowy Kościoła Rzymskokatolickiego zwią
zanej z II Soborem Watykańskim. On też wywarł w pływ na nowy kierunek w ek u-meni i. Rzecz charaktery
styczna, że do ruchu ekumenicznego, tego zinstytucjonalizowanego, odnosił się z rezerwą, a nawet krytycznie,
jednocześnie zaś — według określenia Willema Visser’t Hoofta, wieloletniego sekretarza generalnego Światowej
Itady Kościołów, był „błogosławieństwem” dla tego ruchu, stawiając mu podstawowe pytania i sprowadzając
sprawy do ich zasadniczego znaczenia. Bez tych pytań, bez jego twórczej krytyki ekumenizm nie byłby tym,,
•czym jest. Teologia Bartha jest radykalnie chrystocentryczna i to on niejako odkrył, że choć chrześcijanie róż
nych wyznań wierzą inaczej, to nie w Innego.
.'Znany teolog katolicki Hans Urs von Balthasar tak pisał o nim przjed 35 laty:
Teologia Bartha jest piękna. Jest piękna nie tylko w znaczeniu zewnętrznym — że Barth dobrze pisze. Pisze on
dobrze, gdyż łączy dwie rzeczy: pasję i rzeczowość Jest to pasja okazywana teologicznej sprawie i rzeczo
wość należna tak emocjonującej dziedzinie, jaką jest teologia. Rzeczowość polega na zagłębianiu się w przed
miocie i na obiektywizmie. A przedmiotem dociekań Bartha jest Bóg, który w Jezusie Chrystusie objawił się
światu, o czym świadczy Pismo św. Barth pisze dobrze dlatego, że nie interesuje go zupełnie stan wiary, lecz
uwagę koncentruje na jej treści (...) Toteż nie ucieka się do pastoralnej dydaktyki. Sprawa, o której pisze, jest
tak porywająca i wymaga tak pełnego zaangażowania człowieka, że prawdziwa rzeczowość musi się tutaj zbie
gać z przenikającą wszystko i trudną do opisania pasją (...) To połączenie pasji i rzeczowości jest podstawą pię
kna teologii Bartha. Kto poza nim potrafił w ostatnich dziesięcioleciach tak interpretować Pismo św.: ani „egzegetycznie” i „biblicystycznie”, ani tendencyjno-konsir ikiywnie, ani duszpastersko-retorycznie, lecz tak skon
centrować się na Słowie, że tylko ono promieniuje w swej pełni i chwale? A komu starczało oddechu na tyle,
by nie okazywać znużenia? Kto patrzył tak daleko, by widzieć, jak sprawa rozwija się przed nim sama i pre
zentuje się w całej swojej wielkości? (...) Dla Kierkegaarda chrześcijaństwo jest zjawiskiem nie światowym, as
cetycznym, zjawiskiem zasługującym na polemikę. Dla Bartha jest ono ogromnym, rozjaśniającym całą przyrodę
i wypełniającym wszelką obietnicę objawieniem wiecznego światła, odwiecznym „tak” i „amen”, które Bóg kie
ruje do siebie i swego stworzenia (Hans Urs von Balthasar: Karl Barth. Darstellung und Deutung seiner Theo
logie, Koln 1951, s. 35 n).
Tak się składa, że dzieło Bartha, do którego odwołują się i ewangelicy, i katolicy (przypomnijmy, że to jego
•słowami papież Jan Paweł II powitał przedstawicieli Kościołów niekatolickich na spotkaniu ekumenicznym
podczas swej wizyty w Polsce w 1983 r.), jest u nas mało znane. W takim stopniu, w jakim było to możliwe,
staraliśmy się w cytowanym numerze „Jednoty” przybliżyć je Czytelnikowi. Obecnie, z okazji 100 rocznicy uro
dzin Karola Bartha, drukujemy nie publikowany wcześniej po polsku fragment jego wielotomowej Dogmatyki
Kościelnej (t. IV 1, s. 770— 772 i 790— 791).

Zbór Chrystusowy może się
znaleźć w bardzo trudnej sy
tuacji, może' być prześladowany
i uciskany, a nawet zmuszony
•do zaprzestania publicznej dzia
łalności. Przykłady z historii —
i tej dawniejszej, i nowszej —
dowodzą, że, jak niegdyś Izra
elowi, tak i jemu naprawdę się
to przytrafiało. Co gorsza, jak
Izrael, może popełniać on błędy
i źle postępować. Może wyprzeć
się swego Pana i odwrócić od
Niego. Może ulec degeneracji.
I chyba nigdy i nigdzie nie eg
zystował on inaczej jak tylko
w formie mniej lub bardziej
zdegenerowanego Kościoła. Tak
było w czasach nowotestamentowych i tak samo w później
szych okresach historii Kościo
ła, o.czym świadczą jego kroni
ki. Najgorzej zaś w tych okre

sach, kiedy jego przekonanie o
własnych cnotach i czystości osiągało stopień najwyższy i kie
dy najbardziej się tym szczyco
no! Także tutaj nasuwa się pa
ralela z Izraelem. Według Sta
rego Testamentu, Izrael w żad
nej epoce nie umiał dochować
wierności wiernemu Bogu, do
czego był powołany, a już naj
mniej wtedy, kiedy osiągał naj
wyższy stopień oceny samego
siebie. Kościół znajduje się w
ogniu krytyki swojego Pana.
Ale jest on także wystawiony
na krytykę ze strony świata i
jeszcze nigdy nie zdarzyło się,
aby krytyka ta była wyłącznie
fałszywa i niespraimedliwa. Za
wsze potrzebne mu było ovamiętnie się i naprawa, podob
nie też będzie w przyszłości.
Toteż powinien on egzystować

nie inaczej niż jako ecclesia
semper
reformanda.
Jakże
chciałoby się, aby zawsze i
wszędzie tak o sobie myślał i
zgodnie z tym działał! Jego
czyny i dokonania, wyznania i
ustroje, teologia i etyka (przez
niego reprezentowana a przez
jego członków praktykowana)
nie były i nie są, naprawdę, w
żadnym szczególe nieomylne, a
największa omylność występuje
z pewnością znowu tam, gdzie
arbitralnie chce się go ubrać w
szaty nieomylności. Spójrzmy
na praktykowaną przez chrze
ścijan etykę! Czy znamy czas
i miejsce, w których nie tvaba
łaby się ona między faryzejską
wiernością zakonowi a anarchi
stycznym libertynizmem, mię
dzy przeuduchowionym marzycielstwem a drobnomieszczańo

skim zadowoleniem z siebie,
między pietystyczną biernością
a gorączkową aktywnością, mię
dzy konserwatywnym a rewo
lucyjnym sposobem życia? (M o
że w ostatnim przypadku cho
dzi jedynie o swobodę obycza
jów?) Kiedy i gdzie było tak,
by ludzie widząc dobre uczyn
ki chrześcijan chwalili Ojca w
niebie? (M t. 5:16). Podsumo
wując: jakże ułomnym two
rem, jak łatwym do krytyki i
rzeczywiście krytykowanym —
zarówno od zewnątrz, jak i od
zoewnątrz — był i pozostaje
zbór Jezusa Chrystusa w świę
cie! Rozmaite wzloty i blaski
zdołały tylko przejściowo prze
słonić ten fakt (...)
Mimo to i w obliczu wszyst
kiego, co Kościół spotkało i je
szcze spotka, co o nim i prze
ciw niemu można powiedzieć,
wyznajemy: credo sanctam ecclesiam (Wierzę w Święty Koś
ciół). Umieszczenie na przedzie
słowa credo jest, oczywiście, za
biegiem niezbędnym. Formuły
tej nie da się bowiem wypowie
dzieć inaczej niż tylko w posta
ci wyznania wiary. A jednym
z elementów wyznania wiary
jest właśnie wypowiadanie ta
kich formuł (...)
Ciało Chrystusa może być cho
re lub zranione. Czyż nie było
tak zawsze i wszędzie? Lecz ja
ko ciało, którego głową jest On,
nie może umrzeć. Wiara zboru
może się zachwiać, jego miłość
może oziębnąć, a nadzieja osła
bnąć, lecz to wszystko nie na
rusza fundamentu jego wiary,
miłości i nadziei, i on sam p ozostaje
nie
tknięty.
Odblask tego, kim Duch Święty
był i będzie w wieczności, nie
przestaje padać na niego. Zbór
znajduje się na drodze, której
sam nie szukał, na którą sam
nie wkraczał, której jednak nie
może opuścić; nikt go na tej
drodze nie może zatrzymać, ale
nie może on na niej przez dłuż
szy czas pozostawać w bezru
chu. Zdarza się, że na tej dro
dze kuleje, potyka się, upada;
często leży na niej bezwładnie
na pół umarły tak, jak czło
wiek, który wpadł w ręce zbój
ców na drodze z Jerozolimy do
Jeryha. Śmierć ma jednak za
sobą i — jako odrodzony „nie
z nasienia skazitelnego, ale nie
skazitelnego, przez Słowo Boże,
które żyje i trwa” (I Ptr. 1:23)
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— nie może stać się już jej pa
stwą. Zbór bezustannie podno
sił się z upadku i tak będzie
zawsze. Ciosy, które otrzymy
wał, pochodziły od Boga i ludzi,
z tym że te pierwsze były za
wsze zasłużone, te drugie zaś
— niekiedy tak, niekiedy nie.
Mimo tych ciosów nie zniknął
on z powierzchni ziemi. Jedne
formy jego istnienia są , prze
starzałe, inne tętnią nowym ży
ciem. W niektórych miejscach
jego życie zanikło lub stopnio
wo zanika, gdzie indziej zaś
cechuje go entuzjazm wiecznej
młodości! Jego autorytet, od
działywanie, wpływ i osiągnię
cia mogą być niewielkie, czy
nawet znikome, lecz mimo to
nie istnieje on na próżno, gdyż
stoi za nim autorytet i moc Bo
ga. Może on stać się żebrakiem,
zachowywać się jak kramarz,
zrobić się nierządnicą (wszyst
ko to miało i ma miejsce), lecz
mimo to jest i pozostaje oblu
bienicą Chrystusa. Może on
swoim życiem narażać Chrystu

sa na szyderstwo, ale mimo to
nie grozi mu ani zagłada, ani
upadek, gdyż jest on historyczno-ziemską formą Jego ist
nienia. Trwanie zboru, jego
niezniszczalność nie wynika z
tego, że nie porzuca on Chry
stusa. Któż jest w stanie do
kładnie określić, jak często do
tego porzucenia dochodziło i
nadal dochodzi? Decydującego
znaczenia nie ma także takie
czy inne czynione przez zbór
dobro, lecz wyłącznie fakt, że
O n n ie p o r z u c a z b o r u ,
postępując wobec niego tak, jak
Jahwe w odniesieniu do swego
ludu izraelskiego.
Co to znaczy: credo catholicam
ecclesiam? (Wierzę w Kościół
powszechny). Nasze dotychcza
sowe rozważania podsumujmy
następująco: wierzę, że zbór
chrześcijański we wszystkich
miejscach, we wszystkich epo
kach, w obrębie wszystkich
społeczności, w odniesieniu do
wszystkich swoich członków
jest w swej istocie t y m s a-

m y m zborem. Tylko dzięki tej
identyczności może on być zbo
rem chrześcijańskim. Jego za
daniem jest więc z d a n i e z
n i e j e g z a m i n u , wykaza
nie, że we wszystkich swoich
wymiarach chce on być, na no
wo się stawać i pozostawać
prawdziwym Kościołem. Wy
maga to a k t u w i a r y dla
tego, że właśnie ta identycz
ność jest zagrożona na całej
linii, we wszystkich swoich as
pektach. Zbór w całej swojej
widzialnej egzystencji jest bo
wiem jednym placem
boju
między prawdziwym a fałszy
wym Kościołem. W rzeczywi
stości grozi mu niebezpieczeń
stwo ze wszystkich stron, i to
poważne, gdyż grożące utratą
powszechności. Przyczyny tego
niebezpieczeństwa
są różne:
może pochodzić ono z różnic
występujących na płaszczyźnie
lokalnej, z nieuniknionych prze
mian dokonujących się wraz z
upływem czasu, z oddziaływa
nia innych wspólnot ludzkich,
z zachcianek poszczególnych
członków zboru. I tak zwykle
bywa, że każdy, kto naraża zbór
na owo niebezpieczeństwo, czy
ni to w imię szczytnych idea
łów. A jednocześnie wszystkie

te zagrożenia są niezbędnymi elementami życiowymi historyczno-ziemskiej egzystencji zbo
ru. N i e m a Kościoła, którego
powszechność, prawdziwość i
chrzęścijańskość nie byłyby po
dawane w wątpliwość. Te jego
przymioty są bardzo poważnie
kwestionowane przez tego lub
owego (najczęściej przez wszy
stkich jednocześnie). Ponieważ
jest on Kościołem tak b a r d z o
u ł o m n y m , trzeba przyjąć,
że prawdopodobnie nigdzie i
nigdy nie istniał on w rzeczy
wistości jako Kościół prawdzi
wy, jako „świątynia Boża” (I
Kor. 3:16), „mieszkanie Boże w
Duchu” (Ef. 2:22), oblubienica
„bez zmazy i skazy” (Ef. 5:27),
„filar i podwalina prawdy” (I
Tym. 3:15). I nie jawił się ta
kim na pewno obserwatorom
stojącym z boku, którzy dysku
towali o nim i kierowali pod
jego adresem słowa oburzenia.
Także jego członkowie nie wi
dzą go takim, gdyż byłoby to
sprzeczne z tym, co oglądają na
własne oczy. Ale właśnie z po
wodu takiego stanu powszech
ności Kościoła wypowiadamy z
przekonaniem słowa: credo catholicam ecclesiam. Jego pow
szechność, tak jak jego jedność

i świętość, jest dostrzegalna
tylko w wierze. Można by ją
też mierzyć według negatywne
go kryterium. Z tej próby naj
gorzej wyszłyby te Kościoły,
które podkreślają z naciskiem,
że są Kościołami „katolickimi”
(powszechnymi). Jeśli bowiem
jakiś Kościół nie tylko głosi
wiarę w swoją katolickość, ale
twierdzi jeszcze przy tym, że
ją u siebie widzi i stwierdza, to
przez okazywany w ten sposób
brak skruchy i pychę daje wła
śnie dowód swojej akatolickości. Gdyby bowiem był praw
dziwym Kościołem,
to
jak
mógłby przeoczyć fakt, że w
rzeczywistości i on jest tylko
placem boju między prawdzi
wym a fałszywym Kościołem,
i że w walce, która się toczy,
nie jest mniej zagrożony od in
nych? Gdyby był prawdziwym
Kościołem, to czy nie wykazy
wałby większej pokory i nie
wystarczyłoby mu, aby jego
prawdziwość polegała wyłącz
nie na wierze i by w tej wie
rze właśnie wiódł ufne życie ja
ko prawdziwy zbór Jezusa
Chrystusa?

