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C O WY NA TO?
O świeckich w Kościele

CO W N U M E R Z E

?

Niniejszy numer, ukazujący się
z datą sierpniową, zaplanowany był
jako numer październikowy (patrz:
Wyjaśnienie, s. 14 ). 30 października,
jak wiadomo-, przypada Święto Re
formacji, do którego nawiązuje ka
zanie Pawła Kucińskiego pt. Musi
cie (s. 3). Jego myślą przewodnią
są słowa Ewangelii; Jana „..jMusicie
się na nowo narodzić”. Z treścią
kazania wiąże się modlitwa Ostojo
nasza (s. 4).

Wzajemne stosunki między chrześcijanami różnych wyznań charakteryzo
wała w przeszłości szczelna izolacja. Zasada „cuius regio eius religio” —
czyje terytorium, tego wyznanie — doprowadziła do rozdzielenia wyznań
granicami państw, księstw, kantonów. Jeśli mimo to ludzie różnych wy
znań żyli koło siebie, obowiązujące przepisy i zakazy oddzielały jednych
od drugich, skutecznie przeciwdziałając wzajemnemu zainteresowaniu. Izo
lacja z czasem skruszała i popękała,, migracje przemieszały ludzi pocho
dzących z różnych terytoriów. Zycie zmusiło ich do spotkania się.
Dzisiaj stosunki między chrześcijanami charakteryzują się otwarciem i wza
jemnym zainteresowaniem. To, co dzieje się w jednym Kościele, nie spo
dka się z obojętnością, nie mija nie zauważone ani nie wywołuje natych W maju br. obradował Krajowy
miastowego ataku. Przeciwnie, rozwiązania przyjęte przez jednych stano Synod Kościoła Reformowanego we
wią wyzwanie dla innych, wywołują twórczy ferment, mogą być inspiracją Franiojd., w którym uczestniczył jako
do rozwiązań, prowadzić, jeśli nie do zgodności, to przynajmniej do zbli gość przedstawiciel naszego Kościo
ła. W numerze zamieszczamy spra
żenia poglądów.
Rzymski Synod Biskupów zajął się problemem ludzi świeckich w Kościele. wozdanie z tego wydarzenia, pióra
Z tego powodu różne kręgi katolików podjęły tę problematykę. Zaczęto ks. Bogdana Trandy, zatytułowane
zastanawiać się nad miejscem świeckich w Kościele, nad ich rolą i zada Pod znakiem krzyża hugenotów
Cs. 5). *
niem, nad wzajemnym stosunkiem między duchowieństwem a laikatem itd.
Zauważyliśmy również w środowiskach katolickich zainteresowanie innymi Dla pokoju i pojednania — to ty
Kościołami. Spotkaliśmy się np. z pytaniami, czy nasz Kościół też zajmuje tuł rozmowy Grzegorza Polaka z
się problematyką ludzi świeckich i w jaki sposób rozwiązujemy sprawę Paulem Chriistiandm z Frankfurtu
ich udziału w życiu Kościoła.
n. Menem, organizatorem akcji
Sądzimy, że nie ma rozwiązań idealnych, każde z nich będzie miało swoje
„Ekumeniczna pomoc dla Polski”
wady i zalety. Niemniej jednak wydaje się, że ewangelicki model człowieka
Cs. 8).
świeckiego w Kościele może stanowić jakąś propozycję również dla innych
Kościołów, które szukają odpowiedzi na związane z tym pytania.
W ubiegłorocznym nr 12 publiko
Posługujemy się terminem „świecki” w odniesieniu do nieordynowanych waliśmy artykuł Tomasza Wiśniews
członków Kościoła, ale zdajemy sobie sprawę, że nie odzwierciedla on rze kiego o miisijd Barbikańskdej w Bia
czywistości. Reformacja zniosła bowiem odrębny stan duchowny i zatarła łymstoku. W tym zeszycie zamie
granicę między duchownymi a świeckimi. W ten sposób przezwyciężone szczamy następny artykuł tegoż
zostały niektóre tradycyjne sprzeczności w łonie Kościoła i zasadniczo roz autora, również o działalności mi
wiązany został, przynajmniej teoretycznie, problem miejsca. i roli ludzi
syjnej protestantów wśród Żydów,
świeckich w Kościele. System prezbiterialny, choć nie zawiera żadnych pt. Zbór anglikański w Warszawie
wyraźnych zasad organizacyjnych Kościoła, wyraża stan równości i jed
Cs. 9).
ności całego ludu Bożego, określa kształt Kościoła i odzwierciedla treści
zawarte w Nowym Testamencie. Tworząc go nasi ojcowie wzięli pod uwagę Na s. 12 znajduje się kolejny ar
tykuł Tadeusza Świątka z cyklu
sens wypowiedzi Jezusa, zwłaszcza tych o braterstwie wszystkich uczniów,
Warszawskie
firmy ewangelickie.
o ich równości i służebnym charakterze łączących ich stosunków. Wypro
Tym
razem
rzecz
jest o cukierniach
wadzili również praktyczne wnioski z opisów zawartych w Dziejach Apo
stolskich i z informacji w Listach o tworzeniu pierwszych Kościołów. War i kawiarniach L&rdellego. Do od
to, aby sami ewangelicy przypomnieli sobie przy okazji albo uświadomili, cinka poprzedniego (spółka Akcyjna
jeśli uszło to ich uwadze, że są pełnoprawnymi i w pełni odpowiedzialnymi Fabryk Metalowych „Norblin, Bra
członkami Kościoła na równi z pastorami. Czasami bowiem tak wygląda, cia Buch i T. Werner”, nr 7/87/ najak byśmy o tym zapomnieli i traktowali Kościół jak instytucję usługową wiąizują zaś wspomnienia Stanisła
wa Wernera pt. Moje spotkania z
z zawodowym personelem duchownym, który „odprawia” nabożeństwa,
„udziela” sakramentów, ślubów, odprowadza na miejsce „wiecznego” spo Ludwikiem Norblinem, zamieszczo
czynku i sprawuje inne „posługi religijne”, za które trzeba odpowiednio ne na s. 15.
zapłacić.
Poza tym w numerze stałe rubryki:
Istota systemu prezbiterialnego polega na tym, że wszyscy wierzący człon Co Wy na to? (s. 2), Wśród książek
kowie Kościoła, bez względu na zajmowane stanowisko i pełnioną funkcję, (s. 19), Przegląd ekumeniczny (s. 20)
mają wpływ na to, czym jest Kościół, bo oni właśnie są Kościołem. Dlate i Z prasy (s. 23).
go Kościół, jako wspólnota, ordynuje duchownych, aby nauczali Ewangelii,
usługiwali sakramentami, otaczali ludzi opieką duszpasterską. Ordynuje
również starszych (czyli prezbiterów), aby opiekowali się powierzonymi im
działami pracy, utrzymywali więź między współbraćmi na powierzonym
N A S Z A
O K Ł A D K A :
im odcinku. Ordynuje wreszcie diakonów, aby szczególną troską otaczali
ludzi chorych, samotnych, starych, ubogich. Ordynowanie jednych nie
Po nabożeństwie w kościele Oratozwalnia innych od obowiązku dawania świadectwa słowem i czynem o
wielkich sprawach Bożych i o miłości do ludzi, nie pozwala na pozosta ire w Nimes (patrz: Pod znakiem
krzyża hugenotów, s. 5)
wienie tych spraw „funkcjonariuszom”.
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PAWEŁ KUCIŃSKI

Musicie!
Nie dziw się, że ci powiedziałem:
Musicie się na nowo narodzić.
Jn 3:7

Reformacja, czyli reforma Kościoła, jest proce
sem długotrwałym i zawsze polega na krytyce
stanu bieżącego oraz na powrocie do źródeł
wiary, czyli do Ewangelii. W wieku szesnastym
proces ten przybrał formę wręcz rewolucyjną,
wiążąc się z postaciami Lutra, Kalwina, Zwingliego, Melanchtona, Bullingera, Bucera i wielu
innych. Zwrócili oni umysły i serca chrześcijan
ku prawdom podstawowym, a odwrócili od po
zorów wiary, którymi mamiło się ówczesne
chrześcijaństwo, pogrążone w marazmie, hipo
kryzji, a nawet zbrodni.
Zwrócenie się ku Ewangelii oznacza zawsze
skoncentrowanie się na osobie Jezusa Chrystusa
i Jego zwiastowaniu. A istotą tego zwiastowa
nia jest wezwanie do ciągłej przemiany, do upamiętania i szczerej wiary (Mk 1:15). Koś
ciół to takie zgromadzenie wierzących (ecclesia), które powinno się ciągle reformować. Do
świadczenia wiary nie dziedziczy się bowiem
po przodkach. Jej świadomość jest w każdym
przypadku doświadczeniem jednostkowym, in
dywidualnym i podlega przemianom przez całe
ludzkie życie. Ten proces tworzenia chrześci
janina w chrześcijaninie spoczywa w rękach
Boga. Jedynie On potrafi tworzyć byty istotnie
nowe, jak o tym czytamy w Księdze Objawie
nia: ,,Oto wszystko nowym czynię” (21:4).
Chrześcijanin nie powstaje jako odbitka z „re
ligijnej matrycy”, jako ktoś raz na zawsze
uformowany i nie podlegający zmianom. W je
go duchowym wnętrzu przebiega ciągły proces
myślenia, poszukiwania i odczuwania. Możli
wość przybliżenia się do Boga, jak to pokazali
XVI-wieczni Reformatorzy, nie została zastrze
żona tylko dla niektórych. Wszyscy mają jed
nakowy dostęp do Ojca w niebiesiech, ale zaw
sze i wyłącznie przez wiarę żywą i niekłamaną.
Taik zatem — s o l a f i d e — tyliko przez wiarę
Podstawą przeżycia religijnego jest odczucie i
uświadomienie sobie własnej grzeszności, włas
nego nieprzystosowania do wymagań Bożych,
zawartych w Dekalogu (II Mojż. 20) i w ośmiu
błogosławieństwach (Mat. 5). Kto jest z siebie
zadowolony, kto nie pragnie zmian na lepsze,
ten nie szuka Boga. Pycha zaślepia jednostki,
społeczności i narody. Nasza osobista „reforma
cja” ma polegać na ciągłym uświadamianiu so
bie tej absolutnej prawdy, że potrzebujemy po
mocy, aby przybliżyć się do Boga. Wszyscy
bowiem znajdujemy się w sytuacji syna mar
notrawnego, niegodni nazywać się dziećmi Ojca
w niebiesiech. Ale On, w postaci Jezusa Chry
stusa, wychodzi ku nam ze swą ojcowską mi
łością i ratuje nas, często wbrew nam samym.

Swą ofiarą na Krzyżu zyskuje nam łaskę. Tak
więc s o l a g r a t i a — tylko z łaski. Zdecy
dowanie wyraził tę prawdę Apostoł Paweł w
stwierdzeniu: „Łaską zbawieni jesteście przez
wiarę, nie z was, Boży to daT” (Ef. 2:8).
Odpowiedź, jaką uzyskał na swoje pytanie Ni
kodem podczas nocnej rozmowy z Jezusem, za
wiera zdecydowane wezwanie do przemiany, i
to przemiany zasadniczej, gruntownej, a nie
jedynie powierzchownej. Jezus żąda od nas we
wnętrznego przeobrażenia, wewnętrznej „refor
macji”, która musi dokonywać się przez całe
nasze życie. Jest to chyba najtrudniejsze zada
nie postawione przed człowiekiem. Wielu doś
wiadczyło znikomości własnych ludzkich sił w
pracy nad realizacją tego zadania. Ale Bóg chce
nam ułatwić to zadanie i dlatego dał nam po
znać podstawowe prawdy, które wyrażone są
syntetycznie w wymienionych wyżej hasłach:
sola fide i sola gratia.
Nikt nas tu nie kokietuje. Chrystus mówi sta
nowczo: „M u s i c i e”, a nie: „Dobrze by było,
gdybyście...”. M u s i c i e się odrodzić, m u s i c i e zasadniczo się zmienić, m u s i c i e odrzu
cić to, co złe, niemoralne, smutne. W wierze i
dzięki łasce Bożej to kategoryczne żądanie, po
stawione Nikodemowi i nam, staje się możliwe
do spełnienia; bez wiary i łaski jest niewyko
nalne, przerasta ludzkie siły. Ponieważ wszy
scy zgrzeszyli naruszając wielokrotnie przyka
zania Boże, Jego nakaz miłosierdzia i miłości
bliźniego — przeto wszyscy potrzebują wspar
cia w postaci wiary i łaski. Rozmowa z Niko
demem to rozmowa z tobą i ze mną, z nami
wszystkimi, to głos Boga przez wieki i czasy,
zapisany w Jego Słowie — Piśmie świętym.
I do tego Pisma musimy się zwracać, ilekroć
powstają w nas wątpliwości: „Jak to możliwe,
Panie?” A zatem — s o l a s c r i p t u r a , tylko
na podstawie Pisma.
Tak więc posiadamy trzy zasady, trzy tajniki
Prawdy: tylko przez w i a r ę , tylko przez l a s 
kę i tylko na podstawie P i s m a . Można je
wyrazić jeszcze krócej i zawrzeć w jednej za
sadzie: s o l u s C h r i s t u s , czyli tylko C h r y 
s t u s , bo to w istocie On stał się wypełnie
niem Przymierza z Bogiem i dlatego Biblia na
zywa Go dokończycielem wiary (Hebr. 12:2).
Jedynie w Nim mamy zbawienie, jako dar ła
ski Bożej (Ef. 2:5), a świadectwo o Jego życiu,
śmierci i zmartwychwstaniu znajdujemy w
Piśmie — w Jego Słowie. Największym zatem
osiągnięciem myśli i praktyki Reformacji było
3

zwrócenie się ku Chrystusowi i skoncentrowa
nie wyłącznie na Nim. Nasz Kościół, jako wy
wodzący się z głównych nurtów reformacyjnych, tę zasadę w pełni wyznaje, konsekwen
tnie jej naucza i z Bożym błogosławieństwem
ją głosi.
Nikodem przyszedł do Jezusa ze swymi wątpli
wościami, bo intuicyjnie wyczuwał w Nim Sy
na Bożego. Uznawał Go za autorytet w spra
wach wiary i życia. Można powiedzieć, że Ni
kodem jest naszym prawzoirem. On, tak jak i
my, wątpi. On, tak jak i my, poszukuje. On,
tak jak i my, pragnie Jezusa spotkać. I w koń
cu, on, tak jak i my, odchodzi po takim spotka
niu nie w pełni przekonany. Ale czy my ocze
kujemy odpowiedzi z taką samą powagą jak

Ostojo

Nikodem? Czy tak samo jak on pragniemy
naszego zbawienia i troszczymy się o nie?
Kiedy dziś, 470 lat po wielkich wydarzeniach
1517 roku, myślimy o tej nocnej rozmowie Ni
kodema z Jezusem, czynimy to po to, aby uzmysłowić sobie, że Reformacja będzie prakty
cznie żyła w nas i w naszym zborze tak długo,
jak długo my — jako chrześcijanie i jako lu
dzie obciążeni grzechem — znajdować będziemy
w Jezusie Chrystusie, i tylko w Nim, odpo
wiedź na nasze pytania' i wątpliwości. Jeśli do
Niego, i tylko do Niego, będziemy się zwracać,
kiedy świat w swym obłędzie i przemocy nas
zawiedzie, jeśli w Nim, i tyliko w Nim — w na
szym Panu i Zbawcy — szukać będziemy odpocznienia naszych dusz.

n a s z a ...
Błogosławiony bądź Boże, ostojo nasza.
Z pokolenia w pokolenie pokładamy ufność
w Tobie, ucieczko i siło nasza,
bo Ty jesteś najpewniejszą pomocą
w chwilach zagrożenia i lęku,
kiedy ziemia drży a góry się chwieją,
wichry szaleją i morze się burzy,
kiedy wyziewy i ścieki z fabryk
zatruwają ziemię, powietrze 1 wody,
a chmury radioaktywne zasnuwają niebo.
Wbrew nadziei i wbrew przewidywaniom
w Tobie, Przedwieczny, pokładamy
całkowitą i niezachwianą ufność,
bo ocalić nas przed zwątpieniem
może jedynie wiara.
Chociaż my, ludzie, nieustannie
sprzeciwiamy się Twojej woli
i łamiemy Twoje prawa,
choć jedni na drugich
podnosimy Kainową rękę,
w Tobie, nasz Ojcze, pokładamy
całkowitą i niezachwianą ufność,
bo ocalić nas przed zagładą
może tylko Twa łaska.
Prosimy cię, Duchu Światłości,
pomóż nam odnaleźć tę drogę,
po której prowadzisz swój lud,
spraw, abyśmy przekonali się,
że nie mamy innej możliwości
niż powrót z drogi do nikąd,
że nigdzie nie ma pewnych drogowskazów,
poza tymi, które nam ukazuje
tylko Pismo święte.
Błogosławimy Cię, Boże, ostojo nasza,
Ty bowiem, powodowany miłością,
zesłałeś temu skołatanemu światu
ratunek w osobie Twego Syna,
który jest drogą, prawdą i życiem.
Ty udzielasz nam daru wiary,
Ty darmo dajesz nam swą łaskę,
Ty potwierdzasz świadectwo Pisma
i pozwalasz nam mieć przekonanie,
że tylko przez wiarę,
tylko z Twej łaski,
tylkona podstawie Pisma
spełnia się odwieczne Przymierze,
którego sprawcą i spełnieniem
jest tylko Chrystus. Amen.
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KS. BOGDAN TRANDA

Pod zn akiem k rz y ż a hugenotów

Podróż samolotem ma tę zaletę, że z warszawskiego
Okęcia do genewskiego Cointrin można się dostać
w dwie godziny, ale ma tę wadę, że prawie nic nie
widać. Tu i ówdzie przez dziurę w chmurach uka
zuje się kratkowana powierzchnia ziemi, jakieś nitki
szos i torów kolejowych, czasem plama- jeziora, poza
tym tylko bezkres bitej piany pod pokładem, a w
górze błękit nieba z ognistą tarczą słoneczną. Do
piero blisko celu podróży z piany wynurzają się
szczyty alpejskie z ostrym rogiem Matterhornu i roz
łożystą, majestatyczną sylwetką Mont Blanc. Jesz
cze chwila nad Saleve, która urwistą ścianą, już po
francuskiej stronie granicy, spada ku Genewie, jesz
cze ukazuje się gruby, ośnieżony garb Jury i już sa
molot dotyka betonowego pasa i powoli toczy się
ku jednej z trzech rotund dworca lotniczego.
Drugi etap podróży ma tę wadę, że trwa godzin nie
mal siedem, ale za to z okien ekspresu „Talgo”, łą
czącego Genewę z Barceloną, rozpościera się po obu
stronach wspaniały widok na pasma górskie ciągnące
się nieprzerwanie wzdłuż przełomu i doliny Rodanu,
jeziora Bourget, doliny Izery, wokół Grenoble i dalej
aż do Walencji, skąd pociąg znowu biegnie doliną
Rodanu, by dotrzeć do Awinionu. Warto by tu wy
siąść i zwiedzić miasto, u bram warownego zamku pa
pieży zadumać się nad losami zachodniego Kościoła,
który już wówczas (XIV w.) wołał o dogłębną na
prawę i nawrót do źródeł chrystianizmu. Ale nie czas
teraz wracać do przeszłości. Czekają problemy współ
czesnego Kościoła Reformowanego Francji, który zwo
łał swój doroczny Synod Krajowy do Nimes. W jakieś
pół godziny później pociąg wtacza się na dworzec
stolicy departamentu Gard. Jesteśmy więc u celu pod
róży.
W holu dworca, pod napisem „Synode ERF” stolik,
a przy nim dwóch panów — wyposażonych w plany
miasta i listy delegatów — przyjmuje przybywają
cych z różnych stron kraju i zagranicy uczestników
Synodu, których specjalny autobus zabiera do biura
synodalnego, zorganizowanego w ewangelickim ośrod
ku turystyki i inforihacji przy reformowanej parafii
Petit Tempie w centrum miasta. Ciasne uliczki nie
pozwalają dotrzeć do samego celu — autobus zatrzy
muje się przed Maison Carrśe (Dom Czworokątny),
dumą. Nimes. Ta pięknie zachowana świątynia Diany
jest obok amfiteatru i wieży Magne pamiątką z cza
sów rzymskich.

