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C O  W Y NA TO? G O  W N U M E R Z E  ?
Bez emocji i demagogii

Wokół ustawy o dopuszczalności przerywania ciąży narasta coraz większa 
wrzawa. Sam problem jest niezwykłej wagi, zasługuje więc na to, aby po
hamować emocje, bo one nigdy nie prowadzą do niczego dobrego, nawet 
w sprawach o mniejszym znaczeniu. W tym zaś wypadku i sprawa, i jej 
rozwiązanie są wyjątkowo trudne, gdyż każde proponowane wyjście będzie 
niemożliwe do przyjęcia bez zastrzeżeń. Dlatego należy szukać takiego, 
które by wyrządzało najmniejsze szkody, powodowało najmniej krzywd 
i zła i prowadziło do stopniowej poprawy stanu rzeczy. Sądzimy, że orga
nizowanie demonstracji i manipulowanie tłumem niczego pozytywnego tu 
nie wniesie, bo prowadzi tylko do zaostrzania napięć, dzielenia społeczeń
stwa i wywoływania wrogich nastrojów w sytuacji wystarczająco już trud
nej z innych powodów. Przykładem może być sfilmowana przez telewizję 
demonstracja pod Sejmem, zwołana przez przeciwników nowelizacji usta
wy. Szermowanie argumentem wolności osobistej jawi się w tym kontek
ście raczej jako chwyt demagogiczny niż argument. Czy do kategorii wol
ności osobistych należy swoboda decydowania o czyimś życiu lub śmierci?

Płód, dopóki znajduje się w łonie matki, nie ma jeszcze imienia, nie ma 
ujawnionej osobowości, do niedawna nie można było rozpoznać jego płci 
ani mieć pewności, czy prawidłowo się rozwija. Dopóki nie ujrzy światła 
dziennego, stanowi jakby cząstkę matki, ukryty w jej wnętrzu przed okiem 
ludzkim sprawia wrażenie, jakby go jeszcze nie było. Czy dlatego ma się 
mu odmawiać prawa do człowieczeństwa i udawać, że ma się do czynienia 
tylko z jakąś naroślą, którą można usunąć, tak jak usuwa się polip? 
Zapłodnienie in vitro i możliwość, przynajmniej teoretyczna, rozwoju płodu 
poza organizmem matki dowodzą niezbicie, że jest on niezależnym bytem 
ludzkim od samego początku, to jest od chwili połączenia się plemnika z 
jajem. Rozumowanie jest proste: nie rozwinie się z tego kanarek ani kró
lik, tylko człowiek. Więcej, to już jest człowiek!
Jako ludzie wierzący uważamy przerwanie ciąży za rodzaj zabójstwa, czyli 
za nieuprawnione przerwanie ludzkiego życia, ale nie jest to, niestety, sta
nowisko całego społeczeństwa. W ludzkich głowach panuje niesłychany 
chaos. Na ogół potępia się matkę, która zabija swe nowo narodzone dziec
ko, ale nie uznaje się za dzieciobójczynię osoby, która zrobi to kilka mie
sięcy wcześniej, no bo czego oko nie widzi, tego sercu nie żal.
Stanu świadomości społeczeństwa i jego wrażliwości moralnej na pewno 
nie poprawi fakt wydania aktu prawnego, który uzna „zabieg” za gamach 
na ludzkie życie i wyznaczy kary odpowiednie do stopnia winy osoby, któ
ra tego czynu dokona. Tu trzeba działać inaczej. Pierwszym krokiem po
winno być rozpropagowanie twierdzenia, że życie ludzkie rozpoczyna się 
w momencie połączenia plemnika z jajem; następnie — wszczęcie procesu 
systematycznego wychowywania społeczeństwa tak, aby rosło w nim poczu
cie odpowiedzialności za poczętą istotę ludzką oraz świadomość ponoszenia 
konsekwencji własnych czynów. Kolejnym zadaniem jest nauczenie ko
biet i mężczyzn kultury seksualnej, powiązanej z kulturą ogólną. Z tym 
wiąże się też sprawa zapobiegania niepożądanej ciąży. Wydaje się bowiem, 
że właściwie stosowana antykoncepcja stanowi jakieś wyjście z labiryntu, 
w którym znalazło się nasze społeczeństwo.
Jako ewangelicy jesteśmy całkowicie zgodni z Kościołem katolickim, że 
usunięcie ciąży jest nieuprawnionym przerwaniem ludzkiego życia. Róż
nimy się natomiast w podejściu do stosowania środków antykoncepcyj
nych. Kościół ewangelicki — w przeciwieństwie do katolickiego — nie za
kazuje bowiem stosowania tych środków. Uważamy, że nieudzielanie ko
bietom stosującym środki antykoncepcyjne rozgrzeszenia prowadzi prostą 
drogą do zwiększania liczby sztucznych poronień.

Czwarty tegoroczny zeszyt „Jedno- 
ty” przynosi sporo zróżnicowanego 
materiału. I tak, w sąsiedniej ru
bryce Co Wy na to? wypowiadamy 
— z konieczności skrótowo, a więc 
w sposób bardzo uproszczony i nie 
pogłębiony — kilka myśli na temat 
zagadnienia sztucznych poronień, 
który w ostatnim czasie ta.k anta
gonizuje polskie społeczeństwo. Do 
tej ważnej sprawy jeszcze wrócimy, 
teraz zaś tylko przypominamy, że 
„Jednota” pisała już o niej wtedy, 
gdy wokół panowało prawie całko
wite milczenie (zob. np. nr 10 z 
1979 r.).
O tym, jak i gdzie współczesny 
człowiek może odnaleźć Boga, mowa 
jest w kazaniu ks, Bogdana Trandy: 
Szukajcie Pana! (s. 3). Do myśli ka
zania nawiązuje modlitwa Przysze
dłeś, aby do siebie przygarnąć 
wszystkich (s. 4).
O problemach współczesnej wiary, 
która z konfrontacji z ateizmem i 
niewiarą może wyjść zwycięska, o- 
darta ze zbędnych naleciałości, pi
sze w kontrowersyjnym artykule pt. 
Ateizm i niewiara szansą dla chrze
ścijaństwa? (s. 5) Włodzimierz Zuz- 
ga. To naprawdę warto przeczytać. 
Spośród ważnych wydarzeń życia 
chrześcijańskiego w Polsce omawia
my dwa. Na s. 8 Wacław Essers pi
sze o niezwykłej inauguracji Tygo
dnia Modlitwy o Jedność w Zelo
wie, natomiast Krystyna Linden- 
berg w artykule Wezwanie do mo
dlitwy (s. 10) zdaje relację z tego
rocznego Światowego Dnia Modli
twy Kobiet.
O przyczynach podjęcia głodówki 
przez prezydenta SAKR, ks. A. 
Boesaka, dowiedzą się Czytelnicy z 
tekstu pt. Głodówka na znak soli
darności (s. 22).
Z materiałów historycznych propo
nujemy: ostatnią część Dziejów zbo
ru ewangelicko-reformowanego w 
Sielcu (s. 12), autorstwa Wojciecha 
Kriegseisena, craz kolejne opraco
wanie Tadeusza Świątka — Piekar
nie braci Rode (s. 16).
Ponadto: Myślane nocą (s. 19), Wśród 
książek (s. 20), Listy (s. 21) i Prze
gląd ekumeniczny (s. 23).

Uporządkowania wymaga jeszcze wiele innych dziedzin życia społecznego, 
związanych pośrednio e omawianym tu problemem, a to: czas i warunki 
pracy kobiet, cały system opieki nad dziećmi (sieć żłobków, przedszkoli i 
szkół), warunki opieki zdrowotnej, no i — bagatelka — warunki miesz
kaniowe.

Jak widać, nie pora teraz na emocje ani na chwyty demagogiczne. Trzeba 
zacząć porządkować i rozwiązywać sprawy naszego życia. Jest tu wiele ob
szarów pracy — i dla Kościołów polskich, i dla państwa.

N A S Z A  O K Ł A D K A
W sierpniu, w Seulu, odbędzie 
się Generalne Zgromadzenie 
Światowego Aliansu Kościołów 
Reformowanych. Tak wygląda 
emblemat Zgromadzenia.
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Ks. BOGDAN TRANDA

S zu ka jc ie  Pana!

Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest 
blisko! (...) Moje myśli to nie myśli wasze, a wasze drogi to nie drogi 
moje — mówi Pan, lecz jak niebiosa są wyżej niż ziemia, tak moje dro
gi są wyżej niż drogi wasze i moje myśli niż myśli wasze. Jak deszcz 
i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, tylko zrasza ziemię i czyni 
ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a potem 
chleb do jedzenia, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich 
ust. Nie posyłam go daremnie, lecz wykonuje moją wolę i spełnia po
myślnie to, z czym je wysłałem.

(Iz. 55:6.8—11)

Szukajcie Pana! — woła Izajasz. Czy nie jest 
to wołanie daremne? Gdzie i jak mamy szukać 
Boga? Przecież nie można Go dotknąć ani zo
baczyć. Kościół, na przykład, choć jest miej
scem poświęconym czci Boga, sam w sobie jesz
cze nie zapewnia Jego obecności; nawet jeśli 
znajduje się tu jakiś znak, na przykład Krzyż, 
nie znaczy to jeszcze, że Bóg jest tu obecny. 
Jakże więc Go odnaleźć?
Nasze trudności z szukaniem i rozpoznaniem 
Boga powodują, że wymyślamy sobie różne 
substytuty, środki zastępcze, które miałyby 
zmaterializować Bożą obecność. Staramy się 
Jego obraz sprowadzić przynajmniej do na
szych o Nim wyobrażeń. Najchętniej chcieli
byśmy widzieć Go tak wielkim, jak wielki jest 
człowiek, takim, który by się zmieścił w naszej 
czaszce, może w murach kościelnych, takim, 
który przyjąłby kształt jakiegoś przedmiotu, 
abyśmy na tym Jego wizerunku mogli skupić 
religijną cześć. Tymczasem Bóg jest Duchem i 
Jego obecność nie ma charakteru materialnego, 
uchwytnego zmysłami. On przerasta wszystko, 
cokolwiek możemy o Nim pomyśleć, powie
dzieć, cokolwiek możemy, sobie wyobrazić.
,,Z kim zatem Go porównacie i jakie podobień
stwo Mu przeciwstawicie?” (Iz. 40:18.25). Otóż 
nie znajdziemy Go dopóty, dopóki On sam nie 
zechce do nas przyjść. Nasz sposób myślenia 
odbiega bardzo daleko od Jego sposobu myśle
nia. Nasze postępowanie i czyny różnią się 
krańcowo od sposobów Jego działania. Jak nie
biosa są wyżej niż ziemia, tak drogi Boże są 
wyżej niż nasze drogi, a myśli Boga niż myśli 
nasze.
Mimo to, nie jesteśmy w swojej bezradności 
pozostawieni sami sobie, Bóg bowiem znalazł 
sposób porozumiewania się z nami i dzięki temu 
możemy Go znaleźć. Wziął coś ze świata zja
wisk nam dostępnych, mianowicie słowo, czyli 
sposób porozumiewania się ludzi między sobą. 
Słowo, mowa — to jest coś bardzo ulotnego, co 
staramy się utrwalić, jakby zmaterializować, 
zapisując poszczególne dźwięki. Bóg porozu
miewa się z nami przy pomocy słowa, ale to nie

znaczy, że słowo mówione czy utrwalone na pi
śmie jest równoznaczne z tym, co mówi Bóg. 
Albowiem Duch Pański wieje gdzie chce, jak 
chce i kiedy chce.
Postawiono mi pytanie, czy można powiedzieć, 
że Bóg jest obecny w swoim Słowie. Szukając 
odpowiedzi zwróćmy uwagę na to, że rola Sło- 
wa Bożego polega na czymś innym niż na za
stępowaniu Bożej obecności. Bóg jest obecny w 
sposób, jaki sam sobie wybiera. Jeśli jednak do 
nas mówi, to znaczy, że jest obecny. Dlatego 
możemy na pewno powiedzieć, że Słowo Boga 
jest przejawem Jego obecności. A zatem mo
żemy Go znaleźć — wprawdzie niekoniecznie 
w Jego Słowie, ale przez Jego Słowo. Dzięki 
temu, że On do nas mówi, zyskujemy świado
mość i przekonanie o Jego obecności. Chyba że 
nie słyszymy lub nie rozumiemy tego, co On 
mówi.. Ale to wcale nie znaczy, że Bóg jest 
nieobecny, lecz że my nie słyszymy Bożego 
Słowa, bo ciągle dociera do nas jedynie ze
wnętrzna warstwa ludzkiej mowy. A więc je
szcze Go nie znaleźliśmy, jeszcze nie czujemy 
Jego obecności.
Pismo św., aby podkreślić znaczenie tego, co 
mówi do nas Bóg, posługuje się konkretnymi 
obrazami. Oto, na przykład, w Psalmie 119:105 
Słowo zostało nazwane pochodnią dla naszych 
nóg i światłem na naszych ścieżkach. Słowo 
Boże jest światłem, to znaczy, że Bóg pokazuje 
nam drogę i po niej nas prowadzi,’ dba o to, 
żebyśmy nie zabłądzili. Z kolei w Liście do He
brajczyków 4:12 znajdujemy inny obraz ukazu
jący rolę Słowa. Słowo Boga jest żywe, to zna
czy, że nie daje się ono w niczym zamknąć, na 
przykład w znakach liter i wyrazów, bo Bóg 
ciągle do nas mówi, mówi do każdego pokole
nia i do każdego indywidualnego człowieka w 
jego osobistej sytuacji. Po drugie, Słowo Boga 
jest skuteczne, a więc wywołuje reakcję czło
wieka — niekoniecznie otwarcie się wobec Bo
ga, także zamknięcie się, bo prawda o nas sa
mych i o naszym życiu nie jest dla nas miła 
i nie chcemy jej przyjąć. Wolimy łatwe, gład
kie słowa. Niechętnie słuchamy, jeśli padają 
twardsze sformułowania, zwłaszcza tu, w ko-
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ściele. Po trzecie. Słowo Boga jest ostrzejsze 
niż miecz obosieczny i przenika nas do głębi, 
sięga tam, gdzie dusza i duch wzajemnie się 
przenikają, gdzie stawy z sobą się łączą, czyli 
aż do samego wnętrza naszego jestestwa. Ono 
jest zdolne ocenić zamiary i myśli najbardziej 
skryte. Nie ma stworzenia, nie ma człowieka, 
który mógłby się ukryć przed ostrością Bożego 
Słowa. Autor Listu do Hebrajczyków użył po
równania z mieczem obosiecznym, my zaś od
wołując się do naszych doświadczeń mogliby
śmy powiedzieć, że jest ono jak skalpel chirur
ga, który pozwala zajrzeć w głąb naszego ciała. 
Słowo Boże obnaża do głębi ludzkie serca, na
sze jestestwo. Jeszcze inny obraz znajdujemy 
w Ewangelii Łukasza 8:4- 15. Słowo Boże jest 
jak ziarno, które pada na taką lub inną glebę 
i wywołuje reakcję, krótko- lub długotrwałą. 
Słowo Boże nie dociera do nas daremnie. Jezus 
mówi, że rozmaita jest gleba, na którą Słowo 
Boże pada, że rozmaici są ludzie, do których 
Ono trafia, czyli że w jakimś stopniu od nas 
samych zależy czy chcemy, czy też nie chcemy 
słuchać tego, co mówi Bóg, czy się otwieramy, 
czy też zamykamy przed Jego Słowem.
Bóg nie posyła swego Słowa daremnie — mówi

Izajasz — ono wykonuje Jego wolę i spełnia 
pomyślnie to, z czym zostało wysłane.
I wreszcie najważniejszy obraz Bożego Słowa 
otrzymujemy w osobie Jezusa Chrystusa. Sło
wo ucieleśnione, Słowo — chciałoby się powie
dzieć — zmaterializowane w osobie Jezusa 
Chrystusa. Szukajcie Pana — dopóki można 
Go znaleźć — w Jezusie, w Tym, który przy
szedł z Ewangelią, który przyszedł po to, żeby 
usunąć trudności w znalezieniu Boga, oczyścić 
nasze spojrzenie, pozwolić nam dostrzec, Kim 
jest Bóg i dlaczego On chce, abyśmy Jego pra
wa przestrzegali. Albowiem Bóg postanowił, 
aby w Jezusie Chrystusie pomieściła się cała 
pełnia boskości (Kol. 1:19).
Istotę zagadnienia podsumowuje dialog między 
Filipem a Jezusem: ,,Rzekł Mu Filip: Panie, 
pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Odpowie
dział mu Jezus: Tak długo jestem z wami i nie 
poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, wi
dział Ojca. Jakże możesz mówić: pokaż nam 
Ojca? Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a 
Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, 
nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we 
mnie, wykonuje dzieła swoje” (Jn 14:8-10). 
Amen.

