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O ŚW IADCZENIE
ZBO RU EW ANG ELICK O -REFO RM O W ANEG O  W W ARSZAW IE  

Z D N IA  29 PA Ź D Z IE R N IK A  1918 ROKU  
JA K O  W CHW ILI O D RO DZENIA SIĘ P A Ń ST W A  PO LSK IEG O

(FRAGMENTY)

W chwili, gdy Polska, Ojczyzna nasza, pow staje z wiekowego omdlenia, 
każdy, kto się mieni jej synem, w inien stanąć pod ojczystym sztandarem  
ku jej obronie i przyłożyć rękę do jej odbudowy. Podzieleni między za
borczych sąsiadów, nie zdołaliśmy wyrobić w sobie jednolitego kierunku  
myśli, jednolitych dążności, toteż obecnie każda dzielnica, każda grupa 
społeczna wyłuszcza swe poglądy, życzenia i dążenia. W ypowiedzenie się 
takie jest konieczne dla urobienia zbiorowej myśli, zbiorowej dążności, 
zbiorowej wytycznej.
U strój Kościoła polskiego ewangelicko-reform owanego, pod zwierzchnią 
w ładzą Synodu, tj. zgrom adzenia delegatów  świeckich i duchow nych 
w szystkich zborów, zwoływanego raz n a  rok, nie pozwala tem uż Kościo
łowi, jako całości, wypowiedzieć się niezwłocznie, zwłaszcza że u tru d n ie 
nia przejazdowe, dotychczas u nas stosowane, uniem ożliw iają na razie 
zwołanie Synodu nadzwyczajnego.
Wobec tego zbór reform ow any w stołecznym mieście W arszawie, p rzodu
jący innym  zborom tego w yznania w Królestw ie Polskiem, doceniając 
w pełni ważność chwili i uznając potrzebę już teraz jasnego określenia 
swego stanowiska, składa niniejsze oświadczenie w swem tylko imieniu, 
jest wszakże przekonany, że inne zbory Korony, a naw et cała Jednota 
reform ow ana litew ska, przyłączą się do niego i głoszone przez zbór w ar
szawski hasła za w łasne uważać będą.
Zbór reform ow any w arszaw ski na swem kw arta lnem  zgrom adzeniu, dnia 
29 października 1918 roku, w yraża swą zupełną łączność z całym narodem  
polskim, którego cząstkę stanowi, w radosnem  uniesieniu dążącem do od
budowy ukochanej Ojczyzny, i składa wszystkim  współbraciom , a w ier
nym  polskiej Ojczyzny dzieciom, oświadczenie, określające, czem jest, ja 
kie obowiązki względem Ojczyzny na nim ciążą i jakie p raw a m u p rzy
sługują.
Przekonania nasze religijne zaw arte są w „Konfesji polskiej”, p rzy ję tej na 
Synodzie generalnym  w  Sandom ierzu dnia 10 kw ietn ia 1570 roku, a p rzed
staw ionej Zygm untow i Augustowi, królowi polskiem u i w ielkiem u księciu 
litew skiem u, k tórą po dziś dzień za w ykład naszej w iary uważam y. 
S tanow im y sam orządną, dem okratyczną, a niezależną od w ładzy obcokra
jow ej społeczność, k tó rej celem jest zaspokajanie duchowych potrzeb 
współwyznawców oraz krzewienie nauki Chrystusa: M iłuj Boga nade 
wszystko, a bliźniego jak siebie samego.
Poddajem y się z przekonania władzy państw ow ej, będącej w yobrazicielem  
naszej jedności narodow ej, a koniecznej dla u trzym ania ładu i porządku 
w społeczeństwie, i uw ażam y za słuszne i konieczne popierać jej usiło
w ania.
T ak  samo jak  przodkowie, nasi współwyznawcy, b ra li żywy udział w  p rze
prow adzeniu za ostatniego z Jagiellonów  unii L itw y z Polską, tego n a j
szczytniejszego czynu politycznego Polaków, tak  i my uważam y, że bez
względnym  obowiązkiem naszym jest stanąć z kielnią i m łotkiem  do od
budowy Państw a Polskiego i w doniosłej te j p racy rządow i wedle sił n a 
szych pomagać, a w razie potrzeby złożyć ofiarę naw et k rw i naszej dla 
dobra Ojczyzny.
Kościół reform ow any w Polsce, zgodnie z praw ie czterowiekową tradycją, 
jest i m a być wyłącznie polskim. Wszakże obcokrajowcom  naszej w iary, 
w m yśl naszych przekonań religijnych, zapew niam y wedle możności w y 
konywanie  obrządków religijnych w  ich mowie ojczystej.
Stojąc niezłom nie pod sztandarem  Orła i Pogoni, w tej rów nie przełom o
wej, jak  po śmierci ostatniego z Jagiellonów, chwili, wzywam y naszych 
współrodaków, ze wszystkich dzielnic i wszystkich wyznań, do podania so
bie b ra tn ie j dłoni i do w ytężenia pełni sił posiadanych ku połączeniu ro 
zerw anych części i odbudowy ukochanej Ojczyzny.
Oby Polska była niezależna, zjednoczona, silna i w ielka, kw itły  w niej: 
bogobojność, cnota i sprawiedliwość, a panow ały: wolność, równość i b ra 
terstwo.

(P rz e d ru k  za: J a k u b  G lass: E wangelicy  Polacy w św ie tle  d o k u m e n tó w  urzędow y ch ,  
Łódź 1919, s. 40—42)

C O  W N U M E R Z E ?
O ddajem y do rąk  Czytelników 
pierwszy z dwóch planow anych ze
szytów podwójnych. W ten  sposób 
redakcja pragnie nadrobić pow ięk
szające się opóźnienie w  ukazyw a
niu się „Jednoty”. P rezentow any ze
szyt nosi datę listopad—grudzień. Z 
tego względu część m ateriałów  zw ią
zana jest z przypadającym i w  tym  
czasie: 70 rocznicą odzyskania przez 
Polskę niepodległości (patrz rubry
ka sąsiednia i inform acje w Prze
glądzie ekumenicznym) oraz 50 
rocznicą tzw. nocy kryształow ej, 
kiedy to w  Niemczech hitlerow skich 
dokonał się wielki pogrom  Żydów. 
Na s. 27 zamieszczamy Oświadcze
nie Kościoła Ewangelickiego W est
falii w spraw ie tam tych  w ydarzeń.

Publikujem y też jeszcze jeden „m a
teriał rocznicowy”, poświęcony 200- 
-leciu ewangelickiego kościoła Św. 
Trójcy w Lublinie (s. 14). D ebiutu
jący na łam ach „Jednoty” autor tego 
tekstu, Jerzy  Utnik, jest lu te ran i
nem , członkiem tam tejszej parafii.

Sporo m iejsca zajm ują w  tym  n u 
m erze artykuły  om awiające różnego 
typu spotkania kościelne i ekum e
niczne. I tak: H elena Ratom ska re 
lacjonuje przebieg III Sympozjum 
przedstawicieli Kościołów ewange
licko-reformowanych z Polski, NRD 
i RFN (s. 20), K arol K arski pisze o 
IV Europejskim Spotkaniu Ekume
nicznym (s. 24), w  w yniku którego 
pow stał (zamieszczony na s. 26) tekst 
Orędzia, a K rystyna Lindenberg, w 
artykule zatytułow anym  W gronie 
prawych <s. 23) — o trzeciej eku
menicznej konferencji polskich 
chrześcijanek.

Oprócz kazania (s. 3), modlitwy
(s. 4) oraz stałych rub ryk  i działów: 
Warszawskie firmy ewangelickie (s. 
28), Wśród książek (s. 32), Z prasy 
(s. 40) i w yjątkow o rozbudowanego 
Przeglądu ekumenicznego (s. 35),
znajdą Czytelnicy wywiad (s. 5) z 
ks. sup. Adam em  Kleszczyńskim, 
zatytułow any Metodyści w Polsce, 
in teresujący, choć kontrow ersy jny  
artyku ł ak to rk i szwedzkiej M arjo 
M arth in  — Ewangelizacja a taniec 
i teatr — oraz tekst au to rstw a W oj
ciecha K riegseisena: Nie znane za
bytki ewangelickie, trak tu jący  o 
cm entarzach we Wschowie, Kożu- 
chowie i Bytomiu Odrzańskim.

Num er zamyka: Roczny spis treści 
(s. 42) oraz Program nabożeństw ra
diowych na rok 1989.

N A S Z A  O K Ł A D K A :

Dopóki ziemia istnieć będzie, 
nie ustaną siew i żniwo, zimno 
i gorąco, lato i zima, dzień i noc 
(I Mojż. 8:22)
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KS. SIEGFRIED ALBERT

Wszystkim zwiastować zbawienie przez Chrystusa

Słuchajcie mnie wyspy i uważajcie, wy, dalekie narody! Pan powołał mnie od po
częcia, od łona matki nazwał mnie po imieniu. I uczynił moje usta ostrym mieczem, 
w cieniu swojej ręki mnie ukrył, uczynił mnie strzałą gładką, w swoim kołczanie 
mnie schował. I rzekł do mnie: Jesteś moim sługą, Izraelu, przez ciebie się wsławię. 
Lecz ja pomyślałem: Na darmo się trudziłem, na próżno i daremnie zużyłem swoją 
siłę. A jednak moje prawo jest u Pana, a moja zapłata u mojego Boga. Teraz zaś 
mówi Pan, który mnie stworzył swoim sługą od poczęcia, aby nawrócić do niego 
Jakuba i zebrać dla niego Izraela, gdyż jestem uczczony w oczach Pana, a mój Bóg 
stał się moją mocą. Mówi: To za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona 
Jakuba i przywrócić oszczędzonych synów Izraela, więc ustanowiłem cię światłością 
pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi.

Iz. 49:1—6

Drogie siostry i drodzy bracia w Jezusie Chry
stusie,
Cieszę się, że mogę was odwiedzić i głosić wam 
Słowo Boże. Pozwólcie jednak, że najpierw po
zdrowię was w imieniu Saskiego Kościoła 
Krajowego, a zwłaszcza ewangelickich Serbów 
Łużyckich. Łużyczanie — mówię to tym, któ
rzy ich nie znają — są małym narodem sło
wiańskim w NRD. Polacy i Łużyczanie mają 
wiele wspólnego: oba nasze języki, jak słyszy
cie, są słowiańskie, wiążą nas też niektóre wy
darzenia historyczne, a i nasze losy były nie
kiedy podobne. Mamy coś wspólnego również 
ze wszystkimi narodami, mianowicie marzenie 
o szczęściu. Świat podsuwa rozmaite propozy
cje szczęścia — zarówno u was, jak i u nas. 
Nie chcę tej myśli rozwijać, ponieważ wiem, 
że my, którzy tutaj jesteśmy zgromadzeni, 
pojmujemy, iż szczęśliwość osiągamy tylko 
przez Jezusa Chrystusa.
O tym mówi także przeczytany przed chwilą 
fragment Pisma świętego.. Sługą, którego się 
tam wspomina, jest — według mnie — Chry
stus. On, posłany przez Boga, ma znaczenie nie 
tylko dla nas, którym przyniósł zbawienie. 
Zbawienie przez Chrystusa jest ważne dla 
wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy tego po
trzebują. Z polecenia naszego Pana mamy prze
kazywać dalej wieść o zbawieniu przez Chry
stusa. Nad tym dzisiaj chcemy się zastanowić.
Zbawienie przez Chrystusa ma znaczenie dla 
wszystkich ludzi. Czytamy w rozważanym tek
ście: „ustanowiłem cię światłością pogan, aby 
moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi” 
(Iz. 49:6). To stwierdzenie było dla Izraelitów 
czymś niesłychanym! Czuli się przecież ludem 
Bożym, to znaczy uprzywilejowanym przez Bo
ga. Może i nam taka myśl nie jest zupełnie ob
ca. Czy nie myślimy sobie czasem, że jako Bo
ży lud jesteśmy czymś szczególnym? Ale prze
cież, gdy Bóg kogoś sobie wybiera — czy to 
będzie Izrael, czy Kościół — jest to tylko Jego 
Łaska. Nikt, ktokolwiek by to był, nie może

od Boga niczego żądać ani wymagać, ponieważ 
każdy z nas jest „biednym, nędznym, grzesz
nym człowiekiem”, jak to wyznajemy na każ
dym nabożeństwie w naszym saskim Kościele. 
A jednak Bóg się ku nam miłosiernie zwraca. 
Ku wszystkim, ponieważ wszyscy otrzymują 
zbawienie przez Chrystusa.
Być może, chcielibyście zapytać, czy rzeczy
wiście tak jest. Niewiele przecież na ten temat 
wiadomo. Wiele natomiast świadczy o czymś 
przeciwnym. Ta wątpliwość nie była obca już 
ówczesnemu Izraelowi: podczas gdy Boży Słu
ga zapowiadał zbawienie dla całego świata, lud 
Boży znajdował się w niewoli babilońskiej. Nie 
sposób dopatrzyć się było Bożego panowania, 
a prorok mówił: zbawienie dla wszystkich! Po
dobnie jest z Chrystusem. Czyż nasze ludzkie 
doświadczenia nie świadczą o tym, że Jego 
śmierć na krzyżu oznaczała klęskę? Tymcza
sem mówi się nam: zbawienie dla wszystkich!
Odpowiedź na to jest następująca: Bóg stosuje 
inną miarę. Co nam wydaje się klęską, u Niego 
jest zwycięstwem. Krzyż Chrystusowy nie jest 
znakiem niemocy, lecz zwycięstwa. Ponieważ 
dostrzegamy w nim znak zwycięstwa, umiesz
czanie go w kościołach ma swój sens. Tam, 
gdzie działa Bóg, powstaje coś nowego. Tam, 
gdzie działa Bóg, nie trzeba odwoływać się do 
sił tego świata. I choć często wydaje się, że moc 
Boża podupada, to przecież On pozostaje Pa
nem świata.
Zbawienie przez Chrystusa ma więc znaczenie 
dla wszystkich ludzi. Nieraz wydaje się, że jest 
inaczej, ale Bóg zapewnia, że tak jednak jest. 
Co więcej: On sam działa dla osiągnięcia tego 
celu — bądź to przez swego Sługę, jak mó
wi przytoczony tekst, bądź też przez nas, 
dzisiaj. Skoro tak się sprawy mają, bądźmy tyl
ko posłuszni i zwiastujmy wszystkim zbawie
nie. Zwiastowanie to nie hobby, ale Boży na
kaz, A Bożemu nakazowi powinniśmy być po
słuszni. Również wtedy, gdy pora wydaje się 
nam niestosowna. Nie tylko do Tymoteusza od
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noszą się słowa Pawła: „Głoś Słowo, bądź w po
gotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogod
ny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpli
wością i pouczaniem” (II Tym. 4:1).

Mamy tylko Słowo Boże, nic innego. Ale to 
Słowo jest mocarne. Napoleon na wyspie św. 
Heleny wypowiedział takie spostrzeżenie: „Są 
tylko dwie siły na świecie: miecz i duch. Ale 
w końcu duch zwycięży miecz”. Skoro to pra
wda — a jestem o tym przeświadczony — tym 
bardziej stosuje się ona do Ducha Bożego, któ
ry jest w Boskim Słowie. Słowo Boże jest moc
ne, ponieważ działa przez nie sam Bóg. Wyni
kiem zaś takiego działania jest zbawienie ofia
rowane wszystkim.

Mamy tylko Boże Słowo i tylko na Bogu mo
żemy polegać. Nie od nas zależy, co się przez 
to Słowo urzeczywistni. Naszą rzeczą jest gło
sić je w nadziei, że jako Boże Słowo nie pozo
stanie bez echa. Albo — jak mówi Paweł, „że 
trud wasz nie jest daremny w Panu” (I Kor. 
15:58). Muszę wam wyznać, że świadomość te
go jest wielką pomocą w głoszeniu Słowa Bo
żego. Na naszych nabożeństwach nie ma takiej 
dobrej frekwencji, jak u was. Niekiedy jednak 
w naszym kościele w Budziszynie bywają 
i obcy: urlopowicze, turyści: Mamy nadzieję, że 
Bóg może wzbudzić wiarę i u tych, którzy są 
bardzo oddaleni od wiary i od Boga. Przy róż
nych okazjach przekonałem się, że owa nadzie
ja nie jest tylko marzeniem.

Nie jest inaczej,
Dałeś nam, Ojcze, swego jedynego Syna, 
ponieważ kochasz nas i nie chcesz, 
żeby ktokolwiek ze stworzonych przez Ciebie 
zmarnował swe życie już tu na ziemi 
i stracił szansę na obiecane życie wieczne.
Tymczasem często nam się wydaje, , 
że wszystko układa się inaczej, 
niż Ty w  swej mądrości zamierzyłeś, 
bo tylko niewielu słyszy Twój głos, 
chociaż wzywasz wszystkich.

Jakże trudno, Ojcze, pojąć i zaakceptować 
Twoje drogi i myśli, tak odmienne od naszych.
Przez usta kaznodziei Salomona uczysz, 
że Ty jesteś w niebie, a my na ziemi, 
dzieli w ięc nas przepaść niezmierzona.

niż zamierzyłeś
Objawiasz się nam w osobie Twego Syna, 
któremu na miejsce urodzenia wyznaczyłeś żłób 
w opuszczonej betlejemskiej stajni, 
i który zamiast z tryumfem iść przez świat, 
przeszedł przez męczeństwo i krzyż.
Ty, który jesteś w niebiosach, 
przybliżyłeś się do nas przez Niego, 
w Nim przyjąłeś ludzki los, 
w ciele człowieka cierpiałeś 
i przez to stałeś się obecny na ziemi.

Niebiosa i ziemia spotkały się w Twym Synu, 
pozwól nam więc dojrzeć Twoje oblicze 
w ludzkim obliczu Jezusa Chrystusa.
Niech już nam się nie wydaje, 
że wszystko jest inaczej, niż zamierzyłeś.



Zbawienie przez Chrystusa jest przeznaczone 
dla wszystkich ludzi. I choć często wydaje się, 
że tak nie jest, to jednak Bóg tak postanowił, 
a przez to siebie uwielbił.
Ktoś niewierzący może powiedzieć: głosi się 
zbawienie dla wszystkich, ale czy nie kryje się 
za tym dążenie Kościoła do zyskania potęgi? 
Czy w dzisiejszym czasie nie należy raczej mó
wić o tolerancji? Odpowiedź brzmi: dla nas nie 
jest ważna potęga Kościoła, ale to, by wszyscy 
zostali zbawieni. Nie chodzi nam o siłę Kościo
ła, ale o wytężenie sił po to, „aby wszyscy lu
dzie byli zbawieni i doszli do poznania praw
dy” (I Tym. 2:4). Tego chce Bóg! I dlatego 
zwiastujemy to wszystkim ludziom. 
Zbawienna szczęśliwość osiągnięta dzięki Chry
stusowi zawiera w sobie również ziemskie 
szczęście. Warunki ziemskiego bytowania nie 
są Bogu obojętne. Wspominam o tym, ponie
waż twierdzi się niekiedy, że wiara nie dba
0 ziemską egzystencję, a pociesza się tylko 
niebiańską.
Wskazujemy na zbawienie przez Chrystusa
1 zarazem staramy się, aby świat był dobry 
i sprawiedliwy. A to wszystko ma jeden jedy
ny cel: aby Bóg został uwielbiony. Izrael ma
rzył o wielkim państwie żydowskim, które by 
było mocarstwem światowym. Izraelici zapew
ne myśleli sobie: Bóg powinien nam to dać, 
ponieważ jesteśmy Jego ludem, a teraz tak źle

nam się wiedzie. Tymczasem Bóg przez swojego 
Sługę zapowiada zbawienie dla całego świata, 
nie zaś wyniesienie Izraela. Także dzisiaj nie 
chodzi o panowanie Kościoła lub o coś podob
nego, ale o głoszenie Bożego Słowa, a zatem 
i Bożej woli. Wydaje mi się, że często o tym 
zapominamy. Nie wiem, jak jest u was, ale 
mam wrażenie, że u nas nie myśli się o lu
dziach, którzy nie należą do Kościoła. Poprze
stajemy na tych, którzy jeszcze wierzą. Dla
tego treść dzisiejszego fragmentu Pisma świę
tego powinniśmy przyjąć jako wezwanie do 
skruchy.
Ktoś kiedyś powiedział: „Jeśli zaprzestaniemy 
ewangelizować, to przestaniemy wierzyć w 
Chrystusa”. A ewangelizacja dokonuje się tam, 
gdzie działamy jako chrześcijanie i dajemy świa
dectwo o Chrystusie. To jest nasz obowiązek, 
ponieważ Bóg chce pomóc wszystkim ludziom. 
Dlatego możność zbawienia przez Chrystusa 
jest przeznaczona dla wszystkich, a Bóg będzie 
przez to uwielbiony. Amen.

Tłum. prof. Rafał Leszczyński

Ks. Siegfried A lbert, superin tendent Saskiego Kościo
ła Krajowego, gościł we wrześniu w Polsce. Powyższe 
kazanie wygłosił podczas niedzielnego nabożeństw a w 
parafii ew angelicko-reform ow anej w Łodzi 25 IX br. 
— red.

Metodyści w Polsce
Rozmowa z ks. sup. Adamem Kleszczyńskim

KS. BOGDAN TRANDA — Synod Kościoła Ewange- 
gelicko-Reform owanego pragnie naw iązania bliższych 
stosunków i w spółpracy między naszym i Kościołami. 
W arto więc, aby Czytelnicy „Jednoty” dowiedzieli się 
czegoś o historii, struk tu rze  i problem ach Kościoła 
M etodystycznego w Polsce. Kościół ten  działa w k ra 
ju  od niezbyt daw na. K onkretnie od kiedy?

KS. ADAM KLESZCZYŃSKI — Dzieje polskiego m e- 
todyzmu są stosunkowo krótkie — początki zorgani

zowanej działalności datu ją się na rok 1921. Półtora 
roku wcześniej przybyła do Polski am erykańska ekipa 
m iędzywyznaniowa z m isją dopomożenia narodowi 
wyniszczonemu dziesięcioleciami niewoli i wojną 
śwatową, aby mógł stanąć na w łasnych nogach. W 
tej misji, złożonej — jak to wśród A m erykanów  by
wa — z członków różnych Kościołów, byli również 
metodyści, zresztą świeccy, nie duchow ni. Oni to 
uznali za swój obowiązek nieść odradzającem u się 
narodow i polskiem u pomoc nie tylko m ateria lną, nie
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tylko pom agać mu organizować szkolnictwo, ale rów 
nież dzielić się tym  świadectwem  Ewangelii, k tóre 
było ich własnością. Z czasem ten  zasiew m yśli m e- 
todystycznej znalazł swój dalszy ciąg. Po pew nym  
czasie przybyli pierw si duchow ni metodystyczni, byli 
to A m erykanie, i próbow ali wokół siebie gromadzić 
tych, k tórzy chcieli ich słuchać. Podobnie kiedyś We- 
sley mówił do tych, którzy chcieli go słuchać. Okaza
ło się, że są tacy  ludzie. Doszło więc do zorganizowa
nia pierw szych zborów i pierw szej konferencji do
rocznej, k tó ra  odbyła się w  1921 roku.
Zaczątki pracy m etodystycznej pow stały najp ierw  w 
W arszawie, potem  na wschodzie Polski — we Lwo
wie, Wilnie, na Wołyniu, a także na południu i za
chodzie: w  Przem yślu, Katowicach, Poznaniu.

KS. B. T. — Pierwsze zbory powstały zatem w  po
czątkach lat dwudziestych. A jak w  dalszym ciągu 
rozwijała się struktura Kościoła?

KS. A. K. — Kościół M etodystyczny na całym świecie 
od czasów Jan a  i K arola Wesleyów, organizatorów  
ruchu m etodystycznego, k tóry  pod koniec w ieku 
XVIII przekształcił się w Kościół, p rzyjął struk tu rę  
konferencyjną. Znaczy to, że na każdym  szczeblu — 
począwszy od parafii, przez kraj, region geograficzny, 
kontynent aż po zasięg św iatowy — władzą w Ko
ściele jest konferencja. W Polsce Kościół m etodysty
czny zorganizował się w konferencję prowizoryczną. 
Z metodystycznego praw a kanonicznego wynika, że 
jeśli nie ma w ym aganej liczby duchownych ordyno
w anych, można powołać konferencję prowizoryczną, 
a dopiero po przekroczeniu tej -liczby (obecnie 25 o r
dynow anych duchownych) powołuje się konferencję 
doroczną z pełnym i praw am i. Taki stan  rzeczy trw ał 
przez cały okres m iędzywojenny. Byliśmy w tedy w łą
czeni w  s tru k tu rę  europejską Kościoła, ale rolę koor
dynatorów  w  tej części Europy spraw ow ali biskupi 
am erykańscy.
Obok pracy ściśle relig ijnej w zborach prow adzili
śmy działalność oświatową, między innym i w począt
kach la t dw udziestych pow stała w  W arszawie szkoła 
języka angielskiego, k tó ra  po dzień dzisiejszy cieszy 
się renom ą. Podobne szkoły były również w W ilnie, 
we Lwowie, w Poznaniu. W K larysew ie istniało poza 
tym  pryw atne gim nazjum  metodystyczne, którego dy
rek to rem  był mój dziadek, prof. W ładysław  Dropiow- 
ski, pierw szy pastor m etodystyczny ordynowany 
wśród Polaków. Pow stały również zakłady w ycho
wawcze w S tarym  Siole koło Lwowa i Odolanowie w 
Wielkopolsce. Prowadzono oprócz tego działalność 
wydawniczą, ale ponieważ Kościół nie m iał osobowo
ści praw nej, nie mógł być form alnie wydawcą i tym  
zajm ow ała się spółka polsko-am erykańska.

KS. B. T. — Kościół nie był więc oficjalnie uznany?

KS. A. K. — Nie, nie m ieliśm y osobowości praw nej, 
nie mogliśmy zatem  jako Kościół posiadać własności 
ani prowadzić działalności gbspodarczej. Radzono so
bie w ten  sposób, źe osoby pryw atne lub organizacje 
z Kościołem związane m iały ty tu ły  własności określo
nych obiektów  i prow adziły w ydaw nictw a. Posługiw a
liśmy się nazwą Kościoła, ale bez praw nego uznania.

KS. B. T. — Kto wchodzi w skład dorocznej konfe
rencji?

KS. A. K. — W statucie polskim  nazyw a się to kon
ferencja ogólna, ale m ożna obu term inów  używać za
miennie. Jest zasadą, że w  skład konferencji wchodzą 
dwie kategorie uczestników. Jedną z nich stanow ią 
wszyscy ordynow ani duchowni, którzy z ty tu łu  ordy
nacji są członkam i ko n feren c ji

KS. B. T. — Ilu jest duchownych?

KS. A. K. — Obecnie liczba duchownych dochodzi do 
trzydziestu. Druga kategoria (ale nie w sensie w ar
tości czy hierarchii, bo każdy uczestnik m a jeden 
głos i każdy liczy się tak  samo) to delegaci parafii. 
Każdy zbór m a praw o w ybrania na swej konferencji 
jednego delegata na konferencję ogólną. W składzie 
konferencji ogólnej m am y większą liczbę osób świec
kich niż duchownych z te j prostej przyczyny, że n ie
którzy pastorzy służą dwóm lub trzem  parafiom , a 
każda z nich ma praw o do swego delegata. K onfe
rencja doroczna przyjm uje spraw ozdania osób peł
niących różne funkcje w Kościele i dokonuje w yboru 
zw ierzchnika Kościoła (obecnie kadencja superin ten- 
denta naczelnego i Rady Kościoła trw a w Polsce 
sześć lat). K onferencja decyduje o najw ażniejszych 
spraw ach Kościoła, jako zwierzchni organ władzy ko
ścielnej. Poza superin tendentem  w ybieram y na kon
ferencji sek re taria t i kom isję rew izyjną. Członków 
Rady Kościoła m ianuje superin tendent naczelny. On 
też ma praw o pow oływ ania superin tendentów  okręgo
wych. Taki układ jest spowodowany troską o to, aby za
gw arantow ać dobrą współpracę osób spraw ujących k ie
rownictw o w Kościele. Obecnie Rada składa się z sie
dmiu osób, superintendenci okręgowi wchodzą w jej 
skład z urzędu. M amy trzy  okręgi: jeden obejm uje 
Pomorze, W ielkopolskę i Mazowsze, z siedzibą super- 
in tendenta w Bydgoszczy, drugi obejm uje Śląsk i M a
łopolską z siedzibą w Katowicach, trzeci — to M azury 
i Powiśle z siedzibą w Ostródzie.

KS. B. T. — To jest pięć osób: superintendent na- 
jczelny, jego zastępca i trzech superintendentów okrę
gowych. Czy pozostali dwaj członkowie Rady są może 
osobami świeckimi?

KS. A. K. — Niestety, nie. Z prem edytacją m ówię 
..niestety”. Był taki okres, kiedy do Rady Kościoła 
wchodziły również osoby świeckie. Obecnie są to p a 
storzy powołani przez superin tendenta naczelnego. 
Istnieje jednak możliwość, by osoby świeckie zasia
dały w Radzie.

KS. B. T. — Tu jest pewna różnica między naszymi 
Kościołami, bo w naszej strukturze zdecydowaną 
przewagę mają świeccy i z zasady pełnią oni funkcję 
przewodniczących wszelkich ciał.

KS. A. K. — Nasza sytuacja nie jest typowa dla ca
łego Kościoła. W wielu k rajach  czynnik świecki jest 
reprezentow any w kierowniczych grem iach kościel
nych. Przewodniczy im jednak zawsze ordynowany 
duchowny i to duchowny starszy, czyli prezbiter, 
gdyż duchow ni nasi dzielą się na diakonów i prezbi
terów . Ponadto zachowaliśmy urząd biskupa. W Pol
sce nie m am y biskupa, zwierzchnikiem  Kościoła jest 
superin tendent naczelny, ale należym y do obszaru epi- 
skopalnego, do diecezji genewskiej, obejm ującej Ko
ścioły z 10 k rajów  Europy środkowej, południowej
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i naw et północnej Afryki. Tworzą one tzw. konferen
cję centralną. W zależności od liczby duchownych na 
danym  terenie tw orzy się konferencje centralne obej
m ujące jeden, kilka lub kilkanaście krajów . Ale w 
sam ej W ielkiej B rytanii są cztery konferencje cen
tralne. W Europie kontynentalnej m am y czterech b i
skupów: we F rankfurcie n. M enem dla RFN i Berlina 
Zachodniego, w Dreźnie dla NRD, w Sztokholm ie dla 
Skandynaw ii i w Zurychu dla Europy środkowej oraz 
południowej.

KS. B. T. — Czy biskup metodystyczny jest biskupem  
w sensie historycznej struktury kościelnej, czy też 
jest to określenie funkcji w sensie nowotestamento- 
wym, „episkopos” — starszy. Jaki jest stosunek m e
todystów do sukcesji apostolskiej?

KS. A. K. — Rozumienie funkcji biskupa w Kościele 
m etodystycznym  jest dosyć specyficzne. Nie jest to 
wyższy stopień duchownego, bo w metodyzm ie mamy, 
jak  wspomniałem, dwa stopnie: diakona i prezbitera. 
Biskup jest to prezbiter w ybrany do pełnienia przede 
wszystkim funkcji koordynacyjnej. Biskup jest w y
razicielem  w spólnoty m etodystycznej na podległym 
sobie obszarze. Wchodzi on w skład Rady Biskupów 
Zjednoczonego Kościoła M etodystycznego.

KS. B. T. — Czy jest to funkcja dożywotnia?

KS. A. K. — Z wyboru i początkowo na okres kaden
cji, k tóra trw a cztery lata. Po kolejnej czteroletniej 
kadencji biskup może być w ybrany dożywotnio.

KS. B. T. — Jeżeli się sprawdzi...

KS. A. K. — Tak. Jeżeli zaś chodzi o sukcesję apo
stolską, to nie m am y jej i nie dążymy do tego, aby ją 
posiadać w sensie nieprzerw anego historycznego ciągu 
biskupów, począwszy od apostołów aż po dzień dzi
siejszy. Rozumiemy sukcesję apostolską jako wierność 
nauce now otestam entow ej i w tym  sensie o niej mó
wimy.

KS. B. T. — Kościół metodystyczny w Polsce dopusz
cza możliwość ordynowania kobiet. Sprawa ordynacji 
kobiet stanowi u nas, w Polsce, ciągle jeszcze pro
blem, choć na świecie dla ewangelików różnych w y
znań problemem już nie jest. Czy ma jakieś doświad
czenie w tej materii polski Kościół metodystyczny?

KS. A. K. — W tej chwili nie ma ani jednej kobiety- 
-duchownego. By mówić o naszych polskich dośw iad
czeniach, m usim y najpierw  powiedzieć coś o całym 
Zjednoczonym Kościele M etodystycznym, którego 
cząstką jesteśm y. Stosujem y się do praw a, które obo
wiązuje m etodystów  na całym świecie. My nie jeste
śmy odrębnym  Kościołem krajow ym , lecz tworzym y 
jedność z całym światowym  organizm em  m etody
stycznym. Uchwały konferencji generalnej obowią
zują i nas, w Polsce. W m etodystycznym  praw ie ko
ścielnym nie czyni się różnicy między mężczyzną 
a kobietą. Kościół w Polsce nie może powiedzieć: my 
nie ordynujem y kobiet, gdyż takie stanowisko byłoby 
sprzeczne z praw em . Zresztą nie widzim y potrzeby 
takiego stw ierdzenia. K andydaci na duchow nych w 
naszym Kościele muszą przejść przez bardzo gęste 
sito. Przede wszystkim  trzeba ukończyć studia teolo

giczne, następnie stanąć przed kom itetem  kw alifikacji 
i święceń pastorskich oraz radą w ykształcenia pas to r
skiego, a potem  jeszcze przed zgrom adzeniem  w szyst
kich duchownych, którzy m ają praw o zadaw ania 
wszelkich pytań  i w ta jnym  głosowaniu decydują, 
czy kandydat może być przyjęty  najp ierw  na próbę 
dw uletnią i być pastorem  nieordynowanym . W czasie 
tej próby poddaw any jest on co roku egzam inowi, 
pisze prace oceniane przez kom itet kw alifikacji i 
święceń pastorskich. Najwcześniej po dwóch latach 
staje znowu przed tym i wszystkim i grem iam i, które 
mogą zatwierdzić go do ordynacji na diakona. Po 
kolejnych co najm niej dwóch latach może być ordy
nowany na prezbitera. Taki proces pow oływ ania du
chownych odnosi się do każdego kandydata, zarówno 
do mężczyzny, jak  i kobiety. M ieliśmy kandydatk i do 
służby duchownej, ale nie sprostały one w ym aganiom  
i dlatego nie zostały ordynowane, a nie dlatego, że 
są kobietam i. Nie mamy więc obecnie kobiety pastora, 
ale taka możliwość istnieje. W innych k rajach  Ko
ściół m etodystyczny ma bardzo dobre pod tym  wzglę
dem doświadczenia. Mówi się bardzo pozytywnie o 
pracy kobiet, zwłaszcza na stanow iskach kapelanów  
w różnego rodzaju zakładach, w pracy duszpaster
skiej, ew angelizacji i odwiedzinach domowych itd.