Część przyjezdnych po zarejestrowaniu się w biurze
Synodu udaje się do hoteli. Są to ci nieliczni, którzy
sami opłacili pokój. Pozostałych miejscowi ewangelicy
zabierają na nocleg do swoich domów. Na osobiste
poznanie się i rozmowy z gospodarzami można po
święcić praktycznie tylko ten czwartkowy wieczór,
7 maja. Rano trzeba się będzie śpieszyć, bo obrady
zaczynają się nabożeństwem o 8,30.
W piątkowy ranek, 8 maja, przy bezchmurnej, ale
chłodnej, jak na południe Francji, pogodzie, rojno i
gwarno robi się na ciasnej uliczce, zamkniętej porta
lem kościoła Petit Tempie, który zanim został zaku
piony przez parafię reformowaną, należał do klaszto
ru ss. urszulanek, gdzie w okresie prześladowań „na
wracano” hugenockie dziewczęta, odebrane rodzicom.
Dziś w tym kościele obraduje Krajowy Synod Kościo
ła Reformowanego nad zagadnieniami katechizacji.
Jest to główne, choć oczywiście nie jedyne, zagadnie
nie, nad którym debatują członkowie Synodu w li
czbie około dwustu osób. Dziewięćdziesięcioro z nich
to członkowie z prawem głosu, delegowani przez sy
nody regionalne, których jest w całej Francji dzie
więć. Są to osoby duchowne i. świeckie, wybierane
w stosunku jeden do jednego, aby w składzie Synodu
stanowili równą liczbę. Pozostałe osoby to członko
wie z głosem doradczym, reprezentujący uczelnie te
ologiczne (profesorowie i studenci), Radę Krajową
Kościoła, Rady Regionalne, różne komisje synodalne,
Francuską Federację Protestancką itp. W kościele,
zaadaptowanym na salę obrad, zasiadają również za
proszeni goście krajowi i zagraniczni, a wśród nich
przedstawiciel Kościoła Ewangelicko-Reformowanego
w Polsce oraz reprezentanci Kościołów w Szwajcarii,
Portugalii, Niemieckiej Republice Demokratycznej,
Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoszech, a także takich
organizacji, jak Światowa Rada Kościołów, Konferen
cja Europejskich Kościołów i in. Wśród gości krajo
wych widać przedstawicieli luteranów, baptystów,
Stałej Rady Reformowano-Luterańskiej, serwisu tele
wizyjnego. Kościół Rzymskokatolicki reprezentowany
jest przez ordynariusza Nimes, ks. bp. Jeana Cadilhaca, i dwu obserwatorów wyznaczonych przez Kon
ferencję Episkopatu: ks. bp. Boffeta, ordynariusza
Montpellier, i o. Damiena Sicarda, byłego eksperta
soborowego, członka ekumenicznej grupy Dómbes.
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Obradom energicznie przewodniczy pani moderator
(prezes) Synodu Nelly Seloron, adwokat z Grenoble.
Synod wymaga sprężystego kierowania, aby w krót
kim czasie dwóch dni można było załatwić wiele
spraw przewidzianych porządkiem obrad.
Uwaga zebranych koncentruje się na sprawach naj
istotniejszych, nie traci się niepotrzebnie czasu na
odczytywanie protokołów i sprawozdań. Te zostały ro
zesłane delegatom w grubych teczkach jakiś czas
przed sesją, aby mogli ze wszystkimi problemami
zapoznać się w domu i od razu przystąpić do dysku
sji nad kwestiami wątpliwymi. Ks. Jean-Pierre
Monsarrat, prezydent Rady Krajowej, w przemówie
niu inauguracyjnym zajął się przede wszystkim omó
wieniem spraw związanych z przyszłorocznym jubile
uszem 50-lecia zorganizowania się Kościoła Reformo
wanego Francji w obecnym kształcie. Przed rokiem
1938 działały we Francji różne niezależne Kościoły
reformowane, które postanowiły się zjednoczyć i wraz
z kilkoma Kościołami luterańskimi oraz innymi o cha
rakterze ewangelickim utworzyć Kościół Reformowa
ny Francji. Jubileusz powinien stać się okazją do
przemyślenia roli Kościoła we współczesnym świecie,
podjęcia debaty nad problemami niepokojącymi
współczesnego człowieka, nad problemami sprawie
dliwości, braterstwa i pokoju. Można się spodziewać,
że jubileusz nie będzie tylko laurką zdobiącą okrągłą
rocznicę, lecz punktem odniesienia, wyznaczającym
nowe perspektywy. Tak stało się właśnie z innym
jubileuszem, trzechsetlecia odwołania edyktu nantejskiego, obchodzonym w 1985 r., o którym pisaliśmy
w „Jednocie” (nr 3, 1986). Po tych uroczystościach
z udziałem prezydenta Republiki znacznie wzrósł
autorytet Kościoła Reformowanego Francji, choć jego
członkowie stanowią niespełna jeden procent ludno
ści.
Jak już wspomnieliśmy, Synod debatował na sesjach
plenarnych i w grupach problemowych nad zagadnie
niem katechizacji. Program debaty obejmuje cały
Kościół — od parafii przez Synody regionalne aż po
Synod Krajowy — i trwa przez kilka lat. Uważa się,
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że jest to sprawa o podstawowym znaczeniu w p ra cy Kościoła i dlatego unika się pośpiechu w podejmo
waniu wiążących decyzji. Chodzi bowiem o dostoso
wanie katechezy do mentalności współczesnego czło
wieka, o wyrażenie treści biblijnych i duchowych ję
zykiem dzisiaj zrozumiałym oraz o objęcie katechezą
nie tylko dzieci i młodzieży, ale również dorosłych..
Synod zastanawiał się nad sprawozdaniem stałej Ko
misji Katechetycznej, która współpracuje z podob
nymi komisjami regionalnymi.
Jedna sesja wieczorna została poświęcona sprawozda
niu Komisji Ewangelizacyjnej, dotyczącemu zagad
nień turystyki. Turystyka stała się problemem spo
łecznym i problemem Kościoła, który poczuwa się do
odpowiedzialności za jego rozwiązanie. Chodzi nie
tylko o zapewnienie miejsc kultu religijnego w regio
nach turystycznych, ale przede wszystkim o objęcie
opieką duszpasterską rzesz ludzkich zmieniających
miejsce pobytu, a także ludności miejscowej, narażo
nej na wstrząsy w zetknięciu się z masami ludzi szu
kających często niewybrednych rozrywek dla wypeł
nienia wolnego czasu.
Drugą sesję wieczorną poświęcono tematowi „Misja
Kościoła wobec świata”. Pastor Jean Domon przed
stawił problemy związane z półgodzinnym programem
telewizyjnym nadawanym w każdą niedzielę. Ekipa
składająca się z pięciu osób przygotowuje 54 emisje
rocznie. Uznano, że jest to najbardziej efektywna i
najtańsza ekipa w Telewizji Francuskiej, niemniej
jednak koszty jej funkcjonowania są dużym obciąże
niem dla budżetu Kościoła. Przygotowuje się progra
my na żywo, przeważnie nabożeństwa z okazji świąt
i uroczystości, a także rejestruje na taśmie i emituje
w późniejszych terminach programy na temat życia
Kościoła i ludzi w różnych regionach. Ta audycja
telewizyjna, zatytułowana „Obecność protestantów”,,
zyskała dużą popularność wśród telewidzów.
Synod wysłuchał też referatu pani Nicole Fischer z
Komisji Misji i Ewangelizacji w Światowej Radzie
Kościołów na temat opracowywanego przez Radę pro
gramu „Pokój, sprawiedliwość i zachowanie stworze-

W pobliżu amfiteatru Ar&nes człowiek odnosi wraże
nie, jakby znalazł się w Rzymie

nia”. Jej mąż, pastor Jean Fischer, generalny sekre
tarz Konferencji Europejskich Kościołów, przedsta
wił działalność i problemy tej organizacji.
Dwugodzinna sesja poranna w niedzielę poświęcona
była decyzjom finansowym, końcowej dyskusji i wy
borowi moderatora Synodu przyszłorocznego.
W czasie tej właśnie sesji pani moderator ogłosiła
wiadomość o tragicznej katastrofie pod Warszawą
samolotu PLL LOT, w której zginęły 183 osoby. W
imieniu Synodu złożyła na ręce przedstawiciela Koś
cioła z Polski wyrazy głębokiego smutku i współ
czucia oraz zapewnienie o przyczynnej modlitwie
francuskich reformowanych.
O godzinie jedenastej uczestnicy Synodu i miejscowy
zbór zgromadzili się w kościele Oratoire na komunij
nym nabożeństwie synodalnym. W nastroju modli
tewnym, przy dziękczynnej pieśni, z refleksją nad
Słowem Bożym, uczestnicy nabożeństwa wypełniający
kościół do ostatniego miejsca przystąpili do sakra
mentu Wieczerzy Pańskiej.
Trzeba jeszcze wspomnieć, że mer miasta Nimes,
Jean Bousquet, wydał dla wszystkich uczestników
Synodu przyjęcie w... klasztorze jezuitów. Dało to okazję do żartobliwych uwag, zwłaszcza że ów klasztor
został wzniesiony w czasach prześladowań hugenotów
na miejscu dawnego ich ośrodka. Obecnie mieści się
tam siedziba władz miejskich, choć nazwę zachowano
— Cloitre des Jesuites.
Przedstawiciel Kościoła polskiego wygłosił krótkie
przemówienie na sesji przedpołudniowej drugiego dnia
•obrad, przekazując dla Synodu w Nimes pozdrowie
nia od mającego się za tydzień zebrać Synodu w Kucowie. Pozdrowienia zostały bardzo serdecznie i go
rąco przyjęte.
Gospodarze postarali się, aby goście korzystając z
przepięknej pogody mogli zwiedzić miasto, które ze
względu na kilka dobrze zachowanych zabytków z
epoki rzymskiej nosi dumne miano „Nimes, la Romę
franęaise” (francuski Rzym). Rzeczywiście, w pobliżu
la Maison Carree czy amfiteatru Arenes, przypomi
nającego do złudzenia w zmniejszonej skali Colosse
um, człowiek odnosi wrażenie, jakby się znalazł w
Rzymie.
Dla ewangelicyzmu francuskiego ma jednak Nimes
znaczenie szczególne. O ile bowiem przeciętna ewan
gelików reformowanych dla całego kraju wynosi około
1%, 0 tyle tutaj wynosi ona procent dwadzieścia. W
Nimes jest sześć parafii, które prowadzą ożywioną
działalność. Tu właśnie, na południu Frnacji, Refor
macja krzewiła się najbujniej, najgłębiej zapuściła
korzenie i najtrudniej ją było zniszczyć w okresie
prześladowań po odwołaniu edyktu nantejskiego.
Na północny zachód od miasta rozciągają się Sewenny,
..góry, w których kamizardowie pod wodzą Jeana

Cavaliera długo walczyli przeciw wojskom królew
skim, opierając się przymusowemu wcieleniu do Koś
cioła katolickiego. Znajduje się tam „pustkowie”,
miejsce, gdzie w tajemnicy zbierali się hugenoci na
nabożeństwa, aby słuchać Słowa Bożego, głoszonego
przez pastorów przybyłych ze Szwajcarii. Reformacja
w Nimes została wprowadzona już w 1532, pierwszy
konsystorz powołano w 1561, a kościół na 5000 miejsc
zbudowano w 1565. Potem, jeszcze przed odwołaniem
edyktu nantejskiego, nastały ciężkie czasy: zburzenie
kościoła, prześladowania, wychodźstwo do krajów
schronienia, potajemne nabożeństwa. Dopiero w 1762 r.
ówczesne władze zezwoliły na ponowne zorganizowa
nie konsystorza, ale jeszcze nie było żadnego kościo
ła. W 1792 r. kościół podominikański został wynajęty
i adaptowany do potrzeb miejscowego zboru, drugi
kościół, po urszulankach, został zakupiony w 1831 r.,
trzeci wybudowano już w drugiej połowie XIX wieku.
W 1938 reformowani z Nimes przystąpili do Zjedno
czonego Kościoła Reformowanego Francji.
Dobrze jest dowiedzieć się niektórych szczegółów z
dziejów naszych francuskich braci. Ich historia była
tyle barwna, co tragiczna. Hugenotów cechowała żar
liwość przywodząca myśl o pierwszych chrześcijanach.
Dlatego nawet surowe prześladowania nie zdołały ich
zniszczyć, ci zaś, których zmuszono do emigracji, wy
warli znaczny wpływ na rozwój tych społeczeństw,
które ich przyjęły. Francuscy reformowani nie są je
dnak zapatrzeni w przeszłość, myślą raczej o swoich
zadaniach wobec społeczeństwa — na dziś i na jutro.
O tym świadczyła też treść obrad Synodu Kościoła
Reformowanego Francji w Nimes.
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D la pokoju i pojednania
R o z m o w a z P a u le m C h r is tia n im ,
o r g a n iz a to r e m „ E k u m e n ic z n e j P o m o c y d la P o ls k i”

GRZEGORZ POLAK — Kończy się powoli pomoc
dla Polski, już nie tyle co dawniej transportów przy
jeżdża do nas z darami, a ty, głowa rodziny, ojciec
czworga dzieci, nadal parę razy w roku z Frankfurtu
nad Menem przywozisz odzież dla dzieci i sprzęt me
dyczny. Jak to się stało, że stworzyłeś instytucję o
nazwie „Ekumeniczna Pomoc dla Polski” (ökumeni
sche Polenhilfe) i jesteś jej szefem, a zarazem kiero
wcą, konwojentem, tragarzem?
PAUL CHRISTIANI — Mniej więcej od 1980 r. do
kładnie śledziłem rozwój sytuacji w Polsce i widzia
łem, że kraj wasz zmierza nieuchronnie ku kryzyso
wi gospodarczmu. Pierwsze sygnały otrzymałem od
„Pax Christi”, organizacji, do której należę. Miałem
już wówczas dwoje dzieci i zdawałem sobie sprawę
z tego, na jakie trudności muszą natrafiać rodzice
w Polsce. Pomyślałem sobie, iż to właściwie „przypa
dek”, że żyję w kraju bogatym i nie muszę się mar
twić, co dzieciom dać do jedzenia czy w co je ubrać.
Pomyślałem sobie również, że gdybym był w ciężkiej
sytuacji, to z wdzięcznością przyjąłbym pomoc od
innych. Przez kilka miesięcy wahałem się, czy mam
się zaangażować w pomoc dla Polski, czy też nie.
W końcu jednak się zdecydowałem, a u podstaw mo
jej decyzji leżało przeświadczenie, że ja, jako chrze
ścijanin, muszę odpowiedzieć na wezwanie ewangeli
czne do niesienia pomocy bliźnim.
G.P. — Nazwa organizacji, którą założyłeś, sugeruje,
iż wspierają ją ludzie różnych wyznań.
P.Ch. — Istotnie. Ma ona ekumeniczny charakter
również dlatego, że pomoc kierowana jest do ludzi
bez względu na wyznanie. Zanim przystąpiłem do
dzieła, zwróciłem się do proboszczów pięciu parafii
we Frankfurcie — dwóch katolickich, dwóch laterań
skich i reformowanej — z prośbą o wsparcie inicja
tywy. Muszę dodać, iż u nas, we Frankfurcie, jest
mniej więcej po 45 proc. katolików i protestantów, a
taka sytuacja wprost narzuca konieczność stałego kon
taktowania się i współpracy. Wszystkie parafie za
deklarowały pomoc, przy czym największe wsparcie
otrzymałem od parafii reformowanej, gdzie pracuje
proboszcz pochodzenia węgierskiego, który wykazuje
ogromne wyczucie dla potrzeb bliźnich. Na margine
sie dodam, iż z racji moich kontaktów z tą parafią
niektórzy moi znajomi nawet żartują ze mnie mówiąc,
że jestem „katolikiem reformowanym”.
Kiedy byli już chętni do pomocy, otworzyłem konto
bankowe. Zwróciłem się też do środków masowego
przekazu, głównie do gazet, o poparcie tej inicjatywy,
choć właściwie nie było to konieczne, gdyż wówczas
ukazywało się sporo publikacji na temat waszej sy
tuacji polityczno-gospodarczej i wielu Niemców spon
tanicznie, na własną rękę organizowało pomoc dla
Polski.
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Organizacja nasza powstała formalnie 12 maja 1981 T.r
we wrześniu tego roku został wysłany pierwszy tran
sport. Uznałem, że bardziej opłaci się zawozić dary
niż posyłać je w paczkach, których aż 30 proc. war
tości pochłaniały opłaty pocztowe.
G.P. — Pomoc nadchodząca do Polski miała dla wie
lu z nas przede wszystkim aspekt moralny i była
odbierana jako przejaw braterskiej, chrześcijańskiej
solidarności. Podaj jednak, proszę, kilka danych, któ
re obrazowałyby rozmiary prowadzonej przez ciebie
akcji.
P.Ch. — Zorganizowałem z pomocą moich przyjaciół
28 transportów (21 przywiozłem osobiście) o łącznej:
wadze 160 ton. Do 1983 r. były to przede wszystkim
artykuły spożywcze, później zaś dostarczaliśmy leki,
sprzęt medyczny oraz ubrania i odżywki dla małych
dzieci. Pomoc ta była kierowana do parafii katolickich
i ewangelickich. W stanie wojennym przekazywaliśmy
też dary internowanym. Jeszcze raz chciałbym pod
kreślić, że zarówno dla mnie, jak i dla ludzi wspiera
jących „ökumenische Polenhilfe”, nie ma znaczenia,
jakiego wyznania są osoby, do których ta pomoc jest
adresowana, natomiast duże znaczenie przywiązujemy
do tego, że robimy to wspólnie — katolicy i ewan
gelicy.
G.P. — Paul, poznaliśmy się na którymś z nabo
żeństw ekumenicznych w warszawskim kościele ewangelicko-reformowanym. Zwierzyłeś się wówczas,
że pragnąłbyś podobne nabożeństwa zorganizować u
siebie, we Frankfurcie. Jednak, jak dotąd, nie doszła
do realizacji tego zamierzenia. Dlaczego?
P.Ch. — Myślę, że nie byłoby trudności z samą or
ganizacją takich nabożeństw. Niemniej jednak osoby,
z którymi na ten temat rozmawiałem, wyrażają oba
wę, czy taka inicjatywa się powiedzie, czy spotka
się z żywszym oddźwiękiem, czyli, krótko mówiąc,
czy ludzie będą na takie nabożeństwa przychodzić.
Brakuje nam trochę odwagi, aby ten zamiar urze
czywistnić.
G.P. — Nie bójcie się. My przed sześciu laty zaczy
naliśmy „na Lesznie” z garstką ludzi, również pełni
obaw. Choć w naszych nabożeństwach nadal uczest
niczy niewiele osób, to jednak zawiązała się już jakaś
wspólnota. Chciałbym cię jeszcze o coś zapytać. Przy
jeżdżasz często do Polski, utrzymujesz kontakty z lu
dźmi różnych wyznań, masz więc chyba wyrobiony
pogląd na sytuację ekumeniczną w naszym kraju.
Jak ją oceniasz?
P.Ch. — Nie jestem jeszcze na tyle dobrze zorien
towany, abym mógł wydawać sądy na ten temat. Je
stem szeregowym chrześcijaninem, nie mam kontak

