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C O  W Y  NA ТО?

Tolerancja, czyli stan (chwilowej) bezradności?

„Historia uczy, że prawdziwa tolerancja jest możliwa tylko tam, gdzie wła
dza kieruje się etyką katolicką” — stwierdza z dużą pewnością siebie prof. 
dr hab. Maciej Giertych w opublikowanym przez paryską „Kulturę” (nr 
7/89, s. 170) fragmencie oświadczenia krytykującego opracowany przez 
Prymasowską Radę Społeczną projekt dokumentu pt. „Poszanowanie 
światopoglądów w państwie i społeczeństwie”.

Historia dowodzi jednak czegoś innego. Na przykład węgierscy ewangelicy 
reformowani cieszyli się większymi swobodami pod panowaniem muzuł
mańskich Turków niż pod panowaniem katolickich Habsburgów. Mogli
byśmy przytoczyć przykłady jeszcze innych krajów, gdzie władza kierująca 
się etyką katolicką sprawowała rządy wybitnie nietolerancyjne. Chrześci
jaństwo — obojętnie, w wydaniu katolickim, ewangelickim czy jakimkol
wiek innym — nie nadaje się na tó, aby stać się ideologią władzy. Historia 
wskazuje, że w takiej roli chrześcijaństwo staje się zaprzeczeniem samego 
siebie.
Można by się nie przejmować opinią autora znanego z katolicko-nacjona- 
listycznych poglądów i pominąć je milczeniem, gdyby nie fakt, że jego 
oświadczeniu towarzyszą „Uwagi o projekcie...” , podpisane przez prymasa 
Polski, kardynała Józefa Glempa, a obok stwierdzeń Prymasa przejść obo
jętnie nie sposób. Zbyt poważne i zbyt wpływowe piastuje on stanowisko.

W tym drugim tekście, chyba nieprzypadkowo zestawionym prze^ redak
cję „Kultury” z wypowiedzią prof. M. Giertycha, członka Prymasowskiej 
Rady Społecznej, pobrzmiewają bardzo nieprzyjemne tony. Nawiązując 
do opracowanego przez Radę projektu dokumentu, pisze Ksiądz Prymas; 
„Naród jako ochrzczony, a więc przeniknięty Kościołem, oparł się skutecz
nie ideologii komunistycznej. Właśnie taki naród ma prawo domagać się 
takich struktur państwa, które uwzględniają jego charakter i aspiracje. 
Żądanie neutralizacji niektórych instytucji jest żądaniem na tym etapie, 
nie można bowiem zakładać, że neutralność będzie, w przyszłości odpowia
dać postawom narodu”.

Jeżeli debrze rozumiemy dość niejasno sformułowane myśli, Ksiądz Prymas 
uważa, że „na tym etapie”, czyli teraz, kiedy jeszcze inaczej się nie da, 
trzeba się godzić na neutralność, ale w przyszłości będzie można zapewne 
postępować inaczej. Oto znakomity przykład tolerancji, czyli stanu pewnej 
bezradności, niemożności zdecydowanego wkroczenia i obezwładnienia 
przeciwnika. Nie lubimy takiej tolerancji, nam się marzy po prostu wol
ność.
Cc naprawdę myśli Ksiądz Prymąs, można się dowiedzieć z dalszego ciągu 
jego wypowiedzi. Autorzy dokumentu piszą: „W wymiarze społecznym 
wolność sumienia i wyznania oznacza swobodę działalności duszpasterskiej 
i kultowej wszystkich wyznań” . Wydaje się, żć jest to zdanie dość oczy
wiste, ale nie dla Księdza Prymasa, który pisze: „Naprawdę — to trudne 
do przyjęcia”. Nie podoba mu się także jeszcze parę innych stwierdzeń 
dokumetu, a wśród nich i. to, że „samo życie chrześcijańskie katolików po
winno doprowadzić do dominacji Ewangelii, a nie przywileje prawne” 
(cyt. wg „Uwag o projekcie...”). Nie posądzamy wprawdzie Księdza Pry
masa o chęć wprowadzenia Ewangelii drogą administracyjną, ale jakoś 
tak na to wychodzi. Na dodatek jeszcze stwierdza on autorytatywnie, że: 
„Od pojęcia Polak-katolik jest tylko jeden wyjątek: Polak-Żyd”. Zostali
śmy w ten sposób wyrzuceni poza nawias polskiego społeczeństwa, jako 
że ani katolikami, ani Żydami nie jesteśmy.

Nie można się dziwić, jeśli podobne autorytatywne stwierdzenia budzą 
rozgoryczenie na przykład wśród ewangelików i pociągają za sobą obawy, 
czy nie zaczną się ciężkie czasy dla innowierców, skoro Premier i wielu 
ministrów w jego rządzie to katolicy.

Prawdziwy autorytet stać na uznanie popełnionego błędu. Tak właśnie 
postąpił Lech Wałęsa, gdy pomieszał mniejszości narodowe z mniejszo
ściami wyznaniowymi. W odpowiedzi na list otwarty ks. dr. Tadeusza 
Wojaka w tej sprawie — napisał: „Pragnę przeprosić za sprawienie nie
zamierzonej przykrości i przekazać najserdeczniejsze pozdrowienia dla 
wszystkich Polaków wyznania ewangelickiego. »Solidarność« jest tak samo 
Wasza, jak i cała Polska — macie do tego pełne prawo” (zob. „Zwiastun” 
1989, nr 13—14).

C O  W  N U M E R Z E  ?
Tematyka numeru jest zdominowa
na sprawami współczesnymi. Na 
początku — blok materiałów po
wiązanych z 50. rocznicą wybuchu 
wojny: kazanie pt. Moc przebacze
nia, autorstwa niemieckiego ducho
wnego ks. Jurgena Schroera (s. 3), 
modlitwa Odpuść nam nasze winy 
(s. 4), W pięćdziesiątą rocznicę tam
tego dnia (s. 4) oraz tekst pióra 
Krystyny Lindenberg — Dzień od
nowionej nadziei (s. 5).
W .dalszej kolejności idą dwa tek
sty związane z życiem Kościołów 
reformowanych na świecie: spra
wozdanie ks. Bogdana Trandy z 
obrad Zgromadzenia Ogólnego 
SAKR w  Seulu — Za kogo mnie 
uważacie? (s. 8) oraz wywiad, któ
ry zapewne szczególnie zainteresu
je Czytelników, gdyż przeprowa
dzony jest z przedstawicielem L i
tewskiego Kościoła Reformowane
go. Tytuł mówi sam za siebie: Mo
glibyście nam pomóc w odbudo
waniu życia religijnego (s. 12). 
Kolejna sprawa to ważna dla nas- 
Ustawa o gwarancjach wolności su
mienia i wyznania. Omawiają ją w 
dwóch różnych aspektach dwaj 
autorzy: ks. bp Zdzisław Tranda 
(na s. 15) i Witold Brodziński (na 
s. 17). _ -5
Okazją do zamieszczenia obszer
niejszej informacji o protestantach 
we Francji (s. 35) jest obchodzona 
przed kilku miesiącami 200. roczni
ca Rewolucji Francuskiej, zaś roz
wijanie w Polsce działalności „Ko
ścioła Jezusa Chrystusa Dni Ostat
nich” to powód, dla którego stu
dent teologii Przemysław Koroza 
przygotował dla Czytelników infor
macyjny tekst o mormonach (s. 19). 
Warto także zwrócić uwagę na ar
tykuł Olgierda Benedyktowicza o 
mało u nas znanym poradnictwie - 
pastoralnym (s. 28) oraz na cieka
wy i dogłębnie rzecz ujmujący tekst 
pióra Małgorzaty Barcikowskiej z 
Żydowskiego Instytutu Historyczne
go o szabacie (s. 31).
Problematyka historyczna obecna 
jest w artykule Rudolfa Dominika 
— Dzieje Osterloffów, cz. I (s. 25) 
oraz w cyklu Tadeusza Świątka — 
Warszawskie Firmy Ewangelickie 
(s. 38). Ponadto stałe działy i ru
bryki.