Przyszedłeś, aby do siebie przygarnqć wszystkich

Wołam do Ciebie, Ojcze, 
z głębokości mego osamotnienia. 
Zagubiony na drogach i bezdrożach 
ludzkiej zawikłanej egzystencji 
szukam daremnie Twojego oblicza, 
czekam na znak dany przez Ciebie.
Usłysz, o Panie, mój głos, 
pochyl się nade mną, 
gdy wznoszę ku Tobie 
błagalną modlitwę, 
nie zważaj na moje winy, 
niezliczone grzechy moje, 
bo one bielmem przesłaniają 
moje oczy, tak żc nie widzę 
Twojej przy mnie obecności, 
a bez Ciebie jestem samotny 
i opuszczony wśród tłumu, 
nawet w gronie najbliższych.
W Tobie pokładam nadzieję, 
z bojaźnią i drżeniem 
zbliżam się do Twego krzyża, 
a Ty przebaczasz mi winy, 
przywracasz mi godność człowieka, 
bym już nie szukał daremnie.
Zmartwychwstały Panie i Zbawco, 
pozŵ ól mi ujrzeć nareszcie 
w Twej twarzy oblicze ojcowskie, 
bo przecież przyszedłeś na ziemię, 
aby do siebie przygarnąć wszystkich 
zmęczonych, zbolałych, samotnych*
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WŁODZIMIERZ ZUZGA

A te izm  i n iew iara szansq dla chrześcijaństwa?
Ateizm jest świadomym i umotywowanym od
rzuceniem Boga. Jeśli doktryna religijna jest 
ujmowana i wyjaśniana przez teologię, to ate
izm jest w pewnym sensie „antyteologią”, zbi
jającą tezy religii, wykazującą ich bezwarto- 
ściowość, bezsens, a nawet szkodliwość. Ateizm, 
przekonany o swoich racjach i o szkodliwości 
religii, może przyjąć postać ateizmu wojujące
go, starającego się za pomocą wszystkich do
stępnych środków (na przykład politycznych i 
administracyjnych) walczyć z religią i jej prze
jawami. Walką ta jest szczególnie bezwzględna 
wtedy, gdy ateiści starają się wspierać jakąś 
ideologię nie znoszącą sprzeciwu — ideologię 
totalitarną. Niewiara zaś, w przeciwieństwie do 
ateizmu, nie jest w ogóle — lub jest tylko w 
niewielkim stopniu — podbudowana teoretycz
nie. Postawa niewiary to przede wszystkim 
postawa egzystencjalna wyrażająca się w spo
sobie życia bez Boga i religii. Współcześnie 
niewiara wiąże się najczęściej z agnostycyz- 
mem i obojętnością na wartości oferowane 
przez religię. Niewierzący nie neguje istnienia 
Boga — jego to zagadnienie nie obchodzi, nie 
wydaje mu się ważne, nie ma związku z jego 
życiem i działaniem.
W tekście tym będę starał się uzasadnić tezę, 
że zjawisko- ateizmu odegrało i nadał odgrywa 
w pewnym sensie pozytywną rolę wobec wia
ry chrześcijańskiej, ponieważ zmusza ją do 
tego, by się oczyszczała z błędów i odzyskiwała 
swój ewangeliczny wymiar. Również szerzenie 
się obojętności religijnej i sekularyzacja życia 
stawiają przed chrześcijanami nowe zadania i 
ukazują pełnię wartości egzystencjalnej decy
zji: wybrania wiary w Chrystusa. Artykuł nie 
pretenduje do całościowego ujęcia tematu, sta
ra się tylko zasygnalizować problem. Odrodze
nie religijne w ZSRR i innych krajach komu
nistycznych, którego jesteśmy świadkami, mo
żna triumfalistycznie interpretować jako klę
skę ideologii ateistycznej. Jestem daleki od ta
kiej uproszczonej diagnozy, chociaż sądzę, że 
„ateizm urzędowy”, narzucany siłą, nie może 
osiągnąć swych celów ze względu na głęboko 
antyludzki charakter. Istotą człowieka jest bo
wiem wolność, przejawiająca się przede wszy
stkim w możliwości podjęcia egzystencjalnie 
ważnej decyzji. Wierzę, że wolność ta jest nam 
darowana przez Boga. Przyjęcie postawy inte
lektualnego ateizmu lub religijnej obojętności 
mieści się natomiast w ramach tej wolności.

ATEIZM JAKO SYSTEM TEORETYCZNY

Myśl ateistyczna ma za sobą długą ewolucję, 
której opis zostanie tu z konieczności pominię
ty. Główne tezy nowoczesnego ateizmu zostały 
sformułowane w ciągu ostatnich 150 lat i ule
gły niewielkim tylko modyfikacjom w ostatnim

czasie. Podczas gdy XIX-wieczny ateizm wie
rze w Boga przeciwstawiał wiarę w naukę i 
postęp, to ateizm współczesny, zwłaszcza w po
staci sformułowanej w kręgu filozofii egzysten
cjalnej, nie wierzy już w nic, głosząc brak 
wszelkiego uniwersalnego sensu w świecie, w 
którym przyszło nam żyć. Różne nurty ateizmu 
mają jednak wspólne cechy, które warto krót
ko scharakteryzować.
Podstawowy charakter ma teza ateistów, że 
Bóg jest złudzeniem, tworem wyobraźni ludz
kiej. Jako stworzony przez człowieka, Bóg jest 
„projekcją” ludzkich pragnień i tęsknoty za 
absolutem, sprawiedliwością i ładem, jest uoso
bieniem braków człowieka i świata. Sytuacje 
przeżywane przez człowieka są przerzucane w 
sferę fikcji, usprawiedliwiane na poziomie świa
ta nadprzyrodzonego. Człowiek wymyślił sobie 
Boga po to, by móc udźwignąć tragizm życia. 
W świecie-, który nie szczędzi mu żadnego cier
pienia, człowiek kieruje się ku Bogu. Bóg jest 
pocieszycielem, umożliwia człowiekowi prze
brnięcie przez życie i zsyła mu nadzieję nawet 
wtedy, gdy brak jest wszelkiej nadziei. Religia 
— w ujęciu ateizmu — spełnia więc rolę kom
pensującą w świecie pozbawionym logiki, rado
ści i sprawiedliwości. Szkodliwość religii po
lega zaś na tym, że odwodzi ona człowieka od 
samodzielnego kształtowania otaczającej go 
rzeczywistości i każe szukać nadziei w złud
nym świecie nadprzyrodzonym. Religia jest 
hamulcem woli; zamiast do dojrzałości, prowa
dzi do zdziecinnienia. Preferując uległość za
miast twórczego buntu, odwraca ona człowieka 
od ziemi i paraliżuje jego działanie, nie jest 
motorem, lecz hamulcem prawdziwego życia. 
Ateizm zarzuca chrześcijanom, że wierzą w 
fikcyjnego Boga, a nie wierzą w realny świat 
i człowieka. Idei Boga nie da się pogodzić z 
występowaniem zła — twierdzą ateiści. Bez tej 
idei obchodzi się zarówno nauka, jak i filozofia. 
Przede wszystkim jednak Bóg jest nie do po
godzenia z ludzką wolnością. Czy człowiek mo
że być wolny, skoro stale jest obserwowany? 
Bóg nie opiekujący się człowiekiem i nie inge
rujący w jego. życie nie byłby Bogiem, który 
coś dla człowieka znaczy. Bóg ingerujący w 
życie, wtrącający się do spraw ludzkich, na
rzucający się z odkupieniem, na które i tak 
nikt nie zasłużył, jest natomiast nie do zniesie
nia dla człowieka, który ma ambicję być wol
nym.
Kościoły chrześcijańskie bardzo długo trakto
wały ateizm jako wyraz moralnej przewrotno
ści i intelektualnych ograniczeń jego przedsta
wicieli (czego przykładem — wulgarna krzyk- 
liwość niektórych wojujących ateistów epoki 
oświecenia). Z powyższej charakterystyki za
sadniczych tez ateistów wynika jednak coś in
nego, coś, co można dostrzec pod warunkiem,

5



że wykaże się dobrą wolę zrozumienia intencji 
przeciwników religii. Celem ateistów jest bo
wiem wyzwolenie człowieka od — ich zdaniem 
— zgubnych przesądów. Ateiści zachęcają czło
wieka do podjęcia wysiłku ponownego zawład
nięcia tym, co ludzkie. Chcą objawić człowie
kowi jego samego jako moc afirmującą i two
rzącą sens świata. Podkreślają autonomię ludz
kiej rzeczywistości, zgodnie z dewizą oświece
nia: podejmij ryzyko samodzielnego myślenia 
i działania! Ateizm nie ma zamiaru oszukiwać 
człowieka, lecz — przeciwnie — wyobraża so
bie, że otwiera mu oczy na prawdę o nim sa
mym i świecie. Ateista, podobnie jak chrześci
janin, dokonuje egzystencjalnego wyboru, tyl
ko że w przeciwieństwie do chrześcijanina od
rzuca Boga i religię, wybiera natomiast czło
wieka oraz to, co uważa za ostateczną prawdę
0 człowieku. Prawda ta przybiera różną postać 
w różnych nurtach ateizmu. Na przykład 
Marks sądził, że człowiek może w pełni zreali
zować się w „całokształcie stosunków społecz
nych”, które sam kształtuje, że istota człowieka 
znajduje się poza nim samym, właśnie w o- 
wych stosunkach społecznych. Religię uważał 
za szkodliwą, wskazuje ona bowiem na inne 
źródło sensu — na Boga. Utopijny aspekt my
śli Marksa przejawia się w tym, że miejsce re
ligii miałaby zająć wiara w możliwość stworze
nia takiego systemu społeczno-ekonomicznego, 
w którym religia stałaby się zbędna, a człowiek 
w pełni odnalazłby sens swej egzystencji. Niet
zsche, a później egzystencjaliści francuscy 
(Sartre, Camus) prawdę o człowieku opisywali 
w czarnych barwach. Istotą egzystencji czło
wieka jest według nich bezsens i absurd. Ale 
nawet tę tragiczną prawdę trzeba mówić lu
dziom bez obsłonek, godniej jest bowiem żyć
1 umrzeć w poczuciu tragicznej pewności bez
sensu, niż mamić się mrzonkami o Bogu, spra
wiedliwości i miłości. Z kolei według Freuda 
ludzkość znajduje się ciągle w stadium dzie
ciństwa, charakteryzującego się zakorzeniony
mi w psychice przesądami i kompleksami. Sa
morealizacja polega na uświadomieniu sobie te
go stanu i przezwyciężeniu go. W ten sposób 
osiąga się stan dojrzałości, w którym nie ma 
już miejsca na religię i Boga.
Jak widać, różne odmiany ateizmu mówią lu
dziom o wyzwoleniu, a przedmiotem swej tro
ski czynią człowieka. Można by zatem przyjąć, 
że ateizm odrzuca jedynie takiego Boga, jakie
go głosiły Kościoły w ciągu wieków: Boga znie
walającego, przedmiotu scholastycznych speku
lacji, Deus ex machina, czyli Boga zapełniają
cego luki w naszej wiedzy. Neguje Boga stwo
rzonego w ludzkich umysłach na „nasz obraz 
i podobieństwo”. Nie ceni też religii jako tanie
go lekarstwa, zaspokajającego nasze słabości. 
Krytykuje zatem k o n w e n c j o n a l n ą  re
ligię, a chrześcijanie nie powinni być na tę 
krytykę zamknięci. Ateiści bowiem mało in
teresują się wewnętrzną spójnością doktryny 
religijnej oraz ścisłością systemu chrześcijań
skiej metafizyki. Oceniają religię po jej owo
cach, widzą jej instytucjonalizację, odejście od 
żywotnych problemów człowieka. Przeciwnicy

chrześcijaństwa wskazywali Kościołowi wszyst
kie „czarne” momenty w jego dziejach: inkwi
zycją zniewolenie umysłów, interesowność, 
brak realizacji nie tylko ewangelicznego przy
kazania miłości, ale nawet zwykłych, ludzkich 
idei sprawiedliwości, prawdy i ładu moralnego. 
Zauważmy, że Jezus też walczył z konwencjo
nalną religią: ze spekulacjami uczonych w 
Piśmie, nieczułych na potrzeby bliźniego, z for
malizmem judaizmu. Jezus był człowiekiem i 
mówił do ludzi, a Kościoły zapominały często
0 tym. Niektórzy teologowie dostrzegali ,»oczy
szczający prysznic” ateizmu. Należał do nich 
Karol Barth, który twierdził, że ateizm wnosi 
cenny wkład do Ewangelii, jest bowiem stru
mieniem ognia, przez który trzeba przejść, by 
zniszczyć religijne bałwochwalstwo przyrosłe 
do chrześcijaństwa.
Dawne „dowody” na istnienie Boga straciły w 
oczach współczesnych wierzących swą precyzję
1 ścisłość. Również ateiści nie zajmują się już 
obalaniem tych dowodów. Jasne się stało, że 
Przyjęcie lub odrzucenie Boga jest przede 
wszystkim sprawą wolnej decyzji człowieka, 
podjętej w odpowiedzi na wolną propozycję ze 
strony Boga. Nie można racjonalnie udowodnić, 
że Bóg jest, podobnie jak nie można wykazać, 
że Go nie ma. Kościół przestaje więc być au
torytetem filozoficznym, a staje się Kościołem 
dialogu.
Dialog z ateistą jest możliwy, jeśli obie strony 
mówią „do ludzi i o ludziach”. Głos chrześci
jański staje się w tych warunkach jaśniejszy 
niż kilkadziesiąt lat temu. Chociaż ludzkie 
„tak” i „nie” wobec Boga są racjonalnie tak 
samo uprawnione (człowiek przecież jest wol
ny!), to chrześcijanie wierzą — nie bezzasad
nie — że ich odpowiedź ma wyższą egzysten
cjalnie wartość. Ateista, jeśli jest konsekwent
ny w swoim myśleniu, musi wyznać, że rze
czywistość, tak jak on ją dostrzega, nie ma 
klarownej struktury, a życie jest absurdem, 
chociaż można mu nadawać cząstkowe, uwa
runkowane czasowo sensy, które w dalszej per
spektywie ponoszą fiasko (np. nieudane próby 
realizacji szczęścia ludzkiego przez ideologie 
społeczne, naukę czy postęp techniczny). Py
tania „ostateczne” o sens życia i śmierci po
wracają więc ze zdwojoną mocą i pogłębiają 
jedynie tragizm istnienia. Wiara w Boga — 
przeciwnie — powoduje, że człowiek zaczyna 
dostrzegać sens w pozornie bezsensownym 
świecie i we własnej w nim egzystencji. Dzię
ki temu odzyskuje zaufanie do otaczającej go 
rzeczywistości. Nie mogąc jednak całkowicie 
rozproszyć bezsensu wynikającego z przypad
kowości świata i omylności uwikłanego w ten 
świat człowieka, chrześcijaństwo zapewnia, że 
chaos i nonsens nie są ostateczną podstawą eg
zystencji. Wiara w Boga usprawiedliwia więc 
zaufanie do rzeczywistości, pomimo absurdu, 
który się w niej przejawia, a niejednokrotnie, 
jak się wydaje, triumfuje. Tego rodzaju argu
mentacja umożliwia dialog z ateistą, dotyczy 
bowiem również przedmiotu jego troski — 
człowieka.
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OBOJĘTNOŚĆ NIEWIARY

Coraz powszechniejsza jest świadomość tego, 
że żyjemy nie tylko w epoce postchrześcijań- 
skiej, ale także postateistycznej. Diagnoza ta 
jest trafna zwłaszcza w odniesieniu do cywili
zacji bogatego Zachodu. Od wpływu Kościoła 
uniezależniły się nie tylko nauka i kultura, ale 
też moralność i codzienne życie jednostek. O- 
bojętność religijna w niektórych krajach stała 
się udziałem konsumpcyjnej większości. Daw
no już umilkły wielkie, gwałtowne boje ateiz- 
mu, charakterystyczne dla ubiegłego stulecia 
— dla wielu współczesnych ludzi stały się one 
rzeczą zupełnie niezrozumiałą. Nie oznacza to 
jednak, że rozwiązany został problem egzysten
cji człowieka. Uśpiony, od czasu do czasu wy
bucha z nową siłą w ruchach kontestacyjnych 
i tzw. nowych religiach, znajduje ujście w teo- 
zofii lub futurystyce, przejawia się w społecz
nych fobiach i wynaturzeniach. Kościoły zda
ły sobie wreszcie sprawę, że ponoszą winę za 
tę sytuację, nie umiały bowiem czytać „znaków 
czasu” i wychodzić naprzeciw potrzebom ludz
kim. Grupy chrześcijan w różnych krajach, 
mimo że żyją w warunkach typowej diaspory 
(a może właśnie dlatego!), skonsolidowały się 
i zbliżyły do ideałów ewangelicznych zarówno 
w swym ubóstwie, jak i w naukach, które gło
szą. Przede wszystkim widoczne to jest w dzia
łaniu dla innych ludzi, w niesieniu im różno
rakiej pomocy, zabieraniu głosu w sprawach 
człowieka i przyrody. Jezusowy wzór życia, 
który można nazwać p r o e g z y s t e n c j ą ,  czy
li życiem dla innych, znów znajduje naśladow
ców wśród chrześcijan. Właśnie powszechność 
niewiary zmusiła Kościoły do spojrzenia na 
Ewangelię z innej perspektywy, do odczytania 
jej poselstwa „tu i teraz” i przyjęcia z całą 
powagą za własne. Tego rodzaju odnowa, oczy
szczenie nauki (przede wszystkim zaś działa
nia) z balastu błędów i dodatków, w jakie ob
rosła, nie byłoby zapewne możliwe w czasach 
triumfalizmu teologii i totalitaryzmu Kościoła, 
który wszystko ujmował swą „żelazną”, ale nie 
zawsze czystą ręką. Kościół już stracił swą po
zorną moc, ale ma szansę odzyskać prawdziwą 
moc, pochodzącą od swego Pana. Nie wolno bo
wiem zapominać, że siła Jezusa tkwiła w Jego 
słabości i opuszczeniu oraz w Krzyżu, który 
dla jednych jest „zgorszeniem”, dla drugich 
„głupstwem”, ale „głupstwo Boże jest mędrsze 
niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż lu
dzie” (por. I Kor. 1:18 i 23.25). Niewiara, re
ligijna obojętność społeczeństw, to jeden z 
czynników, który sprowadza Kościół na ziemię, 
a tym samym umożliwia mu ponowne stanie 
się ludem Bożym pod przewodnictwem Ducha, 
żywym Ciałem Chrystusa. Od nas zależy, czy 
szansa ta nie zostanie zaprzepaszczona.