tów na szczeblu oficjalnym, a informację o życiu Ko
ściołów w Polsce uzyskuję przede wszystkim od przy
jaciół i znajomych. Powiem tylko, że we Frankfurcie
słyszałem opinie — żarówno ze strony katolickiej,
jak i ewangelickiej — iż ekumenia w Polsce nie ma
szans urzeczywistnienia. Tymczasem, po przyjeździe
do was, mogłem się przekonać, że sytuacja wygląda
inaczej, bo istnieje współpraca między Kościołami,
bo są podejmowane różnego rodzaju inicjatywy. Nie
wyobrażam sobie np., aby u nas, w RFN, mogło dojść
do takiego spotkania, jakie macie co roku w Kodniu,
gdzie z całej Polski przyjeżdża kilkaset osób rąprezentujących różne wyznania.
G.P. — W jaki sposób ty, ojciec czworga dzieci, go
dzisz obowiązki rodzinne z działalnością społeczną
i charytatywną? Przecież to pochłania wiele czasu,
tym bardziej że wszystko — począwszy od' zebrania
darów, a na zawiezieniu ich do Polski kończąc —
spoczywa na twoich barkach.
P.Ch. — Powiem szczerze: oczywiście jest to jakieś
obciążenie dla mojej rodziny. Ale gdyby jeszcze raz
przyszło mi wybierać, czy mam pomagać, czy nie,
to bez wahania zdecydowałbym się na tę pierwszą

ewentualność. Myślę, że moje zaangażowanie przyno
si korzyść mojej rodzinie, jest ważne przede wszyst
kim z punktu widzenia wychowawczego dla moich
dzieci. Pamiętam, że miałem pretensję do swoich ro
dziców, że nie potrafili przeciwstawić się wojnie, że
nic nie zrobili dla pojednania między naszymi naro
dami. Dla mnie udział w „Ekumenicznej Pomocy dla
Polski” jest w jakimś sensie pracą dla pokoju i dla
pojednania. Pragnąłbym, aby tak to właśnie było od
bierane.
Zdaję sobie sprawę, że w ten sposób niczego nie na
prawię, ale wierzę, że choć w maleńkiej części mogę
przyczynić się do tego, żeby nasze narody lepiej się
ze sobą rozumiały i żyły ze sobą w przyjaźni.
G.P. — Jest to także życzeniem moim i wielu ludzi
w Polsce. Podziękuj, proszę, wszystkim braciom i sio
strom, którzy wspierają „Ekumeniczną Pomoc dla
Polski”. Pismo święte mówi, że lepiej jest dawać ani
żeli brać. My, Polacy, wolelibyśmy być w roli dają
cych. Nie zmienia to jednak faktu, że jesteśmy wdzię
czni tym wszystkim, którzy nam pomagali i poma
gają.
Rozmawiał Grzegorz Polak

Z b ó r anglikański w W a rs z a w ie 1
Kościół anglikański powstał w
1534 r. po ogłoszeniu niezależności
Kościoła w Anglii od papieża i
objęciu nad nim zwierzchnictwa
przez króla Henryka VIII. Zrefor
mowany Kościół anglikański, podo
bnie jak inne powstałe w XVI w.
Kościoły protestanckie, rozpoczął w
niedługim czasie działalność na
rzecz szerzenia Ewangelii, w tym
wśród Żydów.
Jak pisał D. Woodard, już w XVII
wieku nurty protestanckie w Anglii
przejawiały dużą aktywność w dzie
le misjonarstwa. W 1692 r. opubli
kowano pracę zmarłego Thomasa
Barlone’a pt. „Tolerancja wobec
Żydów w państwie ' chrześcijańs
kim”, w której autor starał się m.in.
wykazać, że tylko środki łagodnej
perswazji mogą przynieść spodzie
wane rezultaty w dziele nawraca
nia Żydów23. Taka postawa będzie
charakteryzowała wszelkie poczy
nania misyjne protestantów. Teza
o zjednywaniu, a nie nawracaniu
siłą Żydów (jak to się działo w
Rosji w XV-XIX w.), stała się re
gułą postępowania.
W tym krótkim artykule o charak
terze przyczynkarskim pragnąłbym

skupić się na działaniach Kościo
ła anglikańskiego na terenie Kró
lestwa Polskiego, później odrodzo
nego Państwa Polskiego, a także
na współpracy anglikanów ze zbo
rami protestanckimi w Polsce,
zwłaszcza zaś na kontaktach z
Kościołem Ewangelicko-Reformowa
nym w Warszawie.

rza Lewisa Waya odbyło się w
1817 r. w Moskwie spotkanie przed
stawicieli Towarzystwa z carem
Aleksanderem I. Pod wpływem roz
mów z Wayem car wydał dwa uka
zy zapewniające ochrzczonym Ży
dom specjalną opiekę i pomoc ma
terialną. Miało to przyciągnąć Ży
dów do placówek misyjnych angli
kanów.

ETAP I. LATA 1821-1854

Spośród
pierwszych
misjonarzy
przybyłych do Warszawy wymie
nić należy właśnie Lewisa Waya i

Pierwszą zorganizowaną placówką
misyjną, zajmującą się krzewie
niem chrześcijaństwa wśród Ży
dów, była Misja anglikańska8, pow
stała na terenie Królestwa Polskie
go w ramach założonego w 1809 r.
Londyńskiego Towarzystwa Krze
wienia Chrześcijaństwa wśród Ży
dów (London Society for Promoting
Christianity amongst the Jews ist
nieje do dziś — przyp. T. W.).
Założycielami Londyńskiego Towa
rzystwa byli m.in.: Lewis Way, prozelita prof. Simeon, dr Marsh, prozelita J. F. Fry, Legh Richmond,
P. Nietschke, G. Niętz, Ramftler.
Z inicjatywy zamożnego misjona

1 A utor n ie om aw ia w tym szkicu p la
ców ek m isjonarzy an glik ań sk ich w B ia
łym stok u , Łodzi, L w ow ie, W ilnie i in 
n ych . P o jęcie „zbór a n g lik a ń sk i“ u ży 
w a w ym ien n ie z „m isja an glik ań sk a “ .
2 l>. W oodard: Nasi bracia oddzieleni,
W arszawa 1972, s. 49; por. też A. T o
k arczyk : P r o t e s ta n t y z m , W arszawa 1980,
s. 80 i 89.
3 „M isje“ w śród Żydów na ziem iach
p olsk ich b y ły
p row adzone już ' dużo
w cześn iej. M iały on e jed nak najczęściej
charakter p ryw atn ych in icjatyw k sięży
k atolick ich , jak np. d ziałaln ość k s. J ó 
zefa T urczynow icza. W XVII w . Józef
Andrzej Z ałuski „fun d u sz u czyn ił dla
k on w ersów “ . M isja
an glik ań sk a
b yłą
zaś pierw szą św iad om ie zap lan ow an ą i
zorganizow aną m isją.

9

A. Salomona. Stacja anglikańska
rozpoczęła właściwą działalność około 1821 r. W tym też roku ukazał
się przetłumaczony na jidysz przez
A. Salomona Nowy Testament.
Anglikanie w krótkim czasie uru
chomili swoje filiały misyjne w
Piotrkowie Trybunalskim (Wendt,
Hoff, Reihardt, Wermelski, Lawren
ce, Deutsch, Baschitzek), Radomiu
(Benni), Lublinie i Poznaniu (Hefter, Handes), Częstochowie i Kiel
cach. Misjonarze anglikańscy dzia
łali też krótko w Kaliszu, Zgierzu
i Suwałkach. Od 1826 r., na mocy
dekretu cara Mikołaja, pierwsza
Misja anglikańska w Warszawie otrzymała zezwolenie na legalną
działalność na terenie Królestwa
Polskiego pod nadzorem Konsystorza Ewangelicko-Augsburskiego.

ziemiach. Podstawę ich działalności
stanowił ukaz z 29 listopada 1875 r.
Do najaktywniejszych, działających
w tym okresie, należeli: J. C. Hart
man, H. Hartman-junior, A. F. Iffland i w okresie późniejszym Rappaport, ks. J. E. Ellis, ks. H. C.
Carpenter i ks. J.E. Landsman i
wielu innych.
Wedle danych statystycznych, w
placówce misyjnej w Warszawie
(pozostałe zlikwidowano, aczkolwiek
pracowano także poza Warszawą)
w latach 1874-1898 ochrzczono 345
Żydów. Dla porównania: na tere
nie Królestwa Polskiego Kościół
Ewangelicko-Augsburski ochrzcił w
tym okresie 213 Żydów, a Kościół
Ewangelicko-Reformowany 306 Ży
dów45. W tym drugim okresie dzia
łalności stacja anglikańska w War
szawie straciła wybitnie na swoim
znaczeniu. Ludność mojżeszowa od
początku wrogo odnosiła się do
działań misjonarzy, których zjadli
wie nazywano „anglikańskimi ko
miwojażerami, łowcami dusz ży
dowskich, rybakami mętnej wody”6.

Wprawdzie według reskryptu MWR
iOP z 28 marca 1920 r. zbór angli
kański mógł działać na terenie ca
łej Rzeczypospolitej, to jednak pra
ca misyjna poza Warszawą była
sporadyczna. Anglikanie działali
przez czas pewien w Kielcach, Kra
kowie, Stanisławowie, we Lwowie
i przez kilka lat w wolnym mieście
Gdańsku.

Misja anglikańska nie była zadowo
lona ze swojej sytuacji prawnej.
Około 1925 r. jeden z jej liderów,
ks. H. C. Carpenter, rozpoczął usil
ne starania o traktowanie zboru
analogicznie do wyznań prawnie
uznanych. Spór dotyczył głównie
możliwości samodzielnego prowa
dzenia ksiąg stanu cywilnego, któ
re — w 'myśl wcześniejszych usta
leń — prowadzone były przez ma
Cały nieomal kraj objęty został
gistrat i urzędy gminne, a w War
działalnością misjonarzy anglikańs
szawie przez X Komisariat policji
kich. ' Głównym ośrodkiem była, opaństwowej. Jedynym wyjściem z
czywiście, Warszawą. Tu przybywa
takiej sytuacji było połączenie się
li najaktywniejsi anglikanie: M’Caul,
Misji z silniejszym partnerem wyz
Becker, O’Neil. Tu też w 1828 r.
naniowym: Kościołem prawnie uotwarto dwie szkoły dla przyszłych
znanym. Takie „unie wyznaniowe”,
misjonarzy. Ich kierownikiem zos
najczęściej o charakterze niefor
tał ks. Smith. Kwitła akcja kolpor
malnym, zdarzały się dość często
towania druków propagandowych. ETAP III. LATA 1918-1939
w okresie międzywojennym. Podo
Do 1852 r. rozpowszechniono 15 000
bne starania — uwieńczone sukce
egzemplarzy Nowego ’ Testamentu Znaczenie Misji anglikańskiej wzro sem — czyniła Misja Barbikańska
(w języku hebrajskim, jidysz, pols sło niepomiernie po zakończeniu 1 w Białymstoku7. Sytuacja obu tych
kim i angielskim) oraz dziesiątki wojny światowej. Kiedy w wyzwo misji była podobna. Obie wyrastały
tysięcy broszur religijnych. Prace lonej Warszawie utworzono przeds z angielskiego gruntu i obie na
anglikanów zahamowało — ale tyl tawicielstwa dyplomatyczne, w tym wiązały współpracę z Kościołami
ko chwilowo — powstanie listopa angielskie, Misja anglikańska „sa reformowanymi: anglikańska z Jedowe. Po 1831 r. Misja anglikańska moistnie” przekształciła się w zbór dnotą Warszawską, barbikańska
nawiązała ściślejsze kontakty z anglikański (przynajmniej w taki zaś z Jednotą Wileńską. Wzajemne
Kościołami: augsburskim i reformo sposób sygnowała swoje dokumenty, stosunki między nimi były jednak
wanym. Wielkie zasługi oddał jej na co zresztą władza „przymykała nieprzyjazne, gdyż obie rościły pre
w tym okresie superintendent Koś oko”). Administracja odrodzonego tensje do przewodnictwa w dziele
cioła Ewangelicko-Reformowanego Państwa Polskiego pragnęła zacho nawracania Żydów na anglikanizm.
ks. Józef Spleszyński.
wania jak najlepszych stosunków Mimo to ich przedstawiciele dopro
W 1854 r. Mikołaj I wypowiedział dyplomatycznych z Anglią i dlatego wadzili do pewnej, choć krótko
wojnę Turcji, za którą stała cała dążyła do jak najszybszego uregu trwałej, ugody. Oto w 1930 r. ks.
Europa Zachodnia, m.in. Anglia. lowania sytuacji prawnej anglika H. C. Carpenter i ks. J. E. LanStosunki dyplomatyczne między Ro nów warszawskich. Regulacje pra dsman z Misji anglikańskiej oraz
sją a Imperium Brytyjskim uległy wne z 1920 r. i z 1930 r. nie zape ks. P. Gorodiszcz i ks. J. Fajans
zaostrzeniu, co zaważyło w sposób wniły jednak zborowi anglikańskie z barbikańskiej złożyli swoje pod
zasadniczy na stosunku rządu car mu pełnych praw wyznaniowych; pisy pod statutem nowo powstałe
skiego do angielskich przybyszów byli oni co prawda tolerowani, ale go „Stowarzyszenia Żydów-Chrześgłoszących Ewangelię. Na żądanie nie uznawani. Rząd polski, a kon
władz carskich anglikanie opuścili kretnie Ministerstwo Wyznań Re
w iastun E w an gelick i“ 1899, nr 2, s.
Królestwo Polskie, a ich majątek ligijnych i Oświecenia Publicznego 459.„ZW
ydaje się jednak, że liczba o ch 
(dalej
skr.
MWRiOP),
nie
mógł
uzostał skonfiskowany. Efekty ich
rzczonych Żydów była zn aczn ie w yższa .
znać
skromnego
liczebnie
związku
pracy odzwierciedla liczba ponad
5 N. S .: Dajcie n a m m isjo n a r zy, „Izrae
religijnego. Misja anglikańska, po lita “ 1897, nr 27, s. 261.
300 ochrzczonych Żydów.
dobnie jak wiele innych misji 6 Zbiór P raw R osyjsk ich z 1906 r., nr
wśród Żydów działających na tere 230, poz. 1728. Cyt. za: N ajw yższy Ukaz
S en atow i
R ządzącem u
z
ETAP II. LATA 1875-1914
nie Rzeczypospolitej, korzystała z Im ienny
uprawnień analogicznych do upra 17 X 1906 r. A rchiw um A kt N ow ych ,
Dopiero z górą po 20 latach, w wnień sekt rejestrowanych na za MWRiOP, sygn . 1374, k. 28-36.
7 T. W iśn iew sk i: Misja B a r b ik a ń sk a w
1875 r., misjonarze anglikańscy po sadzie ukazu tolerancyjnego z 17 B i a ł y m s t o k u , „Jednota” 1986, nr 12, s.
jawili się ponownie na naszych października 1906 r.°.
13-15.
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cijan w Polsce”. Stowarzyszenie ostatecznie upadło około 1934 r.
Tak więc Misja anglikańska w War
szawie weszła na początku lat trzy
dziestych w podległość w stosunku
do Konsystorza Kościoła Ewange
licko-Reformowanego w Warszawie.
Jak pisał dyrektor departamentu
MWRiOP, „Unia taka, nie doktry
nalna, lecz czysto ustrojowo-administracyjna (...), doszła do skut
ku...”. Kościół Ewangelicko-Refor
mowany miał reprezentować anglikanów wobec państwa. Przedstawi
ciele Kościoła anglikańskiego mieli
wchodzić w skład Konsystorza
Kościoła Ewangelicko-Reformowa
nego i brać udział w synodach.
Chociaż władze były zainteresowa
ne tym mariażem (aby pozbyć się
wreszcie kłopotów na szczeblu dy
plomatycznym), sprawa unii nie zo
stała nigdy prawnie sfinalizowana.
Celem takiej unii, jak słusznie za
uważył Jakub Sawicki, było uzys
kanie dla nie uznanego prawnie
fzwiązku religijnego stanowiska i
przywilejów związku religijnego
prawnie uznanego na drodze innej
niż przewidywał artykuł 116 Kon
stytucji Marcowej8.
Zbliżenie anglikanów do Kościoła
Ewangelicko-Reformowanego
na
przełomie lat dwudziestych i trzy
dziestych dało również tym pierw
szym możliwość publicznego wystę
powania w organie prasowym Koś
cioła reformowanego: w „Jednocie”.
Np. ks. Wiktor Buksbazen (anglikanin) opublikował na lamach „Je-

dnoty” (1933, nr 11) artykuł, w któ
rym ustosunkował się do narasta
jącego w III Rzeszy antysemityz
mu9. Anglikanie dysponowali co
prawda własnymi periodykami, ale
miały one charakter propagandowo-religijny i drukowane były w
Anglii, najczęściej w językach he
brajskim i jidysz.
W latach 1923-1934 Misją anglikań
ską oprócz ks. H. C. Carpentera za
wiadywali : ks. J ., E. Landsman, ks.
O. H. Prentki, ks. M. Parsons, ks.
B. Jocz i inni. Misja zajmowała ob
szerne pomieszczenia przy ul. Se
werynów 3 i 5. Najważniejszym wy
darzeniem w dziejach anglikanów
w okresie międzywojennym było
poświęcenie w 1927 r. kaplicy pod
wezwaniem Emmanuela przy ul.
Sewerynów 3. Uroczystość odbiła
się szerokim echem w prasie ewa
ngelickiej w kraju i za granicą. W
riiedługim czasie przy świątyni po
wołano instytut kształcący misjo
narzy, którym kierował ks. J. E.
Landsman (do ok. 1931 r.).
Zbór anglikański nie prowadził
nigdy żadnych działań mających na
celu zjednywanie wiernych spośród
katolików i chrześcijan innych wyz
nań, ograniczając swą misję jedynie
do Żydów. Podobnie działały inne
misje anglikańskie, których z bra
ku miejsca tutaj nie wymieniamy.
Wszyscy właściwie misjonarze re
krutowali się z ochrzczonych Ży
dów, którzy w Anglii otrzymywali
stosowne wykształcenie i przygoto
wanie do tej pracy.