KS. B. T. — Gdzie kształcą się kandydaci na duchow
nych metodystycznych?

KS. A. K. — W dwóch miejscach. Jednym  z nich jest 
Chrześcijańska Akadem ia Teologiczna, drugim  — n a
sze w łasne sem inarium  teologiczne im. Jan a  Łaskie
go; i w nim  właśnie większość się uczy. Im ię Jana 
Łaskiego nosi także parafia  w arszaw ska, k tó rą obec
nie prowadzę. Sądzę, że jest to w yraz naszej więzi z 
tym  nurtem  reform acyjnym , który  reprezen tu je Łaski, 
a więc ew angelicko-reform ow anym . W racając do se
m inarium , to jego początki sięgają lat m iędzyw ojen
nych, kiedy w Skolimowie, a  potem  w  W arszawie 
działała wyższa szkoła biblijna. Ona w łaśnie stano
wiła początek dzisiejszego sem inarium . Po wojnie se
m inarium  teologiczne działało w K larysew ie i w W ar
szawie. W roku 1983 zostało na nowo zorganizowane 
z inicjatyw y ks. prof. W itolda Benedyktowicza, ów 
czesnego zwierzchnika Kościoła. W tedy też pow ierzo
no mi prowadzenie tego sem inarium . Kształcim y n a
szych studentów  w cyklu czteroletnim  w zakresie pod
stawowych dyscyplin teologicznych, dodatkowo duży 
nacisk kładzie się na zagadnienia związane z historią 
i teologią metodyzmu, ale nieobce są nam  przedm ioty 
w yrażające ducha ekumenicznego. Zw racam y dużą 
uwagę na stronę praktyczną, k tóra pozwoli młodym 
pastorom  dawać sobie radę w ich służbie.

KS. B. T. — Czy są to studia stałe, odbywane na 
miejscu?

KS. A. K. — Przyjęliśm y form ułę trochę nietypową, 
k tóra w naszym układzie się spraw dziła. Studenci m ie
szkają w swoich domach rodzinnych, pom agają swoim 
pastorom  w m acierzystych parafiach, czasami gdzieś 
jeszcze pracują, ale na jeden tydzień w m iesiącu przy
jeżdżają do K larysew a i tu intensyw nie się uczą po 
9—10 godzin dziennie. Przez pozostałe trzy tygodnie 
w m iesiącu żyją w swoich zborach, co jest bardzo 
istotne, gdyż dzięki tem u nie tracą więzi z codzien
nym życiem parafii; przez te trzy tygodnie też zresztą
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się uczą, w ykonują ćwiczenia, przygotow ują referaty , 
by znów przez tydzień intensyw nie pracować w  sem i
narium . Ten system  zdał egzamin; w ypuściliśm y już 
grupę sześciu absolwentów , którzy w tym  systemie 
studiowali. W tym  roku  zostali oni podczas konfe
rencji dorocznej ordynowani.

KS. B. T. — Jakie wykształcenie jest potrzebne, aby 
być przyjętym do seminarium?

KS. A. K. — W ym agamy w zasadzie ukończonej szko
ły średniej. M amy też osoby po studiach wyższych, 
naw et po doktoracie.

KS. B. T. — Jesteśmy Kościołami typu diasporalnego. 
Jak Ksiądz ocenia taką sytuację: jako nieszczęście 
czy jako szansę?

KS. A. K. — Myślę, że można w niej widzieć i je
den, i drugi elem ent. Nieszczęściem bym jej nie na
zywał, gdyż byłaby to duża przesada, ale na pewno 
sytuacja diasporalna stw arza duże trudności. T rudne 
jest chociażby spieszenie z posługą duszpasterską oso
bom m ieszkającym  z dala od parafii, a odległości po
między poszczególnymi parafiam i wynoszą kilkadzie
siąt, n iekiedy zaś ponad sto czy dwieście kilom etrów . 
Rozkład naszych parafii jest nierów nom ierny. Na 
przykład na wschód od W arszawy m am y placówki 
tylko w Przem yślu i Lublinie. W rejonie kalisko- 
-sieradzko-konińskim  nie ma ich w ogóle. Z tego po
wodu posługa duszpasterska i kontak t z w iernym i są 
utrudnione. Sytuacja taka jest jednak wyzwaniem  
dla Kościoła, k tóre należy podjąć, by pokazać, że 
człowiek szczerze wierzący, k tóry  trzym a się Słowa 
Bożego i chce żyć duchem  swego Kościoła, naw et 
w tedy, kiedy jest sam lub w m aleńkiej grupce od
dalonej od centrów  kościelnych, może pielęgnować 
swój styl w iary i być m iastem  na górze leżącym. Nie 
jest to łatw e, tak  jak  niełatwo jest być ewangelikiem . 
Używam świadomie tego term inu w odniesieniu do 
nas, metodystów...

KS. B. T. — Chociaż nie wszystkim jest to w smak...

KS. A. K. — ...bo przecież zaliczamy się do te j grupy 
Kościołów, chociaż w yrastam y z ruchu poreform acyj- 
nego, ale podstaw y teologiczne, s truk tu rę  i ustró j Ko
ścioła m am y typowo ewangelickie.

KS. B. T. — Czy Ksiądz widzi jakieś zalety Kościoła 
mniejszościowego wobec większości innego wyznania, 
zalety zboru, który jest niewielką jednostką, liczącą 
sto czy dwieście osób?

KS. A. K. — A naw et często m niej. Jest to bardzo 
ciekawa sytuacja. Cóż my możemy zrobić? Biorąc 
pod uw agę polskie proporcje, można powiedzieć, że 
jesteśm y skazani na życie w jakim ś getcie, niezauw a
żeni, nieznani, bez możliwości m ówienia o śobie i po
kazania tego stylu przeżyw ania w iary, jaki jest n a 
szym udziałem. Ale takie pesym istyczne stanowisko

jest nie do przyjęcia. Widzę możliwość oddziaływania 
dużo szerszego i głębszego, niż by to w ynikało z pol
skich proporcji ilościowych. W naszym  k ra ju  istnieje 
zainteresow anie Kościołami mniejszościowymi. Jeśli 
naw et w ynika to czasem z szukania egzotyki (bo 
ktoś zwany m etodystą budzi ciekawość — kto to 
jest?>, -to Kościół mniejszościowy może je w ykorzystać. 
Jeśli tylko chce i po trafi zaprezentować się na ze
w nątrz, może to uczynić. Chodzi o to, by społeczeń
stw u polskiem u pokazać, że w naszym k ra ju  żyją 
różne Kościoły chrześcijańskie, i te niewielkie, jak  
np. Kościół m etodystyczny, spełniają swoją służbę w 
wierności Jezusow i i Jego Ewangelii. To w łaśnie sta 
ram y się czynić przez nasze w ydaw nictw a, których 
nakłady nie są zbyt wielkie, ale co jakiś czas coś się 
ukazuje. Ponadto pew ną ro lę odgryw a też nasz m ie
sięcznik „Pielgrzym  Polski”, k tóry  ukazuje pew ne 
charakterystyczne cechy życia środowiska m etody- 
stycznego. Przez ponad pięć ostatnich la t jego red ak 
torem  naczelnym  była osoba w yznania reform ow ane
go, pan i W anda M licka. S tan  zdrow ia zmusił ją do 
rezygnacji z te j pracy  i obecnie ja przejąłem  redago
wanie „P ielgrzym a”.

KS. B. T. — Każdy Kościół ma pewne cechy wspólne 
z innymi Kościołami, ale ma też takie, które wyróż
niają go spośród innych i wzbogacają ogólny obraz 
chrześcijaństwa o wartości szczególnie pielęgnowane 
przez daną społeczność wyznaniową. Jakimi cechami 
wyróżniają się metodyści?

KS. A. K. — N iew ątpliw ie wszyscy coś od siebie wno
simy i czegoś się od innych uczymy. Jeśli chodzi o 
metodyzm  to określa to hasło uwidocznione w podty
tule naszego m iesięcznika: „zwrot do źródła chrystia- 
nizm u”. Jest to zresztą stw ierdzenie typowo reform a- 
cyjne, pochodzące z czasów, kiedy szukając korzeni 
i źródeł w iary  sięgano do nauki apostolskiej w No
wym Testam encie. Czynią to właściwie wszystkie Ko
ścioły, ale Kościoły ew angelickie w szczególności. 
Jedną ze specyficznych cech metodyzm u jest' k ładze
nie nacisku na to, by nie tylko wyznawać pew ne teo
rie, ale by je w  życiu praktykow ać, choć jest to b a r
dzo trudne. Dlatego w łaśnie od czasów Jan a  Wesleya 
tak  dużą wagę przyw iązuje się do tego, co nazyw am y 
uświęceniem  człowieka. T rak tu jem y je — tak  jak  
i w iarę człowieka — jako dar Boży. Niem niej jednak 
człowiek odpowiada na Boże wezwanie przez dążenie 
ku realizacji ideałów ewangelicznych. Nie chcę tw ier
dzić, że w  naszym  Kościele realizujem y je w sposób 
doskonały, ale takie staw iam y sobie zadanie. W Ko
ściele m etodystycznym  z założenia Słowo Boże głosi 
się tak, by uświęcać swych członków. Jest to bardzo 
ważny elem ent charakteryzujący metodyzm. Podsu
m ow ując powiemy, że uświęcenie i życie w społe
czeństwie i dla społeczeństwa to są cechy metodyzmu, 
które staram y się potw ierdzać w życiu codziennym.

KS. B. T. — Powiedziałbym więc, że metodyzm przez 
dążenie do uświęcenia człowieka i realizowanie zasad 
ewangelicznych w życiu społecznym stanowi rodzaj 
pozytywnego wyzwania dla nas, chrześcijan innych 
wyznań. Dziękuję Księdzu za poświęcony nam czas.
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WOJCIECH KRIEGSEISEN

Nie znane
zabytki
ewangelickie

Rodzinna kaplica grobowa z barokowymi epitafiami, XVII w.

Kim przejdziem y do właściwego te 
m atu  tego szkicu, a są nim  zabyt
kowe cm entarze ewangelickie na 
pograniczu W ielkopolski i Śląska, 
pozwólmy sobie na refleksję natu ry  
nieco ogólniejszej. Zainteresow anie 
przeszłością, korzeniam i w łasnej toż
samości, jest w naszym k ra ju  od 
la t żywe i w brew  niesprzyjającym  
okolicznościom ciągle się utrzym uje. 
Tendencje te nie są obce i polskim  
ewangelikom  — być może, dla 
mniejszościowej grupy w yznaniowej 
świadomość tożsamości i wiedza o 
przeszłości własnego w yznania jest 
szczególnie ważna, uodpornia bo
wiem  na trendy unifikacyjne, które 
w ostatecznym  rachunku zubożają 
ku ltu rę  narodow ą.
Jednak  zainteresow anie, choćby 
hobbystyczne, pam iątkam i przeszło
ści ewangelicyzm u w Polsce nie 
je s t proste ani łatwe. Czas i k a tak 

lizmy dziejowe w ydatnie zm niej
szyły Liczbę m aterialnych pam iątek 
ewangelicyzm u na ziemiach pol
skich. Poza tym  właściwości w y
znaniowe nie sprzyjały tworzeniu 
bogatych zespołów zabytków rucho
mych — w przeciw ieństw ie do ko
ściołów katolickich św iątynie e- 
wangelickie, a szczególnie ew ange
licko-reform ow ane, nigdy nie obfi
towały w przedm ioty m aterialne 
związane z kultem  religijnym . 
Zachowane do dziś zabytki zw ią
zane z historią w yznań ewangelic
kich podzielić można na trzy g ru 
py. P ierw sza z nich, najbardziej 
znana i widoczna, to budynki ko- 
oielne, które w języku historyków  
sztuki i konserw atorów  często n a 
zywa się nieprecyzyjnie zborami. 
Na te ren ie k ra ju , w  jego obecnych 
granicach, rozsianych jest kilkaset 
zabytkowych ewangelickich budyn

ków kościelnych, większość z tych 
najstarszych i najcenniejszych nie 
pełni już zresztą od daw na swych 
pierw otnych funkcji. N iektóre, po
chodzące z XVI i XVII wieku, były 
przebudowyw ane i od daw na wyko
rzystyw ane przez różnych świeckich 
użytkowników, tak  iż zatarła  się 
całkowicie świadomość ich związku 
z tradycją ewangelicką. Inne, zw ła
szcza te leżące w Małopolsce, czę
sto uznaw ane są błędnie za tzw. 
zbory ariańskie. Szczególnie sm ut
ny jest los lu terańskich  kościołów 
zbudowanych w XIX wieku, które 
od okupacji stoją puste i powoli za
m ieniają się w ruinę. Dotyczy to 
obiektów zarówno na terenie „ziem 
odzyskanych”, jak  i na innych te 
renach.
Druga grupa pam iątek to — posłu
gując się fachowym  językiem  kon
serw atorów  — zabytki ruchome, a
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więc przede wszystkim  wyposaże
nie w nętrz kościelnych, przedm ioty 
bezpośrednio związane z liturgią, a 
także książki, różne okolicznościo
we druki i fotografie. Na dobrą 
spraw ę nikt dokładnie nie wie, ile 
tego rodzaju  przedm iotów  zachowa
ło się w kraju . Naczynia liturgicz
ne, m eble kościelne, hafty, obrazy 
z lu terańskich  św iątyń, książki z p a 
rafialnych bibliotek przechowywane 
są przez obecnie funkcjonujące p a 
rafie bądź gromadzone przez w y
specjalizowane agendy obu histo
rycznych wyznań ewangelickich, lub 
też spoczywają w m agazynach m u
zeów państw ow ych oraz — w nie
m ałej liczbie — znajdują się w p ry 
w atnych rękach. Wiele z tych, czę
sto cennych, przedm iotów  jest w 
posiadaniu osób i instytucji, które 
nie zdają sobie spraw y z ich ew an
gelickiej prow eniencji; dotyczy to 
głównie naczyń liturgicznych, tk a 
nin i mebli, które tylko specjalista

(a i on nie zawsze) jest w stanie 
rozpoznać jako zabytki ku ltu ry  m a
terialnej ewangelików.
Trzecia, najbardziej nas tu  dziś in
teresująca grupa, to cm entarze e- 
wangelickie. Od k ilkunastu  lat u- 
trw alone jest w świadomości spo
łecznej znaczenie cm entarzy jako 
zespołów obiektów zabytkowych, 
nagrobków, epitafiów, kaplic itp. W 
chwili obecnej prowadzone są na 
szeroką skalę prace inw entaryza
cyjne oraz akcja ochrony zabytko
wych nekropolii wszystkich w yznań 
w Polsce. Objęły one swym zasię
giem także cm entarze ew angelic
kie, przede w szystkim  te n a jb a r
dziej znane, stołeczne. Jednak  w ar
szawskie cm entarze przy Żytniej i 
M łynarskiej to tylko bardzo nie
w ielka część tego, co zachowało się 
na terenie kraju , mimo zniszczeń i 
aktów  świadomego i nieśw iadom e
go wandalizm u. Na przykład na Po
morzu, w Wielkopolsce i na Śląsku

Grobowce znajdujące się przed 
frontem  kaplicy

znajduje się ogromna liczba n ie
mieckich cm entarzy ewangelickich 
i one to przede wszystkim  stały się 
obiektem  akcji niszczycielskiej. Co
raz trudniej zrozumieć dziś ludzi, 
którzy swe, jakże często uzasadnio
ne, resentym enty wyładow yw ali na 
zabytkowych grobach dawno zm ar
łych Niemców. Obiektem zniszcze
nia siały się też, niejako przy oka
zji, te cm entarze, na których cho
wano wspólnie protestantów  naro 
dowości polskiej, czeskiej i niem iec
kiej. Jest to fata lna konsekwencja 
upowszechnienia w świadomości ro 
daków zasady Polak — katolik, e- 
wangelik — Niemiec.
Pomimo to ocalało i zapewne prze
trw a wiele zespołów cm entarnych 
w artych omówienia i spopularyzo
w ania z uwagi na wysoką w artość 
historyczną i artystyczną zna jdu ją
cych się tam  nagrobków. Niżej zaj
miemy się trzem a szczególnie in te
resującym i cm entarzam i leżącymi 
w jednym  regionie, na historycz
nym pograniczu południowej W iel
kopolski i Dolnego Śląska. Region 
ten  w  naszych dziejach w yróżnia 
się bardzo interesującym i cechami. 
Otóż na bogaty pejzaż kulturow y 
tych terenów  składała się m. in. 
mozaika wyznaniowa, k tórej ślady 
zachowały się do dziś na tam te j
szych zabytkowych cm entarzach.
Od XVI wieku ziemie dawnego 
Księstwa Głogowskiego (od zacho
du sąsiadujące z Księstwem  Ż agań
skim i Łużycami, a od wschodu z 
ziemiami Rzeczypospolitej) zamiesz
kiw ali pospołu lu teranie, ew angeli
cy reform owani, katolicy i Żydzi. 
Śląsk — najpierw  książęcy, potem  
cesarski, wreszcie prusk i — licznie 
zamieszkiwali ewangelicy, którzy 
(choć stanowili mniejszość po w oj
nie trzydziestoletniej) odgrywali 
znaczną rolę w licznych na tym  te 
renie miastach. Pogranicze polskie, 
zwane ziemią wschowską, zaliczało 
się w XVI i XVII w ieku do tych 
nielicznych regionów Rzeczypospo
litej, gdzie ludność w yznania ew an
gelickiego była w przewadze. Po 
obu stronach żyli Niemcy i Polacy, 
a granice wyznaniowe nie pokry 
wały się zupełnie z narodowościo
wymi — byli tam  ewangelicy Po

widok ogólny najstarszej części 
cm entarza
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Klasycystyczne nagrobki przy murze 
ogrodzeniowym

lacy oraz katolicy Niemcy. Linia 
graniczna nie była żadną barierą i 
do końca XVIII wieku liczne Wiięzi 
handlowe, ku ltu ra lne i rodzinne łą 
czyły różnowyznaniowych m iesz
kańców Śląska i Wielkopolski. 
Sytuacja uległa zmianie w epoce po- 
rozbiorowej, kiedy to granica na 
południowy zachód od Wschowy 
przestała istnieć (ziemia wschowska 
znalazła się w zaborze pruskim ), 
zaczęły natom iast narastać anim ozje 
narodowe i religijne. Skończyło się 
przygraniczne osadnictwo Polaków 
na Śląsku i Niemców w W ielkopol- 
sce, a rozpoczęło się popierane 
przez władze pruskie osadnictwo 
niemieckie w Wielkopolsce.
W X IX  w ieku barie ry  dzielące na 
tych ziemiach Polaków  i Niemców 
oraz ew angelików  i katolików  ro 
sły. Rozgraniczenie Śląska od W iel
kopolski po odzyskaniu niepodleg
łości w 1918 roku jeszcze te an ta 
gonizmy pogłębiło, gdyż po stronie 
niemieckiej pozostały grupy ludno- • 
ści mówiące po polsku, a na te re 
nach ostatecznie przyłączonych do 
Polski — znaczna liczba Niemców. 
Dużym zmianom w  ciągu wieków 
ulegała też m apa wyznaniowa. W 
XVI i XVII stuleciu na Ś ląsku i w 
Wdelkopolsce bardzo popularne, 
szczególnie w wyższych w arstw ach 
społeczeństwa miejskiego i wśród 
szlachty, było wyznanie ew angelic
ko-reform ow ane. Po 1648 roku na 
Śląsku wyznawcy ,.konfesji genew
skiej’’ byli prześladowani, a p rak 
tyczną, lecz bardzo ograniczoną, to
lerancją cieszyli się tylko luteranie. 
W skutek tego już w XVITI wieku 
tam tejsi p rotestanci to praw ie w y
łącznie ewangelicy konfesji augs
burskiej. Podobnie m alała stale licz
ba reform ow anych w ziemi wschow- 
skiej. tak że w drugiej połowie 
XVIII wieku ludność po obu stro
nach granicy dzieliła się już tylko 
na katolicką i lu terańską.
Prezentacje cm entarzy, które sta
nowią pam iątkę i odbicie tych od 
dawna już n ieaktualnych stosun
ków społecznych, rozpoczniemy od 
zesoołu największego, a zarazem 
najbardziej znanego snośród tych, 
które bodziemy tu opisywać, m ia
nowicie od cm entarza ew angelickie
go we Wschowie. N ajstarsze m iej-

Główna aleja, po prawej mur z 
kaplicami

sce pochówków w tym  mieście 
znajdowało się przy kościele far- 
nym, który w roku 1555, kiedy to 
całe m iasto w raz ze starostą k ró 
lewskim, Górskim, przyjęło konfe
sję augsburską, stał się na lat k il
kadziesiąt głównym kościołem lu te- 
rańskim . Gdy w XVII wieku ko
ściół ten zwrócono katolikom , na le
żącym przy nim cm entarzu nie mo
żna już było chować ewangelików. 
Pow stał więc nowy cm entarz za 
m uram i obronnymi, na odległym 
przedmieściu, który stał się m iej
scem ostatniego spoczynku zarów 
no członków zboru starom iejskiego,

jak i w iernych drugiej ew angelic
kiej parafii, założonej na Nowym 
Mieście w 1646 roku dzięki popar
ciu starosty wschowskiego, A ndrze
ja Ossowskiego.
Usytuowany na planie prostokąta 
cm entarz, później k ilkakro tn ie po
większany, przylega do kaplicy, k tó 
ra służyła zapewne jako miejsce 
nabożeństw  pogrzebowych, a być 
może była też w ykorzystyw ana przez 
zbór nowom iejski jako stały dom 
modlitwy. Zapewne już w XVII w ie
ku część cm entarza ogrodzono m u- 
rem, przy k tórym  wznoszono ro 
dzinne kaplice grobowe. Zachowało
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się ich do chwili obecnej kilkadzie
siąt. W ich ścianach tkw ią epitafia 
całych pokoleń najzam ożniejszych i 
najgodniejszych obywateli królew 
skiej Wschowy.
Trudno obecnie wyobrazić sobie 
pierw otny stan cm entarza w jego 
najstarszej części pomiędzy m ura- 
mi, w których umieszczono dziesiąt
ki barokowych, rokokowych, klasy- 
cystycznych oraz reprezentujących 
późniejsze style tablic i epitafiów. 
T eren ten był po w ojnie dew asto
w any i p rzetrw ały  tylko obiekty 
w ykonane z najtrw alszych m ateria 
łów. Stosunkowo mało zostało np. 
nagrobków  i ogrodzeń grobowców 
wykonanych z żeliwa, kradziono je 
bowiem i wywożono na złom. Ba
dania archeologiczne u jaw niły jed
nak, że układ alejek, ścieżek, kw a
ter i grobowców rodzinnych odwzo
rowyw ał w pew nym  sensie społecz
ną s truk tu rę  m iasta. Jak  w koście
le, tak  i na cm entarzu najgod
niejsze rodziny patrycjuszowskie i

pastorskie miały przeinaczone w y
łącznie dla nich m iejsca i kw atery, 
wokół których skupiały się groby 
m niej szacownych obywateli — 
kupców i rzemieślników, a dopiero 
opodal nich chowano uboższych 
zborowników. Tak więc układ i 
wzajem ne wobec siebie usytuow a
nie ocalałych grobów dostarczają 
inform acji o stosunkach społecznych 
w mieście i o pozycji, jaką w nim  
zajmowały poszczególne rodziny, 
których członkowie spoczywają na 
cm entarzu.
Dla historyka najcenniejszą infor
mację niosą inskrypcje na ep ita
fiach, które oprócz swych n iew ąt
pliwych w artości artystycznych m a
ją po prostu w artość jako źródło do 
dziejów m iasta, zboru i jego człon
ków. Em blem atyczne m otywy baro 
kowych i rokokowych płaskorzeźb 
są ilustracją w ykutych w kam ieniu 
danych o najw ażniejszych faktach 
z życia pastorów, burm istrzów , za
możnych kupców, lekarzy i urzęd

Rodzinna kaplica grobowa przy 
murze cmentarza

ników. Inform acje o ich w ykształ
ceniu, karierze, pracy i związkach 
rodzinnych dają nie spotykaną gdzie 
indziej możliwość bliskiego p rzy j
rzenia się życiu zamożnego m iesz
czaństwa Wschowy w okresie od 
połowy XVII w ieku po koniec 
XIX stulecia.
W ydaje się, że wschowskie nagrob
ki ewangelickie, zachowane w du
żej — mimo wszystko — liczbie, są 
najlepszym  źródłem poznania histo
rii, ku ltu ry  i życia codziennego 
m iasta oraz działających w nim 
zborów. Przełam anie pew nej b arie 
ry trudności, jaką w pierw szej 
chwili stw arza oglądającem u w y
myślny krój niem ieckojęzycznych 
inskrypcji nakam iennych, opłaca się 
stokrotnie i należy mieć nadzieję, 
że po udostępnieniu zabezpieczonych 
prowizorycznie w kryptach  grobo
wych nagrobków cm entarz ten  sta 
nie się polem prac historyków  in te
resujących się zarówno dziejami 
miast, jak i historią ewangelicyzmu 
w Wielkopolsce.
Teren cm entarza objęty jest opieką 
Wojewódzkiego K onserw atora Za
bytków w Lesznie i w ładz m iejsco
wych, jednak prace konserw acyjne 
zostały zawieszone i nie wiadomo, 
kiedy będą kontynuow ane.

Dla zainteresow anych zwiedzaniem 
tego jednego z najciekaw szych w 
Polsce cm entarzy praktyczna w ska
zówka. Cm entarz jest zam knięty, 
ale z prośbą o wpuszczenie i opro
wadzenie zwracać się można do p a
na Edm unda B łajeta, zamieszkałego 
na sąsiedniej ulicy Polnej pod nu 
m erem  6, który  od lat, w raz z żoną, 
opiekuje się terenem  cm entarza. J e 
go to m. in. staraniom  zawdzięczać 
trzeba, że ten cenny zespół zabytko
wy przetrw ał czasy powojenne i do 
dziś świadczy o bogatej przeszłości 
wschowskich ewangelików.
Nieco inny charak ter m a drugi z 
om awianych tu obiektów — ew an
gelicki cm entarz w Kożuchowie. 
Miasteczko to, położone już na Ś lą
sku, na ziemiach dawnego Księstwa 
Głogowskiego, w przeciw ieństw ie do 
Wschowy nie było lokalną m etro
polią. Skrom niejszy Kożuchów po
siada też mniejszy cm entarz, który 
założony został w podobnych oko
licznościach, jak wschowski, to 
znaczy po odebraniu luterańskiną

1 2



Kamienny nagrobek w  kształcie 
strzaskanego pnia drzewa, XIX w.

mieszczanom kościoła i cm entarza 
w centrum  m iasta. Tak jak  we 
Wschowie, zespół otoczony jest m u- 
rem  z wieńcem  kaplic, a część te 
renu zajm ują resztki budynku, być 
może zastępującego miejscowym e- 
w angelikom  kościół w czasach n ie
tolerancji w  XVII i X V III wieku. 
Mimo tych podobieństw  charak ter 
kożuchowskiego zespołu jest inny 
niż opisywanego wyżej cm entarza 
we Wschowie, k tó ry  był jednolicie 
mieszczański, podczas gdy cm en
ta rz  w Kożuchowie taki jednorod
ny już nie jest — najpiękniejsze 
epitafia w najw iększych kaplicach 
poświęcone są okolicznym rodzinom 
szlacheckim, które będąc wyznania 
ew angelicko-augsburskiego grzebały 
swych zm arłych na tym  cm entarzu. 
Ta kożuchowska specyfika małego 
m iasta, w którego zborze znaczną 
rolę- odgrywały żyjące poza m uram i 
m iejskim i rodziny szlacheckie, po
zwala nam  poznać inny aspekt ży
cia ewangelickiej społeczności na 
tym  terenie — stosunki pomiędzy 
m iastem  a wsią, m ieszczaństwem a 
w iejską szlachtą.
Są to spraw y dla historyka R efor
m acji w XVII i XVIII w ieku bardzo 
frapujące, a zachowane na tym  
cm entarzu inskrypcje rzucają na to 
zagadnienie bardzo interesujące 
światło.
O artystycznej w artości zabytków 
sepulkralnych w Kożuchowie kom 
petentnie wypowiedzieć się może 
tylko historyk sztuki. Piszącem u te 
słowa w ydały się one bardzo in te
resujące, choć przyznać trzeba, że 
spraw iają w rażenie nieco m niej im 
ponujące niż zaskakujące s^ y m  bo
gactwem  zabytki wschowskie. M ają 
jednak epitafia w Kożuchowie jed
ną w ręcz rew elacyjną cechę — na 
niektórych z nich zachowały się 
resztki farb. Wiadomo, że (wbrew 
naszym dzisiejszym gustom i p rzy
zwyczajeniom) barokowe płyty epi- 
tafijne były m alowane, i to często 
jaskraw ym i barw am i. Nigdzie poza 
Kożuchowem nie zachowały się ta 
kie resztki polichromii, k tóre um o
żliwiałyby rekonstrukcję autentycz
nej barokow ej kolorystyki zabytko
wych płyt epitafijnych, może więc 
doczekamy czasów, kiedy na cm en
tarzu  kożuchowskim przynajm niej 
niektóre obiekty odzyskają dawne 
kolory. Z góry wiadomo, że szoko

wać będą zwiedzających swym w y
glądem  tak  odległym od naszych 
pojęć o sztuce cm entarnej, jak  ko
lorystyczna rekonstrukcja ateńsk ie
go A kropolu różni się od naszych 
naiwnych w yobrażeń o szlachetnych 
bielach i szarościach antycznej sztu
ki greckiej, k tórej m arm urow e 
pom niki m alow ane były niegdyś 
bardzo jaskraw ym i farbam i. 
Obecnie prace konserw atorskie na 
cm entarzu w Kożuchowie p row a
dzone są pod nadzorem  W ojewódz
kiego K onserw atora Zabytków  i 
pracowników  B iura Badań i D oku
m entacji Zabytków  w  Zielonej 
Górze. W arto jeszcze podkreślić — 
bo nie jest to bynajm niej zjawisko 
powszechne — że w  prace te an 
gażują się miejscowe władze, a N a
czelnik Gminy osobiście zajął się 
spraw ą ochrony cm entarza ew an
gelickiego.
O statnim  cm entarzem , którego zwie
dzenie chcielibyśm y tu polecić, jest 
ew angelicki cm entarz w Bytomiu

Odrzańskim. To małe, ale bardzo 
ładne i pięknie położone miasto 
dawnego K sięstwa Głogowskiego 
ma bardzo in teresującą przeszłość. 
Przed wojną trzydziestoletnią, a 
więc przed 1618 rokiem , było ono 
żywotnym ośrodkiem obu podsta
wowych nurtów  konfesyjnych R e
formacji. W mieście oprócz zboru 
luterańskiego istniał też zbór re fo r
mowany pod opieką potężnej w 
tam tych stronach arystokratycznej 
rodziny Schoeneichów von Caro- 
lath. Bytom O drzański był też sie
dzibą znanej szkoły średniej, od 
nazwiska opiekunów zwanej Schoe- 
naichianum , k tó ra przyciągała ucz
niów nie tylko ze Śląska, ale i z 
leżącej za miedzą Rzeczypospolitej. 
Wiedzę w Schoenaichianum  zdoby
wali więc synowie licznych w ielko
polskich rodzin ew angelicko-refor
m owanych i luterańskich.
Kres świetności Bytomia O drzań
skiego w tam tych czasach położyła 
fala nieto lerancji religijnej w  dobie
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w ojny trzydziestoletniej. Siady da
wnych splendorów zachowały się 
jednak m. in. na teren ie cm entarza 
ewangelickiego. Jest to obiekt in
nej, niż dwa poprzednie, klasy. W 
XIX wieku został bowiem poszerzo
ny, a przy okazji uporządkowany i 
przebudowany. O fiarą tego zbożne
go dzieła dziewiętnastowiecznej 
szkoły konserw acji zabytków padł 
więc oryginalny układ przestrzenny 
cm entarza. Obecnie jest to raczej 
lapidarium , którego m ur ogrodze
niowy jest w ielką galerią sztuki 
sepulkralnej. Jej oglądanie trw ać 
może godzinami. Epitafia z różnych 
epok, interesujące płaskorzeźby i 
inskrypcje, po rtre ty  zm arłych — 
wszystko to przykuw a uwagę zwie
dzającego. N iektóre z tych nagrob
ków nie m ają chyba równych sobie 
w skali ogólnopolskiej. Zaintereso
wanie wszystkich oglądających 
wzbudza np. podw ójny nagrobek 
przedstaw iający portre ty  (wielkości 
praw ie naturalnej) arystokratycznej 
pary  m ałżeńskiej z końca XVII

wieku. Płaskorzeźba tak szczegóło
wo oddaje detale w ykw intnych 
.strojów, że można by na jej pod
stawie próbować odtworzyć te u- 
biory ozdobione w stążkam i, falba- 
nami, galonami, sprzączkam i i in 
ną galanterią. K am ieniarz był tak 
rzetelnym  realistą, że odwzorował 
naw et w kam ieniu fak tu rę  grube
go i bogato haftowanego m ateriału , 
z którego siedem nastowieczni k raw 
cy uszyli uroczystą suknię zm arłej 
i kaftan  jej męża.
Tę garść inform acji o mało znanych 
zabytkach ewangelicyzmu podajem y 
z pełną świadomością, że ani u ro 
dy, ani historycznego i artystyczne
go znaczenia tych obiektów  nie je 
steśmy w stanie ukazać w pełni. 
Wiele jeszcze pozostało miejsc, na 
Śląsku i w innych regionach, gdzie 
zaniedbane — i często trak tow ane 
z niechęcią jako obce wyznaniowo 
bądź narodowościowo — cm entarze 
ewangelickie k ry ją  praw dziw e sk ar
by sztuki, a dla h istoryka mogłyby 
być nowym i interesującym  źródłem

badań socjohistorycznych. M iejmy 
nadzieję, że coraz żywsze społecz
ne zainteresow anie losami ,.miast 
um arłych” pozwoli wiele z nich u- 
ratować.

