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CO WY NA ТО? CO W N U M E R Z E  ?

Dobre rady telewizji

Niedawno Telewizja Polska nadała reportaż zatytułowany „Polak się żeni”, 
w którym przedstawiono koszty związane z aktem zawarcia małżeństwa. 
I tak: wypożyczenie sukni ślubnej — 12 tys., garnitur dla pana młodego — 
10 tys., obrączki i pierścionek — ponad 80 tys., wiązanka ślubna — 2 tys., 
taksówka — 10 tys. przyjęcie weselne w restauracji na 50 osób — 200 tys., 
plus opłata w Urzędzie Stanu Cywilnego (rzecz była tylko o ślubie cywil
nym) — wszystko razem ponad 300 tys. złotych. Jest to kwota zawrotna, 
przekraczająca kilkanaście razy średnią płacę w PRL, nic więc dziwnego, 
że autorzy reportażu próbowali znaleźć jakieś wyjście dla młodych par, 
które stoją w obliczu takich wydatków. I znaleźli — po prostu nie należy 
żenić się, nie należy wychodzić iza mąż. Rzecz kończyła się bowiem uwagą 
— czy ludzie, którzy się kochają, Imuszą koniecznie brać ślub?
Miał to być zapewne żart ale nasze poczucie humoru jest jak widać, 
nieco inne, bo nas zirytował. I to z dwóch powodów. (Po pierwsze: repor
taż dotyczył sfery kosztów naszego życia, a jest to problem nie kwalifiku
jący się wcale do żartów. Chyba że przyjmiemy koncepcję tzw. wisielczego 
humoru i udzielimy sobie wszyscy wzajemnie dobrej rady — nie żyć. Nie 
tylko bowiem wydatki związane z takimi wydarzeniami w naszym życiu, 
jak zawarcie małżeństwa, narodziny dziecka ozy zgon kogoś bliskiego, prze
kraczają możliwości finansowe statystycznego Polaka. Codzienne życie bez 
takich wydarzeń, bez żadnych nawet inwestycji, niezbędnych przecież w 
każdym domu co jakiś czas, kosztuje tyle, że wielu z nas ledwo wiąże 
koniec z końcem. A jak są w stanie utrzymać się ci, których zarobki, eme
rytury czy renty są na poziomie minimum, wprost trudno sobie wyobrazić.
Po drugie: reportaż zahaczał o sferę obyczaju, który nakazuje, by ślub 
odbył się z wielką pompą. Nie tylko izresztą ślub, także chrzciny, imieniny 
czy inne podobne uroczystości. Polacy, choć bieda ich przyciska, ciągle hoł
dują zasadzie. „Zastaw się, a postaw się”. Ślub pokazany w reportażu nie 
był wprawdzie z tych najbardziej wystawnych, niemniej jednak dałoby się 
rzecz załatwić nieco taniej. Zamiast radzić — nie żeńcie się, właściwsze 
by było chyba podpowiedzenie: a może — jak się nie dysponuje odpowied
nimi funduszami — kupić obrączki srebrne, nie złote, zrezygnować z pier
ścionka a przyjęcie ograniczyć do najbliższej rodziny i urządzić je w domu. 
Swoją drogą, skoro potrącamy o sprawy obyczajów weselnych, zastanawia
jące jest, skąd się poniektóre wzięły? Choćby dekorowanie samochodu, 
wiozącego młodą parę do kościoła, ubraną w ślubną suknię lalką? Jest to 
rzecz bez żadnych polskich tradycji. A gdzie inne się podziały? Kto dziś 
wita na progu domu młodą parę chlebem i solą?
Bez względu na to, czy obyczaj jest stary, utrwalony tradycją, czy stanowi 
novum, jeśli jest zły, trzeba umieć mu się oprzeć. Choćby w imię zdrowe
go rozsądku. Ileż rodzin zadłuża się po uszy, by sprostać wymaganiom na
rzucanym przez otoczenie i zły obyczaj. Chrzciny, ślub, Pierwsza Komunia 
czy Konfirmacja, Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia — wszystko to 
zatraca swoje właściwe znaczenie, gubi swój istotny sens w pogoni za tym, 
by oprawa była wystawna. Rzecz paradoksalna — jesteśmy biedni a roz
rzutni i lubimy „pokazać się”, choćby nam przyszło wszystko zastawić.
Presja obyczaju bywa bardzo silna. Wzorce idą od środowisk nowobogac
kich — miejskich i wiejskich. Jakaś część naszego społeczeństwa jest bar
dzo zamożna, ale z reguły jest to zamożność dość świeżej daty, bez ciągłości 
sięgającej poprzednich pokoleń. A taka zamożność ma zawsze cechy 
przesady, lubi rzucać się w oczy, lubi się właśnie „pokazać”. Pieniądz stał 
się dla wielu wartością samą w sobie, dorabianie — celem życia. Ci, którzy 
się nie dorobili, wiedzeni rodzajem kompleksu niższości, tęsknotą za wy
godnym, wystawnym życiem, pragną chociaż raz, chociaż przy wielkiej 
okazji zabłysnąć przed bliźnimi, nawet za cenę długów i wyrzeczeń. Naj
łatwiej zaś ulegają tym tęsknotom ludzie, którzy nie czują się związani 
z własną tradycją rodzinną, bo od niej odeszli czy wręcz odcięli się, np. 
przez przeniesienie ze wsi do miasta lub zdobycie wykształcenia, którego 
ojcowie nie mieli.
Nie chcemy wnikać w złożone przyczyny kształtowania się dzisiejszych 
obyczajów, w których elementy stare mieszają się z nowymi, wiejskie 
z miejskimi itd. Chcemy natomiast zwrócić uwagę na potrzebę czy choćby 
próbę wprowadzenia obyczajów związanych z uroczystościami rodzinnymi 
zrywających z zasadą „zastaw się, a postaw się”, a także z morzem leją
cego się przy takich okazjach alkoholu. I warto tę potrzebę propagować. 
Również w telewizji.

Numer otwiera kazanie nt. Wiecze
rzy Pańskiej, wygłoszone przez ks. 
Bogdana Trandę w okresie pasyj
nym (:s. 3). Unaocznia to, z jak
wielkim opóźnieniem ukazuje się 
„Jednoita”. Bardzo nam przykro z 
tego powodu, tym bardziej że nic 
nie wskazuje na to, aby w niedłu
gim czasie sytuacja się poprawiła. 
Choć publikowane kazanie było, je
śli tak można powiedzieć, okolicz
nościowe, ma ono charakter ponad
czasowy, zwłaszcza że wyjaśnia, 
czym jest Wieczerza Pańska w 
Kość ieie Ewangelicko -Ref orm o w a -
nym. Podobne cechy nosi modlitwa 
(s. 4) zatytułowana Znak Ciała i 
Krwi. Można to odnieść również do 
wiersza Hedwig Grób Siady życia 
(s. 5) tłumaczonego z języka nie
mieckiego.

Na s. 5 drukujemy, również tłuma
czony (z języka francuskiego), wy
wiad z ks. prof. Paoło Ricca z Koś
cioła waldensów, w którym roz
mówca odlpcwiada m.in. na pytanie: 
Jak być ewangelikiem we Włoszech? 
W numerze kontynuujemy cykl Ta
deusza Świątka: Warszawskie fir
my ewangelickie; tym razem autor 
pisze o losach Firmy wydawniczej 
„Gebethner i Wolff” (,s. 7).

Drugi artykuł historyczny, którego 
cz. I zamieszczamy na s. 12, opowia
da Dzieje patronów Reformacji — 
Leszczyńskich z Leszna. Autorem 
tekstu jest Wojciech Kriegseisen. 
W numerze są też dwa teksty o 
charakterze rocznicowym. Pierwszy 
to Wspomnienie o śp. Irenie Ku- 
rzewskiej, napisane przez Irenę Be- 
nedyktowiczową z okazji 25 rocz
nicy obchodów w Polsce Światowe
go Dnia Modlitwy Kobiet (s. lii). 
Tematem drugiego, opracowanego 
przez Grzegorza Polaka, jest Dwu- 
dziestopięciolecie warszawskiego o- 
środka ds. Jedności Chrześcijan (s. 
18). Poza tyim stałe rubryki: Co 
Wy na to? (s. 2), Listy (s. 1(7), Prze
gląd ekumeniczny (s. 19), Wśród
książek (s. 16) i Z prasy (s. 23).

N A S Z A  O K Ł A D K A :
Kościół ewangelicko-reformowany 
w Poschiavo (Szwajcaria), skąd po
chodzi kilka polskich rodzin refor
mowanych (artykuł na ten temat w 
nr 6).
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KS. BOGDAN TRANDA

Wieczerza Pańska
Mocą woli Boga jesteśmy oczyszczeni od grzechu przez ofiarowanie raz na zawsze 
ciała Jezusa Chrystusa. A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i skła
da wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zmazać grzechów. Lecz gdy 
On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Bożej, ocze
kując teraz aż Jego nieprzyjaciele legną jak podnóżek u Jego stóp. Albowiem 
jedną ofiarą sprawił, że ci, (którzy zostali oczyszczeni od grzechów, osiągnęli cel 
ostateczny.

Hbr. 10:10—14

Weszliśmy w okres pasyjny. Tak właśnie my, ewan
gelicy, nazywamy czas poprzedzający Wielkanoc, po
nieważ skupiamy wtedy uwagę na pasji, czyli krzy
żowej męce naszego Pana, i na odkupieniu, jakie dzię
ki Niemu stało się naszym udziałem.
Wszyscy czterej ewangeliści szeroko mówią o męce, 
śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, żadnemu innemu 
wydarzeniu nie poświęcając tyle uwagi. Tłumaczy to, 
dlaczego tak wielką wagę przywiązujemy do tego 
okresu, którego kulminacją jest Wielki Piątek, a roz
wiązaniem Wielka Niedziela. Według św. Pawła do 
tego właśnie sprowadza się cały sens Ewangelii: 
„Przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam 
zwiastowałem, którą przyjęliście i w której trwacie 
i przez którą otrzymujecie zbawienie (...), że Chrystus 
umarł za nasze grzechy (...), że został .pogrzebany i że 
dnia trzeciego został z martwych wzbudzony...” (I Kor. 
15:1—4).
Rzeczą jednak najważniejszą jest to, że sam Jezus 
uważał mękę, śmierć i zmartwychwstanie za spełnie
nie swego posłannictwa. Mówił: „Syn Człowieczy przy
szedł, alby służyć i oddać swe życie na okup za. wie
lu” (Mat. 20:28), i: „Jeśli ziarno pszenicy, .które wpad
ło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zo
staje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje” (Jan 
12:24). Mówił o tym albo wprost, albo w obrazach, 
jalk na przykład w przypowieści o dzierżawcach win
nicy, którzy zabijają przysłanego do nich syna właś
ciciela (Mat. 21:83—39 i parał.).
Najmocniej jednak przemawia do nas to, co się speł
niło w Wielki Piątek na Golgocie. Dlatego podczas 
Ostatniej Wieczerzy w górnej izbie Jezus polecił ucz
niom obchodzić Wieczerzę Pańską — dzielić się Chle
bem i winem na Jego pamiątkę.
To, co miało się stać, co przewidywał i czego ocze
kiwał z wielkim napięciem, a co później rzeczywiście 
nastąpiło, uważał za tak ważne dla swych uczniów — 
i tych, którzy z Nim byli, i tych, którzy w przyszłości 
mieli uwierzyć — że postanowił pozostawić im nie 
tylko opowiadane wspomnienie wydarzenia, ale na
macalny znak o wymowie zupełnie jasnej. Znak, któ
ry by w sposób niezawodny wskazywał na męczeńską 
śmierć Jezusa przypominał o tym jedynym, niepo
wtarzalnym zdarzeniu na Golgocie i odsłaniał znacze
nie zawsze aktualne dla ludzi, którzy „uwierzyli w 
Tego, którego Bóg posłał” (Jan 6:29).
Dlatego w czasie Ostatniej Wieczerzy „Pan Jezus (...) 
wziął chleb, podziękował, łamał i rzekł: Bierzcie 
i jedzcie, to jest moje ciało za was wydane; to czyń
cie na moiją pamiątkę. Podobnie i kielich po wiecze
rzy, mówiąc: Ten kielich to jest Nowe Przymierze 
we krwi mojej; to czyńcie na moją pamiątkę” (I Kor. 
11:23 n.).

Po prostu i zwyczajnie: „wziął chleb” i „wziął kielich”, 
dwa składniki pożywienia: pokarm i napój. Od tej 
chwili, kiedykolwiek jemy ten chleb i pijemy z tego 
kielicha, kiedykolwiek spożywamy Wieczerzę Pańską, 
ogłaszamy przez to, że Pan za nas umarł, że oddał 
swe życie na okup za wielu. Tak właśnie św. Paweł 
rozumie i wyjaśnia sens spożywania tej Wieczerzy 
(I Kor. lil:26).
Autor Listu do Hebrajczyków przypomina, że Jezus 
Chrystus raz na zawsze ofiarował swoje życie, że Je 
go ofiara jest niepowtarzalna, że to, co się stało 
na Golgocie, swoimi skutkami obejmuje po wsze cza
sy wszystkich, którzy z wiarą przyjmują i spożywają 
ten chleb i ten kielich. Tam i wtedy, na Golgocie, 
Syn Człowieczy ofiarował swe ciało, — samego siebie, 
tutaj zaś i teraz, przy Stole Pańskim, przyjmując 
cząstkę chleba i wina uczestniczymy w ponadczaso
wym, na zawsze dokonanym odkupieniu.
Tak to odislania się przed nami droga nowa i żywa. 
W chwili śmierci Jezusa rozdarła się w świątyni za
słona przesłaniająca miejsce najświętsze, co znaczy, 
że ciało Jezusa, że On sam przez śmierć na krzyżu 
odsłania i udostępnia wierzącym Boży dar przebacze
nia i uświęcenia. Od tej chwili mogą oni do siebie 
odnieść obietnicę: ,grzechów ich i nieprawości nie 
wspomnę więcej” (Hibr. 10:17; Jer. 31:34). Tę obietni
cę możesz do siebie odnieść i ty. Bóg przebacza ci 
twe grzechy ze względu na swego Syna, który z mi
łości do ciebie wytrwał aż do końca, zniósł poniżenie, 
obelgi, szyderstwa, ból fizyczny i psychiczny, opusz
czenie przez Boga i luidzi, krzyżowe tortury i śmierć. 
Na własne ludzkie ciało przyjął wszystkie skutki ludz
kiego grzechu i zła, za ludzi przelewając swą krew. 
Gdy masz zbliżyć się do Jego Stołu, aby przyjąć cia
ło i krew Pana, musisz mieć świadomość, że On to 
wszystko uczynił właśnie dla ciebie, przez ciebie i ze 
względu na ciebie, aby cię oczyścić od wszelkiego 
grzechu. W przyjmowanym Chlebie i winie masz do
tykalny, materialny znak rzeczy duchowej, nośnik 
treści, którą autentycznie przeżywasz. W Chlebie i wi
nie nie zachodzi żadna przemiana — trzeba w sakra
mencie rozróżniać widzialny, materialny znak i rze
czywistość niewidzialną, duchową, którą znak ozna
cza. Przychodząc do Stołu Pańskiego, łamiąc się z 
braćmi i siostrami Chlebem, dzieląc się z nimi kieli
chem, potwierdzasz i wyznajesz swą wiarę w sku
teczność — dila ciebie i tych, którzy stoją wraz z to
bą dookoła Stołu — jedynej, niepowtarzalnej ofiary 
Jezusa, ofiary Jego umęczonego ciała i przelanej krwi. 
Drogę nową i żywą otworzył Jezus tam, na Golgocie, 
gdy umierał na krzyżu. Natomiast tu, przy Stole Pań
skim, otwiera się przed tobą wejście na nią. Ze szcze
rym sercem, z niezachwianą wiarą, uwolniony od



wyrzutów sumienia, wejdź na tę drogę. Tu zaczniesz 
życie na nowo. Koniecznym tego warunkiem jest po
kuta, czyli nawrócenie się do Boga przez odwrócenie 
sdę od grzechów i żal za nie, przez przyjęcie wiarą 
odkupienia w Jezusie Chrystusie oraz przez mocne, 
zdecydowane postanowienie zmiany życia na tej no
wej drodze. To właśnie uczyniłeś, gdy przygotowując 
się do Wieczerzy Pańskiej pojednałeś się z Bogiem 
w modlitwie i pojednałeś się z ludźmi, przebaczając 
im winy popełnione wobec ciebie i prosząc o wyba
czenie twoich win popełnionych wobec nich. To uczy
niłeś, gdy potem w akcie spowiedzi publicznie po
twierdziłeś swe stanowisko i w rezultacie usłyszałeś 
słowo łaski Bożej wyrażające odpuszczenie grzechów. 
Przy Stole Pańskim gospodarzem jest Pan Jezus. On 
to nas zaprasza na przygotowany przez Niego posiłek, 
bo On dał nam samego siebie, a wraz z sobą daje 
nam życie wieczne. „Ja jestem Chlebem życia — mó
wi. — Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie bę
dzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie” 
(Jan 6:35). Kiedy więc zbliżamy się do Stołiu Pańskie
go, aby wziąć udział w Wieczerzy Świętej, chleb, któ
ry spożywamy, i wino, które pijemy, nie mogą nam 
swą materialną .postacią przesłaniać rzeczywistości 
duchowej: że w akcie Komunii Świętej jednoczymy 
się z samym Panem, Jezusem Chrystusem.
Nie bez powodu przy Ostatniej Wieczerzy powiedział 
On o Chlebie: „to jest ciało moje”, a o winie — ,*to 
jest krew moja”. Nie o to bowiem chodzi, abyśmy po

prostu jedli chlcb i pili wino, lecz o to, abyśmy się 
zespolili z ciałem i krwią naszego Zbawiciela, to zna
czy z Nim samym. Posłuchajmy, jak trafnie o tym 
pisze Jan Kalwin: „Jeżeli słowa te nie mają pozostać 
słowami bez treści, to dusza nasza musi się karmić 
ciałem i krwią jako swym prawdziwym i właściwym 
pokarmem, by Chrystus stał s-ię życiem naszym (...) 
Ale na pytanie, czy chleb jest ciałem, a wino krwią 
Chrystusa Pana, odpowiadamy, że chleb i wino są 
tylko widomymi znakami, które nam to ciało i krew 
przedstawiają. Nazywają się zaś one ciałem i krwią, 
ponieważ są niejako narzędziami, za pomocą których 
Jezus Chrystus daje nam swe ciało i krew” („Krótki 
wykład nauki o Wieczerzy Świętej”, Jednota 1960, 
mr 7—8, s. 42). Tyle Jan Kalwin.
W Wieczerzy Pańskiej nie przeżywamy jedynie 
wspomnienia o Kimś, kto był godny wielkiej czci, kto 
dokonał wielkich rzeczy i potem umarł. Spotykamy 
się tu z żywym Panem, ze zmartwychwstałym Chrys
tusem, który zasiadł po prawicy Bożej, a więc utoż
samił sdę z Osobą Ojca, powrócił do stanu, o którym 
św. Jan pisze: „Na początku było Słowo, a Słowo 
było u Boga, i Bogiem było Słowo” (Jan 1:1). Spoty
kamy się tu z żywym Panem, o którym mamy prawo 
z całym przekonaniem powiedzieć za Tomaszem: „Pan 
mój i Bóg mój!” Amen.
Kazanie wygłoszone podczas nabożeństwa emitowanego z 
kościoła ewangelicko-reformowanego w Warszawie przez 
Polskie Radio w dniu 15 marca 1987 r.