ETAP IV. LATA 1939-1945
W myśl Ustaw Narymberskich hi
tlerowcy za Żydów uważali również
Żydów-chrześcijan i Żydów-bezwyznaniowców. Aryjczykiem był we
dług nich tylko taki osobnik, któ
rego dziadkowie nie należeli do
gminy żydowskiej. Żydzi wychrzci
nie różnili się zatem *niczym od
swoich współbraci wyznających ju
daizm i znaleźli się w utworzonych
przez Niemców gettach. Kronikarz
getta warszawskiego z niechęcią
wspominał o „misjach chrześcijańs
kich”, które miały w tym czasie
wykorzystywać sytuację Żydów i
udzielać im masowo chrztów1®.
Większość misjonarzy anglikańs
kich została zamordowana. O ich
losach
informował
miesięcznik
„Immanuels Witness” (kilka nume
rów w zbiorze T. W.), wydawany
w Anglii.
Po zakończeniu wojny nieliczni an
glikanie opuścili nasz kraj. Misja
anglikańska, podobnie jak Misja
Barbikańska, działa po dziś dzień11.
8 j . S aw ick i: S tudia n a d p o ło że n ie m
p r a w n y m m n iejsz o ści re lig ijn ych w P o l
sce, W arszawa 1937, s. 376.
9 Ks. W. B u k sbazen b y ł reprezentantem
innej m isji: B rytyjsk iego T ow arzystw a
Szerzenia E w an gelii w śród Ż ydów z cen 
tralą w K rakow ie. U trzym yw ał jed nak
ścisłe w ięzy z M isją an glik ań sk ą w
W arszawie.
10 E. R ingelblum : K r o n ik a getta w a r 
sza w sk ieg o , W arszawa 1983, s. 425.
11 Na teren ie E uropy Z achodniej i na
k on tyn en cie
p ółn ocn oam eryk ań sk im .
Centrale znajdują się w A nglii.

OFIARY NA WYDAW NICTW O
Władysław Grabowski — zł 100, Wiktoria Folman — zł 1000, Eugenia Bairylińska — zł 760,
Józef Hotfman — zł 500, Matylda Kamińska
— zł 1000, H. R. D. Wapienica — zł 1000, Pa
rafia Ewang.-Augsb. św. Trójcy w Warszawie
— zł 800, Ks. Włodzimierz Nast — zł 1400,
Bohdan Hyla — zł 3000.

Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękuje
my. Przypominamy, że ofiary na wydawnictwo
.„Jednota” przekazywać można na konto PKO
VIII OM W-wa nr 1586-3854-136 bądź
przesyłać przekazem pieniężnym pod adresem:
Administracja miesięcznika „Jednota”, al.
Świerczewskiego 76a, 00-145 Warszawa.
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WARSZAWSKIE FIRMY EWANGELICKIE
TADEUSZ WŁADYSŁAW ŚWIĄTEK

C u k ie rn ie i k a w ia rn ie Lard elleg o
Rodzina Lardellich wywodziła się z miasteczka Poschiavo, położonego w szwajcarskim kantonie Grau
bünden, i zarazem była pochodzenia włoskiego, jak
na to wskazuje nazwisko. Kanton Graubünden dał
Europie, a w niej i Polsce, wiele dynastii wyśmieni
tych cukierników wyznania ewangelicko-reformowa
nego, prawdziwych mistrzów w swym zawodzie,
między innymi: Lourse*ów, Semadenich, Minich, Tourów czy Zambonich. Ciekawa była rodzina z tych
Lardellich. Wywędrowawszy w 1770 roku ze Szwaj
carii, znaczyli swą drogę cukierniami zakładanymi
od Kopenhagi przez Pampelunę, Palencię i Granadę
w Hiszpanii, następnie Hamburg, Rostock, Warszawę
i ponownie aż po Hiszpanię — Madryt, Burgos i Bil
bao. Coś ich ciągnęło do dalekiej Polski już dawno,
przeglądając bowiem akta stanu cywilnego w Kiel
cach, pod datą 20 października 1837 roku napotykamy
akt zgonu czterdziestopięcioletniego Giovanniego Giacomo Lardellego, tamże zmarłego, mistrza kunsztu
cukierniczego, żonatego z'Janiną Konstancją z Ka
puścińskich. Tu urywa się na pewien czas informacja
o losach rodu Lardellich w Polsce. Kolejnego przed
stawiciela rodziny spotykamy dopiero w wiele lat
później, bo w roku 1884, w Lublinie. Nosił on te same
imiona, co poprzednio odnotowany, którego był może
wnukiem, czego nie da się, niestety, ustalić. Ten dru
gi Giovanni Giacomo Lardelli (1870—1941) zjawił się
w Królestwie Polskim na zaproszenie wuja, Andrzeja
Semadeniego (1802—1886), prowadzącego dobrze pro
sperującą cukiernię „Regionalną” w Lublinie oraz —
w spółce z braćmi — kawiarnię w Ogrodzie Sas
kim w Warszawie. W 1886 roku wuj zmarł przejąwszy się nagłą śmiercią syna, Kacpra (1836—1886).
Młody Lardelli nie został jednak pozostawiony swe
mu losowi, gdyż warszawscy bracia wuja Andrzeja
sfinansowali jego dalszą praktykę, początkowo w Lu
blinie, później zaś w Berlinie, Paryżu i Mediolanie,
a w końcu dopomogli mu w usamodzielnieniu się.
Z Lublina Giovanni Lardelli wyruszył na podbój
Warszawy, gdzie konkurencja wśród cukierników by
ła ogromna z powodu osiedlenia się tutaj wielu cu
dzoziemskich mistrzów. Nie zrażony przeciwnościami,
w 1902 roku otworzył przy ul. Kruczej 49 swój pier
wszy lokal pod nazwą „Pastisseria di Milano”, który
tak charakteryzuje Wojciech Herbaczyński w książce
W dawnych cukierniach i kawiarniach warszawskich:
„... uderzył iście szwajcarską schludnością: śnieżna
biel fartuchów personelu, szczypce do układania cia
stek w pudełkach, ciastka za szklanymi szybami, a
wszędzie emblematy firmy — sylwetka mediolańskiej
katedry — na ścianach, serwetkach, pudełkach i na
niektórych wyrobach...”
Dd specjalności tego zakładu należały tartoletki z
owocami, eklery z kremem z żółtek zaprawionym ka
wą lub czekoladą oraz typowe dla Paryża briosze o
wyglądzie babeczki śmietankowej i smaku przypo
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minającym drożdżową bułkę. Jako jeden z pierwszych
wprowadził Lardelli całą gamę herbatników desero
wych, ponadto — wcześniej nie stosowaną — sprze
daż „na wynos”.
Następna jego cukiernia powstała przy ul. Marszał
kowskiej 80, lecz w dwa lata później została niespo
dziewanie odstąpiona Karolowi Wiśniewskiemu. Dą
żąc do powiększenia swojego przedsiębiorstwa, już w
1905 roku Lardelli nabył kamienicę przy ul. Boduena
5 (u^zbiegu z Jasną) i urządził w niej supernowoczes
ną cukiernio-kawiarnię, której ściany aż po sufit wy
łożone były kafelkami, a podłoga — terakoty. Ogrom
ne lustra bez ram, przeszklone bufety na metalowych
nóżkach i stoliki z blatami z marblitu dopełniały wy
stroju. Produkcja odbywała się na miejscu. W cu
kierni obowiązywał zakaz palenia papierosów, aby,
jak głosiła stosowna tabliczka, „dym nie psuł ciast”.
Niebawem stała się ona ulubionym miejscem spotkań
wykwintnego towarzystwa, a o jej wnętrzu mówiło
się, że jest utrzymane w „stylu lardellowskim”.
Powodzenie nowej firmy było niebywałe, co umiał
wykorzystać zręczny przemysłpwiec zatrudniający na
stanowisku zarządcy zdolnego cukiernika, •Kazimierza
Forkasiewicza, z czasem właściciela popularnej cu
kierni przy ul. Hożej 52 w Warszawie.
W 1907 roku Lardelli zakupił przy ul. Polnej 20/22
dwa duże place na skraju miasta, w pobliżu toru wy
ścigów konnych, i rozpoczął budowę nowoczesnych
zakładów cukierniczych wraz z wytwórnią czekolady,
wzorowanych na podobnych fabrykach szwajcarskich.
Większość urządzeń została sprowadzona z Francji,
a wprawiać je miał w ruch silnik gazowy wytwa
rzający prąd elektryczny. O tej inwestycji G. G.
Lardellego tak pisał w 1909 roku „Tygodnik Ilu 
strowany”: „...oświetlenie elektryczne, mechaniczna
winda do towarów. I wszędzie mnóstwo maszyn. Pra
ca ręczna zredukowana do minimum: człowiek spro
wadzony do umiejętnego kierowania siłami przyrody.
Nie tylko grube i proste czynności powierzono ma
szynom, ale także i skomplikowane, i delikatne, np.
obłuskiwanie migdałów ze skorki odbywa się tu
mechanicznie. Szczególniej wyrób czekolady na spo
sób szwajcarski wymaga wielu różnorodnych ma
szyn, które podają sobie towar, coraz to lepiej wy
robiony, przez trzy piętra, aż w końcu stanie się on
tym smacznym i ponętnym produktem, który zysku
je sobie coraz gorętsze uznanie higienistów, jako
znakomity środek odżywczy”.
Magazyny fabryczne zapełniały się corocznie owo
cami, sokami i konfiturami oraz ziarnem kakaowym,
masą migdałów i rodzynek. Lardelli zatrudniał w
swej fabryce najwybitniejszych specjalistów krajo
wych i zagranicznych. W roku 1909 wyprowadził z
pomieszczeń przy ul. Boduena wytwórnię ciast do
nowych zabudowań przy ul. Polnej, sam zaś lokal
kawiarni poddał przebudowie zleconej znanemu ar-

chitektowi warszawskiemu — Stanisławowi Węgierkiewiczowi.
Po remoncie kawiarnia składała się z dwóch sal,
a nie —• jak poprzednio — z jednej. Pierwsza mia
ła ściany ozdobione powtarzającym się motywem
jarzębinowych gałązek z pożółkłymi liśćmi, prze
wiązanych czerwonymi kokardkami. Druga nato
miast utrzymana była w stylu „staroegipskim”, a
na jej ścianach wił się wstęgą fryz przedstawiający
sceny z dziejów Egiptu. Obsługę w tym zakładzie
przejęły niepodzielnie, specjalnie przeszkolone i jed
nakowo ubrane, kelnerki, co stanowiło wtedy praw
dziwą nowość, ponieważ dotychczas obsługa spo
czywała wyłącznie w rękach mężczyzn. Śmiano się
więc z Lardellego, że ma serce otwarte dla pięk
nych pań, których tłumy okupowały stoliki przez
cały dzień. Była to pierwsza w Królestwie Polskim
kawiarnia przeznaczona wyłącznie dla pań, z czy
telnią bogato zaopatrzoną w żurnale i magazyny ko
biece niemal z całego świata oraz z bilardem i sza
chami.
Wkrótce Giovanni Lardelli otworzył jeszcze trzy no
we, równie wspaniałe, lokale: przy Nowym Świę
cie 27, przy ul. Marszałkowskiej 68 i przy ul. Baga
tela 3 (róg Flory), urządzone z subtelnym smakiem
i elegancją. Szczególnie wielką popularność zyskała
sobie cukiernia na ul. Bagatela, położona w daw
nym ogrodzie malarza królewskiego — Bacciarellego.
Lardelli wybudował tu scenę umożliwiającą organi
zowanie występów. W ogródkowym teatrzyku wy
stawiane były głośne farsy i wodewile w doskonałej
obsadzie, a cała Warszawa nuciła zasłyszane tu arie
i piosenki.
Niestety, odejście z początkiem 1912 roku znako
mitego cukiernika, zarządcy i organizatora „zakła
dów lardellowskich” — Kazimierza Forkasiewicza
— wpłynęło na wyraźne przyhamowanie działalności
firmy. A gdy wybuchła pierwsza wojna światowa,
Lardelli zniknął z pola widzenia. Może wykorzy
stując swe szwajcarskie obywatelstwo wrócił do oj
czyzny? Trudno dociec... Faktem jest, że pod koniec
1914 roku kawiarnię z ogródkiem na ul. Bagatela 3
odkupił jej dotychczasowy szef — Kazimierz Dakowski, natomiast w kwietniu 1916 roku Maria A.
Węgierkiewiczowa notarialnie nabyła dawną kawiar

nię Lardellego przy uJ. Boduena 5, a K. Serkowska
(nie wymieniona z imienia) weszła w posiadanie
lokalu przy ul. Nowy Świat 27. Obie niewiasty
prowadziły do spółki wytwórnię ciast w Warszawie,
przy ul. Żurawiej.
Po zakończeniu działań wojenych i odzyskaniu nie
podległości przez Polskę Lardelli powrócił. Spolsz
czywszy obco brzmiące imiona nazywał się teraz
Jan Jakub. I znowu z całą energią zabrał się do
urządzania nowych lokali. Najpierw powstały dwa:
przy Nowym Swiecie 23 i 25, ale jakoś nie przypadły
do gustu' założycielowi i zostały odstąpione księ
garni „Biblioteka Polska”. Lardelli natomiast skon
centrował się na budowie rotundy przy fabryce na
ul. Polnej 30 (u zbiegu z Mokotowską) oraz cukier
ni: przy ul. Wierzbowej (u wylotu Ossolińskich) i na
wprost dworca (u zbiegu al. Jerozolimskich z Mar
szałkowską).
Szczególnie okazale przedstawiała się pierwsza z
nich, sąsiadująca z torem wyścigów konnych. Lustra,
palmy, tarasy, ogromne tafle szyb wielkiej i małej
sali, estrada umożliwiająca organizowanie działalno
ści rozrywkowej — oto atrybuty nowo otwartego
lokalu, który jednogłośnie nazwała Warszawa „Wiel
kim Lardellim”. Bywali tam koniarze, wówczas lu
dzie dystyngowani, wywodzący się z wyższych sfer,
i cała elegancka stolica. Odbywały się prawdziwe
rewie mody, a na urządzanych przez Lardellego
koncertach występowała m.in. Lucyna Szczepańska,
zwana słowikiem Warszawy. Popisywały się również
duże, nawet sześćdziesięcioosobowe, orkiestry.
Cukiernia-kawiarnia przy ul. Wierzbowej miała
dwie sale: w większej, od frontu, gdzie nie wolno
było palić — serwowano lody i ciastka, w drugiej,
znacznie mniejszej, z małymi stolikami pomieszczo
nymi w zacisznych lożach — podawano kawę, a za
kaz palenia nie obowiązywał.
Nieco inaczej wyglądała kawiarnia w al. Jerozo
limskich, składająca się również z dwóch sal. Jak
wspomina W. Herbaczyński w cytowanej już ksią
żce W starych cukierniach i kawiarniach warszaw
skich, trafiła na łamy gazet z powodu zawalenia
się podłogi.
„...Stało się to w sali z grubą ścianą działową. Po
jednej stronie znajdowały się bufety z ciastkami, po
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5, Sotcy-śurimt 99, MaremUtkaweka B9 i B agatela.