N A S Z A  O K Ł A D K A :

1 września 1989 roku, Warszawa, 
plac Zanikowy: uroczystość Świato
wego Dnia Modlitwy o Pokój w 50. 
rocznicę wybuchu II wojny świato
wej (patrz art. „Dzień odnowionej 
nadziei”). Foto: Michał J. Hetmanek
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k s . Jü r g e n  s c h r o e r

Moc przebaczenia

Jezus Chrystus mówi: „A wy tak się módlcie: ...odpuść nam nasze 
winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”.

Mat. 6:12

Drodzy Bracia i Siostry,

Spojrzenie wstecz na wrzesień 1939 i pamięć o tym 
wszystkim, co nastąpiło po niemieckiej napaści na 
Polskę, może .odebrać mowę. W tych dniach musie
liśmy szukać słów, które mogłyby się ostać przed 
umarłymi i żywymi, ale jednocześnie milczeliśmy, 
wsłuchując się w samych siebie. Próbowaliśmy- nie 
tylko powiedzieć prawdę słowami, ale również stawić 
czoła prawdzie o nas samych. Spośród modlitw, ja
kie kierowaliśmy do Boga, naszego Pana, jedna 
szczególnie przemówiła mi do serca. Któryś z braci 
modlił się o odwagę nazywania zła — złem, nazy
wania tak również tego zła, które je.st we własnym 
sercu. Prosił o nieprzekupne sumienie. A do tego ko
nieczna jest odwaga.. Modlił się też o siłę przezwy
ciężania zła nie złem, ale dobrem.

Ta właśnie modlitwa przemówiła do mojego serca. 
Parę tygodni temu przyjaciele z Polski zapjrosili 
mnie do przybycia teraz, w pierwszych dniach prze
śnią, do Warszawy i wzięcia udziału wraz z Wami 
w nabożeństwie. Prośba ta zawstydziła mnie. Poczu
łem się zawstydzony zaufaniem, którym obdarzyli 
mnie przyjaciele zapraszając do dzielenia bólu i du
my" przepełniających ich serca w tych dniach. Z 
wdzięcznością włączam się w to zaufanie, które wy
rosło pomiędży chrześcijanami, kobietami i mężczy
znami, w Polsce i w  obu państwach niemieckich. 
Bogu, Panu naszemu, niech będą dzięki, że pozwolił 
wzrosnąć temu zaufaniu.

Zaufanie nie powstaje samo z siebie. Nie wyrasta na 
gruncie zapomnienia, bagateliźowania, przytłumiania. 
Wyrasta tam i wtedy, gdy pamiętamy i pamiętając 
mamy odwagę nazywać zło po imieniu. Nie tylko to 
zło, którego sami doznaliśmy od ludzi, albo które 
ukształtowało warunki przyczyniające się do naszych 
cierpień, ale również to zło, które czyniliśmy sami. 
A  czyniliśmy je, gdyż panowało w naszym własnym 
sercu, skryte być może nawet pod maską dobra, ko
nieczności, woli Bożej.

Istnieje tylko jedna moc zdolna sprostać złej mocy 
zła: moc przebaczenia. Tylko przebaczenie władne 
jest przełamać szatański krąg akcji i reakcji. Wolno 
nam nie tylko prosić o wybaczenie —- nam dane jest. 
również przebaczać. Wolno nam wyznać, czym za
winiliśmy przed Bogiem, naszym Panem, i wobec 
naszych współczesnych, i wolno nam prosić o wyba
czenie. Wolno nam również powiedzieć, czym inni 
zawinili wobec nas; powiedzieć to, ale nie jako księ

gowi cudzych win, lecz jako upoważnieni przez Boga, 
naszego Pana, do wybaczenia im i stania się wraz 
z nimi ludźmi wolnymi, synami i córkami Bożymi. 
To właśnie wiara w Boga uwalnia- nas od pokusy 
prowadzenia rejestru cudzych win i pozwala zanie
chać takiej buchalterii. Wiara w Boga, naszego Pa
na, pozwala nam raczej liczyć na to, że Bóg przygo
tuje grunt, na którym wyrośnie przebaczenie i nowe 
zaufanie. Mogą one wyrosnąć tam, gdzie górę weź
mie pojednanie.

Prżed, kilku laty ks. Kurt Scharf, ewangelicki bi
skup Berlina i jeden z naszych ojców w  wierze i w  
wyznawaniu, powiedział tu, w Warszawie, od czego 
to pojednanie zależy: „Prosiliśmy o wybaczenie i 
prosimy o pojednanie wyrosłe na społeczności tak 
mocno ugruntowanej, żeby nie mogło jej zniszczyć 
okrutne pogwałcenie praw (...). Pojednanie tworzy 
sprawiedliwość (...) dającą podstawę nowemu, wła
ściwemu postępowaniu (...). Modlimy się, aby taka 

.ugruntowana na pojednaniu sprawiedliwość wzra
stała między naszymi narodami”.

O to chodzi. Módilmy się więc „...i odpuść nam naisze 
winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom”. 

Amen.

Tłum. W. M.

Ks. Jürgen Schroer (ur. 1924) — w wyniku przeżyć i do
świadczeń wojennych wstąpił na studia teologiczne. Po OT-* 
dynacjL został duchownym ewangelickiego Kościoła unijnego 
w Nadrenii. Był duszpasterzem studentów i pracował z; 
młodzieżą. Na początku lat siedemdziesiątych został powo
łany do kierownictwa Kościoła w  ^Nadrenii. Aż do przejścia 
na emeryturę (1989) sprawował urząd zastępcy prezesa (bis
kupa) Rady Kościoła.

Jest gorliwym rzecznikiem porozumienia i pojednania Pola
ków i Niemców. Przy każdej okazji daje wyraz siwoim prze
konaniom w tej dziedzinie. Podkreśla zawsze, że to właśnie 
doświadczenia wojny i świadomość winy narodu niemieckie
go wobec Polaków są źródłem takiej jego postawy i dzia
łania.

Powyższe kazanie wygłosił podczas nabożeństwa ekume
nicznego w dniu 4 września br. w kościele ewangelicko-re
formowanym w Warszawie. O samym nabożeństwie pisze
my więcej w „Przeglądzie ekumenicznym”.

R e d a k c j a
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W  50. rocznicę tamtego dnia
Na początku lipca br. Kościoły ewangelickie w obu pań
stwach niemieckich wystosowały wspólny list-apel do swo
ich wiernych z okazji 50. rocznicy II wojny światowej. List 
opublikowano w prasie i odczytywano z ambon. Podpisy 
pod nim złożyli: ks. bp Martin Kruse, przewodniczący Rady 
Kościoła Ewangelickiego (EKD) w RFN oraz ks. bp Werner 
Lei-ch, przewodniczący Związku Kościołów Ewangelickich 
w NRD.
Poniżej zamieszczamy tekst tego listu w tłumaczeniu Wan
dy Mlickiej. Tytuł pochodzi od redakcji.