PRZYMUSOWA ATEIZACJA

Problem ten omówię na przykładzie najbar
dziej znanym i obecnie najgłośniejszym. Cho
dzi o ostrą walkę z religią, która miała miej

sce w Związku Radzieckim, a której szczegóły 
poznajemy teraz w związku z procesem „jaw
ności i przebudowy”. Chrześcijanie (i nie tylko 
oni!) zostali w tym państwie poddani wyjąt
kowo ciężkiej próbie. W znacznym stopniu zni
szczono struktury kościelne, zlikwidowano w 
trybie administracyjnym wiele parafii, zakaza
no nauczania religii, burzono kościoły lub za
mieniano je na magazyny, albo w uwłaczające 
uczuciom religijnym „muzea ateizmu”. Wielu 
chrześcijan, zarówno duchownych, jak i świec
kich, przypłaciło życiem wierność swoim poglą
dom. Ci, którzy przeżyli, stali się obywatelami 
drugiej kategorii, poniżanymi i ośmieszanymi, 
często więzionymi lub zsyłanymi do miejsc od
ległych od swych ojczystych stron. Wierzących 
traktowano jako szaleńców, chorych umysłowo 
lub ludzi o ograniczonych zdolnościach logicz
nego myślenia (o ironio, los się odwrócił: w 
XVI i XVII wieku tak właśnie określali atei
stów „ideolodzy” chrześcijańscy!). Resztki du
chowieństwa zostały poddane indoktrynacji i 
surowej kontroli administracyjnej. Zlikwidowa
no prawie wszystkie instytucje społeczne Ko
ściołów, ocalało właściwie tylko kilka teologicz
nych uczelni. Podobny los spotkał wydawni
ctwa kościelne, brakowało Biblii i innych ele
mentarnych pomocy wydawniczych, niezbęd
nych dla kultu, takich jak śpiewniki, książecz
ki do nabożeństwa itp. O względnej swobodzie 
udziału w nabożeństwach i w przyjmowaniu 
sakramentów można mówić tylko w odniesie
niu do grup ludzi starszych, a i w tym wypad
ku sytuacja przedstawiała się różnie w różnych 
okresach historycznych.
Można więc powiedzieć, że Kościoły zostały 
pozbawione prawie wszystkiego, co umożliwia
łoby ich normalną działalność, a wiara została 
odarta z całej swej „infrastruktury” i prze
strzeni życiowej. O jakich szansach można więc 
mówić w takim przypadku? O jakich szansach 
można mówić wtedy, gdy Kościół zostaje zre
dukowany do wizytówki, mającej świadczyć 
przed światem, że tu istnieje wolność sumie
nia? Czy można wyznawać wiarę w sytuacji, 
gdy całe otoczenie odbiera takie wyznanie jako 
przejaw ciemnoty i nieuctwa? Jaka wiara mo
że przetrwać tam, gdzie od kilku pokoleń lu
dzie pozbawieni są opieki duszpasterskiej? 
Dzisiaj znamy już wiele świadectw, że jednak 
może przetrwać! Co więcej — z takiego „og
nia” wychodzi oczyszczona i odnowiona. Do
wodem są nie tylko prośby o rejestrację wspól
not religijnych różnych wyznań, działających 
dotąd w ukryciu, nie tylko publiczna debata
0 wartościach światopoglądu religijnego, Biblii
1 sztuki kościelnej. Istnieje wiele świadectw 
przetrwania żywej wiary w jej najczystszej, e- 
wangelicznej postaci. Podam tylko jeden, ale 
za to bardzo wymowny, przykład. Mieliśmy o- 
statnio okazję obejrzenia w kinach i telewizji 
filmu „Pokuta”. Został on nakręcony w Gruzji

 ̂ zanim jeszcze rozpoczął się oficjalny proces 
„pieriestrojki”. Można odczytać przesłanie tego 
dzieła jako ujawnienie mechanizmów i grozy 
ustroju totalitarnego, jakim był stalinizm. W
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takiej perspektywie „Pokuta” byłaby filmem 
„rozliczeniowym”, oddającym sprawiedliwość 
wszystkim tym, którzy nie zaprzedali się reżi
mowi i z tego powodu narazili się na cierpie
nia. Mogliśmy jednak przekonać się, że nie tyl
ko i nie przede wszystkim o takie przesłanie 
chodziło twórcom dzieła. Film jest protestem 
przeciwko wszelkiej podłości, przeciwko arogan
ckiej manipulacji „ubogimi duchem”, zwykłymi 
ludźmi, przeciwko roszczeniom władzy do pa
nowania nad duszą. Znamienny jest dialog z 
ostatniej sceny filmu: ,,— Czy ta droga pro
wadzi do świątyni Bogurodzicy?” „ — Nie, ta 
droga do nikąd nie prowadzi. To jest droga 
imienia Warłama*”. „— Po co ludziom droga, 
która nie wiedzie do świątyni?” Ostateczne 
przesłanie filmu jest więc optymistyczne: wszy
stko można zniszczyć, ale wiary nie da się 
wyrwać z ludzkiego serca. W tej sprawie czło
wiek sam podejmuje decyzję przed Bogiem, 
nie bacząc na zewnętrzną presję. Wolność de
cyzji wiary konstytuuje człowieka; nie może 
jej odebrać żaden kacyk, żadna ideologia, ża

den mistrz zniewalania dusz. Mimo upodlenia, 
bohaterowie „Pokuty” pozostali ludźmi. Jako 
skutek brutalnej ateizacji pozostała czysta, nie
jako pozbawiona możliwości błądzenia, wiara. 
Nie można zresztą się temu zbytnio dziwić. 
Przecież światło jawi się przede wszystkim ja
ko blask pośród mroków.
Spotykamy różne oceny tzw. wschodniej poli
tyki papieża Jana Pawła II. Na Zachodzie jest 
ona często nie rozumiana. Polacy sądzą, że pa
pieżowi chodzi o odbudowę Kościoła katolickie
go na dawnych wschodnich ziemiach Rzeczy
pospolitej. Nie zdziwiłbym się' jednak, gdyby 
„polski papież” myślał przede wszystkim o 
tych ogniskach żywej i czystej, odartej z róż
nych naleciałości wiary chrześcijańskiej, które 
z eksperymentu zwanego „ateizmem nauko
wym” wyszły wzmocnione i mogą się stać za
czynem promieniującym na oikumene — na 
całą zamieszkałą ziemię.

* Warłam to imię występującego w filmie dyktatora.

WACŁAW ESSERS

Tydzień M odlitw y o Jedność C hrześc ijan
w  Z e lo w ie

Pisać będę nie tyle o Tygodniu 
Modlitwy, ile o jego inaugura
cji, która miała miejsce 5 mar
ca 1989 roku. Tydzień Modli
twy o Jedność Chrześcijan od 
wielu już lat odbywa się w Ze
lowie nie tak jak wszędzie, tzn. 
od 18 do 25 stycznia, lecz w 
terminie późniejszym. Przyczy
ny tego faktu wyjaśnił podczas 
tegorocznej inauguracji ks. bp 
Zdzisław Tranda, były wielo
letni duszpasterz miejscowej 
parafii ewangelicko-reformo
wanej. Otóż od samego począt
ku zapraszano do Zelowa w 
Tygodniu Modlitwy kaznodzie
jów, którzy przyjeżdżali nieraz 
z dalekich stron. W tradycyj
nym terminie było o nich trud
no, zwłaszcza o dobrych, gdyż 
byli zajęci we własnych para
fiach i ośrodkach. Zdecydowano 
zatem przesunąć nieco termin 
Tygodnia Modlitwy. Początko
wo przez wiele lat brały w nim 
udział parafie: ewangelicko- 
-augsburska, baptystyczna i e- 
wangelicko-reformowana. W la
tach siedemdziesiątych dołączy
ła parafia rzymskokatolicka i 
stopniowo jej udział stawał się 
coraz większy, by swe apogeum

osiągnąć właśnie w tym roku. 
Inauguracja tegorocznego Ty
godnia była wydarzeniem zu
pełnie wyjątkowym. Z inicja
tywy i na zaproszenie ks. Mi
rosława Jelinka, obecnego dusz
pasterza parafii ewangelicko- 
-reformowanej, przybyli na nią: 
dwaj biskupi rzymskokatoliccy 
— ordynariusz diececji opol
skiej ks. Alfons Nossol oraz ks. 
Adam Lepa z Łodzi, biskup 
prawosławny ks. Szymon, bi
skup Kościoła Ewangelicko- 
-Reformowanego ks. Zdzisław 
Tranda, rektor Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej ks. prof. 
Jerzy Gryniakow, kanclerz Ku
rii Łódzkiej ks. Dąbrowski, 
konsenior diecezji warszawsko- 
-łódzkiej Kościoła Ewangelic
ko-Augsburskiego ks. Mariusz 
Werner, ks. dziekan Jan Cie
sielczyk z Buczka, proboszcz 
parafii augsburskiej w Węgro
wie ks. Jan Hause oraz pro
boszcz parafii rzymskokatolic
kiej z Zelowa ks. Kazimierz 
Ciosek.
Ks. bp Z. Tranda przyrównał to 
wydarzenie do udziału prymasa 
Józefa Glempa w centralnym 
nabożeństwie ekumenicznym,

które odbyło się w tym roku 
w kościele ewangelicko-augs
burskim w Warszawie. Jak tam 
Ksiądz Prymas po raz pierw
szy uczestniczył w nabożeń
stwie w świątyni ewangelickiej 
w Polsce, tak biskupi rzymsko
katoliccy znaleźli się po raz 
pierwszy w kościele ewangelic
ko-reformowanym w Zelowie. 
Dodatkową wymowę ma fakt, 
że jest to kościół zbudowany 
przez potomków braci czeskich, 
którzy w XVIII w. z powodu 
prześladowań religijnych ze 
strony katolickich Habsburgów 
opuścili ojczyznę, by tu znaleźć 
możliwość swobodnego pielęg
nowania swojej wiary.
Duszpasterz miejscowej parafii 
powitał serdecznie wszystkich 
przybyłych i podziękował zara
zem za trud, który podjęli, aby 
przez uczestnictwo w tym na
bożeństwie dać wyraz dążeniu 
do jedności Kościoła Chrystu
sowego.
Liturgię podczas nabożeństwa 
sprawował ks. bp Z. Tranda 
przy współudziale księży z Ko
ścioła Ewangelicko-Augsburs
kiego: J. Gryniakowa, M. Wer
nera i J. Hausego.
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Kazanie wygłosił ks. bp Alfons 
Nossol, który powiedział m. in.: 
,,Wspólnota, którą mamy budo
wać, opiera się na działaniu i 
miłosierdziu Bożym. Bez niego 
nie bylibyśmy w stanie nic 
zdziałać, nie zdołalibyśmy zbu
dować jedności, która jest nam 
tak bardzo potrzebna. (...) Ma
my bezwzględnie zaufać i za
wierzyć miłosierdziu Boga, któ
ry objawił się w Zbawicielu i 
Pojednawcy, Jezusie Chrystu
sie. (...) My zaś możemy być na
rzędziami tej mocy i miłosier
dzia w świecie, także w odnie
sieniu do wspólnoty ludu Bo
żego. (...) Przykładem wiary i 
ufności dla nas są zawsze: A- 
braham, Maria, Luter i tak wie
lu współczesnych ludzi różnych 
wyznań, którym Bóg objawił 
swoją łaskę. (...) Karol Barth, 
znany teolog ewangelicki, po
wiedział: »wierzymy w dalszym 
ciągu inaczej, ale nie w innego, 
bo nie ma nikogo nad Chrystu
sa«. (...) Z wiary i zaufania ro
dzi się nawrócenie. Chrystus 
objawił nam drogę i obwieścił 
w Radosnej Nowinie, że może
my wracać, jak syn marnotraw
ny, do domu Ojca, gdzie On jest 
mocą. Nawrócenie to nie chwi
la, to stała postawa. Życie na
sze ma cechować nie strategia

wytykającego i oskarżającego o 
winy palca, lecz strategia u- 
cieczki w miłosierdzie i miłość 
Boga. (...) Symbolem ekume
nicznych dążeń mają być nie 
tylko ręce złożone do modlitwy, 
ale i ręce wzniesione — otwar
te, puste ręce, gotowe przyjąć 
Boży dar. Nie ręce złożone w 
pięść, lecz ręce otwarte i pu
ste. (...) Nie wystarczy o Ko
ściele mówić, trzeba Kościołem 
być i odkrywać coraz więcej 
śladów jednego, niepodzielone- 
go Kościoła Chrystusowego. Ta 
jedność, to pojednana różno
rodność”.
Jeszcze trzech księży wygłosiło 
krótkie przemówienia, aby dać 
wyraz posłuszeństwu w służbie 
pojednania. Ks. bp Adam Lepa 
mówił o tym niezwykłym i 
n iepowtarzalnym wieczorze,
który stał się świadectwem, 
także świadectwem nadziei. 
„Nie ma inicjatyw autentycz
nie ekumenicznych, jeśli nie 
rodzą się z miłości. (...) Świat 
dzisiejszy słucha chętnie na
uczycieli, ale idzie za świadka
mi” — powiedział między in
nymi. Ks. bp Szymon zwrócił 
uwagę na znaczenie wspólnoty 
miłości w modlitwie i uwielbie
niu Boga, a także rolę wsłuchi
wania się w Słowo Boże i wy

pełniania go w codziennym ży
ciu. Ks. Jan Hause podkreślił 
znaczenie działania Ducha Świę
tego: ,,(...) gdyby nie zesłanie 
Ducha Świętego, nie mogliby
śmy ani zbierać się razem, ani 
modlić się wspólnie, ani słu
chać razem Słowa Bożego. (...) 
Aby przezwyciężać dzielące nas 
bariery, chcemy budować na 
dobrym fundamencie, założo
nym przez Jezusa Chrystusa. 
Tego fundamentu nie można 
zniszczyć. (...) Poncjusz Piłat 
kazał umieścić na krzyżu Jezu
sa Chrystusa słowa: »Jezus Na- 
zareński, król żydowski«, ale 
Bóg umieścił inny napis: »ZA 
WAS!« Łączy nas wszystkich 
wiara w Jezusa ukrzyżowane
go, który jest pośród nas” — 
zakończył ks. Hause.
Podczas nabożeństwa śpiewał, 
jak co roku, jedyny w Polsce 
chór katolicko-ewangelicki, ze
spół młodzieży oraz Andrzej 
Tranda (solo z gitarą).
Szkoda tylko, że miejscowa pa
rafia baptystyczna, która przez 
wiele lat uczestniczyła wiernie 
w Tygodniach Modlitwy, ostat
nio zdystansowała się i tego 
nie robi. Wypada modlić się i 
oczekiwać, że bracia baptyści 
znowu znajdą się w naszej 
wspólnocie.

W nabożeństwie ekumenicznym w kościele ewangelicko-reformowanym w Zelowie 
uczestniczyło oprócz licznie przybyłych wiernych kilkunastu duchownych różnych wyznań, 

a wśród nich aż czterech biskupów. Przemawia ks. bp Alfons Nossol

9



W e zw a n ie  do m odlitwy

Liturgię tegorocznego Światowego Dnia Modlitwy Kobiet przygotowały 
chrześcijanki z Birmy. Jest to kraj o powierzchni 678 000 km2 i 40 min lud
ności, z której dwie trzecie zajmują się rolnictwem. Ciężkie warunki życia 
powodują ucieczkę chłopów do miast. Rangun, stolica kraju, liczy 2,5 min 
mieszkańców.
W 1948 r., po niemal stuletnim panowaniu Brytyjczyków, Birma odzyskała 
niepodległość, jednakże fakt ten nic przyczynił się do znaczniejszego roz
woju gospodarczego. Dochód narodowy, przypadający na mieszkańca, jest 
jednym z najniższych na świecie. Rząd wspierany przez armię i jedyną w 
kraju partię (o programie socjalistycznym) nie potrafi zlikwidować nędzy 
i unormować sytuacji politycznej i ekonomicznej.
Birmańczycy po raz pierwszy, choć nie na długo, zetknęli się z chrześci
jaństwem w XVI stuleciu. W 1722 r. przybyli tu misjonarze katoliccy, któ
rzy założyli Kościół swego wyznania, a na początku XIX w. rozpoczęła 
pracę amerykańska misja baptystyczna.
Obecnie w Birmie jest 87,2% buddystów i 4,2% chrześcijan (w tym 3,3% 
protestantów, głównie baptystów). Reszta to muzułmanie, wyznawcy religii 
plemiennych i hinduiści.

REDAKCJA

Co roku, w pierwszy piątek 
marca obchodzony jest Świato
wy Dzień Modlitwy Kobiet. W 
tym roku na świecie już po raz 
102, w Polsce zaś po raz 27 
świętowały go kobiety różnych 
wyznań 3 marca. Dla uczestni
czek tych modlitewnych spot
kań wspaniałym i podniosłym 
przeżyciem jest świadomość, że 
na całym świecie, od Wschodu 
do Zachodu, o tej samej popo
łudniowej porze dnia zbierają 
się kobiety różnych kolorów 
skóry, wychowane w różnych 
warunkach i tradycjach, by ty
mi samymi słowy, choć w róż
nych językach, zanosić modły 
do Pana. Zwyczajem jest bo
wiem, że za każdym razem li
turgię tego Dnia — jedną dla 
wszystkich — przygotowują 
chrześcijanki z określonego kra
ju. W tym roku z Birmy.