drugiej — stoliki. Pewnego dnia, w godzinie szczy
tu, czyli przy ogromnym tłoku, jeden ze stolików,
wraz z siedzącym przy nim gościem, z trzaskiem
^zapadł się pod ziemię«, a ściślej mówiąc wylądował
w piwnicy. Powstał straszliwy tumult. Wydostanie
się' z cukierni utrudniały spłoszonym klientom obro
towe drzwi. I stała się rzecz paradoksalna: praw
dziwą ofiarą wypadku została jedna z pań, dosłow
nie uduszona w tychże drzwiach, natomiast upadek
do piwnicy skończył się tylko zwichnięciem nogi...”
Okres wspaniałej prosperity został przerwany wy
buchem drugiej wojny światowej. Po kapitulacji
miasta i wkroczeniu wojsk hitlerowskich — Jan Ja
kub Lardelli znów otworzył swoje lokale, z wyjąt
kiem filii przy ul. Wierzbowej, doszczętnie zniszczo
nej podczas wrześniowego bombardowania. Tym
łatwiej mu to przyszło, że był obywatelem Szwaj
carii, państwa tradycyjnie neutralnego. Nawet *v
trudnym dla kraju momencie można było w jego
kawiarniach zapomnieć choć przez krótki czas o
koszmarze okupacji, wypić kawę, zjeść wyśmienite
ciastko i posłuchać muzyki. W 1940 roku w rotun
dzie przy ul. Polnej miało miejsce prowokacyjne
wystąpienie dyrygenta orkiestry, grającej w tym
zakładzie, które obrażało patriotyczne uczucia Po
laków. Odtąd warszawiacy unikali pokazywania się
tutaj. Przybity tym faktem Jan Jakub Lardelli
zmarł nagle w październiku roku następnego. Jego
pogrzeb odbył się na cmentarzu ewangelicko-refor
mowanym w Warszawie.
Cukiernie Lardellego, prowadzone przez żonę i sy
na, dotrwały do Powstania Warszawskiego, podczas
którego uległy całkowitemu zniszczeniu. Syn ich za
łożyciela, urodzony w Warszawie, osiedlił się w
Szwajcarii i choć bywał w mieście swego urodzenia
z misjami Szwajcarskiego Czerwonego Krzyża, nie
pozostał w nim na stałe.
Jan Jakub, czyli Gipvanni Giacomo, Lardelli był
wyśmienitym fachowcem i niepospolitym człowie
kiem. Cechowała go zawsze energia, ogromna i rze
telna wiedza, zmysł organizatorski, bystrość umysłu
i chęć stałego doskonalenia własnego przedsiębior
stwa. Wysoko plasował się w hierarchii zawodowej
i społecznej, jak zresztą wielu jego ziomków przy
byłych ze Szwajcarii, których nobilitowała znajo
mość języków obcych, wszechstronne wykształcenie
i obycie w świecie, a przede wszystkim niepospolita
uczciwość i pracowitość. Mimo że czuł się Szwajca

rem, nie szczędził pieniędzy na cele społeczne — tu,
w kraju swego osiedlenia. Wspomagał zakłady do
broczynne prowadzone zarówno przez władze mia
sta, jak i Kościół, do końca życia pozostając wierny
wyznaniu ewangelicko-reformowanemu. Uczestniczył
w pracach tzw. Ogniska Szwajcarskiego (Home
Suisse), założonego w 1895 roku w Warszawie, przy
ul. Złotej 44, przez Fryderyka Zamboniego — cu
kiernika.
W pamięci bywalców lardellowskich cukierni pozo
staną wspaniałe, niepowtarzalne smakowo paszteciki
z francuskiego ciasta nadziewanego mięsem i grzyb
kami z zakładu przy ul. Boduena, ekierki z ptysio
wego ciasta z kremem wyrabiane na Nowym Świę
cie, serniczki z apetycznym kremem ananasowym
lub morelowym z Wierzbowej itp. Nie miały te wy
roby sobie równych. Dziś wszystkie te wspaniałości
wydają nam się wprost nierealne.
Na koniec mała dygresja rodzinna. Zwykło się mówić,
że to arystokracja bywa kosmopolityczna, tymczasem
okazuje się, że nie tylko ona; O wielkich rodach
cukierniczych można powiedzieć to samo. W okresie,
gdy w Warszawie działał bohater naszej opowieści, w
Hiszpanii występował inny Giovanni Giacomo Lar
delli (1867—1953), może stryjeczny brat warszawskie
go cukiernika, żonaty z Matyldą Matossi z Poschiavo
(1874—1962). W latach 1895—1920 prowadził lokal o
nazwie „Pasteleria Suiza” w Madrycie, później „Cafe
Suizo” w Bilbao i Burgos. Siostra jego, Maria Lardelli
(1862—1921), poślubiła mistrza cukierniczego rodem ze
Szwajcarii — Giovanniego Andrea. Miniego (1862—
1913), założyciela kawiarni w Burgos. Z kolei sio
stra Matyldy Lardelli, Eugenia z Minich (1878—1974),
była żoną Ryszarda Semadeniego (1874—1930), współ
właściciela „Cafe Lourse” w Warszawie. W ten oto
sposób wyjaśnione zostały skomplikowane więzy po
krewieństwa.
Zdaję sobie sprawę, że niniejszy artykuł jest zaledwie
drobnym przyczynkiem do pełnego opracowania bio
gramu Jana Jakuba Lardellego. Ale warto — choćby
w ten szkicowy i skromny sposób — upamiętnić po
stać człowieka, który związał swe losy ze stolicą
Polski i swoją działalnością przyczynił się do wytwo
rzenia tak charakterystycznego dla niej w okresie
międzywojennym klimatu — miasta pełnego czaru
i uroku. Tamta Warszawa bezpowrotnie przeminęła,
utrwalmy więc choć pamięć o niej i ludziach, którzy
w niej żyli.

WYJAŚNIENIE
Niniejszy zeszyt „Jednoty”, ukazujący się jako nr 8, był planowany jako nr 10. Po
przedni zaś, który wyszedł drukiem jako nr 7, miał się ukazać jako nr 9. Zmiany te
zostały spowodowane faktem, że tegoroczny zeszyt podwójny (poświęcony w całości
problemom żydowskim), zaplanowany jako nr 7-8, opóźnia się z przyczyn niezależ
nych od redakcji (ukaże się prawdopodobnie jako nr 9-10). Zmiana numeracji ze
szytu poprzedniego dokonana była w ostaniej chwili przed podpisaniem do druku,
stąd znalazły się w nim pewne niekonsekwencje chronologiczne. Przepraszamy.
Redakcja
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M o je spotkania z Ludw ikiem N o rb lin e m
Z Ludwikiem Norblinem? Czyżbym
był tak stary? Przecież zmarł on
11 grudnia 1914 roku. Więc nie o
osobistych spotkaniach (których w
ogóle nie mogło być, gdyż Ludwik
ostatnie miesiące swego życia spę
dził na kuracji za granicą) będzie
mowa, ale o napotkanych śladach
jego życia.
Pierwsze z całego szeregu takich
spotkań nastąpiło, gdy jeszcze by
łem dzieckiem. Skoro tylko zaczą
łem rozpoznawać, co się dzieje wo
kół mnie, zapoznałem się z wiszą
cym na ścianie naszego mieszkania
portretem, przedstawiającym wąsa
tego pana o twarzy raczej jowialnej
niż surowej. Niebieskie octy współ
grają na tym portrecie z niebieskim
garniturem modela i takimże tłem.
Jest to piękna akwarela, pod którą
umieszczono dedykację i podpis. Ich
wagę i znaczenie pojąłem znaczpie
później: W pamięć pobytu na Capri.
Jul. Fałat. 91. Portret przedstawia
właśnie Ludwika Norblina.
Drugie z nim spotkanie nastąpiło,
gdy przy jakiejś okazji ojciec poka
zywał mi pamiątki rodzinne. Wśród
nich zwróciła moją uwagę karta
wycięta z jakiegoś periodyku z rc»ku 1889, może z „Wędrowca”. W
przeglądzie tygodniowym zamiesz
czono tam notatkę oraz ilustrację
zatytułowaną Z jubileuszu fabryki
Norblina i Wernera. A oto treść tej
notatki:
Na zakończenie zaś winienem wspo
mnieć o pięknej uroczystości jubi
leuszowej, prywatnego wprawdzie
charakteru, która jednak nabrała
cechy publicznej przez sposób ob
chodu i fundacji, jaka się z nią
złączyła; oto w zeszłym tygodniu
właściciele fabryki wyrobów plateroioanych.i srebrnych, pp. Norblin
i Werner, obchodzili dwudziestopięciolecie swojej spółki, a p. Teo
dor Werner z małżonką swą, Albertyną z Norblinów, srebrne wesele.
Uroczystość familijna z uroczysto
ścią fabryczną zeszły się jednego
dnia: dokoła jubilatów skupiła się
liczna rodzina a około sześciuset
pracowników otoczyło ukochanych
swych pryncypałów (ależ się facet
podlizuje — przyp. S.W.), składając
im serdeczne życzenia i cenne po
darki w upominku. Tych darów ju

bileuszowych było wiele: i tak naj
pierw portrety jubilatów, potem
wieniec srebrny na aksamitnej po
duszce zdobionej inicjałami, potem
laura od chłopców fabrycznych,
wspaniały album w srebrnej opra
wie z fotografiami całego personelu,
drugi album z drzewa orzechowego
ze srebrnymi okuciami, zegar mar
murowy, popielnica w kształcie mo
siężnej armaty z lawetą, wykoń
czona misternie i świetnie wypole
rowana przez jednego z pracowni
ków zakładu, p. Klemensa Dętkowskiego, kalekę posiadającego tyl
ko lewą rękę.
Te objawy życzliwości i solidarno
ści robotników i całej administracji
fabrycznej z pracodawcami świad
czą chlubnie o dobrze i uczciwie
postawionym^tosunku między jed
nymi a drugimi. Złota zgoda pano
wać musi w tym zakładzie srebr
nych wyrobów, zgoda nie platero
wana tylko z wierzchu, ale na
wskroś prawdziwa i szczera.
Państwo Wernerowie dla upamięt
nienia pięknego dnia w swojem po
życiu małżeńskim utworzyli hojną
fundację w kwocie 35 000 rb, od
których 6% przeznaczono na stałe
zapomogi roczne dla personelu fa
brycznego i na wsparcia dla sierot
po pracownikach fabryki. Przed
trzema laty w podobnej okazji pań
stwo Norblinowie ufundowali kasę
emerytalną, ofiarowując dla niej
znaczny kapitał w kwocie 50 000 rb.
Po południu dnia jubileuszowego
odbyła się w lesie na Czystem ko
sztem firmy zabawa z tańcami i urozmaiconym programem, podczas
której obowiązki gospodyni spełnia
ły małżonki jubilatów i najbliższe
krewne pp. Norblinów i Wernerów.
Życzono sobie brylantowego wesela
i złotej zgody nadal, a w sercach
wszystkich uczestników tej rodzinno-fabrycznej uroczystości głęboko
zapisała się data 30 lipca 1889 r.
•
M. Gawle wic z
Całą sąsiednią stronę zajmuje ry
sunek wykonany przez Ksawerego
Pillatiego i przedstawiający (u gó
ry) fabrykę widzianą z lotu ptaka,
od strony ulic Żelaznej i Prostej.
Widać też budynek biurowy, który
po II wojnie obcięto przy poszerza
niu ul. Prostej. W jego centralnej
części, od Żelaznej, widoczne jest

wejście, którego dziś nie ma i —
jak daleko moja pamięć sięga —
nie było. Drzwi do portierni są umieszczone po lewej stronie bramy,
a nie po prawej, jak obecnie. Po
obu stronach fabryki znajdują się
portrety moich dziadków: po lowej Albertyny z Norblinów Wernerowej, a po prawej Teodora
Wernera.
Środkowa część ilustracji przedsta
wia zabawę jubileuszową na Czy
stem. Taniec wśród drzew, panie
w sukniach po kostki, panowie w
cylindrach, melonikach, tłum obser
watorów. W głębi karuzela. Na pobrzeżu tej części rysunku umiesz
czono jeszcze szkice: po lewej stro
nie panowie Norblin i Werner
przyjmują życzenia od uroczyście
ubranych panów, po prawej — dwie
młode kobiety szykują smakołyki
na przyjęcie. Wśród nich można
rozpoznać ciotkę moją, Marię Wer
ner, później Meisnerową z Podlodowa. U dołu rysunku — po stronie
prawej — służba donosi kopiaste
tace ciastek. Po lewej — jeszcze
jeden portret. Twarz znajoma...
Ależ tak, poznałem sam! To wąsaty
pan z akwareli Fałata, Ludwik Nor
blin, brat babki Albertyny, tyle że
na czarno-białej rycinie nie widać
jego niebieskich oczu.
Na koniec ilustracja przedstawia
dary otrzymane przez ' jubilatów.
Rozpoznaję znajome przedmioty.
Ten zegar oprawiony w marmur
stał nad kominkiem w podlodowskim salonie w domu mojej ciot*ki, Marii Meisnerowej. Tam też
można się było w słotne dni bawić
armatką wykonaną w brązie wraz
z jaszczykiem. Jak wynika z opisu,
armatka była popielnicą. Pan Gawlewicz nie był chyba mocny w mi
litariach, skoro pisał o armacie z
lawetą, zamiast z jaszczem. Obok
armatki — srebrny wieniec na ak
samitnej poduszce i wspaniała księ
ga. I to też starzy znajomi. W na
szym domu przy ul. Chłodnej 5 w
Warszawie, na kasie pancernej, któ
ra później znalazła się w gabinecie
dyrektora Pichelskiego, leżało pu
dło z wieńcem oraz, w grubym kar
tonowym pudle, księga, którą od
święta, w obecności dorosłych mo
żna było oglądać. Była to księga osobliwa. Jej karty nie z papieru
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Widok falhyki „Norblin, Bracia Buch i T. Werner” przy ul. Żelaznej (ok. 1913)

wykonano, lecz z rozmaitych me
tali nieżelaznych, ze srebrem włą
cznie. I tekstu na tych stronach nie
było, przemawiały one tylko pięk
nymi ornamentami wyciętymi i wy
tłoczonymi w metalu. Pamiętam
m6j zachwyt nad precyzją, pomy
słowością i bogactwem motywów i
nad pracowitością wykonawców tej
pięknej pamiątki.
Tyle wymalował Ksawery Pillati,
spełniając rolę, którą w następnych
dziesięcioleciach przejął fotorepor
ter. Karta z czasopisma z tym jego
rysunkiem stanowi cenną pozycję w
zbiorze rodzinnych pamiątek.
Moje następne spotkanie z wąsatym
panem miało miejsce, gdy zacząłem
zagłębiać się w książkę Stanisława
Łozy pt. Rodziny polskie cudzoziem
skiego pochodzenia osiadłe w War
szawę i okolicach. Oczywiście dla
młodego chłopca było to przeżycie,
gdy w genealogii rodziny Werne
rów znalazł także swoje imię. (Ksią
żkę wydały zakłady graficzne Ga
lewski i Dau, Warszawa 1932—33;
egzemplarze na papierze czerpanym,
numerowane 1—33, oraz 370 egzem
plarzy na papierze bez drzewnym,
numerowane 34—403. Egzemplarz
ojca ma numer 91.)
Genealogię rodu Norblinów i ich
związki z Wernerami opisał szcze
gółowo p. Tadeusz Świątek w swym
cyklu „Warszawskie firmy ewange
lickie”*. Ja pragnę jedynie przypo
mnieć, że siódme z kolei dziecko
Wincentego Konstantego Norblina,
Albertyna Wilhelmina (1843—1912),
wyszła za Augusta Teodora Werne»ra i jest moją babką, a wąsaty pan,
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bohater tych spotkań, to rodzony
brat babki, czyli mój — tak się to
chyba określa — wujeczny dziadek.
I jeszcze jedi\ę. Pan T. Świątek
sporo miejsca poświęcił postaci os
tatniego
współwłaściciela firmy
„Norblin, Bracia Buch i T. Werner”
— Juliuszowi Stefanowi Norblinowi,
używającemu imienia Stefan. Był
on znanym malarzem i ilustratorem.
Urodził się w 1892 r., a zmarł po II
wojnie światowej w USA. Dla mnie
pamięć o nim wiąże się z książecz
ką dla dzieci, napisaną przez moją
ciotkę, Stefanię Szuchową, a ilustro
waną pięknie właśnie przez Stefana
Norblina. Książeczka jest dla mnie
szczególnie cenna, gdyż w pierw
szym wydaniu zawiera dedykację
autorki: Hali, Witowi, Stasiowi i
Marysi ofiarowuję, a pamięci ich
najlepszej mamusi, Zofii z Szuchów
Werner owej, poświęcam. St. S.
Ale powróćmy do głównego boha
tera tego tekstu — Ludwika Nor
blina. Niedawno dowiedziałem się,
że był on ojcem chrzestnym mojej
starszej siostry, Heleny Więcko
wskiej. Istniał wprawdzie wtedy
zwyczaj, że na ojca chrzestnego
prosiło się kogoś możnego, ale moi
rodzice z pewnością nie musieli ’te
go zwyczaju przestrzegać, i jeśli
wybrali Ludwika, to dla jego walo
rów moralnych i bliskości pokre
wieństwa, a może też z tego powo
du, że był bezdzietny i w ten spo
sób włączali go w rozwijające się
życię swej rodziny. Chrześniaczce
ofiarował nie byle jaką pamiątkę
— piękną platerowaną paterę ze
złoconym ornamentem roślinnym,

datą chrztu (13 III 1910) oraz z pię
knie grawerowanym jej monogra
mem i swoimi inicjałami „L.N.”.
Pamiątka ta dziwnym trafem oca
lała i nadal znajduje się w rękach
siostry.
Następne moje spotkanie z Ludwi
kiem Norblinem nastąpiło zupełnie
niespodziewanie i rzuciło snop świa
tła na sprawy, o których nie mia»łem pojęcia. Oto przy pracach nad
redakcją przewodnika po cmentarzu
ewangelicko-reformowanym w War
szawie, opracowanym przez pana
Eugeniusza Szulca, uzyskałem do
stęp do różnych dokumentów war
szawskiego zboru ewangelicko-re
formowanego. Wśród nich napotka
łem imienny wykaz członków Kole
gium Kościelnego od dnia 28 lipca
1839 r. Z dokumentu tego wyczyta
łem, że mój wujeczny dziadek był
członkiem tego Kolegium w latach
1869—1870 i 1883—1886, a ponadto
jego prezesem od roku 1886. Pod
dokumentem tym widnieje nastę
pujące wyjaśnienie: Przepisałem z
tablicy drukowanej, wiszącej w sali
posiedzeń Kancelarii Kolegium Koś
cielnego w Warszawie dn. 25 marca
1908 r. Wacław Woyde. Z tekstu
wynika, że Ludwik Norblin był pre
zesem w momencie redagowania
drukowanej tablicy. Może z racji
pełnionej funkcji inicjował jej po
wstanie? Z dokumentu nie wynika
jednak, jak długo pełnił tę funkcję.
Może w innych dokumentach zbo-

* Patrz „Jed n ota” 1987, nr 7 — „Spółka
A k cyjn a Fabryk M etalow ych »Norblin,
B racia B uch i T. W erner«” — red.