Drodzy Bracia i Siostry,
Przed pięćdziesięciu laty, 1 września 1939, Rzesza Niemiecka 
napadła [na sąsiadujące z nią państwo \— Polskę. Wywołało to 
drugą wojnę światową. Wojna ta przyniosła niezmierzone cier
pienia narodom ziemi. Obecna rocznica skłania nas do napisania 
do Was listu. Chcemy prosić, abyście podczas nabożeństw przy
woływali w pamięci pięćdziesiątą rocznicę dnia, w którym rozpę
tana została ta straszliwa wojna.
Pragniemy wspólnie przed Bogiem wspominać [ przeszłość]. Wie
le milionów ludzi straciło wtedy życie•. Nieprzeliczone rzesze 
odniosły rany, zostały zagnane do przymusowej pracy, upodlone 
i wygnane ze swojej ojczyzny. To, co Niemcy sprowadzili na 
swoich sąsiadów, dotknęło w końcu [również ich samych. Wiele 
ran zadanych przez wojnę i terror narodowych socjalistów dłu
go jeszcze pozostanie nie zagojonych. Nie poszły również w za
pomnienie cierpienia związane z zakończeniem wojny i z czasem 
powojennym.
Pragniemy 'wspólnie ukorzyć się przed Bogiem. Przeraża nas wi
na, jaką obarczyli się ludzie. Obciąża nas ona i dziś jeszcze. Tyl
ko nieliczni spośród tych, którzy muszą (uznać ją za własną, żyją 
jeszcze wśród nas. Nie chcemy osądzać naszych ojców i matek. 
Nie do nas to należy. Tym bardziej jednak na nas spoczywa oso
bista odpowiedzialność za czas teraźniejszy. Możemy ponownie 
stać się winni i zagrozić pokojowemu współżyciu ludzi. Dlatego 
prosimy Boga, by *duch nasz był czujny. Ufamy, że On odpuści 
winy. Prosimy o wybaczenie.
Pragniemy wspólnie dziękować Bogu. Od zakończenia wojny ży
jemy w pokoju. Ponad wszelkie oczekiwania ludzie ze Wschodu 
i Zachodu, mimo że wojna przyniosła im tak ciężkie cierpienia, 
ofiarowali nam pojednanie. Stworzyło to nowe stosunki między 
naszymi narodami. Teraz chodzi o to, by je zachować i pogłębić. 
Są one znakiem nadziei.
Pragniemy wspólnie prosić Boga o pokój. Prosimy o pokój prze
wyższający wszelki rozum. Prosimy tym samym o pokój dla na
rodów świata, dla naszego własnego narodu oraz dla wszystkich 
przybyszów, którzy żyją wśród nas. Prosimy Boga, by zapobiegł 
wojnom. Prosimy Go, by pozwolił wzrastać zaufaniu i porozu
mieniu tamr gdzie dziś dominuje wrogość i nieufność. Ci, którzy 
się modlą, niech będą,też wykonawcami Słowa. Ze wszystkich sił 
przyczyniajmy się do tego, by pokój między narodami umacniał 
ńę, a poszanowanie godności człowieka i sprawiedliwość były 
przestrzegane.
Niech Bóg błogosławi nasze wspólne słuchanie Jego Słowa i na
szą modlitwę.
Pozdrawiamy Was łącząc się w \wierze, nadziei i miłości.

Odpuść nam 
nasze winy...
Jak łatwo nam przychodzi o to prosić 
w codziennie powtarzanej modlitwie, 
powtarzanej aż do zatracenia jej

sensu.
A  przecież sami wiemy najlepiej, 
że niełatwo jest darować winy tym, 
którzy zawinili wobec nas. 
Doświadczamy tego szczególnie teraz, 
gdy myślimy o wrześniowych

najeźdźcach,
tych z Zachodu i tych ze Wschodu.

Wyznajemy, Ojcze, przed Tobą
i przed bliźnimi, 

że myśmy również zawinili 
i wobec Ciebie, i wobec innych ludzi, 
i że tak łatwo siebie usprawiedliwiamy.

Dziś jednak pragniemy 
spojrzeć prawdzie w oczy 
i przyznać się sami przed sobą, 
przed ludźmi i wreszcie przed Tobą, 
żo zło ciąży na naszym sumieniu.

Wybacz nam, że jako Polacy 
odnosimy się wrogo do Niemców

i Rosjan.
Wybacz nam, że jako chrześcijanie 
spoglądamy z góry na żydów

muzułmanów- i buddystów. 
Z całego serca pragniemy się zmienić 
i dlatego prosimy:
Naucz nas, Ojcze, dróg Twoich, 
abyśmy mogli podobać się Tobie. ^ 
Ty przecież sprawiasz, że nawet 
wrogowie mogą się ze sobą pojednać 
i darzyć wzajemnym zaufaniem.

Uczyń z nas narzędzia Twego pokoju, 
wygaś wszelkie przejawy wrogości 
między chrześcijanami różnych wyznań, 
między ludźmi różnych narodów, 
między wyznawcami różnych religii.

Prosimy Cię o to w imieniu Chrystusa, 
który w swoim ukrzyżowanym ciele 
zburzył dzielące ludzi muęy wrogości 
i stał się przez to naszym pokojem, 
za co niech Mu będzie chwała

na wieki..
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KRYSTYNA LINDENBERG

Dzień odnowionej nadziei

Znacząca rocznica — pół wie
ku od dnia wybuchu najstrasz
liwszej, ogarniającej wszyst
kie kontynenty naszej ziemi, 
wojny. Rocznica, o której nie 
może i nie powinien świat za
pomnieć. My tu, w Warsza
wie, szczególnie.

: Z inicjatywą wystąpiła Konfe
rencja Episkopatu Polski, aby 
dzień 1 września 1989 r. stał 
się Światowym Dniem Modli
twy o Pokój. Po Asyżu (1986), 
japońskiej wyspie Hiei (1987) 
oraz Rzymie (1988) — także 
Warszawa, miasto niepokona
ne, zapragnęła gościć ludzi z 

, różnych krajów i różnych re
ligii, aby w 50. rocznicę naja
zdu Niemiec hitlerowskich na 
Polskę, wspólnie modlić się o 
to, by nienawiść i agresja W/ 
rozwiązywaniu międzynarodo
wych konfliktów nigdy już się 
nie powtórzyły. „Dzisiaj War
szawa — powiedział monsi- 
gnore Vinzenzo Paglia, asy
stent kościelny rzymskiej 
Wspólnoty św. Idziego (współ
organizatorki Światowego Dnia 
Modlitwy o Pokój) — nie o- 
gląda najeźdźców tego strasz
nego pierwszego września 
sprzed pięćdziesięciu laty. Dzi
siaj widzi ona inwazję ludzi 
pokoju, którzy przybywają do 
tego miasta, aby zadawać py
tania i szukać odpowiedzi, mo
dlić się wspólnym głosem, któ
ry otwiera nowy rozdział w 
sprawie pokoju” .

*

Światowy Dzień Modlitwy o 
Pokój przygotowany został z 
rozmachem, który zadziwić 
musiał wszystkich przygnębio
nych kryzysem, biedą i niemo
żnością. Uroczystości, na które 
przybyło 200 gości z całego 
świata, zgromadziły także ty
siące warszawiaków. Do na
szej stolicy przyjechali nie tyl
ko chrześcijanie wszystkich 
wyznań, ale również przedsta

wiciele wielkich religii świato
wych: islamu, buddyzmu, ju
daizmu, szintoizmu. Już 31 
sierpnia, w ramach tzw. Kon
ferencji o pokoju, goście u- 
czestniczyć mogli w spotka
niach poświęconych następują
cym tematom: „Głoszenie po
koju w tradycji ludu rosyj
skiego” , „Działania na# rzecz 
pokoju w kraju bogatym — Ja
ponia” , „Starożytne Kościoły 
Wschodu a pokój” i „Pokój w 
tradycji żydowskiej” (wykład 
prof. Jacoba Neusnera na ten 
temat będziemy chcieli zamie
ścić w jednym z kolejnych nu
merów „Jednoty” — red.). 
Nurt ten kontynuowany był 
przed południem następnego 
dnia: „Wjkład w dzieło pokoju 
muzułmanów Kraju Maghre- 
bu” , „Narody indochińskie —  
buddyzm, — pokój” , „Pokój w 
religijnej tradycji hinduskiej” 
i „Islam | a pokój” . Pomysł ta
kich spotkań był znakomity — 
pozwalał wszystkim chętnym 
zapoznać się z tym, jak poję
cie „pokój” rozumiane jest i 
realizowane przez ludzi róż
nych religii i kręgów kulturo
wych z obszarów, w których 
45 lat po zakończeniu II woj
ny światowej wciąż tlą się i 
wybuchają konflikty zbrojne.