Tłum. Karol Karski

JA N BRODA

W kład duchowieństwa w utrzymanie polskości i rozwój
kulturalny Ślgska Cieszyńskiego w wieku XIX i w poczgtkach wieku X X
Zamieszczona poniżej pierwsza część artykułu Jana Brody (sylwetkę tego autora przedstawili
śmy w „Jednocie” 1/86) stanowi końcowy fragment jego większej pracy zatytułowanej „W bla
sku Reformacji” i ukazującej rolę duchowieństwa na Śląsku Cieszyńskim w szerszych ramach
czasu (od XV w. do pocz. wieku XX). Wybraliśmy ten właśnie fragment, aby poprzez skreślo
ne przez autora sylwetki księży ewangelickich i katolickich unaocznić Czytelnikom, jak różny
mi metodami przeciwstawiali się oni naporowi germanizacyjnemu na Ziemię Cieszyńską w
XIX w., jak wielki wnieśli wkład w rozkrzewianie słowa polskiego i rozwój kulturalny, piśmien
niczy i oświatowy tego regionu oraz jak niewątpliwe położyli zasługi w utrzymaniu się pol
skiego ludu na cieszyńskiej ziemi praojców. Drukowany poniżej fragment mówi o książkach
ewangelickich. Za miesiąc — sylwetki i dorobek kilku księży katolickich.
Redakcja
Wiek X IX wynagrodził w znacznej mierze obustron
ne (katolików i ewangelików) zaniedbania w dziedzi
nie krzewienia słowa polskiego i literatury religijnej
w Ziemi Cieszyńskiej w X V III wieku. Do pierwszych
jaskółek, jakby przedwcześnie nadleciałyeh, zaliczyć
należy „M odlitwy i rozmyślania nabożne” ks. J a n a
K l a p s i a, pastora cieszyńskiego. Wydane wpraw
dzie w 1794 r. (Wrocław), potem dopiero wznowione
w Cieszynie w 1887 r., w treści swej należały już do
wieku X IX . Oprócz wymienionej w tytule problema
tyki religijno^konfesyjnej książka zawierała dwa do

datki, odzwierciedlające postępowe tendencje polskie
go oświecenia. Pierwszy z nich: „Krótki zbiór religii
chrześcijańskiej” , został przez1 cenzurę skonfiskowany
i wycięty z obiegowych egzemplarzy. Jednakże obrot
ny wydawca Gutsch wypuścił w roku następnym
jego nadbitkę stanowącą dziś bibliofilską rzadkość.
Co się cenzurze nie podobało? Otóż to, że autor po
stawił pod pręgierz opinii czytelników zbytnie boga
cenie się duchowieństwa w średniowieczu i jego dążene do władzy. Również ostro zaatakował frymarczenie odpustami, wymyślanie cudów, a także nie
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sprawiedliwe zarządzenie cesarza austriackiego do
tyczące odebrania ewangelikom kościołów na Śląsku
(rok 1654). Drugim dodatkiem był traktacik pedago
giczny „Krótka o należytym dziatek ćwiczeniu nauka” ,
w którym w zwięzły sposób podano zasady nowo
czesnego wychowania dzieci. Należy jeszcze zwrócić
uwagę na język tej publikacji, który „jest wcale pię
kny, przetykany archaizmami i wyrazami gwary cie
szyńskiej” (P. Musioł: „Piśmiennictwo polskie na
Śląsku”).
Inny duchowny ewangelicki, A n d r z e j P a u l i n i ,
pastor bystrzycki, acz Słowak z pochodzenia, rychło
nauczył się języka polskiego i w 1818 r. wydał „N a
ukę Ewangelii Chrystusowej” — katechizm dla dzieci
szkół ewangelickich, który do roku 1904 osiągnął 12
wydań i był używany także w szkołach katolickich.
Tenże pastor zostawił w rękopisie dobrze zachowany
„Ewangeliarz” z zapisem tekstów biblijnych na cały
rok kościelny.
Kolejnym autorem, który zaważył na piśmiennictwie
cieszyńskim, był K a r o l K o t s c h y , pastor ustroński
w latach 1811— 1856, syn polskiego nauczyciela w Cie
szynie. Studiując teologię w Lipsku, uczęszczał po
nadto na wykłady botaniki i medycyny, co zaowoco
wało później w jego pracy duszpasterskiej. Ks. K o
tschy był wybitnym kaznodzieją. Szkoda, że zacho
wały się tylko dwa jego kazania drukowane. Szeroko
znane było (z licznych odpisów) zwłaszcza kazanie z
1833 r. skierowane przeciwko pijaństwu i zatytuło
wane „Gorsie kapki ale zdrowe” . W całości jest ono
poświęcone zgubnym następstwom rozprzestrzeniającego się jak powódź, a propagowanego przez Komorę
Cieszyńską i podległe jej wytwórnie wódek oraz pa
larnie, pijaństwa. Walkę z tym nałogiem prowadziło
niemal całe duchowieństwo ewangelickie i katolickie,
widząc w alkoholizmie zagrożenie i zgubę ludu cie
szyńskiego. Spośród ewangelików szczególnie zasłużyli
się w niej obok ks. Kotschego, ks. Wilhelm Raschke
w Bystrzycy, ks. Jan Winkler w Nawsiu i ks. Andrzej
Drost w Drogomyślu. Na przykład ks. Jan Winkler
przetłumaczył, opracował i wydał w Cieszynie opowia
danie wg Zszokiego „Zaraza gorzałki” (1844). W zakoń
czeniu zamieścił takie, acz w nieskładnym języku spisa
ne, pochwalne świadectwo pracy duchownych: „Du
chowieństwo wszędzie po Szląsku w rozszerzeniu trze
źwości z dobrym wypadkiem pracowało i pracuje.
Lud pospolity pomnaża się w uczciwości, w zapasach,
dobrach tak mrawnych, jak cielesnych.” Dzięki tej
akcji duchoweństwa powstały liczne związki wstrze
mięźliwości na terenie Księstwa (podobnie było na
Górnym Śląsku i w Galicji), a w latach 1844— 51 ty
siące wiernych ślubowało zupełną abstynencję bądź
znaczne ograniczenie w piciu. Wielkie zasługi położył
ks. Kotschy także na polu sadownictwa. W 1844 r.
wydał w Brnie na Morawach „Książeczkę o sadach
i owocu” , która stała się powszechnie używanym do
czasów obecnych podręcznikiem sadownictwa na Pod
beskidziu. Ponadto był autorem „Małego katechizmu”
(1833), „Pieśni pogrzebowych i szkolnych” (1853) i
„Historii biblijnych” (1854).
Niemal rówieśnikiem ks. Kotschego był W i l h e l m
R a s c h k e , pastor bystrzycki, autor świeckich i reli
gijnych wierszy z lat 1830— 1848. Zbiorek, zachowany
dotąd w rękopisie, nosi tytuł „Pątnik narodowy” . Po
tym „lekarzu duszy i ciała” (jak go powszechnie na
zywano) zostało też przeszło 900 rękopiśmiennych ka
zań, z których ks. Karol Michejda dokonał, wyboru
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i wydał je w 1888 r., w formie Postylli, powszechnie*
w domach ewangelickich używanej i zwanej „Raszkówką”.
Innym zasłużonym dla Śląska Cieszyńskiego ducho
wnym ewangelickim był ks. J e r z y H e c z k o , pa
stor ligocki w latach 1859— 1907, przyjaciel Pawła
Stalmacha ze studiów wiedeńskich. Już w roku 1849
wydał zbiór bojowych kazań z okresu Wiosny Ludów,,
zawierających sporo akcentów wolnościowych i mesjanicznych. Szkoda tylko, że ten narodowy zapał nie
rozgorzał w latach następnych. Zapewne stało się tak.
dlatego, że duchowny znalazł się w Galicji, w otocze
niu ludności niemieckiej, a po powrocie na Śląsk po
święcił się głównie opracowaniu kancjonału dla ewan
gelików cieszyńskich, by zastąpić nim morawski kan
cjonał Jerzego Trzanowskiego „Cithara sanctorum” ,
od dwu wieków używany w tutejszych zborach. W y
przedzili go w tych planach bracia katolicy, gdyż
już w roku 1857 pleban zebrzydowicki ks. Antoni Ja
nusz wydał „Książkę modlitewną” , natomiast kan
cjonał ks. Heczki opuścił drukarnię cieszyńską dopierow 1865 r. Opóźnienie nastąpiło z winy ks. A. Drozda,,
ks. Jana Winklera i ks. Andrzeja Zlika, którzy nie
wywiązali się w porę ze swych zadań, tak iż cały
trud opracowania i wydania kancjonału spadł na ks.
Heczkę. Nie będę tu omawiał profilu i wartości tego
kancjonału, wspomnę tylko, że wycofano go z użycia
dopiero w 1965 r., kiedy doczekał się 20 wydań. W
polskich zborach na Zaolziu jest nadal używany. Oprócz słynnego kancjonału wydał jeszcze ks. Heczko
„Modlitewnik” (1860), „Katolictwo i
ewangelictwo”'
(1851) oraz kilka drobniejszych pozycji dla młodzieży
szkolnej.
W latach 1865— 1874 działał w Cieszynie ks. dr L e op o l d O t t o , jeden z najwybitniejszych, kaznodziejów
i patriotów polskich. Miasto to stało się miejscem je
go schronienia przed władzami carskimi, które miały
mu za złe postawę wobec powstania styczniowego w
Warszawie. Oprócz duszpasterstwa ks, Otto rozwijał:
tu działalność religijno-literacką i wydawniczą. W y
dawał „Zwiastuna Ewangelicznego” , w którym obok
artykułów religijnych zamieszczał sylwetki ludzi o
wybitnych zasługach dla Polski i świata. Stąd w y 
syłał opracowywane hasła do Encyklopedii Orgelbra
nda, utrzymywał żywy kontakt z przebywającym za
granicą J. I. Kraszewskim, któremu posłał do bez
imiennego druku swój „List otwarty do książąt i na
rodu niemieckiego” w obronie uciskanych Polaków
pod zaborem pruskim (1872). W Cieszynie dokończył:
opracowania kancjonału (z nutami) dla zborów K ró 
lestwa (1866), napisał kilka wersji katechizmu, w y 
dał zbiory kazań, pośmiertnie zaś ukazała się jego
„Postylla” (1892) i „Wykład objawienia św. Jana,r
(1904). Cel swojej pracy duszpasterskiej i obywatel
skiej określił w następujących słowach, wypowiedzia
nych na zebraniu Czytelni Ludowej w Cieszynie w
1873 r.: „Dom — czy jest on izbą studencką, czy za
kątkiem wyrobnika, chatą wieśniaczą, probostwem,,
pałacem czy warsztatem — musi być polskim domem,
w którym brzmi polska mowa, polska pieśń, polski
śmiech, w którym każde westchnienie i każde prag
nienie do Polski zwrócone jest”.
Ponieważ podobnie przemawiał na ambonie, nic dzi
wnego, że kościół wyższobramski był zawsze pełen
słuchaczy. A i dziś, po ponad stu latach, kazania ks.
Otto czytane są w większości domów chłopskich w
Cieszyńskiem. Na tak przygotowany grunt dla sło-