Kończąc, chcielibyśmy zaapelować 
do wszystkich, którym  bliska jest 
historia i zabytki, o pam ięć i szcze
gólne zainteresow anie dla tych 
miejsc, które od daw na już nie 
mogą liczyć na opiekę i ochronę ze 
strony rozproszonych po świecie 
potomków ludzi tam  pochowanych. 
Jeśli dziś upom inam y się o ochro
nę zabytków na Rossie i Łyczako
wie, to nie zapom inajm y i o tych 
cm entarzach, w granicach naszego 
państw a, na których inskrypcje na 
zabytkowych nagrobkach w ykute 
zostały po niemiecku, hebrajsku, 
rosyjsku czy czesku.

Wszystkie zdjęcia pochodzą z cmen
tarza ewangelickiego we Wschowie

Fot. Bogdan Mackiel

JERZY UTNIK

200-lecie ewangelickiego kościoła Św. Trójcy
w Lublinie

Kościół ewangelicko-augsbur
ski pod wezwaniem Świętej 
Trójcy w Lublinie znajduje się 
przy ul. I Armii Wojska Pol
skiego 10. Od 1922 r. jest zali
czony w poczet zabytków. O- 
prócz nabożeństw ewangelic
kich odbywają się w nim także 
uroczystości ekumeniczne i im
prezy artystyczne. Budowę ko
ścioła (wg projektu Augusta 
Zyncherta) rozpoczęto na mocy 
dekretu króla Stanisława Au
gusta Poniatowskiego z 25 
sierpnia 1784 r. Datę tę przyj
muje się również jako początek 
działalności parafii w Lublinie, 
do której włączono istniejący 
od 1650 r. zbór w Piaskach 
k. Lublina, zwanych Luterski- 
mi. Od tego połączenia dekret 
królewski uzależniał bowiem 
zezwolenie na budowę świąty
ni, którą oddano do użytku w 
1788 r. Z kościoła w Piaskach 
przeniesiono tu ambonę, muro
wany ołtarz w stylu Ludwika 
XV wraz z umieszczonym nad

nim unikatowym, dwuczęścio
wym obrazem z 1628 r., a tak
że dzwony z 1784 r., ufundowa
ne przez Zofię i Pawła z Su
chodolskich ze Stryjna — Stry- 
jeńskich, co potwierdzają sto
sowne napisy. W 1915 r. zabor
c y  wywieźli dzwony w głąb Ro
sji, ale udało się je odzyskać w 
1924 r. i do dziś znajdują się 
na swoim miejscu. Jan Pia
skowski ufundował kościołowi 
w 1819 r. organy, które służyły 
niemal 100 lat. W 1912 r. zain
stalowano nowy instrument fir
my E. F. Walcher, używany do 
dziś. W roku jubileuszu kościo
ła, tj. w 1988 r., został on grun
townie wyremontowany przez 
firmę ,,Gebr. Oberlinger”. Nie
gdyś w kościele znajdowało się 
wiele cennych przedmiotów, za
bytków, pochodzących z po
czątków XVII i XVIII w. i 
świadczących o polskości tej 
parafii, ale w zawieruchach 
wojennych bądź to zaginęły, 
bądź uległy zniszczeniu. Wspo

mina o nich ,,Ilustrowany prze
wodnik po Lublinie’’ (MAR, 
część II, Warszawa 1901). Spo
śród nich przetrwały jedynie: 
zabytkowa ambona, ołtarz wraz 
z obrazem i po prawej stronie 
od wejścia, w pobliżu ołtarza, 
stary i piękny portret króla 
Stanisława Augusta Poniatow
skiego, w rzeźbionych i niegdyś 
pozłacanych ramach. Ponadto 
w kościele znajdują się pamiąt
kowe tablice zmarłych duszpa
sterzy ewangelickich oraz zna
mienitszych zasłużonych para
fian.
Na szczególną uwagę zasługuje 
fakt, iż kościół lubelski od po
czątku służył zarówno lutera
nom, jak i ewangelikom refor
mowanym. Pierwsza na lewo 
od wejścia tablica poświęcona 
jest pamięci ks. Augusta Die- 
hla, superintendenta Kościoła 
Ewangelicko-Reformowanego w 
Królestwie Polskim i admini
stratora filiału ewangelicko-re
formowanego w Lublinie w la-

14



W nętrze kościoła

tach 1861— 1906. Wród tablic 
pam iątkowych z nazwiskami 
parafian znajdują się poświęco
ne pamięci ewangelików refor
mowanych. Obydwa wyznania 
ewangelickie na tutejszym  te 
renie od samego początku były 
tak ściśle związane z sobą wę
złami braterstw a i współdzia
łania, że niejednokrotnie nie 
można już ich rozróżnić. W o- 
pinii postronnych ewangelicy 
obu wyznań stanowili nierozer
walną jedność. Wspólnie budo
wali kościół, wspólnie fundo
wali i prowadzili szkoły, insty
tucje użyteczności publicznej 
oraz różne agendy parafialne. 
Wiele im zawdzięczało społe
czeństwo Lublina i Lubelsz
czyzna. Zgodnie z polskim zwy
czajem, w kruchcie kościelnej 
i na podeście chóru zawieszo
ne są blachy trum ienne para
fian, z polskimi nazwiskam i 
dawnej szlachty ewangelickiej. 
Do pierwszych ewangelików 
Lublina należeli między inny
mi: Jan Dawid Heisler, Jerzy  
Fritsch, W ilhelm Kuhasa, Jan 
Barański, Krzysztof Korn, Jan  
Piaskowski.
Na uwagę zasługuje społeczna 
działalność rodzin ewangelic
kich na rzecz m iasta i regionu. 
I tak np. rodzina Vetterów by
ła głównym fundatorem  m. in. 
szpitala i szkoły, które to in
stytucje przetrw ały i funkcjo
nują, nadal służąc dobrze spo
łeczeństwu (Zespół Szkół Eko
nomicznych im. Vetterów przy 
ul. Dąbrowskiego oraz szpital 
przy ul. . Staszica). Podobną 
działalnością zasłużyły się ro
dziny Kraussów, Scholtzów, 
Haberlaunów, Sauterów, Jae- 
gerów, Piaskowskich, B arań
skich i in.
Ewangelicy zawsze kładli na
cisk na rozwój piśm iennictwa 
i ku ltu ry  narodowej. W ynika 
to z samej istoty ewangelicyz- 
mu, z wym agania dobrej zna
jomości Pisma świętego i jego 
wskazań, które m ają być sto
sowane w życiu wierzącego. 
Dlatego lubelscy parafianie od 
samego początku fundowali i 
prowadzili szkoły, w których 
oprócz nauki czytania, pisania 
i rachunków  przysposabiano do 
określonej pracy: na roli, w

handlu, rzemiośle, do pracy 
domowej itp., zależnie od w y
stępujących potrzeb; zakładali 
też i prowadzili biblioteki, do
my opiekuńcze, instytucje cha
ry tatyw ne. I tak, na przykład 
w 1913 r. funkcjonował ufundo
w any przez Jana Piaskowskie
go parafialny dom opieki spo
łecznej z obszerną salą szkolną 
i biblioteką, działały cztery 
szkoły elem entarne, 21 kanto- 
ratów  prowadziło w terenie 
szkoły i gospodarstwa. Szkoły 
ewangelickie często były jedy
nym i szkołami na dużym ob
szarze (np. kantorat w Sobie- 
szanach prowadził jedyną, w li
czącej wówczas 7000 miesz
kańców, gminie Niedrzwica 
szkołę), dlatego m iały tak du
żą rolę do spełnienia. W okre
sie m iędzywojennym  wielu lu 
belskich ewangelików szczyci
ło się najw yższym i odznacze
niami państwowym i i odznaka
mi ,.Za walkę o szkołę polską”. 
Wśród nich znajdowali się:

wieloletni proboszcz parafii i 
zwierzchnik diecezji lubelskiej 
ks. dr A leksander Schoeneich 
oraz Bronisława Jadwiga Vet- 
terowa.
Podczas I wojny światowej ko
ściół i cała parafia przeżyły 
swą pierwszą tragedię. Budy
nek kościelny został zdewasto
wany przez zaborcę, a parafia
nie byli wysiedlani. W 1915 r. 
zbór liczył zaledwie 519 osób, 
podczas gdy dwa lata wcześniej 
było tu  jeszcze 8857 ewangeli
ków. Do Rosji (o czym już 
wspomniałem) wywieziono 
dzwony. Parafia podupadła m a
terialnie.
Dokonany w 1919 r. im ienny 
spis członków parafii wykazał, 
iż było ich 5051. W okresie 
m iędzywojennym  parafia znów 
się rozwinęła i wykazywała 
wielką żywotność, prowadząc 
działalność religijną, społeczną 
i hum anitarną. W 1923 r. odzy
skano dzwony, w 1934 r. po
wstało Towarzystwo Polskiej
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Nabożeństwo w Kuzawce; prowadzi 
ks. Jan Szklorz

Młodzieży Ewangelickiej, któ
rego pierwsze posiedzenie od
było się w rocznicę odzyskania 
niepodległości. Inicjatorem i 
honorowym prezesem był ks. 
A. Schoeneicn, zaś pierwszym 
wybranym prezesem urzędują
cym został Serwacy Albert 
Froelich. Opiekunami Towa
rzystwa z ramienia parafii byli: 
Jan Krausse i Bronisława Vet- 
terowa.
Podczas II wojny światowej pa
rafia i jej dom modlitwy prze
żyły najgorszy okres w swojej 
historii. Aresztowano duchow
nych i wielu wiernych, licz
nych prześladowano (oczywiście 
nie dotyczyło to Niemców i 
tych, którzy się za nich podali). 
Podczas okupacji zbór utracił 
polski charakter. Polacy ewan
gelicy musieli się ukrywać. 
Wielu walczyło w polskim pod
ziemiu, np. inż. Wolf (który 
przed wojną wykonywał nie
odpłatnie wiele prac dla kościo
ła, choćby służące do dziś dwa 
elektryczne świeczniki) czy dr 
Scholtz, który leczył nieodpłat
nie wielu chorych. To w tym 
kościele 3 października 1939 r., 
bezpośrednio po nabożeństwie, 
gestapo aresztowało ówczesne
go zwierzchnika Kościoła E- 
wangelicko-Augsburskiego w 
Polsce, ks. bp. Juliusza Bur- 
schego, patriotę i męczennika, 
który zginął z rąk oprawców 
20 lutego 1942 r. W czasie oku
pacji kościół służył wyłącznie 
Niemcom. W wyniku wojny 
parafia poniosła niewyobrażal
ne straty w ludziach i mająt
ku. Wielu zborowników zginę
ło bądź w walce z okupantem,

bądź w obozach koncentracyj
ny cn. Wielu cierpiało prześla
dowania, wielu wreszcie się 
rozproszyło. Nastąpiła utrata 
majątKu, doKumentow i przed
miotów kościelnych, zniszcze
niu uległy zabudowania a wśród 
nich i kościół.
Ewangelicy lubelscy (raczej ich 
bardzo skromna resztka) odzy
skali swój zniszczony kościół w 
1944 r. W Wigilię Bożego Naro
dzenia 1944 r. ks. Ryszard 
Trenkler z Warszawy odprawił 
tu pierwsze po okupacji polskie 
nabożeństwo, a w 1945 r. były 
więzień Dachau, ks. Waldemar 
Lucer, został pierwszym po 
wojnie duszpasterzem zboru. 
Odtąd niewielka grupa ewan
gelików z Lublina i okolic z 
wielkim trudem, ale wytrwale, 
przystąpiła do odbudowy ubo
żuchnej teraz parafii i jej ko
ścioła. Przy wydatnej pomocy 
państwowych służb konserwa
torskich oraz dzięki ofiarności 
i zaangażowaniu parafian i ich 
przyjaciół udało się odrestauro
wać kościół, a nadto — szcze
gólnie w ostatnich latach — 
wykonać poważne prace remon
towe i konserwacyjne (w tym 
wspomniany już remont orga
nów). Szczególnie od 1976 r., to 
jest od chwili objęcia tej pla
cówki przez ks. Jana Szklorza, 
życie parafii bardzo się ożywi
ło. Członkowie parafii biorą u- 
dział w międzynarodowych 
konferencjach i zjazdach ewan
gelików. W kościele Słowo Bo
że często głoszone jest przez 
znanych zagranicznych ewan
gelistów i misjonarzy, przez 
wybitnych przedstawicieli Ko

ścioła rzymskokatolickiego lub 
duchownych Kościołów zrze
szonych w Polskiej Radzie E- 
kumenicznej. Po blisko pięć
dziesięcioletniej przerwie roz
począł działalność chór mło
dzieżowy pod kierunkiem pa
storowej Haliny Szklorz. Mło
dzież lubelska uczestniczy w 
Dniach Skupienia w Zgierzu i 
w Tygodniu Ewangelizacyjnym 
w Dzięgielowie, w konferen
cjach młodzieży chrześcijań
skiej i in. 5 lipca 1987 r. odby
ła się pierwsza od wielu, wielu 
lat konfirmacja.
23 września 1984 r. zbór prze
żywał podniosłą uroczystość z 
okazji dwusetnej rocznicy po
wstania parafii. Na tę chwilę, 
jak też i na jubileusz kościoła, 
parafianie starali się dobrze 
przygotować swoje serca i swój 
kościół. Na ozdobnym folderze 
wydrukowano porządek nabo
żeństwa i fotografię plebanii. 
Polskie Radio zaś nadało z tej 
okazji dwie audycje. W roczni
cowym nabożeństwie wziął u- 
dział zwierzchnik Kościoła E- 
wangelicko-Augsburskiego ks. 
bp Janusz Narzyński, zwierzch
nik diecezji ks. sen. Jan Walter 
oraz inni duchowni, a wśród 
nich przedstawiciele Kościoła 
Rzymskokatolickiego z ks. prof. 
Celestynem Napiórkowskim, 
Kościołów skupionych w PRE, 
władz państwowych, środowisk 
naukowych i twórczych. Były 
też obecne liczne grupy współ
wyznawców z Warszawy i Ślą
ska, goście z kraju i zagranicy. 
Ta uroczystość poprzedziła 
przygotowania do obchodów ju
bileuszu samego kościoła. Dzię
ki aktywności parafian konty
nuowano prace remontowo- 
-konserwacyjne i organizacyj
ne. Nastąpiło też wielkie oży
wienie religijne i społeczne. 
Chwilą przełomową była intro
dukcja nowej Rady Parafial
nej 6 czerwca 1987 r.
Trzeba jeszcze dodać, że podo
bnie jak kościół Świętej Trój
cy, tak i przylegający doń 
cmentarz zaliczony jest do za
bytków kultury i sztuki. Do ro
ku 1931 już tylko wyjątkowo 
zezwalano na grzebanie tu 
zmarłych. Obecnie teren cmen
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tarza nie stanowi własności pa
rafii. Zbór posiada inny, czyn
ny cmentarz przy ul. Lipowej, 
założony w 1898 r., a później 
znacznie poszerzony. Na jego 
terenie znajduje się wiele za
bytkowych nagrobków, w zna
cznej liczbie objętych opieką 
konserwatora zabytków. W o- 
statnim czasie parafia uporząd
kowała cmentarz i sporządziła 
jego szczegółową inwentaryza
cję, która wraz z inwentaryza
cją katolickiej części cmenta
rza ma być wkrótce opubliko
wana przez Katolicki Uniwer
sytet Lubelski.

Ewangelicy lubelscy dołożyli 
starań, aby dwusetna rocznica 
poświęcenia kościoła Świętej 
Trójcy stała się świętem zarów
no ich samych, jak i ich przy
jaciół. Święto to poprzedziła 
wieloletnia pracowitość oraz 
działalność ewangelizacyjna i 
ekumeniczna. Zbór ewangelic
ki w Lublinie otwarty jest na 
wszelkie inicjatywy ekumeni
czne i często udostępnia swój

kościół na różne imprezy, tak
że muzyczne i teatralne. Para
fia współdziała z innymi na 
niwie charytatywnej. Przykła
dem takiego działania w duchu 
ekumenicznym może być współ
praca z Towarzystwem im. A- 
dama Chmielowskiego (Brata 
Alberta), prowadzącym Kuch
nię Ludową przy ul. Zielonej 
dla najbiedniejszych oraz 
Schronisko dla Kobiet (bez
domnych) w Bychawie. Prze
wodnicząca Rady Parafialnej, 
Sylwia Irga, jest duszą tych 
i podobnych poczynań. Parafia 
współpracuje z ewangelicką 
parafią w Düren (RFN) i w ro
ku jubileuszowym gościła tam
tejszych duchownych.

Właściwe uroczystości związa
ne z jubileuszem kościoła roz
poczęły się 11 września 1988 r. 
Niezapomnianym i budującym 
(szczególnie dla tak małej i 
diasporalnej parafii) przeży
ciem był występ chóru para
fialnego z Ustronia pod dyrek
cją Marii Cieślar, który śpie

wał pieśni religijne począwszy 
od XIII-wiecznych po współ
czesne. Jednym z punktów 
programu obchodów jubileuszo
wych było spotkanie z młodzie
żą niemiecką, która przyjecha
ła do Lublina ze swymi dusz
pasterzami. Zbór lubelski mo
dlił się też w swoim kościele 
wspólnie z członkami Klubu 
Inteligencji Katolickiej, któ
rych zapoznano z historią ko
ścioła, a 17 i 18 września wy
stępowała tu orkiestra Armii 
Zbawienia z Wielkiej Brytanii. 
Główna uroczystość jubileuszo
wa odbyła się 23 października. 
Słowo Boże głosił tego dnia 
dawny duszpasterz parafii ks. 
Jan Hause, śpiewał zaś chór 
parafialny z Wisły, dyrygowa
ła Barbara Cienciała. Na orga
nach koncertował Marek Pilch. 
Zaprezentowano utwory Go
mółki, Beethovena, Schuberta, 
Bacha, Gawlasa, Sikory i in
nych kompozytorów, a wszyst
kie słuchane były ze wzrusze
niem, pogłębiając w słucha
czach wiarę i nadzieję.

MARJO MARTHIN

Ewangelizacja a taniec i teatr

Tradycja tańca jest tak  stara, jak  rodzaj lu d z k i1. 
Znakom ity holenderski historyk ku ltu ry  Johan  Hulzin- 
ga pisał: „Sztuka tea tra lna  o charakterze sakralnym  
(święte m isterium ) zawsze przybierała postać tańca, 
ponieważ w rytm ie muzyki i ruchu ciał jednoczą się 
wszystkie nasze możliwości ekspresji — w  wizualne] 
form ie — w ew nętrznych pragnień i tęsknot duszy 
ludzkiej”. W Biblii można odnaleźć wiele m iejsc opo
w iadających o tym, jak taniec w yrażał radość, roz
pacz, m odlitwę, cześć oddaw aną Bogu. Taniec można 
poddawać analizie, jak  to czynił H u iz inga1 2, można 
też wcale się nim  nie zajmować, nie sposób jednak 
odmówić mu znaczenia religijnego.
Sądzę, że w dzisiejszych czasach taniec jest bardzo 
potrzebny. Wiąże się to z duchowym  ubóstwem  
współczesnego życia dominowanego przez zasadę 
użyteczności. P raw ie na wszystko, co robim y, p a trzy 
my przez pryzm at pragm atyzm u. Kto wie, czy w krótce 
nie zadam y sobie pytania, jakie w ym ierne korzyści 
osiągamy oddając cześć Bogu, czy chwalenie Boga 
„opłaca się” .
Przez wieki można było usłyszeć różne opinie o ta ń 

cu. Znam y poglądy Michał, żony Dawida (II Sam. 
6:16—23). Była ona oburzona na męża, k tóry  zacho
wał się rzekomo niegodnie tańcząc obnażony przed 
A rką Przym ierza na oczach tłum u. Być może, w yra
ziciele takich  poglądów jak  Michał nie stworzyli nic 
wartościowego, nie wydali „owoców w iary” do końca 
swoich dni, podobnie jak ona sama, k tóra stała się

1 T ekst te n  został n ap isan y  na  podstaw ie  k o n sp e k tu  w y k ła 
du (maszynoipis) o raz  w łasn y ch  n o ta te k  z w y k ład u  i z roz
m owy z M arjo  M a rth in  — a k to rk ą  d ram a ty czn ą , k tó ra  p ro 
w adzi zespół ew ang e lizacy jn y  K ościoła Szw ecji. M a rjo  M ar
t i n  b ra ła  ak ty w n y  udział w  k o n su lta c ji na te m a t „B ib lijn e  
asp ek ty  m is ji” , zorgan izow anej przez K o n fe re n c je  Kościołów  
E u ro p e jsk ich  (por. „ J e d n o ta ” n r  7—8/1988). U czestn icy  m ieli 
okazję  o bejrzeć  obszerne frag m en ty  dw óch  sz tu k  n ap isanych  
i w y k o n an y ch  przez znak o m itą  a k to rk ę , a tak że  p an to m im ę 
i „ te a tr  c ien i” . M. M a rth in  w y raz iła  zgodę na  o p u b lik o w a
nie tego o p racow an ia  na łam ach  naszego m iesięczn ika. Je j 
rozw ażan ia, choć m ają  luźny  i m oże n aw et zby t in tu ic y jn y  
c h a ra k te r , m ogą — ja k  sądzę — za in te reso w ać  C zyte ln ików , 
u k azu ją  bow iem  źródła  in sp ira c ji a r ty s ty . (W szystkie p rzy 
pisy pochodzą od tłum .).

2 W języku  poi. zob. Jo h a n  H uizinga: H om o ludens. Zaba
wa jako  źródło k u l tu ry ,  W arszaw a 1985 (rozdz. X).
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niepłodna... Paw eł natom iast tw ierdzi (I Kor. 6:13), 
że ciało jest dla Pana i P an  dla ciała! Chrystus przy
szedł na ziemię nie tylko po to, by zbawić człowieka 
w jego aspekcie duchowym. Pragnie On zbawić każ
dego z nas jako duchowo-cielesną całość! Fizyczna 
„cielesność” jest również święta. Taniec może być jed
nym z narzędzi w ręku  Boga, narzędziem  jednoczą
cym i um acniającym  naszą ludzką postać, tworzącym  
in tegralną osobę. Taniec jest na tu ra lną  częścią ludz
kiego życia, może być także środkiem  religijnej eks
presji. Oczywiście, nie każdy taniec ma sakralny, du
chowy w ym iar. Na przykład taniec córki Herodiady 
był praw dopodobnie obliczony na to, by wzbudzić po
żądanie H eroda i w efekcie doprowadził do śmierci 
Jana  Chrzciciela (Mk 6:22).

Jeśli chcemy powrócić do starych tradycji i znaleźć 
miejsce dla tańca w liturgii, musimy być świadomi, 
że również nie każdy taniec, który w ykonyw any jest 
w kościele, zasługuje na miano tańca sakralnego. A 
tylko taki nas interesuje. W mojej działalności ze
tknęłam  się z różnym i form am i tańca liturgicznego, 
takim i jak taniec solowy, taniec zespołowy w wyko^ 
naniu zawodowych tancerzy lub całego zgromadzenia 
w iernych na nabożeństwie; każda z nich może być 
w yreżyserow ana lub spontaniczna. Nie zawsze są to 
eksperym enty współczesne; zachowały się bowiem 
gdzieniegdzie taneczne tradycje o kilkusetletnim  ro 

dowodzie. Na przykład w Sewilli każdego roku w 
głównej nawie katedry  odbywa się zbiorowy taniec. 
Taneczny korowód, na którego czele znajdu ją się 
księża, diakoni i subdiakoni, udaje się do zakrystii, 
gdzie każdy z tancerzy chwyta trochę przygotow ane
go... jedzenia, symbolizującego pokarm  zbawionych. 
Podany przykład uzm ysławia, że taniec liturgiczny 
może posłużyć jako symbol eklezjologiczny i escha
tologiczny. W Kościele bowiem doświadczamy już czę
ściowo tego, czego oczekujemy od wieczności w K ró
lestw ie Bożym! Taniec jest tu rodzajem  teatra lnej 
sztuki, w k tórej „tu i te raz” odgrywam y role p rze
znaczone nam  do w ypełnienia w wieczności! W pew 
nym sensie liturgia (naw et w tych w yznaniach chrze
ścijańskich, które zredukowały ją do minimum) jest 
„graniem ” na scenie K rólestw a Bożego, które urze
czywistnia się w Kościele w sposób sym boliczny8. 
Wszelkie gesty — na przykład gest pojednania — 
charak teryzują fragm ent rzeczywistości, k tóra dopie
ro w  przyszłości będzie w pełni naszym udziałem. 
Gest pojednania, który  wym ieniłam , symbolizuje peł
nię chrześcijańskiej miłości. Podobnie znaczenie sym 
boliczne m ają sakram enty, gesty klękania, p rzyjm o

3 P o jęc ie  sy m b olu  au tork a  s to su je  w  zn a czen iu  w sp ó łc ze s 
nej h e r m e n e u ty k i b ib lijn ej i f ilo zo ficzn e j. S ym b ol w sk a zu je  
na rzeczy w isto ść , k tórej n ie  m ożna u jąć  w  in n y  sposób . Por. 
P au l T illich : D y n a m i k a  w i a r y ,  P ozn ań  1987 (rozdz. III).
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wania postawy stojącej, zajm ow ania m iejsca wokół 
Stołu itd. Nabożeństwo ma w soibie coś z praw dziw e
go teatru , pod w arunkiem , że te a tr  ma w ym iar sa
kralny, a więc symbolizuje coś trw ałego i egzysten
cjalnie ważnego. W szystkie elem enty nabożeństw a po
winny — tak  jak  Słowo Boże — wskazywać na C hry
stusa i Jego Królestwo. Takim  elem entem  szczegól
nym może być również taniec.

W spomniałam już króla Dawida. Jego dynam izm  stał 
się inspiracją dla m ilionów wyznawców judaizm u 
i chrześcijaństw a. Różne są opinie co do tego, ile w 
tej postaci jest praw dy, ile tylko legendy. W iemy z 
całą pewnością, że Dawid był człowiekiem „z krw i 
i kości”, choć w oczach współczesnych uchodził n ie
mal za świętego, jako król Izraela. Zawsze istnieli lu 
dzie, którzy słyszeli głos Boga, albo przynajm niej byli 
przekonani, że Bóg do nich mówi. N iekiedy był to 
potężny głos Boga, który w prost zw racał się do w y
branej osoby. Innym  razem  Bóg jakby podpow iadał 
swoją wolę myślom człowieka. W iemy też, że Bóg 
przem aw ia przez Biblię. N apisałam  sztukę muzyczną
0 królu Dawidzie, przez k tórą Bóg też może, jak  w ie
rzę, przemówić. Dawid był bardzo wojowniczy, był 
także chciwy, żądny władzy i zemsty. Okazywał jed 
nak skruchę, żal za grzechy, a Bóg mu przebaczał. 
Sztuka ukazuje zarazem wielkość i słabość kondycji 
lu d z k ie j4.

W róćmy do problem u integralności osoby ludzkiej, 
choć m ówienie o człowieku w kategoriach duszy i cia
ła może — ale nie musi — prowadzić do niedocenia
nia tego, co m aterialne. Tak czynił neoplatonizm , tak  
czyniła i nadal czyni gnoza, trak tu jąc  cały m ateria lny
1 cielesny św iat jako w ytw ór dem iurga. Sztuka ma 
w ym iar sakralny, w skazuje bowiem na ewangeliczną 
praw dę o człowieku: istotą pełni człowieka jest jed 
ność elem entów  duchowych i cielesnych, z których 
każdy jest ważny i żaden nie istnieje sam w sobie. 
W sztuce taką integralną całość stanow ią treść i fo r
ma. W dzisiejszych czasach przyzwyczailiśm y się już 
do tego, że zadow alają nas „odpadki”, połowiczność 
praw dy, nam iastka życia... Można podać wiele przy
kładów: żywność pozbawiona w artości odżywczych, 
seks bez miłości, słowa pozbawione znaczenia, puste 
gesty, tea tr  (i inne sztuki) bez posłania do widzów... 
Zbyt łatwo godzimy się z poglądam i w rodzaju  „jeśli 
zam iar był dobry, to reszta jest niew ażna” lub „jeśli 
treść jest dobra, to form a nie ma przecież znaczenia”. 
A przecież Bóg zesłał swego jedynego Syna na ziemię 
w ludzkiej postaci! Cel wcale nie uświęca środków, 
natom iast środki m ają wpływ na osiągany cel. P rzy
czyny i skutki są ze sobą ściśle związane. Bywa i tak, 
że nacisk kładzie się wyłącznie na technikę: sposób 
mówienia, sposób „grania”, metodę robienia tego czy 
owego. Fataln ie jest, gdy dom inuje zainteresow anie 
techniką środków wyrazu. Jeżeli nie m a treści, to 
wypowiedziane słowa, św ietnie zaśpiewane piosenki, 
doskonały technicznie „ruch” w liturgii... będą puste 
i bezpłodne. Przecież z faktu, że klękam y, jeszcze nie 
wynika, że się modlimy — o tym  pow inna pam iętać 
przede wszystkim  osoba prowadząca nabożeństwo. 
W łaśnie sztuka pomaga nam  to zrozumieć: nie ma 
treści bez form y, a form a bez treści jest pusta  i ja 
łowa.
Sym boliką posługujem y się w różnych dziedzinach 
naszego życia. Symbole mogą mieć kształt liter, słów, 
liczb, obrazów. W skazujem y także na symboliczny

w ym iar gestów, działań, sakram entów. Rzeczywistość 
jest zawsze bogatsza od symbolu. Rzeczywistość re a l
nie istnieje! Jesteśm y najbliżej rzeczywistości, na jle 
piej ją ujm ujem y wtedy, gdy dany jest nam  symbol, 
k tóry  w skazuje na jakiś jej aspekt. Poznanie przez 
symbol jest najgłębsze. Symbole jednak tylko w ska
zują na praw dę, same tą p raw dą o rzeczywistości nie 
są. Można powiedzieć, że symbol jest ograniczony, a 
rzeczywistość nie.
Rzeczywista łączność między człowiekiem a Bogiem, 
podobnie jak  między ludźmi, zachodzi poza słowami, 
poza językiem, poza — a może ponad — wszelkimi 
środkam i, które m ają natu ralne granice stosowalno
ści. Jeśli chcemy zwiastować Ewangelię, to siłę a r 
gum entów musimy podporządkować zasadzie chrześci
jańskiej miłości. Bóg jest miłością i staje się nam  do
stępny przede wszystkim  przez miłość. Spotkanie z 
Nim wiąże się z czymś, co nazwę identyfikacją. Bóg 
spotkał się z nam i jako Chrystus-Człowiek, utożsa
m iając się z człowiekiem i jego losem. Powinno to 
ukierunkow yw ać również nasze działania i myśli. J e 
śli tylko im itujem y, w tedy nic się nie dzieje. Tylko 
wówczas, gdy jesteśm y sobą, gdy identyfikujem y się 
z w łasnym i słowami i gestami, zw iastujem y praw dę, 
jesteśm y prawdziwi. Dotyczy to prow adzenia nabo
żeństw, duszpasterstw a, służby diakonijnej, tea tru  
i wszystkich aspektów  naszej aktywności w Kościele.

Ewangelizacja — niezależnie od form y, m niej lub b a r
dziej tradycyjnej, udram atyzow anej lub nie — jest 
przede wszystkim  identyfikacją. Herold, k tóry  pojaw ia 
się na balkonie i odczytuje wobec tłum u poddanych 
treść królewskiego dekretu, naw et nie zna tego tłu 
mu, nie mówiąc już o utożsam ianiu się z nim. Inaczej 
powinno być w przypadku zw iastow ania Dobrej No
winy. Ew angelizacja zakłada bowiem jedność treści, 
nadaw cy i adresata. Oczekujemy takiej w łaśnie ew an
gelizacji, zwłaszcza wtedy, gdy przyzwyczajeni jesteś
my do słuchania ogłoszeń parafialnych, które płyną 
do nas „z balkonu”...
Zdarza się, że Dobra Nowina jest niewłaściw ie in te r
pretow ana. Twierdzi się np., że skoro w ierzym y w 
Boga, ufam y Mu, to nie jesteśm y odpowiedzialni za 
siebie. Inni z kolei bun tu ją  się, nie chcą być posłusz
nym i m arionetkam i, bez w łasnej woli, kukiełkam i, 
k tórym i Ktoś dyryguje. Zbadajm y to zagadnienie b li
żej, posługując się przykładem... m arionetki. 
M arionetka, w języku francuskim  M arionette, to m a
ła M aria, po prostu M arysia. Jak ie słowo najlepiej 
charakteryzuje bib lijną M arię, M atkę Pana? Ew an
gelia zanotowała odpowiedź M arii na Słowo zwia
stowania. Je j „ tak” wcale nie wykluczyło jej samej 
z grona wolnych jednostek i nie włączyło do zbioru 
bezwolnych kukiełek. W prost przeciw nie — ufając 
Bogu, poddając się Mu, M aria stała się tym, kim  jest 
dla nas dzisiaj: M atką Jezusa, wzorem chrześcijań
skiej w iary. Owo „tak” stworzyło pełną podmiotowość 
osoby, wprowadziło ją do historii zbawienia. Gdyby 
nie taka w łaśnie odpowiedź, M aria nie byłaby dla nas 
naw et M arionettą. Dzięki tem u „tak” z M arysi stała 
się M arią — M atką Pana.
Przyjrzyjm y się z kolei w arunkom , w jakich działa 
tea tr  m arionetek. Zawodowy aktor takiego tea tru  czę
sto sam w ykonuje swoje lalki. Tworzy nie tylko ciało 
takiej lalki, ale też jej charakter. N astępnie pisze sce
nariusz i rolę dla swojej podopiecznej. Sposób pro-

* A k to rk a  zadem o n stro w a ła  2 i 3 ak t te j  sz tu k i m uzycznej.
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wadzenia kukiełki podczas występu nie jest określony 
przez jakiś uniw ersalny wzór postępowania, ściśle 
u ję ty  w podręcznikach. Lalka jest prowadzona w 
specyficzny sposób — odpowiedni do jej ciała i jej 
charak teru . A ktor identyfikuje się z lalką, powołuje 
ją do życia. Lalka i ak tor to dwa podmioty, które 
„spotykają się”, a następnie ona mówi „tak”. Z tego 
spotkania i w spółdziałania bierze się twórczość, po
jaw ia się nowa jakość: sztuka tea tru  m arionetek, k tó
ra przekazuje widzom konkretną treść, umożliwia 
przeżycie duchowe. Sądzę, że taki jest właśnie model 
więzi Boga z człowiekiem. Z człowiekiem, który po
wiedział „ tak” na Boże wezwanie. Model ten zakłada 
nasz ak tyw ny udział, a nie ślepe podporządkowanie 
się. W takim  sensie członek Kościoła partycypuje w 
Ciele Chrystusa — jest Jego żywym członkiem.