Rodzina Wernerów i Norblinów
w swojej „Swobodzie” k. Marceli
na w sierpniu 1901 r. W fotelu
dziadek autora, Teodor Werner, za
nim jego żona Albertyna z Norbli
nów, pierwszy od lewej w ostatnim
rzędzie Ich syn, również Teodor

rowych, które ocalały po ostatniej
‘wojnie, uda się odnaleźć odpowiedź
na to pytanie. W każdym razie pa
miętać trzeba, że zarówno człon
kostwo w Kolegium, jak i preze
sostwo — to funkcje obieralne. Mu
siał więc Ludwik mieć w kołach
kościelnych dobrą opinię, skoro go
na te stanowiska kilkakrotnie po
woływano. Sceptyk mógłby tu wtrą
cić uwagę, że głównym tego powo
dem był fakt, że Norblin był b o
gaty. Myślę jednak, że zarówno
krańcowy sceptycyzm, jak i krań
cowa naiwność fałszują obraz rze
czywistości. A całej prawdy już się
chyba nie dogrzebiemy.
Skoro uzyskałem dostęp do tekstu
przewodnika po cmentarzu refor
mowanym, poszukałem i znalazłem
jeszcze jeden ślad życia mego wą
satego protoplasty. Oto, co napisano
w biogramie poświęconym rodzinie
Norblinów:
Norblin
Wincenty
(1805—1872),
wnuk znanego artysty malarza na
dworze Czartoryskich, Jana Piotra,
zmarłego w 1830 r. Syn Jana, zmar
łego w 1828 r., założyciela słynnej
w Warszawie firmy odlewów brązo
wych. Wincenty Norblin przejął fir
mę po ojcu i znacznie ją powięk
szył. Firma ta wykonała w 1830 r.
odlew pomnika Mikołaja Kopernika
(dłuta Thorwaldsena). Pochowany
na cmentarzu ewang.-reform, w
Warszawie w kwaterze S, nr 2-18.
W tym samym grobie pochowany
jest Adam Norblin, zmarły w 1902 r.
przemysłowiec i działacz społeczny,
współzałożyciel fabryki pod nazwą
„Norblin, Bracia Buch i T. Wer
ner". Na tym samym cmentarzu w
kwaterze B pod nr 6-39 pochowany
jest syn Wincentego — Ludwik,
zmarły w 1914 r. w wieku 78 lat.
Przejął on po ojcu firmę i rozsze
rzył ją wraz z T. Wernerem o nowe
działy produkcyjne: platerniczy i
wyrobów srebrnych.
Tak dotarliśmy do grobu Ludwika,
a przecież jeszcze nie wszystko o
jego życiu spisane. Oto anegdota,
jaką opowiadał wuj mój, Adolf
Schuch, syn Adolfa. U Norblinów

odbywał się bal. Po wyjściu gości
służąca sprzątając pokoje znalazła
zgubione przez którąś z dam kol
czyki z brylantami. Oddała je za
raz pani domu, a ona pokazała je
bez zwłoki mężowi, mówiąc: „Trze
ba to ogłosić wśród naszych gości.
Właścicielka na pewno się zgłosi”.
Ludwik spojrzał uważnie na kol
czyki i rzekł: „Nie, nikt się nie
zgłosi — to fałszywe brylanty”. I
rzeczywiście, nikt się do nich nie
przyznał.
Kiedyś w Podlodowie Zofia Wojno,
najstarsza córka Marii Meisner z
domu Werner, patrząc na podlodowskie stawy mówiła do mojej sio
stry Heleny: „Gdy ojciec mój kupił
Podlodów, była tu bagnista dolinka
z wijącą się rzeczką Świnką, nie
dostępna i nieużyteczna. Ojciec za
ciągnął dużą pożyczkę od wuja Nor
blina (z pewnością Ludwika), rze
czkę przesunął pod las i spiętrzył,
a dolinkę poprzecinał groblami i
stworzył wzorowe gospodarstwo ry
bne. Gospodarstwo to dawało taki
dochód, że ojciec mógł przed umó
wionym terminem całą pożyczkę
spłacić”. Tak więc podlodowskie
stawy, które dla nas, pokolenia urodzonego w pierwszej ćwierci XX
wieku, stanowiły o uroku Podlodc»wa, powstały dzięki pieniądzom Lu
dwika Norblina.
No i wreszcie ostatnie, jak dotych
czas, spotkanie, tym dziwniejsze, że
oparte na odkryciu dokonanym w
moim domu przed kilku laty, przy
okazji porządków na strychu. Jest
to teczka zatytułowana: Kwitariusz
S.s-rów (co ma oznaczać — sukce
sorów) Ludwika Norblina. Pełno w
niej rozmaitych zestawień finanso
wych, pokwitowań, ale zaraz przy

pierwszym przeglądaniu ich natra
fiłem na list bohatera tych notatek.
Nie spodziewałem się, że na brwinowskim strychu znajdę własnorę
czny list Ludwika. Może czegoś
więcej dowiem się z niego o auto
rze?
Oto treść listu:
Johannisbad, dnia 16 listopada 1914.
Do Teodora i Wacława Wernerów,
jako jednych ze spadkobierców
moich:
Czując się z każdym dniem gorzej,
pragnę
wynagrodzić
Franciszkę
Czajkowską za Jej nieskazitelną
dwudziestoośmioletnią służbę i za
Jej troskliwość i opiekę nade mną,
których dowody składa mi codzien
nie. Mianowicie chcę, aby z mająt
ku mego, jaki pozostawię, wypłaco
na była Jej suma 3000 rb (trzy ty
siące) w gotówce, uważając tę kwo
tę jako dług od Niej zaciągniętyy
to jest, aby od daty dzisiejszej li
czone Jej były i procenty w stosun
ku sześć do sta.
Uważam to jako emeryturę: a gdy
by z tytułu podatku skarbowego
wypadło coś zapłacić, to proszę to
uczynić bez potrącania Jej tego wy
datku, to jest aby w każdym razie
otrzymała całe 3000 rubli. Prócz
tego Franciszka Czajkowska złożyła
u mnie listami zastawnymi miejski
mi rb 3500 (4 i l/°/o), które są w ka
sie mojej, między depozytami w od
dzielnej kopercie — suma ta pocho
dzi z Jej oszczędności zebranych
podczas Jej służby w moim domu.
Jako kobieta opuszczona przez mę
ża swego, nie może ujawnić tego
mienia, przeto proszę Was także,
abyście zechcieli zająć się dobrem
ulokowaniem tego Jej majątku.
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Jubilaci Towarzystwa Akcyjnego
„Norblin, Bracia Buch i T. Werner”
(1903); trzeci od lewej w pierwszym
rzędzie to wsp-omiany Teodor Wer
ner, syn Teodora, dyrektor i wpólwłaściciel firmy

Proszę Was, prócz tego, aby Fran
ciszce Czajkowskiej darować oto
manę w pokoju stołowym, 6 krze
seł, łóżka i komodę w pokoju przej
ściowym, lustro ze służbowego po
koju, maszynę do szycia i stoliczek
spod okna w stołowym (stolik do
kart), po 1/2 tuzina z platerów i
2 lichtarze.
Ludwik Norblin
Poniżej niewyrobionym pismem do
pisano:
— Rubli trzy tysiące sto dwanaście,
kop. 50, a mianowicie 3000 rubli
kapitału i 112 rubli 50 k. procentu
z dyspozycji śp. Norblina od adwo
kata Anca odebrałam. 30 czerwca
1915 r.
Franciszka Czajkowska
List jest napisany na cienkim, se
ledynowym papierze z ozdobnym
monogramem „LN”, drobnym, rów
nym, wyraźnym pismem, chociaż
widać, że ręka trzymająca pióro od
mawiała już posłuszeństwa. W 25
dni po napisaniu tego listu Ludwik
zmarł. Odbiorcami listu byli: stryj
Teodor i ojciec mój, Wacław Wer
ner. Dziadek Teodor nie żył już
wtedy. W kwitariuszu list figuruje
pod pozycją 21.
Bardzo interesująca jest pozycja 22
kwitariusza. Jest to pismo Towarzy
stwa Zachęty Sztuk Pięknych w
Królestwie Polskim — napisane na
papierze z nadrukiem Towarzystwa.
Oto jego treść:
Warszawa, dnia 6 lipca 1915 r. do
No. 159 Pokwitowanie
Komitet
Towarzystwa
Zachęty
Sztuk Pięknych niniejszym kwituje
z odbioru 12 obrazów zapisanych
przez śp. Ludwika Norblina na
rzecz wymienionego Towarzystwa
aktem notarialnym z dnia 6 czer
wca 1914 r. (słowa aktem notarial
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nym z ... skreślono i napisano tes
tamentem prywatnym z dnia 13—26
stycznia 1912 na warunkach zapisu),
a mianowicie:
1) Ostatnie chwile Zygmunta Augu
sta, Jana Matejki,
2) Sąd Parysa, Henryka Siemiradz
kiego,
3) Kurtyna teatru krakowskiego,
Henryka Siemiradzkiego,
4) Ewa, Szyndlera,
5) Najem robotników, Alchimouńcza,
6) A.b.c., Ejsmonda,
7) Pisklęta, Kotsisa,
8) Polowanie, Jul. Fałata,
9) Przy kościele, Kowalskiego,
10) Kozak, Brandta,
11) Targ w Monachium, Bieszczada i
12) Kupidynek (rzeźba w marmurze)
W. Brodzkiego
Dyrektor Administracji. Pieczęć okrągła
„Towarzystwo
Zachęty
Sztuk Pięknych” J. Krywult.
Następną interesującą pozycją z
kwitariusza jest pismo Towarzy
stwa Akcyjnego Fabryk Metalo
wych „Norblin, Bracia Buch i T.
Werner”.
Warszawa, 23 grudnia 1915 r.
Od sukcesorów śp. Ludwika Nor
blina otrzymano na rachunek Kasy
Emerytalnej imienia Norblinów rb.
980.— (dziewięćset osiemdziesiąt rb).
Pod listem podpisy S. Przanowskiego i W. Wernera. List napisany na
blankiecie firmowym z widokiem
fabryki. O ileż więcej tu widać hal
fabrycznych w porównaniu z rysun
kiem z 1889 roku, a mimo to jesz
cze dostrzec można dwa miejsca
obsadzone drzewami, resztkami czę
ści ogrodowej działki. Gdy prakty
kowałem w fabryce w latach trzy
dziestych, już tych części ogrodu
nie było, cały teren zajmował roz-

rastający się zakład. Obok rysun
ku — trzeba to z przykrością stwie
rdzić — orzeł dwugłowy. A dalej •
adres telegraficzny, rachunek prze
kazowy i spis magazynów. Oto one:
Warszawa, Łódź, S. Petersburg, Mo
skwa, Odessa, Ryga, Kijów, Char
ków, Tyflis, Baku, Wilno, Mińsk
Gub Podczas jarmarku: Niżni No
wogród i RBIT. Tego ostatniego
skrótu nie umiem rozszyfrować. Ale
spis pokazuje, jaką rolę musiała od
grywać w gospodarce firmy ekspan
sja na wschód przed pierwszą woj
ną światową.
0 skali życia Ludwika Norblina
może świadczyć dokument stwier
dzający, że: Spadkobiercy śp. Lud
wika Norblina postanowili wypłacić
służbie Zmarłego następujące gra
tyfikacje: Apolonii Łazińskiej, ku
charce, rubli 600, Bronisławie Kra
jewskiej, służącej, rubli 200, Grze
gorzowi Sadowskiemu, stangretowi,
rubli 50, Janowi Michałkowi, szwaj
carowi, rubli 350 oraz opłatę wpisu
w szkole Wawelberga i Rotwanda w
ciągu jednego roku. Gratyfikacje te
zostały wypłacone przez p. Wacława
Wernera, z czego obdarowani ni
niejszym kuńtują.
Z pokwitowań za procenty wypła
cane z zapisu na rzecz instytucji
dobroczynnych i innych można się
zorientować w charakterze i wyso
kości zapisów testamentowych Lud
wika i jego żony Jadwigi Norblin.
Towarzystwo Doraźnej Pomocy Le
karskiej 20 000 rb
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięk
nych w Królestwie Polskim 10 000 rb
Szpital Dziecięcy w Warszawie
10 000 rb
Kolegium Kościelne Zboru ewang.-reform. w Warszawie 35 000 rb
Towarzystwo Opieki nad ubogimi
matkami i dziećmi 20 000 rb
Schronienie dla nauczycielek (Fran
cuzek) 20 000 rb
Warszawskie Towarzystwo Dobro
czynności 15 tys. =(= 5 tys. = 20 000 rb
Schronienie dla paralityków św.
Władysława 6 000 rb.
Poza tym w pokwitowaniach prze
wija się jeszcze Muzeum Rzemiosł
1 Sztuki Stosowanej, Warszawskie
Pogotowie Ratunkowe, a nawet Na*czelny Komitet Narodowy (NKN).

Zapisy dla osób prywatnych nie są
raczej ciekawą informacją. Powta
rzają się tu nazwiska rodzin bliżej
lub dalej skoligaconych: Schuchów,
Wernerów,
Fukierów, Kossako
wskich,
Rogowiczów, Janickich,
Vorbrodtówr Jednakże w celu zo
rientowania się w skali zagadnienia
zajrzyjmy jeszcze tylko do bilansu
za rok 1919, dołączonego do kwitariusza poza numeracją. Rachunek
masy spadkowej jest wykazany w
tym bilansie sumą 1 071 771 rubli
30 kopiejek. Do wyczytania dokład
niejszych informacji trzeba by fi
nansisty. Ja się na tym nie znam.
Na koniec spróbuję dokonać czegoś
w rodzaju rekonstrukcji postawy
i poglądów Jadwigi i Ludwika Norblinów, które doprowadziły do tych
ogromnych zapisów na cele społecz
ne. Może spotkać mnie zarzut, że
zbyt ubogie miałem materiały, aby
takiej rekonstrukcji dokonać. Isto
tnie, materiałów mam niewiele, ty
le, ile przedstawiłem w niniejszym
opracowaniu. Innych materiałów ani
w pamięci, ani w dokumentach nie

posiadam poza... poza czymś tak
nieuchwytnym, ale jednak rzeczy
wistym, jak duch panujący w ro
dzinie. Rzecz subiektywna, rzeczy
wiście, więc i moja rekonstrukcja
będzie subiektywizmem zabarwio
na.
Ośmielam się postawić tezę, że Norblinowie byli ludźmi pracowitymi
i skromnymi. Umieli pracować i oszczędzać. W rodzinnej Francji te
cechy były niezbędne, aby utrzy
mać się na powierzchni życia. No,
ale uwierzyli pogłoskom, że w Pol
sce żyje się łatwiej. Kraj to duży,
bogaty, a mieszczaństwa prawie nie
posiada, nie ma więc konkurencji.
No i zdecydowali się. W nowe wa
runki wnieśli swoje mieszczańskie
cnoty. Zakładali warsztaty, te roz
rastały się, stawały się fabryczkami
i fabrykami. Pewnie nawet nie spo
strzegli, kiedy przekroczyli próg,
za którym zaczyna działać kapitali
styczne prawo: pieniądz rodzi pie
niądz. Gdy ze zdziwieniem, a może
nawet z pewnego rodzaju przeraże
niem spostrzegli, że są naprawdę

WŚRÓD KSIĄŹEk
Gimnazjum
im. Królewny Anny Wazówny w Warszawie
Pod takim tytułem ukazało się opracowanie na temat dziejów jedy
nej ewangelickiej szkoły średniej
dla dziewcząt w międzywojennej
Warszawie. Książka jest zbiorem
artykułów i wspomnień byłych uczennic gimnazjum. Teksty zostały
zebrane i opracowane przez red.
Marię Żytkow (z domu Szeruda),
autorkę wielu inicjatyw wydawni
czych Państwowego Wydawnictwa
Naukowego, współpracowniczkę Ko
misji Pamiątek przy ewangelicko
-augsburskiej parafii Sw. Trójcy w
Warszawie.
Książka została wydana prawdopo
dobnie przez Koło Wychowanek
Gimnazjum. Piszę „prawdopodob
nie”, gdyż nie wydrukowano ani
nazwy wydawcy, ani miejsca i ro
ku wydania. Nie jest również po
dana cena publikacji, wydrukowa
nej techniką małej poligrafii w nie
wielkim nakładzie 500 egz. Należy
przypuszczać, iż wydawcy borykali
się z trudnościami finansowymi i z

brakiem zainteresowania ze strony
,poważnych” oficyn wydawniczych.
Szkoda, że tak się stało, ponieważ
zarówno sam temat, jak i jego opracowanie zasługują na sizerokie
rozpowsze chniende.
Myśl założenia ewangelickiego gim
nazjum żeńskiego powstała już w
1906 r., tzn. wtedy, gdy rozpoczynało
swą działalność męskie Gimnazjum
im. Mikołaja Reja. Ale dopiero w
1924 r. projekty zaczęły nabierać
realnych kształtów. Po pokonaniu
wielu trudności natury finansowej
i administracyjnej (należało m.in.
wykwaterować instytucje mieszczą
ce się w przeznaczonym na szkołę
gmachu przy ulicy Kredytowej 2)
Gimnazjum rozpoczęło działalność
we wrześniu 1925 r. Było to gimna
zjum prywatne, które stosunkowo
szybko uzyskało pełne uprawnienia
szkół państwowych, min. do prze
prowadzania samodzielnych egzami
nów maturalnych. Wysokie koszty
zorganizowania
i utrzymywania

bogaci, postanowili podnieść stopę
życiową. Ludwika stać było na od
poczynek we Włoszech, i to na Ca*pri, mógł sobie pozwolić na stan
greta, a więc też na powóz i konie,
na szwajcara, a więc na solidną ka
mienicę. Z nawyku pracował dalej,
chociaż przecież nie musiał, a bo
gactwo rosło, rosło szybciej niż ich
potrzeby. Coś z tym trzeba było
zrobić. Stąd inwestycje i znaczne
zapisy. Może sprawa wyglądałaby
nieco inaczej, gdyby miał potom
stwo. Ale przecież go nie miał ani
z pierwszego małżeństwa, ani z dru
giego.
Pozostaje pytanie, dlaczego to wszy
stko spisałem. Nie tak łatwo na nie
odpowiedzieć. Materiały wpadały mi
w ręce same, przynajmniej do pew
nego momentu. Później już ich
szukałem. Ale różnych zbiegów okoliezności było stanowczo zbyt
wiele, by móc je uznać za czysty
„(Przypadek”. Ludwikowi Norblinowi należy się pamięć. Chociaż w ta
kiej formie, na jaką mnie stać.

szkoły ponosił właściciel, czyli pa
rafia Sw. Trójcy. W tym celu Ko
legium Kościelne było zmuszone do
sprzedaży kamienicy przy ulicy Ho
żej 8. Oprócz tego szkoła korzysta
ła z ofiar zamożniejszych członków
Kościoła, co pozwoliło na utrzyma
nie wysokiego poziomu nauczania
i niskiego czesnego (duża część uczennic korzystała z różnego rodza
ju zniżek w opłatach, a niektóre
uczyły się bezpłatnie). Dobrze to
świadczy o władzach kościelnych,
które — choć obarczone różnego
rodzaju instytucjami dobroczynny
mi i socjalnymi — podjęły się utrzymywania gimnazjum.
Wychowanki szkoły z nawiązką
„odwdzięczyły” się społeczeństwu,
uczestnicząc w konspiracyjnej dzia
łalności Państwa Polskiego podczas
okupacji hitlerowskiej i biorąc udział w Powstaniu Warszawskim.
W książce omówiono prowadzone
przez szkołę tajne nauczanie oraz
udział wielu uczennic i absolwen
tek w podziemnym harcerstwie, w
Armii Krajowej, w konspiracyjnej
pomocy Żydom, w służbie zdrowia
podczas Powstania. Wielu nauczy
cieli i wychowanek przypłaciło tę
działalność męczeńską śmiercią w oboizach, na Pawiaku i w innych
miejscach kaźni narodowej. Dziew
częta ginęły również śmiercią żoł
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było związanych wiele osób z na
szego Kościoła. Niestety, niektóre
przytoczone dane są niedokładne.
Wśród uczennic ok. 50% stanowiły Na przykład na liście grona nau
ewangeliczki obu wyznań. Reszta czycielskiego występują księża Je
— to katoliczki, żydówki, a nawet rzy Jeleń i Ludwik Zaunar. W uwy znawczynie prawosławia i isla wagach podano jedynie enigma
mu. W szkole panowała zatem eku tyczną informację, że duchowni ci
meniczna atmosfera, co w dużym zmarli podcżas okupacji, podczas
stopniu było zasługą dyrektorki — gdy powszechnie wiadomo, że zo
Heleny Bursche. Gimnazjum mogło stali oni zamordowani przez hitle
szczycić się wieloma poważnymi o- rowców (dokładniejsze dane można
siągnięciami naukowymi, sportowy znaleźć np. w opublikowanej przez
mi i wychowawczymi. W książce wydawnictwo „Zwiastun” książce
opisano m.in. działalność różnego pt. W cieniu śmierci, a także w ar
rodzaju kół naukowych, ogniska tykułach na łamach „Jedinoty”). Ta
metodycznego dla nauczycieli histo kie potraktowanie postaci wybit
rii ze wszystkich szkół warszaw nych księży ewangelickich razi czy
skich, spółdzielni uczniowskiej, dru telnika, tym bardziej że dokład
żyny harcerskiej oraz kół artystycz niejsze dane zestawiono przy naz
nych. Oddzielny rozdział poświęco wiskach innych osób zamordowa
no dziejom sztandaru szkolnego. nych lub poległych w czasie wojny.
Książka zawiera również ilustracje Gimnazjum im. Anny Wazówny
(fotografie archiwalne, plany bu reaktywowano po wojnie. Dyrektor
dynków) i listy nazwisk nauczycie ką nadal była Helena Bursche, wy
li, maturzystek oraz osób zmarłych bitny pedagog i działacz kultury.
w okresie okupacji. Z lektury oma Jednak już w 1949 r. decyzją ad
wianej publikacji wynika, że z ministracji państwowej szkołę zam
Gimnazjum im. Anny Wazówny knięto. Likwidacja tej zasłużonej
nierską w walczącej Warszawie, peł
niąc służbę w szpitalach, w łącz
ności itp.