Znak Ciała i Krwi
Błogosławiony bądź, Boże,
Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa!
Z wdzięcznością przyjmujemy z Twych rąk 
powszedni pokarm i napój, 
którymi utrzymujesz nas przy życiu.
W Jezusie Chrystusie, Synu Twoim, 
przez Jego życie, Słowo i śmierć 
dajesz nam prawdziwy pokarm i napój, 
który pochodzi z niebios, od Ciebie, 
a zapewnia nam życie wieczne.
Spraw, prosimy Cię, abyśmy patrząc 
na znak ciała i krwi Pańskiej

v — obecny w Chlebie i winie na Stole Twoim 
widzieli jedyną i niepowtarzalną 
ofiarę -krzyżową Twojego Syna.

Niczym sobie nie zasłużyliśmy 
na ten bezprzykładny akt poświęcenia, 
mamy świadomość, że niegodni jesteśmy 
Twojej bezgranicznie wielkiej miłości 
ani cierpień, jakie dla nas znosił Zbawca.

Prosimy Cię przeto, Ojcze, 
pomóż nam odwrócić się od grzechu, 
przyjąć szczerze i iz wiarą odkupienie 
i z pomocą Ducha Świętego zacząć życie 
na nowej drodze, zgodne z Twoją wolą.



HEDWIG GROB

Śl a d y  ż y c ia

Weszłam na górę 
i spojrzałam na morze 
ogarnęło mnie przeczucie:
PAN jest tutaj

Zeszłam z góry 
i czułam:
PAN idzie obok mnie

Stanęłam nad jeziorem 
słońce wzeszło 
i wiedziałam:
PAN żyje

W ogrodzie oliwnym 
naprzeciw miasta 
szłam śladami Twoimi Panie 
myślami byłam dwa tysiące

lat temu
Jak było kiedyś?
Co się teraz zmieniło?
Pan płacze wciąż nad nami 
i stróżka krwi spływa z krzyża

Boli
i dodaje otuchy 
myśl
że PAN mimo wszystko także

dzisiaj
cierpi
za braci i siostry

Golgota dzisiaj... 
na wystawie w muzeum 
Kaci: ludzie 
bracia kiedyś

Oczy dzieci i ręce starców 
proszą na próżno 
o wyrozumiałość i łaskę 
z krzyku rodzi się niemoc 
ból przeszywa ciało

Kto ponosi winę?
Czy ja też?

Przebacz mi PANIE 
Ty, który
w każdym cierpiącym bracie 
znosisz ciosy

Tłum. Brat Andrzej

Jak być ewangelikiem 
we Włoszech

ROZMOWA Z KS. PROF. PAOLO RICCA

Ks. Paolo Ricca, członek Kościoła Ewangelickiego Waldensów, najstarszej 
gałęzi ewangelicyzmu, która od czasów Reformacji należy do rodziny re
formowanej, jest profesorem historii Kościoła na Wydziale Teologicznym 
w Rzymie. Piemontczyk z urodzenia, a florentyńczyk i rzymianin z serca, 
jest ewangelickim ekspertem w dziedzinie ekumenizmu. Odpowiada na 
pytania postawione mu w Cartigny k. Genewy, gdzie uczestniczył w zebra
niu przedstawicieli Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych i Se
kretariatu ds. Jedności Kościoła Rzymskokatolickiego, którzy opracowywali 
wspólny dokument nt. Kościoła. 15 lutego br. waldensi piemontcy obcho
dzili 139 rocznicę wyzwolenia'i 300 rocznicę wygnania.

— O jedności mówią dziś wszyscy: 
i ewangelicy, i katolicy. Wydaje mi 
się jednak, że nie oznacza ona tego 
samego dla jednych i drugich. Co 
Ksiądz, jako włoski ewangelik i 
profesor historii Kościoła, sądzi o 
tym, tak często używtanym, żeby nie 
powiedzieć — nadużywanym, poję
ciu?

— Dążenie do zjednoczenia 
świata można spotkać już za 
panowania cezarów rzymskich. 
Wówczas jedność polegała na 
całkowitym podporządkowaniu 
się władzy imperatora, którą 
poddany musiał uznawać w 
każdych okolicznościach, nawet 
ieśli ją w duchu przeklinał. 
Imperium rzymskie nde mogło 
więc obyć się bez wyraźnego 
ośrodka władzy. Warto dodać, 
że imperium trzyma się o tyle, 
o ile prawo do władzy jest u- 
znawane.
Po co ta historyczna dygresja? 
Otóż mam wrażenie, że papies
two dziedziczy te idee. Przy 
czym zjednoczenie ludzkości 
nie polega w tym wypadku na 
politycznej operacji podporząd
kowania, ale raczej na dążeniu 
do zintegrowania różnych po
staci Kościoła. Były okresy w 
dziejach chrześcijaństwa, kiedy 
tworzenie jakiegoś centrum 
miało podstawowe znaczenie. 
Dziś natomiast kładzie się na
cisk raczej na odrębności Koś
ciołów i religii. (...) Niemniej 
jednak Rzym zawsze, *w taki 
czy inny sposób, rościł sobie 
prawo, aby być „nową Jerozo
limą” na ziemi, miejscem, gdzie
— według proroctwa Deutero- 
-Izajasza — zgromadzą się 
wszystkie narody.

— Jak czuje się ewangelik w dzi- 
siejsizych Włoszech?

— Można ten fakt przeżywać 
na różnych płaszczyznach. Prze
de wszystkim we Wfoszech, a 
zwłaszcza w Rzymie, dostrzega 
się wyraźny kontrast między

^chrześcijaństwem tryumfali- 
vstycznym, nieumiarkowanym, 
pompatycznym, jakie prezen
tuje katolicyzm, a chrześcijań
stwem powściągliwym, umiar
kowanym, może nawet zbyt 
prostym w swym zewnętrznym 
wyrazie i zbyt przyćmionym, 
jakie prezentuje ewangelicyzm. 
Ten kontrast chyba jeszcze o- 
strzej jawi się w oczach wal- 
densa z Piemontu. W Watyka
nie nie czuje się on u siebie. To 
jest inny świat, inna sfera du
chowa. Być ewangelikiem we 
Włoszech to przede wszystkim 
podkreślać tę różnicę. Jednak
że znajduję w Rzymie również 
pewien zmysł uniwersalizmu, 
którego mi trochę brak w mo
jej własnej tradycji. Rzym ka
tolicki oddziaływa między in
nymi w ten sposób, że nadaje 
piętno uniwersalizmu wszyst
kiemu, co jest partykularne. 
Innymi słowy — to, co lokalne, 
nabiera cech powszechności, 
gdy się zanurzy w atmosferze 
tego miasta, gdzie można spot
kać wszelkie formy katolicyz
mu, narodowe i międzynarodo
we — od najbardziej konser
watywnych do najbardziej po
stępowych.
Ewangelicyzm nie umiał, jak 
mi się wydaje, stworzyć struk
tury, która w jakiś widoczny i 
przekonujący sposób wyrażała
by jogo uniwersalizm.
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— Czy §RK ze swymi 307 Kościoła
mi członkowskimi nie stanowi ja
kiejś propozycji?

— Nie, ponieważ &RK nie jest 
wyłącznie ewangelicka.

— Może więc Światowy Alians Koś
ciołów Reformowanych?

— Też nie, gdyż on z kolei jest 
wyłącznie reformowany! A 
gdzie tu miejsce dla lutera
nów? Widzi pani, każdy z na
szych uniwersalizmów jest al
bo zbyt wąsiki, albo zbyt ogól
ny.
Chciałbym jeszcze coś podkreś
lić. Włochy są z jednej strony 
krajem głęboko sięgających au
tentycznych korzeni chrześci
jańskich, z drugiej zaś — kra
jem największej w Europie 
Zachodniej partii komunistycz
nej. Obecnie większość Wło
chów nie‘ praktyku je. Tu przy
puszczalnie kryje się istotny 
problem do rozwiązania: w ja
ki sposób mamy działać, by 
potwierdzić autentyczne war-^ 
tości chrześcijaństwa, skoro 
tradycyjne metody stosowane 
przez Kościoły często zawodzą. 
To problem dla nas, ewangeli
ków, oczywiście, ale nie zapo
minajmy o bardzo realnej od
nowie katolicyzmu. We Wło
szech rozkwitają grupy, które 
pielęgnują refleksję i działanie, 
żyją zgodnie z duchem biblij
nym, /podtrzymują nadzwyczaj
nie głębokie więzi osobowe i 
przy tym wszystkim nie zry
wają łączności z Kościołem 
macierzystym. ^

— Proszę nam coś opowiedzieć o 
waldensach z Piemontu.

— Jest nas jakieś dwadzieścia, 
dwadzieścia pięć tysięcy kon- 
firmowanych, co wcale nie zna
czy praktykujących. Chciałbym 
zauważyć, że jest to bardzo 
mało wobec 57 milionów Wło
chów, zbyt mało, abyśmy mogli 
uchodzić nawet za mniejszość!* 
Pod względem liczebnym jes
teśmy stabilni. Mniej więcej 
tylu do nas przychodzi, ilu od
chodzi — ci pierwsi z wyboru, 
ci drudzy z powodu niedokona- 
nia wyboru.
Istnieją we Włoszech, oczywiś
cie, jeszcze inne Kościoły z nie
katolickiej rodziny chrześcijań
skiej. Najliczniejsi to zielono
świątkowcy, których jest około 
100 tysięcy. W 1848, gdy .pie- 
monccy waldensi uzyskali 
wreszcie prawo wyjścia z Do
lin, gdzie dotąd byli zmuszeni 
żyć przez całe wieki w odosob
nieniu, postanowili powołać 
wydział teologiczny, aby bar
dziej rozkrzewić się w kraju. 
Został on otwarty we Floren
cji w 1860. Wykładało wtedy 
dwóch profesorów i studiowało 
dwóch studentów! W 1922 prze
niesiony do Rzymu, zatrudnia 
dzisiaj 5 profesorów (Stary 
Testament, Nowy Testament, 
teologia systematyczna, teolo
gia praktyczna i historia Koś
cioła) oraz kształci grupę około 
25 studentów na każdym roku. 
Kościół na placu Cavour w 
Rzymie został zbudowany w 
1915, inny, jeszcze większy, 
mamy w Turynie.

— W dzień Nowego Roku Jan Pa
weł II zapowiedział następną en
cyklikę na temat Marii Panny. Co 
myśleć o tym projekcie nowego 
spojrzenia na Marię?

— Najpierw trzeba będzie prze
czytać encyklikę. Mariologia 
narodziła się w środowiskach 
klasztornych i nie została wy
myślona przez obecnego papie
ża. W szatę chrześcijańską zo
stały przybrane pewne pogań
skie praktyki religijne, które 
przyjęły kobietę za symbol róż
nych wartości: życia, miłości, 
urodzaju, płodności. Sobór w 
Efezie w 431 decydująco wpły
nął na rozwój deifikacji osoby 
historycznej Matki Jezusa. Dla 
mnie, ewangelika, pobożność 
maryjna jest zjawiskiem niepo
jętym. Z punktu widzenia 
chrześcijańskiego świadectwa 
mariologia jest wytworem ar
bitralnym, naroślą głęboko za
korzenioną w wierze katolic
kiej.
Równoczesne proklamowanie 
przez Jana Pawła II roku ma
ryjnego ponownie dowodzi, że 
nie liczy się on zupełnie z in
nymi Kościołami i działa „mo
lu proprio” (z własnej inicja
tywy). Na tej płaszczyźnie nie 
widzę możliwości wspólnoty 
pod żadną postacią.

Rozmawiała: Caria-Claire Lescare 
Tłum. B.T.

[,,La Vie Protestante” nr 6 
z 13 lutego 1987]

* Redakcja pragnie zaś zauważyć, 
że ewangelików reformowanych w 
Polsce jest jeszcze mniej w stosun
ku do liczlby ludności. Obliczyliśmy, 
że waldensi z Piemontu stanowią 
ok. 0,04% społeczeństwa włoskiego, 
my zaś zaledwie 0,01% społeczeń
stwa polskiego. Mimo to, nie sądizi- 
my, by było nas zbyt mało, abyś
my mogli uchodzić za mniejszość 
wyznaniową i — co więcej — je
steśmy za taką uważani.

Drodzy Czytelnicy,
Z wielkim żalem informujemy, że począwszy od na
stępnego, tzn, piątego, numeru cena „Jednoty” wzras
ta do 50 zł za jeden egzemplarz. Do tej trudnej de
cyzji, odwlekanej przez długie miesiące, zmusiła nas 
ostatecznie 100% podwyżka opłat pocztowych, wpro
wadzona iw kwietniu tego roku. Od tej chwili wysyłka 
pojedynczego egzemplarza „Jednoty” kosztuje 20 zł, 
co stanowi 2/3 dotychczasowej jego ceny (30 zł). W 
minionym czasie wzrastały również — i to kilkakrot
nie — ceny za usługi poligraficzne, papier, honoraria 
itp. Wszystko to spowodowało, że nasz Wydawca, 
Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, 
podjął trudną decyzję o podniesieniu ceny „Jednoty”. 
Nie oznacza to jednak, że pismo stanie się samowy

starczalne! Przeciwnie — dalej będzie korzystało z 
wysokich dotacji Konsystorza.
Cena „Jednoty” w prenumeracie zapłaconej na ten 
rok — do końca kwietnia zostaje utrzymana w 
dotychczasowej wysokości, tzn, 360 zł dla prenume
ratorów krajowych i 720 zł dla prenumeratorów zagra
nicznych. Prenumeraty opłacone po tym terminie 
przyjmowane są już w nowej wysokości, tzn. 600 zł 
krajowa i 1200 zł zagraniczna.
Jeśli ktoś może i zechce, z (wdzięcznością przyjmiemy 
wyrównanie prenumeraty do nowej wysokości. Jedno
cześnie zwracamy się >z gorącą prośbą do Czytelników 
i Przyjaciół „Jednoty”, aby — w miarę swych możli
wości — zechcieli (wspomóc pismo finansowo przeka
zując ofiary na ten cel.

REDAKCJA
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W A RSZA W SKIE FIRMY EW A N G ELICKIE

TADEUSZ WŁADYSŁAW ŚWIĄTEK

Firma wydawnicza 
„Gebethner i Wolff“

Dnia 1 września bieżącego roku będziemy obchodzić 
130 rocznicę powstania największej firmy edytorskiej 
w kraju — „Gebethner i Wolff”. Te dwa nazwiska 
kojarzą się ze wspaniałymi księgarniami pełnymi 
pięknych książek, które towarzyszyły kilku pokole
niom Polaków. Założycielami powstałej w 1857 roiku 
oficyny wydawniczej byli: Gustaw Adolf Gebethner 
(1831—1901) i Robert Wolff (1833—1910). Skromnej, 
początkującej firmie, zajmującej zaledwie dwie izby 
w pałacu Stanisława hr. Potockiego przy Krakow
skim Przedmieściu 15 (nr hip. 415), róg ul. Czystej 
(późn. Ossolińskich), powierzył Andrzej hr. Zamoyski 
ekspedycję Roczników Towarzystwa Rolniczego w 
liczbie czterech tysięcy miesięcznie. Nie było to za
danie proste, zważywszy, że wykonywane siłami 
własnymi — tylko z pomocą rodziny i przyjaciół — 
a na dodatek bezpłatnie. Ale owe Roczniki legły u 
podstaw powodzenia firmy, ich kolportaż przyczynił 
się bowiem do nawiązania kontaktów z całym, po
dzielonym granicami zaborów, krajem. Nić tych kon
taktów nie zerwała się nigdy, wprost przeciwnie — 
z biegiem lat wzmacniała się.
Jako pierwsza w kraju Księgarnia i Skład Nut Mu
zycznych „G. Gebethner i Spółka”, bo taką nazwę 
firma przybrała, zaczęła wydawać książki dla dzieci 
i młodzieży, począwszy od klasycznych w swoim ro
dzaju tekstów Anczyca i Chęcińskiego. Ukazywały 
się one w coraz większych nakładach. Pisane pięk
nym, nieskażonym językiem, szerzyły kult mowy oj
czystej i stawały się przeciwwagą dla zalewającej 
kraj literatury rosyjskiej, mającej na celu wynarodo
wienie społeczeństwa.

Gustaw Gebethner (1831—1901)

Epoka powstaniowa i bezpośrednio następujące po 
niej lata smutku i upokorzeń odbiły się niekorzyst
nie na powodzeniu firmy. Je j szefowie już w 1861 
roku znaleźli się na krótko w Cytadeli; po raz drugi 
zaś — w styczniu 1864 roku, za prowadzenie skrytki 
dla powstańczej korespondencji. Po zwolnieniu mu
sieli rozpoczynać pracę niemal od podstaw. Zubożałe 
i zgnębione uciskiem społeczeństwo rzadziej sięgało 
po książki, które stały się wtedy zbytkiem. Wiele 
więc trudu wymagało od obu księgarzy uchronienie 
przedsiębiorstwa przed bankructwem.
W lutym 1868 roku, na mocy wzajemnej umowy, Gu
staw Gebethner i Robert Wolff, w cichej spółce 
z Wacławem Szymanowskim i Aleksandrem Michaux 
(Miriamem), wydzierżawili „Kurier Warszawski” 
wraz z drukarnią i lokalem redakcji, za ogólną su
mę 900 rubli rocznie. Dopiero w 1872 roku ten prowi
zoryczny układ został zastąpiony formalnym aktem 
sprzedaży, na podstawie którego obaj wydawcy, 
wspólnie z Szymanowskim, nabyli gazetę za 10 tys. 
rubli, udział (w połowie jego wysokości) pozostawia
jąc rodzinie Bogusławskich. Pod sprzężystym kierow
nictwem redaktora W. Szymanowskiego i przy stałej 
współpracy ze Stanisławem Bogusławskim i Wikto
rem Gomulickim odrobiono wydatki i osiągnięto 
zysk.
Następnym pociągnięciem Gustawa Gebethnera i Ro
berta Wolffa było przystąpienie do utworzonej w 
Warszawie dnia 9 czerwca 1873 roku Spółki Wydaw
niczej Księgarzy Polskich, w skład której weszli tacy 
warszawscy księgarze, jak: Michał Glucksberg, Mau
rycy Orgelbrand, Gustaw Sennewald i Edward Wen-
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de. Kapitał zakładowy wynosił 21 600 rubli i był po
dzielony na sześć udziałów, po 3 600 rubli, przy czym 
każdy ze współudziałowców ponosił odpowiedzialność 
tylko do wysokości wkładu. Celem spółki było wy
korzystanie indywidualnych możliwości poszczegól
nych firm do wydawania dzieł rodzimych pisarzy. 
Spółka przetrwała do marca 1888 roku. Swoje zadanie 
spełniła.
W 1875 roku brat Gustawa, Feliks Jan Gebethner 
(1832—1887), założył nad księgarnią firmy „Gebeth
ner i Wolff” (ta nazwa pojawia się po 1872 r.) skład 
instrumentów muzycznych. Pomysł okazał się równie 
dobry, jak zakup gazety codziennej, ponieważ w do
bie, gdy nie znano patefonu, w każdym szanującym 
się domu musiał być instrument muzyczny. W 
wzmiankowanym roku dokonano zakupu drukarni 
Anczyca i księgarni w Krakowie, co miało tę zaletę, 
że pozwalało drukować książki pod własną firmą, 
ale z pominięciem niezwykle ostrej cenzury rosyj
skiej, która liberalniej traktowała wyłącznie wydaw
nictwa ukazujące się poza granicą zaboru. Do czasu 
jubileuszu swego dwudziestopięciolecia, przypadające
go w 1882 roku, oficyna wydała m.in. pisma Brodziń
skiego, kompletny zbiór hr. Fredry, takiż Amadeusza 
Hoffmana, poezje Konopnickiej, powieści Kraszew
skiego i Orzeszkowej, listy z podróży Odyńca, obrazki 
historyczne dr. Antoniego J. (Rolle), dramaty Śha- 
kespeare’a, dzieła naukowe Bobrzyńskiego, Jarochow- 
skiego, Maciejowskiego, Szujskiego, pierwszą w 
Kongresówce książkę ilustrowaną pt. Maria Mal
czewskiego, nie licząc mnóstwa pierwszorźędnej war
tości przekładów oraz serii Biblioteki Rzemieślnika 
Polskiego. Kolejno ukazywały się również dzieła Pru
sa, Sienkiewicza, Orzeszkowej, Chmielowskiego, Ko
rzona, a następnie Tetmajera, Żeromskiego, Siero
szewskiego, Askenazego, Reymonta i Weyssenhoffa. 
Większość to literatura polska — wszystko, co było 
w niej najlepszego.
Swoją rocznicę istnienia upamiętniła firma założe
niem Kasy Pomocników Księgarskich i wpłatą na 
je j fundusz dwóch tysięcy rubli. Prawdziwą lawiną 
sypnęły się gratulacje od przyjaciół, literatów oraz 
rzesz klientów-czytelników. Przytoczmy, dla przykła
du, dwa takie teksty: Pierwszy jest to list nadesłany 
z Drezna przez Józefa Ignacego Kraszewskiego:

Do życzeń i powinszowań, jakie odbierzecie dnia 1 września 
w dwudziestopięcioletnią rocznicę działalności Waszej, po
zwólcie się i mnie, staremu słudze Waszemu, przyłączyć. 
Mam do tego prawo, bo nasze stosunki sięgają już za lat 
dwadzieścia, i jestem świadkiem żywym tego, coście dla 
piśmiennictwa naszego, dla rozszerzenia światła, zaszczepie
nia smaku w literaturze uczynili. A uczyniliście bardzo 
wiele, i zasługi Wasze cały kraj uznaje, a przyszłość po
trafi je ocenić. Łatwiej czasem książkę napisać, niż ją roz
powszechnić. Niech więc Bóg błogosławi i pomaga w dal
szym zawodzie, niech się rozwija i krzepi Wasza spółka 
szczęśliwa, a tak dla nas w owoce obfita. Z duszy i serca 
wołam: ad multos annos! i proszę, abym choć ciałem nie
przytomny, duchem liczył się do tych, co Wam dnia tego 
złożą życzenia — Z najgłębszym szacunkiem Wasz stary 
sługa i przyjaciel J. I. Kraszewski (dn. 29 VIII 1882 r.).