Polskie chrześcijanki z Kościo
łów zrzeszonych w Polskiej Ra
dzie Ekumenicznej, a czasami 
także katoliczki, urządzają na
bożeństwa w miastach więk
szych i mniejszych: w Pozna
niu i Łodzi, Olsztynie i Słup
sku, Lublinie i Krakowie, Byd
goszczy i Kłodzku, w Tomaszo
wie i Warszawie. W ostatnich 
latach nabożeństwa w stolicy, 
przygotowywane przez Komisję 
Pracy Kobiet Polskiej Rady 
Ekumenicznej, odbywały się 
kolejno w kościołach: bapty
stów, ewangelicko-reformowa
nym, starokatolickim, mariawi
tów, w bieżącym zaś roku miej
scem modlitewnego spotkania 
był piękny kościół Św. Trójcy 
(ewangelicko-augsburski).
Osoby przybyłe na nabożeństwo 
powitał proboszcz parafii, ks. 
sen, Jan Walter, Zaproszenie do

wspólnej modlitwy, pochodzące 
od chrześcijanek z Birmy, i sam 
temat liturgii: ,,Panie, naucz 
nas modlić się!”, uznał on za 
niezwykle bliskie wszystkim 
chrześcijanom i wszystkim bar
dzo potrzebne. Wciąż na nowo 
odkrywana moc modlitwy jest 
pomocą w trudach codziennego 
życia, zbliża do jedynego źró
dła Prawdy, Mocy, Zbawienia, 
jakim jest Bóg.
Właściwe nabożeństwo zostało 
poprzedzone wyświetleniem 
przezroczy, ukazujących krajo
brazy Birmy, życie i problemy 
ludzi. Komentarz Małgorzaty 
Platajs jeszcze bardziej przy
bliżył zgromadzonym kraj, w 
którym powstała liturgia tego
rocznego Światowego Dnia Mo
dlitwy.
,,Wszechmogący Boże, który je
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steś dawcą życia, przychodzi
my do Ciebie w pokorze, aby 
dziękować Ci i wielbić Twoje 
imię. Chcemy czcić Cię za Two
ją miłość, opatrzność, wierność 
i miłosierdzie. Zebrałyśmy się 
tutaj jako dzieci Twojej wiel
kiej rodziny rozrzuconej po ca
łym świecie i chcemy Cię pro
sić, abyś udzielił nam swojego 
Ducha Świętego. Bądź naszym 
przewodnikiem, gdy pragniemy 
wspólnie z siostrami z Birmy 
odczuć głębię, cel i moc modli
twy w naszym życiu” — roz
poczęła nabożeństwo Gabriela 
Bakałarz. Każdy . wers Modli
twy Pańskiej, którą Jezus po
zostawił swoim uczniom i całej 
ludzkości, komentowany był 
kolejno przez uczestniczki na
bożeństwa w kontekście przeby
tych doświadczeń i zarazem ja
ko wskazanie do przezwycięża

nia własnych słabości, budowa
nia życia w przymierzu z Chry
stusem i zgodnie z Jego wolą. 
Kazanie Gabrieli Bakałarz, o- 
parte na Ewangelii św. Łuka
sza (11:1-13), we wnikliwy spo
sób analizowało zadania i misję 
kobiet w dziele doskonalenia 
się, ratowania zagubionych, 
wsparcia dla potrzebujących, 
przypominało, na przykładach 
działalności sławnych ludzi, o 
nieustającej gotowości do służ
by i pamiętaniu o sile modlitwy 
przyczynnej.
,,Ojcze, udziel nam pokoju, 
który tylko Ty możesz dać. 
Natchnij każdą córkę i syna 
mądrością i siłą pochodzącą od 
Ciebie, abyśmy byli czujni na 
to, co przynosi życie, potrafili 
wszystko przyjąć i działać od
ważnie, z wiarą i modlitwą. 
Dziękujemy Ci za nasze siostry

i braci w Chrystusie, którzy są 
rozproszeni po całym świecie. 
Wspólnie z nimi chcemy uży
wać darów, które nam dałeś, i 
razem chcemy budować Twoje 
Królestwo na ziemi. W imieniu 
Jezusa modlimy się: Ojcze 
nasz...”

Wspólna modlitwa i wspólny 
śpiew: ,, Pójdź do Jezusa”, 
„Wierzyć mnie, Panie, ucz”, 
„Chcemy, o Panie, do końca 
być Twoi”. Kobiety różnych 
wyznań, zespolone jedną wia
rą i tymi samymi dążeniami. 
Piękne przeżycie, co roku od
nawiane, powoli buduje wspól
ny gmach ekumenii. Bardzo 
ważna jest w tym dziele rola 
kobiet — nosicielek życia. Po
parta gorącą modlitwą.

K.L.

[Foto: M. Hetmanek]
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WOJCIECH KRIEGSEISEN

Dzieje zboru 
ewangelicko — 
reformowanego 
w Sielcu 
k. Staszowa

CZĘSC t r z e c i a

H I S T O R I A  
B U D Y N K U  
K O Ś C I E L N E G O  
I C M E N T A R Z A

Grupa młodzieży porządkuje teren cmentarza w Sielcu po wykonaniu 
badań sondażowych w 1986 roku. Foto: ks. Mirosław Jelinek

H istorię kościoła ew angelicko-refor
mowanego w Sielcu podzielić trze
ba, zgodnie z danymi, które udało 
się wydobyć z m ateriałów  arch i
walnych, na dwie części. Pierwsza 
— od nie znanych nam  początków 
po rok  1781 — to dzieje w ielokrot
nie przebudowywanego i rem onto
wanego kościoła drewnianego. D ru
ga — to historia nowego kościoła, 
ufundowanego w 1781 roku przez 
księcia wojewodę ruskiego Augusta 
Czartoryskiego; budynek ten do 
dziś oglądać można w Sielcu.
O kształcie i wielkości d rew niane
go kościółka sieleckiego nie zacho
w ały się praw ie żadne inform acje. 
Był to zapewne niewielki budynek 
z bali szalowanych deskami, pokry
ty gontem — podobny w form ie do 
nielicznych zachowanych do dziś 
w iejskich kościołów katolickich, 
zbudowanych z drewna. Wiemy, że 
w 1681 roku, za czasów duszpaster
stw a Daniela S tephanidesa juniora, 
budynek ten pilnie potrzebow ał re 
montu, a przede wszystkim  w ym ia
ny pokrycia dachu, czego podjął się 
jeden z parafian  i patronów  zboru 
sieleckiego — Mikołaj Kotkowski. 
Rem ont ten wykonano, jak  się zda
je, już w 1682 roku.
Podobny rem ont generalny drew 
nianego budynku kościelnego prze
prowadzono znowu na początku lat 
czterdziestych następnego stulecia, 
po uzyskaniu (wspomnianego w po
przedniej części tego szkicu) zezwo
lenia biskupa krakowskiego. W o- 
ryginale tego zezwolenia znaleźli

śmy tylko inform ację, że budynek 
sieleckiego fanum  był drew niany i 
stary, a rem ontow ać go miano m o
do antiąuo, to znaczy tak, aby za
chować daw ną form ę i wielkość. 
K uria biskupia zabezpieczała się w 
ten sposób przed znaną już w tedy 
prak tyką budowy nowego, w iększe
go i na przykład m urowanego ko
ścioła pod pretekstem  rem ontu s ta 
rego.
Z ak t procesu przygotowywanego 
przeciw zborowi sieleckiemu przez 
krakow ską kurię biskupią dow iadu
jemy się jeszcze, że około 1761 roku 
kościół sielecki miał oszklone okna, 
a nad kruchtą, na  dachu osadzony 
był m etalowy krzyż. Teren kościel
ny otoczony był w tedy drew nianym  
parkanem .
W źródłach zna jdu ją się jeszcze in 
ne inform acje o pracach renow a
cyjnych przy kościele, koniecznych 
dla u trzym yw ania drew nianego b u 
dynku w stanie używalności. Żadna 
z nich jednak nie przynosi nam  d a 
nych, na podstawie których m ogli
byśm y ocenić jego wielkość i form ę 
architektoniczną.
Znacznie lepiej udokum entow ana 
jest druga faza istnienia kościoła 
— budynku z łam anego kam ienia i 
cegły, który  w praw ie nie zm ienio
nym kształcie dotrw ał do dziś. U- 
dało się ustalić okoliczności budowy 
nowego kościoła w końcu XVIII 
wieku. W aktach zachowało się n a 
w et pismo starszych zboru sielec
kiego do synodu obradującego w 
Piaskach, w 1778 roku. P atron i sie-

leccy inform owali najwyższą w ła
dzę Kościoła o fatalnym  stanie b u 
dynku kościelnego w Sielcu, który 
według ich opinii nie nadaje się już 
do rem ontu. Donosili też, że August 
C zartoryski zobowiązał się udzielić 
pomocy zborowi przy budowie no
wego, okazalszego budynku kościel
nego. Mamy poważne wątpliwości 
co do rzetelności oceny techniczne
go stanu starego, drewnianego ko
ściółka w Sielcu. Nie mogła to być 
aż tak straszna ruina, skoro rok 
wcześniej — w dniach 1 i 2 m aja 
1777 roku — obradował w nim sy
nod, na którym  uroczyście podpisa
no unię pomiędzy reform ow anym i 
a luteranam i. Na takie uroczyste 
zgromadzenie w ybiera się raczej 
gmachy w dobrym stanie technicz
nym, choćby ze względów reprezen
tacyjnych, nie mówiąc już o bez
pieczeństwie obradujących, w tym  
w ypadku przedstaw icieli obu w y
znań ewangelickich. Słowa o osta
tecznej ruinie kościoła dyktow ała 
raczej członkom sieleckiego K ole
gium Kościelnego nadzieja, że przy 
pomocy Księcia P ana uda się w y
stawić napraw dę imponujący, m u
row any gmach.
Najlepsze pojęcie o wielkości i 
kształcie nowego, m urowanego bu 
dynku kościelnego w Sielcu, w ybu
dowanego przy pomocy Augusta 
Czartoryskiego w 1781 roku, daje 
opis, jaki z polecenia synodu Jed- 
noty M ałopolskiej sporządzili w  
Sielcu Ludwik i Jan  Różyccy w 
dniu 25 lipca 1803 roku, a więc po-
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Jedno z epitafiów (XVIII w.) odszu
kanych w 1986 roku. Foto: Bogdan 
Mackicl

nad 20 lat po zakończeniu budowy. 
Według relacji lustratorów  budynek 
„w ym urow ano” z kam ienia i cegły. 
Posadzkę w ew nątrz ułożono z tafli 
białego kam ienia, z w yjątkiem  „ba- 
bińca”, czyli kruchty, gdzie w y
starczyć m usiała podłoga z desek. 
Nad kruchtą znajdował się chór 
muzyczny, na który prowadziły w e
w nętrzne schody, umieszczone na 
prawo od wejścia do kościoła. Bu
dynek miał 9 oszklonych okien, a 
dach pokryto dachówką „ceglaną”. 
Do wyposażenia kościoła w 1803 
roku należały też dwa dzwony.
Poza dzwonami do wyposażenia 
w nętrza lustratorzy  zaliczyli kazal
nicę i  „stolik”, czyli Stół Pański. 
Oba te sprzęty na stałe p rzykryte 
były ozdobnymi, haftow anym i tk a 
ninami. Na ruchomości kościelne 
składały się jeszcze: pozłacany sreb r
ny kielich, takaż patena, srebrna 
konewka (nalewka) do wina, „fla
sza ośm iokątna” z datą 1642, ow al
na puszka do chleba z p rzyk ry 
ciem, m ała srebrna czareczka oraz 
„woreczek kończysty z bogatej m a- 
te ry ji”.
25 listopada 1817 roku skrom na fa 
sada kościoła sieleckiego wzbogaco
na została m arm urow ą tablicą z in 
skrypcją ku czci, zm arłej przed ro 
kiem w W iedniu, „kolatorki a isto t
nej dobrodziejki tegoż kościoła”, 
Izabeli z Czartoryskich Lubom ir- 
skiej. Odsłonięciu tej pam iątkow ej 
tablicy towarzyszyła podniosła u ro 
czystość w duchu epoki — odpra
wiono nabożeństwo żałobne „w o- 
becności licznie zgromadzonego ludu 
różnego wyznania, przy stosownem 
do okoliczności ubraniu  kościoła i 
katafalku, przy rzęsisto palących 
się ogniach i biciu w dzwony” *— 
iak głosi fragm ent opisu zamiesz
czonego w dodatku do num eru 1 
„Gazety W arszaw skiej” z dnia 3 
stycznia 1818 roku. Panegiryczne 
kazania ku czci zm arłej wygłosili: 
ksiądz A ndrzej Skierski oraz du
chowny ew angelicko-reform ow any z 
Sieczkowa — ksiądz A leksander 
Głowacki. Tablica w m urow ana w 
1817 roku nad drzw iam i kościoła

Załadunek zabytkowych płyt na
grobnych z Sielca, przewożonych 
do lapidarium w Żychlinie. Foto: 
Bogdan Mackiel

zachowała się w dobrym stanie do 
dziś i jeszcze w 1987 roku spoczy
wała przy wejściu na teren kościel
ny. W arto, aby ten potężny blok 
niebieskiego m arm uru  z kunsztow 
nie w ykutym  napisem  wrócił na 
stare miejsce.
We w nętrzu kościoła były jeszcze 
na pewno ławki dla wiernych, za
chowała się też inform acja o b a r
dzo dla św iątyń ewangelickich w 
Polsce charakterystycznych ozdo
bach. 18 września 1866 roku K ole
gium Kościelne, którego prezesem 
był w tedy K onstanty Russocki, po
wierzyło księdzu Adolfowi Szefero
w i „obowiązek zdjęcia blach ' um ie
szczonych na ścianach kościoła o- 
bok am bony i przybicia ich albo w 
kruchcie, lub też położenia ich na 
właściwych grobach według żądania 
osób zain teresow anych”.

Wiadomości o przybijaniu zdobio
nych kunsztownym i wytłoczeniam i 
blach z inform acjam i o zm arłych, 
które w trakcie pogrzebu um iesz
czone były na. trum nie, tam  gdzie 
kiedyś przybijano portre t trum ien 
ny, potw ierdzona jest inform acjam i 
o w ystroju w nętrz innych kościo
łów' ewangelickich, m. in. w Lubli
nie, na Pomorzu (Charbrowo koło 
Łeby). Duża i bardzo in teresująca 
kolekcja tego rodzaju blach t r u 
miennych zachowała się w kościele 
ew angelicko-reform ow anym  w Ze
lowie, trochę podobnych blach o- 
bejrzeć można też w Żychlinie. Nie 
mamy pewności, czy przybijanie w 
kościele zdjętych z trum ien  blach 
było obyczajem wyłącznie ew ange
lickim. Tak czy inaczej, w ydaje się, 
że są to 'interesujące zabytki k u ltu 
ry m aterialnej, związanej z obrzę
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dem pogrzebowym, a zachowane 
resztki tych zespołów blach warto 
poddać ochronie, a nawet nauko
wemu opracowaniu.
Blachy trumienne z kościoła w Siel- 
cu prowadzą nas ku kolejnemu za
gadnieniu tego opracowania — my
ślimy tu o dziejach cmentarza e- 
wangelicko-reformowanego przy ko
ściele w Sielcu. Geneza tego cmen
tarza związana jest niewątpliwie z 
erekcją kościoła, o której nie udało 
się odszukać informacji. Jest to 
jednak w najwyższym stopniu pra
wdopodobne, jako że -nie udało się 
nam odnaleźć w środowisku ewan
gelickim Rzeczypospolitej żadnych 
śladów — żywej w zachodniej Eu
ropie, przede wszystkim we Fran
cji — tendencji do oddzielania już 
w XVI wieku cmentarzy od ko
ściołów. Było to charakterstyczne 
dla hugenockiej obyczajowości dą
żenie, któremu dał też wyraz Jan 
Kalwin w swej ostatniej woli. Nie 
wynikało ono, oczywiście, ze wzglę
dów higienicznych, o których w 
tamtej epoce miano bardzo jeszcze 
mgliste pojęcie, ale było motywo
wane teologicznie. Chciano po pro
stu położyć kres tworzeniu dodat
kowego, obok budynku kościelnego, 
miejsca kultu, jakim w katolickiej 
tradycji był zawsze cmentarz przy
kościelny.
Mimo przyswojenia w'Polsce wielu 
innych obrzędów wywodzących się 
z zachodnioeuropejskiej tradycji re- 
formacyjnej, polski obyczaj pogrze
bowy nie uległ większym zmianom. 
Decydującą w tym rolę przypisać 
można przodującej w ruchu refor- 
macyjnym szlachcie, która pielęgno
wała kult walecznych, „sarmackich” 
przodków, a i sama lubiła podkre
ślać swoje doczesne zasługi. Dlate
go pogrzeby szlachty ewangelickiej 
miały, wbrew zaleceniom genew
skich i francuskich teologów, uro
czysty charakter; utrzymano bogatą 
oprawę obrzędu i tradycje czczenia 
zmarłych ozdobnymi epitafiami, co 
powoli stało się obyczajem nie tyl
ko szlacheckim, ale i. mieszczań
skim.
W swym kształcie pierwotnym sie- 
lecki cmentarz obejmował najbliż
sze otoczenie kościoła i był zapew
ne o około połowę mniejszy od ob
szaru obecnie wytyczonego przez 
kamienny mur ogrodzeniowy. Naj
starsza informacja o funkcjonowa
niu cmentarza pochodzi z 1643 ro
ku, kiedy pochowano tu Maksymi
liana Ożarowskiego. W XVIII wie
ku było to miejsce uroczystych po
grzebów szlacheckich i pastorskich.