'wa i ducha polskiego miał przyjść do Cieszyna rów
nie gorliwy mówca i mesjanista — ks. J e r z y B a 
d ur a * . Wygrał pewnie wybory, ale jego przeciwnik
polityczno-narodowy ks. Teodor Haase z Bielska tak
lisio pokierował sprawą, że uznano je za nieformalne
i przeprowadzono' nowe, w których przeszedł on sam.
Xs. dr Teodor Haase, Niemiec z krwi i kości, w ciągu
30 lat działalności jako senior, potem superintendent
:i poseł do parlamentu wiedeńskiego zburzył to, co
zbudował ks. Otto, i wystawił Cieszynowi pomnik
niemieckości. Był równie dobrym kaznodzieją jak jego
poprzednik, tyle że w słowie i duchu niemieckim.
Aby zyskać sobie przychylność polskich zborowników,
zaczął wydawać od 1882 r. polski „Kalendarz Ewan
gelicki”, a w rok później opublikował „Postyllę” M.
Reja. Dzidki politycznym manewrom i obiecankom po
trafił sobie zyskać odpowiednią liczbę głosów, tak iż
został obrany super intendentem morawsko-śląskim
<1882) i posłem do parlamentu wiedeńskiego. Dopiąw
szy swych celów ambicjonalnych, zapomniał o obiet
nicach danych polskiej ludności na Śląsku i jako w ie
rny poddany monarchii Austro-Węgierskiej nie dopu
szczał młodszych kolegów o orientacji polskiej do urzędów kościelnych na Śląsku.
"Walkę z prowadzoną przez ks. Haasego germanizacją
zborów w Cieszyńskiem rozpoczęła grupa kilku pas
torów starszego pokolenia, a wśród nich: ks. Jerzy
Heczko, ks. Franciszek Michejda, ks. dr Jan Pindór,
ks. Jerzy Janik. W 1881 r. założono Towarzystwo Ewangelickiej Oświaty Ludowej (dalej skrót: TEOL),
którego głównym celem było zaopatrywanie ludności
ewangelickiej w polską literaturę religijną i narodo
wą. Zaangażowano do współpracy działających tu du
chownych i ludzi pióra, którzy dostarczali bądź włas
nych prac oryginalnych, bądź tłumaczeń. Te — w for
mie gotowych książek czy broszur — rozdawano
członkom Towarzystwa jako premie na dorocznych ze
braniach. Oto przykładowo kilka pozycji, które uka
zały się w nakładzie 1— 6 tys. egz.: „Dzieje Kościoła
chrześcijańskiego” (ks. J. Badura), „Kazania i roz
myślania” (ks. L. Otto), „Postylla” (ks. L. Otto), „T a r
cza wiary ewangelickiej” (ks. J. Pindór), „Z niwy
śląskiej” (J. Kubisz), „Pamiętnik starego nauczyciela”
(J. Kubisz), „Pieśni religijne” (A. Hławiczka), „Ogólny
pogląd na życie ludu ewangelickego” (J. Koziełek),
„Pam iętnik” (ks. J. Pindór), „Czego chcemy?” (ks. K.
Kulisz), „Książeczka o małżeństwie” (ks. L. Otto.), „O
pijaństwie” (J. Zielina). Wśród tłumaczeń warto
wspomnieć o: „Historii reformacji X V I wieku” (M e
rle d’Aubigne), „Zarysie, rozwoju i upadku reformacji
w Polsce” (Walerian Krasiński), „Postylli” (Marcin
Luter), „O naśladowaniu Chrystusa” (Tomasz a Kempis), „Modlitwach chrześcijańskich” (Jerzy Trzanowski), „Konfesji augsburskiej” itp.
Ważną rolę w akcji antygermanizacyjnej spełniała też
prasa. W 1876 r. ks. F r a n c i s z e k M i c h e j d a
wraz z ks. Jerzym Heczką zaczęli wydawać „Ewan
gelika” , którego jednak rychło (po trzech latach) za
głuszył wydawany przez ks. Haasego proniemiecki
„N ow y Czas” , ale ks. Michejda tym się nie zraził.
Od 1885 r. zaczął wydawać równocześnie trzy polskie
tygodniki: „Przyjaciela Ludu” , „Rolnika Szląskiego”
i „Przegląd Polityczny” , które przeciwdziałały Haasowskiej walce z polskością. Była to chyba najowoc
niejsza praca ks. Franciszka Michejdy, świetnego ka
znodziei (zachowało się po nim około 500 kazań w
rękopisie), rzeczowego prelegenta na różnych zebra

niach oświatowych, współzałożyciela oraz czynnego
członka takich organizacji społecznych, jak Tow a
rzystwo Rolnicze, Towarzystwo Oszczędności i Zali
czek, Macierz Szkolna.
Inny polski duchowny ewangelicki, ks. dr J a n P i n 
d ó r , objął stanowisko pastora w Cieszynie prawie
równocześnie z ks. sen. Haasem. Ponieważ był do
brym mówcą dwujęzycznym (polskim i niemieckim),
senior często się nim wyręczał. Pod koniec X IX w ie
ku ks. Pindór odbył podróż do Anglii i Ameryki
Płn., aby zapoznać się tam z pracą szkół niedzielnych,
a po powrocie do kraju zaczął zakładać koła wstrze
mięźliwości oraz przygotowywać nauczycieli do pra
cy w szkołach niedzielnych. Rozwinął też szeroką
działalność w TEOL, tłumacząc dla potrzeb tej organi
zacji książki historyczne, religijne i powieści. Ze
względu na chorobę oczu (został porażony piorunem
w czasie kazania w Koniakowie w 1908 r.), Naczelna
Rada Kościelna (w której pracował syn ks. T. Haase
go) skierowała go na emeryturę, czym duchowny po
czuł się dotknięty. Opuścił Cieszyn i udał się na tu
łaczkę. Ostatnie 10 lat życia pracował na Polesiu ja
ko „misjonarz na Wschodzie”. Umarł w Cieszynie
w 1924 r. Jego wkład w polskie piśmiennictwo religijno-historyczne jest nader bogaty. Przyswoił polszczyźnie z literatury angielskiej, czeskiej i niemieckiej ta
kie pozycje, jak: Arndta „Niebieską ojczyznę” , Toma
sza a Kempis „O naśladowaniu Chrystusa” , J. A. K o 
meńskiego „Labirynt świata i raj serca” , R. Baxtera
„O nawróceniu duszy do Boga” , M. Lutra „Rozprawa
0 wolności chrześcijanina” (wespół z ks. O. Michejdą)
1 kilka kazań w „Postylli” , ponadto Talmage’a „K a
zania o Ziemi Świętej” , kazania Spurgeona i T. Haa
sego. W rękopisach zostawił kilkanaście innych tłu
maczeń.
W Ustroniu po ks. K. Kotschym pastorowa! ks. J er z y J a n i k . Wzbogacił on piśmiennictwo Ziemi Cie
szyńskiej o „Historię zboru ustrońskiego” , którą na
pisał i wydał z okazji stulecia istnienia tej parafii
(1883). Warto tu dodać, że w okresie powstania sty
czniowego w Polsce swój dom parafialny (farę) od
dał na usługi powstańcze. Emisariusze z Krakow 
skiego i Kielecczyzny tu znajdowali miejsce wypo
czynku, tu werbowali do powstania ochotników z
Cieszyńskiego i tu otrzymywali pomoc finansową, ja 
kiej nie skąpili miejscowi zborownicy. Patronowała
tej akcji żona pastora, wywodząca się z mieszczań
skiej rodziny krakowskiej Klugów. Rodzeństwo i oj
ciec pastorowej brali czynny udział w powstaniu.
Inne zasługi oddał Ziemi Cieszyńskiej przedstawiciel
młodszego pokolenia duchownych — ks. K a r o l K u 
l i s z . Najpierw jako młody wikary u boku ks. Heczki
w Ligotce Kameralnej, potem już jako samodzielny
duchowny prowadził tam do zakończenia I wojny
światowej ożywioną pracę charytatywną w kółkach
wstrzemięźliwości i działalność pogłębiającą życie re
ligijne (tzw. kółka społecznościowe). Widząc bezna
dziejny los poniewieranej biedoty wiejskiej, zwłasz
cza niedołężnych starców, wybudował dla nich dom
„Betezdę” . W tejże wsi zakupił dom i przeznaczył go
na doroczne zjazdy Chrześcijańskiego Związku Mło
dych Mężczyzn (YM CA). Ich organizatorem był prof.
Dokończenie na s. 18

* S ylw etk ę tego d uchow nego
1/86 — red.
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Radziwiłłowie ewangeliccy
c z ę SC d r u g a

W roku 1603, w chwili śmierci
Krzysztofa Mikołaja Radziwiłła Pio
runa, jego starszy syn, Janusz, uro
dzony z Katarzyny Ostroigskiej,
miał lat 24, a młodszy, Krzysztof,
kończył 18 rok życia. Dzieciństwo
i młodość spędzili obaj w cieniu
wojennych przewag ojca, kształcili
się w najlepszych europejskich uczelniach ewangelickich, podróżowa
li i poznawali Europę. Śmierć Pio
runa postawiła starszego z braci
wobec
odpowiedzialnego
zadania
— musiał zastąpić ojca i zająć sta
nowisko w narastającym od paru
lat sporze majestatu z wolnością, w
konflikcie katolickiej i ewangeli
ckiej szlachty, broniącej
swoich
przywilejów, z królem Zygmuntem
I I I Wazą i jego stronnictwem, usi
łującym wolności te ograniczyć na
wzór hiszpańskich czy austriackich
Habsburgów.
Janusz Radziwiłł, podczaszy litew
ski, w sporze tym stanął przeciw
królowi u boku stronnictwa szla
checkiego pod wodzą katolika, wo
jewody krakowskiego Mikołaja Ze
brzydowskiego. Gdy w 1606 roku
wybuchnął otwarty rokosz antykrólewski, podczaszy litewski zaan
gażował się zbrojnie i po przegranej
pod> Guzowem bitwie zmuszony był
ponieść konsekwencje. W 1608 roku
emigrował — podróżował po Eu
ropie, kołatał na dworach europej
skich o pomoc przeciw Zygmunto
w i III. Pertraktował z królem Fran
cji Henrykiem IV i z królem Anglii
Jakubem I, wszelkie jednak stara
nia spełzły na niczym. Prawie do
końca życia pozostał Janusz emi
grantem, jeśli nie zewnętrznym, to
wewnętrznym — rezydował głównie
w Gdańsku. Dopiero w ostatnich la
tach życia poprawiły się jego sto
sunki z dworem Zygmunta Wazy,
w 1618 roku został nawet senatorem
— król ofiarował mu godność kasz
telana wileńskiego.
O ile w działalności politycznej w y
raźnie się Januszowi nie wiodło, o
tyle w sprawach rodzinnych i ma
jątkowych dawał sobie radę zupeł
nie nieźle. Pierwsze małżeństwo z
Zofią z książąt Słuckich, dziedziczką
Olelkowiczów, przyniosło mu w po-
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sagu fortunę jedną z największych
w Rzeczypospolitej i postawiło go
w rzędzie najmożniejszych panów
w kraju. Linia birżańska zdecydo
wanie przewyższyła majątkiem roz
rodzonych Radziwiłłów linii katoli
ckiej. Po śmierci Zofii Słuckiej, w
1612 roku książę podczaszy pojął za
żonę Elżbietę Zofię z Hohenzolernów, córkę elektora brandenbur
skiego Jana Jerzego. Dama ta nie
wniosła wiele w posagu, dała jed
nak Radziwiłłom znaczne korzyści
— spokrewniła ich z rodami panu
jącymi całej Europy. Elżbieta dała
też Januszowi dziedzica — syna Bo
gusława, urodzonego w Gdańsku,
parę miesięcy przed śmiercią ojca
w 1620 roku.
Młodo zmarły (6 lub 7 listopada
1620 r.) starszy syn Krzysztofa Pio
runa nie zapisał się szczególnie zna
cząco w dziejach Jednoty Ewange
licko-Reformowanej. Podróże, nie
fortunne przedsięwzięcia polityczne,
emigracja nie pozwoliły księciu za
angażować się mocniej w sprawy
Kościoła. Swą funkjcę potrona Jed
noty spełniał roztaczając swymi sta
raniami parasol ochronny nad ewangelicyzmem w Rzeczypospoli
tej. Szczegóły go nie interesowały,
był to magnat patrzący na litewski
i polski partykularz z perspektywy
europejskiej wielkiej polityki, oce
niający wiele spraw pod kątem ich
znaczenia dla rodu, do którego sła
wy i wielkości był mocno przywią
zany.
Wydaje się, że innym zupełnie czło
wiekiem był młodszy, przyrodni
brat Janusza — Krzysztof Radziwiłł,
hetman polny litewski, potem het
man wielki i wojewoda wileński,
dla odróżnienia od wielkiego ojca
zwany Krzysztofem II. Równie do
brze jak brat edukowany, przetarty
na dworach europejskich, był K rzy
sztof młodszy
bardziej
obywate
lem Wielkiego Księstwa Litewskiego
niż Europy. Nie skompromitowany
w opinii dworu królewskiego ak
tywnym udziałem w rokoszu Ze
brzydowskiego, nie chciał i nie
musiał wyjeżdżać za granicę. Bro
nił na miejscu brata i interesów
rodzinnych, a po śmierci Janusza

przejął, jako głowa linii birżańskiej,.
tak kierownictwo spraw rodzinnych^
jak i obowiązki patrona Jednoty
Ewangelicko-Reformowanej w W iel
kim Księstwie.
Urodzony 22 marca 1585 roku w
Świadości, wcześnie, bo już w 1592
roku, stracił matkę Katarzynę z
Tęczyńskich, wychowywany był po
czątkowo na Litwie, kształcił się w
ewangelickiej
szkole
wileńskiej.
Wychowawcą i nauczycielem księ
cia mianowany został wybitny języ
koznawca Salomon Rysiński, autor
jednego
z najstarszych
zbiorów
przysłów polskich. Pod kierunkiem
Rysińskiego odbył Krzysztof obo
wiązującą wtedy każdego młodego*
magnata podróż po zagranicznych
uniwersytetach — zwiedzili Lipsk,.
Heidelberg, Bazyleę, podróżowali po
Francji, Niderlandach a także, za
pewne, po Anglii.
Wcześnie jednak przyszło młodemu
księciu wejść w życie, choć w X V II
wieku nie było to niczym osobli
wym. Po śmierci ojca młody książę
rozpoczął działalność polityczną, po
czątkowo pod opieką starszego bra
ta. Wkrótce jednak zaangażowanie