Drugi — to wiersz Michała Bełzy: Na jubileusz Gus
tawa Gebethnera i Roberta Wolffa w Warszawie. 
A oto jego fragmenty:

..leszczem bardzo był mały,
Jak mi niańki bajały,
Ze daleko, daleko,
Za górami, za rzeką,

Za wodami, borami 
Stoi zamek zaklęty,
A w nim skarbów worami:
Złoto, perły, diamenty!

...Kołysany snem złotym,
W ramy legend ujętym,
Rosłem marząc wciąż o tym,
0  tym skarbie zaklętym.
1 roiły się dziwy,
Ręce rwały do czynu;
Aż raz ojciec sędziwy
Rzekł mi: Chcesz go mieć, synu?

I wziął małe pacholę 
I prowadził nie w pole,
Nie do lasów ciemnicy,
Lecz do Waszej Książnicy.
I rzekł: Pomnij na święte 
Słowa twego rodzica:
Tu są skarby zaklęte,
I stąd blask ich przyświeca,
Czerp rękami obiema...

(Lwów, dn. 23 XI 1882 r.)

W listopadzie jubileuszowego roku od spadkobierców 
Józefa Ungra firma „Gebethner i Wolff”, do spółki 
z red. Ludwikiem Jenike i historykiem Adolfem Pa- 
wińskim, zakupiła „Tygodnik Ilustrowany”. Do końca 
roku 1886 obaj wspólnicy zostali spłaceni. W roku 
1885 wydawcy zakupili jeszcze „Tygodnik Powszech
ny”. Po śmierci Wacława Szymanowskiego (1886), 
właściciela połowy akcji „Kuriera Warszawskiego”, 
podjęto rozmowy z jego spadkobiercami w celu skło
nienia ich do odstąpienia udziału firmie „Gebethner 
; Wolff”. Pertraktacje nie powiodły się, dlatego też
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Pierwsza siedziba firmy wydawniczej „Gebethner 
i Wolff” w pałacu Stanisława hr. Potockiego przy 
Krakowskim Przedmieściu (ok. 1868 r.)

firma „Gebethner i Wolff” podjęła decyzję o sprze
daży swych praw potentatowi prasowemu — Salomo
nowi Lewentalowi. Wkrótce zakupiono inny dziennik, 
mianowicie „Kurier Codzienny”, wydawany dotych
czas przez rodzinę Orgelbrandów. Dnia 2 maja 1887 
roku na jego pierwszej stronie ukazała się stosowna 
informacja o przejęciu praw wydawniczych przez 
Gebethnera i Wolffa. W składzie nowej redakcji zna
leźli się m.in.: Władysław Bogusławski — wnuk Woj
ciecha, twórcy Teatru Narodowego, żonaty z Julią 
z Norblinów — i Bolesław Prus (Aleksander Głowac
ki). W 1890 roku firma nabyła jeszcze „Kłosy”, przej
mując prenumeratorów tego pisma, podobnie jak to 
miało miejsce w poprzednich wypadkach.
Tu na moment przerwijmy historię książnicy, by 
wtrącić kilka uwag o rodzinach jej założycieli. Obaj 
Gebethnerowie, Gustaw i Feliks, byli właścicielami 
wspaniałego zbioru dzieł malarzy polskich oraz por
celany. Z czasem stali się współzałożycielami Towa
rzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Warto również 
wspomnieć o trzecim z braci Wilhelmie (1829—1910), 
inżynierze, długoletnim dyrektorze Zakładów Meta
lurgicznych „Lilpop, Rau i Loewenstein” w Drzewicy, 
guberni radomskiej, który w 1886 roku założył w 
Warszawie, przy ul. Ciasnej, fabrykę mebli giętych. 
Jednak prawdziwą ciekawostkę stanowi fakt, że 
mieszkający przy ul. Książęcej 3 Gustaw Gebethner, 
żonaty z Teofilą z Trzetrzewińskich (1835—1901), 
prywatnie członek spółki pszczelarskiej, prowadził w 
ogrodzie otaczającym dom wzorową, liczącą się w 
Warszawie pasiekę. Wielki wydawca — pszczelarzem, 
tego nie notowały dotychczas kroniki! Ale to nie 
wszystko. Otóż, na parę miesięcy przed swym aresz
towaniem — dnia 2 lipca 1861 roku Gustaw Gebeth
ner stanął do wyścigu pływackiego na trasie z Wila
nowa do Warszawy i wygrał go w czasie dwóch go
dzin i piętnastu minut, co było wówczas prawdzi
wym rekordem. Czuły na niedolę ludzką, nigdy nie 
szczędził wysiłków na~ rzecz potrzebujących. Jako 
członek komitetów opiekuńczych i instytucji dobro
czynnych, prowadzonych przez Kościół Ewangelicko- 
-Augsburski, niejednokrotnie przekazywał na ten cel 
pokaźne kwoty, a także wydawane przez siebie książki. 
Drugi z wydawców, Robert Wolff, miał równie sław
nego brata, Andrzeja (1830—1903), znanego adwokata 
warszawskigeo, obrońcę przy Radzie Stanu Królestwa 
Polskiego i członka Konsystorza Kościoła Ewangelic
ko-Reformowanego.
Dnia 18 listopada 1901 roku spółce ubył jeden z jej 
filarów: podczas wizyty u córki umarł w dalekim 
Władykaukazie Gustaw Gebethner, równo w miesiąc 
po śmierci żony. Zwłoki jego zostały sprowadzone do 
Warszawy i spoczęły w grobowcu rodzinnym, zacho
wanym do dziś na cmentarzu ewangelicko-augsbur
skim. Następstwo po ojcu przejął Jan Robert Gebeth-

Księgarnia i Skład Nut firmy „G. Gebethner i Spół
ka” w pałacu Stanisława hr. Potockiego u zbiegu 
Krakowskiego Przedmieścia i ul. Czystej (później Os
solińskich)

ner (1860—1910), żonaty z Marią Herse (1870—1950), 
członek zarządu Resursy Kupieckiej i podstarszy 
Zgromadzenia Kupców m. Warszawy oraz członek 
rad opiekuńczych Gimnazjum Konopczyńskiego i 
Szkoły Handlowej Wróblewskiego.
U boku drugiego ze wspólników, Roberta Wolffa, sta
nął również syn, Józef Wolff (1862—1918), bo Robert 
— mimo zaawansowanego wieku — wcale się z pra
cy w firmie nie wycofał i nadal piastował funkcję 
naczelnego redaktora „Tygodnika Ilustrowanego”. 
Uchodził za doskonałego kupca, odznaczającego się 
wybitnym zmysłem handlowym i smakiem literac
kim. Gdy wydawanie nabytych od Lewentala „Kło
sów” uznał za nieopłacalne, połączył je z wydawa
nym od 1882 roku „Tygodnikiem Ilustrowanym”, pod
nosząc objętość tego ostatniego. Czynnie popierał po
wołaną w 1905 roku przez Henryka Sienkiewicza, 
Ignacego Chrzanowskiego i Antoniego Osuchowskie
go „Polską Macierz Szkolną” — ofiarowując na jej 
cel nieodpłatnie kilka tysięcy egzemplarzy różnych 
wydawnictw. Wspólnie z Janem Gebethnerem roz
począł też w 1902 roku druk książki Sienkiewicza 
Quo vadis, z 20 wspaniałymi ilustracjami wykonany
mi przez Piotra Stachiewicza. Była to edycja wybit
nie luksusowa, obliczona na kieszeń nabywców za
możnych. Sto egzemplarzy wydano w wytwornej per
gaminowej oprawie (cena 25 rubli), a 15 egzemplarzy 
na papierze japońskim (40 rubli). Oczywiście, ukazały 
się także skromniejsze wydania Quo vadis — popu
larne, na tańszym papierze, w miękkiej oprawie 
i przystępnej cenie.
W latach 1906—1907 u zbiegu ulic Zgoda i Nowosien- 
nej (później Sienkiewicza) spółka „Gebethner i-W olff 
podjęła budowę nowej, wspaniałej siedziby, według
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projektu architekta Bronisława Rogoyskiego. Sied- 
miopiętrowy gmach licowany kamieniem, utrzymany 
w stylu przypominającym stare zamki nad Renem, 
zwieńczony był iście zamkową wieżą. Na parterze 
i piętrze ulokowane zostały: księgarnia, redakcje, 
kancelaria i kantor wysyłkowy. W dawnej siedzibie, 
w pałacu Potockich przy Krakowskim Przedmieściu, 
pozostała filia księgarni, a na piętrze, jak dawniej, 
skład instrumentów muzycznych prowadzony przez 
Gustawa Gebethnera (1859—1909), zasłużonego człon
ka zarządu warszawskiego' chóru „Lutnia”. Oddanie 
do użytku nowej placówki pociągnęło za sobą zwięk
szenie zatrudnienia.
Oficyna „Gebethnera i Wolffa” w roku 1908 otrzy
mała zezwolenie rządowe na druk i kolportaż wszel
kich podręczników, z czego skwapliwie skorzystała. 
Z początkiem 1910 roku rozpoczęto wydawanie Ka
lendarzy Encyklopedyczno-Praktycznych, które na
tychmiast rozeszły się po całym kraju, ciesząc się 
ogromnym powodzeniem. Kolejnym posunięciem edy-

Wnętrze księgarni i składu nut

torskim firmy było wydanie wielkiej książki kuchar
skiej, drugiej po książce Lucyny Ćwierczakiewiczowej 
(zm. w 1901 r., pochow. na cmentarzu ewangelicko- 
-reformowanym w Warszawie), zatytułowanej Naj
nowsza kuchnia wytworna i gospodarska zawierająca 
1249 * przepisów z uwzględnieniem kuchni jarskiej, 
bogato ilustrowana, z 70 wzorami skromnego i wy
stawnego menu na każdą porę dnia i roku. Był to 
prawdziwy bestseller owej epoki.
W tym, tak wspaniale zainaugurowanym, roku fir
ma poniosła dwie niepowetowane straty: 20 sierpnia 
zmarł w Sopocie Robert Wolff, a 22 września w 
Warszawie Jan Gebethner. O przymiotach pierwszego 
była już mowa, wypada więc poświęcić parę słów 
drugiemu — Janowi Gebethnerowi, kolejnemu przed
stawicielowi tej rodziny, któremu nie dane było dłu
go pracować w firmie. Przez szereg lat piastował 
urząd sędziego Trybunału Handlowego i Starszego 
Zgromadzenia Kupców. Jako członek zarządu Towa
rzystwa Doraźnej Pomocy w Warszawie wchodził w 
skład grupy, która 22 lipca 1897 roku zainicjowała 
powstanie Pogotowia. Uczestniczył również w pra
cach Towarzystwa Wyższych Kursów Handlowych, 
prowadzącego przy ul. Smolnej 9 szkołę handlową.
W tym czasie w skład zarządu firmy „Gebethner 
i Wolff” wszedł drugi syn Roberta Wolffa,_ a brat 
Józefa — Gustaw (1872—1951), prywatnie wielki mi
łośnik rodzącego się ruchu krajoznawczego, członók 
zarządu oddziału warszawskiego Polskiego Towarzy
stwa Krajoznawczego. Przeżył wraz ze swym przed
siębiorstwem dwie wojny światowe.
Okres poprzedzający wybuch pierwszej wojny to lata 
świetnej prosperity. Nowa ogromna księgarnia przy
ciągała licznych klientów, skład instrumentów na 
Krakowskim Przedmieściu sprzedawał fortepiany, pia
nina, vmelodykony, modne wtedy pianole oraz organy 
kościelne. Zorganizowane zostały dwie nowe filie, w 
Lublinie i Łodzi.
Pięćdziesięciolecie istnienia firmy przypadło w roku 
1917, niestety — smutnym i wojennym, nie było 
więc ze zrozumiałych względów właściwej dla takich 
uroczystości oprawy. Wojna wyraźnie zahamowała 
rozwój oficyny i postawiła ją na krawędzi ruiny. 
Szczęśliwie nieruchomości nie uległy zniszczeniu, co 
pozwoliło firmie rozpocząć ponownie działanie w nie
podległej, odrodzonej po latach niewoli Polsce, o któ
rą od początku swego istnienia walczyła wydając 
polskie książki.
Na czele firmy stanął wtedy trzeci z pokolenia wy
dawców, dr Jan Gebethner (1894—1981), żonaty z He
leną z domu Patschke, absolwent Uniwersytetu Ja 
giellońskiego, działacz Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół”. Działalność swą rozpoczął od wydań utwo
rów Berenta, Kruczkowskiego, Makuszyńskiego, Że
romskiego, Parandowskiego i innych. Był to drugi 
dobry rozdział w działalności firmy „Gebethner i

Dokończenie na s. 24

Nowa siedziba firmy „Gebethner i Wolff” u zbiegu 
ulic Zgoda i Nowosienna. Projektował architekt Bro
nisław Rogoyski. Zdjęcie ok. 1901 r.
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W stulecie Światowego Dnia Modlitwy Kobiet 
nie można nie wspomnieć śp. Ireny z Borkow 
skich, n iezw ykle zasłużonej dla przyjęcia i utr
walenia się tej tradycji w Polsce. Z w ielkim  
oddaniem  i entuzjazmem poświęciła ona swój 
czas, zdolności i energię tej doniosłej sprawie, 
dbając o to, by kobiety  polskie weszły na trw ałe 
do w ielk iej św iatow ej społeczności m odlitew 
nej, czerpiąc stąd świadomość swego szczegól
nego zadania w życiu Kościoła i ekum enii. Wy
korzystując prywatne kontakty z '’wybitnymi 
osobistościam i ekumenicznym i, takim i jak  np. 
Marga Biihring, obecnie współprzewodnicząca 
Św iatow ej Rady Kościołów , dbała Irena Ku- 
rzew ska o term inowe przygotowanie polskiej 
w ersji liturgii i je j rozpowszechnianie, tudzież 
o  zaktywizowanie członkiń różnych Kościołów  
w okół sprawy samego nabożeństwa, jak  i swoi
stego ruchu um acniającego ekumeniczną soli
darność kobiet w całym  świecie. Dzięki osobi
stym  staraniom, dysponowała zazwyczaj tek 
stem  liturgii już w październiku bądź listopa
dzie każdego roku. Zważywszy, że sam Dzień 
przypadał z reguły na początek okresu pasyjne
go, tak wczesne posiadanie tekstu liturgii da
wało możliwość starannego opracowania wersji 
polskiej.
Korzystała z francuskiej wersji liturgii, którą  
następnie przekładała na język polski. Mimo 
znakom itej znajomości francuszczyzny z racji 
uniw ersyteckich studiów romanistycznych oraz 
dłuższego okresu, jaki w młodości spędziła we 
Francji, poświęcała w iele czasu i wysiłku na 
tworzenie każdorazowo wersji polskiej. Może 
zresztą właśnie dlatego, że z francuszczyzną 
była tak zżyta, pracowała nad przekładam i li