PRZEGLĄD

W. Z.

E K U M E N IC Z N Y

Z ZAGRANICY

# Przed czterdziestu laty powołano
do życia Światową Federację Luterańską. Z okazji tego jubileuszu
odbyły się (4—6 VII) w katedrze w
Lund, która była świadkiem tamte
go wydarzenia, uroczystości z udzia
łem przedstawicieli Kościołów Luterańskich z całego świata oraz wielu
gości z bratnich Kościołów chrześci
jańskich. Ks. Gunnar Staalsett, se
kretarz generalny SEL, za główne
zadanie Kościołów chrześcijańskich
uznał „zewangelizowanie zsekularyzowanej Europy”. Kościoły muszą
w konkretny sposób odnieść się do
obecnej sytuacji, gdy z jednej stro
ny pustoszeją świątynie, z drugiej
zaś u wielu ludzi ujawnia się coraz
silniejsze pragnienie przemiany du
chowej. Naśladowanie Jezusa ozna
cza w dzisiejszych czasach sprzeciw
także wobec wojny atomowej, bez
względnego wyzysku oraz polityki
apartheidu. Rolą SFL są takie dzia
łania, w wyniku których umocni
się pokój i sprawiedliwość, a prawa
człowieka i godność osoby ludzkiej
będą respektowane.
Z kolei sekretarz generalny ŚRK,
ks. dr Emilio Castro, wezwał Ko

20

placówki była wyrazem szerszego
procesu: walki z wszelkiego rodza
ju niezależnymi instytucjami kultu
ralnymi w epoce stalinizmu. Hele
na Bursche ograniczyła swą aktyw
ność do terenu II Parafii Ewange
licko-Augsburskiej w Warszawie.
Zmarła w 1975 r. Jej postać zasłu
guje na oddzielne opracowanie,
również ze względu na jej zaanga
żowanie się w sprawy mazurskie
w okresie międzywojennym.
Na zakończenie należy podkreślić,
że — mimo usterek — omawiana
książka jest bardzo wartościowa i
zawiera mnóstwo bezcennych ma
teriałów historycznych. Powinna
być koniecznie wydana w „normal
nej” postaci, np. w warsawiamistycznej serii PIW-u, w której wydano
już monografię o V Liceum Ogól
nokształcącym im. ks. Józefa Po
niatowskiego w Warszawie. Byłaby
to okazja do rozwinięcia różnych
kwestii szczegółowych, uzupełnienia
materiałów statystycznych, zwięk
szenia liczby ilustracji itp.

ścioły chrześcijańskie, aby szczegól
ną uwagę poświęciły krajom wyso
ko uprzemysłowionym, gdzie kult
Żywego Boga wypierany jest często
przez kult dóbr materialnych. Ruch
ekumeniczny (którego ważną część
składową stanowi Światowa Fede
racja Luterańska) musi, jako „na
rody zjednoczone _ w modlitwie”,
skutecznie przeciwstawić się tym
tendencjom.
Papież Jan Paweł II w przysłanym
okolicznościowym orędziu wezwał
Kościoły chrześcijańskie, aby „przy
czyniały się do uśmierzania ducho
wego głodu, który tak wyraźnie
rzuca się w oczy w naszym świę
cie”. Ludzkość u progu trzeciego ty
siąclecia potrzebuje „odnowionej ewangelizacji” — głosi orędzie. Pa
pież wypowiedział się również za
większym zbliżeniem między kato
likami i luteranami. Podobnie prze
wodniczący watykańskiego Sekreta
riatu ds. Jedności Chrześcijan, kard.
Jan Willebrands, który przekazywał
orędzie Jana Pawła II, wyraził w
swoim wystąpieniu ubolewanie, że
między katolikami a luteranami nie
istnieje jeszcze pełna wspólnota
wiary i pełne pojednanie. Uznał za
konieczne pogłębienie dotychczaso

wego dialogu teologicznego, bo tyl
ko na tej drodze można będzie
osiągnąć prawdziwą jedność między
wyznawcami obu tradycji chrześci
jańskich.
# Bezpośrednio po obchodach ju
bileuszowych zebrał się Komitet
Wykonawczy SFL (6—15 VII, Viborg, Dania). W związku ze śmier
cią prezydenta Federacji, bp. Zol
tana Kaldy’ego, powierzono jego
funkcję (do 1990 r., tj. do następ
nego Zgromadzenia Ogólnego) 60-letniemu biskupowi Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Krajowego
Bawarii (RFN) — Johannesowi
Hanselmannowi, który w swoim
kraju rozwinął wzorową współpracę
z Kościołem Rzymskokatolickim.
Wkrótce po wyborze oświadczył on,
że szczególnie zależy mu na wzmo
cnieniu więzów z Kościołami człon
kowskimi w Europie Wschodniej.
W październiku br. odwiedzi Ko
ściół Ewangelicko-Augsburski w
Polsce i przy tej okazji pragnie się
spotkać z Prymasem, ks. kard. Jó
zefem Glempem.
Podczas posiedzenia w Viborgu Ko
mitet Wykonawczy przyjął w poczet
członków ŚFL Kościół Ewangelicko-

-Luterański Malawi (4000 wiernych,
26 zborów i stacji kaznodziejskich).
W ten sposób SFL osiągnęła liczbę
105 Kościołów członkowskich.
Na miejsce obrad VIII Zgromadze
nia Ogólnego Światowej Federacji
Luterańskiej w 1990 r. wybrano
brazylijskie miasto Kurytybę, gdzie
żyje ok. 7000 luteranów.

0 „Wspólnie na drodze do widzial
nej jedności” — tak brzmiał temat
zwołanej po raz piąty przez SRK
konsultacji (1 — 8 VII, Poczdam)
przedstawicieli 30 ewangelickich
Kościołów unijnych z całego świa
ta. Przedmiotem debaty były współ
czesne modele jedności, misji i dia
konii oraz regionalne działania
zmierzające do osiągnięcia jedności.
Zapoznano się ze stanem tych dą
żeń unijnych na Madagaskarze, w
Indonezji, Indiach, Belgii, Włoszech
1 USA. Gospodarzem spotkania był
Ewangelicki Kościół Unijny, który
powstał przed 170 laty z połączenia
w jednej organizacji kościelnej lu
teranów i reformowanych niemiec
kich. Jest to najstarszy ewangeli
cki Kościół unijny na świecie.

0 W Genewie opublikowano 2 lipca br. wspólne oświadczenie SRK
1 Kościoła Rzymskokatolickiego po
tępiające rasizm jako „grzech prze
ciw godności człowieka i jedności
rodziny ludzkiej”. Na gruncie Bi
blii wszystkie Kościoły chrześcijań
skie muszą jednoznacznie odrzucić
wszelką dyskryminację rasową i et
niczną. Kościół katolicki i Kościoły
członkowskie SRK — czytamy dalej
w oświadczeniu — są zgodne co do
tego, iż rasizm przybrał szczególnie
złowieszczą postać w systemie apar
theidu. Dlatego Kościoły muszą uczynić jeszcze większy wysiłek,
aby „przezwyciężyć tę szczególnie
haniebną formę rasizmu”.

0 SRK wezwała do skuteczniej
szych działań przeciwko zjawisku
bezrobocia na świecie. W opubliko
wanym ostatnio w Genewie studium
pt. „Praca, zatrudnienie i bezrobo
cie” wyrażono ubolewanie, że Koś
cioły protestanckie w Europie nadal
wykazują skłonność do stawiania na
tej samej płaszczyźnie praw kapi
tału oraz praw pracobiorców i bez
robotnych. Dokument postuluje, aby
Kościoły, kierując się nową etyką
pracy, otoczyły specjalną troską
bezrobotnych i ludzi dyskrymino
wanych w miejscu pracy. W 24 naj
bardziej uprzemysłowionych krajach
świata co 10 osoba jest bez pracy,

w Azji bezrobocie sięga 26%, w Af
ryce 40%, w Ameryce Łacińskiej
nawet 60%.

0 „Święci a wzorce osobowe” —
tak brzmiał temat 21 międzynaro
dowego seminarium zorganizowane
go przez luterański Instytut Badań
Ekumenicznych w Strasburgu (1 —
10 VII). Wysłuchano m.in. referatów
poświęconych kultowi świętych w
tradycji katolickiej i prawosławnej.
Dla wielu ewangelickich uczestni
ków seminarium zapoznanie się z
żywą tradycją kultu świętych było
nowym doświadczeniem, bo o ile
święci w Kościele prawosławnym
1 rzymskokatolickim są stale obecni
w nabożeństwie i modlitwie, o tyle
Kościoły Reformacji dopiero odkry
wają ów „obłok świadków”, który
zachęca i pobudza swym przykła
dem do składania świadectwa i słu
żby.

0 W nawiązaniu do ubiegłorocznego
Dnia Modlitw o Pokój w Asyżu,
zainicjowanego przez Jana Pawła
II, odbyło się na początku sierpnia
br. na górze Hiei w pobliżu Kioto
kilkudniowe międzynarodowe spot
kanie modlitewne wyznawców róż
nych religii, zorganizowane przez
Japoński Komitet Międzyreligijny z
okazji 1200 rocznicy założenia na
górze Hiei świątyni buddyjskiej. 4
sierpnia o godz. 15.30 czasu miej
scowego rozdzwoniły się w Japonii
dzwony wszystkich świątyń. O tej
samej porze rozległo się bicie dzwo
nów w Rzymie, Asyżu i Canterbu
ry. Uczestnicy spotkania udali się
także do Hiroszimy, gdzie uczestni
czyli w obchodach pamiątki zrzuce
nia bomby atomowej na to miasto.
Na zakończenie spotkania ogłoszo
no wspólny dokument, w którym
stwierdza się, że wszystkim ludziom
na świecie powinno być szczerze
przedstawione przez wyznawców
różnych religii pragnienie pokoju.
W spotkaniu uczestniczyły oficjal
ne delegacje Światowej Rady Ko
ściołów i Watykanu.

0 We Fryburgu szwajcarskim od
było się (12—17 VII) kolokwium na
temat „Przezwyciężania uprzedzeń”,
zorganizowane przez Międzynarodo
wą Radę Chrześcijan i Żydów z okazji 40-lecia istnienia tej organi
zacji. Przypomnijmy, że powołana
ona została do życia w 1947 r. pod
czas międzynarodowej konferencji
w Seelisbergu, w kantonie Uri, z
inicjatywy brytyjskiej i amerykań
skiej Rady Krajowej Chrześcijan

i Żydów. Przyjęto wtedy dziesięć
tez, które mówiły o żydowskich ko
rzeniach chrześcijaństwa, o przyka
zaniu miłości — Boga i bliźniego —
jednakowo obowiązującym chrześci
jan i Żydów, a także o tym, że Ży
dów nie należy obarczać winą za
śmierć Chrystusa. Spotkanie we
Fryburgu zgromadziło 250 chrześci
jan i Żydów. Z Polski obecny był
bp Henryk Muszyński, przewodczący Podkomisji Episkopatu ds. Dialo
gu z Judaizmem.

0 W katedrze anglikańskiej w Co
ventry odbyła się w połowie lipca
br. VI Konwencja Europejskiego
Rozbrojenia Nuklearnego z udziałem
tysiąca uczestników. Wielu mów
ców domagało się skoordynowania
inicjatyw pokojowych w Europie
1 działań, które zmusiłyby wielkie
mocarstwa do zawarcia porozumie
nia w genewskich rokowaniach roz
brojeniowych. Podczas spotkania
zwracano nie po raz pierwszy uwa
gę na symboliczny wymiar spotka
nia w Coventry, mieście, które Her
man Goring kazał zrównać z zie
mią. W gruzach legła też katedra.
Odbudowana na nowo, stanowi ona
dzisiaj ważny ośrodek międzyna
rodowej i ekumenicznej działalności
w dziedzinie pojednania.

0 Przyjęciem dokumentu zatytuło
wanego „Implikacje Ewangelii” za
kończona została pierwsza faza trze
ciej tury dialogu między przedsta
wicielami Kościołów luterańskich i
Kościoła episkopalnego (anglikań
skiego) w USA. Dokument zostanie
ogłoszony na początku 1988 r. W
drugiej fazie dialogu przewiduje się
dyskusję nad anglikańskim „Modli
tewnikiem powszechnym” (Book of
Common Prayer) i dwiema luterańskimi księgami wyznaniowymi —
„Konfesją augsburską” i „Małym
katechizmem” Lutra.
0 W -Rzymie odbyło się czwarte
spotkanie przedstawicieli watykań
skiego Sekretariatu ds. Jedności
Chrześcijan i Światowego Związku
Baptystów. W ramach ogólnego te
matu „Nasze wspólne świadectwo
wobec świata” dyskutowano nad na
stępującymi zagadnieniami: ewange
lizacja a prozelityzm, wolność i jej
granice — problem stosunków mię
dzy Kościołem a państwem, świade
ctwo pierwotnego chrześcijaństwa
w Rzymie. W rozmowach wzięło
udział po 6 przedstawicieli obu
stron. Oficjalny dialog między
przedstawicielami
obu
wyznań
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rozpoczął się w 1984 r. i zapla
nowany został na 5 lat. Katolicy
i baptyści pragną dojść w nim do
rozpoznania podobieństw i różnic
w zakresie doktrynalnym, eklezjal
nym, pastoralnym i misyjnym.
# W prawosławnym klasztorze
Świętej Trójcy w Zagorsku k. Mo
skwy odbyły się pod koniec lipca
uroczystości związane z 650-leciem
jego istnienia. Założycielem klasz
toru był św. Sergiusz z Radoneża.
Klasztor jest od stuleci ośrodkiem
życia duchowego i kościelnego pra
wosławia rosyjskiego. W jego murach mieści się też Moskiewska Akademia Duchowna, która kształci
przyszłych kapłanów.
Ф „Miłość Boża usuwa bojaźń” (I
Jn 4:18) — taki będzie temat Ty
godnia Modlitwy o Jedność Chrze
ścijan, obchodzonego od 18 do 25
stycznia 1988 r. przez cały świat
chrześcijański. Od 20 lat program
Tygodnia Modlitwy opracowywany
jest wspólnie przez Komisję „Wiara
i Ustrój” ŚRK oraz watykański Se
kretariat ds. Jedności Chrześcijan.
ф Z opublikowanej niedawno przez
Światowy Związek Baptystów sta
tystyki wynika, że w 1986 r. liczba
baptystów wzrosła na świecie o mi
lion osób i wynosi obecnie 35 min
(130 000 wspólnot lokalnych, czyli
zborów). Największy wzrost odno
towano w Ameryce Północnej —
812 tys. nowych członków. Na kon
tynencie tym żyje już prawie 30
min wyznawców baptyzmu. W Azji
przyrost wyniósł 58 tys. (ogólna li
czba: 1,9 min), w Afryce — 30 tys.
(ogólna liczba: 1,3 min), w Ameryce
Południowej — 4000 (ogólna liczba:
800 tys.). W Europie, po wielolet
nim okresie zmniejszania się liczby
członków, w roku 1986 odnotowano
przyrost o 1 900 osób. Żyje tu 1.1
min baptystów, w tym ok. 6000 w
Polsce.
# W Rzymie odbyło się w dniach
15-16 czerwca br. doroczne posie
dzenie Wspólnej Grupy Doradczej
do spraw współpracy Światowej
Rady Kościołów i Kościoła Rzyms
kokatolickiego w dziedzinie myśli
i działalności społecznej. Poświęco
ne ono było przede wszystkim spra
wie wspólnego stanowiska Kościo
łów wobec rasizmu jako grzechu
przeciw godności jednostki i jed
ności rodziny ludzkiej. Osiągnięto
zasadniczą zgodność w rozumieniu
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podstaw biblijnych uzasadniających
odrzucenie wszelkich form dyskry
minacji i ucisku ze względu na
przynależność rasową, kolor skóry,
pochodzenie społeczne lub etniczne.
Stwierdzono jednomyślnie, że wszel
ka dyskryminacja jest sprzeczna z
misją jednoczenia wszystkich ludzi,
jaką Chrystus powierzył swemu
Kościołowir Uczestnicy spotkania
rozpoczęli też dyskusję nad sprawą
wolności religijnej. Ustalono, że je
den przedstawiciel ŚRK i jeden
przedstawiciel* Watykanu przygotu
ją na spotkanie w 1988 r. wspólny
tekst poświęcony temu zagadnieniu.
# W Boldern (Szwajcaria) obrado
wała w dniach 14-16 czerwca br.
Wspólna Komisja Konferencji Koś
ciołów Europejskich (zrzeszającej
117 Kościołów prawosławnych, pro
testanckich i starokatolickich na
szego kontynentu) i rzymskokatolic
kiej Rady Konferencji Episkopatów
Europy (CCEE). Wspólna Komisja
zajęła się przygotowaniem IV Euro
pejskiego Spotkania Ekumeniczne
go, które odbędzie się w Erfurcie
(NRD) jesienią 1988 r. Jego tema
tem będzie prośba z Modlitwy
Pańskiej: „Przyjdź Królestwo Two
je”. Poprzednie spotkanie odbyło
się w październiku 1984 r. we włos
kiej miejscowości Riva del Garda.
Wspólna Komisja zajęła się też
przygotowywaną przez KKE na rok
1989 konferencją poświęconą zagad
nieniom pokoju i sprawiedliwości.
Strona rzymskokatolicka ma wkrót
ce podjąć decyzję w sprawie włą
czenia się w przygotowania do tej
konferencji.
# W miejscowości Chania na Kre
cie odbyło się w dniach 28 maja
do 2 czerwca br. czwarte spotkanie
Wspólnej Komisji Luterańsko-Prawosławnej poświęcone wzajemnej
relacji między Pismem św. a Tra
dycją. Ogłoszony na zakończenie
obrad komunikat zwraca uwagę na
trudności w dialogu teologicznym
między prawosławnymi i luterana
mi. Występujące kontrowersje do
tyczą jednak niekiedy nie kwestii
merytorycznych, lecz raczej termi
nologicznych i mimo trudności pra
ca postępowała naprzód. Ważne by
ło stwierdzenie, że polemika refor
matorów „z tradycjami ludzkimi”
nie była skierowana przeciw Świętej
Tradycji, takiej, jak ją rozumieją
prawosławni. Piąte spotkanie, które
odbędzie się w maju 1989 r., zajmie
się problemem „Pismo i Tradycja w
Kościele”.