Chowano tu patronów zboru sielec- 
kiego — Dębickich, a także innych 
okolicznych właścicieli. ziemskich 
wyznania ewangelicko-reformowa
nego. Wieczny spoczynek znajdo
wali tam członkowie rodzin Bidziń- 
skich, Kosseckich, Kotkowskich, O- 
żarowskich, Malickich, Russockich, 
Konarskich i Swidów.
Najgłośniejsze jednak uroczystości 
pogrzebowe miały tu miejsce 26 
maja 1653 roku i 30 czerwca 1667 
roku. W 1653 chowano w Sielcu 
bardzo uroczyście księdza Tomasza 
Węgierskiego, superintendenta ge
neralnego Jednoty Małopolskiej, za
służonego duchownego i działacza 
ewangelickiego, pochodzącego z ro
dziny, która wydała kilku wybit
nych duchownych i pisarzy. Tomasz 
Węgierski, który po zlikwidowaniu 
zboru w Baranowie przeniósł się 
pod opiekę Żeleńskich, zmarł 26 
kwietnia 1653 roku. ..Potym w Sielcu 
26 maji honorifice jest pogrzebiemy 
przy przytomności sług Bożych i in
szych ludzi zacnych. Przy pogrzebie 
jego na placu dworskim, skąd pro
wadzone ciało jego było, kazanie 
miał ksiądz Jan Latiis, notariusz 
dystryktu krakowskiego. A w ko
ściele ksiądz Daniel Stephanus, kon- 
senior sendomirski. Przy grobie 
miał łacińską oracyją ksiądz Daniel 
Kalaj, gdzie potym ksiądz Daniel 
Siimlerus, dystryktu sendomirskiego 
notariusz, wszystkim przytomnym 
podziękowanie czynił, na które 
symphatice jegomość pan Paweł Że
leński odpowiedź dał”.
Podobna uroczystość, połączona ze 
zjazdem duchowieństwa oraz świec
kich seniorów Jednoty Małopol
skiej, miała miejsce 30 czerwca 1667 
roku. z okazji pogrzebu rezydują
cego od lat w Sielcu miejscowego 
duszpasterza a jednocześnie super
intendenta generalnego Jednoty Ma
łopolskiej, księdza Daniela Stepha- 
nusa vel Stephanidesa seniora, 
zmarłego w Sielcu 15 maja tego ro
ku, .,(...) którego ciało w Panu 
zmarłe honorifice jest pogrzebione 
w Sielcu in ultimo iunii a to in 
praesentia wszystkich braci z dys
tryktu krakowskiego i sendomir
skiego, a z dystryktu lubelskiego 
dwóch — to jest księdza Augusta 
Claudiana, konseniora dystryktu lu
belskiego, i księdza Piotra Cefasa. 
Także in praesentia niektórych ich- 
mościów ex ordine politico i inszych 
(...) na placu kazanie odprawił ksiądz 
konsen.ior dystryktu sendomirskie
go, a w kościele reverendus dominus 
Tomas Petrozelinus, senior dystryk
tu krakowskiego. Przy grobie uczy

nił podziękowanie reverendus do
minus Daniel Kałaj, konsenior dys
tryktu krakowskiego, na które od
powiedział jegomość pan Stanisław 
Karwicki”.
Trzy lata przedtem w Sielcu odbył 
się równie uroczysty pogrzeb wie
loletniej patronki tego zboru, matki 
aktualnego dziedzica, Krystyny z 
Gołuchowskich Dębickiej, wdowy 
po zmarłym kilkadziesiąt lat wcze
śniej Joachimie Dębickim; zacho
wał się drukowany opis obrzędu.
W XVIII i XIX wieku, wraz z kur
czeniem się liczby zborów i cmen
tarzy ewangelicko-reformowanych w 
Małopolsce, mały cmentarz sielecki 
stawał się powoli nekropolią nie 
tylko dla patronów i okolicznych 
ziemian-tego wyznania, ale dla ca
łej prowincji, obok cmentarzy przy 
kościołach w Piaskach koło Lubli
na, Wielkiejnocy koło Krakowa i w 
Szczepanowicach koło Tarnowa. Nic 
więc dziwnego, że okazał się wresz
cie za mały — w 1848 roku zdecy
dowano się obszar cmentarza po
większyć i ksiądz Andrzej Skierski 
ofiarował na ten cel część gruntów 
należących do plebanii sieleckiej. 
Poszerzony teren cmentarza ogro
dzono nowym murem i w tym 
kształcie dotrwał on do dziś. Ostat
ni uroczysty pogrzeb na cmentarzu 
sieleckim miał miejsce w 1938 ro
ku — chowano wtedy księdza Ka
zimierza Szefera, generalnego kape
lana Wojska Polskiego dla wyzna
nia ewangelicko-reformowanego. W 
związku z tą funkcją zmarłego, w 
ostatniej drodze towarzyszyli mu 
przedstawiciele władz państwowych 
i wojskowych, co utrwaliło się w 
pamięci mieszkańców wsi i okolicy. 
W końcu XIX wieku cmentarz sie
lecki był nie tylko miejscem po
chówku nielicznych już małopol
skich wyznawców kalwinizmu, ale 
stał siię także schronieniem dla pa
miątek świetnej przeszłości tego 
wyznania w Małopolsce. Na syno
dach Kościoła Ewangelicko-Refor
mowanego w Królestwie Polskim w 
latach 1884 ,i 1885 zapadły decyzje
0 ostatecznej sprzedaży nierucho
mości kościelnych pozostałych po 
zlikwidowanych w 1849 roku zbo
rach w Wielkiejnocy oraz Sieczko- 
wie i Wielkim Tursku, zastrzeżono 
jednak, że wyłącza się spod tran
sakcji marmurowe tablice epitafijne
1 nagrobki znajdujące się w kościo
łach i na cmentarzach w tychże 
miejscowościach.
Nie udało nam się ustalić, kiedy o- 
statecznie te zabytki przewieziono 
do Sielca. Zostały one zapewne roz
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mieszczone na cmentarzu, cenniej
sze zaś wmurowano w północną 
ścianę budynku kościelnego. Stan 
taki trwał od końca XIX wieku do 
lat sześćdziesiątych bieżącego stule
cia, kiedy to budynek kościelny i 
cmentarz zdewastowano, a zabytko
we płyty epitafijne i nagrobki w 
części zniszczono lub wywieziono, a 
w części przykryto ziemią i gruzami. 
W latach 1986 i 1987 przeprowadzo
no na terenie'cmentarza sieleckiego 
poszukiwania i prace inwentaryza
cyjne siłami młodzieży kościelnej, a 
odnalezione nagrobki oraz płyty e- 
pitafijne zinwentaryzowano i prze
wieziono do lapidarium w Żychlinie 
k. Konina, gdzie na terenie tamtej
szej parafii ewangelicko-reformo
wanej poddawane są zabiegom kon
serwacyjnymi, po których zostaną 
eksponowane. Prace te przeprowa
dzono za zgodą wojewódzkiego 
konserwatora zabytków w Tarno
brzegu, a przede wszystkim obec
nych gospodarzy tego zabytkowego 
zespołu: Kurii Diecezjalnej Sando- 
miersko-Radomskiej oraz rzymsko- 
katolickiej parafii w Koniemłotach, 
która udzieliła daleko idącej pomo
cy organizacyjnej.
Na zakończenie chcielibyśmy jeszcze 
kilka słów poświęcić obiektom dziś 
już nie istniejącym, które jednak w 
historii zboru sieleckiego odegrały 
znaczną rolę. O budynkach takich 
udało się odnaleźć nieco informacji 
w aktach zboru przechowywanych 
w Bibliotece Uniwersytetu .War
szawskiego. Budowle te, wraz z ko
ściołem, cmentarzem i dworem 
właścicieli wsi — Dębickich, two
rzyły pewną całość: ośrodek życia 
zborowego.
Rozpocznijmy od plebanii. Pierw
szy przekaz o istnieniu w Sielcu 
plebanii dla duchownego ewange
licko-reformowanego pochodzi z ro
ku 1633. Wtedy to patron Joachim 
Dębicki obiecał tam „komin wysta
wić sine mora” — jak widać z te
go, musiał to być budynek prymi
tywny i pierwsi sieleccy duszpaste
rze życie mieli niełatwe. W 1638 
roku trzeba go było remontować, 
bo po wyjeździe wygnanego księdza 
Pawła z Żarnowca mocno podupadł 
i nie nadawał się do zamieszkania. 
Wiemy też, że plebania istniała w 
1667 roku, skoro z niej właśnie od
było się wyprowadzenie zwłok zmar
łego Daniela Stephanusa do kościoła. 
Już jednak w kilkadziesiąt lat póź
niej nie było plebanii (być może 
prymitywny drewniany budynek 
spłonął), a duchowni sieleccy w na
stępnych latach mieszkali najpraw

dopodobniej we dworze dziedziców 
wsi. Nowa plebania pojaw-ia się w 
aktach — nie wiemy, kiedy została 
wzniesiona w Sielcu — w końcu 
XVIII wieku. Dokładnie opisuje ją 
lustracja z 1803 roku. Był to wtedy 
solidny, choć drewniany, budynek 
o kilku izbach, na podmurówce i z 
pięterkiem.
Z budynkiem mieszkalnym sąsiado
wały zabudowania gospodarcze ple
banii: stodoła, stajnia, obora pod 
jednym dachem, „pobudynek trzeci 
stajenny”. Dalej mieściły się jesz
cze: „poddasze i piwnic dwie mu
rowanych z kamienia” oraz spich
lerz i szopa. Wszystkie budynki go
spodarcze kryte były strzechą. Ple
bania razem z budynkami gospo
darczymi tworzyła zasobne gospo
darstwo, świadczące o tym, że sie
leccy duchowni zajmowali się nie 
tylko duszpasterstwem. I rzeczywi
ście, wzorem całego polskiego du
chowieństwa wiejskiego tamtych 
czasów, księża byli jednocześnie 
wiejskimi gospodarzami a plebania 
w Sielcu uposażona była bardzo 
hojnie. Należało do niej pole orne 
sąsiadujące z cmentarzem, „Kliniec 
zwane”, pole orne „ku sadowi dwor
skiemu, Stary Sad zwane”, ogród 
przy plebanii i drugi ogród „przy 
budynku starym Russockich”, opo
dal drogi do kościoła. W dalszej od
ległości leżała zagroda chłopska „na 
Stefanowie”, za którą w 1779 roku 
przyznano plebanii 15 morgów zie
mi, oraę łąka „za Stefanowem, w 
miejscu Pluskawa zwanym”. Wszy
stkie te użytki pozwalały, obok do
chodów w gotówce i naturaliach, na 
dostatnie życie sieleckim duchow
nym w XVIII, XIX a zapewne i w 
XX wieku.

Wydaje się, że poza tymi budynka
mi i gruntami, w skład zespołu sie
leckiego wchodziły jeszcze inne o- 
biekty. Mogły to być mieszkalne 
zabudowania, wznoszone przez po
szczególne rodziny szlacheckie dla 
pomieszczenia się w czasie poby
tów w Sielcu, związanych z uro
czystościami świątecznymi. Lustra
cja z 1803 roku wspomina taki bu
dynek, nazywając go „budynkiem 
starym Russockich”; wiemy, że ta 
rodzina od dawna należała do sie- 
leckich parafian, choć gospodaro
wała w dość odległych, dziedzicz
nych Russochach. W koresponden
cji księdza Andrzeja Skierskiego z 
XIX wieku znaleźliśmy też wzmian
kę o budynku tzw. jednockim w 
Sielcu. Był to dworek ofiarowany 
Jednooie Małopolskiej przez jedne
go z jej patronów, Rafała Konar
skiego, i służył gościom przybywa
jącym na zjazdy synodalne. Podob
ne zabudowania i wcześniej służyć 
mogły podobnym celom, wykorzy
stywane przez przyjezdnych, ucz
niów i żołnierzy w XVIII wieku, 
wreszcie przez ludzi starych, którzy 
osiadali w bliskości kościoła i dusz
pasterza, szukając tu religijnej po
ciechy, o którą było trudno gdzie 
indziej. Byłaby to wyraźna analo
gia do identycznych zabudowań, o 
których wiemy, że powstawały w są
siedztwie większych zborów mało
polskich, np. w Chmielniku czy w 
Szczepanowicach. Podobnie jak one, 
należał Sielec do tych ośrodków, w 
których przechowała się najdłużej 
tradycja reformacji szlacheckiej, 
wiejskiej, tak charakterystycznej dla 
Rzeczypospolitej XVI — XVIII wie
ku.
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WARSZAWSKIE FIRMY EWANGELICKIE

TADEUSZ WŁADYSŁAW ŚWIĄTEK

Piekarnie braci Rode

Nazwisko Rode w takiej pisowni spotkać można jesz
cze dziś we Francji, Niemczech, Danii, a nawet Ho
landii. Pierwszym, który je rozsławił poza granice 
własnej ojczyzny, był skrzypek francuski, Pierre Rode 
(1774—1830), kompozytor, twórca koncertów i capri- 
ciów skrzypcowych, nadworny skrzypek cesarza Na
poleona I Bonaparte.
Początek polskiej linii, wywodzącej się ponoć z mia
steczka Pattingen w Królestwie Hanowerskim, dał 
Karol Frycz Rhode (1713—1791), aptekarz, mieszkający 
w Warszawie, przy ul. Nowomiejskiej 169. Nie zna
my dokładnej daty jego urodzin ani śmierci, nie wie
my również, z kim był żonaty. Nie można tych da
nych ustalić z braku dokumentów. Nieco więcej wie- 
my o jego synu, Krzysztofie Henryku Rhode1, który 
przez trzydzieści lat był prowizorem w aptece Kazi
mierza Fryzego, konsyliarza JKM, przy Krakowskim 
Przedmieściu. W dokumentach zboru ewangelicko- 
-augsburskiego w Warszawie zachowały się podpisy 
ich obu, co wskazuje na fakt, że zaliczali się do zna
mienitszych obywateli naszego miasta -i działaczy Ko
ścioła.
Krzysztof H. Rhode rozstał się z apteką Fryzego w 
1776 r., tj. po otrzymaniu nominacji na aptekarza kró
lewskiego przy ówczesnym monarsze, Stanisławie Au
guście Poniatowskim. Musiał być dobrym i sumien
nym pracownikiem, który nie zawiódł nigdy swego 
pryncypała, skoro ten poświęcił mu następujący zapis 
w testamencie:
...Imć Panu Rhodemu, aptekarzowi teraz Jego Kró
lewskiej Mości, a mojemu kochanemu prowizorowi, 
przeszłemu z apteki mojej, za jego szczery afekt ku 
mnie, wszelkie usługi i prace przy robieniu znacznej 
dla mnie fortuny et in vim gratitudimis naznaczam ze 
srebra jako niżej: dwie skrzyneczki, dwa dzbanki, je
den do kawy wielki, drugi do mleka i jeden szpilszal 
(właśc. spulschale, tzn. miseczka — przyp. autora) do 
płukania farfurek (czyli porcelany).
Krzysztof H. Rhode miał dwoje dzieci: syna Gottlie- 
ba i córkę Annę Rozynę. Datę ich urodzin można ob
liczyć na podstawie Księgi konfirmantów, z której 
wynika, że Anna konfirmowana była dnia 12 kwiet
nia 1781 r. przez pastora Fryderyka Cerullego, a jej 
brat w październiku tego samego roku przez pastora 
Gottlieba Ringeltaube’a. W owym czasie młodzież 
przystępowała do konfirmacji w wieku czternastu j 
lat, co było regułą, można więc przypuszczać, bez oba
wy popełnienia większego błędu, że Anna i Gottlieb 
urodzili się ok. 1767 r.
Gottlieb Rhode został kupcem i ożenił się z Dorotą 
Klossin (ur. 1771 r.), z którą miał czworo dzieci: Ber
narda Daniela (1790—1894), Samuela Krzysztofa (1792 
—1823), Piotra Krystiana (1794—1859) i Dorotę (1809— 
ok. 1870). Jego córka, wspomniana wyżej Dorota, nie

wyszła za mąż, mieszkała początkowo w domu Amelii 
Lilpop na rogu ulic Długiej i Bielańskiej, a następ
nie przy Nowym Swiecie w pałacu hr. Zamoyskich. W 
spisach mieszkańców Warszawy z połowy ubiegłego 
wieku figurowała jako bona.
Wnuk Gottlieba, Daniel Filip Rode (1843—1906), piszą
cy już swe nazwisko bez niemego „h”, żonaty z Ju
lianną Joanną z Pflanzów (1841—1914), syn Bernarda 
Daniela, zmarłego w wieku 104 latv (1894), i Frydery
ki z domu Ruppel, nie był z zawodu ani aptekarzem, 
ani kupcem, jak jego pradziad i dziad, lecz majstrem 
młynarskim i we wsi podwarszawskiej Koło posiadał 
pod numerem 155 wiatrak drewniany z szerokimi 
śmigłami, jakich wiele wyrastało na pagórkowatej 
Woli, Kole, Czystem i Powązkach.
W końcu dziewiętnastego wieku dobra ziemskie Wiel
ka Wola, Koło i Czyste, należące do Poraj-Biernac- 
kich, zostały przyłączone do Warszawy, a rozwijający 
się dynamicznie i ekspansywnie przemysł pochłonął 
grunty orne i łąki. Miejsce wiatraków 'zajmowała 
stopniowo zabudowa miejska, mieszkalna i fabryczna, 
architektonicznie uzależniona od zamożności- inwesto
rów.
Właśnie we wsi Koło przyszli na świat bohaterowie 
niniejszego artykułu, Ludwik i Edward Rode — sy
nowie Daniela. Pierwszy z nich urodził się 10 stycz
nia 1875 r. W wieku ośmiu lat, 18 sierpnia 1883 r., za
pisany został do szkoły elementarnej zboru ewange
licko-augsburskiego przy ul. Młynarskiej 10, zwanej 
„szkołą przy cmentarzu”. Dwa data później, 28 lutego 
1885 r., przyszedł na świat jego młodszy brat, Edward. 
I on, gdy nadszedł czas, w 1893 r. pomaszerował do 
tejże szkoły. W tym czasie rodzina Rode przeniosła się 
z ciągle jeszcze podwarszawskiego Koła na warszaw
ską Wolę i zamieszkała przy ul. Młynarskiej 41. Po 
ukończeniu szkoły elementarnej obaj bracia uczęsz
czali do szkół handlowych i równocześnie rozpoczęli 
praktykę w piekarni Karola Michlera przy Zakładach 
Zbożowych na ul. Wolskiej 40.
Po uzyskaniu patentu mistrza kunsztu piekarskiego 
Ludwik Rode przy finansowej pomocy ojca otworzył 
w 1905 r. w Warszawie, przy ul. Błońskiej 3, własną 
firmę pod nazwą „Piekarnia Węgierska”, a około 
1909 r. przeniósł ją do wybudowanego przez siebie 
domu przy ul. Burakowskiej 17 (nr hip. Powązki 25F), 
Był już wówczas pełnoprawnym członkiem prastarego 
cechu piekarzy miasta Warszawy, mającego swą sie
dzibę przy ul. Nowy Świat 17, co dawało szerokie mo
żliwości działania, przede wszystkim zaś umożliwiało 
zakup mąki po cenach hurtowych, a posiadanie ta
niego surowca to rzecz niezmiernie ważna.