Irena Kurzewska
Wspomnienie w setnq rocznicę 

Światowego Dnia Modlitwy Kobiet 
i w 25-lecie obchodów w Polsce

turgii dość długo, sumiennie, by nie rzec pe- 
. dantycznie. Dbała o to, by przekład był bardzo 
w iem y a jednocześnie, by spełniał wymagania 
naszego języka i stylu. Nie skracała, nie m o
dyfikow ała tekstu liturgii, ale zawsze, nie po
m ijając nawet m niej istotnych i ważnych frag 
mentów, nadawała je j  polską szatę słowną. Re
zultat sw ojej roboty omawiała jeszcze z w ybra
nymi osobami, które mogły je j  dopom óc w do
szlifowaniu przekładu. Potem  starannie dopil
nowywała publikacji tekstu; ukazywał się 
on zazwyczaj w piśmie „Pielgrzym P olski” w 
lutym każdego roku.
Przy współpracy Kom isji Pracy K obiet Polskiej 
Rady Ekum enicznej przygotowywała następ
nie Irena Kurzew ska grono wydelegow anych  
przez różne Kościoły osób do prowadzenia sa
mego nabożeństwa, które z wolna zaczęło zdo
bywać prawo obyw atelstw a w różnych wyzna- 
niowo parafiach warszawskich a także w ośrod
kach prowincjonalnych. Praca ta wymagała 
energii, czasem  nawet uporu, a jednocześnie 
w ielkiej delikatności. W niektórych Kościołach  
bowiem  z nieufnością odnoszono się do inicja
tywy kobiet, niechętnie widziano je same przy 
ołtarzu czy Stole Pańskim  bądź na kazalnicy. 
K obiety musiały też pokonywać brak własnych 
doświadczeń w tej dziedzinie, przełam yw ać 
swą nieśm iałość i wewnętrzne opory , uczyć się 
w zajem nej akceptacji oraz poszanowania posz
czególnych właściwości i tradycji kościelnych. 
Służyły temu zebrania przygotowawcze a także 
wręcz form alne próby, um ożliw iające opanowa
nie tekstów , zharmonizowanie ról i ośm ielenie 
tych swoistych „służebnic o ł t a r z a D b a ł a  Irena. 
Kurzewska i o to, by inicjatywa m iała charak
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ter prawdziwie ekum eniczny, przestrzegała 
również zasady rotacji, by nabożeństwo odby
wało się każdego roku w innym Kościele. Nie 
chodziło przy tym bynajm niej o jakąś rozma
itość, lecz o to, by wszystkie środow iska koś
cielne oswoiły się z tym rodzajem  nabożeń
stwa, by przyswoiły sobie zasadniczą treść każ
dorazowego posłania i zacieśniały wzajem ne 
więzy. Kościół, w którym  odbyw ało się danego 
roku nabożeństwo kobiet, wnosił doń swój szcze
gólny rys, który  — szczęśliwie — nigdy jednak  
nie zdominował ekum enicznego charakteru  
tych m odlitewnych zgromadzeń.
Trzeba z naciskiem  podkreślić, że tak aktywna 
i pełna inicjatywy Irena Kurzew ska nie miała 
w sobie nic z am bicji i cech tzw. działaczki, 
zawsze uważała siebie za szeregową członkinię 
sw ojego Kościoła* i znała dobrze sw oje m iejsce 
w parafii. Nie było nic pretensjonalnego w je j  
zachowaniu i aktywności kościelnej. Widać by
ło po niej nie tylko dyskretną, choć gorącą, po
bożność, ale też kulturę i dobrą szkołę, jaką  
przeszła wśród hugenotów we Francji: konfir- 
m ował ją był ks. Marc Boegner, jeden  ze 
współzałożycieli i prezydentów Św iatow ej Ra
dy Kościołów.
Na, uwagę zasługuje fakt,  że sw oje funkcje pa
rafialne i ekum eniczne wykonyw ała Irena Ku

rzew ska społecznie a nie profesjonalnie. Była 
solidnie obłożona wielom a obow iązkam i i za
jęciam i: pra.ca zawodowa w M inisterstwie, pro
wadzenie domu, w nim opieka nad chorym , 
obezwładnionym  m ężem  oraz sędziwą, też 
schorowaną m atką. W tych w arunkach istot
nie poświęcała czas odpoczynku na te zadania 
społeczne, za które nagrodą było samo ich wy
konywanie, nigdy bow iem  Irena Kurzew ska nie 
zabiegała o jak ieko lw iek  wyrazy uznania ani o 
jakąkolw iek  nagrodę.
Można się spodziewać, że 100 rocznica Świato
wego Dnia Modlitwy K obiet umocni w pol
skim  środow isku ekum enicznym  cenną i szla
chetną tradycję, zainicjowaną w ubiegłym  w ie
ku przez słabe, osamotnione, ale pełne ducha 
poświęcenia kobiety. A w pam ięci kobiet pol
skich niezapomniany będzie w kład Ireny K u- 
rzew skiej: J e j  bow iem  zawdzięczamy ten ruch 
m odlitew nej solidam ościi z którego już nie m o
żemy zrezygnować bez utraty własnej tożsamo
ści. Jes t  to w ielki dar i cenna spuścizna, jaką  
pozostawiła nam śp. Irena Kurzewska. Drobna 
postać a tyle inicjtywy i energii.

Irena Benedyktowiczowa

* A była ewangeliczką reformowaną — przyp. red.

WOJCIECH KRIEGSEISEN

Leszczyńscy z Leszna
dzieje rodu patronów Reformacji

CZĘŚĆ p ie r w s z a

Czym w Wielkim Księstwie Litewskim byli dla Re
formacji Radziwiłłowie, tym w Koronie dla jej obu 
Jednot Ewangelickich byli przez długie dziesiątki lat 
panowie na Lesznie i Gołuchowie — Leszczyńscy. W 
historii rodów związanych z Reformacją polską nie
wątpliwie należy się im pierwszeństwo w tej części 
Rzeczypospolitej, którą nazywano powszechnie Ko
roną, tzn. w Wielkopolsce, Małopolsce i na Ukrainie. 
Spośród rodzin szlacheckich, posługujących się naz
wiskiem Leszczyńscy, do największej potęgi i znacze
nia doszli ci, którzy wywodzili się z Wielkopolski, 
pisali się „na Lesznie” i pieczętowali herbem Wie
niawa, przedstawiającym czarną głowę żubra w zło
tym polu. Inni Leszczyńscy, np. ci pieczętujący się 
herbem Sas i pochodzący z Rusi Czerwonej, nie ode
grali nigdy znaczniejszej roli w historii.
„Wielcy Leszczyńscy”, panowie na Lesznie, Gołucho
wie, Baranowie, Korcu i Podhajcach, założyciele war
szawskiej jurydyki Leszno, na terenie której do dziś 
stoją zabudowania warszawskiej parafii ewangelic
ko-reformowanej, wywodzili się, jak to się wyżej 
rzekło, z kolebki państwowości polskiej, z Wielko

polski. Nim przejdziemy więc do przedstawienia lo
sów „Leszczyńskich ewangelickich”, cofnijmy się do 
tych pokoleń rodu, którym żyć przyszło przed czasa
mi Reformacji, a które dla swych zasług znalazły się 
na kartach historii.
Pierwszym historycznym przedstawicielem rodziny, 
tak później zasłużonej dla polskiego ewangelicyzmu, 
był R a f a ł  L e s z c z y ń s k i ,  k a s z t e l a n  
p r z e m ęc k i (od wielkopolskiego miasteczka Prze
męt — siedziby kasztelana), zmarły około roku 1467. 
Być może, był on synem szlachcica znanego jako 
S t e f a n  z K a r m i t n a  — ziemianina z powiatu 
kościańskiego. O Rafale „Pierwszym” wiemy niewiele, 
nie wiadomo, za jakie zasługi podniesiony został do 
godności kasztelańskiej, nic nie wiadomo o jego żyw
szym udziale w życiu politycznym. Zapewne karie
ra tego pierwszego „historycznego” Leszczyńskiego 
wiązała się z działalnością jego domniemanego brata 
stryjecznego, też Rafała, który pełnił wysoki urząd 
starosty generalnego wielkopolskiego i był właścicie
lem Gołuchowa. Pokrewieństwa tego nie jesteśmy 
jednak pewni, tak jak i losów, znanych tylko ze
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wzmianek braci Rafała Leszczyńskiego — Iwana 
z Karmina i Dziersława z Leszna.

Więcej niż o działalności publicznej i stosunkach ro
dzinnych kasztelana przemęckiego wiemy o jego za
pobiegliwości majątkowej i iście cholerycznym tem
peramencie. Gromadzenie majątku, kupowanie kolej
nych wsi, procesy i spory sąsiedzkie — to był ży
wioł owego protoplasty Leszczyńskich. A że nie był 
to człowiek łagodny, świadczy fakt ukarania go w 
1427 roku za — ni mniej, ni więcej — wyciągnięcie 
noża na podsędka (członka sądu), przed którym przy
szło mu stawać w sporze majątkowym. Był już wtedy 
kasztelanem. Senator rzucający się z nożem na sę
dziego — to nawet w wieku piętnastym budziło zgor
szenie.

Więcej niż o Rafale wiemy o jego synach, a miał ich 
z żoną o imieniu Anna aż pięciu, a do tego pięć có
rek. Bliżej zajmiemy się dwoma synami: R a f a ł e m  
i K a s p r e m  (trzej pozostali: Jan, Paweł i Jakub 
zmarli młodo i bezpotomnie). Najbarwniejszą niewąt
pliwie postacią w tym pokoleniu rodziny był R a f a ł ,  
s y n  R a f a ł a ,  m a r s z a ł e k  n a d w o r n y  ko
r o n n y .  Przedstawimy teraz pokrótce dzieje tego 
najwybitniejszego w drugiej połowie XV wieku Lesz
czyńskiego i jego potomków, choć kontynuacja rodu 
i wyniesienie go na wyżyny magnackiej potęgi przy
paść miało w udziale potomkom brata Rafała — 
K a s p r a  L e s z c z y ń s k i e g o  — p o d k o m o 
r z e g o  k a l i s k i e g o .

Rafał Leszczyński młodszy urodził się gdzieś w pierw
szej połowie wieku, a zmarł w 1501 roku. Swą bujną 
karierę rozpoczął poza Polską — około 1455 roku zo
stał dworzaninem cesarza niemieckiego Fryderyka III 
Habsburga. Na dworze cesarskim dał się poznać jako 
wyjątkowo mężny i sprawny rycerz. Kronikarze przy
pisują mu uczestnictwo w wielu turniejach rycerskich. 
W jednym z nich pokonać miał nawet samego króla 
węgierskiego, sławnego Macieja Korwina.

Nie sport jednak — ówczesne turnieje były przecież 
odpowiednikiem dzisiejszych zawodów sportowych —- 
a dyplomacja była właściwym zajęciem i specjalnoś
cią cesarskiego dworaka, pana z Leszna. W służbie 
habsburskiej posłował Rafał od cesarza do króla pol
skiego Kazimierza Jagiellończyka, a po powrocie do 
ojczyzny w 1483 roku odbywał liczne poselstwa w 
imieniu tegoż króla, Kazimierza, następnie zaś jego 
syna i następcy — Jana Olbrachta. Służył królowi 
jako dyplomata, ale odbywał też pod nim wyprawy 
wojenne, był z Janem Olbrachtem na Bukowinie 
i wraz z królem uratował się z tej nieszczęsnej im
prezy, w której „wyginęła szlachta”. Za wierność 
w szczęściu i nieszczęściu wynagradzany był Rafał 
Leszczyński coraz to wyższymi godnościami. Od 1489 
roku był marszałkiem nadwornym koronnym, a na 
rok przed śmiercią został kasztelanem poznańskim. 
Pan marszałek był wyraźnie postacią innego już for
matu niż jego ojciec — procesowicz i raptus. Dworak 
i dyplomata, otarty za młodu po wielkim świecie ce
sarskiego Wiednia, gdzie nabrał renesansowego już 
poloru, stał się po śmierci jednym z ulubionych bo
haterów rodowej legendy Leszczyńskich. Żywa była 
przez stulecia tradycja, wedle której ten pośrednik 
„między cesarzem i królami” uzyskał od Fryderyka 
III Habsburga tytuł hrabiowski. Na nagrobku Rafała,

który do dziś oglądać możemy w kościele- dominika
nów w Brześciu Kujawskim, nie znajdujemy jednak 
potwierdzenia tego podania.

Jedyny sy n  m a r s z a ł k a  nadwornego koronne
go, też oczywiście R a f a ł ,  od tytułu ojca z w a n y  
M a r s z a ł k o w i c z e m  a piastujący godność kasz
telana przemęckiego, zaznaczył się w dziejach rodu 
dwoma ważnymi faktami — on to uzyskał dla swej 
wsi dziedzicznej, Leszna, prawa miejskie i on to był 
pierwszym w tej rodzinie ewangelikiem.

Daty urodzenia Marszałkowicza nie znamy (matką 
jego była Małgorzata z Bnina Śmigielska), zmarł w 
1560 roku. ów syn cesarskiego i królewskiego dyplo
maty wdał się raczej w swego dziada niż w ojca. 
Działalnością publiczną zajmował się niewiele, ka
riery politycznej nie robił, dbał za to o restaurację 
nadszarpniętej przez ojca fortuny rodowej. W 1547 
roku uzyskał prawo miejskie dla Leszna, a w rok 
później zrealizował pomysł, który zaważył ogromnie 
na historii miasta, rodziny, prowincji, a przede wszy
stkim na historii polskiej Reformacji. W sierpniu 
1548 roku zaprosił do Leszna pierwszą grupę braci 
czeskich — emigrantów ewangelickich z ogarniętych 
walkami wyznaniowymi Czech.

Być może, decyzja ta podyktowana została względami 
gospodarczymi a nie religijnymi — Czesi byli atrak
cyjnym „materiałem” na osadników w nowo założo
nym mieście — z czasem jednak, gdy przybywało 
ewangelickich emigrantów i powstał zbór czeskobra- 
terski, pod wpływem działających tam duchownych 
ewangelickich właściciel miasta sam przyjął wyzna
nie swych czeskich gości.

Rozpoczęła się epoka rozwoju Leszna ewangelickiego, 
która trwać miała aż do końca XVIII wieku. Miasto 
— azyl dla prześladowanych w ojczyźnie ewangeli
ków czeskich — rozwijało się pod opieką właścicieli, 
którzy szczerze przejęli się Słowem Bożym głoszonym 
przez przybyszów. Rafał Leszczyński po przyjęciu 
konfesji czeskobraterskiej odebrał duchownym kato
lickim kościół farny w mieście i oddał go ewangeli
kom leszczyńskim, a dla ugruntowania tego wyzna
nia założył w 1555 roku szkołę ewangelicką. Swego 
jedynego syna — W a c ł a w a ,  wychowywał już w 
wierze ewangelickiej. Nauczycielem jego był wybitny 
uczony — humanista Krzysztof Hegendorfer. O ran
dze i szerokości zaangażowań religijnych Rafała 
Marszałkowicza świadczy bardzo interesująca i za
chowana do dziś korespondencja z Albrechtem Ho
henzollernem — władcą pierwszego państwa luterań- 
skiego, Prus Książęcych.

W jednym tylko zabrakło szczęścia Marszałkowiczo- 
Wi w przedłużaniu tej linii rodu. Jedyny jego syn, 
Wacław, zmarł bezpotomnie w 1565 roku, a więc 
przeżył ojca tylko o pięć lat. Wraz z jego śmiercią 
Leszno i opieka nad tamtejszymi ewangelikami prze
szły na potomków Kaspra Leszczyńskiego, brata mar
szałka nadwornego koronnego, a przede wszystkim 
na kolejnego w tym rodzie R a f a ł a  — s t a r o 
s t ę  r a d z i e j o w s k i e g o  i k a s z t e l a n a  
ś r e m s k i e g o .

Był on wnukiem wspomnianego już wyżej Kaspra, 
zmarłego w 1506 roku podkomorzego kaliskiego, i sy
nem J a n a ,  który poza tym, że zdradzał wyraźne
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sympatie dla Reformacji luterańskiej (protegował 
m.in. Krzysztofa Hegendorfera, który zadedykował 
mu swe ukazujące się w Wittenberdze dzieło), niczym 
się w „ewangelickiej” historii rodu nie wyróżnił. Je 
dynym tytułem do chwały Jana Leszczyńskiego, kasz
telana brzesko-kujawskiego, zmarłego w 1535 roku, 
było to, że z żoną — pochodzącą z Francji Marią de 
Marcellanges — spłodził kolejnego Rafała, owego 
starostę radziejowskiego i kasztelana śremskiego.

Najwybitniejszy z Leszczyńskich drugiej połowy XVI 
wieku, jeden z tych świeckich patronów Jednoty 
Wielkopolskiej, którym zawdzięczała ona ugruntowa
nie swego bytu materialnego i kształtu organizacyj
nego, urodził się... No właśnie — nie wiemy dokład
nie kiedy. Zapewne na przełomie 1526 i 1527 roku. 
Wcześnie, bo już w 1535 roku, stracił ojca i dostał 
się pod opiekę stryjca — Marszałkowieża. Opieka 
krewnego-ewangelika i przychylna Reformacji atmo
sfera domowa zadecydowały o formacji umysłowej 
małego jeszcze Rafała. Początkowo pobierał on nauki 
pod kierunkiem Hegendorfera, potem posłano go do 
słynnego ówcześnie gimnazjum humanistycznego, 
prowadzonego w Złotoryi na Śląsku przez Walentego 
Trotzendorfera, ucznia samego Melanchtona.

Nie wiemy, jak długo trwały lata szkolne młodego 
Leszczyńskiego. Powrót do kraju zapewne kilkunasto
letniego młodzieńca był jednocześnie początkiem 
olśniewającej kariery na dworze przedostatniego Ja 
giellona, króla Zygmunta Starego. Młody Rafał po
jawił się tam przed 1544 rokiem już jako starosta ra
dziejowski, którą to godność zawdzięczał zapewne 
protekcji swego opiekuna, podobnie jak dostanie się 
do służby dworskiej. Marszałkowicz aż do swej śmier
ci konsekwentnie wspomagał karierę syna swego nie
żyjącego już stryjecznego^trata Jama.

Znalazłszy się na dworze Zygmunta Starego i Bony 
radził sobie młody Leszczyński znakomicie — jego 
dworskim mistrzem i protektorem stał się rychło, 
bardzo wpływowy w tych sferach, kasztelan socha- 
czewski Mikołaj z Podhajec Wolski — ochmistrz dwo
ru królowej Bony. Przyjaźń ta umocniona została 
wkrótce, bo już w 1544 roku, małżeństwem, które 
starosta radziejowski zawarł z córką Wolskiego — 
Barbarą. Służba na dworze królewskim, bogate sta
rostwo radziejowskie, małżeństwo z córką zaufanego 
współpracownika królowej — wszystkie te sukcesy 
ukoronowane zostały wreszcie awansem niebywałym 
nawet w tamtych czasach. Otóż w 1545 roku, dzięki 
poparciu teścia i stryjca (a zapewne i królowej Bo
ny), młody Rafał Leszczyński został senatorem, król 
nominował go wojewodą brzesko-kujawskim. Eo- 
hater nasz nie miał w momencie tego awansu nawet 
dwudziestu lat. Renesansowe dwory znały, co praw
da, kariery szybsze, bywali w tych czasach nawet 
kilkunastoletni kardynałowie i biskupi, ale w Polsce 
tak szybki awans w tak młodym wieku należał do 
wyjątków.

Wydawać by się mogło, że tak olśniewający start 
zwiąże Leszczyńskiego na zawsze już z dworem 
ostatnich Jagiellonów. A jednak tak się nie stało. 
Już po śmierci Zygmunta Staregor na początku pa
nowania Zygmunta Augusta, młody wojewoda brzeski 
udowodnił, że nie zamierza być posłusznym dwor
skim narzędziem. W 1548 roku, ryzykując zarzut nie
wdzięczności, ostro przeciwstawił się królowi wystę

pując przeciwko jego małżeństwu z Barbarą Radzi
wiłłówną, a następnie — w dwa lata potem — wzbu
dził sensację w całej Rzeczypospolitej podejmując 
decyzję wtedy bezprecedensową. Cóż mogło wzbudzić 
zainteresowanie większe niż zdobycie przed . dwu
dziestką miejsca w senacie? Oczywiście rezygnacja 
z tego dostojeństwa. I rzeczywiście, Rafał Leszczyński 
złożył urząd i godność wojewody, pozostając przy ty
tule i dochodach starosty radziejowskiego.

Ten efektowny gest podyktowany był zapewne chę
cią zdobycia popularności wśród zwalczających sena
torskie rządy ziemian, a także miał na celu uzyska
nie — niezależnego od protektorów i dworu — sta
nowiska politycznego, co najłatwiej osiągnąć można 
było wówczas w izbie poselskiej. Jako wojewoda — 
Leszczyński nie mógł być posłem, a jako „tylko” sta
rosta — tak. Demonstracyjna rezygnacja z krzesła 
w senacie przysporzyła mu ogromnej popularności 
wśród szlachty i wkrótce już pan eks-wojewoda wo
dził rej w izbie poselskiej jako jeden z przywódców 
stronnictwa egzekucyjnego, to znaczy szlacheckiego 
i antysenatorskiego, i jako jeden z najwybitniejszych 
szermierzy Reformacji.

Jako poseł-egzekucjonista ważną rolę odegrał Lesz
czyński na sejmach lat sześćdziesiątych — byl mar
szałkiem sejmu piotrkowskiego 1562—1563, zabiegał 
pilnie o realizację szlacheckich postulatów, m.in. o 
doprowadzenie do unii Polski z Litwą. Na akcie unii 
lubelskiej widnieje jego podpis — był jednym z auto
rów tego porozumienia.