tego ostatniego w rokoszu pozba
wiło Krzysztofa opieki. Zbiegło się
to z jego małżeństwem — 7 lutego
1606 roku poślubił Annę z Kiszków, córkę magnackiej rodziny li
tewskiej. Kiszczanka wniosła w
dom Radziwiłłów znaczne dobra po
sagowe i poprawiła tym pozycję
majątkową Krzysztofa II, zdecydo
wanie dotąd uboższego od przyrod
niego brata, któremu żona wniosła
w posagu ogromne dobra białorus
kie.
Mimo usamodzielnienia się i przy
musowej niejako, wobec ciągłych
podróży Janusza, aktywności poli
tycznej i gospodarczej, pozostawał
Krzysztof II w cieniu starszego i
głośnego już z działalności polity
cznej brata. Czasy największej ak
tywności i największej sławy przyj
dą dopiero po przedwczesnym zgo
nie Janusza Radziwiłła.
Przez całe dorosłe życie był K rzy
sztof II Radziwiłł żołnierzem i gos
podarzem. Jako polityk i dyploma
ta sprawdzał się gorzej — była to
chyba sprawa temperamentu, jakże
różniącego go od przyrodniego bra
ta. Działalność publiczną rozpoczął
młody książę na konwokacji wileńskije 1605 roku, gdzie w mowie
swej zawarł program polityczny:
ścisłe zespolenie Litw y z Koroną,
obrona praw szlachty i znaczenia
sejmu. Zasadom tym pozostał w ier
ny przez całe życie. Obok działal
ności politycznej — sejmikowej i
sejmowej — dużą wagę przywiązy
wał do reformy administracji swych
rozległych dóbr. W 1613 roku Zyg
munt I I I Waza powierzył mu obo
wiązki wojewody wileńskiego, choć
tytuł ten nosił Radziwiłł o przy
domku Sierotka. Otrzymał też ksią
żę nadania licznych starostw, a w
roku 1615 buławę polną litewską.
Parę lat potem znalazł się jednak
w szeregach opozycji anty królew
skiej — zepchnęła go tam wojna
szwedzka. Od 1617 roku rozpoczął
się w konflikcie szwedzko-polskim
nowy okres — zwycięstwa zreorga
nizowanej przez króla szwedzkiego
Gustawa Adolfa armii zagroziły po
ważnie Rzeczypospolitej. Król Zyg
munt i dowodzący w wojnie ze
Szwedami hetman Krzysztof Ra
dziwiłł
reprezentowali
odmienne
koncepcje prowadzenia działań wo
jennych. W 1621 roku książę zmu
szony był zawrzeć rozejm z Gusta
wem Adolfem, czego nie chciał uz
nać król. Ostateczne rozejście się
dróg dworu i Radziwiłła potwier

dziło oddanie przez Zygmunta III
buławy
wielkiej
litewskiej
nie
hetmanowi polnemu, a królewskie
mu zaufanemu, wojewodzie wileń
skiemu Lwu Sapieże. Nie dość, że
pominięto księcia — zasłużonego
wodza, to jeszcze oddano komendę
nad armią litewską w ręce starca
blisko siedemdziesięcioletniego, któ
ry nigdy w życiu nie sprawował
funkcji wojskowych. Oburzenie by
ło powszechne, skrzywdzono bowiem
żołnierza, na którego barkach dłu
go spoczywała cała odpowiedzial
ność za prowadzenie wojny w In
flantach i który w tych nierównych
zmaganiach odniósł liczne sukcesy.
W latach następnych, aż do śmierci
Zygmunta III, pozostawał Krzysz
tof II w stałej opozycji wobec dwo
ru, a nawet pomawiano go o próbę
detronizacji Zygmunta Wazy. W
świetle ostatnich badań zarzuty te
okazały się jednak nieuzasadnione
— tzw. spisek orleański, w którym
wziął udział Krzysztof II wraz z
innymi możnowładcami, miał na
celu wybór na tron Rzeczypospoli
tej
Gastona Orleańskiego, brata
króla Francji Ludwika X III, dopie
ro po śmierci Zygmunta III.
Pod koniec lat dwudziestych doszło
nawet do zbliżenia Krzysztofa Ra
dziwiłła z królewiczem Władysła
wem Wazą, stała korespondencja i
wzajemne odwiedziny świadczyły o
zażyłości, ale wskazywały ten na to,
kogo hetman polny litewski popie
rał jako kandydata do tronu po ry 
chło spodziewanej śmierci króla.
Gdy 30 kwietnia 1632 roku stary
król zamknął oczy, jego długoletni

antagonista cieszył się takim zna
czeniem, że zaproszono go do udziału w obradach senatu, mimo iż
senatorem nie był. Został następnie
wybrany marszałkiem sejmu konwokacyjnego, który przygotował elekcję Władysława Wazy na tron
polski i litewski.
Nadchodzące lata, schyłek życia
Krzysztofa II, były jednocześnie okresem jego najwspanialszych osiąg
nięć. Uzyskał od swego królewskie
go przyjaciela godność wojewody
wileńskiego i stanowisko hetmana
wielkiego litewskiego. Walnie przy
czynił się do triumfu oręża pol
skiego nad Moskwą pod Smoleń
skiem w 1633 roku. Zabiegał też
u nowego, tolerancyjnego monar
chy o zagwarantowanie praw ewan
gelikom polskim i litewskim na
podstawie aktu konferencji warsza
wskiej. Ta troska o losy Jedno ty
Ewangelicko-Reformowanej
cecho
wała księcia wojewodę przez całe
życie. Czasem z przesadnym zaan
gażowaniem wdawał się on w spra
wy drobne i szczegółowe — pro
jektował np. osobiście wnętrza fun
dowanych przez siebie kościołów
ewangelicko-reformowanych — zbo
rów, jak je wówczas nazywano.
0 szczerej religijności świadczy też,
niebywały jak na owe czasy, fakt
poddania się Krzysztofa II Radzi
wiłła surowym rygorom dyscypliny
zborowej. Książę popełnił czyn okrutny — ukarał śmiercią swego
sługę; pod wpływem księdza Zygrowiusza uznał swą winę i przy
jął nałożone mu warunki pokuty
kościelnej, którą publicznie odbył,
nim dopuszczony został do Stołu
Pańskiego w 1612 roku.
To silne przywiązanie do wyznania
1 Kościoła było zapewne pośrednią
przyczyną śmierci Krzysztofa II,
który zmarł w 1640 roku, Wkrótce
po przegraniu procesu o kościół ewangelicko-reformowany w Wilnie,
który usunięty został z miasta. Dla
umierającego pociechą była zapew
ne świadomość, iż losy Domu Radziwiłłowskiego i opiekę nad Jednotą przejmą w swe ręce wycho
wani przezeń i znakomicie się zapo
wiadający
—
syn
i
bratanek.
Śmierć, która przyszła 19 września
1640 w Swiadości, oszczędziła temu
najsympatyczniejszemu
z
birżańskich
Radziwiłłów
doświadczeń,
które stały się udziałem następnego
pokolenia tej rodziny — Janusza i
Bogusława Radziwiłłów, do których
po roku 1655 przylgnęło hańbiące
miano zdrajców kiejdańskich.
Dokończenie w następnym numerze
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SZALOM

Cztery tożsamości
Ojciec Bruno Hussar, dominikanin, narodowość
i obywatelstwo izraelskie. Założyciel Maison St.
Isaie, ekspert do spraw stosunków z Żydami na
II Soborze Watykańskim, założyciel Neve Sza
lom. Jerozolima.
SIOSTRA K ING A — Od dawna pragnęłam Ojca po
znać, jeszcze w czasie mego pierwszego pobytu w Iz
raelu, ale dopiero teraz zjawiam się w Maison St
Isaie prosząc, aby Ojciec zechciał opowiedzieć coś z
historii swego życia opisanych w „Quand la nuee se
levait...”*.
BRUNO HUSSAR — Zacząłem od swoich czterech
tożsamości: jestem chrześcijaninem, jestem katolickim
księdzem, jestem Żydem i obywatelem państwa Izrael,
ale urodziłem się w Kairze i 18 lat przeżyłem w
Egipcie, a chociaż nie jestem Egipcjaninem, znam i
kocham Arabów. Są mi bardzo bliscy. Niełatwo jest
żyć z tyloma tożsamościami, które często przeciwsta
wiają się sobie. Miewam pokusy, aby utożsamić się
z jedną z nich, a inne zostawić na boku. Ale nie!
Wszystkie są dobre i wszystkie zostały dane mi przez
Boga. Kiedy z perspektywy czasu patrzę na swoje ży
cie, widzę w nim wiele wątków, wiele prądów, wszy
stkie jednak zmierzają do jednego celu: do Boga.
S.K. — Jak się stało, że został Ojciec chrześcijani
nem i księdzem, i dominikaninem?
B.H. — To długa historia. Zaczęło się od tego, że
kiedy miałem 22 lata, pewien przewodnik górski,
chrześcijanin, zginął w czasie wspinaczki. Uczestni
czyłem w ceremonii pogrzebowej, która odbywała się
w małym wiejskim kościółku. Podczas mszy ogarnęło
mnie wzruszenie. Dlaczego? — pytałem sam siebie.
Co to wszystko znaczy? Pewnego dnia przeczytałem
w Ewangelii słowa Jezusa — nie pamiętam jakie —
i narzuciło mi się pytanie: A jeśli to wszystko praw
da? Ale jak poznać, że prawda? To był pierwszy
krok. Po nim nastąpił długi „marsz przez pustynię” .
Koledzy z Głównej Szkoły Inżynierskiej w Paryżu co
tydzień dawali mi zaproszenia na spotkania organi
zowane przez Związek Studentów Katolickich. Z za
sady wrzucałem je do kosza, ale pewnego razu zafrapował mnie temat: ktoś miał mówić o książce
Vladimira Jankelewicza „Złe sumienie”. Poszedłem i
w ten sposób poznałem prelegenta — jezuitę, o. Frossarda. Jeszcze tego samego wieczoru napisałem do
niego długi list, a on zaprosił mnie na serię indywi
dualnych rozmów w lokalu ,Etudes” przy rue Monsieur w Paryżu. Długie rozmowy przerywane milcze
niem. Zaczęło się od Ewangelii, a sypnęła się na mnie
teologia Eucharystii, rola Marii, papieża, grzech pier
worodny i wszystkie precyzyjne dowodzenia dotyczące
Bóstwa Chrystusa. Czułem, że zniechęcam się do tego
wszystkiego coraz bardziej i opuszczałem lokal „Etudes” z postanowieniem, że już tam więcej nie wrócę.
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A le pchała mnie jakaś siła mocniejsza ode mnie.
I wracałem.
W czasie wakacji 1935 r. odbywałem kilkutygodniowy
staż w fabryce w Luksemburgu. Ostatniego dnia, gdy
wróciłem do swego maleńkiego pokoiku na poddaszu,
nagle poczułem, że On tu jest. Po prostu miałem
świadomość Jego Obecności. To wystarczyło, aby
zaakceptować cały depozyt chrześcijańskiej wiary
katolickiej. Bo Jezus dał mi się poznać w Kościele
katolickim. Trzy dni z Ewangelią i Psałtarzem spę
dziłem w Jego obecności. Byłem gotów poświęcić się
Bogu, ale jak? Kochałem pewną dziewczynę, Anne-Marie, powiedziałem jej o swoim odkryciu Jezusa i
zapytałem, czy nie moglibyśmy się pobrać. Zostawiłem
jej czas do namysłu, a sam zawarłem „pakt” z Panem
Bogiem: niech mi da poznać swoją wolę przez odpo
wiedź Anne-Marie. Po paru dniach wyznała mi, że
obiecała poślubić Jakuba, mojego najbliższego przy
jaciela. Było więc jasne: zostanę zakonnikiem.
S.K. — Najpierw trzeba było jednak przyjąć chrzest.
Kiedy to nastąpiło?
B.H. — 22 grudnia 1935 r. Moim ojcem chrzestnym
był Jakub. Miałem wówczas 24 lata. Natychmiast oga
rnął mnie świat sacrum: żyłem tylko dla Boga, z Bo
giem, w Bogu. Nie zdawałem sobie sprawy, do ja
kiego stopnia wyrażała się w tym moja żydowska toż
samość. Zapragnąłem miejsca, środowiska, które poz
woliłoby mi szukać tylko Boga, kochać Go, służyć
Jemu samemu.
S.K. — I od razu trafił Ojciec do dominikanów?
B.H. — Nie, najpierw pojechałem do benedyktynów
do Solesmes. Ale wróciłem zawiedziony. To nie było
to, czego szukałem. Pewien jezuita poradził mi, aby
odwiedzić kartuzów. Spędziłem u nich tydzień reko
lekcji w Bourg-en-Bresse. Urzekła mnie cisza i samo
tność ermitarzy: „M iły mój dla mnie, a ja dla Niego” .
Zdawało mi się, że znalazłem. Oto dlaczego żyję!
S.K. — A rodzina? Zwykle nie akceptuje ona łatwo
projektu wstąpienia do klasztoru, a cóż dopiero w
przypadku Ojca!
B.H. — Dla mojej matki był to szok. Niemniej jednak
nie chciała stawać mi na przeszkodzie, ale okolicz
ności były takie, że na razie musiałem zostać w ro
dzinie i zarabiać na jej utrzymanie.

B run o H ussar: „Quamd la n u ee se le v a it...”
Isiraelien: un it in e r a ir e ,. P aris, Cerf 1983.
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S.K. — Sprawa obywatelstwa była, zdaję się, także
dość skomplikowana...