1 F. Giedroyć: Materiały do dz ie jów  farm acji  w  d aw n ej  
Polsce. Spis ap tekarzy  (w. XIV—XVIII). W arszawa 1905.
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Ludwik Rode (1875—1916) z żoną Amalią z Bomertów 
(1884—1929). To i pozostałe zdjęcia ze zbiorów T. 
Świątka

Ulica Burakowska, przy której Ludwik Rode założył 
piekarnię, w początkach naszego stulecia leżała na 
rubieżach W arszawy, biegnąc od ul. Powązkowskiej 
do P lanty  Drogi Żelaznej Obwodowej, jak patetycznie 
określano w ówczesnych przew odnikach po W arszawie 
bocznicę kolejową późniejszego Dworca Gdańskiego. 
Była to raczej dzielnica uboga, zam ieszkana p rze 
ważnie przez robotników  kolejowych i ogrodników 
prowadzących plantacje kw iatów  ogrodowych i n a 
grobnych. P iekarn ia Ludw ika Rode, mieszcząca się 
na części daw nej posesji Szyi F inkla, graniczącej z 
garbarnią Weigla i położonej mniej więcej w połowie 
ulicy, była jedyną p iekarnią w tej okolicy. Roztaczała 
wokoło zapach świeżego chleba, a famę o jej w yro
bach przekazyw ali sobie z ust do ust tu te jsi m iesz
kańcy. Zgodnie z nazwą swego zakładu, jego w łaści
ciel oferował konsum entom  — oprócz tradycyjnych 
wypieków — w yroby węgierskie w postaci m. in. 
okrągłych pszennych chlebków, które znacznie wcze
śniej zawojowały stolicę cesarstw a austro-w ęgierskie- 
go — W iedeń — i były w ypiekane niem al przez w szy
stkie tam tejsze piekarnie. Dwa razy dziennie pięć 
furgonów „P iekarn i W ęgierskiej” z ul. Burakow skiej 
toczyło się po mieście, rozwożąc do sklepów jej w y
roby w bogatym  asortym encie. Można je też było n a
być w sklepie firm owym  przy p iekarni. W śród insty
tucji zaopatrujących się u Rodego w pieczywo był 
również Szpital Ewangelicki przy ul. K arm elickiej.

W 1906 r. Ludw ik Rode uczestniczył w doniosłym w y
darzeniu, a mianowicie w inauguracji działalności Z a
wodowego Związku Właścicieli P iekarn i w W arsza
wie, którego pierwszym  prezesem  jednogłośnie w y
brany został Karol M ichler, w ybitny wolski przem y
słowiec, z zawodu m łynarz. P isałem  już o nim w tym  
cyklu.

W m aju 1909 r. Ludwik Rode stanął na ślubnym  ko
biercu z Amalią z Bomertów (ur. 1884 r.), pochodzącą 
z zamożnej rodziny ziem iańskiej, w łaścicieli m ajątku  
Chlebotki w Płockiem. M ałżeństwo z posażną panną 
pozwoliło mu na otwarcie jeszcze jednej p iekarni w 
W arszawie, tym  razem  przy ul. Dzikiej 75, na co 
w skazuje Warszawska książka adresoioa (1907—1908). 
Państw o młodzi po w ykupieniu na własność domu 
przy ul. B urakow skiej 17 zamieszkali w nim na stałe.

W tym  czasie usamodzielnił się drugi z braci, Edw ard 
Rode, który powołany do arm ii rosyjskiej na przeło
m ie lat 1904—1905 brał udział w wojnie rosy jsko-ja
pońskiej. W 1910 r. założył piekarnię początkowo na 
Powązkach, a następnie na Sielcach (obecnie część 
Czerniakowa w dzielnicy Dolny Mokotów), przy ul. 
Sieleckiej 42, co uwidocznia Spis abonentów Towa
rzystwa Akcyjnego Telefonów Cedergren  (W arszawa 
1910—1911). Jak  z tego wynika, nowo uruchom iony 
zakład miał telefon, co go w jakim ś sensie nobilito
wało, zwłaszcza że w tej części m iasta aparaty  telefo
niczne były rzadkością. Przy p iekarni został urządzo
ny sklep z rzędam i drew nianych półek i m iejscam i 
na wiklinowe kosze oraz potężną, królującą w nim 
ladą. Wśród klientów  Edw arda Rodego znaleźli się 
m. in. właściciele okolicznych folw arków  — sieleckie- 
go i czerniakowskiego, a przede wszystkim  ludzie z 
bliższego i dalszego sąsiedztwa, należący do różnych 
w arstw  społecznych. Z lektury  ksiąg adresowych w y
nika, że w pobliżu żadnej innej p iekarn i nie było. Jej 
wypieki nabyw ali więc zarówno ci zamożniejsi, z oko
lic ul. Belwederskiej i Dolnych Łazienek, gdzie też

Edward Rode (1885—1923)
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Wdowa po Edwardzie Rode — Helena z Libeltów 
(1885—1944) z dziećmi: Władysławem, Eugenią i Ali
cją. Zdjęcie z 1923 roku

znajdow ały się koszary, jak  i ubożsi, przeważnie ro 
botnicy z m ałych fabryczek i drobni rolnicy. P iek a r
nia pracow ała pełną parą, wkrótce posiadała już w ła
sny transpo rt w postaci konia i specjalnie przystoso
wanego do przewozu pieczywa furgonu, a to pozw a
lało sprzedaw ać pieczywo w centrum  m iasta.
Dnia 22 lipca 1911 r. w w arszaw skim  kościele ew an
gelicko-augsburskim  Edw ard Rode zawarł związek 
m ałżeński z Heleną z Libeltów, có rk ą ' znanego po
wszechnie i szanowanego obywatela Mokotowa, Jana 
W ilhelma Libelta, potom ka stare j i dawno notow anej 
w W arszawie rodziny (znanej także Czytelnikom 
„Jednoty” z mojego wcześniejszego artykułu). O dtąd 
produkcją i zaopatrzeniem  w m ąkę zajmował się Ed
w ard, a jego m ałżonka prow adziła rachunki. M ałżon
kowie m ieszkali przy ul. E lektoralnej 6, w kam ienicy 
Anny Scheibler, i codziennie dojeżdżali do swej pie
karn i m aleńkim  jednokonnym  powozikiem. Stanowiło 
to znaczną niedogodość, zaczęli się więc zastanaw iać 
nad przeniesieniem  na Górny Mokotów, z którym  H e
lena związana była em ocjonalnie. P lany te jednak ze
szły na dalszy plan, gdy na św iat zaczęły przychodzić 
dzieci, k tórych było czworo: W ładysław Edw ard (ur. 
23 m aja 1912 r.), S tefan Brunon (ur. 12 w rześnia 
1913r.), Eugenia (ur. 22 listopada 1914 r.) i Alina (ur. 
25 września 1922 r.). Drugi z kolei syn, S tefan B ru
non, żył niecały rok i zm arł 30 m aja 1914 r.
Zbliżała się pierw sza wojna światowa, rosyjskie w ła
dze zaborcze powołały do wojska obu braci, Ludw ika 
i Edw arda Rode. Obaj też znaleźli się na froncie. W 
W arszawie zostały ich żony — Amalia i Helena. Ta 
ostatnia, choć m iała małe dzieci, m usiała zająć się in 
teresam i, by zapewnić byt rodzinie.
Ludwik Rode po dostaniu się do niewoli niem ieckiej 
znalazł się we F rankfurcie nad Menem, gdzie w 1916 r. 
zm arł. Został pochowany na miejscowym cm entarzu 
ew angelickim . W rok później wdowa po nim, Am alia 
z Bom ertów Rode, wyszła pow tórnie za mąż za Wło
dzim ierza Żytkowa.
Po wielu perypetiach, w końcu 1918 r. powrócił szczę
śliwie z Rosji Edw ard Rode z częścią ocalonych wręcz 
cudem  oszczędności, zdeponowanych w banku ode- 
skim. Sprzedał dobrze prosperującą, lecz n iefo rtun
nie położoną, p iekarnię przy ul. Sieleckiiej i nabył inną 
— na Mokotowie, przy ul. Puław skiej 11. Rodzina 
zam ieszkała w domu, przy ul. S tarościńskiej 1.
Od końca X IX  w. Mokotów słynął z dobrego pieczy
wa, działało tu  bowiem kilka konkurujących ze sobą 
piekarni. P iekarn ia Edw arda Rode tę konkurencję w y
trzym ała. W 1920 r. zakład przy ul. Puław skiej został 
sprzedany, a w jego miejsce Rode nabył od Jakuba 
W ilda (ewangelika) większą p iekarnię o nazwie ^No
wy W ersal”, mieszczącą się w podwórzu domu m ał
żonków Kobei, przy ul. M adalińskiego 55 (kol. Moko
tów 5), posiadającym  oddzielny wjazd od ul. K w iato
wej. Była ona znacznie nowocześniejsza od poprzed
niej i wyposażona w angielskie m aszyny i urządze
nia. Jak  przed wojną, posługiwano się transportem  
konnym . Ogólnie ciężka sytuacja zbożowa w k raju  
spowodowała, że tylko w ybrane zakłady piekarskie 
otrzym ywały deputaty am erykańskiej i kanadyjskiej

mąki. Te nadchodzące zza oceanu transporty  były roz
dzielane przez M inisterstw o H andlu i Przem ysłu nie
podległej Polski i za pośrednictw em  cechu piekarzy, 
przy czynnym udziale Związku Zawodowego W łaści
cieli P iekarn i w RP, którego przewodniczącym  był 
w tedy F ryderyk  Schimming, a po nim  G ustaw  W an- 
del (obaj ewangelicy), trafia ły  do większych zakła
dów. M isja A m erykańska ds. P roduktów  Zbożowych 
nadzorowała zarówno samo rozdawnictwo, jak i w y
piek. Liczni m łynarze i piekarze kw aterow ali u sie
bie Am erykanów. W . kilkupokojowym  m ieszkaniu 
obok piekarni, przy ul. M adalińskiego 55, zajm ow a
nym  przez rodzinę Edw arda Rode, znalazła się rów 
nież przedstaw icielka ofiarodawców.
Dzięki am erykańskiej mące p iekarn ia prosperow ała, 
a  jej wyroby cieszyły się, jak  dawniej, dużym pow o
dzeniem, chociaż na Mokotowie działały w tym  cza
sie cztery inne znane p iekarnie: Tschirschnitzów , Sus- 
dorffa, W andla i Goethla, również ewangelików, i 
kilka pom niejszych, m. in. M agiery, W asiutyńskiego 
i Kałasy.
Przeżycia w ojenne poważnie nadw ątliły  zdrowie Ed
w arda Rodego, który po długiej chorobie zm arł 24 
czerwca 1923 r. w w ieku 39 lat. W „K urierze W ar
szaw skim ” n r 175 z 26 VI 1923 r. ukazał się stosowny 
nekrolog, a następnego dnia na cm entarzu ew angelic
ko-augsburskim  w W arszawie odbył się pogrzeb. Ed
w ard Rode spoczął w zachowanym do dzisiaj grobie 
rodzinnym  w alei 12 (nr 63), założonym w 1818 r. W 
dwa la ta  po nim, 1 stycznia I925r., w  Szpitalu Dzie
cięcym im. K arola i M arii na Woli, zm arła jego có
reczka Alina, licząca 3 la ta  i 3 miesiące. W dowa po 
Edw ardzie pozostała z dwojgiem m ałych dzieci i sa
ma zajęła się prowadzeniem  piekarni, k tóra w  d a l
szym ciągu w ystępowała w adresografii w arszaw skiej 
jako „Nowy W ersal”, dla odróżnienia od p iekarn i 
„W ersal” działającej od początku naszego w ieku w 
alei Szucha.
W tym  okresie p iekarnia na dalekiej ul. Burakow skiej, 
należąca do Amalii Rode, z drugiego męża Żytkow, 
prowadzona przez p. K unke (o nie ustalonym  imieniu), 
została sprzedana Stanisław ow i Białkowi, w którego 
rękach przetrw ała do naszych czasów. Amalia Żytkow 
osiadła w należącym  do jej b ra ta  m ajątku  Chlebotki, 
skąd w czasie w ojny w yruszył do Legionów jej uko
chany bratanek , Ju liusz Bom ert; tam  też przed 1930 r. 
um arła. Pozostała po niej reprodukow ana fotografia. 
W roku 1929 także Helena Rode sprzedała swoją p ie
karn ię w raz ze zgodą na używanie dotychczasowej

Dokończenie na str. 21
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MYŚLANE N O C Ą

Świat zgiełkliwy, agresywny, 
natrętny. W dzień odbieram go 
jako wrogi. Wrogi wobec kogo? 
Odpowiem, że wobec mnie. Od
powiesz, że wobec ciebie. W 
autobusie, urzędzie, kolejce. 
Człowiek — istota niepożądana 
dla innych ludzi. A tu Dom. 
Mój, nasz, własny, przyjazny. 
Azyl? Nie, niezupełnie, bo na 
stole pudełko z hałasem. Obok 
drugie — z hałasem i migają
cym zgiełkiem dla oczu. Zza 
ścian szum informacyjny z pu
dełek sąsiadów. Nie wolno u- 
ciec. Trzeba wiedzieć jak naj
szybciej, co się gdzie stało: za
machy bombowe, strzelający do 
dzieci szaleniec, porwanie sa
molotu, zabicie zakładników, 
porwanie polityka - dziennika
rza - przemysłowca, samospale- 
nie, demonstracje, manifestacje, 
pałki, kamienie, czołgi, tortury, 
gwałty, przesłuchania, wyroki, 
egzekucje, zwłoki, trupy ludz
kie, czyjeś ciała... Zbita masa. 
Mam to w domu, przed sobą, 
skapujące z radia i telewizji na 
moją wykładzinę, na której 
wśród tego wszystkiego bawią 
się wnuki. Świat agresywny, 
wrogi, już nie tylko tam, na ze
wnątrz, skąd się ucieka do Do
mu, ale z własnej woli wpusz
czony do środka, dopuszczony 
do poufałego obcoioania w ro
dzinie. I tak dzień w dzień. Do
piero nocą...
Nocą daje się to trochę oswoić. 
Kipiel przestaje wrzeć i świat 
podpływa do brzegu tapczanu 
spokojniejszą falą. Można spró
bować wyłowić jakiś obraz i 
obejrzeć go w ciemności i ciszy. 
Dzisiejszej nocy z informacji o 
śmierci tysięcy, udało mi się 
wyodrębnić jednego zmarłego 
człowieka. Z tej masy urato
wać czyjąś godność. Przywłasz
czam go sobie na tę noc. O nim 
jednym chcę myśleć, nad nim 
się pomodlić. Jego bliscy — je
śli tacy są — niech nie mają

Śmierć każdego człowieka u- 
mniejsza mnie, albowiem je
stem zespolony z ludzkością. 
Przeto nigdy nie pytaj, komu 
bije dzwon: bije on tobie

John Donnę (1573—1631)

mi za złe. Nie ich wyręczam w 
czuwaniu. Wyręczam świat. Mi
liony teleogłupionych, z ogłu
szonym sercem, zalanych pu
stosłowiem. Tych, którzy prze
stali myśleć i czuć, którym po
kazuje się dziesiątki bezimien
nych trupów, setki anonimo
wych zwłok, tysiące składowa
nych ciał, a oni nie protestują 
— nawet wewnętrznie — bo za
tracili poczucie, że ta masa 
składa się z osobnych istot, a 
każda z nich jest cząstką każ
dego z nas.
Nie wiem, kim był ten czło
wiek. Może nie wierzył w mo
jego Boga. Może serce jego by
ło zatwardziałe. Cóż z tego. U- 
marł. I zdarzyło mu się umrzeć 
zbiorowo. Nie na wojnie, a jed
nak jako cząstka tłumu, bez 
godności. Coś. Coś bez imienia, 
startego wraz z innymi bez
imiennymi na pulpę do nakar
mienia trzody ludzkiej. Później 
być może odnalazła go rodzina, 
stał się z powrotem kimś, nie
powtarzalnym, nieodżałowanym 
w swojej odrębności. Nam prze
kazano wieść o jego śmierci w 
informacyjnym pośpiechu i 
była to wieść o mnóstwie śmier
ci, z jego śmiercią niedbale 
wklepaną w tę masową śmierć. 
Wydany został na łup gapiów z 
całego świata, pokazano jego 
ciało byle jak, było jednym z 
wielu byle jakich ciał, pozba
wionych nie tylko godności u- 
mierania, ale również intymno
ści bycia umarłym.
Czy popadam w szaleństwo po
stulowania powrotu do czasów, 
gdy wieści ze świata przyjeż
dżały kolaską z panem bratem 
i każda z nich tygodniami by
wała z zadziwieniem i poszano
waniem rozważana, roztrząsa
na, oglądana ze wszystkich 
stron i z wielu punktów widze
nia? Niekoniecznie. Tej nocy, 
pochylona nad obcym umarłym

człowiekiem, chcę tylko wyr
wać wykoślawionemu światu, 
jaki udało nam się ulepić z tylu 
dobrych, zdrowych, prostych 
części, chcę wyrwać odebrane 
mnie i temu człowiekowi po
czucie człowieczeństwa, poczu
cie zespolenia z ludzkością. 
Chcę oczyścić się z ekscytacji 
makrokatastrofami. Chcę, by 
kataklizmem była dla mnie 
śmierć jednego obcego człowie
ka. Nie życzę sobie, by moja 
wrażliwość i chęć niesienia po
mocy budziły się dopiero na 
hasło: „zginęły dziesiątki tysię
cy osób!” Nie zachwyca mnie 
solidarność ludzi wyzwalana na 
wieść o spektakularnej maso
wej tragedii gdzieś daleko, a 
bierna wobec tragedii jednost
ki tuż obok. Im bliżej zresztą 
tego nawiedzonego miejsca, tym  
dziwniejszy kształt solidarno
ści, aż do przepoczwarzenia się 
io postać hieny i szakala.
Środki masowego przekazu 
przekazują masom — masę, zbi
tą miazgę z wszystkiego. Zycie 
tak przekazane przestaje być 
rzeczywiste, ludzie są jak sta
tyści w gigantycznym filmie. I 
w taki właśnie sposób zaczyna
my widzieć nie tylko to i tych, 
co daleko, ale również to i tych, 
ćo blisko. Czy zatrzymam się 
choćby myślą nad zabitym sta
tystą? Czy pomyślę: „mój brat”,
0 fantomie stojącym przede 
mną io kolejce?
„Przeto nigdy nie pytaj, komu 
bije dzwon...” Poeto Johnie 
Donnę, już nie pytam. Przesta
łam nawet rozumieć, co chcia
łeś powiedzieć mówiąc: „...bije 
on tobie”. Oglądając telewizję, 
słuchając radia, czytając prasę, 
nie czuję się umniejszona ni
czyją śmiercią. I tylko niekiedy 
nocą, gdy rzeczy i ludzie po
wracają do sobie właściwych 
kształtów, gdy słowa nabierają 
pierwotnych znaczeń, odzyskuję
1 ja swoją chrześcijańską toż
samość. Odzyskiwać chrześci
jańską tożsamość dzięki nocne
mu myśleniu, odzyskiwać ją w 
niedzielę w kościele, znaczy 
mieć ją obluzowaną, nieprzyle- 
gającą, dyspozycyjną — bo 
zdejmowalną. A co z tymi, któ
rzy nie otwierają Biblii, w na
bożeństwie uczestniczą tylko 
ciałem i nie myślą nocami? Co 
z nimi? Co z nami wszystkimi?