Jednocześnie, wszędzie gdzie mógł, podkreślał pan sta
rosta radziejowski swe ewangelickie wyznanie; gdy 
po sejmie 1569 roku przyszło mu posłować do Mosk
wy wraz z wojewodą inowrocławskim Janem Kro- 
toskim (też zresztą bratem czeskim), zabrał w drogę 
jednego z najwybitniejszych duchownych Jednoty, 
księdza Jana Rokitę, który na specjalnym posłucha
niu w Moskwie odbył z osławionym carem Iwanem 
Groźnym słynną na całą Europę dysputę religijną.

Rafał Leszczyński był tym posłem sejmowym, który 
wsławił się demonstracyjnym gestem podczas mszy 
odprawianej przed rozpoczęciem sejmu w 1552 roku. 
Otóż chcąc podkreślić swe wyznanie, ostentacyjnie 
stal, nie zdjąwszy czapki, wśród klęczącego tłumu 
w czasie podniesienia. Występował też otwarcie prze
ciw sądownictwu biskupów katolickich i domagał się 
zwołania soboru narodowego.

Pod koniec lat sześćdziesiątych zaangażował się Lesz
czyński w politykę międzynarodową i został przy
wódcą stronnictwa austriackiego w Wielkopolsce. 
Znaczy to, że stanął na czele tych ziemian i panów 
z prowincji, którzy po spodziewanej rychło śmierci 
Zygmunta Augusta chcieli widzieć na tronie Rzeczy
pospolitej Habsburga. Ta austriacka opcja może dzi
wić — ewangelik i opiekun czeskich emigrantów po
pierający katolickiego Habsburga! — ówcześnie jed
nak nie było w tym nic niezwykłego. Wielu ewange
lickich magnatów (m.in. luterańscy Górkowie) lan
sowało tę ideę.

W wypadku starosty radziejowskiego ważne były też 
jego koneksje z dworem cesarskim — interesy mająt
kowe i związki rodzinne. W 1565 roku, po śmierci 
Barbary z Wolskich, .poślubił on Annę, córkę posła 
cesarskiego na dworze krakowskim, pana na Mili
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czu i Żmigrodzie, Zygmunta Kurzbacha, a następnie 
zakupił rozległe dobra na Śląsku. Własnością Rafała 
Leszczyńskiego był tam m.in. Międzybórz w powie
cie sycowskim. (Dziwnym zbiegiem okoliczności właś
nie tam, w okolicach Międzyborza i Sycowa, władze 
pruskie osadziły ponad 150 lat później współwyznaw
ców Leszczyńskiego, braci czeskich, prześladowanych 
w swej ojczyźnie. Do dziś stoją tam kościoły, w któ
rych jeszcze kilkadziesiąt lat temu gromadzili się 
zborownicy z Czermina, Taboru Wielkiego, Małego 
i innych czeskich osad.)

Wróćmy jednak do XVI wieku. Po śmierci Zygmunta 
Augusta starosta radziejowski nie zdecydował się na 
zbyt aktywne popieranie austriackiego kandydata. 
Był marszałkiem sejmu elekcyjnego, który obrał kró
lem Henryka de Valois, a po jego ucieczce i obiorze 
Stefana Batorego całkowicie wycofał się z obozu 
austriackiego i rozpoczął lojalną współpracę z królem 
Węgrem. Ten powierzył mu odpowiedzialne stano
wisko zarządcy mennicy i w nagrodę za usługi od
dane w tej dziedzinie mianował kasztelanem śrem- 
skim. Tak więc w 1580 roku, po trzydziestu latach, 
powrócił on do senatu, ale tym razem dzięki włas
nym bezsprzecznym zasługom, a nie dzięki czyjej
kolwiek protekcji. Awans ten był ukoronowaniem 
kariery obywatelskiej dziedzica Leszna, który wkrót
ce potem, wyczerpany i schorowany, wycofał się 
z aktywności politycznej i ograniczył do działalności 
na niwie kościelnej.

Przez całe dorosłe życie był on jednym z najaktyw
niejszych patronów Reformacji w Rzeczypospolitej. 
Swej aktywności nie sprowadzał do demonstracji w 
sejmie — już w latach pięćdziesiątych udzielał po
mocy ewangelikom poznańskim, zagrożonym przez 
miejscowego biskupa katolickiego. Otaczał opieką wy
bitnego kaznodzieję reformowanego, Andrzeja z 
Przasnysza, który pod protekcją starosty radziejow
skiego zorganizował ośrodek reformacyjny na Kuja
wach — właśnie w Radziejowie. Swoim współwy
znawcom — braciom czeskim — ufundował kościoły 
w Blizanowie i Gołuchowie, gdzie w 1555 roku odbył 
się jeden z najwcześniejszych synodów ewangelic
kich w Polsce.

Zabiegał też Rafał Leszczyński o zjednoczenie wyznań 
ewangelickich w Rzeczypospolitej, korespondował w 
tej sprawie z Melanchtonem, zapraszał go do Polski. 
Dał się też pozyskać dla planów Jana Łaskiego i w 
jego imieniu jeździł do Czech, aby porozumieć się 
z władzami Jednoty Czeskobraterskiej. W 1563 roku 
był obecny, jako przedstawiciel Jednoty Wielkopol
skiej, w Toruniu, gdzie odbyła się debata teologicz
na z luteranami — jedna z dyskusji przygotowują
cych porozumienie zawarte w 7 lat później w Sando
mierzu. W tym samym roku, wraz z innymi członka
mi oficjalnej delegacji Jednoty, wręczał królowi Zyg
muntowi Augustowi polski przekład konfesji czeskiej. 
Ukoronowaniem tych zabiegów starosty radziejow
skiego było uzyskanie w 1564 roku decyzji królew
skiej, przyznającej ewangelikom wielkopolskim wol
ność wyznania i praktyk religijnych.

W swych dobrach dziedzicznych w Wielkopolsce bu
dował Rafał Leszczyński kościoły i szkoły ewangelic
kie, ale epoka największego zaangażowania w spra
wy wielkopolskich zborów miała przyjść po 1565 ro
ku. Zmarł wtedy jego stryjeczno-stryjeczny brat Wac

ław, syn Rafała Marszałkowicza, właściciel Leszna, 
i starosta radziejowski stał się dziedzicem dóbr star
szej linii rodu, a więc panem Leszna i okolicznych 
włości. Razem z miastem i majątkami spadły na nie
go nowe obowiązki — stał się patronem największego 
i najprężniejszego w Wielkopolsce centrum ruchu re- 
formacyjnego, z dużymi zborami w samym Lesznie 
i w Łasocicach.

Wykształcony w znakomitej humanistycznej szkole, 
Leszczyński szczególną uwagę zwracał na rozwój 
szkolnictwa ewangelickiego w zborach pozostających 
pod jego patronatem. Przede wszystkim dbał o wy
posażenie finansowe szkół w Lesznie i Radziejowie, 
ale starał się także o rozwój szkolnictwa w całej pro
wincji. Na synodach ewangelickich apelował do ofiar
ności ziemian-patronów na cele szkolne, wreszcie na 
synodzie poznańskim w 1573 roku powołano go do 
komisji, która decydować miała o wydatkowaniu 
funduszu szkolnego.

Nie udało się, co prawda, przekształcić szkoły lesz
czyńskiej w gimnazjum ewangelickie, co było celem 
starań dziedzica Leszna w ostatnich latach życia, ale 
położył on trwały fundament pod późniejszy rozwój 
tej placówki, gdy w 1579 roku dokonał hojnego zapi
su na rzecz rektora i samej szkoły. W 1586 roku, 
zgromadzony w Stawiszynie, synod Jednoty Wielko
polskiej dziękował staremu już Leszczyńskiemu za 
ofiarność i opiekę nad zborami i szkolnictwem ewan
gelickim.

Był też ów Rafał pierwszym z rodu, który swe wpłyT 
wy rozciągnął na stałe poza Wielkopolskę — w 1568 
roku kupił od Górków Baranów Sandomierski z oko
licznymi dobrami. Dzięki temu w późniejszych latach 
powstał tam jeden z najsilniejszych ośrodków refor- 
macyjnych w Małopolsce. Są to już jednak dzieje 
i zasługi potomków Rafała, starosty radziejowskiego. 
Z dwoma żonami dochował się on bowiem sporej 
gromadki potomstwa, które zapewniło ciągłość rodu 
na następne dwieście lat.

Z pierwszego małżeństwa (z Barbarą z Wolskich) do
chował się dwóch synów: J a n a  — późniejszego 
starosty radziejowskiego, młodo zmarłego w 1589 ro
ku, i A n d r z e j a  — potem wojewodę brzesko- 
-kujawskiego, którego losami zajmiemy się w następ
nym odcinku. Córka z pierwszego małżeństwa, Kata
rzyna, wyszła szczęśliwie za mąż za Wacława Ostro- 
roga, cz':onka rodu blisko związanego z Leszczyński
mi i ruchem reformacyjnym.

Z drugą żoną (Anną z Kurzbachów) miał Rafał Lesz
czyński też dwóch synów i dwie córki: W a c ł a w a ,  
potem kanclerza wielkiego koronnego, i R a f a ł a ,  
starostę radzymińskiego, oraz Mariannę, która po
ślubiła Andrzeja Firleja, i Annę — wydaną za Je 
rzego Latalsikiego. Spośród siedmiorga dzieci Rafała 
zajmiemy się, jak wspomniano, przede wszystkim 
tym synem, który kontynuował w sposób najowoc
niejszy polityczną i kościelną działalność ojca — 
a więc Andrzejem Leszczyńskim, wojewodą brzesko- 
-kujawskim.

Rafał Leszczyński, starosta radziejowski, zaszczycony 
w roku 1580 tytułem kasztelana śremskiego, zmarł 
w dwanaście lat później (w 1592 roku) w swym 
dworze w Gołuchowie i pochowany został uroczyście 
w miejscowym kościele ewangelicko-reformowanym.
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W Ś R Ó D  K S I Ą Ż E K

Silva rerum

Tym łacińskim wyrażeniem, ozna
czającym „las rzeczy”, postanowi
łem zatytułować przegląd wydanych 
na przełomie 1986/1987/r. książek, 
które pragnę teraz polecić Czytelni
kom. Ów ,*, remanent” obejmuje 
książki z różnych dziedzin, napisa
ne w ciągu dziesięciu wieków, dzie
ła mądre, wybitne, bezcenne, pięk
ne, bogacące duchowo i intelektual
nie i tak ważne, jak ważna jest 
każda roślina i cząstka organiczna 
w starym, odwiecznym lesie. Na 
wszystkich książkach, omówionych 
niżej, podano rok wydania 1986, 
chociaż niektóre pojawiły się w 
księgarniach w styczniu br. 
Komentator jakiejś audycji telewi
zyjnej (bodajże „Teleekspresu”) był 
zdziwiony olbrzymim zainteresowa
niem, jakim cieszy się wydane nie
dawno polskie tłumaczenie Koranu1. 
Na widok tłumów zbierających się 
pod warszawskimi księgarniami 
ironizował: „Czyżby w Polsce było 
aż tylu wyznawców Proroka?”. Cóż, 
Muzułmański Związek Religijny w 
naszym kraju, skupiający potom
ków Tatarów polskich, jest rzeczy
wiście organizacją nieliczną. Nie
wielu jest też specjalistów zawodo
wo interesujących się literaturą a- 
rabską lub religiami Orientu. Ale 
czy naprawdę trudno zrozumieć, że 
Polacy, szczególnie ludzie młodzi, 
chcą poznać tekst czytany i przeży
wany od wieków przez setki milio
nów wyznawców islamu na Bliskim 
Wschodzie, w Afryce i Azji, że chcą 
wiedzieć, dlaczego pisma Proroka 
są studiowane przez Arabów, miesz
kańców Czarnej Afryki, Indii, In
donezji i azjatyckich republik 
Związku Radzieckiego? Dlaczego 
meczety rozsiane są na całej kuli 
ziemskiej, nie wyłączając Europy 
Zachodniej i Ameryki? Dlaczego 
Koran  przetłumaczono na wiele ie- 
zyków świata, dzięki czemu czyta
ny jest nie tylko przez muzułma
nów? Skąd wzięła się bogata kul
tura islamu, odgrywająca tak waż
ną rolę w cywilizowanym święcie 
średniowiecza?
Myślę, że telewizyjnym komentato
rom chodziło o to, aby zaintereso
wanie Polaków świętą księgą isla
mu przedstawić jako płytką modę 
na egzotykę. Może też ujawnili w

ten sposób źle ukrywaną złość na 
„masy”, które od dawna już nie 
chcą ustawiać się w kolejce po pub
likacje wysoko oceniane przez „or
ganizatorów” kultury. Jestem opty
mistą i wierzę, że jeszcze niejeden 
raz Polacy- zadziwią dziennikarzy 
(przygotowywane jest polskie wy
danie Talmudu!), czym wywołają 
nerwowe komentarze.
Piękne tłumaczenie Józefa Bielaw
skiego nie jest bynajmniej pierw
sze w języku polskim — w XIX  
wieku Koran został spolszczony 
przez polskiego muzułmanina M. 
Tarak-Buczackiego i wydany w 
Warszawie w 1858 r. (polscy Tata- 
rzy już od dawna nie rozumieją 
języka oryginału). Dla chrześcijan 
Koran jest bardzo ciekawy, gdyż 
zawiera teksty o postaciach biblij
nych — Abrahamie, Mojżeszu, Je 
zusie, Józefie, Marii i in. Lekturę 
tekstu znakomicie ułatwia obszerny 
komentarz (ponad 100 s.) tłumacza, 
zawierający omówienie historii Ara
bów przed Mahometem, życie i 
działalność Proroka, dzieje islamu 
i samego Koranu. Załączono rów
nież. bibliografię i cenne przypisy, 
wyjaśniające trudniejsze fragmenty 
tekstu. Wydanie Koranu w języku 
polskim — ze względu na dialog! 
Kościołów z religiami niechrześci
jańskimi — jest ważne również z 
powodów ekumenicznych. Muzuł
manie polscy starają się brać u- 
dział w lokalnych imprezach eku
menicznych. Wśród ewangelików od 
dawna cieszyli się oni żywym zain
teresowaniem (w połowie lat sie
demdziesiątych w warszawskiej pa
rafii naszego Kościoła odbył się 
„Wieczór tatarski”, a młodzież or
ganizowała wycieczki do Kruszynian 
i Bohoników w woj. białostockim 
— jedynych wsi tatarskich z czyn
nymi meczetami).
Przed kilku laty na łamach „Jed- 
noty” (nr 4, 1984) pisano o naszym 
współwyznawcy, Walerianie Kra
sińskim, autorze Zarysu dziejów  
powstania i upadku Reformacji w 
Polsce2. Wydawnictwa Artystyczne 
i Filmowe zrobiły nam miłą nie
spodziankę, wydając (w postaci tzw. 
reprintu) wznowienie tego dzieła, 
opublikowanego pierwotnie w Pol
sce przez ks. Juliusza Burschego w

latach 1903—1905. Trzy tomowa ca
łość (zawierająca dodatek o zbo
rach i senatorach ewangelickich w 
dawnej Rzeczypospolitej oraz bez
cenną mapę — autorstwa prof. 
Henryka Merczynga z Wilna) do 
dziś zachowała źródłową wartość hi
storyczną. Mimo wysokiej ceny tej 
pięknie wydanej książki (7800 zł), 
polecam ją wszystkim Czytelnikom 
„Jednoty”. Może ona stanowić cen
ny prezent, np. z okazji konfirma
cji. Powinna być zakupiona przez 
wszystkie nasze biblioteki i szeroko 
udostępniana parafianom, także 
młodzieży przedkonfirmacyjnej. Nie 
wyobrażam sobie również, by pol
ski ksiądz ewangelicki nie zapo
znał się z „Krasińskim” podczas 
studiów! Jeszcze jedna uwaga: 
dzieło można nabywać w anty
kwariatach i księgarniach, które 
prowadzą działy reprintów. Myślę, 
że w mniejszych ośrodkach można 
je zamówić w każdej księgarni.
Wybitny francuski teolog ewange
licki i filozof Paul Ricoeur jest 
znany w Polsce dzięki miesięczni 
kowi „Znak” oraz książce Egzys
tencja i hermeneutyka, wydanej 
dwukrotnie przez Instytut Wydaw
niczy PAX. Ostatnio ukazała się 
kolejna książka tego autora, po
święcona teologii zła3. Zagadnienie 
zła i grzechu jest ważne dla każde
go wierzącego. Należy również do 
najważniejszych problemów każdej 
teologii. Poczucie winy, grzechu i 
zmazy towarzyszy człowiekowi 
przez całe życie. „Grzech sprawia, 
że przestaję rozumieć sam siebie; 
Bóg jest ukryty, rzeczy tracą sens” 
— pisze Ricoeur, który kolejno ana
lizuje pierwotne symbole grzechu 
i winy, dramat stworzenia i grzech 
pierworodny („mit” adamicki), 
tragizm człowieka wygnanego, od
rzuconego oraz różne teorie pocho
dzenia zła. Odwołuje się do Pisma 
świętego i całego dziedzictwa kul
turalnego współczesnego człowieka. 
Przyjętą przez autora metodę nazy
wamy h e r m e n e u t y c z n ą ,  gdyż 
kluczowym pojęciem dlań jest 
s y m b o l ,  nie w znaczeniu oder
wanym, abstrakcyjnym, lecz —

1 Koran, przekład i opr. Józefa Bielaw
skiego, PIW, Warszawa 1986, cena 1700 zł.
2 Walerian Krasiński, Zarys dziejów 
powstania i upadku Reformacji w Pol
sce, wydał ks. J. Bursche, I Pastor 
Warszawski, Warszawa, nakładem „Zwia
stuna Ewangelicznego“, 1903—1905 (re
print WAiF, Warszawa 1986), t. 1—3, ce
na 7800 zł.
3 Paul Ricoeur, Symbolika zla, przeł. 
Stanisław Cichowicz i Maria Ochab, 
PAX, Warszawa 1986, cena 600 zł.
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przeciwnie — niosącym konkretną, 
choć ukrytą, treść, nie dającą wy
razić się inaczej niż właśnie sym
bolicznie. Odczytanie symboliki zła, 
grzechu, winy i lęku leży u pod
staw zrozumienia zagadnienia zła 
w konfrontacji z nieskończoną do
brocią Boga. Książkę polecam 
wszystkim interesującym się współ
czesną myślą teologiczną.
Andrzej Kijowski (1928—1985), wy
bitny krytyk literacki, prozaik i 
eseista, przez ostatnie 15 lat swego 
życia był związany z „Tygodni
kiem Powszechnym”. Swoją więź z 
katolicyzmem podkreślał m.in. u- 
działem w Tygodniach Kultury 
Chrześcijańskiej, podczas których 
wygłaszał liczne odczyty. Świadec
twem jego żywej wiary są teksty 
zebrane w tomie pt. Tropy, wyda
nym ostatnio przez oficynę „W dro
dze”4. Autor koncentruje się w nich 
na problematyce „wiara a kultura”, 
nie stroniąc od osobistych wyznań. 
Te ostatnie są świadectwem długiej 
drogi i przemian dokonujących się 
w jego światopoglądzie i postawie 
— od naiwnej wiary krakowskiego 
dziecka, wyrosłej w cieniu kościo
łów i ministrantury, przez gniewne 
odrzucenie Kościoła i zaangażowa
nie się w nurt „nowej” kultury lat 
pięćdziesiątych, aż do powrotu do 
posoborowego Kościoła i żywej, po

głębionej, dojrzałej wiary i nowe
go wymiaru zaangażowania spo
łecznego. Równocześnie „Czytel
nik” wydał inny zestaw szkiców i 
kronik Kijowskiego, pochodzących 
przede wszystkim z miesięcznika 
„Twórczość”, a poświęconych głów
nie zagadnieniom literackim, poli
tycznym i społecznym5. Obie książ
ki gorąco polecam Czytelnikom 
„Jednoty”.
Ostatnią „perłą” w omawianej ko
lekcji jest książka Karola Karskie
go o dążeniach ekumenicznych we 
współczesnym świecie6. Autor, je
den z najlepszych znawców zagad
nień ekumenicznych, jest dobrze 
znany w naszym środowisku koś
cielnym i w jednookim kręgu czy
telniczym. Jego praca ukazuje się w 
drugim — poprawionym i uaktual
nionym — wydaniu. Po zwięzłym 
omówieniu historii ekumenizmu 
autor dogłębnie analizuje współ
czesne nurty w ruchu ekumenicz
nym o zasięgu ogólnoświatowym. 
Szczególną wartość ma wszechstron
ne omówienie różnych inicjatyw 
ekumenicznych, w tym Kościoła 
Rzymskokatolickiego i Światowej 
Rady Kościołów, a także relacje z 
dialogów dwustronnych, prowadzo
nych z udziałem różnych Kościo
łów, oraz problematyka regionalna 
i krajowa. Wszystkie opinie są rze

telne l  wyważone — na uwagę za
sługuje m.in. pozbawione „lukro
wanej otoczki” omówienie chrześci
jańskich ruchów pokojowych, o- 
biektywne, naświetlające wiele nie 
znanych szerokiemu ogółowi w na
szym kraju szczegółów. Bardzo 
cenna jest ostatnia część książki, 
poświęcona sytuacji w Polsce. Au
tor stara się nie tylko zarysować 
ogólny stan ekumenizmu w naszym 
kraju, ale zarejestrować wszystkie 
lokalne inicjatywy, zaprezentować 
lokalnych działaczy, wskazać kon
kretne pozytywne przejawy ruchu 
ekumenicznego we wszystkich Koś
ciołach. W tej warstwie — moim 
zdaniem — opracowanie jest naj
bardziej wartościowe i z pewnością 
świadczy o benedyktyńskiej pracy 
autora. Miło jest przeczytać, że 
Kościół Ewangelicko-Reformowany, 
a także „Jednotk” spełniają dobrą 
rolę w budowaniu szczerych więzi 
między wyznawcami Chrystusa w 
Polsce.