S.K. — Czy po wojnie podjął Ojciec dawną myśl
kartuzach?

B.H. — Urodzony w Egipcie, najpierw byłem obywa
telem węgierskim, po-tem włoskim. Obywatelstwo
francuskie otrzymałem w 1935 r. Ojciec i matka byli
nie praktykującymi Żydami. Moim językiem ojczy
stym był najpierw angielski, potem francuski. Śred
nie studia odbywałem w Kairze w Liceum Włoskim.
Na okres przedwojenny przypadają moje młodzieńcze
pasje i zaangażowania w ewangeliczne prądy owych
czasów: pierwsze msze dialogowane w Notre-Dame
de Paris, wieczory refleksji u Mme Sauvageot, w y
cieczki rowerowe i dyskusje z kolegami, a tuż przed
wojną udział w przedsięwzięciach A S A („Les Amities
des Sans Abris” — Przyjaciele Bezdomnych). Do w iel
kich moich przyjaciół tego okresu należeli, między in
nymi, Jakub i Raissa Maritain.

B.H. — Nie. Wiedziałem z całą pewnością, że mam
powołanie kontemplacyjne, ale równocześnie zdawa
łem sobie sprawę, że nie musi ono wiązać się z kla
sycznymi formami zakonnymi. Chciałem chwalić Bo
ga całą swoją istotą, wszystkimi talentami, jakie mi
powierzył, wszystkimi pragnieniami, jakie wzbudził
w moim sercu. A tkwiła w nim potrzeba kontaktów
z ludźmi, pocieszania strapionych Słowem Bożym,
które we mnie gorzało. Gdy wreszcie lekarz oznajmił
mi, że jestem zdrowy, chciałem ponownie podjąć pra
cę zarobkową, ale tym razem matka zaoponowała:
,,— Nie, już dość czekałeś, już czas, żebyś poszedł za
swoim powołaniem. Teraz rozumiem, co to znaczy
ksiądz. Chcę cię oddać Bogu jako księdza” . O to wła
śnie modliłem się od dawna — żeby matka umiała
mnie ofiarować Bogu dobrowolnie.
Znałem wielu mądrych dominikanów, ale ich zakon
wydawał mi się zbytnio zintelektualizowany. Bardziej
pociągali mnie franciszkanie, kapucyni, karmelici.
Pewien dominikanin zapropoował mi, abym pojechał
do Lourdes i wziął udział w rekolekcjach, które on
tam prowadził. Pojechałem. I zrozumiałem, że mam
wstąpić do Zakonu Kaznodziejskiego — do domini
kanów. Przyjęto mnie w Paryżu 7 grudnia 1945 r.
Dano mi na imię Bruno, bo — jak mówiono — św.
Dominik jest moim ojcem, ale św. Bruno, założyciel
kartuzów, moim dziadkiem. Zaczęło się szczęśliwe,
harmonijne życie na studiach w Saulchoir. 16 lipca
1950 r. zostałem wyświęcony na księdza.

S.K. — Konwertyci. Czy ktoś z Ojca rodziny też przy
jął chrześcijaństwo?
B.H. — Najpierw siostra. Potem matka. A brat mo
dlił się codziennie na klęczkach: „Ojcze nasz, któryś
jest w niebie, jeśli istniejesz...”

S.K. — A lata okupacji niemieckiej? Jak ją Ojciec
przeżył?
B.H. — W latach okupacji uświadomiłem sobie przy
należność do narodu żydowskiego. Wiedziałem, że jako
Żyd w każdej chwili mogę być zesłany do obozu
koncentracyjnego, ale w swojej naiwności wyobraża
łem sobie, że jest to łąka otoczona drutem kolcza
stym, na której Żydzi obozują w namiotach. Matka
i siostra mieszkały w tzw. strefie wolnej. Byłem im
potrzebny. Przesyłałem im zaoszczędzone pieniądze.
Zdecydowałem się więc, że nie zarejestruję się jako
Żyd, ale jeśli mnie zapytają, zawsze powiem prawdę.

S.K. — No i co? Rzeczywiście Ojca pytano?
B.H. — Najpierw w banku, gdzie poszedłem podjąć
pieniądze. „Mała formalność do wypełnienia: proszę
tu podpisać, że nie jest pan Żydem”. Oczywiście, nie
chciałem podpisać. Zablokowano mi konto. Zrozumia
łem, że jeśli nie mam być aresztowany, muszę znik
nąć bezzwłocznie.

S.K. — Zniknąć, ale gdzie? I z czego żyć? W czasie
okupacji nie było to takie proste..
B.H. — Poczułem gorzki smak antysemityzmu. Szu
kałem pracy. Nic nie pomagały moje dyplomy, zawsze
w końcu padało pytanie: „— Oczywiście nie jest pan
Żydem?” A potem moja odpowiedź: „— Owszem, je
stem nim” . I znów odpowiedź: „— Przykro nam, nie
jesteśmy antysemitami, ale kontrolują nas...” Osta
tecznie jeden z dawnych przyjaciół znalazł mi pracę
na prowincji. Zostałem sekretarzem w Izbie Związku
Zawodowego w Maille. W 1941 r. podczas badań le
karskich personelu wykryto, że mam gruźlicę. Zaczął
się przymusowy wypoczynek u matki, w bardzo trud
nych warunkach finansowych. Matka, w dodatku, nie
wahała się ukrywać Żydów.

S.K. — A jakim sposobem, jako dominikanin, zna
lazł się Ojciec tutaj, w Izraelu?
B.H. — Dwa lata wcześniej, w maju 1948 r. powstało
państwo Izrael. Jerozolima podzielona była na dwie
części — jordańską i izraelską. Ówczesny prowincjał,
o. Avril, zwierzył mi się z pragnienia założenia w ży
dowskiej części Jerozolimy dominikańskiego ośrodka
studiów nad judaizmem, analogicznego do naszego
ośrodka studiów islamu w Kairze. Myślał, że jako
Żyd z urodzenia mógłbym zająć się w przyszłości
sprawą fundacji. Prosił, żebym się nad tym zasta
nowił. Misja wydawała mi się prosta. Otrzymałem
wizę na rok, zawierzyłem Panu Bogu swoją drogę
i pojechałem. Było to 23 czerwca 1953 r. Statek „Negaba” wiózł nas do Hajfy. Jechało nim wielu mło
dych emigrantów z Jemenu, ze Związku Radzieckiego,
z Iranu. Śpiewali przejmujące pieśni o ziemi, o naro
dzie, o pracy, o pokoju. Wyświetlano filmy. Wszyst
kich łączyła radość, że oto „wstępujemy do kraju” .
Przechadzałem się po pokładzie z ogromną ochotą
nawiązania kontaktu z jakimś pasażerem Żydem, ale
mój biały dominikański habit stanowił przeszkodę.
Użyłem więc podstępu. Wziąłem do ręki „Psalm y” po
hebrajsku i, choć nie znałem ani jednej litery, uda
wałem, że czytam. Chwyciło: podszedł do mnie mło
dy człowiek i zapytał:: „— Czytasz po hebrajsku?” .
Tak zaczęła się roizmowa po francusku. Wziął ode
mnie Psalmy i natrafił na zdanie: „Pan buduje Jeru
zalem, rozproszonych z Izraela gromadzi” (147:2).
Tłumaczyłem mu z entuzjazmem, że to właśnie do
konuje się obecnie, i dodałem: „— Czy nie czekasz
na coś więcej? Na przyjście Mesjasza?” „— Nie, odpo
wiedział, Mesjasz to naród, który powraca i odnaj

13

duje swoją ziemię, Mesjasz — to my” . Nazajutrz pod
szedłem do Żyda ortodoksyjnego, pobożnego — nosił
brodę, pejsy, kapelusz z wielkim rondem. Opowie
działem mu wczorajszą rozmowę, a on na to: „— Dziś
tylu młodych utraciło wiarę. A le my wierzymy, że
przyjdzie Mesjasz, wierzymy, że państwo Izrael w
historii narodu stanowi etap poprzedzający
Jego
przyjście. Ze wszystkich sił walczę, żeby religia w
Izraelu była respektowana, żeby prawa państwowe
były zgodne z Torą” . Dla niego ideałem było państwo
teokratyczme.
Już w Izraelu poznałem Natorei Karta (Strażników
Miasta), nieliczną, ale fanatyczną grupę Żydów, któ
rzy z motywów religijnych są antysjonistami, prze
ciwnikami istnienia państwa żydowskiego na ziemi
Izraela. Bo, jak powiadają, najpierw musi przyjść
Mesjasiz, który sam zgromadzi rozproszony lud w y
brany na ziemi. Przybyli do Palestyny jeszcze przed
założeniem państwa Izrael, mieszkają w gettach,
bojkotują wszystko co państwowe, nie uznają dowo
dów osobistych, nie płacą podatków, zwalczają uży
wanie języka hebrajskiego jako zarezerwowanego dla
liturgii. Mówią językiem jidysz.
Na statku poznałem jeszcez Szlomo Grodzenskiego.
W średnim wieku, uroczy, wykształcony, inteligentny,
typowy Żyd rosyjski. W trakcie rozmowy zapytał:
„ — Tw oi rodzice byli Żydami?” Wpadłem w w ew 
nętrzny popłoch, bo w uszach brzmiały mi jeszcze
słowa francuskich przyjaciół.
którzy
przestrzegali

WŚRÓD

mnie przed wyjazdem: „Jeśli chcesz być zaakcepto
wany w kraju, nie zdradzaj ani słowem swego ży
dowskiego pochodzenia. Nawet najlepszym przyjacio
łom!” Odpowiedziałem więc: „— Nie, moi rodzice nie
byli Żydami” . A le w nocy nie mogłem spać. Rano
statek dopłynął do Hajfy. Wspaniały widok stoków
Karmelu, złocona kopuła meczetu Bahaitów mało
mnie wzruszała. Szukałem Szlomo Grodzenskiego, aby
mu wyjawić prawdę: że ojciec i matka byli Żydami,
choć niepraktykującymi, że poprzez wiarę chrześci
jańską odkryłem judaizm, którego wcześniej nie zna
łem, że to wszystko jest dla mnie święte, a skłama
łem z obawy, że on mógłby mnie nie zrozumieć i po
myśleć, że przyjmując chrześcijaństwo zdradziłem
swój kraj. Czułem, że jesteśmy sobie bardzo bliscy,
a niemożliwe jest budowanie przyjaźni na kłamstwie.
Więc przychodzę powiedzieć prawdę. Szlomo, wzru
szony, uścisnął mnie i ucałował. Wymieniliśmy adresy.
Po paru dniach zatelefonował do Jaffy i zaprosił
mnie, bym razem z nim, z jego żoną i córką spędził
pierwszą wigilię sabatu w Izraelu. Przyjechał po mnie
autem. Po tradycyjnej ceremonii powitania sabatu i
po posiłku — niespodzianka: włączył adapter. Z pły
ty popłynął chorał gregoriański w wykonaniu mni
chów z Solesmes. Tłumaczyłem im teksty. Spędzili
śmy cudowny wieczór.
cdn.

KSIĄŻEK

Książki, które warto przeczytać
W „Jednocie” nr 9/1983 pisałem o
pracy zbiorowej pt. H a rc e rk i 1939—
1945. Ostatnio ukazała się druga
część tej pracy1, będąca zbiorem re
lacji harcerek polskich z lat wojny
i okupacji. Część wspomnień doty
czy również działalności harcerstwa
polskiego na obczyźnie w pierw
szych latach powojennych. Książka
ma charakter dokumentalny, a jej
lektura może być źródłem wielu
przeżyć i refleksji, gdyż przenosi
czytelnika w świat ludzi młodych,
niejednokrotnie dzieci, postawionych
wobec zagrożeń wszelkich wartości
ludzkich. Relacje harcerek są pro
ste, bezpretensjonalne, „szare” —
te same przymiotniki określają prze
cież ich działalność. Nie mamy je
dnak wątpliwości, że polskie har
cerki miały istotny udział w oca
leniu naszej godności narodowej i
kulturalnej — ich „organicznej”
pracy i walce zawdzięczamy naszą
tożsamość. Pamiętajmy, że bohater
ki strasznych lat wojny nigdy nie
w yzbyły się swoich ideałów — w ie
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le z nich do dzisiaj aktywnie dzia
ła w społeczeństwie, zgodnie z za
sadą Baden-Powella: gdy raz har
cerzem, to na zawsze. Zachęcam
do nabycia tego grubego tomu i
systematycznego przeczytania za
wartych w nim tekstów.
Kazimierz Olszański wydał obszer
ny zbiór listów Wojciecha Kossaka
do żony i przyjaciół2. Listy obejmu
ją okres prawie sześćdziesięciu lat
życia jednego z najwybitniejszych
malarzy polskich. Książka jest ko
palnią wiadomości o rodzinie i zna
jomych Kossaka, wśród których
przeważają
wybitne postacie ze
śwriata kultury. Autor prowadził in
tensywne życie artystyczne, wiele
podróżował po całej Europie. Przez
pewien czas był niemal nadwornym
malarzem cesarza Wilhelma II, co
przyniosło mu popularność w Nie
mczech. W listach można znaleźć
wiele ciekawych informacji o w y
bitnych osobistościach epoki (ary
stokraci, artyści, literaci, politycy).
Wzruszające są listy Kossaka z o