Bardzo popularne są film y kukiełkowe dla dzieci uka
zujące życie lalek po wygaszeniu reflektorów  i za
m knięciu teatru . A ktorzy śpią, a w magazynie rozpo
czyna się „praw dziw e” życie... Tego rodzaju opowie
ści są fantastycznym i w ariacjam i na tem at „Upadku 
człowieka”, ukazują bowiem, do czego prowadzi chęć 
kreow ania w łasnej tożsamości bez życiodajnej E w an
gelii. My, dorośli, możemy wyciągnąć właściwe nauki 
śledząc cywilizacyjne procesy, które zaowocowały 
klęskam i ekologicznymi...

T ea tr kukiełkow y — stosujący m arionetki lub pacyn- 
ki — znajduje w spaniałe zastosowanie w Kościele. 
Słyszałam  o przypadku pew nej kobiety, która pełniła 
rolę starszego zboru. Odwiedzała ona członków zboru 
w raz ze swoją pacynką — każda pogawędka kończyła 
się zwrotem : „do zobaczenia w niedzielę na nabożeń
stw ie”. Gdy nadeszła niedziela, pacynka pojaw iła się 
na pulpicie ławki. Podczas kazania pacynka... zasnęła. 
Obudziła się dopiero wtedy, gdy kaznodzieja podnie
sionym głosem wypowiedział sakram entalne „am en”. 
Ach, co to się działo! Na tradycyjnej zborowej poga
wędce przy kaw ie pacynka domagała się inform acji

na tem at kazania! N iektórzy parafian ie dobrze zapa
m iętali treść kazania, księdzu więc też dostało się za 
swoje, bezczelna lalka kwestionow ała bowiem logikę 
niektórych m isternych konstrukcji teologicznych, tak  
dobrze wplecionych w treść kazania! Trzeba przyznać, 
że ta oryginalna m etoda pozytywnie w płynęła na ak 
tywność para fian  i... jakość kazań. Był to przykład 
ewangelizacji przeprow adzonej przez jedną zdolną 
osobę, k tórej jedyną um iejętnością było inteligentne 
zadawanie pytań.

Mówiłam o tańcu i teatrze m arionetek. Można dodać, 
że pantom im a lub tea tr  m asek również doskonale n a 
dają się do zastosowania ewangelizacyjnego.

Europa ma stare tradycje teatrów  m isteryjnych, od
byw ających swe przedstaw ienia zarówno w ew nątrz 
kościołów, jak i w innych miejscach. W Szwecji cią
gle żywa jest tradycja teatrów  ludowych, k tóre przed 
w iekam i zakładał m. in. Olof H artm an  z Sigtuny. 
Form a i język mogą być różne. Głęboka symbolika 
i nadrzędność zasady miłości — to cechy dram atu  
liturgicznego, którego konkretna form a zależy od lo
kalnej tradycji i kultury . Chcąc w ykorzystać sztuki 
dram atyczne podczas nabożeństw , m usim y również 
brać pod uw agę arch itek tu rę  i w ystrój w nętrza b u 
dynku kościelnego, a zwłaszcza zaw artą w nim  sym 
bolikę. Nie trzeba też przesadzać w dram atyzow aniu 
nabożeństw a, nie można robić tego „na siłę”, an i 
wprowadzać niezrozumiałej- dla ogółu nowoczesnej 
symboliki, choćby była ona bardzo modna. Nie po 
to gramy, by grać nowocześnie i popraw nie, lecz po 
to, by dać zborowi d ram at liturgiczny. Znam  również 
p tzypadki stosowania różnego rodzaju metod peda
gogicznej aktywizacji, takich jak  „trening w rażeń 
zm ysłowych”, psychodram a, happening. W szystkie te 
sposoby mogą być przydatne do w yrażenia praw d 
ewangelicznych oraz własnego człowieczeństwa.

Oprać. Włodzimierz Zuzga

Przez współpracę ku pojednaniu
KOM U N IK A T III SYMPOZJUM PRZED STA W ICIELI KOSCIOŁOW  EW ANGELICKO-REFORM OW ANYCH

Z NRD, RFN I PO LSK I 
(HALBERSTADT, 20—23 IX  1988)

Po naradach, jakie m iały miejsce 
w W arszawie (1984 r.) i w Detmold 
(1886 r . ) 1, delegaci reform ow anych 
Kościołów m niejszościowych z Pol
ski, NRD i RFN — prezbiterzy, 
współpracownicy kościelni, duchow
ni — spotkali się po raz  trzeci, tym  
razem  w  H alberstad t (NRD), w 
dniach 20—23 IX  1988 r., korzystając 
z zaproszenia Generalnego K onw en
tu  Reform owanego w  NRD.

O brady toczyły się wokół trzech za
gadnień: „Będziecie moimi św iad
kam i” (tem at Zgrom adzenia Ogól
nego Światowego A liansu Kościołów 
Reform owanych, O ttaw a 1982), „A

wy za kogo mnie uw ażacie?” oraz 
„Chrześcijanie w  walce o spraw ied
liwość, pokój i ochronę życia” (te
m aty przygotowane na Zgrom adze
nie Ogólne SAKR, Seul 1989).

Hasło „Będziecie moimi św iadkam i”, 
będące wezwaniem  do krytycznej 
refleksji skierow anym  przez Zgro
m adzenie Ogólne SAKR w  1982 r. 
do 160 Kościołów członkowskich, 
pozostaje wciąż ak tualnym  spraw 
dzianem  naszej w ierności zasadom 
ewangelicznym oraz skuteczności 
naszych działań w świecie. W H al
berstad t włączono do dyskusji także 
przewodnie hasło zbliżającego się

Zgrom adzenia Ogólnego SAKR 
(Seul 1989), k tórym  jest pytanie J e 
zusa do uczniów: „A wy, za kogo 
mnie uw ażacie?” (Mk 8:29). Taki 
wybór przewodnich haseł III sym 
pozjum  naszych Kościołów w ynika 
z chęci podkreślenia, iż cele i za
dania całej w spólnoty reform ow a
nej, sform ułow ane w program ach 
SAKR, próbuje się realizować w ży
ciu codziennym także trzech refo r
m ow anych. Kościołów mniejszościo
wych w sąsiadujących ze sobą pań 
stwach.

1 Zob. „ J e d n o ta ” 1985, n r 1 i 1987, n r  1.
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Sympozjum odbyło się w budynku 
należącym  do katolickiego stow a
rzyszenia „Kolpingfam ilie” 2. Rozpo
czął je ks. Bogdan T randa (W arsza
wa) studium  biblijnym  opartym  na 
tekście Ewangelii św. M ateusza 
(10:5—16). Oto główne m yśli tego 
studium : Jezus znał potrzeby w spół
czesnych Mu narodów, dlatego ro 
zesłał do nich swoich uczniów. Wie
dział On, że ludzie czują się u tru 
dzeni i opuszczeni. Tak jak ówcze
śni uczniowie, również i my (człon
kowie Kościołów) m usim y znać po
trzeby ludzi, do których idziemy, 
i zdawać sobie sprawę, że poselstwo 
Ewangelii jest niezastąpione. Podo
bnie jak  czynił to nasz Mistrz, po
w inniśm y nieść ludziom P raw dę 
(prawdziwą inform ację), nie prze
chodzić obojętnie obok ludzkiego 
cierpienia i bezinteresow nie w ypeł
niać nasze zadania. Postępując roz
sądnie i zachowując czyste sum ie
nie, m am y spełniać rolę rozjem cy 
(m ediatora) i krzewić praw dziw y 
pokój.

W program ie obrad znalazły się 
dwa interesujące sprawozdania. Ks. 
M artin H ankem eier (Lagę, RFN) 
zapoznał uczestników sym pozjum  z 
program em  i przebiegiem  ekum e
nicznego forum, które odbyło się w 
dn. 13—16IV 1988 w Kónigstein 
(Taunus, RFN) pod hasłem  „Spra

wiedliwość, pokój i jedność stw o
rzen ia”. Tezy * tego forum  zostały 
krytycznie przedyskutow ane. Ks. 
Joachim  H offm ann (Salzwedel, 
NRD) przedstaw ił sprawozdanie z 
I Zgrom adzenia Ekumenicznego od
bytego w  Dreźnie w  dn. 12—15II 
1988 pod hasłem  „Sprawiedliwość 
ubogim, pokój narodom , nasza tro 
ska — stw orzeniu”. W spotkaniu 
tym, które stanow i ważny krok  na 
drodze do pojednania, wzięło udział 
19 różnych Kościołów z NRD, w  tym  
Kościół rzym skokatolicki. Spośród 
10 tys. wypowiedzi nadesłanych do 
kom itetu organizacyjnego przez re 
prezentantów  różnych środowisk 
w ybrano te problem y, k tóre były 
najczęściej poruszane przez respon
dentów. W ten  sposób ustalono h a
sło przewodnie Zgrom adzenia oraz 
12 tem atów  roboczych dla 12 grup 
dyskusyjnych. W swoim w ystąpie
niu ks. J. H offm ann zacytował 9 
wypowiedzi uczestników  spotkania 
w Dreźnie — wypowiedzi, k tóre by 
ły w prow adzeniem  do dyskusji. O- 
parte  na doświadczeniach zawodo
wych, w łasnych przeżyciach i prze
m yśleniach, m iały przybliżyć słu
chaczom pojęcia sprawiedliwości, 
pokoju i jedności stworzenia, poję
cia te bowiem jaw ią się często jako 
puste dźwięki. Dr Ludwig Drees, 
naw iązując do wypowiedzi ks. J. 
H offm anna, zwrócił uwagę, że mo

żna mówić o teologicznym i laic
kim spojrzeniu na wym ienione p ro 
blemy, a także spróbował przedsta
wić możliwości integracji obu tych 
ujęć.

W łodzimierz Zuzga (W arszawa) zło
żył sprawozdanie z prac K om itetu 
Europejskiego SAKR, szerzej om a
w iając ostatnie spotkanie Kom itetu, 
które odbyło się w Lizbonie w lip- 
cu 1988 r. Jeden  z wieczorów po
święcony był relacjom  z życia Ko
ściołów i zborów reform ow anych w 
Polsce, NRD i RFN. Przedstaw iono 
ak tualną sytuację i p lany na p rzy
szłość; dzielono się radościam i i 
kłopotami.

W wielu wypowiedziach uczestni
ków spotkania w  H alberstad t daw a
no w yraz tem u, że nasze m ałe śro
dowiska wyznaniowe — zbory, g ru
py wyznawców, naw et pojedyncze 
osoby — w m iarę możliwości s ta ra 
ją się współuczestniczyć w ruchu 
ekum enicznym  oraz działać dla po
koju i ochrony środowiska. W dys
kusjach poruszano wiele współcze
snych problem ów, wskazywano d ro
gi, k tórym i m usim y kroczyć jako 
uczniowie Chrystusa, aby nieść po
selstwo pokoju, wolności i spraw ie
dliwości. Poruszono m. in. kw estię 
dyskrym inacji różnego rodzaju 
mniejszości (np. wyznaniowych, ob
cokrajowców, alkoholików, niepeł
nosprawnych), ich ochrony i in te
gracji z resztą społeczeństwa przez 
zrównanie w praw ach, rozszerzenie 
kontaktów  społecznych, zm ianę ste
reotypowego sposobu m yślenia o 
„innych”. Przypom niano sytuację w 
RPA i w ystępujące tam  form y uci
sku. Poruszono problem  azylu poli
tycznego dla uchodźców. Uczestnicy 
sympozjum w yrazili troskę i zanie
pokojenie ak tualną sytuacją poli
tyczną i ekonomiczną w Rum unii. 
Mówiąc o pokoju naw iązyw ali też 
do zagadnień rozbrojenia, odmowy 
służby wojskowej, wiarygodności 
środków przekazu. W dyskusji o

* „K olp in g fam ilie” jest o rg an izac ją  zało 
żoną przez k a to lick ieg o  księdza A dolfa 
K olpinga (1813—1863), dz ia ła jąceg o  w  śro 
dow isku ro b o tn icze j m łodzieży  n iem iec
kiej. Celem  o rg an izac ji Jest n iesien ie  
d u sz p aste rsk ie j i m a te r ia ln e j pom ocy 
m łodym  robo tn ik o m . Ks. K o lp ing  k ład ł 
duży nac isk  na d uchow e odrodzen ie  m ło
dzieży oraz ch rześc ija ń sk ie  w y chow an ie  
w rodzin ie . O becnie ośrodk i „K o lp ing 
fam ilie” zn a jd u ją  się w  18 k ra ja c h  i 
zrzeszają  k ilk ase t ty sięc y  członków .
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ochronie życia podkreślali między 
innym i fakt, że stale w zrasta św ia
domość wagi problem u ekologiczne
go i społeczna ranga ruchów eko
logicznych.
Podczas dyskusji w ielokrotnie po
ruszany był trudny  tem at stosun
ków polsko-niem ieckich. Podkreślo
no szczególny wkład, jaki wnieśli 
i nadal wnoszą polscy i niemieccy 
chrześcijanie w dzieło pojednania 
naszych narodów.
Takie spotkania przedstaw icieli Ko
ściołów reform owanych, jak  sympo
zjum  niem iecko-polskie w H alber- 
stadt, są okazją do wspólnej nauki, 
wspólnych przem yśleń na tem at te 
raźniejszości i przyszłości całej re 
form ow anej rodziny, a także przy
pomnieniem, że trzeba sobie wza
jem nie pomagać i wspierać się w 
trudnych  sytuacjach. Pierwszym 
ważnym  krokiem , jaki powinniśm y 
uczynić, jeśli pragniem y iść drogą 
w skazaną przez Jezusa, jest uzna
nie w łasnych w in i gotowość do 
naw rócenia się. Na tym  i na następ
nych etapach powinny towarzyszyć 
nam  skupienie, m odlitwa i słucha
nie Słowa Bożego. Istnieje bowiem 
niebezpieczeństwo, że z powodu 
ludzkiej nieudolności i fascynacji 
form alną stroną naszych poczynań 
— w yrażającą się liczbą konferencji 
,,na tem at”, m ateriałów , spraw o
zdań, referatów  itp. — zapomnimy

o celu naszej pielgrzym ki albo na
wet stracim y wolę i cierpliwość do 
jej kontynuow ania.

Na zakończenie uczestnicy sym po
zjum wyrazili gotowość in tensyw 
nego współdziałania w przygotow a
niach i uczestniczenia w Zgrom a
dzeniu Ogólnym SAKR w Seulu. 
Zaproponowano, by od I I  1989 r. 
modlitwy przyczynne w naszych 
zborach polecały Bogu te przygoto
wania, a hasło: „A wy za kogo 
mnie uważacie?”, było tem atem  m o
dlitw, pieśni i kazań w naszych ko
ściołach w sierpniu przyszłego roku.

*

W sympozjum, o którym  mówi za
mieszczony wyżej ..K om unikat”, 
wzięło udział 30 przedstaw icieli r e 
form owanych kościołów z RFN 
(kraj Lippe), NRD i Polski. Nasz 
Kościół był reprezentow any przez 
delegację w składzie: ks. Bogdan 
Tranda. W łodzimierz Zuzga i au 
torka tych słów.

Wiele mówiło się podczas tegorocz
nego spotkania o szeroko pojętej 
sprawiedliwości, pokoju i jedności 
stworzenia. Był to tem at dom inu
jący w obradach i kuluarow ych roz
mowach. Każda konkretna dzia
łalność, czy to w obronie prawczło?-

wieka, czy ochronie środowiska, jest 
bez wątpienia potrzebna. Aby jed
nak skutecznie przeciwdziałać nie
korzystnym  zjawiskom, które po
w stały w procesie rozwoju społecz
nego i gospodarczego, a teraz mogą 
spowodować zagładę człowieka, nie
zbędna jest radykalna zm iana spo
sobu myślenia. Człowiek musi zro
zumieć podstawowe praw dy, choć
by tę, że nikt nie dał mu władzy 
nad innymi osobami. Musi też zro
zumieć, iż „panować nad stw orze
niem ” oznacza przede wszystkim 
opiekować się św iatem  i przyrodą. 
Ewangelia mówi o tych sprawach, 
współcześni chrześcijanie, niestety, 
często postępują tak. jakby nie byli 
odpowiedzialni przed Bogiem za 
poddaną im Ziemię. Dobrze jest, 
gdy od czasu do czasu jakaś grupa 
chrześcijan podejm uje ten  tem at i 
przypom ina Kościołom, że tworzą 
lud Boży ,,walczący” na Ziemi.

Jeszcze kilka słów o miłych akcen
tach pobytu w NRD. Organizatorzy 
umożliwili uczestnikom  sympozjum 
zwiedzenie zabytków m iasta H alber- 
stadt. w tym ewangelickiej katedry  
z XIII w. i jej skarbca zaw ierają
cego eksponaty XI i X II w., a 
także ewangelicko-reform owanego 
kościoła pod wezwaniem  N ajśw ięt
szej M arii Panny, zbudowanego w 
XII w. W kościele tym  znajduje się 
m. in. słynna płaskorzeźba M arii z 
W arkoczami. Zaskoczeniem dla nas 
był widok dużych grup młodzieży 
zwiedzających zabytki sakralne, a 
także treść wywieszek na kościel
nych tablicach ogłoszeniowych (np. 
w kościele reform ow anym  w yw ie
szono list parafian  do w ładz R u
munii, protestu jący przeciw  p ro jek 
towi likw idacji 7 tys. wiosek).

Sympozjum zakończyło się wspólną 
Kom unią uczestników spotkania. 
Wszyscy siedzieliśmy przy jednym  
stole, który jeszcze kilka m inut 
wcześniej był bardzo „roboczym” 
stołem zasłanym m ateriałam i kon
ferencyjnym i. Muszę przyznać, że 
rzadko zdarza mi się przeżywać 
duchową wspólnotę ze współuczest
nikam i Sakram entu  — tym  razem  
byłam  szczerze wzruszona tym, że 
w raz z Chrystusem  tw o rzym y-jed 
ną rodzinę. Może dlatego, że nie 
patrzyliśm y na podłogę, lecz na sie
bie, i z uśm iechem  podawaliśm y 
sobie kielich z rąk  do rąk...

Na zakończenie pobytu w NRD go
ściliśmy w ew angelicko-reform ow a
nej parafii w Halle nad rzeką 
Saale. P ragnę serdecznie podzięko-
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wać ks. Jurgenow i Reuterow i i je
go rodzinie za gościnność i serdecz
ność, z jakim i byliśm y podejm ow a
ni w jego domu i zborze. Spotkali
śmy się tam  z grupą członków zbo
ru i mieliśmy okazję opowiedzieć 
im o naszym k raju  i Kościele. Roz
mowy trw ały  do późnej nocy. Pod
czas niedzielnego nabożeństwa k a 
zanie wygłosił ks. Bogdan Tranda.

Mimo bliskiego sąsiedztwa niewiele 
wiemy o naszych zachodnich sąsia
dach. Może nie chcemy wiedzieć. 
Nasza wiedza kończy się p rak tycz
nie na czasach II wojny światowej, 
nie obejm uje życia i problem ów 
dnia dzisiejszego Niemców z NRD. 
Okazuje się jednak, że wiele nas 
łączy. Jeśli mówimy o chęci pojed
nania i zbliżenia między naszymi 
narodam i, to powinniśm y zacząć od 
wzajemnego poznania się, przeby
w ania ze sobą, szczerych rozmów. 
To właśnie stało się naszym udzia
łem w H alberstadt i Halle.

Helena Ratom ska

K am ienna
płaskorzeźba
M arii
z warkoczam i

KRYSTYNA LINDENBERG

„W gronie prawych“

W ośrodku konferencyjnym Kościoła Ewange
licznych Chrześcijan xv Poznaniu odbyła się w 
dniach 25—27 października 1988 r. ogólnopol
ska ekumeniczna konferencja kobiet na temat 
„Rola kobiety chrześcijanki we współczesnym 
świecie”. Była to trzecia konferencja zorgani
zowana przez Komisję Pracy Kobiet Polskiej 
Rady Ekumenicznej (poprzednie odbyły się: w 
1986 r. w Warszawie — w Kościele Ewange
licko-Reformowanym i w 1987 r. w Łodzi — 
w Kościele Mariawitów).
W spotkaniu uczestniczyło ponad 40 kobiet róż
nych wyznań i z różnych stron Polski. Tema
tem przewodnim konferencji, mającej za hasło: 
,,Jako Marie i Marty...”, było pytanie, jak ko
bieta chrześcijanka, będąca strażniczką i nosi
cielką określonych wartości duchowych, jest w 
stanie zachować je i chronić w warunkach 
współczesnego zlaicyzowanego życia. Dwa pod
stawowe referaty: „Rola kobiety chrześcijanki 
we współczesnym świecie” (Pelagia Jaworska, 
Kościół Starokatolicki Mariawitów) i „Służba 
kobiety w Kościele” (Halina Kusowa, Kościół 
Metody styczny) oraz dyskusja, jaka się po nich

Z całego serca w ysław iam  Pana 
w gronie prawych i w  zgromadzeniu

(Ps. 111)

wywiązała, starały się dać odpowiedź na to py
tanie. Odpowiedź oczywiście niepełną, temat 
jest bowiem niesłychanie szeroki.
Nacisk wzorców konsumpcyjnych, dążność do 
osiągnięcia sukcesów materialnych w połącze
niu z nadmiarem obowiązków zawodowych 
i z uciążliwością codziennego życia, także trud
ności bytowe i związane z tym stresy oraz nie
ustannie odczuwany brak czasu — wszystko to 
wpływa na zaniedbywanie sfery duchowej ży
cia. W tej sytuacji głównym zadaniem kobiety 
staje się obrona tej duchowości, wysunięcie jej 
jako wartości nadrzędnej w każdym środowi
sku (przede wszystkim rodzinnym) i w wycho
wywaniu dzieci. Być kobietą, i to chrześcijan
ką, oznacza szczególne obowiązki. Obrona mi
łości w młodym małżeństwie, obrona życia nie 
narodzonych, obrona piękna duchowego, a tak
że materialnego, w naszym życiu, obrona kul
tury i wreszcie modlitwa — nie tylko ta od
mawiana w sposób zrutynizowany, lecz będąca 
nieustannym dziękczynieniem Bogu — to świat 
kobiet, świat ciepła i miłości. Jego kręgi ogar
niać powinny wszystkich, którzy tego potrze
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bują, przede wszystkim dzieci, ale także męż
czyzn, osoby samotne, ludzi starych, sąsiadów. 
Nie trzeba sobie wyobrażać jakichś ogromnych 
zadań przerastających siły kobiety — wystar
czy, gdy będąc chrześcijanką zajmie ona w każ
dej chwili i na każdym miejscu właściwą po
stawę.
Podczas konferencji dwie jef uczestniczki z za
granicy: Ute Minor (NRD) i pastor Helga Hil- 
ler (RFN), obie zaangażowane w organizację 
Światowego Dnia Modlitwy Kobiet, poinformo
wały o pracy i działaniach kobiet na świecie. 
Ponadto Ewa Pawlas i Małgorzata Platajs prze
kazały informację o Ekumenicznym Forum Ko
biet Chrześcijańskich_ i o Dekadzie Solidarno
ści Kościołów z Kobietami oraz o głównych 
kierunkach, w jakich te działania obecnie zmie
rzają. Ich celem jest przede wszystkim dążenie 
do lepszego poznania się ludzi, sytuacji, w ja
kich żyją, różnych odrębności, a także do wza
jemnego rozumienia się. Ponadto chodzi o 
uśuńadomienie sobie wartości, jaką jest kobieta 
w Bożym akcie stworzenia, wartości, które ob
ligują ją do wytrwałego dążenia do życia w 
pokoju i sprawiedliwości.
To dążenie, naturalne z punktu widzenia ko
biet, a niejednokrotnie kwestionowane przez 
mężczyzn (i to z punktu widzenia teologiczne
go), wspiera Światowa Rada Kościołów, czego 
wyrazem jest właśnie ogłoszenie Dekady Soli
darności Kościołów z Kobietami (1988—1998). 
Sformułowanie „solidarność Kościołów z kobie
tami” budzi pewne kontrowersje, sugeruje bo
wiem, że kobiety nie są integralną częścią Ko
ścioła, lecz stoją poza nim. Tymczasem inten
cje były jak najlepsze, chodziło o wyrażenie 
nowego teologicznego podejścia do roli kobiet,

o postulowanie i zarazem teologiczne potwier
dzenie zasady ich udziału w życiu Kościoła, w 
kierowaniu nim i w podejmowaniu decyzji.
W dyskusji poruszano wiele różnorodnych 
spraw teologicznych i praktycznych, związa
nych z głównym tematem konferencji (próbo
wano np. określić granice wolności i „ekspan
sji” kobiet w Kościele, a także granice ich ule
głości i pokory), ale samego, tak ogromnego te
matu, nie wyczerpano. Jednak wymiana po
glądów, zapoznanie się z inicjatywami i doko
naniami innych kobiet z różnych kręgów wy
znaniowych i środowiskowych, dało, jak pod
kreślały uczestniczki konferencji, bardzo dużo. 
Trzeba jeszcze dodać, że konferencja pod 
względem organizacyjnym była dobrze przy
gotowana. Gospodarze — zbór ewangelicznych 
chrześcijan prowadzony przez pastora Kazi
mierza Krystonia i jego żonę, Dorotę, członkinię 
Komisji Pracy Kobiet PRE — bardzo troszczyli 
się o swych gości. Piękny z zewnątrz, a funk
cjonalny i wygodny w środku, budynek zbo
rowy stał się na trzy dni miłym domem dla 
przybyłych z kraju i zagranicy kobiet. Także 
współgospodarze spotkania — sekcja kobiet 
poznańskiego oddziału PRE z przewodniczącą 
Haliną Kusową — zadbali o sprawienie uczest
niczkom konferencji drobnych radości, z któ
rych największą było zwiedzanie Poznania 
oraz obejrzenie kilku kaplic i kościołów róż
nych wyznam. Wszędzie przyjmowano nas bar
dzo serdecznie.
Tematyka konferencji, jej atmosfera, wspólne 
modlitwy i śpiewy, okazywana sobie serdecz
ność — potwierdziły słuszność idei takich 
spotkań.

Czwarte Europejskie Spotkanie Ekumeniczne

Iniiojiaitarem spotkania były dwie o r
ganizacje: K onferencja Kościołów 
Europejskich, w  skład k tó rej w cho
dzi 120 Kościołów praw osławnych, 
angłikańiskiicih,, istarokatolicklch i 
protestanckich  z naszego- kontynen
tu^ oraz rzym skokatolicka Rada 
K onferencji Episkopatów  Europy. 
Zaproszenie w ystosow ał' Związek 
Kościołów Ewangelickich w  NRD. 
O brady odbywały się w  dniach od 
28 w rześnia do 2 października 1988 
r. w  Erfuncie, w  historycznym , świe
żo odbudow anym  po w ielkich zni
szczeniach vVOijennych klasztorze au- 
gustianów, do którego w  1505 r. 
wsitąpił późniejszy reform ator M ar
cin Luter. W ybór tego klasztoru  na 
mieijisce spotkania m iał symboliczną 
wymowę.

W czw artym  Europejskim  Spotkaniu 
Ekum enicznym  wzięło udział ok. 80 
oficjalnych przedstaw icieli Kościo
łów europejskich. Kościół Rzym sko
katolicki z naszego k ra ju  reprezen
towali bp Alfons Nossol, ordynariusz 
opolski, i ks. dr P io tr Jaskółka z 
Insty tu tu  Ekum enicznego KUL. 
Przedstaw iciel Kościołów członkow
skich Polskiej Rady Ekum enicznej, 
choć zaproszony, z niewiadom ych po
wodów na obrady nie przybył. P i
szący te słowa należał do grona 75 
akredytow anych dziennikarzy.

Tem atem  obrad była aktualność 
przesłania prośby z M odlitwy P ań 
skiej: ,.Przyjdź K rólestwo Tw oje”. 
W yniki m edytacji, dyskusji grupo
wych i plenarnych uczestnicy pod
sumowali w przyjętym  na zakończe

nie spotkania dokum encie study j
nym, którego najw ażniejsze myśli 
przedstaw iają się następująco:

P rośba „Przyjdź K rólestw o Tw oje” 
ukazuje przede wszystkim, że K ró
lestwo to nie z nas się wywodzi, 
lecz do nas przychodzi, że nie jest 
ono owocem ciała lub krw i, lecz 
darem  przychodzącym z góry, że 
jest Królestw em  Bożym. P rośba o 
K rólestwo Boże zmusza nas do n a 
w rócenia się (metanoia). N aw róce
nie jest otw arciem  się wobec Boga, 
a dzięki tem u — wobec św iata, co 
umożliwia nam  naw iązanie łączno
ści z całym stworzeniem . Królestwo, 
które ma nadejść, zostało już nam  
darow ane w Jezusie Chrystusie; 
Duch Święty działa już w świecie, 
chociaż Jego działanie jest ciągle u -
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Czwarte Europejskie Spotkanie 
Ekumeniczne — sala obrad

trudniane i ham owane przez grzech 
ludzki.
Wierzący lud, oświecony przez Sło
wo Boże, jest zdolny do rozpoznania 
znaków tego Królestwa. Obecność 
K rólestw a w świecie nie oznacza 
jednak, że św iat jest już K róle
stwem Bożym. W dalszym ciągu po
zostaje ono rzeczywistością, która 
dopiero nadejdzie. Dlatego Pan li
czył nas prosić Ojca: „Przyjdź K ró
lestwo Tw oje’’. Lud Boży wierzy 
swemu Panu, przez działanie Ducha 
Świętego staje się narzędziem, k tó 
re służy wzrostowi K rólestw a Boże
go. Zadanie Kościołów w konkret
nej sytuacji historycznej polega na 
przewodzeniu ludziom, jako jedno
stkom i jako zbiorowości, a także 
całemu stw orzeniu w drodze do no
wego nieba i nowej ziemi — K ró
lestw a Bożego w Chrystusie. O state
cznym przeznaczeniem  św iata nie 
jest śmierć, lecz życie. Na naszym 
kontynencie dają się zauważyć zna
ki nadziei, które są św iadectw em  
przyszłego K rólestw a Bożego. Wśród 
nich w yróżniają się w szczególny 
sposób: coraz silniejsze dom aganie 
się sprawiedliwości, pokoju i w ol
ności, w zrastająca świadomość praw  
i obowiązków kobiety i mężczyzny 
w społeczeństwie i Kościele. C ha
rakterystyczny idla czasów w spół
czesnych proces em ancypacji znalazł 
pozytywny w yraz w  różnych fo r 
mach dem okracji w ystępujących na 
naszym kontynencie.
Obok znaków nadziei istnieją też 
znaki sprzeciwu wobec nadejścia 
K rólestw a Bożego. Podział na boga
tą Północ i ubogie Południe oraz na 
Europę W schodnią i Zachodnią po
ważnie u trudn ia realizację jedności 
rodzaju ludzkiego. Gwałcenie praw  
człowieka, zbrojenia, handel bronią, 
stałe zagrożenie nuklearne, pow ięk
szanie się różnic społecznych w w ie
lu krajach, bezrobocie, bezdomność, 
b rak  perspektyw  dla młodych ludzi, 
wyzysk najsłabszych, problem y im i
grantów , rasizm  w teorii i praktyce, 
skrajny indywidualizm , rozpad w ie
lu m ałżeństw  i rodzm, pogarda dla 
życia ludzkiego — w szystkie te z ja 
w iska są w yrazem  obniżenia jako
ści życia i przeciw działają nadejściu 
K rólestw a Bożego..
W końcowej części dokum entu s tu 
dyjnego czytamy, że służbę po jed 
nania należy rozumieć nie tylko ja 
ko dążenie do jedności podzielonych

chrześcijan, lecz także jako dąże
nie do pokoju, współpracy, rozbro
jenia, wzajem neego zaufania między 
ludam i i narodam i. Zadaniem  Koś
ciołów jest być zaczynem pojedna
nia w podzielonej Europie. Zw iasto
w anie przyszłego K rólestw a Bożego 
— K rólestw a sprawiedliwości i po
koju — musi być traktow ane jako 
szczególnie pilne zadanie ew angeli
zacyjne, które trzeba w ypełniać w 
zsekularyzow anym  społeczeństwie 
europejskim , dla którego Ewangelia 
jest często czymś obcym. 
Okolicznościowy list przesłał ucze
stnikom  spotkania w Erfurcie p a 
pież Ja n  Paw eł II. Byli oni podej
m owani przez kierow nictw o Związ
ku Kościołów Ewangelickich w NRD 
i przez wiceprzewodniczącego Raidy 
P aństw a H orsta Sinderm anna. Sami 
zaś wygłaszali w niedzielę, 2 paź
dziernika, kazania lub słowa pozdro
wienia w wielu parafiach ew ange
lickich i katolickich w E rfurcie i 
okolicy. Tego samego dnia w daw 
nym  kościele dom inikańskim  odbyło

się uroczyste nabożeństwo ekum eni
czne. Po jego zakończeniu uczestni
cy Czwartego Europejskiego Spotka
nia Ekumenicznego udali się p ro
cesją na plac przed katedrą, gdzie 
w obecności zgromadzonych w ier
nych, odczytane zostało orędzie do 
Kościołów i chrześcijan Europy (za
mieszczone na s. 26).
Obaj partnerzy, Rada K onferencji 
Episkopatów Europy i K onferencja 
Kościołów Europejskich, przygoto
w ują  obecnie Europejskie Zgrom a
dzenie Ekum eniczne pod hasłem : 
„Pokój i spraw iedliw ość”. Odbędzie 
się ono w  dniach 15—21 m aja 1989 
r. w Bazylei (Szwajcaria) z udzia
łem 700 delegatów.
Dotychczasowe Europejskie Spotka
nia Ekum eniczne m iały m iejsce w 
Chantilly (Francja) w 1978 r., w 
Logum kloster (Dania) w 1981 r. i w 
Riva del G arda (Włochy) w 1984 r. 
Spotkanie w Eyfurcie było p ierw 
szym, k tóre zostało zorganizowane w 
k raju  socjalistycznym.