Przedstawiciele hinduizmu, sik- 
hizmu i zorostryzmu stwier
dzali, że źródła konfliktów 
znajdują się w ludzkich ser
cach, więc jeśli chcemy pokoju 
na świecie, musimy zacząć od 
zmiany samych siebie, od 
wprowadzenia pokoju do włas
nych serc i umysłów. Prawda 
jest drogą do harmonii, stabi
lizacji i pokoju w domu, społe
czeństwie, kraju 1 na świecie. 
Niestety, życie współczesnego 
człowieka w dużej mierze o- 
parte jest na fałszywych war
tościach* Te poglądy wydały 
się nie tylko zbieżne, ale wręcz 
tożsame z głoszonymi przez 
chrześcijaństwo — nie co in
nego, jak właśnie to przekona

nie było niedawno wyrażane 
' podczas Europejskiego Zgro
madzenia Ekumenicznego w 
Bazylei. „Rzeczywistość jest 
jedna, ale mędrcy obdarzają 
ją różnymi imionami” — to 
cytat z hinduskich świętych 
ksiąg Wedów, i to stanowi pod
stawę hinduskiej tolerancji. 
Prawda i tolerancja mogą oca
lić nasz świat. Różnorodność 
religijna jest rzeczą naturalną 
i właściwą dla duchowego ro
zwoju ludzkości, a nie powo
dem walki i wrogości. Celem 
dialogu międzyreligijnego' nie 
jest wyeliminowanie różnic, 
ale stworzenie nowej wizji, no
wego wymiaru religii, a to sta
nie się pomocne w przezwycię
żaniu niesprawiedliwości i 
przemocy.
Japończycy (szintoiści), mówiąc 
szczegółowo o swych odręb
nych tradycjach, wyrażali 
przekonanie o zasadniczej bli
skości życia duchowego w róż
nych religiach i o podobień
stwie ich zasad etycznych. 
Dzięki temu —  w sposób na
turalny — stają się możliwe 
wspólna modlitwa i działanie. 
Nawet w islamie, który koją- 
rzy nam się z nietolerancją i 
„świętą wojną z niewiernymi”1, 
odnajdujemy wiele bliskich, a 
nawet jednobrzmiących z za
sadami chrześcijańskimi reguł. 
Mówili o tym profesorowie U- 
niwersytetu Kairskiego i Uni
wersytetu Al Azhar (teologicz
nego) w Kairze — dr Kamil Al 
Sharif i prof. Abdul Wafa Taf- 
tazani, a także szejk z Sudanu 
Izaak Sakoutan. Pokój----Sa
lem — jest zasadą i częścią re
ligijności muzułmańskiej: Sa
lem Alejkum — „pokój z wa
mi” — to pozdrowienie muzuł
mańskie, a Bassalem — to sło
wo, jakim powitany będzie 
wierny w Raju. Bliźniego na
leży traktować jak siebie sa
mego, nie życzyć mu tego, cze
go nie życzy się i sobie. Koran 
nakazuje nakarmić głodnego,
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zaopiekować się chorym, wes
przeć jałmużną biednego, za
pewnić. pokój każdemu obywa
telowi państwa, bez względu 
na religię, jaką wyznaje (nie' 
zmusza się nikogo do zmiany 
religii, przeciwnie, szanuje się 
cudze przekonania, nawet jeśli 
się nad nimi ubolewa). Stosun
ki między współobywatelami 
opierają się na pokoju, takie 
same zasady panują w stosun
kach między dwoma muzuł
mańskimi państwami. Religia 
nie zmusza do udziału w woj
nie, chyba że chodzi o obronę 
własną: „Pokój dla tych, któ
rzy nam dają pokój, wojna 
tym, którzy nam grożą woj
ną” .. Przedstawiciele islamu 
tym właśnie tłumaczą np. wal
kę Palestyńczyków, a konflik
ty typu Irak— Iran przypisują 
współczesnemu zeświecczeniu, 
destrukcyjnym wpływom Za
chodu i osobistym ambicjom 
przywódców krajów muzuł
mańskich. „Pokój zapanować 
może tylko wtedy, gdy czło
wiek opanuje swe agresywne 
apetyty na dominowanie nad 
innym człowiekiem. (...) Po
działy między ludźmi wynika
ją z niewiedzy, nienawiści >i 
zdrady. Ponieważ jesteśmy 
wierzący i wierzymy w jedne
go Boga, wszyscy zwracamy się 
do Boga w modlitwie, by lu
dzie żyli jak bracia w miłości 
i pokoju. Nasze serca są w Je
go ręku i wszystko pochodzi od 
Niego” — zakończył spotkanie 
szejk z Sudanu,

*

Oficjalna inauguracja uroczy
stości Światowego Dnia Mo
dlitwy nastąpiła w przeddzień 
rocznicy wybuchu wojny. O 
godz. 16 w Auditorium Maxi
mum Uniwersytetu Warszaw
skiego Chór Archikatedry War
szawskiej przywitał przybyłych 
hymnem „Gaudę mater Polo
nia...” . „Ciesz się, matko-Pol- 
sko, bogata w szlachetne dzie
ci...” — powtórzył ks. prałat 
Bronisław Dembowski, który 
przemawiał w imieniu organi
zatorów. Podziękował on Bogu 
za wszystkich szlachetnych lu
dzi, którzy żyli w naszym kra
ju, walczyli zań i działali dla 
niego, a także za wszystkich 
ludzi dobrej woli, którzy do 
Polski przybyli, by wspólnie 
modlić się o pokój. Po przemó
wieniach rektora UW, prof. An
drzeja Kajetana Wróblewskie
go, i prezydenta Wojciecha Ja
ruzelskiego, ks. prymas Józef 
Glemp pozdrowił przybyłych i 
stwierdził: „Sprawa pokoju
może być podjęta przez myśle
nie, mówienie, działanie (...). 
Chcemy, także w naszym spot
kaniu, tak przekazywać i 
kształtować opinie o możliwo
ści pokoju, aby każdy człowiek 
chciał żyć bez awantur i gwał
tów (...). Chrystus mówi o por 
koju w  wymiarach zbawienia 
człowieka, podkreśla rolę su
mienia i miłości. Nauka Ko
ścioła rozbudowuje przede 
wszystkim doktrynę o funda
mencie pokoju, którym jest ład 
między ludźmi” . Jeszcze dobit

W uroczystościach udział wzięli tak
że członkowie Kościoła Ewangelic
ko-Reformowanego. Na pierwszym 
planie (w środku) widoczny ks. bp 
Zdzisław Tranda. Foto: Michał J. 
Hetmanek

niej podkreślił to w swoim 
przemówieniu mons. Pietro 
Rossano, rektor Papieskiego U- 
niwersytetu na Lateranie: „Du
chowe i moralne wartości, ja
kich potrzebują mężczyźni i 
kobiety, osiągnąć można po 
pierwsze i przede wszystkim 
przez przemyślenie własnego 
życia, przez prawdę, sprawie
dliwość, miłość, pokój i modli
twę (...). Prośmy Boga, aby po
błogosławił to zadanie, ‘ aby 
sprawiedliwość i pokój mogły 
zapanować na świecie wśród 
mężczyzn i kobiet wszystkich^ 
krajów, zwłaszcza tych, gdzie 
dziś jeszcze ludzie cierpią i 
płaczą z powodu ludzkiego o- 
krucieństwa” .