Rozmawiała Kinga Strzelecka, OSU

statniego okresu życia, pisane w
czasach okupacji hitlerowskiej przez
chorego i cierpiącego biedę starca.
Tylko raz Kossak zwrócił się do
lokalnych władz okupacyjnych, po
wołując się na swą „pruską” prze
szłość — uczynił to w interesie
innej osoby (zresztą bezskutecznie).
Przez cały okres okupacji stronił
od Niemców, nie sprzedawał im obrazów, odrzucił propozycję nama
lowania portretu Franka (na ironię
adres
malarza
brzmiał:
Julius
Kossak-Platz
5).
Korespondencja
Kossaka jest lekturą fascynującą
i pouczającą. Jej wydanie jest w y
darzeniem kulturalnym.
Rok 1632 jest tą cezurą w historii
dziejów Reformacji i kontrreforma
cji. którą badacze przekraczają rza
dko, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieje
ewangelicyzmu polskiego
(w yjąt
kiem są tu prace o arianach). Opra
cowania ogólne, o charakterze mo
nograficznym, syntetyzującym, są
bardzo nieliczne. Z radością więc
należy powitać książkę Jana Dzię-

1 Harc erki 1939—1945. Relacje — p a m i ę t 
niki, opr. K rystyna W yczańska i in.,
PWN, W arszawa 1985, cena 660 zł.
2 W ojciech K ossak: L is ty do żo n y i p r z y 
jaciół (1883—1942), w yb . i opr. K azim ierz
O lszański, W ydaw nictw o L iterackie, K ra
ków 1985, t. I i II, cena 2000 zł.

gielewskiego o polityce wyznanio
w ej Rzeczypospolitej w latach pa
nowania Władysława IV 8. Praca obejmuje lata 1632— 1648, dotyczy
więc okresu kluczowego w dziejach
ewangelicy zm u w naszym kraju.
Autor koncentruje się wprawdzie
przede wszystkim na polityce króla
i państwa wobec Kościołów, lecz
naświetla również działalność sa
mych Kościołów, omawia dążenia
ewangelików do jedności w obronie
swych praw, próbuje wyjaśniać mo
tyw y różnego rodzaju przedsię
wzięć, analizuje politykę sejmu i
stronnictw. Jest to z pewnością du
ży krok w kierunku rozszerzania
naszej wiedzy o tych czasach. Nale
ży sobie życzyć, by historycy K o
ścioła uzupełnili literaturę o prace
dotyczące poszczególnych wyznań,
gdyż obecnie można mówić o bia
łej plamie w historii Kościołów
mniejszościowych w Polsce, dość do
kładnie zakrywającej wiek X V II i
i X V III. Chodzi oczywiście o opra
cowania oparte na badaniach źró
dłowych — archiwalia z tego okre
su w przeważającej większości na

P R Z E G L Ą D

dal czekają na historyków. Dzieje
upadku ewangelicyzmu w Polsce
mogą być lekcją również dla nas,
mieniących się spadkobiercami Reja
i Łaskiego.
Powojenne dzieje stosunków polsko-niemieckich są tworzone również
przez chrześcijan obu narodów.
Można zaryzykować stwierdzenie,
że między obu narodami zbudowany
już został pewien most przyjaźni i
zaufania, którego architektami są
— moim zdaniem — przede wszyst
kim Kościoły (mam na myśli prze
de wszystkim znikanie uprzedzeń
o charakterze kulturalnym, narodo
wościowym w rozumieniu przecięt
nego obywatela; pomijam tu sto
sunki polityczne państw itp.). Do
brze się więc stało, że Polska Rada
Ekumeniczna wydała zbiór tekstów
ks. biskupa Helmuta Hilda z K o
ścioła Ewangelickiego Hesji i Nassau, wybitnego rzecznika zbliżenia
narodów polskiego i niemieckiego4.
W swoich kazaniach, wykładach i
artykułach ks. Hild dotyka wielu
zagadnień teologicznych i prakty
cznych. Celem wszystkich tekstów

E K U M E N I C Z N Y

Z ZAGRANICY
■ W stolicy Zairu Kinszasie obra
dował (9— 15 marca 1986) 27-osobow y Komitet Wykonawczy Świato
wej Rady Kościołów. Część obrad
poświęcona była przygotowaniom
do planowanej na rok 1990 świato
wej konferencji poświęconej za
gadnieniom sprawiedliwości, poko
ju i zachowania stworzenia. Przy
okazji Komitet wyraził „mocną na
dzieję” , że w przygotowanie i prze
prowadzenie konferencji „zaanga
żuje się w pełni Kościół Rzymsko
katolicki.” Obradujący pozytywnie
ocenili rezultaty Nadzwyczajnego
Synodu Biskupów Rzymskokatoli
ckich, który się odbył na przełomie
listopada i grudnia 1985 r. z okazji
20 rocznicy zakończenia II Soboru
Watykańskiego, a zwłaszcza fakt,
że biskupi katoliccy potwierdzili
swoje zobowiązanie wobec ruchu
ekumenicznego. Z uznaniem przyję
to też apel papieża o wspólne mo
dły przywódców różnych tradycji
religijnych w intencji pokoju. W
związku z ogłoszeniem przez ONZ
Międzynarodowego
Roku
Pokoju
Komitet Wykonawczy wydał de
klarację, w której domaga się za

kazu prób z bronią jądrową i na
tychmiastowego
podjęcia
kroków
zmierzających do rozbrojenia nukle
arnego. Przedmiotem obrad była
też sprawa A fryk i Południowej.
Komitet Wykonawczy stwierdził, że
spotkanie przywódców kościelnych
z A fryk i Południowej i z innych
części
świata, zorganizowane w
grudniu 1985 r. w Harare (Zimba
bwe), było „znakiem nadziei”. W e
zwał on Kościoły do użycia swych
w pływów w celu wprowadzenia na
tychmiastowych
i
powszechnych
sankcji przeciw A fryce Południo
wej oraz do zwiększenia poparcia
dla działającego tam ruchu wyzwo
leńczego.
■ Z okazji święta Zesłania Ducha
Świętego prezydenci Światowej Ra
dy Kościołów ogłosili doroczne orę
dzie. Nawiązuje ono do Międzyna
rodowego Roku Pokoju i apeluje do
chrześcijan, aby udzielali poparcia
wszelkim dążeniom do zachowania
cennego i zagrożonego daru pokoju.
„Niech okres Zesłania Ducha Świę
tego stanie się jeszcze jedną oka
zją do wielbienia Boga za to, że dał

jest pojednanie, mające zmienić
rzeczywistość powstałą w wyniku
działalności I I I Rzeszy. Książka jest
dowodem, nie jedynym zresztą, kon
sekwentnej postawy Autora, który
całe życie poświęcił zbliżeniu chrze
ścijan naszych narodów w imię
najwyższych wartości — posłanni
ctwa Chrystusa, prawd Bożych,
wierności Ewangelii. Jest także póź
nym, ale jednak zadośćuczynieniem
dla Kościołów, które nie boją się
podjąć trudnej idei pojednania, na
wet wtedy, gdy nie jest to dobrze
widziane przez polityków, finansi
stów i innych książąt tego świata.
Teksty ks. Hilda są także pomocą
dla Polaków w trudnym czasie kry
zysu. Kto wie, czy nie cenniejszą
od pomocy charytatywnej.
W.Z.*

8 Jan D z ięg ielew sk i: O to lera ncją dl a
z d o m in o w a n y ch .
P o li t y k a
w yznaniow a
R z e c z y p o sp o lite j
w
latach p a n o w a n ia
W ła d y sła w a IV, PW N, W arszawa 1986,
cena 280 zl.
* H elm ut Hild: Ch rześcijań ska o d p o w i e 
dzialność za świat, P olsk a Rada E kum e
niczna, W arszawa 1986.

nam jedno Ciało i jednego Ducha,
będące dla nas tak darem, jak i
obietnicą. Wykorzystajmy wspólnie
wszelką sposobność do jedności w
Duchu; uczyńmy w pokorze propo
zycję zawarcia przymierza pokoju
obejmującego cały świat. Módlmy
się stale z głębi naszych serc: Veni
Creator Spiritus — Przyjdź Duchu
Święty.” Chrześcijaństwo tradycji
zachodniej obchodzi w tym roku
Święto Zesłania Ducha Świętego 18
maja,
chrześcijaństwo
tradycji
wschodniej — 22 czerwca.
■ Światowa Rada Kościołów opu
blikowała książkę zawierającą sta
nowisko niektórych Kościołów w o
bec dokumentów w sprawie Chrztu,
Eucharystii
i
Urzędu
duchow
nego. Spośród ponad 100 nadesła
nych opinii wybrano opinie Kościo
ła Luterańskiego w Ameryce, K o 
ścioła
Ewangelicko-Luterańskiego
Dolnej Łaby (RFN), Kościoła A n 
glikańskiego Am eryki Łacińskiej,
Kościoła
Anglikańskiego Irlandii,
Unii Baptystów W ielkiej Brytanii i
Irlandii, Kościoła Metodystycznego
Nowej Zelandii, Kościoła Prezbiteriańskiego Kamerunu, Kościoła Re
formowanego Szkocji, Zjednoczone
go Kościoła Reformowanego w W iel
kiej Brytanii, Kościoła Chrześcijań
skiego (uczniowie Chrystusa) idoku-
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ment sympozjum prawosławnego,
które w czerwcu 1985 r. odbyło się w
Bostonie (USA). W wielu z nich
zawarte jest życzenie wyjaśnienia
pewnych punktów, np. znaczenia
Słowa Bożego, praktyki Chrztu,
„ofiarnego charakteru” Eucharystii,
różnych aspektów urzędu duchow
nego. Niektóre Kościoły wyrażają
zaś ubolewanie, że w dokumencie
ŚRK brakuje kluczowych elemen
tów ich własnych tradycji. N aj
więcej kontrowercji budzi tekst o
urzędzie duchownego.
| Sekretarz generalny Światowej
Rady Kościołów, ks. Emilio Castro,
wystosował 20 lutego 1986 r. list
do wszystkich 309 Kościołów człon
kowskich, w którym informuje, że
światowa konferencja w sprawie
sprawiedliwości, pokoju i zachowa
nia
stworzenia
odbędzie się w
1990 r.; jej miejsce nie zostało je
szcze ustalone. Przygotowania do
niej powinny się już zacząć. Pro
pozycja ta uzyskała poparcie Ro
syjskiego Kościoła Prawosławnego.
Przewodniczący Wydziału Zagrani
cznego Patriarchatu Moskiewskiego,
metropolita Mińska Fi la ret, oświad
czył, że — jego zdaniem — konfe
rencję tę należałoby nazwać „kon
gresem wszystkich chrześcijan w
sprawie czynienia pokoju i ochrony
świętego daru życia” . Odrzucił zaś
propozycję nazwania jej „soborem
na rzecz pokoju” , gdyż — według
prawosławia — pojęcie sobc-ru mo
żna zastosować tylko do zgroma
dzeń kościelnych zajmujących się
wyłącznie zagadnieniami religijny
mi. Filaret stwierdził, że w spotka
niu tym musiałby uczestniczyć bez
względnie papież.
■ W Genewie obradowało Prezy
dium Konferencji Kościołów Euro
pejskich (11— 13 marca 1986). Przed
miotem obrad były różne dziedzi
ny działalności KKE. Z zadowole
niem stwierdzono, że cztery zwoła
ne przez K K E konsultacje, poświę
cone dokumentowi Światowej Rady
Kościołów w sprawie „Chrztu, Eu
charystii i Urzędu duchownego” , da
ły dobre wyniki. Wiele uwagi po
święcono też Kościelnemu Progranow i Praw Człowieka na rzecz Rea
lizacji Aktu Końcowego z Helsinek.
Zgodnie uznaino oba te obszary dzia
łalności za tak ważne, że i w przy
szłości na nich będzie się skupiać
uwaga KKE. Zajęto się też przygo
towaniami do najbliższego Zgroma
dzenia Ogólnego KKE, które zbierze
się w Szkocji na początku września
1986- r. Dokonano zmian w progra
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mie Zgromadzenia polegających na
tym, że więcej czasu zarezerwuje
się na dyskusje dotyczące przysz
łego programu KKE. Prezydium
zaaprobowało wspólny z różnymi
strukturami Kościoła Rzymskokato
lickiego program dotyczący islamu
w Europie.
■ W Chambesey k. Genewy odbyło
się (2—6 marca 1986) spotkanie ko
mitetu przygotowującego między
narodowy dialog teologiczny mię
dzy przedstawicielami prawosławia
i ewangelicyzmu
reformowanego.
Główny temat przyszłych rozmów
sformułowano następująco: „Dok
tryna Trójcy Świętej na podstawie
Nicejsko - Konstantynopolitańskiego
Wyznania W iary” . Szczególną uwa
gę pragnie się zwrócić na Kościół
jako Ciało Chrystusa i misję K o 
ścioła w świecie. Pierwsze spotkanie
Międzynarodowej Komisji Prawosławno^Eteformowanej odbędzie się
w pierwszym tygodniu marca 1988 r.
Z Polski w obradach komitetu ucze
stniczył Mikołaj Kozłowski z P o l
skiego
Autokefalicznego
Kościoła
Prawosławnego.
■ Rozpoczęła się trzecia faza dia
logu katolicko-luterańskiego na pła
szczyźnie światowej. Nowa Wspólna
Komisja Katolicko-Luterańska, po
wołana przez watykański Sekreta
riat do Spraw Jedności Chrześcijan
i Światową Federację Luterańską,
odbyła swe pierwsze posiedzenie w
dniach 10— 14 marca 1986 w Insty
tucie Ekumenicznym w Bossey k.
Genewy. Obecna faza dialogu po
trwa sześć lat. Wspólna Komisja
zajmie się zagadnieniem usprawie
dliwienia, nauką o Kościele i jego
sakramentalnością.
Z
Polski
w
skład Wspólnej Komisji powołany
został bp Alfons Nossol, ordynariusz
diecezji opolskiej, przewodniczący
Komisji Episkopatu ds. Ekumeniz
mu. Następne spotkanie
odbędzie
się w lutym 1987. Pierwsza
faza
dialogu
katolicko-luterańskiego
trwała w latach 1967— 72, druga —
1973— 84.
■ W Watykanie przebywała (16—
21 marca 1986) delegacja duchow
nych różnych Kościołów protestan
ckich z Holandii. Podczas rozmów,
prowadzonych głównie w Sekreta
riacie ds. Jedności Chrześcijan, omawiano
zagadnienie
małżeństw
mieszanych i związany z tym udział
obu partnerów w Eucharystii. Po
ruszono też problem pozycji kobiety
w Kościele oraz wzajemnego uzna
nia chrztu. Delegacja została przy
jęta na audiencji prywatnej przez