Wanda Mlicka
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Pokłosie milenium chrztu Rusi
Tysiąclecie chrztu Rusi Kijowskiej, 
obchodzone uroczyście w zeszłym 
roku również w naszym kraju, spo
wodowało wzmożone zainteresowa
nie wydawców chrześcijaństwem 
wschodnim. Czytelnikom „Jednoty” 
pragnę przedstawić i polecić cztery 
książki poświęcone problematyce 
Kościołów wschodnich, ich teologii, 
historii i wpływom kulturalnym. 
Dla większości współczesnych Pola
ków, a w szczególności dla ewange
lików, chrześcijaństwo wschodnie 
pozostaje egzotyczne i obce, chociaż 
znaczną część obszarów dawnej 
Rzeczypospolitej zamieszkiwali pra
wosławni, unici oraz wierni obrząd
ku ormiańskiego, a i dzisiaj na tzw. 
mozaikę wyznaniową Polski skła
dają się prawosławni, grekokatolicy 
i niewielkie skupiska Ormian. W 
dobie ekumenizmu dla wielu chrze
ścijan na Zachodzie stało się jasne, 
że chrześcijanie wschodni wraz ze 
swoją tradycją mogą odegrać istot
ną rolę w dialogu, którego celem 
jest odnowa całego Kościoła. W 
Polsce tego rodzaju otwarcie się na 
myśl chrześcijańskiego Wschodu 
można dostrzec przede wszystkim 
w środowiskach katolickich.
Już we wrześniu 1985 roku Kato
licki Uniwersytet, Lubelski zorgani
zował sympozjum na temat Dzieło 
chrystianizacji Rusi Kijowskiej oraz 
jej konsekwencje kulturowe dla 
krajów i narodów Europy Środko
wo-Wschodniej. Część referatów 
wygłoszonych na tym sympozjum 
została udostępniona czytelnikom 
przez Redakcję Wydawnictw KUL 
w tomie przygotowanym do druku 
przez Ryszarda Luźnego *. W książ
ce zamieszczono 18 rozpraw nauko
wych dotyczących całego okresu 
dziejów chrześcijaństwa wschodnie
go wśród Słowian: od działalności 
Cyryla i Metodego do czasów dzi
siejszych. Oto wybrane tematy o- 
pracowane przez specjalistów i opu
blikowane w oma wdanej książce: 
polsko-ruskie stosunki wyznaniowe 
z XI i XII wieku, myśl eschatolo
giczna Rusi Kijowskiej, religijność 
rosyjska w świetle przysłów, szkol
nictwo i działalność wydawnicza 
zakonu bazylianów, symbolika chrze
ścijańska w twórczości Dostojew
skiego, motywy metafizyczne we 
współczesnej liryce rosyjskiej, u

kraińska literatura chrześcijańska, 
ekumeniczny wymiar polskich 
związków Włodzimierza Sołowjowa. 
Szczególnie cenne są rozprawy o 
unitach, w tym opracowanie o ma
ło znanych dziejach i dniu dzisiej
szym grekokatolików węgierskich. 
Również Ryszard Luźny, niestru
dzony badacz chrześcijaństwa na 
Rusi oraz orędownik „ruskiej” spra
wy w historiografii polskiej, przy
gotował do druku antologię staro- 
ruskich i rosyjskich tekstów lite
rackich 1 2 * * * * *, dokumentujących ducho
we i religijne życie naszych wscho
dnich sąsiadów od chwili powsta
nia najstarszych zabytków literatu
ry (Xw.) do czasów współczesnych. 
Część pierwsza antologii zawiera 
najstarsze legendy i podania doty
czące m. in. wędrówki apostoła An
drzeja po ziemiach ruskich, powsta
nia pisma słowiańskiego, chrztu 
księżny Olgi, pierwszych męczenni
ków za wiarę, życia i działalności 
księcia Włodzimierza, powstania 
najstarszych klasztorów i działalno
ści świętych mnichów. W części 
drugiej zamieszczono wybór rosyj
skich legend ludowych o głębokim, 
duchowo-etycznym przesłaniu. Bo
haterami tych pięknych, urzekają
cych swą prostotą opowieści są czę
sto postacie biblijne, w tym Jezus 
i Jego uczniowie. W tej części znaj
duje się również opowieść o niewi
dzialnym grodzie Kitieżu, legenda 
związana z postacią księcia Jurija 
II (1189—1237). Jej tytuł stał się za
razem tytułem publikacji. W trze
ciej części znajdują się teksty no
wożytnych pisarzy rosyjskich (Mi
kołaj Leskow, Mikołaj Niekrasow, 
Fiodor Dostojewski, Lew Tołstoj, 
Antoni Czechow, Iwan Bunin, Leo
nid Leonow i in.), dokumentujące 
ciągłość tradycji rosyjskiej ducho
wości chrześcijańskiej. Ostatnim 
tekstem z tej grupy jest opowieść 
o tym, jak ikona Matki Bożej przy
była do Włodzimierza — urzekają
cy utwór współczesnej pisarki ro
syjskiej Wiery Panowej (1905— 
1973). Omawiana książka przybliża 
czytelnikom polskim duchowość na
rodów wschodniej Słowiańszczyzny, 
ukazuje jej korzenie oraz związki 
współczesnej kultury z chrześcijań
ską przeszłością. Uzupełnieniem 
tekstów antologii są starannie do

brane ilustracje czarno-białe i 
barwne.
Liturgiczne teksty wszystkich Ko
ściołów chrześcijańskich zawierają 
fragmenty dotyczące sakramentu 
Wieczerzy Pańskiej. W różnych tra
dycjach kościelnych spotykamy się 
z różnymi nazwami: w Kościele ka
tolickim mówi się o liturgii eucha
rystycznej, która jest częścią tzw. 
kanonu Mszy świętej. Ewangelicy 
stosują liturgię sakramentu Wie
czerzy Pańskiej, określoną przez a- 
gendy lub rytuały (nasz Kościół w 
Polsce posługuje się Agendą Gdań
ską z 1637 r.). W odniesieniu do li
turgii eucharystycznych Kościołów 
wschodnich stosuje się najczęściej 
nazwę anafora (w języku greckim 
słowo to oznacza podniesienie). In
stytut Wydawniczy PAX opubliko
wał książkę poświęconą anaforom 
Kościołów wschodnich8, opracowa
ną przez ks. Henryka Paprockiego, 
duchownego prawosławnego, dokto
ra teologii Instytutu św. Sergiusza 
w Paryżu. Ta pięknie wydana pra
ca zawiera teksty 39 anafor wscho
dnich Kościołów greckich (prawo
sławnych) oraz Kościołów przed- 
chalcedońskich. Zasadniczy tekst 
książki poprzedzony jest historycz
nym wstępem oraz tekstami litur
gii eucharystycznej pierwotnego 
Kościoła, w tym odpowiednimi frag
mentami Nowego Testamentu. Ana- 
fory zgrupowane zostały w trzy za
sadnicze typy: aleksandryjski, antio
cheński i syro-orientalny. Pierwszy 
typ anafor powstał i znalazł zasto
sowanie przede wszystkim w przed- 
chalcedońskich Kościołach: koptyj- 
skim i etiopskim, a także w egip
skim Kościele języka greckiego. Dru
gi typ anafor dotyczy przede wszy
stkim Kościołów: bizantyjskiego, 
syro-antiocheńskiego, maronickiego, 
ormiańskiego, koptyjskiego i etiop
skiego. Wreszcie trzeci rodzaj ana- 
forystyki zawdzięczamy Kościołowi 
asyryjskiemu (chaldejskiemu), sy- 
ro-malaharskiemu, a także maroni- 
tom. Wszystkie teksty liturgiczne 
poprzedzone są krótkimi wstępami 
historycznymi oraz uzupełnione 
przypisami i bibliografią. Z aparatu 
naukowego, a także ze wstępu, wy

1 Dzieło chrystianizacji  Rusi K i jo w sk ie j
i jego konsekw encje  w  kulturze  Europy.
Pod red. Ryszarda Luźnego. Redakcja W y
daw nictw  K atolickiego U niw ersytetu  Lu
belskiego, Lublin 1988, 424 s., cena 500 zł.
* Opouueść o niew idz ia lnym  grodzie K i 
t ie żu . Z legend i podań daw n e j  Rusi.
Wybór, opracowanie i tłum aczenie Ry-
szadra Luźnego, PAX, Warszawa 1988, 
420 s.f cena 1200 zł.
8 Wieczerza Mistyczna. Anafory  eucha
rys tyczn e  chrześcijańskiego Wschodu.  W y
bór, przekład i opracowanie ks. H enryk  
Paprocki, PAX, Warszawa 1988, 332 s.,
cena 1100 zł.
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nika, że w studiach nad liturgią 
wczesnochrześcijańską istotną rolę 
odegrali teologowie ewangeliccy. 
Wysoki poziom merytoryczny oma
wianej książki sprawia, że może 
ona stać się doskonałym uzupełnie
niem wydanej również przez PAX 
fundamentalnej pracy o doktrynie 
i dziejach Kościołów wschodnich 
(Azis S. Atiya: Historia Kościołów 
wschodnich, Warszawa 1978). 
Instytut Prasy i Wydawnictw ,,No
vum” udostępnił czytelnikom pol
skim przekład niewielkiej objęto
ściowo, lecz niezwykle głębokiej i

cennej ksiąjiki rosyjskiego teologa 
prawosławnego Aleksandra Scheme- 
m anna (1921— 1983), mieszkającego i 
tworzącego we Francji i USA4. 
Książka stara się odpowiedzieć na 
pytania o sens życia człowieka i 
istnienia świata. Odpowiedź prawo
sławnego teologa, pełna prawdziwie 
ekumenicznej troski, wskazuje na 
wartości, jakie mogą być realizowa
ne tylko w Kościele chrześcijań
skim, który jest w stanie (m. in. 
przez sakramenty) urzeczywistniać 
Królestwo prawdziwej, Chrystuso
wej miłości. Autor posługuje się ję

zykiem zrozumiałym dla przeciętne
go współczesnego człowieka i nie 
pomija najistotniejszych zagadnień 
nurtujących wyznawców Chrystusa; 
ustosunkowuje się do takich proble
mów, jak sekularyzacja, stosunek 
do innych religii (w tym tzw. no
wych sekt religijnych), kryzys mał
żeństwa, zagadnienie zła i cierpie
nia.

W. Z.

4 Aleksander Schem em ann: Za życie  
świata.  Tłum. Andrzej K em pfi, in stytu t 
Prasy i W ydaw nictw  ,,N ovum ”, W arsza
wa 1988, 96 s., cena 390.
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W  sprawie „Gazety Warszawskiej”
Słowa podziękowania za fun
damentalny artykuł o kulcie 
maryjnym („Jednota” 1988, nr 
10). Również podziękowanie za 
rubrykę „Co wy na to?” Ale... 
„Gazeta Warszawska”, założona 
w 1774 r. a nie w 1744 r., prze
stała wychodzić w 1935 r. (a 
nie w 1939 r.), zlikwidowana 
przez władze polskie za artykuł 
„poświęcony” Piłsudskiemu. Od 
maja 1935 r. do września 1939 r. 
ukazywał się „Warszawski 
Dziennik Narodowy” o ideolo
gii „Gazety Warszawskiej”, ale 
bez tytułowej wzmianki o po
chodzeniu z 1774 r. „Gazeta 
Warszawska” nie prowadziła 
„wojny żydowskiej” w połowie 
XIX wieku. Do czasów endecji 
antysemityzm w Polsce należał 
do marginesowych, słabych zja
wisk, obcych naszej tradycji. 
Endecja powstała na przełomie 
lat 1886/87 jako ruch demokra
tyczny, niepodległościowy z Je- 
żem-Miłkowskim, pod nazwą

Liga Polska. Po paru latach 
Dmowski opanował Ligę Polską 
przekształcając ją w Ligę Na
rodową o charakterze nacjona
listycznym. W latach 1905— 
1912 endecja nabrała wyraźne
go oblicza antysemickiego, ra
sistowskiego. „Gazeta War
szawska” została przejęta przez 
endecję w 1906 r. i prowadziła 
„wojnę żydowską” w latach 
1906—1935, a w latach 1935— 
1939 tę „zaszczytną” rolę objął 
„Warszawski Dziennik Naro
dowy”.
Wraz z antysemityzmem ende
cja szermowała hasłem „Po
lak—katolik”, zdobywając
sympatię poważnej części kleru 
katolickiego. Niestety, tę smut
ną spuściznę głosi obecnie, „cał
kiem świeży narybek”, z któ
rym miałem kilkakrotnie „przy
jemność” zetknąć się osobiście.

Z wyrazami szacunku 
Lech Gościcki 

Warszawa

TYTUŁEM WYJAŚNIENIA

Rzeczywiście w 1935 roku „Ga
zeta Warszawska” zmieniła na
zwę, był to jednak zabieg for
malny, redakcja i współpracow
nicy nie ulegli zmianie. „Woj
na żydowska”, którą prowa
dziła redakcja dziewiętnasto
wiecznej „Gazety Warszaw
skiej”, to oczywiście rzecz incy
dentalna i odrębna od antyse
mickiej propagandy uprawianej 
przez „Gazetę” w XX wie
ku. Jednak trudno dziś bez po
mocy badań historycznych usta
lić, czy dziewiętnastowieczne 
akcje prasowe o wyraźnie an
tyżydowskim charakterze (obok 
„Gazety Warszawskiej” także 
„Rola” i inne czasopisma) były 
zjawiskiem marginesowym, czy 
też cieszyły się większym spo
łecznym poparciem.

REDAKCJA

Piekarnie braci Rode

Dokończenie ze str. 18

nazwy. Była właścicielka przeżywszy Powstanie zmar
ła po wysiedleniu z Warszawy w Piastowie, 16 listo
pada 1944 r. Poprzedził ją syn, Władysław Edward 
Rode, inżynier elektryk, zastępca dowódcy 239 plut. 
Legii Akademickiej Zgrupowania AK „Żywiciel”, któ

ry 2 sierpnia 1944 r. zginął pod Boernerowem (obecnie 
Bemowo).
Tym razem opowiedzieliśmy historię firmy skrom
niejszej, o niewielkim zasięgu, lecz niezmiernie poży
tecznej, prowadzonej przez przedstawicieli rodziny 
związanej z polskim luteranizmem od czasów króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego i po dzień dzi
siejszy żyjącej. O niej samej powiedzieliśmy tyle, ile 
było możliwe na podstawie kilku fotografii, przeglądu 
archiwaliów, ksiąg adresowych i ówczesnej prasy co
dziennej,
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Głodówka 
na znak solidarności