*

Kulminacją Światowego Dnia 
Modlitwy było zgromadzenie 
na placu Zamkowym. Z jednej 
strony Zamek Królewski, u 
którego stóp orkiestra Filhar
monii Narodowej wykonywała 
klasyczne utwory religijne, z 
drugiej —  na tle staromiei- 
skich kamieniczek — ogromny 
ekran telewizyjny, na którym 
obecni mogli obserwować bez
pośrednią transmisję . ze spot
kania, w którym uczestniczyli, 
a między Zamkiem i ekranem 
— podium dla ponad 200 naj
znakomitszych gości zagranicz
nych i krajowych, ubranych w 
różnobarwne szaty i nakrycia 
głowy..
W poprzednich dniach pogoda 
byłą. chłodna i pochmurna, ale 
1 września nad Warszawą za
świeciło ciepłe słońce, pozwa
lając zebranym spokojnie u- 
czestniczyć w uroczystości.
I znów powitalne przemówie
nie kardynała Józefa Glempa, 
a następnie kardynała Rogera 
Etchagaraya, przewodniczące
go Papieskiej Rady „Iustitia et 
Pax” , który przypomniawszy 
„ideę Asyżu” , powiedział m. in.: 
„Modlić się, to znaczy uznać 
słabość człowieka i moc Boga, 
ubóstwo ludzkie i miłosierdzie 
Boże” . „Modlitwa ma moc i 
siłę zbawienia” —  dodał na-
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...Dzisiaj Warszawa widzi inwazję 
ludzi pokoju, którzy przybywają do 
tego miasta, aby (...) modlić się 
wspólnym głosem... Foto: Micjiał 
J. Hetmanek

stępny mówca, 94-letni Etai 
Yamada, 253. następca założy
ciela buddyjskiej sekty na wy
spie Hiei. Stwierdzenie to zilu
strował opowieścią dotyczącą 
własnych przeżyć, gdy pod ko
niec wojny płynął wypełnio
nym młodzieżą statkiem z Oki- 
nawy na położoną o tysiące ki
lometrów dalej wyspę Honsiu. 
Ta trwająca 25 dni przeprawa 
przez ocean i szalejącą wokół 
wojnę, to jednocześnie 20 dni i 
nocy jego wytrwałej modlitwy 
o ocalenie tych młodych, któ
rzy jeszcze nie zaznali życia i 
jeszcze tyle mogliby zrobić. 
Wszyscy ocaleli dzięki tej mo
dlitwie, modlitwie będącej źró
dłem pokoju i zbawienia. Jej 
moc jest jednak zwielokrotnio
na, gdy ludzie modlą się ra
zem. Dlatego sędziwy mnich 
przybył na modlitwy do Asy
żu, dlatego zaproponował kla
sztor na wyspie Hiei jako na
stępne miejsce międzyreligij-* 
nych modłów, dlatego wreszcie 
przyjechał teraz do Polski. 
,,Modlitwa leży u korzeni po
koju” —  potwierdził ormiań
ski biskup Mesrab Mustafian z 
Turcji, a ,,tam, gdzie jest ciem
ność, nawet małe światełko ją 
rozjaśnia” .
Po tej pierwszej części spotka
nia zgromadzeni rozdzielili się. 
Nadszedł czas modlitwy w gru
pach wyznaniowych: chrześci
janie udali się do Katedry św. 
Jana na nabożeństwo ekumeni
czne, buddyści do wirydaża ko
ścioła św. Marcina, w pomiesz
czeniach parafialnych Archika
tedry modlili się hinduiści, w 
galerii „Zapiecek” — muzuł
manie, w galerii przy Pałacu 
Ślubów —  żydzi. Ci, co pozo
stali na placu Zamkowym, mo
gli za pośrednictwem transmi
sji telewizyjnej (na wielkim 
ekranie) uczestniczyć w nabo
żeństwie ekumenicznym. L i
turgię sprawowali kolejno: 
przedstawiciele Kościołów 
wschodnich, duchowni kato
liccy i protestanccy. Kazanie 
wygłosił katolicki ordynariusz 
Hiroszimy bp Joseph Atsumi 
Misue. Nawiązywało ono do

wersetu 14 z 12 rozdziału L i
stu do Hebrajczyków: „Dążcie 
do pokoju ze wszystkimi i do 
uświęcenia, bez którego nikt 
nie ujrzy Pana” . Poszczególne 
intencje modlitwy wiernych 
odczytywali kolejno: prymas 
Węgier, arcybiskup z Syrii, bi
skupi z NRD, Namibii i wielu 
innych krajów. „Ojcze nasz...” , 
odmówione chóralnie w ojczy
stych językach zgromadzonych, 
oraz znak pokoju, przekazywa
ny sobie iz niezwykłą serdecz
nością w 'poczuciu, że jest to 
rzeczywiście znak pokoju, za
kończyły nabożeństwo.

i
Następnie procesją — przez 
Zapiecek, pod murami Starów
ki i z powrotem na plac Zafn- 
kowy — wrócili wszyscy ze 
swych modlitw na podium i 
plac, by wysłuchać bezpośred
niej transmisji przemówienia 
papieża Jana Pawła II. Skie-. 
rowane ońo zostało do „moich 
braci w biskupstwie, do ka
płanów i rodzin zakonnych, do 
synów i córek Kościoła, do rzą
dzących państwami, do wszy
stkich ludzi dobrej woli” . Pa
pież przypominając raz jeszcze 
okoliczności i przebieg wojny, 
powiedział: „Istnieje obowiązek 
wyciągania wniosków z tej 
przeszłości, aby nigdy więcej 
nie dopuścić już do powstania 
podobnego splptu przyczyn, 
mogącego doprowadzić do no
wego rozpętania pożaru takiej 
wojny” . Stwierdził, że „...po
śród wszystkich tych działań, 
wymierzonych przeciwko czło
wiekowi, jedno na. zawsze po
zostanie hańbą dla ludzkości:

planowe barbarzyństwo, które
go ofiarą padł naród żydow
ski (...). Aby świat nigdy już 
nie zaznał nieludzkich okru
cieństw i barbarzyństwa, jakie 
spustoszyły go przed pięćdzie
sięciu laty, nie ustawajmy w 
głoszeniu »Pana naszego, Jezu
sa Chrystusa, przez którego te
raz uzyskaliśmy pojednanie« 
(Rzym. 5:11), będące rękojmią 
pojednania wszystkich ludzi 
między sobą” .

Po kolejnych przemówieniach 
i odczytaniu „Przesłania” przez 
prof. Andrea Ricardi ze Wspól
noty św. Idziego, po chwili 
milczenia, którym zebrani ucz
cili pamięć ofiar II wojny świa
towej, wszyscy obecni przeka
zali sobie znak pokoju, a du
chowni zapalili znicze, z któ
rymi następnie udali się pod 
pomnik Nike.

Czterogodzinne uroczystości, 
rozpoczęte w słońcu, zakończy
ły się w ciemnościach rozświe
tlanych płomykami zniczy i re
flektorami skierowanymi na 
wieżę zamkową, z której wy
snuwały się resztki dymów (na 
pamiątkę pożaru, który strawił 
wieżę we wrześniu 1939), oraz 
na napis1 „War never again” — 
nigdy więcej wojny. Tak za
kończył się ten dzień, w któ
rym ze strony naszego Kościo
ła oficjalnie* wzięli udział: ks. 
biskup Zdzisław Tranda, ks. 
Bogdan Tranda i prezes Kon- 
systorza Włodzimierz Zuzga.
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KS. BOGDAN TRANDA

Za kogQ mnie uważacie?
ZGROMADZENIE W SEULU

I
Na ulicach Seulu, stolicy Republiki Korei Południo
wej, pojawiły się w sierpniu transparenty z krzyżem 
w formie lemiesza i czerwoną kroplą krwi. Z napisu 
w języku koreańskim można było wyróżnić jedynie 
litery WARC, będące skrótem angielskiej nazwy Świa
towego ~ Aliansu Kościołów Reformowanych (World 
Alliance of Reformed Churches), oraz datę w  odwrot
nym do naszego porządku: 1989 V I I I 15—27. Powie 
ktoś, że to porządek nowy, komputerowy. Może i tak.
W każdym razie komputery można tam kupić na 
straganie każdego bazaru. Kiedy miałem przepisać 
tekst kazania, w jednej z parafii reformowanych 
udostępniono mi maszynę z komputerowym ekranem, 
do której nie bardzo wiedziałem, jak się zabrać. O 
Korei jednak w tym artykule będzie niewiele, bo nie 
było czasu na zwiedzanie. Poznałem tylko najbliższe 
otoczenie uniwersytetu Yonsei, na którego terenie 
odbywało się X X II Zgromadzenie Ogólne Światowego 
Aliansu Kościołów Reformowanych zrzeszającego po
nad 70 milionów chrześcijan ze 160 Kościołów w 80 
krajach. Uniwersytet ponad sto lat temu został zało
żony przez amerykańskich prezbiterian. Początkowo 
był to szpital. W ciągu wieku rozwinął się w dużą, 
wielowydziałową uczelnię, której sale wykładowe i 
domy studenckie zostały udostępnione Aliansowi na 
czas Zgromadzenia Ogólnego.