K arol K arski

WYDAWNICTWA KOŚCIOŁA 
EWANGELICKO-REFORMOWANEGO

Katechizm  heidelberski — XVI-wieczna księga w yznaniow a ew angelików  
reform ow anych na całym świecie, opracowana we współczesnej polszczy- 
źnie. P rzekład  filologiczny: dr Gabriela P ianko (t), opracowanie literackie 
i redakcyjne — m gr B arbara Stahlowa.
Porów nanie wyznań: rzym sko-katolickiego, prawosławnego, ewangelicko- 
-augsburskiego i ew angelicko-reform ow anego — praca zbiorowa, k tórej 
au toram i są: ks. prof. Jerzy  Z uberbier (rzym.-kat.), ks. Jerzy  Tofiluk 
(praw.), ks. Ja n  Gross i ks. dr M anfred Uglorz (ew.-augsb.), ks. Jerzy  Stahl 
i ks. Bogdan T randa (ew.-ref.) oraz dr K arol K arski (ew.-augsb.). Obie po
zycje można kupić lub zamówić w K onsystorzu Kościoła Ewangelicko- 
-Reform owanego, 00-145 W arszawa, al. Świerczewskiego 76a, tel. 31-45-22 
lub 31-08-27.
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Orędzie
„Przyjdź Królestwo Twoje” — te słowa modli
twy były dla nas drogowskazem w rozważa
niach, jakie prowadziliśmy podczas spotkania 
w Erfurcie od 28 września do 2 października 
1988 r. Zgromadzeni ze wszystkich Kościołów 
chrześcijańskich Europy, zwraca,my się do Was, 
mieszkańców naszego kontynentu, bez względu 
na to, czy podzielacie nasze przekonania reli
gijne, czy nie. Skarbów wiary i nadziei, które 
tutaj odkryliśmy, nie możemy zachować tylko 
dla siebie, gdyż odczuioamy potrzebę większe
go niż dotychczas angażowania się w działanie 
na rzecz sprawiedliwości i pokoju w Europie 
i świecie.
Mając już Za sobą trzy Europejskie Spotkania 
Ekumeniczne, spotkaliśmy się (po raz czwarty) 
w Erfurcie,. aby lepiej się poznać, wspólnie wy
znawać jednego Pana naszego życia i razem 
prosić o nadejście Jego Królestwa. Jesteśmy 
bowiem przekonani, że Bóg jest przyszłością 
świata.
Okazując wzajemny szacunek wobec różnych 
tradycji chrzecijańskich, prowadziliśmy wspól
ne medytacje i prace studyjne, rozważania i 
modlitwy. Mimo wszelkich dzielących nas róż
nic, wszyscy wierzymy, że Królestwo Boże nie 
jest dziełem naszym, lecz Jezusa Chrystusa. 
On wzywa, nas do współdziałania w zapanowa
niu tego Królestwa. Dlatego możemy wspólnie 
modlić się słowami Modlitwy Pańskiej: 
„Przyjdź Królestioo Twoje”.
Ta modlitwa uświadomiła nam wyraźnie nasze 
słabości, a vtakże kruche podstawy, na jakich 
opiera się Europa, w której dla milionów ludzi 
fakt przynależności do jakiejś społeczności re
ligijnej jest czymś niezrozumiałym i w której 
nie brak oznak sprzeciwiania się Królestwu 
Bożemu. Grzech przejaioia się zarówno fako 
grzech osobisty, jak i społeczny. Ze smutkiem 
obserwujemy w naszych społeczeństwach takie 
zjawiska, jak: nierówność społeczna, bezrobo
cie, bezdomność, broic perspektyw dla młodzie
ży, migrantów i uchodźców, ideologia rasizmu 
i jej urzeczywistnianie. Stwierdzamy gwałcenie 
praw i swobód ludzkich, negatywne skutki 
przemian gospodarczych dokonywanych bez 
liczenia się z ludźmi, wysokie tempo zbrojeń 
i stałe zagrożenie nuklearne.
Oznaki sprzeciwania się Królestwu Bożemu 
dostrzegamy też w Kaściołach: nasze kompro
misy, nasza „letniość” i nasze podziały są prze
szkodą w wiarygodnym zwiastowaniu przez 
nas Ewangelii. Ale od tego wszystkiego silniej
sza jest nadzieja. W świecie nie istnieją tylko 
moce zła. Bóg nas nie opuszcza.
Znaki nadziei dostrzegamy w rosnącym zaan
gażowaniu na rzecz obrony godności człowieka, 
chronienia go i równego traktowania wszyst
kich ludzi pod względem prawnym; dostrzega
my je w większym udziale mężczyzn i kobiet 
w procesach podejmowania decyzji w życiu 
społecznym i kościelnym oraz w coraz więk
szym zbliżeniu między Wschodem a Zachodem. 
Jest to zgodne z oczekiwaniami narodów na 
rozbrojenie i pokój. I wreszcie, znaki nadziei

widzimy w tym, że wzrasta świadomość odpo
wiedzialności narodów Północy za los narodów 
Południa.
Dzięki Duchowi Świętemu dostrzegamy także 
znaki Królestwa Bożego w tym spotkaniu eku
menicznym, w naszej wspólnej modlitiuie, w 
doświadczaniu łaski Bożej, która skłania nas do 
składania wspólnego świadectwa pojednania 
i służby bliźnim.
Do czego jesteśmy powołani?
Jako Europejczycy chcemy podejmować wspól
ne działania przybliżające wzajemne zrozumie
nie i jedność naszego kontynentu, pracować dla 
dobra ludzkości w Europie i w pozostałych 
częściach świata, otworzyć się bardziej na po
trzeby przyszłych pokoleń. Chcemy wspoma
gać akcje służące podnoszeniu jakości życia 
oraz bez wahania bronić sprawiedliwości i po
koju. Tej sprawie poświęcone będzie Europej
skie Zgromadzenie Ekumeniczne, które w 
przyszłym roku, od 15 do 21 maja, zbierze się 
w Bazylei. Ale nasza nadzieja, którą żywimy 
jako chrześcijanie, sięga znacznie dalej. Opar
ta na miłości i łasce żywego Boga, nie ograni
cza się do tego, czego mogą dokonać ludzie. 
Ani życie, ani śmierć, ani moce, ani żadne stwo
rzenie nie może nas odłączyć od miłości Bożej, 
która jest w Jezusie Chrystusie, Panu naszym 
(por. Rzym. 8:38n.).
Dlatego w naszym codziennym życiu musimy 
silniej niż dotychczas podporządkować się 
Ewangelii, a więc: musimy się nawrócić. Stać 
nas na to, aby w większym stopniu być współ
odpowiedzialnymi za życie naszych Kościołów. 
Stać nas na okazywanie iviększej solidarności, 
która nie ogranicza się tylko do składania da
rów z tego, czego nam zbywa. Musimy przeciw
działać wszystkiemu, co przeszkadza realizacji 
Królestwa Bożego: złemu traktowaniu innych 
wyznań, postawie sekciarskiej, bierności, pod
porządkowaniu się systemom politycznym i kul
turowym paraliżującym życie religijne. Nasze 
działania na rzecz jedności chrześcijan muszą 
zarazem sprowadzać się do posłuszeństwa woli 
Pana oraz do przezwyciężenia vostaw sprzeci
wiających się nadejściu Jego Królestwa. 
Podbudowani świadectwem chrześcijan żyją
cych w Niemieckiej Republice Demokratycz
nej (gdzie serdecznie nas przyjmowano), za
nim wrócimy do swych macierzystych Kościo
łów, pragniemy powiedzieć Wam, co następuje: 
czas, w którym żyjemy, wymaga od wszyst
kich chrześcijan, większego zaangażowania się 
po stronie Ewangelii. Wierność Boga przewyż
sza wszelką niewierność ludzką. Dlatego z ra
dością i odwagą módlcie się razem z nami: 
„Przyjdź Królestwo Twoje”. Jednocześnie 
przypominamy Wam słowa Jezusa: „Nie bój 
się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu 
waszemu dać wam Królestwo” (Łuk. 12:32).

PrzedstauJiciele ,
Konferencji Kościołów Europejskich 

i
Rady Konferencji Episkopatów Europy

26



Oświadczenie Kościoła ewangelickiego W estfa lii

9 listopada 1988 roku w spominamy  
dzień, w którym  przed 50 laty — 
także w  Westfalii  — na oczach 
chrześcijan i przy  ich udziale bez
czeszczono, burzono i podpalano sy - 
nagogi.

W spominamy dzień, w  k tórym  oby
watele niemieccy, w  większości 
członkowie Kościołów chrześcijań
skich, upokarzali, maltretowali i 
mordowali niemieckich obywateli 
pochodzenia żydowskiego i w y zn a 
nia mojżeszowego. W spominamy  
dzień, w  którym  niemieccy obywa
tele, w  większości członkowie Koś
ciołów chrześcijańskich, burzyli i 
grabili sklepy współobywateli pocho
dzenia żydowskiego, wdzierali się 
do ich mieszkań, demolowali je  i 
plądrowali.

W spominamy dzień, w  k tórym  dzie 
sięć tysięcy niemieckich obywateli 
żydowskiego pochodzenia deporto
wano do obozów koncentracyjnych.

W spominamy dzień, w którym  zo 
stały podcięte korzenie egzystencji 
gmin żydowskich, dzień, w którym  
żydowskie życie i wiara na naszych  
oczach uległy zagładzie. To w s z y 
stko wydarzyło się między 9 a 11 
listopada 1938 roku, także w W est
falii.

Ten zorganizowany w całych N iem 
czech, otwarty wybuch nienawiści i 
przemocy nie był pierwszym  aktem  
terroru wobec obywateli pochodze
nia żydowskiego. N im  Hitler został 
kanclerzem Rzeszy, dawały znać o 
sobie poglądy i prak tyk i  rasistow
skie, wykorzystujące antyżydowskie  
tradycje chrześcijańskiego Zachodu.  
W ydane w 1933 roku prawo izolo
wało Żydów i uniemożliwiało im  
normalne życie, podsycało nienawiść  
i przygotowywało grunt dla przem o
cy. 9 listopada doszło do na jw ięk
szego, jak dotąd, aktu terroru.

W spom inam y te wydarzenia, ponie
waż stanowiły one początek n iew y
powiedzianej niedoli i nieopisanych  
cierpień Żydów  ,niemieckich, a po 
tem  i całego europejskiego Żydo-  
stwa. Był to początek drogi prowa
dzącej do komór gazowych A usch
witz  i innych obozów zagłady.

Po tym, co się wydarzyło, dla n iko
go nie było już  tajemnicą, że z po
wodu rasistowskiego obłędu pozba
wiano Żydów własności, życie ich 
bezczeszczono i skazywano na zagła 
dę. Zabrakło jednak w tedy głośnego 
prostestu. Milczał także Kościół. (...) 
Przeciwstawił się temu dopie
ro w  1943 r. dw unas ty  Synod Unii 
Staropruskiej we Wrocławiu. Jedy
nie nieliczni chrześcijanie pomagali 
prześladowanym. Przeciwdziałanie i 
pomoc stanowiły wyjątek.

50 lat dzieli nas od tych wydarzeń. 
Żyją jeszcze wśród nas świadkowie  
tamtych czasów i ich uczestnicy, ż y 
ją sprawcy i ofiary rządów naro
dów osocjalistycznej grozy. Wciąż na 
nowo stawiamy sobie pytanie: „Czy 
nie powinniśm y wreszcie uporać się 
z tą przeszłością?”. M usimy uznać i 
nazwać po imieniu  tę winę z prze
szłości jako winę prawdziwie n ie
miecką, aby przez nasze milczenie 
lub bezczynność nigdy nie doszło już 
do nowego bezprawia i gwałtu, do 
pogardy dla Bożego Prawa i pod
stawowych praw ludzkich.

Pierwsze słowo nawrócenia [w yzna 
nia w in y] wypowiedzia ł Synod Koś
cioła Westfalii w  1946 r.: „Zgrzeszy
liśmy znów wobec Boga jako człon
kowie Kościoła (...). Nie protesto
waliśmy dość mocno przeciwko eks
terminacji Żydów i innych wyjętych  
spod prawa (...). Owładnęła nami 
pycha, zby t tchórzliwi byliśmy w m i
łości, za słabi w w i e r z e W r a z  z 
tam tym  Synodem odstępujemy od

„mówienia o obcej winie, bez osobi
stego wyznania w in y ”.

W spominamy tamte wypadki, by u- 
wrażliwić nasze sumienia i u św ia
domić sobie, jakie pokłady zła leżą 
w człowieku, do jakich zbrodni je 
steśmy zdolni, ile potrafimy „nie 
dostrzegać” lub przemilczać. Czy j e 
steśmy bardziej świadomi i odważni 
niż ludzie przed 50 laty? Czy w sy 
tuacji, gdy oczekiwać się będzie od 
nas bezprawia lub przymknięcia na 
nie oczu, gotowi będziemy się temu  
przeciwstawić?

W spominamy straszne wydarzenia  
listopadowe, aby stworzyć klimat 
nadziei dla rozmów, które powinny  
służyć nowej wspólnocie między  
chrześcijanami a Żydami. Fakt, że 
po tamtych dniach grozy Żydzi go
towi są prowadzić z nami dialog o 
Biblii i wierze, uważamy za znak  
nadziei. Powinniśmy i im, i Bogu za 
to dziękować.

Prosimy chrześcijan z naszego Koś
cioła io Westfalii, aby przeciwsta
wiali się w szystk im  próbom u m n ie j
szania zbrodni nazistowskich, za
przeczania im lub poioolywania na 
nowo do życia narodowego socjali
zmu. Prosimy wszystkich, aby prze
ciwstawili się opinii głoszącej, że 
równie straszne wydarzenia nie m o 
gą się już nigdy powtórzyć.

Prosimy wspólnoty [chrześcijańskie], 
aby w obcowaniu z Biblią brały pod 
uwagę także żydowską wykładnię  
Pisma świętego, aby chroniły pa 
miątki żydowskiego życia wśród nas, 
aby były otwarte na żydowski spo
sób życia oraz modliły się o spra
wiedliwy pokój Izraela z jego są
siadami i broniły go.

Tłum. E. Jóźwiak
[„W estfalen B latt” z 9 XI 1988 r.]

U W A G A !

Z przykrością informujemy że od 1 stycznia 1989 r. zmuszeni jesteśmy 
podnieść cenę „Jednoty” do 100 zł za 1 egz. Roczna prenumerata krajo
wa wynosić będzie zatem 1200 zł, zagraniczna — 2400 zł.

Redakcja
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WARSZAWSKIE FIRMY EWANGELICKIE

TADEUSZ WŁADYSŁAW ŚWIĄTEK

Spółka Akcyjna Handlu 
Towarami Żelaznymi 

„Krzysztof Brun i Syn“

Stanisław  G ustaw  B run — zdjęcie z 1915 r .f 
gdy był członkiem zarządu m iasta W ar
szawy

Ta sta ra i wielce zasłużona w arszaw ska firm a k u 
piecka, zajm ująca się sprzedażą artykułów  żelaznych, 
pow stała jeszcze za panow ania króla Stanisław a A u
gusta Poniatowskiego, w 1793 r. Jej założycielem był 
młody kupiec, Jan  Daniel M iinckenbeck (ur. 1763 r.), 
używ ający drugiego imienia, który do Polski przybył 
z W estfalii. Znacznie więcej da się powiedzieć o jego 
bracie, odnotowanym  w Kronikach starej W arszawy, 
H enryku Gasparze M iinckenbecku (ur. 1749 r.), człon
ku konfra tern i kupieckiej i czynnym działaczu sto
łecznego zboru ewangelicko-augsburskiego. Obaj b ra 
cia zostali nobilitow ani uchw ałą sejmową z grudnia 
1790 r. Ze spisu ewangelików w arszaw skich sporzą
dzonego w końcu grudnia 1791 r. (AGAD Zb. E-A 
syg. 24) w ynika, że mieszkali oni we w łasnej kam ie
nicy przy K rakow skim  Przedm ieściu 457, starszy 
w raz z żoną i trzem a synami, młodszy sam, był bo
wiem kaw alerem . Do naszych czasów zachowała się 
wzm ianka o ich patriotycznym  czynie względem no
wej ojczyzny, a mianowicie po podjęciu w 1788 r. 
przez sejm  uchw ały o powołaniu stutysięcznej arm ii, 
złożyli oni w arsenale 69 sztuk ufundow anych przez 
siebie karabinów  i tyleż kling do pałaszy.
O sklepie Daniela M unckenbecka nie zachowały się 
żadne dokum enty ani przekazy. Wiemy zaledwie tyle, 
że mieścił się u zbiegu ulic Senatorskiej i B ielańskiej 
pod num erem  466-lla, w domu należącym  do Jana 
A ugusta M ichlera *, starszego zboru ewangelicko- 
-augsburskiego. P rzetrw ał upadek króla, burzliwe w y
darzenia lat dziewięćdziesiątych aż po początek n a
stępnego stulecia. W roku 1808, gdy W arszawa była 
już stolicą utworzonego przez Napoleona Księstwa 
W arszawskiego, w sklepie pojawił się przysłany przez 
ojca na p rak tykę trzynasto le tn i Krzysztof Fryderyk

Brun (ur. 8 października 1795 r.). M łodziutki p rak ty 
kant przybiegał co dnia z ulicy Ogrodowej, gdzie pod 
num erem  hipotecznym  822 mieszkał z ojcem M ikoła
jem K arolem  (ur. 1750 r.) i dwiem a siostram i, Anną 
Zofią oraz Zofią K aroliną. M atka tej trójki, Anna 
M arianna z Preussów  (1774—1806), zm arła dwa lata 
wcześniej, co z pewnością zadecydowało o rozpoczęciu 
przez Krzysztofa karie ry  subiekta. Dopisało mu 
szczęście, ponieważ po śmierci właściciela sklepu, Da
niela M unckenbecka, ok. 1816 r. został dysponentem  
firm y, a dwa lata później jej faktycznym  współ
właścicielem.
W kierow anym  przez siebie m agazynie prowadził 
sprzedaż wyrobów żelaznych sprowadzanych z całej 
Europy. Szczególnym powodzeniem wśród licznej 
klienteli cieszyły się wszelkie nowinki techniczne, 
które zyskiwały zapam iętałych zwolenników i p ropa
gatorów.
1 października 1826 r. w w arszaw skim  kościele ew an
gelicko-augsburskim  odbył się ślub Krzysztofa Bruna 
z Ju lianną Joanną Weiss (ur. 1798 r. w Stawiszynie). 
Państw o młodzi zamieszkali w zwolnionym ak u ra t 
wielopokojowym  lokalu nad sklepem, przy ul. Sena
torskiej 466. Trzy lata później, tj. w 1829 r., udziały 
spadkobierców  M unckenbecka wykupił H enryk Wei- 
chert, k tóry  w ten sposób stał się w spólnikiem  Bruna. 
Nad oknam i w ystawow ym i pojawił się więc nowy 
szyld z następującym  napisem: M agazyn Żelazny p.f. 
„H. W eichert et B run”. Spółka rozporządzająca po
kaźnym  kapitałem  okazała się udana, na czym zyska-

* C hodzi o o jca  K arola  H en ryk a  M ich lera , o k tórym  p is a li
śm y w  nr 3/88 ,,J e d n o ty ” : T o w a r z y s t w o  A k c y j n e  M ł y n ó w  
i Z a k ł a d ó w  Z b o ż o w y c h  ,,K. M i ch l e r ” .
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ła w ydatnie sama firm a, w pobliżu k tórej w latach 
1825—1833 arch itek t w łoski Antonio Corazzi wzniósł 
w spaniały gmach T eatru  Wielkiego. W arszawa zyska
ła reprezentacyjny przybytek ku ltury , a do położo
nego w  jego pobliżu m agazynu zaczęli jeszcze liczniej 
napływać klienci.
Krzysztof B run  otrzym ał 5 stycznia 1830 r. paten t 
m iejski, co rów nało się przyjęciu go w poczet w ar
stw y mieszczańskiej. Nie był to główny cel, do ja 
kiego dążył, m ierzył bowiem znacznie wyżej. Ten 
dum ny potom ek szlacheckiego rodu, herbu Łabędź, 
p ragnął odzyskać indygenat. Tymczasem pracu jąc na 
niwie zawodowej i społecznej, 26 lipca 1838 r. został 
obdarzony przez społeczność kupiecką najwyższym  
m andatem  zaufania — w ybrano go sędzią Trybunału  
Handlowego. Był również aktyw ny na polu pracy w 
Kościele i został w ybrany starszym  zboru ew angelic
ko-augsburskiego.
Niespodziewana śmierć żony (3 października 1841 r.) 
spraw iła, że pozostał sam z dwojgiem dzieci: jedena
stoletnim  sypem Stanisław em  H enrykiem  (ur. 1830 r.) 
i dziewięcioletnią córką Ju lianną Teofilą (ur. 1832 r.). 
Samotność ta nie była w praw dzie zupełna, miał p rze
cież dwie zamężne siostry, za trudniał służbę, ale n ikt 
nie mógł zastąpić dzieciom m atki. Próbow ała to uczy
nić poślubiona w dwa lata później druga żona, P au li
na Cecylia z E lsnerów  (ur. 1818 r.), wywodząca się z 
kręgów m łynarsko-kupieckich, która z całym odda
niem zajęła się w ychowaniem  pasierbów . I znowu 
w parze z rodzinnym  szczęściem szła karie ra  zawodo
wa. Oto 21 sierpnia 1844 r. Krzysztofowi Brunow i po
wierzono stanowisko radcy handlowego w Banku Pol
skim, a w tfzy  la ta  później, 16 lutego 1847 r., w y
brano go członkiem K om itetu Zgrom adzenia Kupców 
M iasta W arszawy. Szczęście nie trw ało  jednak długo, 
gdyż 14 kw ietnia 1848 r. zm arła druga żona K rzyszto
fa — P aulina z Elsnerów. Czas goi wszelkie rany, 
więc oddał się na nowo pracy w firm ie, w której 
pracow ał już jego syn, S tanisław  H enryk, absolw ent 
szkoły handlowej.

3 października 1850 r. Krzysztof B run ponownie zo
stał radcą handlowym  Banku Polskiego oraz człon
kiem urzędu starszych Zgrom adzenia Kupców. Bodaj 
najw iększym  sukcesem w jego życiu było sfinalizo
wanie w 1856 r. s tarań  o potw ierdzenie szlachectwa 
i praw a do pieczętowania się herbem  Łabędź. Dyplom 
potw ierdzający przynależność do stanu szlacheckiego 
sygnowany był datą 13 m aja 1856 r., natom iast fak 
tyczne przyjęcie w poczet szlachty K rólestw a P ol
skiego nastąpiło 31 m arca 1861 r. W krótce odznaczony 
został orderem  św. S tanisław a.
Krzysztof F ryderyk  B run zakończył swój pracow ity 
żywot 5 grudnia 1866 r. w W arszawie. Na cm entarz 
ew angelicko-augsburski odprowadziły go tłum y miesz
kańców m iasta i rodzina. Po śmierci ojca faktycznym  
współwłaścicielem m agazynu u zbiegu pl. Teatralnego 
i Senatorskiej był S tanisław  H enryk Brun, żonaty 
z M arią F ryderyką z Sennew aldów  (1833—1895), n o ta 
bene siostrą popularnego wydawcy warszawskiego, 
G ustaw a K arola Sennew alda. 16 sierpnia 1853 r. S ta
nisław  B run przyjął tzw. praw o m iejskie, a 7 kw iet
nia 1856 r. otrzym ał indygenat, czyli paten t szlachec
ki, potw ierdzony stosownym dyplomem. Jeszcze za 
życia ojca obdarzony też został tytułem  sędziego T ry 
bunału Handlowego. Nie sposób pom inąć jego n a j
większego osiągnięcia, jakim  bezsprzecznie było zało
żenie w 1855 r. Szkoły N iedzielno-Handlowej dla p ra k 
tykantów  kupieckich. Ta cenna inicjatyw a s ta ła ' się 
praw dziw ym  przełom em  w oświacie handlow ej, do 
k tórej tak  w ielką wagę przyw iązyw ał. S tan is ła
wowi Brunowi zawdzięczamy też spopularyzow anie w 
Królestw ie Polskim  m aszyny do pisania, w ynalezio
nej w 1867 r. W jego magazynie m aszyny znalazły się 
już w roku 1874, a pochodziły z am erykańskiej fa 
bryki Remingtona, k tórej przedstaw icielstw o przyjęło 
na siebie ich sprzedaż. Jednym  z entuzjastów  m aszy
ny do pisania i jej pierw szych nabywców był A lek
sander Głowacki, czyli Bolesław Prus. P ierw sze m a
szynki do golenia (żyletkowe) m ark i „G illette” za
wdzięczamy również firm ie „K. B run”; także ona wy- 
lansow ała hacele do podków system u Neussa i Leon- 
hard ta  oraz — w ypierane już dzisiaj przez „tw isty”, 
ale do niedaw na bardzo popularne — słoje J. Wecka. 
Towarzystwo Akcyjne „K. B run i Syn” i działające 
obok niego Towarzystwo „J. Błock i B run” m iały 
udziały w założonym w 1881 r. W arszawskim  Towa
rzystw ie F abryk W yrobów M etalowych i Em aliow a
nych „W ulkan”, posiadającym  kapitał zakładowy w 
wysokości 60 000 rubli, mieszczącym się na Pradze 
przy ul. N am iestnikowskiej 2/4 i produkującym  n a 
czynia sztancowane z blachy stalowej do użytku (jak 
głosiły reklam y) kuchennego, domowego i gospodar
czego — em aliowane i szlifowane. Dodać do tego n a 
leży, że fuzja Bruna z J. Błockiem, generalnym  przed
stawicielem  firm  niemieckich na K rólestwo Polskie, 
m iała na celu pomnożenie kapitału, ułatw ienie kon
taktów  z Zachodem i prowadzenie z rozm achem  han 
dlu z całym światem, a w efekcie — przysporzenie 
wartościowych tow arów  sklepowi przy ul. B ielańskiej. 
Umocniło to firm ę i pozwoliło jej działać na p raw 
dziwie europejską skalę.
S tanisław  i M aria Brunowie, właściciele kilku dobrze 
usytuow anych nieruchomości w W arszawie, dochowali
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się sześciorga dzieci: M arii W ilhelminy (1853—1931), 
późniejszej Augustowej Ju rkow sk iej; S tanisław a G u
staw a W ilhelm a (1854—1925); Anieli K atarzyny (1857
— ?), zamężnej za Stanisław em  M interem ; N atalii 
K aroliny (1859—1933), k tó ra  poślubiła Kazim ierza Bo
gusławskiego, właściciela Uleńca w pow. grójeckim; 
Kazim ierza (1862—1929) i G ustawa Jana (1864—1899). 
30 stycznia 1899 r. z okazji 25-lecia pełnienia przez 
siebie urzędu podstarszego Zgrom adzenia Kupców 
S tanisław  H. B run przekazał 3 tys. rub li w części na 
fundusz budowy Szkoły Zgrom adzenia Kupców, w 
części zaś — dla upam iętnienia przejścia w 1857 r. 
firm y „W eichert et B run” na wyłączną własność ro 
dziny Brunów  — na fundusz w spierania podupadłych 
kupców. O fiarodaw ca otrzym ał dożywotni ty tu ł 
„Członka Urzędu Starszych Zgrom adzenia Kupców”. 
W tym  sam ym  roku m iały miejsce dwa ważne w yda
rzenia. Pierwsze, tragiczne — to nagła śmierć w So
kołowie (pow. opoczyński) członka zarządu kopalń 
rudy żelaza „Zrobisko” i „Puszkin” w guberni p io tr
kowskiej, najmłodszego z synów Stanisław a — Gu
staw a Jana, który rozstał się z tym  św iatem  16 lutego 
m ając trzydzieści pięć lat, pozostawiwszy tró jkę m a
łych dzieci: Jan inę (ur. 1891 r.), A linę (ur. 1893 r.) 
i S tanisław a (ur. 1895 r.). Drugie w ydarzenie miało 
zupełnie inny charak ter; otóż 30 sierpnia S tanisław  
H enryk B run w uznaniu zasług dla Zgrom adzenia 
Kupców otrzym ał nagrodę pieniężną w kwocie- 13 500 
rubli i w całości przeznaczył ją na stypendia swego 
imienia dla młodzieży uczącej się w w arszaw skich 
szkołach handlowych. Od młodości po wiek sędziwy 
był on obecny wszędzie tam, gdzie się rodziło coś po
żytecznego na rzecz ogółu społeczeństwa. I tak, gdy 
w 1871 r. powstało Towarzystwo W zajemnego K redy
tu, zwane Kasą Przemysłowców, natychm iast p rzy 
stąpił do działania, w ybrano go naw et członkiem rady 
nadzorczej. W latach 1900—1906 wchodził w skład 
Rady Opiekuńczej Szkoły Zgrom adzenia Kupców, w 
k tórej potem  jego miejsce zajął syn, S tanisław  G u
staw. Do śmierci (5 m aja 1912 r.) był członkiem rze
czywistym W arszawskiego Tow arzystwa Higieniczne
go, członkiem honorowym  Kasy im. J. Mianowskiego, 
a także starszym  zboru i honorowym kandydatem  na 
urzędy kościelne.
W raz z ks. Ju lianem  M achlejdem  — II pas to re r^  zbo
ru  warszawskiego, i ks. Augustem  Lothem  — radcą 
konsystorskim , S tanisław  B run był pomysłodawcą 
otw arcia — pod egidą Kościoła — żeńskiej szkoły 
handlow ej i stanął na czele fundacji utw orzonej na 
jej rzecz. Szkoła taka pow stała — w raz z in te rn a
tem  — w 1902 r., ale istn iała niedługo — około dwóch 
lat, ponieważ brakow ało uczennic.
Pogrzeb S tanisław a H enryka Bruna odbył się 9 m aja 
na cm entarzu ew angelicko-augsburskim  w W arsza
wie, przy ul. M łynarskiej. Nad mogiłą przem aw iali 
ks. A ugust Loth, Kazim ierz N atanson — w icepre
zes K om itetu Giełdowego i dr H enryk Kaden, czło
nek K om itetu Opiekuńczego Szkół Handlowych. 
Spadkobiercam i firm y zostali bracia S tanisław  Gu
staw  i K azim ierz Brunowie, którzy swoje rządy roz
poczęli od uzyskania wyłączności na reprezentow anie 
k ilkunastu  zachodnich fabryk  na obszarze Królestwa. 
Pierw szy z nich — Stanisław  G ustaw  Brun (ur. 1854 r.)
— w roku 1878 poślubił pannę M arię Spiess (ur. 
1858 r.) wywodzącą się z rodziny założycieli i w łaści
cieli firm y chem iczno-farm aceutycznej, popularnej 
jeszcze przed ostatnią wojną. Młoda pani Brunowa,

podobnie jak  jej teściowa (też Maria), była opiekunką 
honorową ew angelicko-augsburskiej szkoły elem entar
nej przy ul. M łynarskiej 10, wówczas już za ro g at
kam i wolskimi. M ałżonkowie mieszkali w luksusowej 
kam ienicy G ustaw a hr. Tarnowskiego, przy ul. P ięk 
nej 4 w W arszawie, nieopodal W iejskiej, w eleganc
kiej części m iasta. Drugi z Brunów, Kazim ierz (ur. 
1862 r.), żonaty był z W alerią z Reychów, pochodzącą 
z rodziny piw ow arów  posiadających brow ar przy ul. 
G rzybowskiej. M ieszkał przy ul. T rębackiej 4, w do
mu należącym  do łódzkich fabrykantów  Scheiblerów.