W.Z.

* Andrzej Kijowski, Tropy, Wydawni
ctwo „W drodze”, Poznań 1986, cena 
300 zł.
5 Andrzej Kijowski, Kroniki Dedala. 
Szkice i kroniki, Czytelnik, Warszawa 
1986, cetia 300 zł.
* Karol Karski, Dążenia ekumeniczne we 
współczesnym świecie, wyd. П, „No
vum”, Warszawa 1986, cena 520 zł.
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W sprawie naszych dawnych czasopism

Szanowna Redakcjo,

W związku z listem Pana Jana K o
walskiego w sprawie mojego arty
kułu o czasopismach reform owa
nych w Polsce międzywojennej, o- 
puhlikowanym w pierwszym tego
rocznym numerze naszego pisma, 
pozwalam sobie przesłać pewne 
uwagi i wyjaśnienia.

Przede wszystkim jestem  wdzięcz
na za informację o „Poczcie Kró
lew ieckiej”, która — oczywiście — 
była najstarszym czasopism?m e- 
wangelicko-reformowanym w Pol
sce. Po świetnym artykule dr. 
W ojciecha Kriegseisena nie przysz
ło mi na myśl, że warto jeszcze o 
tym najstarszym periodyku ewan
gelickim pisać. Tytuł mojego arty

kułu jednoznacznie określał chrono
logiczne ramy, więc pisząc o „Żag
wi Chrystusowej” nie sądziłam, że 
trzeba podkreślać, iż było to pierw 
sze nasze pismo w odrodzonej Pol
sce. Był to oczywiście błąd, za któ
ry przepraszam Czytelników.

Sprawa nie jest natomiast taka 
prosta, jak  sugeruje p. Kowalski, 
jeśli chodzi o dwumiesięcznik „Szla
kiem  Reform acji”. Otóż twierdze
nie, że był on pierwszym (i ostat
nim) czasopismem Jednoty Wileń
skiej, jest formalnie słuszne. Nawet 
Wileński Kościół Ewangelicko-Re
formowany nie utożsamiał się z 
dawną Jednotą Litewską, a uważał 
się jedynie za je j spadkobiercę. 
Dawna Jednota Litewska została po  
pierwszej wojnie światowej podzie

lona na dwa niezależne Kościoły, z 
których jeden znalazł się w grani
cach niepodległej Litwy. Ponad po
łowa liczby zborów i wiernych (w 
dużej części narodowości litew
skiej) znalazła się poza zasięgiem  
władzy wileńskiego Konsystorza i 
Synodu. Żaden historyk nie nazywa 
Wileńskiego Kościoła Ewangelicko- 
-Reformowanego Jednotą Litew ską , 
jak  to czyni autor listu. Są i tacy, 
którzy nie chcą stosować tej naz
wy również w odniesieniu do cza
su zaborów, gdyż już wtedy została 
zniekształcona struktura terytorial
na dawnych Jednot (np. „litewski” 
zbór w Serejach przeszedł pod ju
rysdykcję władz warszawskich, po
dobnie w ielkopolski Żychlin). Dlate
go nie mówi się, że „Szlakiem Re
form acji” wydawała Jednota Litew 
ska, „Żagiew Chrystusową” — J e d 
nota W ielkopolska, a „Jednotę” — 
Jednota Małopolska. Autor listu z 
pewnością nie uważa za istotne 
podkreślanie historycznych niuan
sów w zakresie nomenklatury, cho
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dzi bowiem o polskich ewangeli
ków reformowanych, których poko
lenia tworzyły pewną ciągłość, 
świadomość wspólnoty i tradycji, a 
przede wszystkim  — wiary w 
„czyste Słowo Boże”. Pod takimi 
poglądami całkowicie się podpisuję.

Ostatnia sprawa dotyczy przydomka 
prezydenta Wileńskiego Konsysto- 
rza Ewangelicko-Reformowanego. W 
moim artykule nigdzie nie piszę, że 
Iżycki to nazwisko, a Herman — 
przydomek, zatem nie było potrzeb
ne żadne „sprostowanie”. Można je 
dynie dyskutować nad kolejnością 
pisowni: Iżycki Herman czy Her
man Iżycki. Otóż sam „bohater” 
podpisywał się wyłącznie w form ie, 
którą przytoczyłam w artykule: 
Bronisław Iżycki Herman. Taka ko
lejność występuje na łamach „Szla
kiem  Reform acji”. Tak podpisał się 
również ten człowiek na wielu do
kumentach, np. na listach synodal
nych (por. Monumenta Reformatio- 
nis Polonicae et Lithuanicae, seria 
IV, zeszyt 1, Wilno 1913: synody w 
latach 1911 i 1913). W takiej ko lej
ności pisali przydomek i nazwisko 
inni przedstawiciele rodu: Jan  i 
Władysław. Wybitni badacze zagad
nienia, Zygmunt Gloger i A leksan
der Brückner, stosują rozróżnienie 
między przydomkiem, używanym 
przez wielu członków danej rodziny, 
a przezwiskiem, przypisywanym  
tylko konkretnej osobie. Przydomek 
piszemy na ogól na pierwszym

miejscu (np. Dunin Borkowski), a 
przezwisko — na końcu (np. Miko
łaj Radziwiłł „Sierotka”). Wiele 
przykładów można znaleźć w „En
cyklopedii Staropolskiej” Glogera. 
Zarówno wydawca „Szlakiem Re
form acji”, jak  i mój tekst są za
tem w zgodzie z tradycją staro
polską. Na marginesie: postać Bro
nisława Iżyckiego Hermana nie zo
stała opisana na lamach naszego 
pisma, a przecież na to zasługuje.

Z poważaniem  
HELENA RATOMSKA

Szanowna Redakcjo,

Pozwalam sobie ustosunkować się 
w kilku zdaniach do odpowiedzi Pa
ni,Heleny Ratomskiej na moje uwa
gi do artykułu Je j  autorstwa. Czynię 
to nie w intencji kontynuowania 
dyskusji a wręcz przeciwnie, skoro 
— jak  to wynika z uwag autorki 
artykułu o czasopismach ewangelic
kich — spór między nami nie ist
nieje.
Zgadzamy się, że pierwszym czaso
pismem wydawanym przez ewange
lików polskich w ogóle była „Pocz
ta Królew iecka”, a sprawa nomen
klatury, choć ważna, jest tu mniej 
istotna — taka była też intencja 
mego poprzedniego listu.
Inaczej w sprawie nazwiska Broni
sława Iżyckiego Hermana. Sporu

nie będzie z tej prostej przyczyny, 
iż niżej podpisany nie miał racji, 
co słusznie mu Pani Ratomska wy
tknęła. Intencją moją było nie po
prawianie pisowni używanej przez 
„właścicieli” nazwiska i zgodnej z 
tradycją polską w tej sprawie, lecz 
zwrócenie uwagi na ciekaw e zjawis
ko polonizacji nazwisk obcych przez 
przyjęcie przydomka w form ie ty
powej dla polskich nazwisk szla
checkich, a potem przesunięcie go 
na pierwsze miejsce. Przykładem  
są tu nie tylko Hermanowie przy
domku Iżyccy, ale także Gizberto- 
zuie Studniccy czy Diehlowie Jasie- 
niccy.
W wypadku Hermanów sprawa ta 
zresztą nie jest prosta, skoro to nie
co obco brzmiące nazwisko nosiła 
rodzina wywodząca się, jeśli genea
logowie mają rację, z okolic Oświę
cimia, a więc z rdzennie polskiej 
zachodniej Małopolski lub, jak  kto 
woli, ze Śląska polskiego.
Wina moja w tym , że w mych u- 
wagach do tekstu Pani Ratomskiej, 
tak niefortunnie nazwanych „spro
stowaniem”, nie potrafiłem  wyjaś
nić, o co mi idzie i czynię to do
piero teraz. Jedynie okolicznością 
łagodzącą a nie usprawiedliwieniem  
może być dla niżej podpisanego po
śpiech, z jakim  formułował poprzed
ni swój list do Redakcji.

Łączę wyrazy szacunku 
JAN KOWALSKI

Dwudziestopięciolecie 
Ośrodka ds. Jedności Chrześcijan

W roku ubiegłym minęło 40 lat od 
powstania Polskiej Rady Ekume
nicznej, natomiast w roku bieżącym 
srebrny jubileusz obchodzić będzie 
Ośrodek ds. Jedności Chrześcijan, 
działający przy rzymskokatolickiej 
Kurii Metropolitalnej w Warszawie. 
Różnica 15 lat w metryce obu tych 
ekumenicznych instytucji jest wiel
ce wymowna. Wiadomo, iż kościół 
rzymskokatolicki znacznie później 
niż Kościoły zrzeszone w PRE włą
czył się w dzieło jednania. Trzeba 
jeszcze pamiętać o tym, że o ile w 
Kościołach mniejszościowych grunt 
pod działalność ekumeniczną w 
chwili powołania PRE był już dob
rze przygotowany, o tyle pierwsza 
rzymskokatolicka placówka ekume
niczna w naszym kraju zaczynała

swoją działalność praktycznie od 
zera.
Na szczęście nie zabrakło ludzi, 
którzy z wielkim oddaniem, wbrew 
licznym przeciwnościom, zwłaszcza 
zaś stykając się z dość powszechną 
niechęcią i rezerwą wobec tego no
vum w Kościele, jakim była wów
czas ekumenia, podjęli wezwanie 
Soboru Watykańskiego II. Jednym 
z pionierów tej służby był zmarły 
przed 5 laty ks. infułat Stanisław 
Mystkowski. Przed wojną znany 
jako kapelan kard. Aleksandra Ka- 
kowskiego i redaktor pisma o wy
bitnie konfesyjnym profilu pt. „Po
lak Katolik”, w październiku 1961 r. 
z iście młodzieńczym zapałem sta
nął na czele powołanej do życia 
przez Kolegium Księży Dziekanów

w Warszawie pierwszej w Polsce 
sekcji ekumenicznej. Je j działal
ność obejmowała wykłady o tema
tyce ekumenicznej, kształtowanie 
postaw środowiska wobec apostol
stwa jedności chrześcijan oraz or
ganizowanie modlitw.
10 stycznia 1962 r. w stołecznym 
kościele św. Marcina odbyło się, po 
raz pierwszy w świątyni rzymsko
katolickiej, nabożeństwo ekumenicz
ne, w którym udział wzięli du
chowni i wierni z innych Kościo
łów chrześcijańskich. Przybyli na 
nie m.in. ks. Zygmunt Michelis i 
ks. Otto Krenz z Kościoła ewange
licko-augsburskiego wraz z siostra
mi diakonisami i grupą świeckich 
oraz bp Jan Niewieczerzał z Koś
cioła ewangelicko-reformowanego.
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Mszę odprawił ks. Stanisław Myst- 
kowski, homilię głosił ks. Aleksan
der Fedorowicz, ale z powodu o- 
gromnego wzruszenia nie mógł jej 
dokończyć. W 11 dni później grupa 
księży rzymskokatolickich z ks. 
Mystkowskim na czele wzięła udział 
— po raz pierwszy w dziejach 
chrześcijaństwa w Polsce — w na
bożeństwie ekumenicznym w lute- 
rańskim kościele Sw. Trójcy w 
Warszawie. Taki to był początek e- 
kumenicznej działalności Kościoła 
rzymskokatolickiego, animowanej 
przez wspomnianą sekcję, która 1 
października 1962 r., dekretem kard. 
Stefana Wyszyńskiego, Prymasa 
Polski, przekształcona została w 
Ośrodek ds. Jedności Chrześcijan. 
Przewodniczącym mianował Ksiądz 
Prymas ks. prałata Władysława Mi- 
ziołka, ówczesnego rektora semina
rium warszawskiego, obecnie bis
kupa, przez wiele lat kierującego 
Komisją Episkopatu ds. Ekumeniz
mu. Ośrodek od samego początku 
rozwinął dynamiczną działalność 
będąc niejako centralą ekumeniczną 
Kościoła rzymskokatolickiego w 
Polsce.

Trudno byłoby zliczyć wszystkie 
inicjatywy i akcje podejmowane i 
organizowane przez warszawski o- 
środek ekumeniczny. Wiele uwagi 
poświęca on zwłaszcza przygotowa
niom do styczniowego Tygodnia 
Modlitw o Jedność Chrześcijan, co 
roku opracowując skrypt zawiera
jący m.in. materiały do homilii, 
który jest rozsyłany do wszystkich 
diecezji katolickich. Ponadto Ośro
dek zajmuje się planowaniem i or
ganizowaniem nabożeństw ekume
nicznych w świątyniach rzymskoka
tolickich w Warszawie i okolicach. 
Od samego początku prowadzi też 
systematyczną pracę formacyjną. Z 
wykładami gościło w Ośrodku wie
lu teologów, duszpasterzy i publi
cystów z kraju i z zagranicy. Od 
1964 r. organizowane są w Laskach 
pod Warszawą rekolekcje ekume
niczne dla księży diecezjalnych i 
zakonnych, a do wygłaszania pre
lekcji, obok księży rzymskokatolic
kich, zapraszani są również duchow
ni protestanccy i prawosławni. 
Również w Laskach prowadzone są 
od dwudziestu lat rekolekcje eku
meniczne dla młodzieży z całej 
Polski. Obie te inicjatywy nie mają 
bynajmniej masowego charakteru — 
każdorazowo uczestniczy w nich po 
kilkadziesiąt osób — niemniej jed
nak odgrywają one doniosłą rolę w 
kształtowaniu ekumenicznej świado
mości chrześcijan należących do

największego Kościoła działającego 
w naszym kraju.
Ośrodek organizuje rokrocznie opła
tek ekumeniczny, w którym licznie 
uczestniczą duchowni i wierni z 
wszystkich niemal Kościołów 
chrześcijańskich. Od dwudziestu lat, 
pod redakcją bpa Wł. Miziołka, 
wydawany jest „Biuletyn Ekume
niczny”, który obok informacji z 
kraju i ze świata, przynosi cenne 
opracowania teologiczne, historycz
ne i duszpasterskie.
Utrzymywane są także kontakty z 
zagranicznymi ośrodkami ekume
nicznymi, takimi jak „Unitas” w 
Rzymie, wspólnota benedyktyńska 
w Chevetogne (Belgia), „Una San- 
cta” w Nideraltaich (RFN), „Istina” 
w Paryżu i „Unitę Chretienne” w 
Lyonie. Właśnie z Lyonu zaproszo
ny został przez ośrodek warszawski 
do Polski o. Pierre Michalon, du
chowy spadkobierca i następca ks. 
Paula Couturiera, prekursora eku
menizmu w Kościele rzymskokato
lickim. Podczas tegorocznego Ty
godnia Modlitw o Jedność Chrześ
cijan gość z Francji wygłosił kilka 
homilii w świątyniach różnych wy
znań na terenie całego kraju.
Od 1967 r. staraniem Ośrodka pro
wadzone jest przy kościele akade
mickim św. Anny w Warszawie 
konwersatorium ekumeniczne. Nato
miast jeszcze wcześniej, z inicjaty
wy wspomnianego już ks. Mystkow- 
skiego, działało w ramach ośrodka 
Studium Chrześcijańskiego Wscho
du, które od pięciu lat prowadzą 
siostry dominikanki-misjonarki w 
swym klasztorze przy ul. Grójec
kiej w Warszawie.
Przedstawiciele Ośrodka uczestniczą 
we wszystkich uroczystościach i 
nabożeństwach ekumenicznych, Ja
kie odbywają się na terenie stoli
cy. Utrzymują też stałe, codzien
ne kontakty z duchownymi różnych 
wyznań. Ośrodek jest chyba czymś

P R Z E G L Ą D

Z Z A G R A N I C Y

#  [--------1 [Art. 2 p. 3 ustawy ô
kontroli publikacji i widowisk z 
31 VII 1981 (Dz.U. nr 20 poz. 99) 
zm. w 1983 r. (Dz.U. nr. 44 poz. 204)1

#  W Cartigny (Szwajcaria) odibyło 
się na początku stycznia czwarte 
spotkanie w ramach druigiej tury 
dialogu ewangelików reformowanych

więcej niż urzędem, instytucją. My
ślę, że na ten temat mieliby coś do 
powiedzenia wszyscy ci, którym 
przyszło złożyć wizytę w gościnnym 
pokoiku przy ul. Miodowej.
Mogłoby się wydawać, że tymi 
wszystkimi akcjami i przedsięwzię
ciami, nierzadko o zasięgu ogólno- 
pollskim — zajmuje się cały sztab 
Ludzi. W praktyce jednak strona 
organizacyjna spoczywa zawsze na 
barkach siostry Joanny Lossow ze 
zgromadzenia Franciszkanek Służeb
nic Krzyża. Siostra Joanna, wspo
magana przez drugą zakonnicę, sio
strę Jolantę Roguis, spełnia swoje 
ekumeniczne powołanie z niesłab
nącym, ewangelicznym zapałem, u- 
nłkając pirzy tym rozgłosu wokół 
swojej osoby. Je j zasługi dla eku- 
menii nad Wisłą są wprost ogrom
ne. Większość z nas nie zdaje sobie 
sprawy z tego, że niemal wszystko 
to, oo dobrego uczynił dla ekumenii 
w naszym kraju Kościół rzymskoka
tolicki', jest w znacznej mierze za
sługą siostry Joanny*. Niech więc 
będzie mi wolno na Je j ręce zło
żyć życzenia dla Ośrodka Ekume
nicznego Kurii Warszawskiej, aby 
dzięki jego działalności coraz wię
cej ludzi mogło, odkryć, jak pilną 
i świętą dla każdego wyznawcy 
Chrystusa sprawą jest praca dla 
jedności.