„Za kogo mnie uważacie?” — tak brzmiało hasło 
Zgromadzenia. Pytanie, skierowane przez Jezusa do 
uczniów pod Cezareą Filipa, powracało codziennie w 
różnych formach podczas modlitwy, w kazaniach, stu-* 
diach biblijnych, wykładach i dyskusjach. Modlitwa, 
rozważanie Słowa Bożego, nabożeństwo, pieśń należały 
do istotnych czynników kształtujących atmosferę 
Zgromadzenia, jego treść i przebieg. Hasło Więc nie 
pozostało jedynie retorycznym pytaniem, lecz było 
stale obecne na powierzchni i pod powierzchnią tego, 
co się tam działo. „Przekonaliśmy się, że Chrystus 
jest Panem — stwierdza Zgromadzenie w  uchwalo
nym na zakończenie obrad liście do zborów — który 
przychodzi do nas, przybranych w bogactwo różno
rodnych kultur, i wyzwala od mocy, które nas dzielą, 
godzi nas z Nim samym i jednych z drugimi, tworzy 
z nas wspólnotę oddaną sprawie pokoju, sprawiedli
wości i odnowy stworzenia”.

Zgromadzenie obradowało w trzech sekcjach: 1) wspól
ne świadectwo wiary, 2) misja i jedność, 3) sprawied
liwość, pokój i zachowanie stworzenia. Zostały też 
powołane dwie specjalne komisje, z których pierw
sza zajmowała się oceną działalności Aliansu w ciągu 
ostatnich siedmiu lat, tzn. od Zgromadzenia w Otta
wie (1982), i opracowaniem programu na następne 
lata, druga zaś zajęła się analizą sytuacji w świecie 4 
na podstawie materiałów dostarczonych przez Komi
tet Wykonawczy, Kościoły członkowskie i delegatów 
na Zgromadzenie. W rezultacie powstało kilka oświad

czeń wyrażających stosunek Zgromadzenia do róż
nych współczesnych wydarzeń. Materiały przygoto
wane przez sekcje i komisje przedstawiono na se
sjach plenarnych w oficjalnie obowiązujących języ
kach: angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpań
skim i koreańskim, a następnie dyskutowane. Zawar
te w nich zalecenia zostały przyjęte przez głosowanie, 
nierzadko z poprawkami i uzupełnieniami wniesiony
mi przez delegatów.

W S P Ó L N E  Ś W I A D E C T W O

Spośród wielu zagadnień, dotyczących wspólnego 
'świadectwa wiary składanego przez Kościoły refor
mowane w różnych rejonach geograficznych, w róż
nych warunkach kulturowych, społecznych i politycz
nych, na czoło wabiły się trzy sprawy, uznane za 
szczególnie ważne: 1) apartheid i status confessionis, 
2) wspólnota kobiet i mężczyzn, 3) Ewangelia i kul
tura. Był to plon intensywnej pracy intelektualnej 
prowadzonej przez sekcję pierwszą.

APARTHEID I STATUS CONFESSIONIS zajęły spo
ro miejsca w dyskusji. Szczególne zgorszenie nie tyl
ko wśród chrześcijan, ale w całym świecie kultural
nym wywołuje fakt, że dwa holenderskiego pocho
dzenia Kościoły w Republice Południowej Afryki nie 
tylko uznają system apartheidu, ale usiłują go uspra
wiedliwiać i uzasadniać przez jednostronne interpre
towanie Ewangelii i ksiąg wyznaniowych. Zgroma
dzenie Ogólne oświadcza więc, że ta sytuacja stanowi 
status iconfessionis dla naszych Kościołów, co znaczy, 
że w ocenie tej sprawy nie możemy się różnić, jeśli 
nie chcemy naruszyć podstaw wspólnej wiary, jaką 
wyznajemy. Zgromadzeni uznają apartheid za grzech, 
moralne i teologiczne usprawiedliwianie go za naśmie
wanie się z Ewangelii, a uporczywe trwanie w nie
posłuszeństwie wobec Słowa Bożego za teologiczną 
herezję. W Seulu zostało potwierdzone stanowisko za
jęte już siedem lat temu w Ottawie, tym bardziej że 
Kościoły członkowskie poparły ówczesne decyzje, 
łącznie z zawieszeniem w prawach członkowskich 
dwu wspomnianych Kościołów południowoafrykań
skich.

Ogłoszenie status confessionis wynika z przekonania, 
że zagrożone zostały same podstawy Ewangelii. Wy
maga to jasnego i zdecydowanego opowiedzenia się 
Kościoła po stronie Ewangelii i stwierdzenia, że prze
ciwne przekonanie, nauczanie lub postępowanie ma 
charakter heretycki. Ogłoszenie status confessionis od
nosi się do błędu popełnianego przez określony Ko
ściół, ale niebezpieczeństwo, które kryje się w tym 
błędzie, zagraża wiarygodności nauczania wszystkich 
Kościołów, eżjeli się błędowi nie sprzeciwią. Dlatego 
wszystkie Kościoły muszą poważnie liczyć się ze skut-

8



kami ogłoszenia status confessionis i zjednoczyć się 
z innymi w akcie wyznania wiary i w posłuszeństwie 
wobec Słowa Bożego zawartego w Ewangelii.

Dyskusja nad tą sprawą zajęła sporo czasu, ponie
waż delegaci odnieśli się do niej z najwyższą powa
gą. Historia Kościoła poucza przecież, że stosowano 
podobne metody nie tylko wtedy, gdy chodziło o na
ruszenie prawdy Ewangelii, ale również wtedy, gdy 
ludzie podejmowali działalność reformatorską, mają
cą na celu przywrócenie Ewangelii należnego jej 
miejsca w życiu Kościoła.

WSPÓLNOTA KOBIET I MĘŻCZYZN to temat, któ
ry nabiera coraz większego znaczenia w wielu krę
gach współczesnych chrześcijan. I w Kościele bo
wiem, i w  społeczeństwie kobiety traktowane są czę
sto gorzej niż mężczyźni, ich prawa, jeśli nawet teo
retycznie są jednakowe, nie bywają w praktyce 'ho
norowane. Zdarza się, że kobiety wykonują większą 
pracę (jeśli w ogóle ją otrzymują) za niższą płacę. 
Wykształcenie i doświadczenie kobiet jest zwykle ni
żej oceniane niż mężczyzn. O wiele rzadziej zasiadają 
one w organach decyzyjnych i kierowniczych Ko
ścioła i społeczeństwa. Zgromadzenie stwierdziło, że 
nie można tolerować takiej sytuacji, ponieważ jest 
to jawna niesprawiedliwość. Jeżeli Kościoły poważnie 
traktują biblijne przesłanie o stworzeniu człowieka — 
mężczyzny i kobiety — na obraz Boży, a także Ewan
gelię o wyzwoleniu wszystkich uciemiężonych, muszą 
wyraźnie opowiedzieć się za przyznaniem kobiecie 
właściwego miejsca tak w Kościele, jak i w społe
czeństwie. Apel ten jest szczególnie aktualny wobec 
tych społeczeństw i Kościołów, w których kobieta 
ciągle jeszcze pozostaje w stosunku zależności od 
mężczyzny. „Kobiety uzyskały darowanie win i od
kupienie, a przez chrzest zostały zjednoczone z Chry
stusem — stwierdza Zgromadzenie. Kobiety otrzyma
ły Ducha Świętego i dary Ducha dla budowania 
wspólnego dobra i dla budowania Ciała Chrystuso
wego. Wizja wolności, jaką roztacza Ewangelia, po
lega na tym, że w Chrystusie wszyscy są jednością. 
Różnice społeczne, rasowe czy płciowe w Ciele Chry- 
stsowyum nie grają roli”. Zgromadzenie postano
wiło zalecić Kościołom członkowskim, aby powa
żnie zastanowiły się nad miejscem, jakie kobiety 
zajmują w ich strukturach, aby miały równe z męż
czyznami prawa, jeśli chodzi o ordynację i rolę speł
nianą w organach zarządzających. Wezwano także 
do przeanalizowania języka używanego w Kościele 
dla odpowiedniego stosowania form rodzaju żeńskie
go, a nie tylko męskiego. Postanowiono również utwo-

...Ża kogo mnie uważacie? — To Jezusowe pytanie 
powracało codziennie w różnych formach podczas 
modlitwy, w kazaniach, studiach biblijnych i dysku
sjach...

rzyć w biurze genewskim etat dla osoby, która będzie 
się zajmowała problematyką kobiet.