Obaj bracia Brunowie, doskonale przygotow ani do 
prowadzenia firm y, byli już trzecim  pokoleniem  tru d 
niącym się handlem . Ta często pogardzana profesja 
im daw ała dobrobyt i satysfakcję z rzetelnie speł
nianego obowiązku wobec społeczeństwa, nie szczę
dzili też pieniędzy na cele charytatyw ne. Obecni byli 
na wszelkich im prezach organizowanych w Dolinie 
Szw ajcarskiej na rzecz Insty tu tu  Higieny Dziecięcej 
im. barona de Lenvala, W arszawskiego Tow arzystwa 
Higienicznego, Towarzystwa, Cyklistów (firm a ofero
w ała do sprzedaży poprzednika row eru — welocyped), 
Tow arzystw a Dobroczynności, Resursy ' O byw atelskiej 
i Kupieckiej, Kościoła ewangelicko-augsburskiego, o 
czym donosiła codzienna prasa; raz  składali ofiary 
w wyrobach, innym  razem  w gotówce. S tanisław  G u
staw, podobnie jak ojciec, był honorowym  kandyda
tem na urzędy kościelne. Jeszcze za życia ojca bracia 
założyli w ytw orny salon w ystawienniczo-handlowy 
w nowo oddanym  do użytku w 1901 r. hotelu „B ristol” 
na K rakow skim  Przedm ieściu 42/44, róg ul. K arow ej, 
w ybudow anym  przez konsorcjum , na czele którego 
stal w ybitny kompozytor i pianista, Ignacy P aderew 
ski, późniejszy prem ier rządu polskiego. W spaniały 
salon pod szyldem „Błock i B run” przyciągał cieka
wymi w ystaw am i i zaskakiwał nowościami technicz
nymi. Specjalnie wyszkoleni pracownicy, doskonale 
obeznani z oferowanym i przez siebie urządzeniam i, z 
gracją dem onstrow ali ich działanie. O tym, co można 
tu było zobaczyć i nabyć, mówiła cała ówczesna W ar
szawa, tu po prostu wypadało bywać, choćby się n a 
wet nic nie kupowało.
Odtąd firm a „K. B run i Syn” w ystępowała wspólnie 
z Tow arzystwem  Przem ysłowo-H andlowym  „J. Błock 
i B run”, które zawierało umowy handlowe z zagra
nicznymi producentam i, prowadziło handel w k ra ju  
i poza nim, nabywało i sprzedawało akcje oraz udzia
ły w różnych przedsiębiorstwach, z którym i koope
rowało.
S tanisław  G ustaw  B run miał czworo dzieci: córkę 
Helenę (ur. 1878 r.), zamężną za S tanisław em  Józefo
wiczem, i trzech synów — Stefana H enryka (ur. 
1880 r.), W acława Kazim ierza (ur. 1884 r.), H enryka 
S tanisław a (ur. 1888 r.). Drugi z udziałowców, K azi
mierz, posiadał dwoje dzieci: syna M ieczysława (ur. 
1892 r.) i córkę H alinę M arię {ur. 1900 r.), zamężną 
później za W ładysławem  Kiełpińskim , a po jego 
śmierci za Zygm untem  Drozdowskim.
S tanisław  G. B run dzielił funkcję prezesa zarządu 
Tow arzystw a Przem ysłowo-Handlowego „B lock-B run” 
ze stanow iskiem  wiceprezesa zarządu Banku Zachod
niego, prezesa zarządu W arszawskiego Tow arzystwa 
F abryk W yrobów M etalowych i Em aliowanych „W ul
k an ” i Spółki A kcyjnej „Sw iatow it” oraz prezesa rad 
opiekuńczych Szkół Zgrom adzenia Kupców. Podczas 
pierw szej w ojny św iatowej wszedł w skład zarządu 
miejskiego, którego prezydentem  był Zdzisław ks.
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Lubomirski, następnie powołany został do Tym cza
sowej Rady S tanu (ogłoszenie w M onitorze Polskim  
n r 69 z 1918 r.). Po wojnie ten  w ybitny przedstaw iciel 
sfer kupieckich włączył się z całą energią w n u rt b u 
dowy potencjału przemysłowego odrodzonej Rzeczy
pospolitej. Jako założyciel Zakładów  G órniczo-H utni
czych „M odrzejów -H antke Sp. Akc.” stanął na ich 
czele, łącząc tym  razem  stanowisko prezesa zarządu 
tego koncernu z funkcją prezesa firm y rodzinnej „K. 
B run”.
Posypały się też zaszczyty — S tanisław  G ustaw  Brun, 
początkowo poseł na sejm  ustawodawczy, został se
natorem , potężne zakłady Tow arzystw a Akcyjnego 
„Lilpop, R au i Loew enstein”, podobnie jak  świeżo 
powstałe Towarzystwo Kredytow e Przem ysłu P ol
skiego, powołały go na stanowisko wiceprezesa za
rządu. Stał się dosłownie mężem opatrznościowym  dla 
wielu działających w tych czasach przedsiębiorstw . 
Zajm ując wysokie w ybieralne stanow iska w różnych 
insty tucjach kredytow ych i zakładach przem ysłowych, 
nie zapominał o w łasnej firm ie, k tó rą z powodzeniem 
zreorganizował. S tary  kupiecki sklep przy pl. T ea tra l
nym pozostawił pod nazwą Spółka A kcyjna H andlu 
Tow aram i Żelaznym i „Krzysztof B run i Syn”, dla 
uczczenia pam ięci dziadka-założyciela tego „interesu 
żelaznego”, jak  się niegdyś mawiało. N atom iast To
warzystwo Przem ysłowo-H andlowe „B lock-B run” 
przekształcił w spółkę akcyjną posiadającą dziesięć 
oddziałów na terenie całego k ra ju  i w G dańsku. 
Towarzystwo „B lock-B run”, m ające swą siedzibę w 
hotelu „B ristol”, było wyłącznym  reprezentan tem  na 
Polskę i Wolne Miasto Gdańsk kilkudziesięciu zagra
nicznych firm , m. in. Rem ingtona, potężnego już w te
dy koncernu am erykańskiego produkującego m aszy
ny do pisania, arytm om etry, kuchnie elektryczne, 
m aszynki do kaw y i elektryczne golarki. Z pewnością 
łatw iej by było wyliczyć to, czego ten po ten ta t nie 
produkował, niż pełny zestaw jego wyrobów.
Pasmo sukcesów przerw ała nagła śmierć S tanisław a 
G ustawa Bruna, która nastąpiła 7 lipca 1925 r., w k ró t
ce po jego powrocie z Rzymu, gdzie bawił jako p rze
wodniczący delegacji polskiej na Kongresie Unii 
M iędzyparlam entarnej.
Mimo śmierci szefa, firm a „Krzysztof B run i Syn” 
nie przestała działać, a 1 m aja 1926 r. cała w arszaw 
ska prasa w ydrukow ała zawiadom ienie o otw arciu 
filii przy ul. M arszałkowskiej 68, między ul. Sadową 
i Wilczą. Z tej okazji, kto w dniach od 4 do 15 m aja 
kupił w  nowym sklepie cokolwiek za 30 zł, w  upo
m inku dostawał m aszynkę do golenia „G illette” w 
pięknym  etui za 11 zł. Tak przyciągano kiedyś k lien 
tów, a czyniła to firm a, k tó ra  ze zbytem tow arów  
trudności żadnych nie miała.
W arto odnotować tu ciekawostkę, że w 1927 r. w  cha
rakterze akw izytora Tow arzystw a Akcyjnego „Block- 
-B run” pracow ał późniejszy powieściopisarz i now eli
sta, związany z grupą literacką „K w adryga”, Zbigniew 
Uniłowski (1908—1937), po śmierci ojca utrzym ujący 
się z pracy dorywczej.
Jak  to bywa w życiu, nieubłagana śmierć zabrała ko
lejnego członka rodziny — Kazim ierza Bruna, k tóry  
zm arł 10 kw ietn ia 1929 r. F irm a pozostała wówczas 
w rękach trzech synów Stanisław a G ustaw a Bruna: 
Stefana, W acława i H enryka oraz jedynego syna K a
zimierza Bruna: Mieczysława.
Pierw szy z wymienionych, S tefan H enryk Brun, u ro 
dził się 29 lipca 1880 r. w  W arszawie, O trzym ał g run

towne wykształcenie w dziedzinie handlu i inżynierii 
kom unikacyjnej, odbył też zagraniczne prak tyk i. Po 
śmierci Kazim ierza został m ianow any prezesem  To
w arzystw a „B lock-B run”. 28 lutego 1907 r. wziął ślub 
z Alicją Cecylią Borm an (1887—1957). Był podstar- 
szym Zgrom adzenia Kupców, opiekunem  szkół h an 
dlowych, co stanowiło niem al rodzinną tradycję, a po
za tym  pełnił funkcję generalnego konsula honorow e
go Finlandii.

Kolejny z Brunów, W acław Kazimierz, żonaty z M a
rią z Heislerów, urodził się 23 kw ietnia 1884 r. w 
W arszawie. Ukończył gim nazjum  kupieckie, a następ
nie studiował filozofię uzyskując doktorat. Przez d łu
gie lata pełnił w ybieralną funkcję sędziego handlo
wego, a po wojnie razem  z ojcem wchodził w skład 
Rady Nadzorczej Spółki A kcyjnej „M odrzejów -H ant
ke” — Zjednoczone Zakłady Górniczo-Hutnicze. Jako 
zapalony działacz dopiero krzewiącego się ruchu  k ra 
joznawczego był członkiem Zarządu Głównego P ol
skiego Tow arzystwa Krajoznawczego z siedzibą w 
W arszawie, poza tym  z godnością spraw ow ał urząd 
honorowego konsula K rólestw a Danii i członka w iel
ce wpływowego S tronnictw a Konserwatywnego. 
Zm arł nagle w pełni sił twórczych 28 grudnia 1938 r. 
osierocając córkę.

I tak  dochodzimy do H enryka Bruna, urodzonego 15 
kw ietnia 1888 r. w W arszawie. Po ukończeniu gim 
nazjum  realnego rozpoczął studia w Wyższej Szkole 
H andlow ej w Dreźnie, Uzyskawszy dyplom, tej uczel
ni odbył p rak tykę handlową w W ielkiej Brytanii. W 
k raju  podjął pracę w rodzinnej firm ie. W krótce stał 
się jednym  z założycieli F abryki W yrobów M etalo
wych „Pelikan”, k tórej w ytwory, cieszące się od po
czątku dużym  popytem, sprzedawało Towarzystwo 
„B lock-B run”. 1 m arca 1928 r. H. B run zaw arł zw ią
zek m ałżeński z Zofią ze Sznuków Zarębską (1885— 
1955) i zamieszkał przy ul. Okólnik 8 w W arszawie. 
W latach trzydziestych wybrano go posłem na sejm 
i członkiem Rady Nadzorczej Banku Polskiego oraz 
podwójnym  prezesem  Stowarzyszenia Kupców Pol
skich i Naczelnej Rady Zrzeszeń K upiectw a Polskie
go, a z czasem także wiceprezesem Izby Przem ysłowo- 
-Handlow ej. Obraz nie byłby pełny, gdyby nie dodać 
do tego inform acji, że H enryk B run był opiekunem  
szkół handlowych i inicjatorem  powołania K upieckie
go Insty tu tu  Wiedzy Handlowej oraz organizatorem  
ogromnej imprezy, m ającej europejski rozgłos, a m ia
nowicie — pierwszego Zjazdu K upiectw a II Rzeczy
pospolitej, k tóry  m iał miejsce w W arszawie w roku 
1937.

28 października 1938 r. H enryk B run uczestniczył w 
zebraniu konstytucyjnym  Narodowo-Gospodarczego 
K om itetu Samorządowego, które odbyło się w Sali 
Kolumnowej W arszawskiego Ratusza (Pałac Jab ło 
nowskich, dziś nie istniejący) i na k tórym  wygłosił 
płom ienną mowę w ielokrotnie nagradzaną oklaskam i. 
Powiedział wówczas m. in.: N ikt(...) nie jest bardziej 
zainteresowany w  ty m , ażeby polityka  naszych miast, 
a szczególnie naszej stolicy, która nadaje przecież ton  
w szystk im  innym  miastom, kształtow ała się zgodnie z 
interesam i polskiego handlu  — ja k  w łaśnie polskie ku- 
piectwo. (...) D ecydującym  w ięc dla nas pow inno być 
nie oblicze polityczne tego czy innego kandydata, ale 
przede w szystk im  jego polskość, jego pozycja moralna 
i zaufanie do dotychczasowej jego działalności gospo
darczej i społecznej.
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Niestety, nowa organizacja nie zdążyła rozwinąć dzia
łalności z powodu w ybuchu drugiej w ojny św iato
wej. Podczas jej trw ania kupiectwo polskie zdało 
egzam in dojrzałości politycznej i patriotycznej. Po
śród wielu warszaw skich kupców wybijał się H enryk 
Brun, który we wrześniu 1939 r. stanął na czele Wy
działu Gospodarczego Straży Obywatelskiej, jako 
w spółpracownik bohaterskiego prezydenta W arszawy 
S tefana Starzyńskiego. Za odmowę zapłacenia składki 
na siedzibę SS został aresztow any, a następnie 21 
czerwca 1940 r. stracony w Palm irach. Razem z nim 
zginęli Niedziałkowski i Rataj. Pośm iertnie odznaczo
no go Krzyżem Walecznych.
Po Pow staniu W arszawskim  jedyny z braci, który po
został przy życiu, S tefan H enryk Brun, były prezes 
spółki „B lock-B run”, ku rato r Szpitala Dziecięcego 
przy ul. K opernika, były generalny konsul honorowy 
F inlandii i były podstarszy Zgrom adzenia Kupców, 
włączył się w nu rt odbudowy stolicy. W krótce powo
łany został na stanowisko wiceprezesa W arszawskiego 
K om itetu Odbudowy K raju  i Stolicy. Zawsze en e r
giczny i na tym  polu wyróżnił się, za co nadano mu 
Krzyż K aw alerski Odrodzenia Polski, Złotą Odznakę

Odbudowy W arszawy i Złotą Honorową Odznakę 
m. st. W arszawy. Na tym  nie skończyła się jego dzia
łalność, nie byłby kupcem  (a kupiectwo m iał we 
krwi), gdyby nie założył sklepu, tym  razem  na m iarę 
czasów i możliwości — z artykułam i biurowym i. Na 
krótko pojaw ił się w nim również syn Kazimierza, 
M ieczysław Brun, urodzony 31 m aja 1892 r. w W ar
szawie, od 1924 r. żonaty z Eugenią Jadw igą z C hrza
nowskich, m ieszkający w W arszawie, przy ul. K lono
wej 14. M ieczysław zm arł w 1965 r., a S tefan  w 
1973 r. Sklep dotrw ał do naszych czasów i mieści się 
w paw ilonie n r 16 przy ul. M arszałkowskiej 103. Na 
pozór nie różni się od wielu podobnych, handlujących 
tym  wszystkim , co jest w danej chwili osiągalne, ale 
coś go jednak w yróżnia — tablica z niezwykłym  n a 
pisem: „G raphos-Lux Art. Papiernicze, Biurowe i Za
baw ki (d. B lock-Brun) Janusz Z ap a rt”. Spraw dzają 
się prorocze słowa poety, Adama Asnyka:

Przeszłość nie^ wraca, jak żyw e zjawisko,
W  dawnej postaci, jednak nie umiera; 
Odmienia tylko miejsce, czas, nazwisko,
I świeże kształty na siebie przybiera.

WŚRÓD KSIĄŻEK 

Fakty i
Szeroko rozum iany ekumenizm, 
dzieje polskich ewangelików i ich 
m iejsce w kulturze naszego kraju, 
daw na i współczesna myśl chrześci
jańska — to tem aty często poru
szane na łam ach „Jednoty”. P re 
zentow ane w tym  przeglądzie w y
daw nictw a naw iązują do proble
mów om awianych w naszym m ie
sięczniku w ostatnich latach. Są
dzę, że każdy z Czytelników zna j
dzie coś dla siebie w poniższym 
zestaw ie wartościowych, moim zda
niem, książek.
Spór o M arię, m atkę Jezusa, ma 
zasadnicze znaczenie w dialogu k a
tolików i protestantów . W Polsce 
m ariologią w aspekcie ekum enicz
nym  zajm uje się n iestrudzenie od 
la t o. prof. S tanisław  Celestyn N a
piórkowski. Jego ostatn ia książka 
poświęcona jest prezentacji poglą
dów obu stron tego dialogu1, ze 
szczególnym uwzględnieniem  stano
w iska teologów ewangelickich. Nie 
jest to zadanie łatwe, ponieważ 
m ariologia ew angelicka jest zróż
nicow ana i obejm uje poglądy od 
totalnej negacji roli M arii w  dzie
le zbaw ienia i odrzucenia w szelkie
go ku ltu  m aryjnego do częściowej 
zgody ze stanow iskiem  katolickim  
odnowionym i pogłębionym w n u r
cie posoborowych przem ian. Typo
wym przykładem  postawy teologów

poglqdy
ewangelickich jest akceptacja ty tu 
łu Theotokos (gr. M atka Boga), 
przyjętego na Powszechnym  Sobo
rze w Efezie (431 r.), bez rozw ija
nia jednak koncepcji „Bożego m a
cierzyństwa M arii”. A utor w yróż
nił we współczesnej (po 1950 r.) 
myśli protestanckiej dwa główne 
kierunki m ariologiczne: n u rt zasad
niczy, który reprezen tu ją m. in. P. 
Althaus, K. B arth, E. B runner, W. 
S tahlin  (w Polsce W. Niemczyk), 
oraz tzw. n u rt podwójnego protestu  
(E. Vidal, H. Asm ussen i in.). P od
wójny protest dotyczy zarówno m a
riologii katolickiej, jak  i pom ijania 
M arii przez tradycyjną teologię 
protestancką. W książce p rzedsta
wiono też poglądy reform atorów  
oraz historycznych już szkół w teo
logii ewangelickiej obu głównych 
konfesji (luterańskiej i reform ow a
nej). A utor opierał się na tekstach 
źródłowych. Nie próbował form uło
wać gotowych odpowiedzi na zarzu
ty krytyki protestanckiej, sta ra ł się 
raczej ująć tę k ry tykę w  jasne dla 
katolików pytania otw arte, prow o
kujące do dialogu i dyskusji. Jest 
to — wyznajm y szczerze — n a jb a r
dziej pożądana postaw a teologa k a 
tolickiego, jakiej ewangelicy m o
gliby oczekiwać. Należy żywić n a 
dzieję, że książka zostanie pow aż
nie przyjętą i przedyskutow ana w

środowisku polskich protestantów , 
a może naw et zaowocuje czymś w 
rodzaju „okrągłego stołu”. Skutecz
ność bilateralnych dialogów . mię- 
dzykonfesyjnych na poziomie św ia
towym stanie bowiem pod znakiem  
zapytania, jeśli na szczeblu lokal
nym zabraknie dobrej woli i szcze
rej chęci porozum ienia się.

W pewnym  uproszczeniu można 
tw ierdzić, że myśl chrześcijańska 
Zachodu rozw ijała się w dwóch 
równoległych nurtach  na długo, za
nim  Reform acja i Sobór Trydencki 
przypieczętowały rozłam  w Koście
le Zachodnim. F undam entalnej dla 
katolicyzm u myśli Tomasza z A k
w inu protestanci zawsze chętnie 
przeciw staw iali teologię Augustyna, 
której kontynuatorem  w Średnio
wieczu był m.in. Jan  Duns Szkot 
(ok. 1265—1308) — szkocki franc i
szkanin, teolog i filozof. Jego pism a 
były cenione przez L u tra  i K alw i
na na równi z dziełami innego 
wielkiego franciszkanina — W illia
m a Ockham a (ok. 1300—1349). T ru 
dno zaprzeczyć, że teonomizm obu 
tych średniowiecznych mistrzów, 
polegający na zaprzeczeniu istn ie
nia etyki natu ralnej i podkreślaniu, 
że praw da i dobro zostały określone 
przez wolną decyzję Boga, w yw arł 
istotny wpływ n a  szesnastowiecz- 
nych reform atorów . W ybitni polscy 
teologowie ew angelicko-reform ow a
ni XVII w. (Jan Makowski, Jan 
Szydłowski) obficie czerpali z filo
zofii Dunsa Szkota. Dlatego pole
cam polski przekład Traktatu o
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Pierwszej Zasadzie2 au to rstw a tego 
myśliciela żyjącego przed siedm io
ma stuleciam i.
Z chrześcijańskiej filozofii XX w. 
zachęcam zaś do lektury pism Jac- 
quesa M aritaina (1882—1973), w y
bitnego personalisty francuskiego, 
którego dzieła wywoływały wiele 
kontrow ersji w okresie walki z 
m odernizm em  katolickim , a później 
w ywarły silny wpływ na II Sobór 
W atykański3. Mało kto wie, że M a
rita in  urodził się w rodzinie refo r
mowanej, a katolikiem  został w 26 
roku życia po długim okresie obo
jętności religijnej, k tóra charak te
ryzowała zresztą cały jego rodzin
ny dom.
Jedną ze świętych ksiąg hinduizm u 
jest pow stała na przełom ie III i II 
w.p.Chr. Bhagawadgita, czyli Pieśń 
Pana, poem at religijno-filozoficzny, 
napisany w form ie dialogu między 
nauczycielem a uczniem. Ukazał się 
polski przekład tego dzieła4, które 
w dydaktyczny sposób p rzedsta
wia staroindyjską koncepcję zba
wienia, w edług której polega ono 
na wyzwoleniu się (przez sam odo
skonalenie) z cyklu kolejnych w cie
leń. Trzeba bowiem podkreślić, że 
w przeciw ieństw ie do chrześcijań
skiej idei „liniowego” czasu i je 
dnej, niepow tarzalnej historii, w 
której zaistniał Chrystus, w In 
diach dom inuje idea „koła” czasu, 
k tóre determ inu je  zarówno losy 
całego św iata (kolejne zniszczenia 
i odrodzenia), jak  i poszczególnych 
osób żyjących w kolejnych w ciele
niach (reinkarnacja). Zbaw ienie po
lega na wyzwoleniu się z cyklu 
przem ian i osiągnięciu stanu po
nadczasowej, doskonałej harm onii 
(n irw ana).
Z kolei zrozum ienie judaizm u nie 
jest możliwe bez lek tu ry  Talm udu, 
którego treścią są w yjaśnienia i 
postanow ienia w spraw ach w iary, 
analiza brudniejszych  fragm entów  
Starego Testam entu, przepisy do
tyczące św iąt, kultu, m ałżeństw a i 
innych aspektów  żydowskiego ży
cia religijnego. Ostateczna redakcja 
tzw . Talm udu jerozolim skiego  zo
stała zakończona w końcu IV w. 
po Chr., a tzw. Talm udu babiloń
skiego  — w końcu V w. W p rze
kładzie polskim  ukazał się obecnie 
w ybór fragm entów  tego dzieła5 w 
opracowaniu Szymona D atnera i 
nieodżałow anej śp. Anny K am ień
skiej. Polecam  go Czytelnikom n a
szego pisma, tak  ciepło p rzy jm ują
cym problem atykę żydowską.
Na zakończenie pragnę poinform o
wać jeszcze o trzech w ażnych

Ksiqżki nadesłane
WYDAWNICTWO PO LSK IEJ PROW INCJI DOMINIKANÓW 
„W DRODZE”

Roman B randstae tte r: Przypadki mojego życia, Poznań 1988, s. 320, egz. 
30 000 +  350, cena zł 700

G ustaw  H erling-G rudzińsk i: 'Wieża i inne opowiadania. Ilu stracje  Jan  
Lebenstein, Poznań 1988, s. 240, egz. 30 000 +  350, cena zł 600

A nna K am ieńska: N otatnik 1965—1972, Poznań 1988, wyd. II, s. 300, 
egz. 20 000 +  350, cena zł 650

Anna* K am ieńska: 8 X radość, czyli o ośm iu błogosławieństwach Kaza
nia na Górze (dla dzieci). Oprać, graficzne W łodzim ierz Włoszkiewicz, 
Poznań 1988, wyd. II, s. 48, egz. 40 000 +  350, cena zł 300

Sw. K atarzyna ze Sieny: Listy. Wybór, przekład, oprać. Ludm iła G ry
giel, Poznań 1988, s. 384, egz. 10 000 +  350;, cena zł 800

A ndrzej K ijow ski: G dybym  był królem, Poznań 1988, s. 224, egz. 20 000 +  
+  350, cena zł 500

Bartolom« de Las Casas: K rótka relacja o w yniszczeniu Indian. P rzekład 
K rystyna N iklewiczówna, Poznań 1988, s. 136, egz. 20 000 +  350, cena 
zł 300

Thomas M erton: M odlitw a kontem placyjna. P rzekład  M irosław Dybowski 
OP, Poznań 1988, wyd. II, s. 112, egz. 30 000 +  350, cena zł 350

Opowieści pielgrzyma. P rzekład Andrzej W ojnowski, Poznań 1988, s. 176, 
egz. 20 000 +  350, cena zł 400

Jacók Salij OP: Szukającym  drogi, Poznań 1988, wyd. III, s. 256, egz. 
30 000 +  350;, cena zł 600

Jacek  Salij OP: Pytania nieobojętne, Poznań 1988, wyd. II, s. 272, egz. 
30 000 +  350», cena zł 600

R ainer Schersohel: Różaniec. M odlitwa Jezusowa Zachodu. P rzek ład  Ed
m und Misiołek, Poznań 1988, s. 180, egz. 20 000 +  350, cena zł 400

W łodzim ierz Sołowjow: W ybór pism, t. I. P rzekład Juliusz Zychowicz, 
A leksander H auke-Ligow ski OP, s. 172, egz. 20 000 +  350, cena zł 350

W łodzim ierz Sołowjow: W ybór pism, t. II. P rzekład  Juliusz Zychowicz, 
Poznań 1988, s. 152, egz. 20 000 +  350, cena zł 350

W łodzim ierz S ołow jow : W ybór p ism , t. III. P rzekład Ju liu sz  Zychowicz, 
Poznań 1988, s. 176, egz. 20 000 +  350, cena zł 350

K ard. Leo Joseph Suenens: Now e zesłanie Ducha Świętego? P rzekład  J a 
n ina Ferychow a, s. 208, egz. 20 000 +  350, cena zł 450

Simon Tuigwell O P: M odlitw a w bliskości Boga. P rzekład Ew a Życieńska, 
Poznań 1988), s. 192, egz. 20 000 +  350, cena źł 400

INSTYTUT WYDAWNICZY „РА Х ”

Etienne Gilson: C hrystianizm  a filozofia. P rzekład  A ndrzej W ięckowski, 
W arszawa 1988, wyd. II, s. 112, egz. 20 000 +  350, cena zł 350

Giuseppe Lazzati: Świeccy a chrześcijańskie zaangażowanie w spraw y do
czesne. P rzekład  'Zenon Ziółkowski!, W arszaw a 1988, s. 184, egz. 20 000 +  
-f- 350j, cena ził 450

Thomas M erton: Zen i p taki żądzy. P rzekład A dam  Szostkiewicz, W ar
szaw a 1988/, s. 140, egz. 10 000 +  350, cena zł 350

M irosław M ikołajczyk: Problem atyka dialogu chrześcijańsko-m arksistow - 
skiego w literaturze polskiej. B ibliografia publikacji za laita 1945—1985, 
Biblioteka A ugustinum , W arszaw a 1988, s. 196, egz. 20 000 +  350, cena 
zł 360

WYDAWNICTWO PRZEGLĄDU POWSZECHNEGO

Każdej nocy, każdego dnia. Antologia polskiej liryki religijnej, t. I—III, 
W arszawa 1988, egz. 20 000? cena t. I—III źł 1500.
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książkach dotyczących naszego w e
w nętrznego podwórka, a raczej je 
go przeszłości, z której jesteśmy 
tak  dumni. Ukazało się pierwsze 
pow ojenne wznowienie popularnej 
pracy znakomitego slaw isty A lek
sandra B rucknera o M ikołaju Re- 
ju r\  W ydawca (PWN) zapowiada, 
że zam ierza wznowić większość 
dzieł tego badacza staropolszczyzny.

Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki 
opublikowało broszurę o S tanisła
wie Sudrowskim , ew angelicko-re
form owanym  teologu i polemiście 
z XVI w. O pracow anie to zbiera 
trudne do osiągnięcia inform acje 
rozproszone w literaturze specjali
stycznej, co pozwala na rekonstru 
kcję życiorysu oraz analizę tw ór
czości p isarza7. Polskie polemiki 
antyjezuickie z la t 1578—1625, po
dejm ow ane głównie przez obóz róż- 
nowierczy, są tem atem  książki W ie
sław a Steca8 — jest to kopalnia 
inform acji o twórczości polskich te 
ologów ewangelickich w  okresie n a 
silającej się kontrreform acji.

W.Z.

Byłam  ty lko  na dwóch m ałych po
niem ieckich cm entarzach, ale słysza
łam , że podobnie wyglądają i inne.

K O  W  A R Y .  Cm entarz m ieści się 
w środku m iasteczka, daw niej na 
tyłach kościoła ewangelickiego, k tó 
ry spalił się w  latach pięćdziesią
tych. Kapliczka cm entarna stara, 
przedwojenna. Na cm entarzu zaś ani 
jednego grobu przedwojennego, n ie
m ieckiego. Co się z  n im i stało? Są 
przedw ojenne żelazne obramowania, 
ale w ew nątrz groby powojenne. 
Przed cm entarzem , naprzeciw ko da
wnego kościoła (na fundam entach  
którego w ybudow ano paw ilon m e
blowy!) pusta przestrzeń. W edług in 
form acji napotkanego przechodnia  
m ieścił się tu cm entarz ewangielic- 
ki, k tóry splantowano. Dlaczego? 
Już nie w  Kowarach, ale po dro
dze z  K ow ar do W ojkow a, lasek, a 
w nim  rom antyczne dw a groby 
wśród skał, chyba gdzieś z  końca 
X IX  w ieku. Splądrow ane i zdew a
stowane m aksym alnie.

1 S tan isław  C elestyn  N ap ió rkow sk i: Spór
0 Matkę.  Mariologia jako  pro b le m  e k u 
m eniczny .  R e d ak c ja  W ydaw nictw  KUL, 
L ub lin  1988; 320 zł; s : r ia  „T eologia w
d ia lo g u ” , t. 3.
2 Ja n  D uns Szkot: T rak ta t  o p ie rw sze j
Zasadzie.  P rz ek ład  i oprać. T adeusz 
W łodarczyk. PW N, W arszaw a 1988; 460
zł; se ria  „B ib lio teka  K lasyków  F ilo 
zo fii” .
3 Ja cq u es M arita in : Pisma fi lozoficzne.  
P rzek ład  Ja n in y  F ern y ch . „Z n a k ” , K ra 
ków  1938; 8f.o zł.
< Bhagawadgita , czyl i  Pieśń Pana. P rz e 
kład. i op rać . Jo a n n y  Sachsa. O ssoli
neum , W rocław  1938; 320 zł; se ria  „B i
b lio tek a  N aro d o w a” .
5 Z mądrości  Ta lm udu .  W ybór, p rzek ład
1 oprać . Szym on D ^n te r i A nna K a
m ieńska. PIW , W arszaw a 1988; 1100, zł. 
c A leksander B rü c k n e r: M ikołaj  Rej ,  
PW N, W arszaw a 1988; 440 zł; se ria : „M a
łe p o r tre ty  li te ra c k ie ” .
7 W ojciech W oźniak: Stan is ław  Sudro-  
wski  z Ostrołęki.  Pisarz k a lw iń s k i  z 
X V I  w ieku .  S zk ic  o ży c iu  i k s iążkach.  
T ow arzystw o P rz y jac ió ł O stro łęk i, O stro 
łęka  1987; 130. zł.
6 W iesław  S tec: L iterack i  kszta łt  po l
skich p o lem ik  a n ty  je zu ick ich  z lat 
1578—1625. F ilia  UW w  B ia łym stoku , 
B ia łystok  1988; 120 zł; se ria  „R ozpraw y
UW ” , t. 340.

G R Y F Ó W  S L Ą S K I .  Poniem iec
ki cm entarz ka to licki i ew angelicki 
w środku miasta, bardzo niedaleko  
kościoła. Cm entarz ka to licki otoczo
ny w ysokim  m urem . Na m urze p ię 
knie rzeźbione epitafia, w iększość  
robi w rażenie barokowych. M arm u
ry, granity, piaskowce  — same szla
chetne materiały. Przed n im i p rze
strzeń otoczona ozdobnym  obram o
w aniem  — m iejsce pochów ku ludzi, 
których opisują epitafia. A  w e 
w nątrz  — nowe polskie groby, po 
2 i 3 w  jednym  ogrodzeniu. Ta sa
ma historia z ozdobnym i grobami 
w ew nątrz cmentarza. Z w yk łych  
biednych grobów niem ieckich w  o- 
góle nie ma. Zostały ty lko  nielicz
ne groby przedw ojenne, chyba te, 
w  których nie zdążono jeszcze po
chować aktualnie zm arłych.
Później dow iedziałam  się, że za m u 
rem, w zdłuż u liczki, na którą w y 
chodzi cm entarz katolicki, znajdow ał 
się cm entarz ewangelicki, niedawno  
dokładnie splantowany, resztk i na 
grobków ponoć gdzieś w yw ieziono.

Bałam  się pytać, czy plantując nie 
wygarniano i zawartości grobów. 
Moja inform atorka, sama zgadując 
moje pytanie, potw ierdziła, że w y 
wożono nie tylko  nagrobki. Zresztą  
to samo pytanie narzuca się, gdy w i
dzim y nowe groby polskie w  ogro
dzeniach poniemieckich.
Jak to się stało, kto na to pozwolił?  
Przecież to profanacja zw łok, które 
były chowane w  majestacie cerem o
niału w iary chrześcijańskiej. Czy ro
dziny ludzi, którzy tam  są pochow a
ni, w yraziły na to zgodę?
Niektóre napisy p ierw otne zostały 
skute. Jakim  praw em  skazano ludzi 
w tych grobach pochowanych na u- 
nicestw ienie i n iebyt w pam ięci po
tomnych?
Nie w iem , kto adm inistruje tym  
cm entarzem  — parafia czy m iejsk i 
w ydział kom unalny? W edług słów  
m ieszkańców Gryfowa, pieniądze za 
m iejsce na cm entarzu p rzy jm u je  
Ksiądz Proboszcz, ale czy to p ra w 
da?
Ciekawe, że m ieszkańcy G ryfowa  
traktu ją  zajm ow anie cudzych gro
bów za rzecz normalną. „Przecież 
m y chow am y Polaków w Polsce, a 
to byli N ie m c y S ta w ia m  pytanie: 
kto odpowiada za takie traktow anie  
pochowanych tu chrześcijan, a cóż 
z tego, że Niemców? Przecież ci sa
m i ludzie, pochodzący w  w iększości 
zza Buga, ze zgrozą opowiadają o 
bezczeszczeniu polskich grobów na 
cm entarzach Białorusi, L itw y  i U- 
krainy. Nie widzą analogii ze sw oim  
postępowaniem  na cmentarzach p o 
niemieckich.
Rodzi się pytanie, dlaczego E pisko
pat Polski nie w ypow ie się w  spra
wie nowych pochów ków i koniecz
ności poszanowania grobów n iem iec
kich, bez w zględu na to, czy spo
czyw ający w  nich ludzie byli kato
likami, czy ewangelikami.
W latach pow ojennych oficjalna pro
paganda na „ziemiach odzyskanych”, 
ja k  je  w tedy nazywano, starała się 
ślady niem ieckości tych ziem  ja k  
najszybciej zatrzeć. Kościół katolicki 
oficjalnie dystansował się od n isz
czenia wszystkiego, co niemieckie, 
ale w  praktyce dzieje się inaczej po 
dzień dzisiejszy. Prenum eruję „Ty
godnik P ow szechny” od 1945 roku, 
uw ażam  go za jedno z najlepszych  
czasopism w Polsce powojennej, ale 
nie pam iętam  ani jednego artykułu, 
który by podnosił sprawę barbarzyń
skiego traktow ania cm entarzy p o 
niemieckich.
Z  cm entarza w G ryfow ie Śląskim  
w ychodziłam  wstrząśnięta. „Czego
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Poniemieckie cmentarze Dolnego Slqska
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ty  się oburzasz — m ów ili z  nu tką  
ironii znajom i — przecież, to »nor
m alka«, tak się dzieje ze w szys tk i
m i cm entarzam i poniem ieckim i”.
Ja groby swoich bliskich m am  roz
siane po całej Europie i A z ji, ale 
większość moich przodków  leży w  
ziem i litew sk ie j. Jeżeli tam  pojadę i 
na m iejscu grobu m ojej M atki, na  
Rossie w W ilnie, znajdę grób litew 
ski, nie będę miała moralnego pra
wa, aby się oburzać czy czuć się 
dotknięta. Oni, tak  ja k  i m y, u w a 
żają taki proceder za rzecz norm al
ną. A  czy nie m ogłoby być ina 
czej ?

Uważam, że duchow ieństw o polskie 
nie stanęło na wysokości zadanid. 
Księża bez oporu chowają nowych

Z Z A G R A N I C Y

#  Z inicjatyw y Komisji „W iara i 
U strój” Światow ej Rady Kościołów 
w dniach 21—28 w rześnia 1988 r. 
odbyła się w Beninie (Afryka Z a
chodnia) p ią ta  m iędzynarodow a kon
su ltacja n a  tem at „Jedność Kościo
ła i odnowa wspólnoty ludzkiej ja 
ko wspólnoty kobiet i mężczyzn”. 
Wśród jej uczestników panow ała 
zgodność poglądów co do tego, że 
trzeba zwrócić większą uwagę na 
rolę kobiet we wspólnocie chrze
ścijańskiej. Z zadowoleniem pow i
tali oni ogłoszoną wiosną br. przez 
ŚRK Ekum eniczną Dekadę Solidar
ności z Kobietam i. N iektóre jednak 
tem aty, jak  np. spraw a dopuszcze
nia kobiet do urzędu duchownego, 
były przedm iotem  ostrych dyskusji. 
Duże zainteresow anie wywołało w y
stąpienie rum uńskiego teologa p ra 
wosławnego, ks. dr. Ioana Dury, 
który stwierdził, że dzięki poprzed
nim konsultacjom  na tem at wspól
noty mężczyzn i kobiet w Kościele 
w Kościołach praw osław nych w zro
sło przekonanie o konieczności zm ia
ny m arginalnej dotychczas pozycji 
kobiet. Najwyższy czas, aby praw o
sławni wyzbyli się uprzedzeń i 
przem yśleli na nowo problem  peł
nego udziału kobiet w życiu Ko
ścioła.