# Prymas Kościoła Rzymskokato
lickiego w Polsce, ks. kard. Józef
Glemp, przebywał w dniach 13-17
maja br. w Norwegii, po czym udał się do Szwecji, skąd 22 maja
powrócił do kraju. Program podró
ży obejmował spotkania z czołowy
mi przedstawicielami narodowych
Kościołów luterańskich w obu kra
jach, rozmowy z politykami i przed
stawicielami organizacji charyta
tywnych oraz kontakty z Polonią.
Zapytany o cel podróży do obu
krajów, kard. Józef Glemp od
powiedział, że pragnął osobiście
podziękować ich mieszkańcom za
pomoc świadczoną Polsce w okre
sie kryzysu. Chciał także spotkać
się z przedstawicielami tamtejszych
Kościołów ewangelickich i umocnić
z nimi więzi w imię rozwijania
kontaktów ekumenicznych.
# Synod krajowy Kościoła Refor
mowanego na Węgrzech wybrał bp.
Karoly Totha na stanowisko bisku
pa naczelnego Kościoła. Dotychczas,
przez 27 lat, Kościołem kierował bp
Tibor Bartha, który przeszedł w
stan spoczynku. Zastępcą bp. Totha
został bp Attila Kovacs. Kościół Re
formowany na Węgrzech dzieli się
na cztery diecezje i ma dwa milio
ny wiernych. Bp Toth jest znanym
międzynarodowym działaczem eku
menicznym i pokojowym. Pełni po
za tym funkcję prezydenta Chrześ
cijańskiej Konferencji Pokojowej,
wiceprezydenta Światowego Alian
su Kościołów Reformowanych oraz
członka Komitetu Wykonawczego
Światowej Rady Kościołów.
# Dnia 17 maja br. zmarł w Buda
peszcie po dłuższej chorobie bp
Zoltan Kaldy, zwierzchnik Kościoła
Ewangelicko-Luterańskiego na Wę
grzech.
VII Zgromadzenie Ogólne Świato
wej Federacji Luterańskiej (Buda
peszt 1984) wybrało go swoim pre
zydentem na najbliższe siedem lat.
Jego przedwczesny zgon zmusił Fe
derację do wcześniejszego wyboru
następcy.
W Jarvenpaa (Finlandia) odbyło
się w dniach 9-12 czerwca br. po
siedzenie doroczne Ekumenicznej
Grupy Roboczej ds. Informacji w
Europie, organizacji zrzeszającej
publicystów protestanckich, katolic
kich i prawosławnych z 15 krajów
naszego kontynentu. Z Polski w obradach uczestniczyli: Wiktor Leyk
i Karol Karski ze „Studiów i Do

kumentów Ekumenicznych” oraz
Rudolf Buchała z „Chrześcijanina
w Świecie”. Temat obrad brzmiał:
„Europa w drugim dziesięcioleciu
procesu wywołanego przez KBWE
— dotychczasowy bilans i perspe
ktywy”. Ustalono, że następne po
siedzenie doroczne odbędzie się w
maju 1988 r. w Polsce, a jego gos
podarzem będzie Chrześcijańskie
Stowarzyszenie Społeczne.
O W dniach 4-6 maja br. obrado
wało w Berlinie szóste posiedzenie
Komisji Kontaktów Polskiej Rady
Ekumenicznej i Związku Kościo
łów Ewangelickich w NRD. Dużo
uwagi poświęcono sytuacji Kościo
łów i chrześcijan w obu krajach
na tle ogólnej sytuacji, w świecie.
Strona niemiecka poinformowała o
przygotowywanym Kongresie Koś
cielnym w Berlinie, przedstawiła
też wyniki swoich prac nad tema
tami: „Nowe myślenie w epoce ato
mowej”, „Język pokoju” oraz „Ży
dzi i chrześcijanie”. Reprezentanci
PRE poinformowali o sytuacji koś
cielnej i społeczno-politycznej w
Polsce. Wyrażono wspólne pragnie
nie ściślejszej współpracy w ra
mach Konferencji Kościołów Euro
pejskich, zwłaszcza przy realizacji
zainicjowanego przez tę organizację
projektu dotyczącego bezpieczeńs
twa i współpracy na naszym kon
tynencie. Postanowiono zorganizo
wać jesienią br. wspólne semina
rium pastoralne na temat życia pa
rafialnego. Omówiono też wymianę
grup młodzieżowych.•
• W dniach 20-23 maja br. odbyło
się w Wirtembergii dwudzieste po
siedzenie Komisji Kontaktów Pols
kiej Rady Ekumenicznej i Rady
Kościoła Ewangelickiego w RFN.
Tematem obrad były m.in. następu
jące sprawy: sytuacja kościelna i
społeczno-polityczna w obu krajach,
Kongres Kościelny we Frankfurcie
n. Menem, ocena drugiej wizyty
papieża Jana Pawła II w RFN oraz
przygotowania do trzeciej wizyty
papieża w Polsce. Uczestnicy posie
dzenia wypowiedzieli się za inten
syfikacją kontaktów międzykościel
nych. Z zadowoleniem przyjęto wia
domość o otwarciu młodzieżowego
ośrodka spotkań w Oświęcimiu,
podkreślając znaczenie kontaktów
między młodzieżą obu krajów. Pod
czas rozmowy z przedstawicielami
organizacji pomocy międzykościel
nej orflćwiono kooordynację dal
szych projektów pomocy. Obradom
przewodniczyli: ks. prof. dr Witold

Benedyktowicz, honorowy prezes
PRE, oraz biskup Kościoła Ewan
gelickiego Wirtembergii, ks. Hans
von Keler.
• W ramach jubileuszowych obcho
dów 750-lecia Berlina w stolicy
NRD odbył się w dniach 24-28
czerwca br. Ewangelicki Kongres
Kościelny. Za główne motto Kon
gresu posłużyły słowa z proroctwa
Jeremiasza 7:3 „...sprawię, że mie
szkać będziecie na tym miejscu”.
Kongres zgromadził ok. 5000 uczest
ników, w tym 400 gości z różnych
części świata. Z Polski uczestniczyli
w nim: grupa członków Parafii

Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trój
cy z Warszawy, chór ewange
licki z Wisły oraz kilku eksper
tów z różnych dziedzin (ekumenia,
literaturoznawstwo, bezpieczeństwo
euorpejskie). Obrady toczyły się
równolegle w 11 zespołach, które
zajmowały się następującymi zaga
dnieniami: partnerstwo w rodzinie,
wspólnota mężczyzn i kobiet w
Kościele i społeczeństwie, dialog z
bliskimi i dalekimi sąsiadami (m.in.
z Polakami), Żydzi i chrześcijanie
jako dzieci jednego Ojca. Kongres
zakończono uroczystym nabożeńs
twem na stadionie w Berlin-Köpe
nick.

Z PRASY
Nauka i etyka
Postęp w naukach, zwłaszcza w me
dycynie i biologii, stwarza ludzko
ści wielkie szanse, ale jednocześ
nie stawia ją wobec nie znanych
przedtem problemów moralnych.
Takie problemy rodzą znajdujące
się w różnym stadium eksperymen
ty w dziedzinie tzw. inżynierii em
brionalnej. Pisze o tym Maciej Iłowiecki w artykule zamieszczonym
we wrocławskim miesięczniku „Od
ra” (nr 3/1987). Artykuł nosi tytuł
„Próbówkowe dzieci”. Iłowiecki za
czyna go od przytoczenia zaskaku
jącej opinii angielskiego fizjologa,
dr Roberta Edwardsa, współtwórcy
pierwszego na świecie udanego po
częcia człowieka „w probówce”:
,.Etyka musi dostosować się do nau
ki, a nie na odwrót”. Opinię tę Iło
wiecki nazywa, i słusznie, „jedną
z najgłupszych i najgroźniejszych
wśród niezliczonych
idiotyzmów
wypowiedzianych w naszym stule
ciu”. I dodaje: „Jeśli — po tylu
doświadczeniach ludzkiej historii —
wśród twórców nauki znajdują się
ludzie naprawdę tak myślący i jeśli
zdołają oni tego rodzaju zasadę
utrwalić, to współczuję przyszłym
pokoleniom! Myślę, że w naszym
codziennym morzu niepewności, nie
jasności i nieufności wobec różnych
drogowskazów to jedno przynaj
mniej już jest pewne: usprawiedli
wione dostosowywanie etyki do cze
gokolwiek, programowe przykrawa
nie zasad moralnych do jakichkol
wiek celów oznacza koniec ludzkiej
wspólnoty, wśród której warto by
łoby żyć”. Opinia wypowiedziana

przez światowej sławy uczonego
jest tak szokująca, że Iłowiecki
przypuszcza, iż chodziło mu o co
innego, lecz się niezręcznie wyraził.
„Może zatem chodzi o to, że nauka
dzisiejsza (...) stwarza nowe wy
zwanie dla naszych zasad moral
nych (...). Jeśli tak, zgoda, możemy
się zastanawiać i spierać na temat
wniosków, choć dla wielu ludzi —
nie tylko chrześcijan — wydają się
one bezsporne”.
Pierwsze udane poczęcie człowieka
„in vitro”, czyli poza kobiecym or
ganizmem, jak to się popularnie
mówi — „w probówce”, miało
miejsce kilka lat temu. Poczęta w
ten sposób dziewczynka ma dzisiaj
9 lat, jest normalna i zdrowa. Po
dobno żyje już około trzech tysię
cy dzieci powołanych do życia tą
metodą, która umożliwa urodzenie
dziecka bezpłodnej matce. W czym
więc rzecz, co budzi niepokój au
tora artykułu?
Nim się odbyły narodziny dziecka
poczętego „in vitro”, nim odważo
no się wszczepiać kobietom rozwi
jające się w sztucznych urządze
niach embriony, przeprowadzano na
nich doświadczenia, po których albo
ginęły, albo, jak się to eufemistycz
nie nazywa, ,poddawano je dezin
tegracji”, czyli mówiąc zwyczajnie
— zabijano. To nie wszystko, gdyż
w miarę postępu zaczęły powstawać
nowe problemy natury moralnej, a
także prawnej. Te drugie są wpraw
dzie mniej istotne wobec tych pier
wszych, ale spędzają sen z powiek
prawnikom, np. problemy spadko
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we czy alimentacyjne. Pojawiła się
np. instytucja „matki zastępczej” —
kobiety, która godzi się (najczęściej
za dobrą opłatą) odbyć ciążę i uro
dzić dziecko za matkę biologiczną,
niezdolną do tego z jakichś powo
dów medycznych. Biologiczni rodzi
ce to ci, którzy dostarczyli komórek
rozrodczych, matka zastępcza — to
ta, która nosiła ciążę i urodziła
dziecko. Bywa, że ma ono jeszcze
„rodziców społecznych”, którzy je
adoptowali, gdyż rodzice biologiczni
zmarli przed jego urodzeniem albo
się rozmyślili, bo i takie przypadki
się zdarzają.
Istnieje również możliwość „adop
towania zarodka”. Odbywa się to
w ten sposób, że „matka zastępcza”
zostaje poddana sztucznej insemina
cji nasieniem męża kobiety bezpłod
nej i po kilku dniach wydobywa
się embrion z macicy tej pierwszej
i wprowadza do macicy tej drugiej.
Taka metoda doczekała się już opa
tentowania na Zachodzie i w Japo
nii i można zakupić licencję. „Nie
wykluczone — pisze Iłowiecki — iż
wkrótce pojawią się instytucje
sprzedające pod chowane embriony
ludzkie; być może, taki handel już
istnieje, tak jak istnieją agencje
»wynajmujące brzuchy« matek za
stępczych (przepraszam, to nie mo
je określenie)”.
Nowe możliwości i kolejne proble
my zrodziły się z chwilą, gdy oka
zało się, że embriony poczęte „w
probówce” zachowują zdolność roz
woju zamrożone w temperaturze
płynnego azotu (—196°C) i można
je w takim stanie przechowywać
bardzo długo, nawet setki lat. „Dziś
w różnych laboratoriach w postaci
zamrożonej czeka na swój los ty
siące zarodków ludzkich, większość
z nich nigdy nie doczeka się uro
dzenia”. A ponieważ nie wszystkie
próby wszczepienia rozmrożonych
zarodków udają się, zamraża się
ich kilka lub kilkanaście naraz,
„na zapas”, po czym te „zapasowe”,
już niepotrzebne, zabija.
Eksperymenty trwają. Istnieją pro
pozycje, by zamrożone, już nieco
rozwinięte embriony służyły jako
„swoisty magazyn »części zamien
nych« dla swoich rodziców (...).
Chodzi o przeszczepy pewnych tka

nek (np. rogówki, nerki, szpiku,
trzustki, może i mózgu), w dalekiej
przyszłości może być realne hodo
wanie nawet całych narządów i ich
embrionalnych zawiązków. Przesz
czepy z płodu na rodziców miałyby
największe szanse przyjęcia się, bo
rodzice i dzieci są sobie biologicz
nie najbliżsi”. W post scriptum do
artykułu Maciej Iłowiecki podaje
informację z ostatniej chwili (z koń
ca stycznia br.) o przystąpieniu
sztokholmskich lekarzy do operacji
przeszczepu tkanki mózgowej (bio
rcą jest chory na chorobę Parkin
sona, dawcą — żywy, 10-tygodniowy embrion). Inny, bardziej wybie
gający w przyszłość projekt to dzie
lenie poczętych „in vitro” embrio
nów na dwie połowy — z jednej
rozwijałaby się normalna istota
ludzka, druga, zamrożona, stanowi
łaby dla tej istoty potencjalny ma
gazyn tkanek. To są perspektywy,
natomiast ,problemem najbardziej
aktualnym jest wykorzystywanie
embrionów ludzkich do doświadczeń
medycznych i w ogóle naukowych.
Nie ma co ukrywać, że — po pier
wsze — istnieje wiele chorób, które
dadzą się opanować wyłącznie pod
warunkiem wykorzystania embrio
nów, po drugie — że takie rzeczy
już się po prostu od dawna roba i
że przyniosły wiele dobrego ludziom
chorym”.
Autor podaje przykłady wykorzy
stania embrionów do celów leczni
czych i badań naukowych. Są one
bardzo drastyczne i pewnie woleli
byśmy o tym nie wiedzieć (np. pro
jekt wszczepienia embrionu ludzkie
go do macicy owcy lub świni w ce
lu zbadania wczesnych stadiów roz
woju zarodka ludzkiego, czy do
świadczenia, dokonywane na razie
tylko na małpach, wprowadzenia
zarodka do organizmu męskiego i
odbycia ciąży oraz porodu przez
mężczyznę, wyhodowanie człowieka,
aż do chwili narodzin, w sztucznej
macicy, nie mówiąc już o progra
mowaniu płci, o tzw. klonowaniu
czy tworzeniu hybryd ludzko-zwierzęcych, co wykracza już poza sfe
rę inżynierii embrionalnej, a o czym
Iłowiecki również wspomina). Ale
chowanie głowy w piasek nie zmie
ni faktów. Musimy się do tego u
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stosunkować. I do trwających już
praktyk, i do projektów.
Wszystko «sprowadza się do dwóch
pytań. Pierwsze brzmi: „czy poczę
ty embrion jest istotą ludzką, czy
też tylko, powiedzmy, »tkanką«?”
Wśród lekarzy i naukowców zgody
na ten temat nie ma i różnie okre
ślana jest granica, od której zaczyna
się człowiek. Są wśród nich i tacy,
którzy nie mają wątpliwości co do
tego, że życie ludzkie zaczyna się
w chwili poczęcia. My również wąt
pliwości na ten temat nie mamy i
odpowiedź na to pytanie dajemy
jednoznaczną. Ale Skoro tak, to po
jawia się pytanie drugie, które
brzmi: „czy można czynić dobro
narodzonym kosztem zła wobec nie
narodzonych?” Jednoznacznie wypo
wiedział się na ten * temat Jan
Paweł II: „(...) Troską Kościoła jest
wszakże, by nie zostało uczynione
nic, co jest przeciwko życiu w kon
tekście
konkretnej jednostkowej
egzystencji, bez względu- na to, jak
słabej lub bezbronnej, jak niedo
rozwiniętej lub zaawansowanej. A
zatem Kościół nie ustaje w głosze
niu świętości życia ludzkiego, świę
tości, której nikt nie ma prawa
podporządkowywać innym celom,
choćby z pozoru najbardziej uczci
wym i dobroczynnym”.
Jednoznaczna moralnie była też de
cyzja uczonego francuskiego, spe
cjalisty w dziedzinie inżynierii em
brionalnej, prof. Jaicquesa Testasta,
który zrezygnował z własnych,
świetnie zapowiadających się badań
i zaproponował
międzynarodowe
moratorium w zakresie tej inży
nierii. Prof. Testast napisał: „Przy
szedł czas zrobienia pauzy, moment
samoograniczenia się uczonych (...)
Uprzednio zapłodnienia in vitro mia
ły ściśle określoną funkcję — było
nią danie dziecka bezpłodnej matce.
Jutro — które już nadchodzi — bę
dziemy próbowali wyprodukować
dziecko o odpowiednich cechach,
wedle określonej miary (...) Doma
gam się logiki niedokonywania od
kryć, etyki nieprowadzenia poszu
kiwań. Należy przestać udawać, że
same badania są neutralne, a tylko
ich zastosowania mogą być dobre
lub złe”.
Oprać. E. P.
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