EWANGELIA I KULTURA są ze sobą ściśle zwią
zane. Głoszenie Ewangelii nie może być uzależnione 
od narzucania narodom obcej im kultury, jak to by
wało w przeszłości, kiedy misjonarze starali się wy
korzenić wszelką zastaną kulturę. Chrystus nie przy
szedł po to, by kulturę zniszczyć, lecz żeby uczynić 
ją doskonalszą, aby ją przekształcić — tak można by 
sparafrazować znane zdanie z Kazania na Górze. 
Każda kultura zawiera elementy zgodne z Ewange
lią i sprzeczne z nią. Ewangelia jest kryterium oceny 
tego co słuszne i co niesłuszne. Z grubsza ujmując tę 
niełatwą sprawę można powiedzieć, że co w danej 
kulturze przyczynia się do rozwoju człowieczeństwa, 
jest wspierane przez Ewangelię, temu zaś, co utrud
nia pełny rozwój ludzkiej jednostki, Ewangelia jest 
przeciwna. Ewangelia powinna wzbogacać miejscową 
kulturę, i odwrotnie — miejscowa kultura pozwala 
na dostrzeżenie nowych treści zawartych w Ewange
lii. Ewangelia nie może pozbawiać ani jednostki, ani 
grupy społecznej żadnych istotnych wartości, powin
na je przetwarzać i wzbogacać.

M I S J A  I J E D N O Ś Ć

Żyjemy wprawdzie w różnych warunkach, dzieli nas 
rozmaitość kultur i niejednokrotnie odmienność po
jęć teologicznych, całkowicie jednak zgadzamy się co 
do tego, że racją bytu Kościoła jest misja, że całe 
Pismo święte jest nakierowane na misję, zaś istnie
nie swoje zawdzięcza Kościół Bożemu przymierzu ła
ski. Przymierze, jakim Bóg z miłością ogarnia cały 
świat, przymierze wypełnione w osobie Jezusa Chry
stusa, wymaga, aby Kościół rozciągał swą troskę mi
syjną na całe stworzenie. Odmienne spojrzenie na 
misję jest często przyczyną napięć i rozdziałów mię
dzy Kościołami, a brak jedności bardzo przeszkadza 
w skutecznym prowadzeniu misji zwłaszcza tam, gdzie 
Kościół musi działać w społeczeństwie, które wyzna
je inną religię. Pamiętać jednak trzeba, że współcze
sne rozumienie misji nie ogranicza się jedynie do 
wysyłania misjonarzy do tzw. krajów pogańskich, 
lecz obejmuje szeroką gamę różnorodnych zadań po
dejmowanych przez chrześcijan w celu rozpowszech
niania Ewangelii. Zgromadzenie seulskie określiło cel 
misji nie jako powiększanie kartoteki członków i 
współzawodniczenie w tym zakresie z innymi Ko
ściołami, lecz jako dzielenie się z ludźmi Dobrą No
winą tak w słowie, jak i w czynach, aby Bogu przy
sparzać chwały. Misji służą wszystkie dziedziny po
sługiwania Kościoła, a więc nabożeństwo, kazanie, 
modlitwa, ewangelizacja, duszpasterstwo i wychowa
nie ludu Bożego, służba społeczna, sprzeciw wobec 
przesądów, niesprawiedliwości i zniszczenia, dialog i 
współpraca ekumeniczna, krzewienie pokoju, dzieła 
miłosierdzia i okazywanie miłości.
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Chóry kościelne, uczestniczące w nabożeństwach, wy
stępują w specjalnych togach

Zgromadzenie dało wyraz zaniepokojeniu z powodu 
braku jedności wśród Kościołów reformowanych, co, 
na przykład, wyraża się w tym, że w poszczególnych 
krajach istnieje więcej niż jeden Kościół. Fenomen 
podziału w rodzinie reformowanej stał się przedmio
tem specjalnych studiów prowadzonych w ramach 
Aliansu, w wyniku których stwierdzono istnienie wie
lu czynników wywołujących to zjawisko, na przy
kład: różnice doktrynalne, różnorodne polityczne i 
społeczne uwarunkowania, przenoszenie narodowych 
tradycji przez misje i migracje, wpływ ruchów odro
dzeniowych, podziały klasowe i rasowe, różne usto
sunkowanie się do ruchu ekumenicznego i wiele in
nych. Czynniki te nakładają się na siebie i tworzą 
plątaninę, od której bardzo trudno się uwolnić, tym 
bardziej że świadomość tego zjawiska nie jest w ro
dzinie reformowanej powszechna. Niektóre Kościoły 
(a co gorsza ich kręgi kierownicze) nie mają poczu
cia pówszechności Kościoła, odznaczają się mental
nością prowincjonalną czy wręcz parafiańszczyzną i 
dobrze się w tym czują. Alians spełnia więc poważną 
rolę otwierając oczy pewnych ludzi na to, czym Ko
ściół naprawdę jest.

Dyskusja w Seulu i sformułowane w dokumencie koń
cowym wnioski świadczą, że mimo różnych braków 
i niedoskonałości żywe jest w wielu Kościołach po
czucie więzi z całą rodziną reformowaną. Co więcej, 
poczucie chrześcijańskiej więzi rozszerza się na inne 
rodziny wyznaniowe i prowadzi do głębokiego zaan
gażowania się w ruchu ekumenicznym. Wiadomo, że 
Kościoły reformowane odegrały kluczową rolę w 
kształtowaniu się tego ruchu oraz w utworzeniu i 
późniejszym rozwoju Światowej Rady Kościołów. 
Alians od bardzo dawna zachęcał Kościoły członkow
skie do pełnego uczestniczenia w ruchu ekumenicz
nym na gruncie lokalnym, krajowym, regionalnym i 
światowym. Nic dziwnego więc, że wyrażono w Seulu 
zadowolenie z faktu, że pewna liczba Kościołów po
łączyła się z innymi. Dokonano również przeglądu 
wyników dialogów dwustronnych .prowadzonych z ka
tolicyzmem i prawosławiem, a zwłaszcza z Kościoła
mi powstałymi w wyniku Reformacji (luterańskimi, 
anglikańskimi czy tez metodystycznymi, baptystycz- 
nymi itp.). Wezwano do otwarcia dialogu z coraz bar
dziej rozpowszechniającym się pentekostalizmem.

Uznano, że rozmowy dwustronne są bardzo pożytecz
ne i zalecono ich kontynuowanie.

s p r a w i e d l i w o ś ć , p o k ó j
I Z A C H O W A N I E  S T W O R Z E N I A

W marcu 1983 Komitet Wykonawczy Aliansu idąc 
śladem wezwań X X I Zgromadzenia w Ottawie (1982) 
zainicjował ogólnochrześijańską debatę. „Ośmielamy 
się zaproponować wszystkim Kościołom, które wyzna
ją, że Jezus Chrystus jest Panem i Zbawcą (...), aby 
zawiązały przymierze pokoju i sprawiedliwości (...) 
Dla nadania widzialnego kształtu temu przymierzu 
proponujemy przygotowanie i rychłe zwołanie pod 
auspicjami Światowej Rady Kościołów specjalnego

zgromadzenia ekumenicznego, w którym mogłyby 
uczestniczyć wszystkie Kościoły i wspólnie dać wy
raz dążeniom do pokoju i sprawiedliwości” . W od
powiedzi na to wezwanie w maju tego roku odbyło 
się w Bazylei europejskie spotkanie, a w 1990 roku 
odbędzie się spotkanie światowe w Seulu, poświęcone 
sprawie sprawiedliwości, pokoju i zachowania stwo
rzenia.