9  W Budapeszcie odbyło się w 
dniach 14—21 w rześnia Zgrom adze
nie Ogólne Światowego Związku 
Tow arzystw  Biblijnych, w którym  
uczestniczyło ponad 200 delegatów  
ze 110 krajów . O brady toczyły się 
pod hasłem: „Słowo Boże — na-

zm arłych w obrębie pochów ku  
przedwojennego. Czy nie przychodzi 
im  na m yśl, że gdzieś w N iemczech  
żyją  rodziny tych zm arłych, które 
najczulszą m yślą i pamięcią otacza
ją groby opuszczone nie z  ich w i
ny.
Jan Paweł II naw ołuje do uszano
wania godności ludzkiej. Dla w ie
rzących odnosi się to także do czło
wieka, który zm arł i czeka na 
zm artw ychw stanie.

M A R IA  N E K A N D A -T R E P K A  
Biała Podlaska

T e te t ten pozostaw iam y bez 'ko
mentarza-. Inform ujem y jedynie, że 
list o identycznej treści nasza ko
respondentka wysłana do „Tygod- 
n i ka Po ws zeohnego ’ ’.

REDAKCJA

dzieją dla św iata”. Zwrócono uw a
gę na gw ałtowny wzrost zapotrze
bow ania na Biblię w Europie 
W schodniej i w  k ra jach  Trzeciego 
Świata. W Azji i Afryce żyje coraz 
więcej chrześcijan, którzy pragną 
bezpośredniego kontak tu  ze Słowem 
Bożym. W Europie W schodniej jest 
dziś łatw iej niż daw niej im porto
wać Pismo św. z zagranicy, a na
w et drukow ać je na m iejscu. O pty
m izmem napaw a coraz silniejsza 
w spółpraca protestantów , kato li
ków i praw osław nych w dziedzinie 
tłum aczenia, d ruku  i kolportażu 
Biblii. W 160 prowadzonych obecnie 
przekładach Biblii biorą udział 
przedstaw iciele Kościoła katolickie
go. Podczas obrad okazało się jed
nak, że niektóre środowiska funda
m entalistów  protestanckich  są 
przeciw ne ekum enicznym  przek ła
dom Pism a św., gdyż zagraża to ich 
zdaniem  u tra tą  „tożsamości p ro te
stanck iej”.
Nowym prezydentem  ŚZTB został 
znany biblista prof. dr Eduard Loh- 
se, em erytow any biskup Kościoła 
Ew angelicko-Luterańskiego H ano
w eru (RFN). Stanow isko sekretarza 
generalnego powierzono Filipińczy
kowi ks. dr. Cirilo Rigosowi.

#  Zw ierzchnik Kościoła Ew ange
licko-Augsburskiego w A ustrii, bp 
D ieter Knall, wystosował do papie
ża list, w którym  odpowiedział na 
pytanie, jakie Jan  Paw eł II posta
wił w czerwcu 1988 r. podczas k a 
zania wygłoszonego w św iątyni e- 
w angelickiej w Salzburgu. Papież

zapytał wówczas, czy Kościół ew an
gelicki do końca przem yślał możli
wość zbliżenia się do poglądów 
Kościoła katolickiego na urząd du
chownego, rozum iany jako apostol
skie dziedzictwo i sakram entalna 
form a sukcesji apostolskiej (tak 
właśnie pojm ow any jest ten urząd 
od początku w tradycji Kościoła na 
Wschodzie i na Zachodzie). Bp 
K nall podkreśla w swojej odpowie
dzi, że każdej ordynacji w Kościele 
ewangelickim  towarzyszy zwiasto
wanie Słowa Bożego, przyw oływ a
nie Ducha Świętego, nakładanie rąk  
i modlitwa. P rocedura jest więc 
podobna do tej, jaką stosuje się w 
Kościele rzym skokatolickim . Zda
niem bp. Knalla, ordynację można 
by uznać za sakram ent, gdyby w 
pojęciu tym  mieścił się urząd k a 
znodziejski i Ewangelia. Specyficz
ne rozumienie sukcesji apostol
skiej, podkreślane przez Kościół 
rzym skokatolicki, nie znajduje a- 
probaty ewangelików. Dla strony  e- 
wangelickiej decydujące znaczenie 
ma bowiem sukcesywne przekazy
wanie nie urzędu biskupiego, lecz 
Słowa Bożego zawartego w Ew an
gelii.

0  Istvan  Tókes, były profesor No
wego T estam entu w  Instytucie Teo
logicznym w Cluj, oskarżył b isku
pów Kościoła Reform owanego w 
Rum unii (jest ich dwóch, jeden re 
zyduje w Oradei, drugi w Cluj) o 
samowolę w życiu kościelnym. Ich 
sytuacja nie jest w praw dzie łatw a, 
ale w ykazują zbytnią ustępliwość 
wobec w ładz państw owych, co przy
czynia się do dyskrym inacji m niej
szości w ęgierskiej (przypomnijmy, 
że ok. 1 m in W ęgrów jest członka
mi tego Kościoła) i ograniczenia ży
cia religijnego. W ielką szkodą jest 
dla Kościoła stosowany przez w ła
dze num erus clausus dla studentów  
teologii, stanow i on bowiem przy
czynę niedoboru duchownych. I. 
Tókes zarzuca biskupom  reform ow a
nym, że k ieru ją Kościołem w sposób 
absolutystyczny. W ybory na urzędy 
kościelne uległy deform acji, brak  
jest kontroli i kw itnie b iurokracja. 
Biskupi obsadzają często parafie 
według własnego widzimisię. Nie
znośny ku lt osoby biskupa u tru d 
nia „ewangelickie braterstw o wśród 
duchow nych”. Wszelka k ry tyka jest 
tłum iona, na wszystkich szczeblach 
życia kościelnego rozpanoszył się 
oportunizm.

#  Przewodniczący Rady Ekum e
nicznej Kościołów na Węgrzech, bp 
Karoly Toth, wystosował list do

P R Z E G L Ą D  E K U M E N I C Z N Y
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prezydenta P arlam entu  E uropej
skiego H enry Plum ba, w którym  
w yraża zaniepokojenie z powodu 
polityki narodowościowej rządu ru 
m uńskiego zm ierzającej do likw i
dacji tysiąca wiosek zamieszkałych 
przez narodow e mniejszości — Wę
grów, Niemców i Serbów. W liście 
podaje przykłady bezwzględnych 
środków  stosowanych przez władze 
rum uńskie i stw ierdza, że pogw ał
cenie podstaw owych p raw  ludzkich 
i niezw ykła wręcz n ieto lerancja wo
bec mniejszości narodowościowych 
są sprzeczne z A ktem  Końcowym 
z Helsinek, podpisanym  także przez 
Rum unię. W końcowej części listu 
bp Toth prosi P arlam en t E uropej
ski o potępienie p rak tyk  stosowa
nych przez władze rum uńskie i 
podjęcie działań, które tym  p rak 
tykom  położyłyby kres.

#  Kościół Ewangelicki Braci Cze
skich w Czechosłowacji obchodził 
w dniach 22—24 października 1988 r. 
70 rocznicę swego istnienia. Został 
oji utw orzony przez połączenie p a 
rafii lu terańskich  i reform owanych. 
Jego duchowe korzenie sięgają jed- 
ńak  do Jana Husa i jego nauki. 
Obeenie Kościół ten liczy 200 tys. 
w iernych i 270 parafii. Z powodu 
polityki władz, ograniczającej liczbę 
studentów  teologii, ok. 50 parafii nie 
m a swojego duszpasterza. Liczba 
w iernych system atycznie spada, 
w zrasta natom iast ofiarność tych, 
którzy pozostają w ierni swem u Ko
ściołowi. Jak  wszyscy duchowni w 
Czechosłowacji, także duchowni 
Kościoła Ewangelickiego Braci Cze
skich otrzym ują pensję od państw a, 
jest ona jednak tak  niska, że nie 
pokryw a naw et m inim um  potrzeb. 
Władze państw owe, posługując się 
różnym i pretekstam i, pozbawiły u- 
rzędu 18 duchownych. Dobrze ro 
zwija się praca wśród dzieci i m ło
dzieży.

#  K om itet W ykonawczy Światow e
go A liansu Kościołów Reform ow a
nych podczas posiedzenia w Belfa
ście w ybrał nowego sekretarza ge
neralnego. Został nim  ks. M ilan 
Opocensky, duchowny Ew angelic
kiego Kościoła Braci Czeskich w 
CSRS, profesor chrześcijańskiej e- 
tyki społecznej na W ydziale Teolo
gicznym im. J. A. Komeńskiego w 
Pradze. Ks. Opocensky obejmie 
nowe stanowisko 1 października 
1989 r., a dotychczasowy sekretarz 
generalny, ks. Edmond P erre t ze 
Szw ajcarii, po dw udziestoletnim  
spraw ow aniu tej funkcji odejdzie na 
em eryturę. Ks. Opocensky był w

latach 1967—73 sekretarzem  euro
pejskim  Światowego Związku S tu 
dentów  Chrześcijańskich. W 1975 r. 
wszedł w skład kuratorium  Insty 
tu tu  Ekumenicznego Światow ej R a
dy Kościołów w  Bossey k. Genewy 
i od 1984 r. stoi na jego czele.

%  W Edynburgu odbyło się szóste 
spotkanie w  ram ach drugiej tu ry  
rozmów między przedstaw icielam i 
Kościoła rzym skokatolickiego i 
Wspólnoty Kościołów A nglikań
skich. Omawiano następujące sp ra
wy: ordynacja kobiet w niektórych 
Kościołach anglikańskich i wpływ 
tego zjaw iska na zbliżenie stano
wiska katolicko-anglikańskiego w o
bec urzędu duchownego; au to ry te t 
w Kościele; zagadnienia etyczne. W 
styczniu 1988 r. M iędzynarodowa 
Kom isja A nglikańsko-R zym skoka- 
tolicka opublikowała rap o rt za ty tu 
łowany „Zbawienie i Kościół”. Je j 
następne posiedzenie odbędzie się 
na przełomie sierpnia i w rześnia 
1989 r. w Wenecji.

0  W miejscowości Em m et ten 
(Szwajcaria) spotkali się po raz 
czw arty w ram ach trzeciej tu ry  d ia
logu reprezentanci Kościoła rzym 
skokatolickiego i Światowej W spól
noty Zielonoświątkowców. W r a 
m ach ogólnego tem atu: „W spólnota
1 chrzest” rozważano następujące 
kwestie: rozum ienie chrztu w obu 
tradycjach chrześcijańskich; w za
jem na relacja między chrztem  a 
w iarą oraz chrztem  a Kościołem; co 
to jest „chrzest Ducha Świętego”. 
P iąte — i ostatnie — spotkanie od
będzie się w 1989 r.

£  Kościół Episkopalny w USA 
wchodzi do h istorii jako pierw szy 
z rodziny Kościołów anglikańskich, 
który w ybrał kobietę na stanowisko 
biskupa. Miało to miejsce 24 w rze
śnia 1988 r. P ierw szym  biskupem - 
-kobietą została 56-letnia M urzynka 
z Filadelfii — B arbara H arris, or
dynow ana w  roku 1980. Je j w ybór 
wym aga jeszcze potw ierdzenia ze 
strony większości biskupów  w  USA, 
co — według opinii obserw atorów  
— będzie tylko form alnością. W y
bór B arbary  H arris na stanowisko 
biskupa wywołał ostre dyskusje w 
innych Kościołach anglikańskich, 
tak  że arcybiskup C anterbury  Ro
b ert Ruńcie, k tóry  spraw uje funk 
cję honorowego prym asa W spólno
ty Kościołów Anglikańskich, poczuł 
się zmuszony zaapelować do prze
ciwników ordynacji kobiet, aby nie 
składali oświadczeń, które mogłyby 
się przyczynić do rozłam u kościel

nego. Bp H arris spraw ow ać będzie 
funkcję biskupa pomocniczego die
cezji M assachusetts, k tóra ma 96 
tys. w iernych.

#  L aureatem  tegorocznej nagrody 
UNESCO za działalność na rzecz 
wychowania dla pokoju został teo
log reform ow any Robert Schutz, 
założyciel i przeor szeroko znanej 
w świecie ekum enicznej wspólnoty 
w Taize (Francja). Nagroda ta zo
stała przyznana br. Rogerowi w u- 
znaniu jego działalności na rzecz 
pojednania, pokoju i zaufania m ię
dzy ludźmi, a szczególnie między 
młodym i na wszystkich kontynen
tach. W arto dodać, że Akadem ia 
Teologii K atolickiej w W arszawie 
przyznała w 1986 r. Rogerowi Schu- 
tzowi honorowy doktorat.

%  Po raz pierwszy w dziejach 
Związku Radzieckiego pow stał w 
tym  k ra ju  kom pletny przekład P i
sma św. Dokonał go G ruziński K o
ściół Praw osław ny, który korzystał 
z pomocy uniw ersyteckich języko
znawców. Poza teologam i praw o
sław nym i nad przekładem  praco
wał przedstaw iciel gruzińskich bap
tystów. Nowy przekład Biblii na 
współczesny język gruziński ma u- 
kazać się w nakładzie 53 tys. eg
zemplarzy. Papieru  na druk dostar
czą Tow arzystwa B iblijne z Zacho
du, druk  wykona państw ow a d ru 
karn ia  w Tbilisi.
1 października 1988 r. rozpoczęła 
działalność P raw osław na Akadem ia 
Teologiczna w Tbilisi. Dotychczas 
przyszli duchowni Gruzińskiego 
Kościoła Prawosław nego kształcili 
się w - Zagorsku lub Leningradzie.

£  Kościoły znowu mogą prowadzić 
działalność charytatyw ną w szpita
lach radzieckich. Czasopismo „Ogo- 
n iok”, powołując się na oświadcze
nie M inisterstw a Zdrowia z czerwca 
1988 r. poinform owało, że w ierzący 
otrzym ali zezwolenie na spraw ow a
nie „w każdej form ie” opieki nad 
pacjentam i w szpitalach. Decyzja 
ta, poprzedzona staraniam i Kościo
łów, zw iązana jest ze spotkaniem  
M ichaiła Gorbaczowa z patriarchą 
Rosyjskiego Kościoła P raw osław ne
go Pim enem  — pisze „Ogoniok”. 
R edakcja inform uje, że w ZSRR 
zlikwidowana została chrześcijańska 
opieka nad chorymi, realizow ana 
np. przez duszpasterzy szpitalnych, 
ponieważ państwo chciało mieć mo
nopol w  dziedzinie opieki społecz
nej. T radycyjne wartości, jak h u 
m anitaryzm , miłość bliźniego, m iło
sierdzie, zastąpione zostały nowym
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ideałem  „siły”. A ktyw na chrześci
jańska miłość bliźniego i m iłosier
dzie uchodziły za „relikty m inionych 
czasów”. „W racając te raz do m iło
sierdzia — pisze gazeta — w raca
my do norm alnego życia”. Decyzja 
M inisterstw a Zdrowia napotyka 
jednak  biurokratyczne przeszkody. 
Np. w Leningradzie do pomocy w 
pracy szpitalnej zgłosiło się 400 
chrześcijan, zatrudniono zaś dopiero 
czterech. Podobnie sytuacja p rzed
staw ia się w Moskwie.

%  Ks. Jose C ardona-Gregori, p rze
wodniczący Związku Kościołów 
Protestanckich  w Hiszpanii, w yra
ził ubolewanie z powodu mało za
angażowanego dialogu ekum enicz
nego w swoim kraju . W wypowie
dzi dla gazety m adryckiej „El P a is” 
stw ierdził on, iż p raw ie nie docho
dzi do rozmów i spotkań z p rzed
staw icielam i Kościoła rzym skokato
lickiego. W żadnym  środowisku 
chrześcijańskim  w Hiszpanii nie 
przyw iązuje się większego znacze
nia do idei ekum enicznej. W k ra ju  

'ty m  żyje ok. ćwierć miliona p ro te
stantów .

0  Południow oafrykańska Rada Ko
ściołów zwróciła się do papieża J a 
na Paw ła II z prośbą o poparcie 
w alki przeciw  segregacji rasow ej w 
Republice Południow ej Afryki. 
„Straszne zło apartha idu” trzeba 
wreszcie w ykorzenić — czytamy w 
apelu, podpisanym  przez F ranka 
Chikane, sekretarza generalnego 
Południow oafrykańskiej Rady Ko
ściołów, k tóra zrzesza praw ie wszy
stkie większe Kościoły p ro testanc
kie w tym  kraju .

0  Prof. U lrich Bubenheim er odkrył 
w  W ittenberdze n ie  znane dotych
czas rękopisy Lutra. Odkrycie to nie 
przyczyni się do pow stania nowego 
obrazu R eform atora, ale pozwoli na 
nowe naśw ietlenie poszczególnych 
faz jego życia. Znalezione rękopisy 
dowodzą, że Luiter wyzwolił się od 
wpływu hum anistów  znacznie wcze
śniej, niż dotychczas przyjm owano. 
D owiadujem y się z nich również, że 
zajm ował się on intensyw nie nie 
tylko pism am i ojca Kościoła, A ugu
styna, lecz także przestudiow ał 
gruntow nie dorobek p isarski H iero
nima. Bubenheim er znalazł w po
mieszczeniach byłego klasztoru au - 
gustianów, w którym  dziś mieści się 
ewangelickie sem inarium  kazno
dziejskie, zapom niany zbiór książek 
z biblioteki byłego uniw ersytetu. W 
zbiorze tym  znajduje się m .in . 5-to- 
mowe dzieło Hieronim a, w ydane w

r. 1516 przez Erazm a z Rotterdam u. 
L uter studiow ał ten księgozbiór, ro 
biąc na m arginesach swoje uwagi.

#  Od 26 do 30IX  br. trw ała w 
Brnie konferencja 34 przedstaw i
cieli Kościołów z Czechosłowacji, 
Jugosław ii, NRD, Polski i Związku 
Radzieckiego w spraw ie chrześci
jańskiego wychowania. Je j tem at 
brzm iał: „Poselstwo Biblii w w y
chow aniu”. Wygłoszono dwa refe
ra ty : „Poselstwo Biblii w wychowa
n iu” (dr psych. M arta Kowarzowa, 
Czeskobraterski Kościół Ewangelic
ki) oraz „Jan  Amos Komeński — 
chrześcijański wychow aw ca” (dr 
Boris Uher, Jednota Braterska). 
Każdy z delegatów  przedstaw ił 
spraw ozdanie z pracy prowadzonej 
w swoim Kościele z dziećmi, m ło
dzieżą bądź osobami dorosłymi, 
dzięki czemu wszyscy uczestnicy 
m ieli okazję do pogłębienia swojej 
wiedzy n a  ten  tem at. Spraw ozdaw 
com zadawano wiele pytań, zarów 
no podczas obrad, jak  i w rozm o
w ach pryw atnych.

Każdego poranka były prowadzone 
studia bib lijne związane z pracą z 
dziećmi.

Kościół Ewangelicko-Reform owany 
z Polski reprezentow ała H anna 
T randa.

Z K R A J U

%  ' Pod hasłem : „Odpowiedzialność 
chrześcijan za losy państw a” pod 
koniec w rześnia 1988 r. odbyło się 
w  Giżycku polsko-zachodnionie- 
mieckie sympozjum, którego orga
nizatorem  była Polska Rada E ku
meniczna. Uczestniczyli w nim  du
chowni i świeccy przedstaw iciele 
Kościołów członkowskich PRE oraz 
Kościołów ewangelickich N adrenii 
i W estfalii z RFN. W trakcie obrad 
obie strony poinform ow ały się w za
jem nie o roli w ierzących w życiu 
społeczno-politycznym ich krajów . 
Przedm iotem  obrad była również 
sytuacja społeczno-gospodarcza Pol
ski oraz jej dw ustronne stosunki z 
RFN. Przedstaw iciele Kościołów e- 
w angelickich RFN złożyli inform a
cję o położeniu najnowszej em igra
cji polskiej w tym  kraju .

%  Na zaproszenie Kościoła Ew an
gelicko-Augsburskiego w dniach 
9—19 w rześnia 1988 r. przebyw ała 
w Polsce pięcioosobowa delegacja 
Kościoła Ew angelicko-Luterańskie- 
go z Danii pod przewodnictw em  bp. 
Thorkhilda G raesholta. Goście od
wiedzili parafie  w różnych rejonach

kraju , zakład diakonacki w Dzięgie- 
lowie, spotkali się z przedstaw icie
lami Polskiej Rady Ekum enicznej, 
Chrześcijańskiej Akadem ii Teolo
gicznej i Tow arzystwa Biblijnego. 
Delegacja została też p rzy ję ta  przez 
prym asa Kościoła Rzym skokatolic
kiego kard. Józefa Glem pa i przez 
m in istra-kierow nika Urzędu ds. W y
znań W ładysława Loranca. Była to 
pierwsza oficjalna w izyta Duńczy
ków w Polsce. W 1987 r. przebyw a
ła w Danii delegacja Kościoła E- 
wangelicko-Augsburskiego.

%  Z inicjatyw y Ośrodka Badań 
Ekum enicznych przy Chrześcijań
skim Stowarzyszeniu Społecznym 
w dniach 14—15 października 1988 r. 
odbyło się w Podkowie Leśnej Fo
rum  Ekumeniczne, które zgrom a
dziło ok. 50 osób — członków 7 róż
nych Kościołów. W ysłuchano sześciu 
referatów  poświęconych problem o
wi w spółpracy między Kośoiołami 
oraz roli świeckich w Kościele i w 
ruchu ekum enicznym . Uczestnicy 
obrad wzięli też udział w nabożeń
stwie odprawionym  w kaplicy se
m inary jnej Kościoła Adw entystów  
Dnia Siódmego.

0  Z dniem 1 lutego 1988 roku 
przestał istnieć Zjednoczony Kościół 
Ewangeliczny, w związku z czym 
zmniejszyła się liczba Kościołów 
członkowskich Polskiej Rady E ku
menicznej do 7. W w yniku rozpadu 
ZKE pow stały cztery samodzielne 
ugrupowania religijne noszące n a 
stępujące ; nazwy: Kościół Zborów 
Chrystusowych, Kościół Chrześcijan 
W iary Ewangelicznej, Kościół Zie
lonoświątkowy, Kościół Ew ange
licznych Chrześcijan.

Zjednoczony Kościół Ewangeliczny 
pow stał w 1947 roku jako federacja 
trzech związków wyznaniowych: 
Związku Ewangelicznych Chrześci
jan, Związku W olnych Chrześcijan
1 Związku Stanowczych Chrześci
jan. W latach 1950—1953 dołączyły 
do niego kolejne ugrupow ania: Ko
ściół Chrześcijan W iary Ew ange
licznej i Kościół Chrystusowy. Sy
tuacja praw na Zjednoczonego Ko
ścioła Ewangelicznego została u re
gulowana na mocy decyzji Urzędu 
do Spraw  W yznań z 31 lipca 1959 r. 
o w pisaniu Kościoła do re jestru  
stowarzyszeń i związków relig ij
nych. Zatw ierdzony został wówczas 
również sta tu t w ew nętrzny Kościo
ła. Z początkiem  lat osiemdziesią
tych Kościół W olnych Chrześcijan 
w ystąpił z ZKE.
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Przyczyną rozpadu ZKE były sp ra
wy związane z piętrzącym i się tru d 
nościami w łonie poszczególnych 
grup oraz tendencje do usam odziel
nienia się przede wszystkim  grupy 
zielonoświątkowej.

PO SIED ZEN IE K O M ISJI 
M IESZA N EJ

•  W siedzibie PRE w W arszawie 
odbyło się 16 listopada kolejne 
posiedzenie Komisji Mieszanej. G re
mium  to spotyka się dwa razy w 
roku, aby dokonać w ym iany poglą
dów na ak tualne tem aty ekum e
niczne i kościelne oraz przygoto
wać program  wspólnych przedsię
wzięć, np. styczniowego Tygodnia 
M odlitwy o Jedność Chrześcijan.
Na ostatnie posiedzenie ze strony 
Kościoła Rzymskokatolickiego przy
byli: bp Edw ard Ozorowski, współ
przewodniczący Komisji, ks. prof. 
W ładysław  Hładowski, ks. prof. S te
fan Moysa TJ, o. prof. Celestyn 
N apiórkow ski OFM Conv. i ks. doc. 
Lucjan B alter SAC, sekretarz Ko
misji. Polską Radę Ekumeniczną 
reprezentow ali: bp Jerem iasz, współ
przewodniczący, ks. sup. Adam 
Kleszczyński, sekretarz, ks. dr Zdzi
sław  Paw lik i p. A ndrzej W ojto
wicz.
Podczas obrad omawiano sprawę 
reaktyw ow ania Podkom isji ds. Dia
logu Teologicznego między Kościo
łem Rzym skokatolickim  a Kościoła
mi zrzeszonymi w PRE, która to 
Podkom isja (ze względu na trudno
ści kadrow e po obu stronach) od 
ponad roku zawiesiła swą owocną 
działalność. Kom isja Mieszana jed
noznacznie wypowiedziała się za 
wznowieniem dialogu przez Podko
misję, k tóra jest w yspecjalizow a
nym  organem  o w ieloletnim  do
świadczeniu. Stwierdzono, że zanie
chanie rozmów teologicznych nosi
łoby znam iona cofnięcia się z wy
pracow anej już ekum enicznej drogi 
dialogu. W trosce o ponowne na
w iązanie pożytecznego dialogu m ię
dzywyznaniowego w  Polsce posta
nowiono zwrócić się do Komisji E- 
piskopatu ds. Ekum enizm u o odno
wienie składu Podkomisji, a do Za
rządu Polskiej Rady Ekumenicznej 
o potw ierdzenie dotychczasowego 
zespołu.
Innym  ważnym  punktem  obrad 
było omówienie przygotowań do Ty
godnia M odlitwy o Jedność Chrze
ścijan w styczniu 1989 roku. P rzed
stawiciele obu stron, przypom niaw 
szy zarówno pozytywy, jak i nie

domagania organizacyjne dotych
czasowych nabożeństw  tego cyklu, 
zachęcają rzym skokatolickich diece
zjalnych referentów  do spraw  eku
menizmu, aby koordynowali poczy
nania związane ze styczniowymi 
nabożeństw am i z terenow ym i od
działami Polskiej Rady Ekum enicz
nej, a duchownych wszystkich Ko
ściołów — aby wyznaczali nie ko
lidujące ze sobą term iny nabo
żeństw, tak  aby we w szystkich n a
bożeństwach mogły wziąć udział 
jak największe grupy chrześcijan 
pragnących modlić się o pełnię jed 
ności. Przytoczono dobre pod tym  
względem doświadczenia w arszaw 
skie, polegające na zwiększeniu licz
by dni, w których odbyw ają się 
nabożeństwa ekum eniczne. W yrażo
no równ.eż nadzieję, iż zw ierzchni
cy Kościołów i wyższe duchow ień
stwo pełniej niż dotąd włączą się 
do wspólnych modłów o jedność i 
swoją obecnością na nabożeństw ach 
zadokum entują wagę tej sprawy. 
Podkreślano też doniosłą rolę jed 
nakowego dla w szystkich Kościołów 
hasła Tygodnia Modlitwy. 
Przedstaw iciele PRE poinform owali 
o odbytym w październiku br. w 
W arszawie spotkaniu delegatów  te 
renowych oddziałów PRE z -k ie
rownictw em  Rady oraz o proble
mach na tym  spotkaniu porusza
nych, w szczególności o roli oddzia
łów w kształtow aniu postaw  eku
menicznych przeż upowszechnianie 
idei ekum enicznej, tworzenie k li
m atu zaufania pomiędzy Kościoła
mi, organizowanie lokalnych im 
prez ekum enicznych i patrio tycz
nych, aktywizow anie pracy m łodzie
ży oraz podejm ow anie nowych, cie
kawych inicjatyw , które mogą być 
spożytkowane na innym  terenie ja 
ko konkretne, sprawdzone dośw iad
czenia ekum eniczne.
Druga inform acja dotyczyła zm niej
szenia się liczby Kościołów człon
kowskich PRE (z 8 do 7) w  w yniku 
podzielenia się Zjednoczonego Ko
ścioła Ewangelicznego na cztery 
odrębne związki wyznaniowe, z 
których żaden nie należy do Rady. 
Żywo dyskutow ano nad wniesioną 
przez stronę rzym skokatolicką kw e
stią upraw iania prozelityzm u oraz 
nad trudną z ekum enicznego p unk 
tu widzenia sytuacją, gdy duchow 
ny zmienia swą przynależność ko
ścielną. Okazało się, że problem y te 
nie są obce pozostałym  Kościołom 
w naszym kraju . K ontynuow anie 
rozważań na ten tem at przew idzia
no podczas następnego posiedzenia 
Komisji. Postulow ano też zbadać

możliwości podjęcia dyskusji nad 
tą spraw ą w Podkom isji ds. Dia
logu.
Kolejne posiedzenie Komisji Mie
szanej wyznaczono na 19 kw ietnia 
1989 roku, tym  razem  w siedzibie 
W arszawskiej K urii M etropolital
nej.

Ks. Adam Kleszczyński

Z PRAC PO LSKIEGO TOW ARZYSTW A 
EW ANGELICKIEGO

^  Zarząd Główny Polskiego Tow a
rzystw a Ewangelickiego, w ybrany 
podczas II Walnego Zgrom adzenia 
Delegatów w Bielsku-Białej jesie- 
nią 1987 r., odbył w 1988 roku czte
ry posiedzenia: 9 stycznia we W ro
cławiu, 9 kw ietnia w B ielsku-B ia
łej, 4 czerwca w Poznaniu i 17 w rze
śnia w Wiśle. Podczas wszystkich 
tych posiedzeń wiele uwagi pośw ię
cono przygotowaniom  do 70 roczni
cy PTE, która m a być obchodzona 
w W arszawie we w rześniu 1989 r. 
pod hasłem : „W kład ewangelicyzmu 
w rozwój ku ltu ry  polskiej”. Innym  
tem atem , który przew ijał się przez 
wszystkie posiedzenia, była spraw a 
odbudowy Szpitala Ewangelickiego 
w W arszawie. Pow stała już odpo
w iednia fundacja, której patronuje 
PTE. Przedm iotem  dyskusji było też 
utworzone w M ikołajkach Muzeum 
Reform acji Polskiej, nad którym  — 
w im ieniu Zarządu Głównego — 
patronat roztoczył oddział łódzki 
PTE. Sprawie tej poświęcone było 
specjalne spotkanie kilkuosobowego 
grona działaczy PTE z dyrektorem  
Muzeum W ojewódzkiego w Suw ał
kach, k tóre odbyło się 10 czerwca 
w Bielsku-Białej. W szystkie trzy 
wymienione spraw y — 70-lecie PTE, 
odbudowa Szpitala Ewangelickiego, 
M uzeum Reform acji Polskiej — by
ły przedm iotem  rozmów prow adzo
nych 10 października 1988 r. przez 
członków Prezydium  Zarządu Głów
nego PTE z kierow nictw em  Kościo
ła Ewangelicko-Reform owanego — 
ks. bp. Zdzisławem T randą i p reze
sem K onsystorza Janem  Baumem.

#  Oddział w arszaw ski Polskiego 
Tow arzystwa Ewangelickiego 12 
w rześnia 1988 r. odbył swoje p ierw 
sze posiedzenie po przerw ie w aka
cyjnej. Miało ono charak ter spra- 
wozdawczo-organizacyjny. Przyjęto 
program  działalności oddziału do 
czerwca 1989 r. Dnia 10 paździer
nika interesującą prelekcję na te 
m at „Twórczości p ieśniarskiej M ar
cina L u tra” wygłosił mgr Piotr 
P lin ta z Bielska-Białej, w iceprze-
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NABOŻEŃSTW A ROCZNICOW Ewodniczący Zarządu Głównego PTE. 
P relekcja była ilustrow ana n a jb a r
dziej charakterystycznym i u tw oram i 
R eform atora w  w ykonaniu znako
m itych zespołów muzycznych. Sie
dem dziesiąta rocznica odzyskania 
niepodległości była dobrą okazją do 
przypom nienia jednej z najbardziej 
zasłużonych dla ewangelicyzm u pol
skiego postaci — biskupa Juliusza 
Burschego (1862—1942). Symbolicz
ną wymowę m iał fakt, że o zamę
czonym przez hitlerow ców  biskupie 
polskim  mówił Niemiec — ks. Bernd 
K rebs z Berlina Zachodniego.

Z N A S Z E G O  K O Ś C I O Ł A

K ATOLICY W OCZACH „JED N O TY ”

„Obraz Kościoła katolickiego w 
m iesięczniku »Jednota« (1957—1978)” 
— to ty tu ł pracy m agisterskiej ks. 
A dam a Bajorskiego MSF, pisanej w 
1986 r. pod kierunkiem  ks. d ra Ed
m unda Bonieckiego w WSD Księży 
M isjonarzy Sw. Rodziny w Kazi
m ierzu Biskupim. Je j fragm enty  od
czytał au tor podczas wieczoru po
święconego „Jednocie”, zorganizo
wanego w Laskach 15 listopada br. 
w ram ach rekolekcji ekum enicznych 
dla duszpasterzy, w którym  wziął 
udział zespół redakcyjny. Ks. Ba- 
jorski podzielił swą pracę na trzy 
części — pierw sza om awia obraz 
Kościoła katolickiego przedstaw io
nego na łam ach „Jednoty” przed 
Soborem  W atykańskim  II, druga — 
w czasie trw an ia Soboru, trzecia — 
po jego zakończeniu. Oparł się na 
161 artykułach  publikow anych w 
la tach 1957—1978, a więc bez ostat
niego dziesięciolecia przypadającego 
na okres pontyfikatu  Jana  Paw ła II. 
Po w ystąpieniu autora zabrał głos 
ks. Bogdan T randa — redak to r na
czelny „Jednoty”, k tóry  przedstaw ił 
stosunek ew angelików  do katolic
kiego ku ltu  m aryjnego i papiestwa, 
a więc problem ów, na tem at któ
rych najtrudn iej się ewangelikom  i 
katolikom  porozumieć. Potem  wy
w iązała się k ró tka — ze względu 
na późną porę — dyskusja. Na za
kończenie odmówiono wspólnie Mo
dlitwę Pańską.