papieża Jana Pawła II. Wizyta ta
była kontynuacją dialogu, jaki pro
testanci holenderscy podjęli z pa
pieżem podczas jego ubiegłorocznej
wizyty w Holandii.
■ Dnia 6 marca 1986 podano do
publicznej wiadomości teksty lis
tów, które wymienili ze sobą prze
wodniczący watykańskiego Sekreta
riatu
ds.
Jedności
Chrześcijan,
kard. Jan Willebrands, oraz obaj
współprzewodniczący
Międzynaro
dowej Komisji Anglikańsko-Katolickiej — biskup anglikański Mark
Santer i biskup katolicki Cormas
M urphy-0’Connor. W listach tych
znajdują się wskazania dotyczące
uznania święceń anglikańskich przez
Kościół katolicki. Kard. Willebrands
stwierdza, że droga do nowej oceny
tych święceń przez* Kościół katoli
cki może zostać utorowana przez
„deklarację doktrynalną” Kościoła
anglikańskiego. W deklaracji takiej
Kościół anglikański musiałby oświa
dczyć, że w kwestii Eucharystii i
święceń reprezentuje ten sam po
gląd co Kościół katolicki. Santer i
M urphy-0’Connor w liście do W illebrandisa wyrażają nadzieję na po
zytywne
rozwiązanie
istniejących
jeszcze trudności. Nadzieja ta opie
ra się na doświadczeniu pojedna
nia, ktpre już zostało osiągnięte
między obu Kościołami. Obaj bisku
pi zdają sobie sprawę, że obok tra
dycyjnych problemów przeszkodą w
uznaniu święceń anglikańskich przez
Kościół katolicki jest ordynowanie
w niektórych krajach kobiet na an
glikańskich duchownych.
■ Na początku marca 1986 opu
blikowany został raport końcowy z
dialogu między ewangelikalnymi a
rzymskimi
katolikami na temat
misji.
Jest
on
podsumowaniem
trzech konsultacji, które odbyły się
w latach 1977, 1982 i 1984. Inspira
cją do podjęcia dialogu były dwa
dokumenty o ewangelizacji:
tzw.
zobowiązanie lozańskie ewangeliikalnych z 1974 i pismo apostolskie pa
pieża Pawła V I „Evangelii Nuntiandi” z 1975. W sprawozdaniu stwier
dzono, że ewangelikalni i katolicy,
na ile pozwala im na to własne su
mienie, powinni wykorzystać „każ
dą możliwość do składania wspól
nego świadectwa” . Ściślejsza współ
praca jest możliwa w dziedzinie
przekładu Pisma św., środków ma
sowego przekazu, w zagadnieniach
społeczno-politycznych. W
innych
dziedzinach, jak np. ewangelizacja,
uniemożliwiają ją różne poglądy
doktrynalne.

■ W Cambesy k. Genewy obrado
wali (15—23 lutego 1986) przedsta
wiciele 14 auetoikefalicznych Koś
ciołów prawosławnych przygotowu
jący
kolejną
Ogólnoprawosławną
Konferencję Przedsoborową. Odbę
dzie się ona również w Chambesy
w
dniach
31
października
—
9
listopada
br.
i
zajmie
się czterema zagadnieniami:
re
wizją przepisów postnych,
oceną
dialogów z innymi Kościołami i w y
znaniami chrześcijańskimi, stosun
kiem do Światowej Rady Kościo
łów i dialogów wielostronnych oraz wkładem lokalnych Kościołów
prawosławnych do realizacji chrze
ścijańskich ideałów pokoju, wolno
ści, braterstwa i miłości wobec na
rodów świata.
И Biskupi naczelni 28 autonomicz
nych Kościołów anglikańskich zwró
cili się do arcybiskupa Canterbury,
dr. Roberta Runciego, z prośbą o
utworzenie grupy roboczej, która
zebrałaby anglikańskie poglądy z
wszystkich części świata na sprawę
dopuszczenia kobiet do urzędu bi
skupiego. Oczekuje się, że sprawo
zdanie na ten temat będzie gotowe
w czerwcu 1987. Zagadnienie to roz
ważano podczas konferencji naczel
nych biskupów anglikańskich, która
odbyła się w dniach 12— 15 marca
1986 w Toronto (Kanada).
■ W okresie od 1980 religie świata
wykazały następujący wzrost w y
znawców: islam — 16%, hinduizm
— 13%, buddyzm — 10%, chrześci
jaństwo — 9%. Chrześcijaństwo
skupiające 1,5 miliarda wyznaw
ców, tj. 32,4% całej ludności świa
ta,
jest
religią
najliczebniejszą.
Dane te opublikował brytyjski ba
dacz misyjny dr David Barret. W e
dług niego na świecie żyje 837 mi
lionów muzułmanów, 661 milionów
łr.nduistów, 300 milionów buddystów
i 18 milionów Żydów. Liczba tych
ostatnich wzrosła od 1980 o 6%.
H Ks. dr James McCord, były pre
zydent Światowego Aliansu Kościo
łów Reformowanych, otrzymał Na
grodę Templeton za zasługi w ro
zwoju religii. Jak poinformowała
Fundacja Templeton w
Nowym
Jorku, w ten sposób uhonorowano
pracę pionierską ks. McCorda w
dziedzinie wychowania religijnego.
■ Czy Światowa Federacja Luterańska będzie musiała powołać no
wego prezydenta? Obecny prezy
dent, biskup węgierski Zoltan Kaldy, wybrany na to stanowisko w

Ksiqżki nadesłane
W YD A W N IC TW O PO LSKIEJ PRO W INCJI D O M IN IK A N Ó W „W DRODZE’"
Thomas Merton: Modlitwa kontemplacyjna. Przekład Mirosław Dybowski
OP, Poznań 1986, s. 112, egz. 30 000 + 350, cena zł 150.
Tomasz Morę: Pisma więzienne, poprzedzone „Żywotem Tomasza Morę na
pisanym przez Wiliama Ropera” . Przekład zbiorowy, Poznań 1985, s. 192,
egz. 20 000 + 350, cena zł 250.
Sergiusz M. Sołowjow: Życie i ewolucja twórcza Włodzimierza Sołowjowa.
Przekład Eugenia Siemaszkiewicz, przekład poezji Seweryn Pollak. Poznań
1986, s. 396, egz. 10 000 + 350, cena zł 480.
Julian Stryjkowski: Juda Makabi. Poznań 1986, s. 196, egz. 30 000 +
cena zł 250.

1984 na okres 7 lat, prawdopodob
nie odejdzie w stan spoczynku z
powodu ciężkiej choroby. Jego obowiązki w Kościele węgierskim
przejął bp Gyula Nagy. W funkcji
prezydenta ŚFL zastępuje go je 
den z wiceprezydentów, bawarski
biskup krajowy Johannes Hanselmann.
■ Dnia 5 marca 1986 zmarł w
Hamburgu w wieku 77 lat prof.
Helmut Thielicke, jeden z najw y
bitniejszych współczesnych teologów
protestanckich. Pracę naukową roz
począł w 1936 jako docent teologii
systematycznej w Erlandze. Wkrót
ce jednak został usunięty z uni
wersytetu przez nazistów i do koń
ca wojny był administratorem w
Ravensburgu. Po wojnie wykładał
najpierw w Tybindze, a od 1954 w
Hamburgu. Tam też prowadził sze
roko zakrojoną działalność kazno
dziejską. Wydał 50 książek, spo
śród których największą wartość
mają: tr żytom owa „Etyka ewange
licka” , „Dogmatyka” , antropologia
chrześcijańska pt.
„Być
człowie
kiem — stawać się człowiekiem” oraz „Wiara i myślenie w czasach
nowoczesnych”. W 1982 odwiedził
Polskę jako uczestnik zorganizowa
nego przez Akademię Teologii K a 
tolickiej w Warszawie sympozjum
pt. „Marcin Luter w refleksji eku
menicznej” .
Tytuł
wygłoszonego
przez niego z tej okazji referatu
brzmiał: „Nie załatwione problemy
Reformacji” . Miał opinię teologa
konserwatywnego, ostro krytyko
wał Światową Radę Kościołów za
jej polityczno-społeczne zaangażo
wanie.
• Genewski Kościół Reformowany
obchodzi w tym roku 450 rocznicę
wprowadzenia Reformacji. Uroczy

350,

stości związane z tym jubileuszem
zorganizowano w święto Zesłania
Ducha Świętego i w tygodniu, któ
ry po nim nastąpił (18—25 V). Po
nieważ wydarzenie z 1536 r. ma
znaczenie nie tylko dla Kościoła
Genewskiego, lecz również wszyst
kich Kościołów reformowanych na
świecie,
Komitet
Wykonawczy
Światowego Aliansu Kościołów Re
formowanych skierował do
całej
społeczności reformowanej okolicz
nościowe orędzie.
% Ks. Emilio Castro, sekretarz ge
neralny ŚRK, wypowiedział się na
temat małżeństw mieszanych.
Są
one ,symbolem jedności, której Bóg
pragnie dla swego Kościoła” , a
„zgorszeniem” i „hańbą” dla całego
ruchu ekumenicznego jest fakt, że
Kościoły nie okazują jeszcze goto
wości do wspólnego
świętowania
Wieczerzy Pańskiej. Jak duchowni
na całym świecie mogą zwiastować,
że w Jezusie nie ma niewolnika i
wolnego, Żyda i poganina, skoro
chrześcijaństwu ciągle brak siły „do
przezwyciężenia
podziałów
przy
Stole, który On przygotował
dla
nas?” — pyta ks. Castro.
9 Podczas
modlitwy
niedzielnej
(6 I V 1986) na Placu św. Piotra w
Rzymie Jan Paweł II oznajmił, że
proponowane przez niego spotkanie
modlitewne w intencji pokoju z udziałem
przywódców
wszystkich
głównych wyznań chrześcijańskich
i religii niechrześcijańskich odbę
dzie się 27 października w Asyżu.
Swój udział w spotkaniu zapowie
dzieli już Dalai Lama, duchowy
przywódca tybetańskich buddystów,
różni przywódcy hinduistyczni, an
glikański
arcybiskup
Centerbury
Robert Ruńcie i czołowi przedsta
wiciele Światowej Rady Kościołów.
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KRAJU

■ 2 lutego 1986 zmarła w wieku
76 lat wieloletnia przełożona żeń
skiego klasztoru prawosławnego św.
św. Marty i Marii na Górze Gra
barce k. Siemiatycz — ihumenia
Barbara (Grosser). Ponad dwudzie
stoletni okres jej kierowania ży
ciem monastycznym na Grabarce
był dla klasztoru bardzo owocny
zarówno pod względem życia du
chowego, jak i działalności gospo
darczej. Uroczystości pogrzebowe,
którym przewodniczył ordynariusz
diecezji białostocko-gdańskiej bis
kup Sawa, odbyły się 4 lutego. K la 
sztor na Grabarce jest jedynym
klasztorem żeńskim Polskiego Auto
kefalicznego Kościoła Prawosławne
go. Jest on miejscem, do którego
każdego roku podążają rzesze piel
grzymów prawosławnych z całego
kraju.
■ Na zaproszenie Chrześcijańskiego
Stowarzyszenia Społecznego prze
bywał w Polsce (1— 3 kwietnia 1986)
ks. Ernst-Ulrich Katzenstein. du
chowny reformowany z Bazylei
{Szwajcaria), przewodniczący Eku
menicznej Grupy Roboczej do spraw
Informacji w Europie, organizacji
zrzeszającej ponad 100 publicystów
ewangelickich, katolickich i prawo
sławnych z 17 krajów naszego kon

tynentu. Gość ze Szwajcarii odbył
rozmowy z ks. Zdzisławem Trandą
— biskupem Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, bp. Wiktorem W ysoczańskim z Kościoła Polskokatolickiego — prezesem Społecznego To
warzystwa Polskich Katolików, ks.
Alojzym Orszulikiem — kierowni
kiem Biura Prasowego Episkopatu
Polski, red. Wlazło — zastępcą re
daktora naczelnego „Słowa Powsze
chnego” oraz z przedstawicielami
redakcji
czasopism
wydawanych
przez GhSS. Ks. Katzenstein został
także przyjęty przez przewodniczą
cego
Zarządu
Głównego
ChSS,
członka Rady Państwa — Kazim ie
rza Morawskiego, rzecznika praso
wego rządu — min. Jerzego Urba
na oraz dyrektora w Urzędzie do
Spraw Wyznań Tadeusza Dusika.
Celem wyżyty ks. Katzensteina było
zapoznanie się z ogólną sytuacją
religijną w naszym kraju, a zwła
szcza zorientowanie się w możli
wościach prowadzenia przez Koś
cioły i organizacje chrześcijańskie
działalności
prasowo-wydawniczej.
Swoich rozmówców informował on
o celach i zadaniach, jakie stawia
sobie kierowana przez niego Eku
meniczna Grupa Robocza do Spraw
Informacji w Europie. Z Polski do
organizacji tej należy 5 publicystów,
z których dwóch — dr Rudolf Bu
chała z „Chrześcijanina w świecie”

i dr Karol Karski ze „Studiów i
Dokumentów Ekumenicznych”
—
wchodzi w skład 11— osobowego K o 
mitetu Wykonawczego.
# Dnia 27 lutego 1986 w Duszpa
sterstwie Środowisk Twórczych w
Warszawie odbyło się spotkanie po
święcone architekturze świątyń róż
nych tradycji religijnych. Wysłucha
no następujących referatów: prof.
dr Konstanty Kalinowski: „Cerkiew
— świątynia obrządku wschodnie
go” ; Daniel Próchniak — „Kościoły
polskich Ormian” ; dr Jan Wrabec
— „Zbory protestanckie” ; dr Jerzy
Baranowski — „Synagogi w Polsce” .
Referaty nie były pozbawione re
fleksji teologicznej i historycznej
na temat omawianych wspólnot.
Spotkanie zgromadziło około 200
osób.
Z