13 lutego 1989 r. ks. Allan Boe- 
sak, prezydent Światowego A- 
liansu Kościołów Reformowa
nych i przywódca ruchu prze
ciw apartheidowi w Afryce Po
łudniowej, rozpoczął strajk gło
dowy na znak solidarności z 
ludźmi, którzy są więzieni bez 
wyroku sądowego w Republice 
Południowej Afryki. W liście 
skierowanym do Adriaana Vlo- 
ka, ministra prawa i porządku 
w RPA, ks. A. Boesak napisał 
m. in.:
Dzisiaj rano przyłączyłem się 
do więźniów prowadzących 
strajk głodowy. Akcja wszczęta 
przez nich jest dramatyczna i 
może mieć poważne następstwa 
dla wszystkich mieszkańców te
go kraju, przede wszystkim  
zaś dla nich samych. Ich decy
zja jest wyjątkowym rodzajem 
oskarżenia skierowanego prze
ciwko Pańskiemu rządowi i je
go polityce, a zwłaszcza prze
ciwko praktyce więzienia ludzi 
bez wyroku sądowego. Sytua
cja, w której ludzie muszą u- 
ciekać się do tak skrajnych 
czynów, by zwrócić uwagę opi
nii publicznej na spotykające 
ich bezprawie, wiele mówi o 
kryzysie, w jakim na skutek 
podejmowanych przez Pana 
kroków znajdują się obecnie 
zarówno oni sami, jak i milio
ny rodaków.
Moi bracia i siostry, prowadzą
cy strajk głodowy, mają bez- 
względnie rację. Zostali w środ
ku nocy uprowadzeni i uwię
zieni bez wyroku sądu. Odmó
wiono im najbardziej podstawo
wych praw człowieka. Zabro
niono im kontaktowania się czy 
to z adwokatem, czy to z przed
stawicielami Kościoła, czy to z 
rodzinami. Nie istnieje możli
wość odwołania się do sądu. 
Adwokaci są bezsilni. Prawo 
stało się bezsilne. Zaiste, po
zbawił je Pan obowiązującej 
mocy i odsunął na bok. Zdecy
dował Pan, że jedynie Panu 
przysługuje prawo uznania

tych ludzi winnymi. Jednakże 
nikt nie wie — ani oni, ani my, 
ani nawet Pan sam — jakie 
winy popełnili. Dał Pan swojej 
policji władzę przetrzymywa
nia ich w areszcie miesiącami, 
w niektórych wypadkach na
wet latami, bez poinformowa
nia o przyczynach uwięzienia. 
Pan, Pański rząd i ci, którzy 
na Pana głosowali, utworzyli
ście aparat systematycznego 
wyzysku, ucisku i poniżenia, 
dla którego jedynym prawem 
są własne przywileje. Bez zmru
żenia oka, twardo i z rozmy
słem depcze Pan prawa i god
ność milionów ludzi w tym kra
ju. Stworzył Pan prawa, które 
urągają prawom Bożym. W od
powiedzi na nasze protesty gro
ził Pan nam, gnębił, obrzucał 
granatami z gazem łzawiącym, 
bił, zamykał do więzień i zabi
jał. Ogłosił Pan stan wyjątko
wy i tym samym przyznał so
bie i swojej służbie bezpie
czeństwa prawie nieograniczoną 
swobodę działania. Pański 
wspaniały plan nie udał się 
jednak. Nie powiodły się ideo
logiczne zabiegi o pozyskanie 
serc i umysłów naszych roda
ków. Pańskie tak zwane refor
my okazały się kosmetycznym  
zabiegiem dokonanym z wiel
kim patosem, aby móc z już 
mocno nadwerężonego systemu 
apartheidu uratować, co się tyl
ko da, i na tak długo, jak tyl
ko okaże się to możliwe. Wszy
stko to było chybione. Brutal
ność stworzonego przez Pana 
systemu jest rzeczą chybioną. 
Przemoc, jaką musi Pan stoso
wać, aby zapewnić swemu rzą
dowi przetrwanie, jest sprawą 
chybioną. I za te wszystkie nie
powodzenia chce Pan odpowie
dzialnością obarczyć nas. To 
jest przyczyna, dla której Pań
ski rząd nakłada naszej prasie 
kaganiec i zakazuje ukazywa
nia się naszych gazet. To jest 
powód, dla którego Pańska po
licja stosuje przemoc, aby prze

rywać nasze nabożeństwa. I to 
jest przyczyna, dla której Pan 
trzyma w areszcie bez wyroku 
sądowego tak wielu ludzi, nie 
wyłączając dzieci.
Przetrzymywanie ludzi w wię
zieniu bez wyroku sądowego 
jest tylko jednym z wielu stale 
stosowanych przez Pana środ
ków poniżania nas i lekceważe
nia, rozbijania naszego zgodne
go z prawem oporu. I przez ten 
cały czas usiłował Pan zataić 
swoje żałosne błędy i straszli
wą ludzką tragedię, jaką stał 
się apartheid. Trzymani w wię
zieniach ludzie, podejmując ak
cję strajku głodowego w len 
sposób raz jeszcze zwracają u- 
wagę Pana i światowej opinii 
na Pańskie przestępstwa.
Od lat walczymy przeciwko 
Pańskiemu bezwstydnemu nad
używaniu prawa. Ujawniali to 
adwokaci, walczyły przeciwko 
temu Kościoły. Mój własny 
Kościół zajął bardzo jednozna
czne, sprzeciwiające się Pań
skiemu postępowaniu stanowi
sko. Bezustannie głosił, że prze
trzymywanie ludzi w więzieniu 
bez wyroku sądowego jest nie- 
biblijne, nieludzkie, że sprzeci
wia się woli Bożej. Wielokrot
nie mój Kościół i wiele innych 
chrześcijańskich Kościołów w 
tym  kraju słało do Pana we
zwania o zaprzestanie manipu
lowania prawem. Błagali Pana 
o to rodzice, prosili usilnie 
małżonkowie. Ani przez chwilę 
nie mógł być Pan nieświadom 
bólu i nieszczęścia, jakie spra
wiały Pańskie praktyki więzie
nia ludzi. Teraz strajk głodowy 
tych ludzi zmusza Pana do sta

22



wienia czoła konsekwencjom 
Pańskiego nikczemnego obcho
dzenia się z dziećmi Bożymi. 
Dlaczego przyłączam się do 
nich? Ponieważ sam również 
byłem ofiarą Pańskiej samowoli 
i taktyki aresztowań; ponieważ 
zbyt dobrze znam ból i we
wnętrzną niepewność więźnia 
przebywającego w areszcie; po
nieważ znam lęk więźniów za
mkniętych w izolatkach i zwią
zane z tym niewyrażalne uczu
cia: pozbawienia godności i 
strachu; ponieważ Kościół wy
powiedział się jednoznacznie 
przeciwko łamaniu prawa; po
nieważ w pełnych trwogi gło
sach dochodzących z więzień 
rozpoznałem głos Boga, który 
wzywa swój Kościół do odpo
wiedzenia tym ludziom solidar
nością, miłością i odważnym 
świadectwem; ponieważ nasze 
wyznanie wiary naucza nas, że 
musimy stać po tej stronie, po 
której stoi Bóg, mianowicie po 
stronie tych, którzy zmuszani 
są do milczenia i którym dzieje 
się krzywda; ponieważ, wresz
cie, chrześcijańskie • świadec
two bez (bolesnego) posłuszeń
stwa niweczy radość uczciwej 
chrześcijańskiej więzi.
Słyszał Pan żądanie uwięzio
nych: niech Pan nas wypuści 
albo niech Pan nas oskarży. To 
jest ich prawo. Jest to bowiem

minimum tego, co powinien był 
Pan uczynić. Przyłączam się do 
tych ludzi w nadziei, że Pan 
ich wysłucha. Mam również 
nadzieję, że mój czyn doda wa
gi ich prośbom. I, wreszcie, 
mam nadzieję, że przyłączy się 
do nas wielu innych chrześci
jan z naszej wspólnoty. Znam 
Pańskie powiedzenie, iż nie u- 
lega Pan szantażom. Jakież to 
dziwne wyznanie! Czy żądanie 
sprawiedliwości jest wymusza
niem? Czy pragnienie dowie
dzenia się, co zrobiło się źle, 
oznacza wymuszenie? Problem 
leży oczywiście w czym in
nym. Jest Pan ministrem pra
wa i porządku. Wskutek ogło
szonego przez Pana stanu wy
jątkowego los nas wszystkich 
znajduje się w Pańskich rękach. 
Może Pan decydować o życiu i 
śmierci ludzi. Czy jest Pan go
tów to zrobić?
Post, prowadzący aż do śmier
ci, nie należy do mojej religij
nej czy kościelnej tradycji. Na
uczono mnie, że świadome na
rażanie własnego życia świad
czy o braku odpowiedzialności. 
Być może jest to prawda. Ale 
ja nie mogę patrzeć z założony
mi rękami, jak ci, którzy wal
czą o sprawiedliwość w Afryce 
Południowej, głodzą się na 
śmierć. Nikt z nas nie pragnie 
umrzeć. Jeżeli jednak jest to

droga, którą musimy pójść, by 
Panu i Pańskiemu rządowi u- 
świadomić, jak niegodziwa i zła 
jest Pańska polityka — to nią 
pójdziemy; nie z dumą, nie z 
uczuciem szczęścia, raczej z o- 
bawą i trwogą. (...) Przede 
wszystkim, Panie Ministrze, 
muszę być posłuszny Bogu. Nie 
było mi łatwo podjąć tę decy
zję, ale teraz wiem, co Bóg po
lecił mi uczynić. Mogę tylko 
mieć nadzieję i modlić się o 
to, aby i Pan wiedział, co Bóg 
zlecił uczynić Panu.
W dwa dni po rozpoczęciu gło
dówki przez ks. Allana A. Boe- 
saka Światowy Alians Kościo
łów Reformowanych, w imieniu 
166 Kościołów członkowskich 
na całym świecie, wystosował 
do ministra Adriaana Vloka list 
wyrażający solidarność „z ty
mi, którzy prowadząc strajk 
głodowy chcą pokazać, że ich 
głód i pragnienie sprawiedliwo
ści przewyższają cierpienia cia
ła” (por. Mat. 5:6 — ,,Błogosła
wieni, którzy łakną i pragną 
sprawiedliwości”). List zawiera 
również żądanie, aby wszyscy 
więzieni niesłusznie, wszyscy, 
którym zabrano podstawowe 
prawa człowieka, „zostali albo 
postawieni w stan oskarżenia, 
albo wypuszczeni na wolność 
bez żadnych warunków”.

P R Z E G L Ą D  E K U M E N I C Z N Y
Z Z A G R A N I C Y

#  W Trappist (Kentucky, USA) o- 
bradowała międzynarodowa komisja 
przedstawicieli katolicyzmu rzym
skiego i tzw. uczniów Chrystusa. 
Dyskutowano nad urzędem duchow
nego w odniesieniu do tradycji a- 
postolskiej. Ustalono, że podczas ko
lejnego spotkania, które odbędzie 
się w Wenecji pod koniec br., oma
wiana będzie kwestia roli Kościoła 
w przekazywaniu tradycji apostol
skiej. Stwierdzono, że w oficjalnym 
dialogu, prowadzonym od 1977 r., 
osiągnięto duże postępy. Uczniowie 
Chrystusa są społecznością prote
stancką, która powstała w XIX w. 
jako protest przeciwko przerostom 
elementów instytucjonalnych, klery- 
kalnych i dogmatycznych w chrze
ścijaństwie. Większa część wyznaw
ców żyje w USA.

#  W USA odbyło się niedawno 
piąte spotkanie teologów prawo
sławnych i luterańskich. Przyjęto 
projekty dokumentów podsumowu
jących wyniki dialogu prowadzone
go od pięciu lat. Osiągnięto postęp 
w rozumieniu ,,zbawienia jako 
wspólnoty z Bogiem” .Nie oznacza 
to, że nie ma już istotnych różnic 
w zasadniczych kwestiach, ale obie 
strony pragną podkreślić, że mogą 
już mówić o zbawieniu posługując 
się podobnymi pojęciami. Kolejne, 
ostatnie, spotkanie odbędzie się pod 
koniec br.

£  Patriarcha Konstantynopola Dy- 
mitrios I wystosował pismo okólne 
do wszystkich 14 autokefalicznych 
Kościołów prawosławnych, w któ
rym oznajmił, że dopuszczenie ko

biet do kapłaństwa i urzędu bisku
piego jest wykluczone, ponieważ 
cd czasów apostolskich wszystkie 
urzędy kościelne, z wyjątkiem dia
konatu, były zarezerwowane dla 
mężczyzn. Pismo okólne patriarchy 
ma rangę oficjalnego dokumentu i 
tak należy je traktować w odnie
sieniu do kwestii ordynacji kobiet, 
stanowi też wytyczne dla dialogu 
z Kościołami chrześcijańskimi, któ
re dopuszczają kobiety do urzędu 
duchownego. Pismo to zostało opra
cowane przez przedstawicieli Ko
ściołów prawosławnych podczas kon
sultacji poświęconej roli kobiety w 
Kościele.

•  Sekretarz generalny. Światowej 
Rady Kościołów, ks. dr Emilio Ca
stro, stwierdził w wywiadzie praso
wym, że Rada oczekuje od swoich 
307 Kościołów członkowskich, iż 
przyjdą one z wieloraką pomocą 
Kościołom w Związku Radzieckim. 
Proces przemian politycznych stawia
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Rosyjski Kościół Prawosławny wo
bec zadań, do wykonania których 
nie jest on przygotowany z uwagi 
na brak odpowiednich tradycji. Ty
siącletni Kościół rosyjski będzie 
musiał dokonać zasadniczych zmian 
przede wszystkim w dziedzinie służ
by dla społeczeństwa. Nowa rola, 
jaką zacznie on teraz odgrywać w 
społeczeństwie radzieckim, wymagać 
będzie — zdaniem ks. Castro — no
wego myślenia. Np. w nauczaniu re- 
ligii duchowni będą musieli prezen
tować nowe podejście do takich za
gadnień, jak pokój i prawa człowie
ka.

0  Biskup Longin, przedstawiciel 
Rosyjskiego Kościoła Prawosławne
go w RFN, ocenił bardzo pozytyw
nie najnowsze przemiany w Związ
ku Radzieckim. Według jego infor
macji, w 1988 r. utworzono w ZSRR 
800 nowych parafii. Od początku 
procesu przebudowy liczba chrztów 
wzrosła czterokrotnie. Wierni ocze
kują z niecierpliwością na nowe 
przepisy prawne dotyczące rei i gil. 
W dalszym ciągu ograniczone są 
jednak możliwości wydawnicze Ko
ścioła, nie został też rozwiązany 
problem nauczania religii. Władze 
radzieckie wydały zgodę na otwar
cie czterech nowych seminariów du
chownych na Białorusi, Ukrainie, 
Syberii i w rejonie środkowej Woł
gi.

#  Przewodniczący Wydziału Zagra
nicznego Rosyjskiego Kościoła Pra
wosławnego, metropolita Filaret, o- 
kreślił obecne stosunki między Ko
ściołem a państwem w ZSRR jako 
„bardzo dobre”. W wywiadzie dla 
zach odnioni emi ecki ego dzi ennika
„Die Welt” Filaret stwierdził, że 
niespodziewany zwrot obiektów sa
kralnych i klasztorów wywołał trud
ności finansowe w Kościele rosyj
skim, który utrzymuje się w zasa
dzie tylko z ofiar wiernych (z nie
wielką pomocą przychodzą też Ko
ścioły z Europy Zachodniej). Sto
sunki z Kościołem rzymskokatolic

kim metropolita określił jako „nor
malne”, ale nadal istnieją konflik
ty z ukraińskim Kościołem unickim. 
Unia ty zm nazwał on „niekościelną 
drogą do jedności”. Podkreślił jed
nak, że podejmowane są starania 
zmierzające do rozwiązania tych 
konfliktów.

Z K R A J U

% W dniach 27 lutego — 3 marca 
br. obradowała w Opolu Międzyna
rodowa Komisja ds. Dialogu Kato- 
licko-Luterańskiego. Obradom prze
wodniczyli: ze strony luterańskiej 
— bp James Crumley z USA, ze 
strony katolickiej — bp Paul-Verner 
Scheele z RFN. Gospodarzem spot
kania był ordynariusz opolski bp 
Alfons Nossol, przewodniczący Ko
misji Episkopatu ds. Ekumenizmu, 
który wygłosił referat pt. „Problem 
zrozumienia fenomenu Kościoła 
katolickiego w Polsce. Przyczynek 
do kontekstualnej nauki o Koście
le”. Celem spotkania opolskiego 
była praca nad dokumentem na te
mat nauki o Kościele. Jak wynika z 
komunikatu prasowego, osiągnięto 
w niej znaczący postęp. Obrady ko
misji wsparte były modlitwami i 
życzeniami Kościołów lokalnych. 
Członkowie komisji wzięli udział w 
dwóch nabożeństwach ekumenicz
nych: w katedrze opolskiej pw. $;w. 
Krzyża i w kościele ewangelicko- 
-augsburskim pw. Zbawiciela w 
Kluczborku. Obydwa nabożeństwa 
były wielkim wydarzeniem. Ich u- 
czestnicy wystosowali telegramy do 
papieża Jana Pawła II i do prezy
denta Światowej Federacji Lute
rańskiej, bp. Johannesa Hansel- 
manna.

% 7 i 8 marca br. w Warszawie pod 
przewodnictwem prezesa Adama 
Kuczmy obradował ZaTząd i Prezy
dium Polskiej Rady Ekumenicznej. 
Przedmiotem obrad była sytuacja 
ekumeniczna i społeczna w kraju 
oraz przygotowanie Kościołów człon

kowskich Polskiej Rady Ekumenicz
nej do obchodów 50. rocznicy wybu
chu II wojny światowej. Z tej oka
zji planuje się wiele imprez ko
ścielnych, m. in. od 22 do 24 maja 
międzynarodowe sympozjum histo
ryków Kościoła, a od 16 do 18 wrze
śnia centralne uroczystości roczni
cowe z udziaiem przedstawicieli 
Kościołów z Europy i Stanów Zjed
noczonych. Kulminacją obchodów 
będzie nabożeństwo ekumeniczne 
odprawione 17 września br. w ko
ściele ewangelicko-augsburskim Św. 
Trójcy w Warszawie, to jest w 
pięćdziesiątą rocznicę spalenia tego 
kościoła przez Niemców. Do udzia
łu w uroczystościach centralnych 
zaproszono wybitnych przedstawi
cieli Kościołów zagranicznych i 
międzynarodowych organizacji e- 
kumenicznych.
Prezydium rady zapoznało się rów
nież z kościelnymi planami obcho
dów 50. rocznicy wybuchu wojny w 
obu państwach niemieckich. W uro
czystościach tych wezmą udział 
przedstawiciele Kościołów polskich. 
Uczestnicy obrad wysłuchali infor
macji o przygotowaniach Kościołów 
członkowskich Rady do ich udziału 
w Europejskim Zgromadzeniu E- 
kumenicznym, które odbędzie się w 
maju br. w Bazylei. Prezydium o- 
mówiło też wstępne przygotowania 
do Walnego Zgromadzenia Polskiej 
Rady Ekumenicznej, planowanego 
w styczniu przyszłego roku. Powo
łano grupę roboczą do opracowa
nia zmian w statuaie rady. Omó
wiono również sprawy związane z 
pracami nad przygotowaniem pro
jektu ustawy o gwarancjach wol
ności sumienia i wyznania oraz u- 
stawy ubezpieczeniowej duchow
nych i pracowników kościelnych. 
Podjęto decyzję, iż obu tym waż
nym ustawom poświęcone będzie 
najbliższe posiedzenie Zarządu.
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