GRZEGORZ POLAK

* Trzeba dodać, że siostra Joanna nie 
tylko jest duszą wielu ekumenicznych 
poczynań, ale osobą, która stawiała 
pierwsze kroki na drodze zbliżenia mię
dzy katolikami a chrześcijanami innych 
wyznań. Niestrudzenie wędrowała po 
różnych diecezjach, aby zjednać ordyna
riuszy dla idei ekumenicznej. Nawiązy
wała również osobiste kontakty z du
chownymi ndekaitolidkiml, staTając się 
ich przekonać do nawiązania ekume
nicznych stosunków z duchownymi 
rzymskokatolickimi. Działo się to w 
czasach, kiedy panowała między nimi 
głęboka nieufność. (Red.)

z katolikami na płaszczyźnie świa
towej, tury zapoczątkowanej w 1984 
r. Uczestników obrad powitał sekre
tarz generalny Światowego Aliansu 
Kościołów Reformowanych ks. dr 
Edmond Perret. Wyraził on nadzie
ję, że w wyniku tego dialogu na
stąpi nie tylko teologiczna konwer
gencja, lecz także pogłębiona wspól
nota i wzmożona współpraca na 
płaszczyźnie lokalnej. Uczestnicy ob-

E K U M E N I C Z N Y
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rad kontynuowali pracę nad rapor
tem z obecnej fazy dialogu, podczas 
której rozważa, się temat: „Kościół 
— lud Boży, ciało Chrystusa, świą
tynia Ducha Świętego”. O ewolucji 
w rozumieniu, czym jest Kościół 
R zy mskofcatol iclki (od Soboru w 
Trydencie do chwili obecnej) mó
wił — z pozycji tego Kościoła — 
prof. John T. Ford z Uniwersytetu 
Katolickiego Ameryki, a o rozwoju 
eklezjologii! katolickiej w latach 
1617—'1563 — prof. John W. O’Mal
ley z Western School of Theology 
(Cambridge, USA). Reformowany 
pogląd na papiestwo przedstawił 
prof. Alasdair I. C. Heron z Uni
wersytetu w Erlandze (RFN). Pią
te, ostatnie już, spotkanie w obec
nej fazie dialogu nastąpi w styczniu 
1988 r. Gospodarzem będzie waty
kański Sekretariat ds. Jedności 
Chrześcijan.

0 Katolicy i anglikanie publikując 
dokument nt. ,,Kościół a zbawienie” 
dokonali historycznego kroku na 
drodze do ewentualnego zjednocze
nia. Międzynarodowa komisja an
glika ńsko-rzymskokatolicka przed
stawiła 23 stycznia 1987 r. w Lon
dynie ten dokument, który wyraża 
wspólne stanowisko wobec sprawy, 
jaka od czasów Reformacji stano
wiła przedmiot najostrzejszych kon
trowersji między obu Kościołami. 
Debaty trwały trzy lata. W wyniku 
tej pracy stwierdzono, iż polemiki 
teologiczne wokół nauki o zbawie
niu wywołane były najczęściej nie
porozumieniami językowymi i róż
ną interpretacją podstawowych po
jęć teologicznych. Wszystkie te nie- 
poroizumdenia — stwierdzono w do
kumencie — udało się teraz wyjaś
nić. „W tej dziedzinie nie istnieją 
już różniące się od siebie interpre
tacje, które rpogłyby usprawiedli
wić dalszy podiział między naszymi 
Kościołami”. Osiągnięto porozumie
nie w „istotnych aspektach nauki o 
zbawieniu’1 i w interpretacji roli 
Kościoła w zbawieniu. Dokument 
wymaga jeszcze ratyfikacji przez 
właściwe gremia obu Kościołów. 
Sama komisja spróbuje opracować 
jes)zcze propozycje praktycznego 
zbliżenia tych Kościołów.

0 W Teohny, Illinois (USA), odby
ło się trzecie regionalne spotkanie 
przedstawicieli Kościołów laterań
skich i Kościoła Episkopalnego (an
glikańskiego). Osiągnięto duży po
stęp w dialogu nt. „Ewangelii i jej 
implikacji”. Sprawą nadal dzielącą 
oba Kościoły jest kwestia, czy hi
storyczny urząd biskupa jest ko

nieczny dla pełnej jedności Kościo
ła. Przedstawiciele obu stron podej
mą tę sprawę podczas następnych 
spotkań.

0 Teologowie z czterech najwięk
szych Kościołów luterańskich oraz 
prawosłalwni w USA podczas nie
dawnego spotkania, w Seminarium 
św. Włodzimierza w Crestwood o- 
świadczyli, iż osiągnęli postępy we 
wzajemnym zrozumieniu, chociaż 
podczas wcześniejszych spotkań 
stwierdzili istnienie »przeszkód nie
możliwych do pokonania”.

0 Zdaniem znanego ewangelickiego 
etyka społecznego prof. Martina Ho
neckera (Bonn), między teologami 
ewangelickimi i katolickimi istnieje 
w dużej mierze zgodność poglądów 
w kwestiach etycznych. Przykłado
wo: w podejściu do sprawy pokoju, 
światowego ładu ekonomicznego, e- 
nergii jądrowej, ekologii, inżynierii 
genetycznej różnice prawie nie wy
stępują. * Ale ta daleko posunięta 
zgodność poglądów i praktyczna 
współpraca nie rozwiązują jeszcze 
wszystkich kwestii — stwierdza 
prof. Honecker. Np. w etyce sek
sualnej zaznacza się różnica między 
stanowiskiem etyki ewangelickiej a 
oficjalnym stanowiskiem katolickie
go urzędu nauczającego, chociaż po
glądy etyków ewangelickich i kato
lickich są w tej kwestii często zbież
ne. Trudności w dziedzinie porozu
mienia wynikają z odimiennego ro
zumienia, czym jest Kościół i urząd 
kościelny.

0 19 stycznia, dzień urodizin przy
wódcy ruchu praw obywatelskich 
pastora Martina Luthera Kinga, ob
chodzono w tym roku po raz drugi 
w Stanach Zjednoczonych. Coretta 
Scott King, wdowa po zamordowa
nym w 1968 r. pastorze baptystycz- 
nym, zaapelowała do obywateli USA, 
aby z okazji tej pamiątki zobowią
zali się do stałego zwalczania pięciu 
przejawów zła, przeciw którym wy
stępował Martin Luther King. Są to: 
tyrania, ubóstwo, rasizm, choroba i 
wojna.

0  8 stycznia 1987 r. ukazał się 
pierwszy numer nowego tygodnika 
szwajcarskiego pt. „Reformiertes 
Forum”. Jak sama nazwa wskazu
je, »Forum reformowanych« prag
nie służyć wszystkim zborom, być 
platformą wypowiadania różnych 
poglądów i dokumentować wszel
kiego rodzaju przemiany dokonują
ce się w Kościele i teologii.

0 W Lund (Szwecja) odlbędą sdę 
4 i 5 lipca 1987 r. obchody 40-lecia 
Światowej Federacji Luterańskiej. 
Organizacja ta została powołana do 
życia właśnie w Lund, a ówczesny 
biskup Lund, Andres Nygren, został 
jej pierwszym prezydentem.

0 Światowa Federacja Luterańska 
opublikowała studium pt. „Konfir
macja w Kościołach luterańskich 
dzisiaj”. Z publikacji tej wynika, iż 
konfirmacja jest istotnym elemen
tem wychowania dzieci, młodzieży i 
dorosłych w Kościołach liuterańislkich. 
Nauczaniu konfirmacyjnemu patro
nują duchowni. Wiek konfirmowa- 
nych waha się od 12 do 25 lat, z 
przewagą 14—15 lat. Najmłodsi 
przystępują do konfirmacji w Azji, 
najstarsi — w Ameryce Łacińskiej
1 Holandii. W większości Kościołów 
laterańskich konfirmacja oznacza 
zarazem dopuszczenie do Wieczerzy 
Pańskiej, ale w niektórych krajach 
wcześniej dopuszcza się dzieci do 
tego sakramentu. Podstawą nauki 
konfinmacyjnej jest „Mały Kate
chizm” Lutra i tylko kilka Kościo
łów (głównie w Europie) posługuje 
się „Dużym Katechizmem”.

0  Kościół Anglikański Anglii u- 
dzieli w najbliższym czaisie święceń 
diakońskich pierwszym kobietom. 
Będą one mogły wykonywać więk
szość funkcji kapłańskich, m.in. u- 
dzieiać ślubów. Natomiast nie będą 
mogły przewodniczyć uroczystości 
Wieczerzy Pańskiej.

0 96% wszystkich anglikanów w 
Wielkiej Brytanii uważa, że nieba
wem wprowadzona zostanie ordyna
cja kobiet. 60% oczekuje, że w naj- 
bl:ższym 10-ilec'iu kobiety zostaną 
dopuszczone do urzędu kapłańskie
go. Z ankiety przeprowadzonej przez 
dziennik „Independent” wynika, że 
69% duchownych popiera ordynację 
kobiet. Największymi jej przeciwni
kami są najwierniejsi uczestnicy 
nabożeństw. 31% spośród nich o- 
świadczyło, że ordynacja kobiet 
przyczyni się do rozłamu w Koś
ciele. .

0 W Wiedniu obradował w dniach 
19^23 stycznia 1987 r. Komitet Wy
konawczy Światowej Rady Metodys
tów. Komitet wypowiedział się za 
kontynuacją prowadizonego od 1967 
r. dialogu z Kościołem Rzymskoka
tolickim. Stwierdzono, że w aktual
nie prowadzonych rozmowach cho
dzi przede wszystkim o wspólne 
stanowisko w sprawie rozumienia, 
czym jest Kościół. Największą
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przeszkodę stanowi tutaj prymat 
papieża.
Rada planuje nawiązanie kontak
tów z Rosyjskim Kościołem Prawo
sławnym w celu zbadania możli
wości podjęcia dialogu. W lipcu 
1987 r. rozpocznie się dialog ze 
Światowym Aliansem Kościołów Re
formowanych. W czerwcu br. odbę
dzie się w Australii światowa kon
ferencja młodzieży metodystycżnej. 
SRM zrzesza 51 min. członków w 
90 krajach. Ponad 84 min. żyją w 
USA. W Europie jest ich 1,8 min.

0 Nowym prezydentem Związku 
Kościołów Protestanckich we Fran
cji wybrany został 18 stycznia 1987 
r. 50-detni duchowny reformowany 
ks. Jacques Steward. Jego poprzed
nikiem był także duchowny refor
mowany, ks. Jacques Maury. Ks. 
Steward pochodzi z rodziny walden- 
sów, która w swoim czasie wy węd
rowała do Szkocji. Jako młody du
chowny był on duszpasterzem w 
Pas-de-Calais i Strasburgu. W la
tach 1'974—82 pełnił funkcję dusz
pasterza więziennego, następnie zo
stał sekretarzem wschodniego re
gionu Kościoła Reformowanego we 
Francji. Nowym sekretarzem gene
ralnym wybrano duchownego bap- 
tystycznego — ks. Luisa Schweizera. 
Jego poprzednik, ks. Pierre Chre
tien, był luteraninem.
Związek Kościołów Protestanckich 
we Francji istnieje od 1906 r. Zrze
sza on luteran, reformowanych, 
baptystów, zielonoświątkowców i 
inne mniejsze Kościoły protestanc
kie. Posiada sześć wydziałów, które 
zajmują się środkami masowego 
przekazu, duszpasterstwem szpital
nym, wojskowym i więziennym, 
pTacą młodzieżową, pomocą między
kościelną i krajom Trzeciego Świata, 
stosunkami z państwem, z Kościo
łem katolickim i Kościołami za gra
nicą. Sam Związek nie jest Kościo
łem, lecz jedynie platformą pracy i 
poznania różnych Kościołów. Od 
chwili, gdy na jego czele stanął ks. 
Marc Boegner (1929), duchowny o 
wielkim osobistym autorytecie i po
ważaniu, rola i znaczenie Związku 
bardzo wzrosły. Obecnie jest to or
ganizacja, z której zdaniem liczą się 
francuscy biskupi katoliccy oraz 
przywódcy polityczni.

0  Kościoły ewangelickie we Wło
szech zarzuciły papieżowi, że ogła
szając rok maryjny przyczynia się 
do pogłębiania podziałów między 
Kościołami. Związek Kościołów E- 
w angel ickich Włoch, zrzeszający

waldenisów i metodystów, oświad
czył 19 stycznia 1087 r. w Rzymie, 
że w roku maryjnym nie będzie 
prowadził oficjalnych rozmów z 
Kościołem katolickim i czas ten wy
korzysta na refleksję nad rolą Ma
rii w Ewangelii i pozycją kobiety 
w Kościele. Ogłoszony przez papie
ża rok maryjny rozpoczyna się w 
święto Zesłania Ducha Świętego 
(1987) i kończy w połowie,, sierpnia 
1988 r.

0  Starokatoiicy i rzymskokatolicy 
w Szwajcarii opublikowali 8 stycz
nia 1987 r. dokument pt. „Wspólno
ta Wieczerzy Pańskiej a wspólnota 
Kościoła”. Czytamy w nim m.in., że 
„wszelka wspólnota eucharystyczna 
bez pełnej jedności Kościoła jest 
wspólnotą problematyczną”. Ogłasza
jąc dokument tej treści, oba Koś
cioły dały wyraz stanowisku, że nie 
mogą zaakceptować gościnności eu
charystycznej, tak jak ją praktyku
ją reformowani szwajcarscy. Warto 
tu przypomnieć, że stosunek staro
katolików do wspólnoty eucharys
tycznej jest niejednolity. Na przy
kład w RFN zawarli oni w 1085 r. 
porozumiernie z Kościołami ewange
lickimi, na mocy którego wzajemnie 
dopuszcza się wiernych do Stołu 
Pańskiego.

0 W Kościele luterańskim na Węg
rzech uwidocznia się od paru lat 
dążenie do odnowy życia kościelne
go. Jak już informowaliśmy, w 
marcu 1986 r. dziewiętnastu du
chownych i świeckich (wśród nich 
kilka osób cieszących się wielkim 
prestiżem) pnzedistawiło kierownic
twu kościelnemu memoriał zatytu
łowany „Słowo braterskie”. Autorzy 
domagali się więkstzeg otwartości i 
demokratyzacji życia kościelnego. 
Widząc, iż kierownictwo Kościoła 
nie kwapi się z opublikowaniem 
memoriału, uczynili to sami. Tym
czasem doszło do trzech spotkań 
kierownictwa z „odnowicielami”. 
Tygodnik ,,Evangelikus Elet” opub
likował wreszcie na początku bieżą- 
rego roku stanowisko władz kościel
nych wobec „Słowa braterskiego”. 
Przyznają one, że „Kościół nasz po
trzebuje radykalnej odnowy we
wnętrznej”, jednakże proces ten mu
si być traktowany jako „sprawa we
wnętrzna” i rozwiązywany „w du
chu wzajemnego zaufania”. Dalej — 
że musi dokonywać się on „w ra
mach nakreślonych przez układ 
między państwem a Kościołem oraz 
przez własne prawo kościelne”.

0 Patriarchat Moskiewski rozpoczął 
wydawanie biuletynu kościelnego, 
który będzie się ukazywał co mie
siąc i informował o życiu religij
nym w ZSRR, nie tylko o wydarze
niach w Rosyjskim Kościele Prawo
sławnym, lecz także w innych Koś
ciołach i wspólnotach religijnych. 
Pierwszy numer przynosi materiały 
poświęcone przygotowaniom do 
1000-lecia chrztu Rusi«, Kościołowi 
prawosławnemu na Ukrainie, syna
godze moskiewskiej, ewangelicznym 
chrześcijanom i buddystom w 
ZSRR.

0 Dnia 16 stycznia 1087 r. w Ma- 
nagui zmarł na zawał serca znany 
francuski teolog reformowany, Ge- 
orges Casalis (70). Przebywał on w 
Nikaragui, gdzie — podobnie jak 
rok wcześniej — miał prowadzić se
minarium dla studentów teologii 
ewangelickiej. G. Casalis był pod
czas drugiej wojny światowej człon
kiem francuskiego ruchu oporu, po 
wojnie — kapelanem wojskowym w 
Berlinie Zachodnim i Baden-Baden, 
póiźniej — duszpasterzem w Stras
burgu i profesorem Wydziału Teolo
gii Ewangelickiej w Paryżu. Wcho
dził w skład Trybunału Russella, 
zajmującego się badaniem przypad
ków gwałcenia praw człowieka na 
całym świecie. Brał udział w dialo
gu między chrześcijanami i marksi
stami. Był działaczem Chrześcijań
skiej Konferencji Pokojowej (w 
1964 r. został je j wiceprezydentem), 
lecz po roku 1968 wycofał się całko
wicie ze współpracy z tą organiza
cją. Q. Casalis był uczniem Karola 
Bartha' i jednym z najaktywniej
szych propagatorów jego teologii w 
krajach ję zyika francuskiego. Po 
przejściu na emeryturę kierował 
muzeum Kalwina w Noyon (Oise). 
Pochowany został w Managui.

0 Dnia 18 stycznia 1987 r. zmarł 
w Dusseldorfie (RFN) w wieku 85 
lat prof. Joachim Becikmann, prezes 
Kościoła Ewangelickiego Nadrenii w 
latach 1958'—1971. W okresie naziz
mu należał do Kościoła Wyznające
go (Bekennende Kiirche), stojącego 
w jawnej opozycji wobec rządów 
hitlerowskich. Po wojnie wykładał 
w Wyższej Szkole Kościelnej w 
Wuppertalu i na Wydziale Teologii 
Ewangelickiej w Bonn.
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Z K R A J U

0  Po raz 25 w Polsce, w 
Światowym Dniu Modlitwy Kobiet, 
6 marca 1987 r., odbyło się w koś
ciele ewangelicko-reformowanym w 
Warszawie nabożeństwo przygotowa
ne i prowadzone przez chrześcijan
ki .różnych wyznań. Warszawskie 
spotkanie modlitewne miało szcze
gólnie uroczysty charakter ze wzglę
du na podwójny jubileusz — wspom
niane wyżej 25-lecie obchodów Dnia 
Modlitwy w Polsce i 100 rocznicę 
obchodów na świecie. Porządek na
bożeństwa opracował Międzynaro
dowy Komitet Światowego Dnia 
Modlitwy, a przetłumaczyła go na 
język polski i opracowała p. Halina 
Kusowa (met.). Hasłem Dniia było 
zdanie: „Pójdźcie, radujmy się i 
cieszmy” (por. Fs. 98 i 100). Kaza
nie podczas nabożeństwa wygłosiła 
p. Kinga Olgyay-Stawilkowska (ref.), 
a tekst wspomnienia poświęconego 
pamięci Ireny Kurzewskiej (pióra 
Ireny Benedyktowicziowej), inicjator
ki obchodów Dnia Modlitwy w Pol
sce, odczytała p. Aleksandra Daniel- 
czutk (met.). Tekst ten w całości za
mieszczamy na s. 11.