NASZEGO

KOŚCIOŁA

9 Przebywająca w Polsce na za
proszenie Polskiej Rady Ekumenicz
nej (1— 7 kwietnia) delegacja K o 
ścioła
Ewangelickiego
Westfalii
(RFN), w skład której wchodzili:
ks. Hans-Martin Linnemann — pre
zes Kościoła, dr Wolfgang Martens
— wiceprezydent, ks. Werner Beyna i red. Juergen Kordes, gościła
w parafii warszawskiej
Kościoła
Ewangelicko-Reformowanego.
W
spotkaniu z gośćmi, które odbyło
się 6 kwietnia, ze strony gospoda-

Wkład duchowieństwa w utrzymanie polskości...
Dokończenie ze s. 9
Wiliam Rosę z Kanady, który nauczył się języka pol
skiego podczas internowania w czasie I wojny i stał
się wielkim przyjacielem Polaków. Ks. Kulisz gościł
w Ligotce wielu ewangelistów i wędrownych kaz
nodziei, np. braci Urbanów ze Strzegomia, siostry
Royówne ze Słowacji, misjonarza Syberii dr Baedeckera i wielu innych. Ta religijna praca pozakościelna była solą w oku superintendentowi Haasemu. Za
bronił on ks. Kuliszowi współpracy z ruchem spo
łeczność i owym, ale bez skutku. W 1913 r., już po
śmierci ks. Haasego, ks. Kulisz zgłosił swoją kandy
datury na wolny etat pastora zboru w Cieszynie.
I zowu powtórzyła się historia jak z ks. Badurą w
1876 r. Cieszyńska opozycja niemiecka wysłała do
Rady Kościelnej protest. Wiedeń nie miał jednak
podstaw, by wybór ks. Kulisza unieważnić, zwlekał
więc z jego zatwierdzeniem. Niebawem wybuchła
wojna i wreszcie rok 1920 przyniósł ks. Kuliszowi
stanowisko w Cieszynie. Tu rozpoczął pracę sama
rytanką na większą skalę. Zainspirowany działalnością
Schweitzera w Afryce, powołał do życia zakłady opiekuńczo-wychowawcze ,,Eben-Ezer” w Dzięgielowie,
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które w zmienionym i zmodernizowanym kształcie —
istnieją do dziś. Dla zdobycia funduszów na prowa
dzenie i rozbudowę zakładów zaciągnął pożyczki ban
kowe i wyjeżdżał co parę lat do krajów skandynaw
skich i anglosaskich, gdzie miał możnych przyjaciół
(wśród nich króla Szwecji i bp. Felleniusa). Dzięki
ofiarności tamtejszych współwyznawców i Polonii zdo
bywał pieniądze na utrzymanie dzieci i starców oraz
na dalszą rozbudowę ośrodka. W znacznej mierze
pomagało w tym także miejscowe społeczeństwo, bo
Zakłady miały charakter ponad wyznaniowy.
Ks. Karol Kulisz, senior, duszpasterz, społecznościowiec, samarytanin, mesjanista i pisarz padł ofiarą na
zizmu. Zginął w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie w 1940 r. Jego dzieło rozpoczęte w Dzięgielo
w ie służy nadal ludziom starym, bezdomnym lub
ułomnym, przypominając po dziś dzień ewangeliczną
zasadę miłości bliźniego, której ks. Kulisz pozostał do
końca wierny.
Dokończenie w następnym numerze

rzy uczestniczyli: biskup Kościoła
— ks. Zdzisław Tranda, ówczesny
radca Konsystorza — Jan Baum
i prezes Kolegium Kościelnego Pa
rafii Warszawskej — Irma Koterowa. Omawiano problemy związane
z pracą naszego Kościoła w prze
szłości i obecnie oraz zagadnienia
dotyczące współpracy między K o
ściołami różnych wyznań w Pol
sce. Taka wymiana myśli i poglą
dów jest pożyteczna dla obu stron
— zbliża i uczy, służy rozwijaniu
kontaktów.
Ks. Beyna i dr Martens wzięli udział w niedzielnym nabożeństwie
w naszym kościele. Ks. Beyna prze
kazał pozdrowienia
od
Kościoła
Westfalii. W swoim przemówieniu
nawiązał do zbrodni hitlerowskich
dokonanych w Polsce. Pamiętają o
nich nie tylko Polacy, ale również
niemieccy chrześcijanie. Ta pamięć
powinna służyć budowaniu pokoju
i przyjaźni między obu narodami.

OFIARY N A W Y D A W N IC T W O
N.N. — zł 90, pp. Dolatowsey — zł 340,
Helena Hawryluk — zł 140, ks. Mieczy
sław Szostak — zł 230, Krystyna Lindenberg — zł 2800, Roman Kocko — zł 500,
Włodzimierz Jura — zł 240, ks. Antoni
Zajączkowski — zł 320.
/

Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Przypominamy,
że ofiary na wydawnictwo „Jednota” przekazywać można na kon
to PKO VIII OM Warszawa, Nr 1586—3854— 136 bądź przesyłać
przekazem pieniężnym pod adresem: Administracja miesięcznika

„Jednota,,5 al. Świerczewskiego 76a, 00-145 Warszawa.

Sprostowanie
W nr. 3/1986 (s. 22 — Ofiary na wydawnictwo) wkradły się dwa błędy w
nazwiskach ofiarodawców: zamiast Marek Hart (pozycja przedostatnia) po
winno być: M a r t a H a r t i zamiast Jerzy Barcisiewicz (pozycja ostatnia)

Słowa ks. Beyna, pełne skruchy i

powinno być:
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duże wrażenie.
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Ofiarodawców i Czytelników

Przysłowiowy chochlik drukarski sprawił zaś, że w nr. 4/1986 (s. 2, w. 6

W czasie swego pobytu w naszym
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Świeżawski naświetla klimat, w ja
kim toczył się proces w Konstancji,
i towarzyszące mu okoliczności.
Gwałtowny atak na Husa przypisu
je przede wszystkim czynnikom na
tury taktyczno-politycznej, a nie te
ologicznej. Racje doktrynalne były
„niejako na siłę przystosowywane
do uprzednio skonstruowanego os
karżenia”. Wyrok na Husa zapadł,
nim został wydany. „Odnosi się
wrażenie czytając akta procesu, że
tekst retraktacji (odwołania błędów)
przedłożony Husowi do podpisania
był dla niego nie do przyjęcia jako
kłamliwy i oparty na błędnie i zło
śliwie przypisywanych mu twierdze
niach”. Dbałość o czystość w iary
była pozorna, w gruncie rzeczy zaś
Hus został potraktowany jako nie
bezpieczny przeciwnik, którego za
wszelką cenę postanowiono znisz
czyć.
W czasie lektury opisu sesji sobo
rowej, na której odczytano akt os
karżenia, „odnosi się wrażenie —
pisze dalej Świeżawski — że ten
nieszczęsny »heretyk« wcielał au
tentyczne wartości moralne i ewan
geliczne, podczas gdy jego oskarży
ciele upodabniają się do »gromady
faryzeuszy i doktorów« z Ewan
gelii, przepojonych hipokryzją i za
kłamanych a zarazem pełnych zaro
zumiałości i samozadowolenia”. Po
wysłuchaniu wyroku
(musiał go
słuchać na kolanach) Hus odmówił
głośno modlitwę: „Panie Jezu Chrys
te, przebacz wszystkim moim wro
gom; błagam Cię o to przez Twe
wielkie miłosierdzie. Wiesz, że zgro
madzili przeciw mnie fałszywych
świadków i zebrali kłamliwe arty
kuły. Przebacz im w imię Twego
nieskończonego miłosierdzia”.
Wszyscy uczestnicy soboru w Kon
stancji podpisali, pod groźbą kary
śmierci, że wyrok był słuszny. N ie
długo po Husie, w 1416 r., został
spalony na stosie jego przyjaciel i
współpracownik, Hieronim z Pragi,
tylko dlatego, że nie chciał uznać

słuszności tego wyroku. „Kto nie
aprobował tych wyroków soboro
wych zaszeregowywał się do wro
gów całego uznawanego przez Koś
ciół za niewzruszony porządku spo
łecznego”.
Na czym zaś polegała właściwa
„w ina” Husa i w czym tkwiło właś
ciwe źródło konfliktu? „Hus doma
gał się dogłębnej reformy całego ży
cia kościelnego i dążąc do auten
tycznego nawrotu do Ewangelii za
grażał samym podwalinom bytu
monarchii cesarskiej i państwa koś
cielnego oraz władzy papieskiej i bis
kupiej w sferze doczesnej (in tem poralibus). Nauczanie jego dotyczyło
przede wszystkim sfery moralnej.
Gdy dokładnie zanalizujemy jego
poglądy, narzuca się nam wniosek,
że heretykiem nie był, był nato
miast radykalny w swych wymaga
niach odnoszących się do duchowień
stwa, a ponadto był Czechem prze
ciwstawiającym się dominacji ger
mańskiej w Pradze.
Narażał się
więc dwom potęgom: centralnym
władzom kościelnym, które broniły
swego »stanu posiadania«
(zwią
zanego w
ich przekonaniu nie
odłącznie z ustalonym w Kościele
porządkiem rzeczy) — i cesarstwu,
które obawiało się wszelkich prze
jawów emancypowania się w tym
okresie partykularnych, narodowych
interesów” .
Świeżawski przypomina główne te
zy głoszone przez Husa, które za
prowadziły go na stos. Widzi po
trzebę dokładnych badań, „aby w y
raźnie ustalić, co twierdził sam Hus,
a w czym poglądy jego zostały uzupełnione przez husytów; koniecz
ne będą też szczegółowe analizy tez
mistrza Jana Husa od strony ich
ortodoksyjności. Będzie to potrzeb
ne, aby móc definitywnie odpowie
dzieć na pytanie: czy poglądy Husa
były heretyckie?” . Sam, choć teolo
giem nie jest, co zastrzega na po
czątku, za heretyka go nie uważa.
Pisze: „W stopniu, w jakim dane
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mi było zapoznać się ze »sprawą
Jana Husa«, i w jakim znana mi
jest katolicka nauka wiary, mam
głębokie przekonanie, że wielki re
formator czeski herezji nie głosił.
Nawet — jeżeli niektóre jego po
glądy przybierały postać zbyt ra
dykalną i mogłyby być uznane z
punktu widzenia teologicznego za
błędne, to przecież u największych
teologów znajdą się również luźne
tezy niezgodne z katolickimi dog
matami (chociażby pogląd na nie
pokalane poczęcie u tzw. makulistów). Nieporównanie ważniejszy jest
aspekt pozytywny całej »spraw y«
Husa. Przecież jego tezy dotyczące
Kościoła, za które poniósł okrutną
śmierć, pokrywają się z głównymi
wytycznymi eklezjologii ogłoszonej
przez II Sobór Watykański. Prze
cież to Vaticanum Secundum głosi
ideę Kościoła jako ludu Bożego, pry
matu służby i świętości, promocji
świeckich, Komunii św. częstej i
pod dwiema postaciami dla wszyst
kich oraz uprzywilejowanego stariowiska ubogich i ubóstwia” . Nie he
retyk więc, a raczej właśnie prekur
sor, który wyprzedził o kilka w ie
ków „ten etap w samookreślaniu się
Kościoła, jakim był II sobór W aty
kański” .
Tyle Stefan Świeżawski. Od siebie
dodamy, że cieszy nas ten głos w ob
ronie mistrza Jana. Cieszy nas fakt,
że podobne głosy rozlegają się, i to
nie od dziś, wśród braci katolików.
Ale cieszylibyśmy się jeszcze bar
dziej, gdyby nastąpiła na nie reak
cja ze strony Watykanu. Uwolnie
nie Jana Husa od zarzutu herezji i
przywrócenie
należnej
mu
czci
przez Kościół Rzymskokatolicki by
łoby aktem pomagającym przełama
niu istniejących jeszcze barier mię
dzy tym Kościołem a inymi w y 
znaniami
chrześcijańskimi, aktem
sprzyjającym porozumieniu i zbli
żającym urzeczywistnienie idei jed
ności.
Oprać. E.P.
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