P raca ks. Bajorskiego jest trzecią 
z kolei znaną redakcji pracą m agi
sterską o „Jednocie”. A utorką p ierw 
szej (1984) p t. «Jednota» — rzecz
nikiem  ekum enizm u (lata 1960— 
1969)”, p isanej na Papieskim  W y
dziale Teologicznym w Poznaniu 
pod kierunkiem  ks. prof. A leksan
dra Bystrego, jest p. K rystyna Su-

Siedem dziesiąta rocznica odzyskania 
przez Polskę niepodległości została 
uczczona przez Polską Radę E ku
m eniczną nabożeństw em  dziękczyn
nym  w kościele ew angelicko-refor
m ow anym  w W arszawie. W niedzie
lę, 6 listopada, o godz. 18 zgrom a
dzili się w ierni ,i duchowni z sie
dm iu Kościołów należących do R a
dy oraz przedstaw iciele Kościoła 
Rzym skokatolickiego i A dw enty
stów Dnia Siódmego, aby w m odli
tw ie podziękować Bogu za niepod
ległość odzyskaną po 125 latach 
niewoli. Nabożeństwo prowadził ks. 
Zdzisław Tranda, biskup Kościoła 
Ewangelicko-Reform owanego, k tó re
mu tow arzyszyli duchowni innych 
wyznań. K azanie wygłosił ks. prof.

wiczak, autorem  drugiej — ks. Le
szek Bdaługa, który pisał ją pod 
k ierunkiem  o. prof. dr. hab. S tan i
sława Celestyna Napiórkowskiego 
OFM conv. z KUL.

o b Oz  m i ę d z y n a r o d o w y

Na przełom ie lipca i sierpnia tego 
roku został zorganizowany w n a
szym k ra ju  wspólny obóz młodzie
ży reform ow anej z Polski i ze 
Szw ajcarii. Można go nazwać w ę
drownym , gdyż nie m iał stałego 
m iejsca pobytu, z tym  że w ędrow a-

Witold Benedyktowicz, który  n a 
wiązał do dziejów Izraela pow ra
cającego do ojczyzny z niewoli b a 
bilońskiej i odbudowującego swą 
stolicę i świątynię. Odwołał się rów 
nież do poezji Cypriana Norwida.
W katedrze św. Jana  na w arszaw 
skim S tarym  Mieście 11 listopada 
o godz. 19 odbyła się uroczysta msza. 
L iturgii przewodniczył i kazanie 
wygłosił ks. bp W ładysław  Mizio- 
łek. W uroczystości uczestniczyli 
przedstaw iciele wielu środowisk spo
łecznych. Kościół Ew angelicko-Re
form owany był reprezentow any 
przez ks. Bogdana Trandę. Przed 
rozpoczęciem mszy prof. S tefan  
Kieniewicz wygłosił odczyt pt. ^Dro
gi do niepodległości”.

no nie na piechotę, lecz dwoma m i
krobusam i, mieszczącymi w szyst
kich uczestników i ich rozliczne ba
gaże. W ten sposób zwiedzono nasz 
k raj od K rakow a aż po Pojezierze 
Kaszubskie. K ilka dni młodzież spę
dziła w W arszawie, była także w 
parafiach reform ow anych w Łodzi, 
Kucowie, Żychlinie, Bełchatowie, 
Zelowie. Spotkania z duszpasterza
mi oraz wieczór spędzony z m ło
dzieżą kucowską pozwoliły zagra
nicznym gościom lepiej poznać ży-
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cie zborów reform ow anych w Pol
sce. W Kucowie miało również 
m iejsce przygotow ane przez obozo- 
wiczów nabożeństwo. Wszyscy byli 
zadowoleni z tak  zorganizowanego 
obozu i postanow ili, że następne 
w akacje spędzą podobnie. Za dwa 
la ta  p lanow any jest zaś wyjazd do 
Szw ajcarii dziewięciu rep rezen tan
tów  polskiej młodzieży.
Obóz pokazał, że ludzie wychowani 
w  różnych system ach politycznych, 
posiadający różną m entalność i od
m ienny sposób m yślenia, jeśli chcą, 
mogą się porozumieć. W rozmowach 
na tem at w iary, system u wartości, 
stosunku do Kościoła, m iejsca, ja 
kie zajm uje w  nim  młodzież, i roli, 
jaką on pełni w żyoiu m łodych lu 
dzi Polacy sta ra li się przekazać 
nasz, polski, punk t w idzenia. Szw aj
carzy zaś um ożliw iali Polakom  no
we spojrzenie na naszą ojczyznę, 
spojrzenie oczami tu ry sty  wycho
wanego w  bogatym  „kapitalistycz
nym ” k raju . Nie we w szystkim  go
ście i gospodarze byli zgodni, toteż 
toczono zażarte dyskusje. 
Tegoroczny obóz był kolejnym  eta
pem  n a  drodze zacieśniania więzi 
między polską młodzieżą ew ange
licką a organizacją A nim ation de 
jeunesse, skupiającą francuskoję
zycznych młodych Szwajcarów. W 
ram ach  dotychczasowych kontak
tów  z tą  organizacją kilkakrotnie 
przyjeżdżali do Polski szwajcarscy 
ewangelicy, przysyłano ze Szw ajca
rii leki dla naszych parafii i grupa 
polskiej młodzieży spędziła miesiąc 
w  Szw ajcarii. Ze strony polskiej 
inicjatorem  i organizatorem  różnych 
akcji był Krzysztof Bandoła.
W organizacji tegorocznego obozu 
dużą pomoc okazał K onsystorz n a 
szego Kościoła, k tórem u tą drogą 
organizatorzy i uczestnicy serdecz
nie dziękują.

W obronie mniejszości

Jak  już inform owaliśm y („Jednota” 1988, n r 7—8 — w  dziale „Przegląd 
ekum eniczny” oraz „Jedno ta” 1988, n r 9 — w art. K. Karskiego „Obrady 
K om itetu Naczelnego SRK), sy tuacja mniejszości narodow ych i w yznanio
wych w R um unii w zbudziła oburzenie i protesty w całym świecie chrześci
jańskim . W śród różnych Kościołów i społeczności, k tóre skierow ały swój 
p ro test do prezydenta Rum unii, Nicolae Ceausescu, znailazł się Światow y 
Alians Kościołów Reform owanych. Także Kościoły członkowskie A liansu 
w  różnych k rajach  św iata w ystąpiły  z podobnymi protestam i, pow iadam ia
jąc o nich rządy swoich państw . Poniżej zamieszczamy list protestacyjny 
Kościoła Ew angelicko-Reform ow anego w  Polsce, którego kopie w ysłane 
zostały do Polskiej Rady Ekum enicznej i Episkopatu Polski, do Rady P ań 
stw a Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i U rzędu do Spraw  W yznań oraz 
do Światowego A liansu Kościołów Reform owanych w  Genewie i Synodu 
Kościoła Ew angelicko-Reform ow anego na Węgrzech.

R e d ak c ja

W arszawa, 31 X  1988 r.

RZĄD
RU M U Ń SK IEJ R E PU B L IK I SO CJA LISTY CZN EJ 
ZA POŚREDNICTW EM  
AMBASADORA RRS W POLSCE

Od dłuższego czasu Kościół E w angelicko-Reform ow any w  Polsce pozostaje  
pod głębokim  w rażeniem  wiadomości o przejaw ach dyskrym inacji m n ie j
szości narodowych w  R um un ii, a wśród nich około 2-m ilionow ej grupy lud
ności w ęgierskiej, której połowa jest naszego wyznania, to znaczy ew an
gelicko-reformowanego. P lany tw orzenia aglomeracji ro lno-przem ysłow ych  
i zw iązanej z tym  likw idacji tysięcy wsi, zam ieszkałych przez te m n ie j
szości, budzą nasz głęboki niepokój i troskę. Realizacja tych zam ierzeń zn i
szczy bowiem  w ielow iekow y dorobek tradycji i ku ltury ludności w ie jsk ie j , 
skaże ją na rozproszenie i w yrw ie  z  je j dotychczasowych środow isk spo
łecznych, kulturow ych, obyczajow ych oraz w yznaniow ych. Już teraz na 
W ęgrzech szukają schronienia tysiące uciekinierów  z R um unii, których  
pozbawiono w arunków  egzystencji w  kraju  zam ieszkania, a tym  sam ym  
odebrano im  podstaw ow e praw a człowieka.
W  tej sytuacji Prezydium  Synodu i Konsystorz Kościoła E w angelicko-Re
form ow anego w Polsce uw ażają  za swój m oralny obowiązek wyrazić pro
test. A pelu jem y o poniechanie w szelkich  działań, które skazują na cier
pienie i przym usow ą asymilację m iliony bezbronnych ludzi pozbaw ionych  
swoich praw.
Składam y na ręce Pana Am basadora niniejsze pismo z prośbą o przekaza
nie go Pańskiem u Rządowi.
W  nadziei, że apele i protesty, skierow ane do Rządu R epubliki Socjalistycz
nej Rum unii, nie pozostaną bez echa

pozostajem y

(—) W itold B e n d er (—)Ks. Z dzisław  T ran d a  (—) J a n  B aum
PREZES SYNODU B ISK U P PREZES KONSYSTORZA

Z  P R A S Y

Organizowanie nienawiści

Rzecz jest o kam panii antysem ic
kiej prow adzonej przez PRL-owskie 
środki propagandy w  m arcu 1968 r. 
A utor, Je rzy  Jedlicki — historyk 
idei X IX  w., przedstaw ia m echa
nizm  nakręcania akcji psychologi
cznego terroru , obnaża stosowane 
wówczas sposoby i chwyty. A nali

zę tę poprzedza jakby rysem  histo
rycznym  prasow ych kam panii n ie
nawiści politycznej i wyznaniowej, 
od spraw y D reyfusa we F rancji po
czynając, a na słynnych procesach 
politycznych w ZSRR i pow ojennej 
Czechosłowacji kończąc. A rtykuł u- 
kazał się w  num erze 4 z br. m ie

sięcznika „Res P ublica”, k tóry  
chcemy przy tej okazji naszym  
Czytelnikom zaprezentować. 
Czasopismo wychodzi od czerwca 
1987 r. (przedtem było to w ydaw 
nictwo bezdebitowe), jego wydawcą 
jest spółka z o.o., na czele której 
stoi znany historyk i publicysta 
M arcin Król i on też jest redaktorem  
naczelnym. Jest to więc w ydaw ni
ctwo pryw atne, jak  dotąd chyba 
jedyne w  PRL *, i niezależne. W 
słowie wstępnym, które otw iera 
pierwszy wydany num er (1/87), Re-

T ekst był p isany  w  1988 r. — red .
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dakcja naw iązuje do tradycji śro
dowiska „Znak” i deklaruje swoje 
przyw iązanie do wartości, jakie n ie
sie ku ltu ra  chrześcijańska, charak
te r miesięcznika określa jako m a
gazyn in telektualny, podejm ujący 
problem y „ważkie i żywe” w ży
ciu publicznym  i w świecie ku l
tury, a siebie jako przedstaw iciela 
form acji, „która wierzy, że zawsze, 
a szczególnie w chwilach trudnych, 
niezależnie od wszelkich możliwych 
wyborów, niezbędna jest rozmowa. 
Rozmowa, a więc spotkania, k ry 
stalizacja postaw, obrona wspólnego 
dobra, troska o wartości zasadnicze, 
odpowiedzialność”. A dresatam i są 
zaś ci, „którzy chcą uczestniczyć w  
o tw arte j dyskusji”.

Jednym  z ważkich tem atów  podję
tych w  tym  roku przez Redakcję 
jest Marzec 68. Połowa objętości 
num eru  3, „rocznicowego”, bo w 
m arcu br. minęło 20 la t od tam tego 
Marca, poświęcona jest ówczesnym 
w ydarzeniom  i ich ocenie. Z areje
strow ano w  nim  m.in. fragm enty  
rozmowy redakcyjnej, zatytułow a
nej „O M arcu — dziś”, w  której 
uczestnicy (Paweł Śpiewak, M arcin 
Król, M ałgorzata Dziewulska, To
m asz Ja s tru n  i Jacek  Moskwa) po
dejm ują próbę odpowiedzi na py
tanie, dlaczego M arzec 68 zajm uje 
tak  ważne miejsce w historii po
w ojennej Polski, choć skala w yda
rzeń nie była wielka. Ciąg dalszy 
bloku tematycznego Marzec 68 znaj
duje się w  num erze 4. Oprócz cyto
wanego na w stępie a rtyku łu  Je 
rzego Jedlickiego, jest w  m m  tekst 
P io tra Stasińskiego (histm yk lite
ratu ry ) pt. „Estetyka w ydarzeń”. 
T em at Marzec 68 obecny jest także 
w  num erze 5 (ostatnim, jaki się do 
te j pory ukazał), w  którym  zam ie
szczono artyku ł K rystyny K erste- 
nowej (też historyk) pt. „Motyw 
żydowski”.

W róćmy jednak do „Organizowania 
nienaw iści” Jedlickiego. K am pania 
rozpętana przez moczarowców 
przebiegała według znanych już 
wzorów. „Moczarowcy niczego nie 
wymyślili, dokonali tylko ostatecz
nej syntezy dwóch nurtów  (...): sto
pu nacjonalistycznego i rasisto 
wskiego dziedzictwa z tradycją sta
linow ską” — pisze Jedlicki. A da
lej dokonuje analizy chwytów za
stosowanych w  tej kam panii, odpo
w iadając n a  pytanie: jak  się to ro
bi? M omentem kluczowym  jest w y
tw orzenie psychozy zagrożenia; 
„schem at jest zawsze ten sam: ta 
jem ne know ania i spiski ukrytych

sił, dyw ersanci, sabotażyści, w i
chrzyciele, Żydzi, masoni, przygo
tow ania do zam achu stanu, dem on
tażu ustroju, m orderstw  politycz
nych, w ostatniej chwili pokrzyżo
w ane”. Ważny jest również wybór 
grupy, k tó ra  m a być sprawcą tego 
zagrożenia. „Musi to być grupa sła
ba, m arginesow a, ale posiadająca 
takie cechy w yróżniające, które po
zwolą rozegrać efekt odmienności 
i zarazem  zasugerować słuchaczom- 
-czytelnikom , że grupa ta ma n ie
zwykle rozgałęzione stosunki, że 
jest ty lko ujaw nionjnn elem entem  
czegoś wielkiego, ukrytego, jakiejś 
m iędzynarodów ki”. Sam a grupa je 
dnak nie wystarczy, potrzebne jest 
jeszcze wydarzenie, które stanie się 
detonatorem  akcji. Musi ono też 
odpowiadać określonym  w arunkom , 
m usi „być w sam raz” — niezbyt 
wielkie, ale i nie za małe. Jeśli 
zaś nie następuje samo, to mu się 
„pom aga”. „W tym  celu najlepiej 
jest w m anew row ać w ytypow aną 
»wrogą grupę-« w taką sytuację, w 
k tórej m usi ona coś przedsięw ziąć”. 
Równolegle przygotow uje się za
plecze kam panii, m ateriały  i do- 
ssiers, zwłaszcza w ybrane z tajnych 
karto tek , m obilizuje swoich ludzi 
i „gdy to wszystko jest gotowe, 
spontaniczny gniew ludzi może już 
w ybuchnąć ze w szystkich szpalt”. 
Isto tną rolę w  kam panii nienaw iści 
spełnia jeżyk. Musi on „tworzyć 
rzeczywistość w łasną, k tóra z em - 
p irią  będzie m iała w spólne tylko 
n iektóre punkty  orientacyjne, np. 
nazw iska i daty. Ta sieć języko
w a musi być tak  gęsta i szczelna, 
aby praw ie nie można było jej się 
w ym knąć: język m usi się stać n a 
rzędziem  te rro ru ”.

K am pania nienaw iści nie odwołuje 
się do w ładz poznawczych człowie
ka, lecz do mrocznych miejsc jego 
psychiki, tych, w  których „czają się 
lęki i resentym enty”, fobie i up rze
dzenia, norm alnie skryw ane i kon
trolow ane przy pomocy rozumu. 
„K am pania nienaw iści blokuje h a 
m ulec krytycyzm u i w stydu i poz
w ala nam  wszystkie nasze ciemne 
podejrzenia i antypatie  odegrać do 
końca”.

Jerzy  Jedlicki om awia dalej sto
sow ane przez organizatorów  kam 
panii techniki propagandow e: p rzy
pisanie (do określonej narodowości, 
wyznania czy ko terii politycznej, 
np. na podstaw ie brzm ienia naz
w iska), operacje na rodowodach, 
w yw oływ anie echa (np. w  prasie 
zachodniej i w ykorzystanie jej ko

m entarzy do w łasnych celów p ro 
pagandowych). Szczególnie w ażnym  
elem entem  kam panii m arcow ej, a 
także innych kam panii nienaw iści 
od 1944 r., były operacje polity
czne na rodowodach, którym  
sprzyjała nieznajom ość najnowszej 
h istorii Polski. „W ten bowiem 
sposób można było swobodnie prze- 
m ianowywać żołnierzy Polski W al
czącej na kolaborantów , socjalistów  
na reakcjonistów , kom unistów  na 
syjonistów, liberałów  na stalinow 
ców, ideowców na agentów, a agen
tów na ideowców” — pisze Je d 
licki.

Znamy to wszystko, przynajm niej 
średnie i starsze pokolenie, z au to 
psji. Byliśmy wówczas wszyscy 
przynajm niej w idzami, jeśli nie u- 
czestnikam i, starannie w yreżysero
wanego spektaklu. W ielu z nas nie 
bardzo rozum iało wtedy, o co cho
dzi i co „jest grane”. Młodsze po
kolenia zaś w  ogóle o M arcu w ie
dzą niewiele. Tym cenniejszy jest 
blok przygotowany przez „Res P u- 
blicę”, z tym  większym zaintereso
w aniem  czyta się Jedlickiego ob
nażającego chwyty, na które w ielu 
z nas zapewne dało się kiedyś n a 
brać.

A rtykuł kończy się próbą podsum o
w ania efektów kam panii m arcow ej 
w  zbiorowej świadomości narodu. 
Efekty te to: dezintegracja społe
czeństwa, pokutujące do dziś de
form acje in telektualne, a także ko
szty psychiczne poniesione przez 
reżyserów  i ofiary.

Na zakończenie Jerzy Jedlicki p i
sze: „H istoria szczucia w Polsce w 
każdym  razie nie jest uboga. P e 
riodycznie reżyserow ane kam panie 
zatruw ają  nasze środowisko m o
ralne i intelektualne, ustanaw ia jąc 
najgorsze standardy an tyku ltu ry  
politycznej i obyczajowej. K am pa
nie te, obojętne przeciw  komu w y
mierzone, usiłu ją zaktywizować w 
nas to, co mamy w sobie n a jb a r
dziej nędznego: nasze zawiści, po
gardę, strach, przesądy, okrucień
stwo — i legitym izują te odruchy 
zw alniając nas z blokującego w sty
du, a naw et nagradzając akty pod
łości. Nie lekceważm y tego treningu 
— może on jeszcze okazać swoje 
owoce”.

E.P.
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R O C ZN Y  SPIS TREŚCI

T E O L O G I A

K a z a n i a

Dokonaj w yboru (V Mojż. 30:15—20) — ks. Bogdan 
T randa, n r 1
Radość (Ps. 98:7—9a) — ks. P iet van Veldhuzein, n r 2 
S praw a św iętej jedności jako przezwyciężanie ludz
kiego lęku Bożą miłością — ks. bp Alfons Nossol, n r 2 
Bądźcie święci (I P tr  1:13—21) — ks. Bogdan T ran 
da, n r 3
Zm artw ychw stanie (I Kor. 15:12—20) — ks. M arek 
Izdebski, n r 4
Błogosławione rozstanie (Łuk. 24:49—53) — ks. W ło
dzim ierz Nast, n r 5
„Exaudi” (Jer. 31:33—34) — ks. M arek Idebski, n r 6 
Obudź się! (Obj. 3:1—6) — ks. Jerzy Stahl, ,nr 7—8 
Przed daleką drogą (I Mojż. 28:1—22) — ks. Bogdan 
T randa, n r  9
Dziękczynienie (Ps. 145:15—21) — ks. Bogdan T randa, 
n r 10
W szystkim  zwiastować zbawienie przez Chrystusa 
(Iz. 49:1—6) — ks. Siegfried A lbert, tłum . prof. Rafał 
Leszczyński, n r 11—12

M o d l i t w y

Nim nadejdzie Twój gniew, n r 1
Niech rad u ją  się niebiosa i weseli się ziemia! (Ps. 96), 
n r 2
Odwróć nasze serca od złego, n r 3
O drodzeni przez zm artw ychw stanie Syna, n r 4
Rozstanie początkiem  nowego spotkania, n r 5
Zachow aj nas w  wierności, n r  6
Panie, Ty wszystko wiesz, n r 7—8
Jesteś ze m ną, n r 9
Dziękczynienie za chleb powszedni, n r  10 
Nie jest inaczej, niż zamierzyłeś, nr 11—12

I n n e

Pośrednia chrześcijańska służba pokojowi — S tan i
sław  Celestyn Napiórkowski OFM Conv., nr 1 
Jedność Biblii. Związek między Starym i Nowym Te
stamentem — ks. Rom an M azierski (t)

Czy księgi Starego T estam entu zaw ierają wspólne 
idee przewodnie i jakie?, n r 1 
Człowiek w  świetle Starego Testam entu, n r 2 
Skąd zbawienie, n r  3
Świadectwo Starego Testam entu o Chrystusie, n r 4 
Czy i jakie idee Nowego Testam entu są kontynuacją 
przew odnich idei Starego Testam entu? Jezus — 
prorok, n r 5
Jezus — kapłan. Jezus — król, n r 6 
Na czym polega związek Starego i Nowego T esta
m entu? Ewolucja objawienia Bożego w  S tarym  i No
wym  Testam encie, n r 7—8
N ierozerwalność związku Starego i Nowego T esta
m entu. W nioski praktyczne, n r 9

Kościół jaki jest, a jaki być powinien. W ypowiedź 
duchownego — ks. Bogdan T randa, n r 7—8 
Kościół jaki jest, a jak i być powinien. W ypowiedź 
osoby świeckiej — Dorota Niewieczerzał, nr 7—8 
Do młodego przyjaciela. List posynodalny — W itold 
Lubicz, n r 7—8
Rola starszych w Kościele — ks. P iet van Veldhuizen, 
n r 7—8

K ilka m yśli współczesnego chrześcijanina — W łodzi
m ierz Zuzga, n r 7—8
Teologiczne podstaw y p raw  człowieka, n r 7—8 
C hrześcijańska deklaracja p raw  człowieka — ks. 
Jü rgen  M oltm ann, n r 7—8
Korzenie rozłam ów — spór o Filioque — W łodzim ierz 
Zuzga, n r 10

M I S J A  I E W A N G E L I Z A C J A

Jak  głosić dzisiaj Ewangelię w Europie? — W łodzi
m ierz Zuzga, n r 7—8
Ew angelizacja a taniec i tea tr  — M arjo M arthin, 
oprać. W łodzim ierz Zuzga, n r 11—12

Z Ż Y C I A  N A S Z E G O  K O Ś C I O Ł A
S w adectw o  przez czyn (w: „Co Wy na to?”), n r 3 
K atechizm  heidelberski — ks. Jerzy  Stahl, n r 4 
Synod 1988, nr 7—8 
Sprawozdanie — B. St.
Kościół, jaki jest, a jak i być powinien. W ypowiedź
duchownego — ks. Bogdan T randa
Kościół, jaki jest, a jaki być powinien. W ypowiedź
osoby świeckiej — Dorota Niewieczerzał
Rola starszych w Kościele — ks. P iet van  Veldhuizen
Do młodego przyjaciela. List posynodalny — W itold
Lubicz

Z naszego Kościoła (w: „Przegląd ekum eniczny”), n r 
2, 4, 10, 11—12

K O Ś C I Ó Ł  R E F O R M O W A N Y  
N A  S W I E C I E

Rozmowa z ks. D uncanem  Shawem, m oderatorem  
Szkockiego Kościoła Preżbiteriańskiego, nr 4 
W śród hiszpańskich protestantów  — ks. bp Zdzisław 
T randa, n r 6
Szwedzki M isyjny Kośoiół P rzym ierza — W łodzim ierz 
Zuzga, n r 6
Ewangelicy reform ow ani na Dalekim Wschodzie. 
Rozmowa z ks. Seong-W on Parkiem , n r  9 
Spotkanie K om itetu Europejskiego Światowego A lian
su Kośoiolów Reform ow anych — W łodzimierz Zuzga, 
n r 9
Przez w spółpracę ku pojednaniu. K om unikat III sym 
pozjum  przedstaw icieli Kościołów ew angelicko-refor
m owanych z NRD, RFN i Polski — oprać. H elena 
Ratom ska, n r 11—12

E K U M E N I  A
M iesiąc dobroci (w: „Co Wy na to?”), n r 1 
Pośrednia chrześcijańska służba pokojowi — S tan i
sław Celestyn N apiórkow ski OFM Conv., n r  1 
Jag  Ikkarim  (żydowskie wyznanie w iary), nr 1 
W yjątki z Hagady, n r 1
Opowieści chasydów (w: „Wśród książek”) — W. Z., 
n r 1
Tylko? (w: „Co Wy na to?”), n r 2
Z dziejów nurtów  ewangelicznych w Rosji — P io tr 
Staw iński, n r 2
Spraw a św iętej jedności jako przezwyciężenie ludz
kiego lęku Bożą miłością — ks. bp Alfons Nossol, 
n r 2
Ekum enizm  w Notre Dame — Joanna Mizgała, n r 3 
Inne czasy (w: „Co Wy na to?”), n r 4 
K ontrow ersja wokół Paschy — Joanna Mizgała, n r 5 
Nasadiya (Rygweda X, 129) — tłum . A ndrzej Ługow
ski, n r 5
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Antysem ityzm  a ekum enizm  (w: „Z p ra sy ”) — E. P.. 
nr 5
Wśród hiszpańskich pro testan tów  — ks. bp Zdzisław 
T randa, n r 6
O uwolnienie Jana  H usa od zarzutu herezji — K a
rol Karski, n r 6
Bądźcie Kościołem w akcji. V Kodeńskie Spotkanie 
Ekumeniczne — Grzegorz Polak, n r 6 
Apel z Kodnia 1988, n r 6
Obchody Tysiąclecia Chrztu Rusi (w: „Przegląd eku
m eniczny”), n r 7—8
O brady K om itetu Naczelnego SRK — K arol Karski, 
n r 9
W ąskie drogi i szerokie gościńce ekum enii — H enryk 
Dominik, n r  9
K ult m ary jny  w  oczach ew angelika — ks. P iet van 
Veldhuizen, n r 10
Ekum eniczna Dekada Solidarności Kościołów z Ko
bietam i 1988—1998 — Dorota Niiewieczerzał, n r 10 
Posiedzenie Kom isji M ieszanej (w: „Przegląd ekum e
niczny”) — ks. Adam Kleszczyński, n r 11—12 
Z prac Polskiego Tow arzystw a Ewangelickiego (w: 
„Przegląd Ekum eniczny”) n r 11—12 
N abożeństwa rocznicowe (w: „Przegląd ekum enicz
ny”), n r 11—12
W obronie m niejszości (w: „Przegląd ekum eniczny”), 
n r 11—12
Katolicy w  oczach „Jednoty” (w: „Przegląd ekum e
niczny”), nr 11—12
Oświadczenie Kościoła Ewangelickiego W estfalii, nr 
11— 12
Metodyści w  Polsce. Rozmowa z ks. sup. Adamem 
Kleszczyńskim, n r 11— 12
„W gronie p raw ych” — K rystyna Lindenberg, nr 
11— 12
200-lecie ewangelickiego Kościoła św. Trójcy w  L u
blinie — Jerzy  U tnik, n r 11—12 
Czwarte Europejskie Spotkanie Ekum eniczne — K a
rol Karski, n r 11—12
Orędzie czwartego Europejskiego Spotkania E kum e
nicznego, nr 11—12
Przegląd ekum eniczny, n r 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7—8, 9, 10, 
11— 12

H I S T O R I A  I K U L T U R A

Warszawskie firmy ewangelickie — Tadeusz W łady
sław  Świątek

Towarzystwo Akcyjne Zakładów  M echanicznych 
„Lilpop, Rau, Loew enstein”, n r 1 
Cztery wcielenia firm y „Libelt vel L iebelt”, n r 2 
Tow arzystwo Akcyjne Młynów i Zakładów  Zbożo
wych „K. M ichler”, n r 3
Tow arzystwa Ubezpieczeniowe i G aleria M. L uxen- 
burga, n r 4
F abryka Instrum entów  Geodezyjnych i R ysunko
w ych „G. G erlach”, n r 5
Towarzystwo chem iczno-farm aceutyczne „Mgr K la
w e”, n r 6
Towarzystwo Zakładów M etalowych „B. H an tke” 
SA, n r 7—8
Pierw sza W arszawska Parow a F abryka M usztardy 
„A rthur e t ’Co”, n r 9
Zakłady M leczarskie K arola H enneberga, n r 10 
Spółka A kcyjna H andlu Tow aram i Żelaznym i „Krzy- 
sztof B run  i Syn”, n r 11—12 

Jag  Ikkarim  (żydowskie wyznanie wiary), nr 1 
W yjątki z Hagady, n r 1

Z dziejów nurtów  ewangelicznych w Rosji — P iotr 
S taw iński, n r 2
Katechizm  heidelberski — ks. Jerzy  Stahl, n r  4
0  Gandhim , który „chwytał p raw dę” — M aria K rzy
sztof Byrski, n r 5
Nasadiya (Rygweda, X, 129) — tłum . A ndrzej Ł u
gowski, n r 5 
Co Wy na to?, n r 6
Oświadczenie Zboru Ew angelicko-Reform owanego w 
W arszawie z dnia 29 października 1918 roku jako w 
chwili odrodzenia się P aństw a Polskiego, n r 11—12 
Nie znane zabytki ewangelickie — W ojciech K rieg
seisen, nr 11—12
200-lecie ewangelickiego kościoła Sw. Trójcy w L u
blinie — Jerzy Utnik, n r 11—12

P R O B L E M Y  S P O Ł E C Z N O - R E L I G I J N E
1 S P O Ł E C Z N O - O B Y C Z A J O W E
Świadectwo przez czyn (w: „Co Wy na to?”), n r  3 
W ychowanie chrześcijańskie dzieci we wspólnocie 
kościelnej — Ingeborga Niewieczerzał, n r 3 
Em igracja m łodych Polaków  (opracowanie P rym a
sowskiej Rady Społecznej — skrót) — B. St., n r 3 
M iędzynarodowe praw a dla każdego z nas — W anda 
Falkowska, n r 4
Metoda czy zasada? (w: „Co Wy na to?”), n r 5 
O Gandhim , który  „chwytał p raw dę” — M aria K rzy
sztof Byrski, n r 5
Skorupka wśród glinianych skorupek — W anda 
Mlicka, n r  7—8
Teologiczne podstaw y p raw  człowieka, n r 7—8 
Chrześcijańska dek laracja praw  człowieka — ks. 
Jü rgen  M oltmann, n r 7—8
Czy wolno milczeć? (w: „Co Wy na to?”), n r 9 
Interesujące, ale... (w: „Co Wy na to?”), n r 10 
W obronie m niejszości (w: „Przegląd ekum eniczny”), 
n r 11—12

R E C E N Z J E

Opowieści chasydów — W. Z., n r 1
L itew ska Jednota Ew angelicko-Reform ow ana —
W. Z., n r 1
Z przeszłości polskich ewangelików — W. Z., n r 3 
Teologia i ekum enia — W. Z., n r 3 
Rozdarcie — W. Z., n r 4 
U praźródeł zjednoczenia — W. Z., n r 5 
Filozoficzne aspekty doktryny  J. K alw ina — ks. P iet 
van Veldhuizen, n r 7—8
O istocie i w artości w ierzeń relig ijnych — W. Z., 
n r 7—8
Szukanie jedności — W. Z., n r 10 
F akty  i poglądy — W. Z., n r 11—12

Z P R A S Y

A ntysem ityzm  a ekum enizm  — E. P., n r 5 
W spraw ie elektrow ni atom owych — E. P., n r 7—8 
Organizowanie nienawiści — E. P., n r 11—12

L I S T Y
W sprawie cyklu „W arszawskie firm y ew angelickie”, 
nr 2
Do młodego przyjaciela. List posynodalny, n r 7—8 
W sprawie opieki nad zwierzętami, n r 10 
W spraw ie „Katechizm u heidelberskiego”, n r 10 
W spraw ie py tan ia 97 i 98 „Katechizm u heidelberskie
go”, n r 10
Poniemieckie cm entarze Dolnego Śląska, nr 11—12
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Program nabożeństw radiowych na rok 1989

1 stycznia niedziela Polski Kościół Chrześcijan Baptystów
15 stycznia niedziela Kościół Ewangelicko-Augsburski
28 stycznia niedziela Ekumeniczne
5 lutego niedziela Kościół Metodystyczny

19 lutego niedziela Kościół Ewangelicko-Reformowany
5 marca niedziela Kościół Polskokatolicki

19 marca niedziela Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
24 marca Wielki Piątek Kościół Ewangelicko-Augsburski

26 marca Wielkanoc Starokatolicki Kościół Mariawitów
2 kwietnia niedziela Polski Kościół Chrześcijan Baptystów

16 kwietnia niedziela Kościół Metodystyczny
30 kwietnia Wielkanoc prawosławna Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny

7 maja niedziela Kościół Metodystyczny

14 maja Zesłanie Ducha Sw. Kościół Ewangelicko-Reformowany

21 maja Stulecie Unii Utrechckiej Kościół Polskokatolicki

25 maja Boże Ciało Starokatolicki Kościół Mariawitów

4 czerwca niedziela Kościół Ewangelicko-Augsburski

18 czerwca Zesłanie Ducha Sw. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
(prawosł.)

2 lipca niedziela Polski Kościół Chrześcijan Baptystów

16 lipca niedziela Kościół Ewangelicko-Reformowany

6 sierpnia niedziela Starokatolicki Kościół Mariawitów

20 sierpnia niedziela Kościół Ewangelicko-Augsburski

3 września niedziela Kościół Metodystyczny

17 września niedziela Kościół Polskokatolicki
1 października niedziela Polski Kościół Chrześcijan Baptystów*

15 października niedziela Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny

31 października Dzień Reformacji Kościół Ewangelicko-Augsburski

5 listopada niedziela Kościół Metodystyczny

19 listopada niedziela Kościół Polskokatolicki

3 grudnia niedziela Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny

17 grudnia niedziela Kościół Ewangelicko-Reformowany

24 grudnia Wigilia Kościół Ewangelicko-Augsburski

25 grudnia Boże Narodzenie Kościół Polskokatolicki

26 grudnia Boże Narodzenie Starokatolicki Kościół Mariawitów

Nabożeństwa są transmitowane w programie IV (fale średnie i ultrakrótkie) Pol
skiego Radia o godzinie 18.00. Zwracamy uwagę czytelników na możliwość zmian 
godziny transmisji i radzimy za każdym razem sprawdzić w programie PR.

Wydawca: Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w  PRL. Re
daktor naczelny: ks. Bogdan Tranda» sekretarz redakcji: Barbara Stahl. 
Adres redakcji i administracji: al. Świerczewskiego 76а, 00-145 Warszawa. 
Telefon: 31-34-08 — Redakcja i Administracja. Od 1987 roku pre
numerata w  kraju: roczna — 600 zł, półroczna — 300 zł. Zagraniczna rocz
na 1200 zł. Cena numeru pojedynczego •— 50 zł.
Konto: PKO Warszawa VIII OM, nr 1586-3854-130. Do nabycia we wszyst
kich placówkach Kościoła. Materiałów nie zamówionych redakcja nie
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