#  Tegoroczny Tydzień Modlitwy o 
Jedność Chrześcijan, odbywający się 
pod hasłem „Jeśli ktoś jest w Chry
stusie, nowym jest stworzeniem” 
(II Kor. 5:17), obchodzony był w 
Warszawie w drugiej połowie stycz
nia i zwyczajowo już przekroczył 
ramy jednego tygodnia. Od 18 do 
25 stycznia odbywały się codziennie 
nabożeństwa w ośmiu świątyniach
1 kaplicach należących do Kościołów

członkowskich Polskiej Rady Eku
menicznej, a 26 stycznia w kaplicy 
Zjednoczonego Kościoła Ewangelicz
nego przy ul. Puławskiej spotkała 
się na nabożeństwie młodzież. Z ko
lei między 15 a 30 stycznia odpra
wiano nabożeństwa w 10 świątyniach 
rzymskokatolickich w Warszawie i 
okolicy, zgodnie z programem usta
lonym przez Ośrodek ds. Jedności 
Chrześcijan przy Kurii Metropolital
nej Warszawskiej. Tzw. główne na
bożeństwa odbyły się 18 stycznia w 
kościele rzymskokatolickim pw. św. 
Stefana na Czerniakowie (homilię 
wygłosił bp Tadeusz Majewski, 
zwierzchnik Kościoła P ol skok atol ic- 
kiego) oraz w kaplicy Kościoła Me
tod ystycznego, gdzie kaznodzieją był 
biskup pomocniczy archidiecezji w 
Białymstoku, współprzewodniczący 
Komisji Mieszanej PRE i Komisji 
Episkopatu ds. Ekumenizmu — ks. 
Edward Ozorowski. Tego samego 
dnia z kościoła Św. Krzyża nadana 
została przez radio Msza św., pod
czas której homiiiię o treści ekume
nicznej wygłosił wiceprzewodniczą
cy Komisji Episkopatu ds. Ekume
nizmu — bp Władysław Miziolek.

Ważnym akcentem tegorocznego Ty
godnia Modlitwy był udział w nabo
żeństwach gościa z Francji, o. Pier- 
re Michalona, sulpicjanina, kierow
nika ośrodka ekumenicznego w Lyo
nie, spadkobiercy duchowego ks. 
Paula Couturiera, twórcy praktyko
wanej do dziś formy obchodów Ty
godnia Modlitwy o Jedność Chrześ
cijan. O. P. Michalon przemawiał w 
kilku kościołach, m.in. w ewange
licko-augsburskim Św. Trójcy. Jed
nym z aktywniejszych uczestników

Nabożeństwo w Światowym Dniu 
Modlitwy przygotowały i prowadzi
ły chrześcijanki różnych wyznań. 
Warszawa, 6 marca 1987. Foto: 
Zbigniew Po maski

Tygodnia Modlitwy był nowy prezes 
PRE — ks. Adam Kuczma, który 
kilkakrotnie służył Słowem Bożym 
oraz wygłaszał przemówienia na a- 
g lipach.

9  Jak poinformował biuletyn Świa
towej Rady Kościołów „Ecumenical 
Press Service” (nr 5 z 1987 r.), na 
zaproszenie Polskiej Rady Ekume
nicznej obradowała w Warszawie w 
dniach 8—9 stycznia 1987 r. 7-oso- 
bowa grupa przedstawicieli Kościo
łów z różnych krajów. Celem spot
kania było przygotowanie konsulta
cji na temat ewangelizacji w Euro
pie Wschodniej, która odbędzie się 
od 30 sierpnia do 6 września 1987 r. 
Konsultacja obejmie takie sprawy, 
jak: rola misyjna wspólnot zakon
nych, misyjny wymiar nabożeństwa, 
misja poprzez ewangelizację, skła
danie świadectwa wśród dzieci, rola 
sztuki w przekazywaniu Ewangelii, 
ewangelizacja w dużych metropo
liach i nowych miastach. Przewidu
je się studia biblijne oparte na pro
roctwie Jonasza i Dziejach Apostol
skich. Oczekuje się przybycia na 
konsultację przedstawicieli innych 
kontynentów. Konsultacja ma być 
wkładem do planowanej w 1989 r. 
Światowej Konferencji Misyjnej.

Z N A S Z E G O  K O Ś C I O Ł A

Delegacja Kościoła Prezbiter i ańskie- 
go w USA odwiedziła Kościół E- 
wangeliCko-Reformowany w Polsce 
w dniach od 21 do 24 marca 1987. 
Pani Patrycja Roach, dyrektor Zes
połu Ewangelizacji, i ks. dr Robert 
Lodwidk, przedstawiciel Kościoła w 
Centrum Ekumenicznym w Genewie, 
przybyli do Warszawy w sobotę. W 
niedzielę goście byli podejmowani 
przez zbory w Lodzi (ks. R. Lod- 
wiCk) i w Zelowie (p. P. Roach), 
gdzie wygłosili kazania podczas na
bożeństw. Poniedziałek 23 marca, 
wypełniony był rozmowami z Kon- 
systorzem oraz wizytą w Polskiej 
Radzie Ekumenicznej i Towarzyst
wie Biblijnym. Wieczorem goście 
spotkali się z grupą studentów teo
logii.
Ta krótka wizyta miała na celu
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podtrzymanie i pogłębienie ad daw
na istniejących braterskich stosun
ków między obydwoma Kościołami 
oraz zapoznanie się z naszym Koś-

Taki tytuł nosi rozmowa z ks. Ja 
nem Zieją zamieszczona w ostatnim 
numerze ,,Znaku” (nr 379 z czerw
ca ub.r.). Jest to numer jubileuszo
wy, w czerwcu ub.r. „Znak” ob
chodził bowiem swoje czterdziesto
lecie, i duża część publikowanych 
w nim materiałów związana jest z 
tym faktem. M.in. zawiera on wy
bór nie publikowanych notatek 
zmarłej w 1983 r. Hanny Malew
skiej, znanej i cenionej pisarki, 
która była współzałożycielką „Zna
ku” i jego wieloletnim redaktorem 
naczelnym, wspomnienia różnych 
ludzi o niej samej i refleksje na 
temat jej twórczości oraz fragmen
ty dyskusji redakcyjnej nt. „»Znak« 
i potrzeby czasu”. Z bogatej i cie
kawej zawartości numeru wybra
liśmy rozmowę z ks. Zieją z dwóch 
powodów. Po pierwsze, by przybli
żyć nieco Czytelnikom postać tego 
nietuzinkowego katolickiego dusz
pasterza, zaangażowanego ód po
czątku w ruch ekumeniczny i w 
trudne, wymagające odwagi spra
wy natury społeczno-moralnej, ob
chodzącego niedawno 90 rocznicę 
swoich urodzin. Po drugie — dla
tego, że przypomina on prawdę 
najprostszą a często zapominaną — 
czym powinna być dla wierzącego 
człowieka Ewangelia i jaki wyzna
cza ideał życia zarówno jednostki, 
jak i społeczności ludzi wierzących. 
Ks. Zieją wspomina swoje życie, 
ludzi, z jakimi się zetknął, wyda
rzenia, w jakich uczestniczył lub 
jakich był świadkiem — od 1907 
roku, gdy jako chłopiec przyjechał 
ze wsi w Opoczyńsikiem do War
szawy, by podjąć naukę w gimna
zjum, do ukończenia studiów teolo
gicznych w początkach lat dwu
dziestych. Jest to opowieść auten
tyczna i barwna, w której wątki o- 
sobiste splatają się z historią. A 
wyznacznik dalekiej i trudnej drogi, 
jaką odbył jej bohater, stanowi od 
samego początku właśnie Ewange
lia. Przeczytał ją po raz pierwszy, 
gdy drugi rok przebywał w War
szawie. Zobaczył w witrynie skle-

ciołem przez p. Roach, która nie
dawno została wybrana na stano
wisko sekretarza Zespołu Ewange
lizacji.

powej i kupił, choć z pieniędzmi 
było ,u niego bardzo krucho. „Stąd 
to się zaczęło — wspomina — a nie 
ze szkoły. Potem mój związek z 
Ewangelią, z jej czytaniem i roz
ważaniem był tak bliski, że nawet 
to, co księża prefekci w szkole po
dawali, nie przysłaniało jej. Wzią
łem coś z Ewangelii taik mocno, że 
wszystkie inne rzeczy były tylko 
dopełnieniem, dopowiedzeniem z 
boku: ani katechizm, ani liturgika, 
którą się przechodziło w szkole, ani 
historia Kościoła czy dogmatyka 
tyle mi nie dały. Nie tylko czyta
łem, ale podkreślałem, rozważałem, 
co mi do dziś pozostało”. I dalej: 
„(...) Ewangelię czytałem tak, że 
potem już nie widziałem nic wyż
szego ponad nią i do tej pory nie 
widzę”.
Ewangelia kształtowała też ideał 
kąpłana, jaki przyświecał młodemu 
gimnazjaliście, potem seminarzyś
cie i wresizcie księdzu. „(...) prefekt 
w szkole dał mi do czytania »Ideał 
kapłana«. Zupełnie mi to nie odpo
wiadało. Dla mnie kapłaństwa to 
jest to, co w Ewangelii napisano”. 
A jaki był ideał ewangeliczny? 
„Żyć ubogo. Jak mówi Ewangelia:
— Błogosławieni ubodzy... i tak da
lej. A w seminarium i potem, kie
dy byłem świadkiem zdzierstwa, ja
kie nieraz uprawiano po parafiach, 
pragnienie ubóstwa formowało się 
coraz wyraźniej”.
To, z czym się stykał, odbiegało od 
upragnionego ideału. Toteż była w 
życiu ks. Ziei i taka chwiila, kiedy 
myślał o wyjeździe do Indii i przy
łączeniu się do Gandhiego. W nim 
bowiem widział „...człowieka sizerzą- 
cego miłość z powołaniem się na 
Ewangelię. Uznawał ją [Gandhi], 
chociaż nie był chrześcijaninem. U- 
waża-ł, że można ją realizować, że 
jest dobra, tylko my, chrześcijanie, 
nią nie żyjemy...”. Nie odszedł jed
nak do Gandhiego i pozostał na 
obranej drodze pod wpływem mat
ki i s. Katarzyny Sokołowskiej z 
Lasek. „(...) postanowiłem — mówi
— że będę dążył do tego celu w

warunkach, jakie zastanę. Gdziekol
wiek mnie poślą”.
Ta buntownicza myśl o ucieczce 
nawiedziła go, kiedy już po ukoń
czeniu studiów, jako prefekt szkół 
podstawowych w Radomiu, odby
wał rekolekcje dla robotników, po 
których spotkał się z naganą władz 
diecezjalnych. Przedtem była zaś 
jeszcze wojna roku 1920, w której 
uczestniczył w charakterze kapela
na. I wtedy też nastąpiła konfron
tacja rzeczywistość ii z Ewangelią. 
„Mój wzięty od Mickiewicza entu
zjazm malał, gdy przechodziłem 
przez kolejne pola walk i potyczek. 
Widziałem, CZYM naprawdę jest 
wojna od strony nas — broniących 
się — i tych, którzy atakują. Cał
kowicie się wtedy nawróciłem na 
przekonanie, że Boskie przykazanie 
NIE ZABIJAJ znaczy NIGDY NI
KOGO, i że udział w wojnie jest 
przeciwny woli Bożej (...) Wtedy się 
ostatecznie nawróciłem (...) Nauczy
łem się patrzeć na wojnę jako na 
coś niemoralnego, nie do pogodzenia 
z chrześcijaństwem...” Taki punkt 
widzenia młody kapelan, jeszcze 
wówczas student, przedstawił pub
licznie w kazaniu, które wygłosił na 
pogrzebie ostatnich poległych żoł
nierzy z jego pułku. I znów otrzy
mał naganę, tym razem od dowód
cy.
Zdemobilizowany w listopadzie 1920 
roku, wrócił na studia teologiczne 
i zakończył je, ale doktoratu nie 
zrobił. Przyczyny tego. faktu też 
wiążą się z Ewangelią. Właśnie wte
dy, gdy zbierał materiały do tezy 
doktorskiej (było to pod koniec 
1923 r.), zetknął się z młodym księ
dzem, który powrócił ze studiów w 
Rzymie, gdzie uzyskał dwa dokto
raty. Podwójny doktorant zachwy
cał się porządkami wprowadzonymi 
we Włoszech przez Mussoliniego. In
ny ksiądz, uczestniczący w tej roz
mowie, zauważył, że nie są one 
zgodne z tym, co mówi Ewangelia. 
Na to z ust doktoranta padła odpo
wiedź: „Ewangelią można było żyć 
w pierwszym wieku po Chrystusie, 
w czasach entuzjazmu chrześcijań
skiego, a nie dziś”. „To był dla mnie 
wielki wstrząs — opowiada ks. Zie
ją — Następnego dnia rano już 
napisałem list do mojego profesora: 
Pod wpływem tego, co usłyszałem 
i przeżyłem wczoraj, oświadczam, 
że mnie wystarcza Ewangelia. Zrze
kam się pisania pracy doktorskiej”. 
I dalej rozwija motywację swojej 
decyzji: „Kiedy się weźmie słowa

Z PRASY

Życie z Ewangelig
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Pisma — ...bo jeden wasz nauczy
ciel jest Chrystus — one moją de
cyzję tłumaczą. W każdym razie 
obrzydło md pisanie doktoratu. Wy
starczała mi Ewangelia, wierzyłem 
w nią i według niej chciałem żyć. 
(...) Pragnąłem żyć ubogo i praco
wać wśród najuboższych. Jak? Do
piero życie miało pokazać. Moim 
marzeniem było (...) realizowanie 
Ewangelii w parafii. Tak chciałem 
służyć, to było moje powołanie, któ

remu pozostałem wiemy aż po 
dzień dzisiejszy”.
O własnej parafii marzył ks. Zieją 
już jako student. „Widziałem przed 
sobą parafię taką, jaka tyć powin
na, czym była na początku, w cza
sach opisanych przez Dzieje Apos
tolskie — społecznością ludzi wie
rzących i miłujących się wzajem
nie. Chciałem coś takiego stworzyć 
od podstaw...” To był ideał, jaki mu 
przyświecał, cel, który nrie został

nigdzie zrealizowany. ,Jdeał już 
kiedyś spełniony, u początków 
chrześcijaństwa, trzeba go tylko od
tworzyć, a nie wymyślić czy pro
gramować”.
Konfrontacja tego ideału z prak
tyką sprawiła, że ks. Zieją o mały 
włos nie porzucił obranej drogi. 
Pozoistał na niej jednak, dążył i 
ciągle dąży do obranego raz celu 
w każdych warunkach.

Oprać. E.P.

Firma wydawnicza 
„Gebethner i Wolff“
Dokończenie ze s. 10

Wolff”, która w dwudziestoleciu międzywojennym 
posiadała kilka sklepów księgarskich w Warszawie 
oraz filie w następujących miastach Rzeczypospoli
tej: w Krakowie przy Rynku 23, w Łodzi przy ul. 
Piotrkowskiej 105, w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 
36, w Wilnie przy ul. Mickiewicza 7, w Zakopanem 
na Krupówkach, a także prowadzoną od początku 
stulecia księgarnię w Paryżu, w eleganckiej VI dziel
nicy, przy Bulevard St. Germain 123. Przez redakcje 
przewinęło się wielu sławnych pisarzy i poetów, jak 
chociażby Artur Oppman (Or-Ot), Józef Weyssenhoff, 
Aleksander Kraushar, Henryk Mościcki, Juliusz Ka- 
den-Bandrowski, Tadeusz Boy-Żeleński, Zofia Nał
kowska, Maria Kuncewiczowa. Wszystkich nie sposób 
wymienić. Obok Gustawa Wolffa w skład zarządu 
wydawnictwa wchodzili m.in.: Jan i Wacław Gebeth
nerowie, Jan Nowicki i Aleksander Słapa, uprzednio 
kierownik filii krakowskiej. Na ich barkach spoczy
wał ciężar prowadzenia bezsprzecznie największej 
w kraju i jednej z największych firm edytorskich 
w Europie, a jej organizacja mogłaby dziś jeszcze 
stanowić wzór do naśladowania. W ogromnych na
kładach rozchodziły się pozycje literatury polskiej 
i tłumaczenia, podręczniki dla szkół powszechnych 
(obecnie podstawowych), średnich i wyższych uczel
ni, a poza tym nieprzerwanie ukazywały się nakła
dem „Gebethnera i Wolffa”: „Tygodnik Ilustrowany” 
oraz miesięcznik geograficzny „Naokoło Świata”. 
Sprzedażą instrumentów zajmował się Tadeusz Ge
bethner (1863—1939), stryj Jana, pełniącego w latach 
1936—1939 funkcję Prezesa Towarzystwa Wydawców 
oraz sędziego Zgromadzenia Kupców m.st. Warszawy, 
jak niegdyś ojciec i dziadek.
Wybuch drugiej wojny światowej przerwał rozwój 
firmy. W tym trudnym okresie dr Jan Gebethner 
występował już w roli zastępcy komendanta Straży 
Obywatelskiej, za co na wniosek prezydenta War
szawy, Stefana Starzyńskiego, otrzymał Krzyż Wa

lecznych. Po wkroczeniu wojsk okupacyjnych siedem 
miesięcy przesiedział w więzieniu na Pawiaku. Kiedy 
szczęśliwie zeń wyszedł, zajął się sprzedażą ocalałych 
książek, a w ramach konspiracji — map wojskowych. 
Wydał też m.in. tekst i nuty piosenki „Serce w ple
caku”, wydrukowany dla niepoznaki z datą przed
wojenną.
Podczas Powstania Warszawskiego legła w gruzach 
kamienica firmy przy ul. Zgoda, zniszczeniu uleg.y 
też i pozostałe księgarnie. Warszawa przestała prawie 
istnieć. Przetrwali jednak szczęśliwie ludzie — Gu
staw Wolff i Jan Gebethner. Na ocalałej Pradze, 
u zbiegu ulic Targowej i Ząbkowskiej, reaktywowali 
księgarnię pod firmą „Gebethner i Wolff”. Powraca
jący z wygnania do spalonej stolicy dawni jej miesz
kańcy mogli, jak niegdyś, cieszyć się książką z tej 
zacnej książnicy, książką, która zanim trafiła do ich 
rąk, z trudem była pozyskiwana przez właścicieli 
księgarni i przechodziła różne koleje losu.
Za ladą księgarską pojawił się następny z Gebethne
rów — Zygmunt (ur. 1923), syn Jana. Ale firmie nie 
dane już było rozwinąć się i powrócić do dawnej 
świetności. Gdy w 1954 roku została upaństwowiona, 
do obchodów stulecia istnienia zabrakło jej paru lat. 
W 1951 roku zmarł Gustaw Wolff, a wraz z jego 
odejściem przerwała się nić łącząca przeszłość z 
przyszłością.
Spółka edytorsko-księgarska „Gebethner i Wolff” 
spełniła swoje zadanie w sposób zaszczytny, nace
chowany ogromnym patriotyzmem. Karmiła słowem 
ojczystym całe pokolenia Polaków w kraju i na ob
czyźnie. W czasach burzliwych i chmurnych podtrzy
mywała społeczeństwo na duchu, wiodąc je ku nie
podległości. Pozostała po tej firmie nie wypełniona 
po dziś dzień pustka.
W tak krótkim artykule nie sposób było zawrzeć peł
na historię firmy i jej kolejnych właścicieli, z braku 
miejsca o niektórych członkach obu rodzin nie udało 
mi się nawet wspomnieć, a szkoda, bo przecież wie
my, jak pamięć ludzka jest zawodna i że czego nie 
udokumentuje się „od ręki”, to ulega zapomnieniu 
i zatarciu przez nieubłaganie biegnący czas.

[Wszystkie zdjęcia — arch. autora tekstu]
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