Zagadnieniem tym zajmowała się sekcja- II I Zgroma
dzenia Aliansu. W wyniku dyskusji przygotowała ona 
dokument w postaci „Otwartego listu do dzieci i mło
dego pokolenia Planety Ziemia”. List zaczyna się od 
wyznania winy z powodu stanu zagrożenia, jaki po
kolenie dorosłych pozostawia swym następcom. W 
czasach rozwoju technologicznego i rosnących wy
magań przy ograniczonych możliwościach tej ziemi, 
doznajemy straszliwych konsekwencji ludzkich za
chowań w ciągu całych stuleci. Konsekwencje te uja
wniają się ze szczególną ostrością w  trzech obejmu
jących cały świat problemach^ 1) w jaskrawej nie
sprawiedliwości, która skazuje wielu ludzi na życie 
w nędzy i ucisku, 2) w przemocy, wojnach i zagroże
niu unicestwieniem nuklearnym, 3) w zniszczeniu 
przyrody w wyniku ludzkiej chciwości i beztroski.

W tej sytuacji Zgromadzenie wzywa Kościoły, aby 
zastanowiły się nad tym, czy w swej działalności do
statecznie podkreśjają solidarność z cierpiącymi; Zda
niem Zgromadzenia porządek ekonomiczny jest nie
moralny, musi więc zostać zmieniony, do czego Ko
ścioły powinny się przyczynić, albowiem możliwe jest
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Fragment sali obrad w Seulu. W pierwszym rzędzie 
(z prawej) ks. Milan Opoczeński, nowy sekretarz ge
neralny Aliansu

osiągnięcie takich warunków, w których wszyscy 
ludzie mieliby równe szanse. Wszyscy jesteśmy po
wołali do tego, aby swą modlitwą, działalnością i po
siadanymi środkami dążyć do ustanowienia sprawied
liwego porządku ekonomicznego.

Kościoły powinny głośno powiedzieć, jeśli w ich kra
ju panują niesprawiedliwe prawa, jeśli władze dzia
łają bezprawnie, utrzymując ucisk, szerząc niespra
wiedliwość, sprawując rządy bez zgody obywateli, 
wypaczając prawdę Ewangelii. Gdy -Kościoły uznają, 
że posłuszeństwo Ewangelii wymaga tego od nich, po
winny przewodzić w akcji biernego oporu, albowiem 
sprawiedliwość należy do podstawowych warunków 
pokoju. W związku z tym dyskutowano nad pojęciem 
„sprawiedliwej wojny”, obrazem „wroga” i wizją „sha- 
lom” we współczesnym świecie, nad koniecznością 
przeciwstawienia się produkcji i handlowi bronią, nad 
zniesieniem zagranicznych baz wojskowych, nad mi
litarną ingerencją w wewnętrzne sprawy innych 
państw itd. Osobnym punktem dyskusji były proble
my etyczne i niebezpieczeństwa zagrażające ze stro
ny biotechnologii. Kościoły powinny czujnie obser
wować zastosowanie analizy genetycznej w selekcji 
płciowej, co prowadzi do niszczenia żeńskiego płodu, 
komercjalizacji płodności, militarnego zastosowania 
inżynierii genetycznej itp.

zydenta Aliansu, którym ponownie został ks. dr Allan 
Boesak, moderator południowoafrykańskiego, „kolo
rowego” (składającego się wyłącznie z Mulatów) Ko
ścioła reformowanego, wywodzącego się z misji Boe- 
rów. W ponad stuletniej historii Aliansu po raz pierw
szy zdarzyło się, że ustępujący prezydent został w y
brany ponownie. Wybór ks. Allana Boesaka świad
czy o zdecydowanym opowiedzeniu się przedstawi
cieli Kościołów reformowanych z całego świata prze
ciwko wszelkiej dyskryminacji, za przestrzeganiem 
praw ludzkich i prawem chrześcijanina do walki o 
własną godność. Po drugie, świadczy o wielkim auto
rytecie, jaki zdobył sobie prezydent w czasie minio
nej kadencji swoją odwagą, zdecydowaniem i zaan
gażowaniem w ludzkie sprawy. Opowiada się on zde
cydowanie po stronie ludzi słabych, prześladowanych 
i gotów jest cierpieć razem z nimi, ponosić osobiście 
konsekwencje swego postępowania i nawet iść do 
więzienia; co niu się niejednokrotnie przydarzyło.

Ze szczególną troską mówiono w Seulu o sprawach 
łamania praw ludzkich w  Rumunii. Zrozumiałe jest 
emocjonalne zaangażowanie delegatów, ponieważ dys
kryminacja i prześladowania m. in. dotyczą zamiesz
kałej w Siedmiogrodzie węgierskojęzycznej ludności 
wyznania reformowanego. Niestety, na obrady Zgro
madzenia nie przybyli przedstawiciele tamtejszego 
Kościoła. Można się domyślić, dlaczego nie mogli 
przyjechać. Informacjami o sytuacji w  Rumunii słu
żyli między innymi delegaci Kościoła węgierskiego, 
których łączą żywe kontakty z Siedmiogrodem, a 
uchodźcy z Rumunii podążają przede wszystkim na 
Węgry. Zgromadzenie uchwaliło dokument, który 
przedstawia społeczną, ekonomiczną i religijną sytua
cję mniejszości w Rumunii, zwraca się do cierpią
cych tam ludzi ze słowami otuchy, zapewnieniem o 
nieustannej modlitwie i podejmowaniu kroków w 
celu ulżenia im w cierpieniach, apeluje do Aliansu 
i Kościołów członkowskich o podjęcie konkretnych 
akcji wobec władz rumuńskich i wobec ludzi będą
cych przedmiotem ucisku.

Przytoczony tutaj problem rumuński jest tylko przy
kładem wrażliwości zebranych w Seulu przedstawi
cieli Kościołów na sprawy związane ze sprawiedliwo
ścią, wolnością i prawami ludzkimi. Dokument koń
cowy omawia problemy pokoju i zjednoczenia Korei, 
sytuację w Sri Lance, w Nowej Kaledonii, Sudanie. 
O Republice Południowej Afryki i sprawie aparthei
du już mówiliśmy wcześniej.

Ta wrażliwość na sprawy sprawiedliwości i swobód 
obywatelskich dała znać o sobie przy wyborze pre-

Jest człowiekiem o bardzo głębokiej formacji ducho
wej, a w swej działalności inspiruje się treścią Ewan
gelii, traktowanej z całą powagą jako poselstwo wy
zwolenia i ocalenia. Jest przy tym człowiekiem skrom
nym, bezpośrednim, łatwo nawiązującym kontakt i z 
jednostką, i z liczną zbiorowością. Ma bardzo rozwi
nięte poczucie humoru, chętnie się śmieje i innych 
do tego pobudza, okazuje swoją radość w sposób nie
mal dziecięcy. Ma bardzo lotny umysł, błyskawicznie 
chwyta o co chodzi, obrady prowadzi bardzo spręży
ście, nie gubi się w szczegółach, koncentruje się na 
istocie rzeczy, utrzymuje bardzo swobodną, rozluź
nioną atmosferę, ale nie pozwala na samowolę czy 
nieodpowiedzialne wystąpienia.

Podczas końcowego nabożeństwa prezydent wprowa
dził w urząd nowego sekretarza generalnego Aliansu, 
ks. dr. Milana Opoczeńskiego, profesora Wydziału 
Teologicznego w Pradze, duchownego Czeskobrater- 
skiego Kościoła Ewangelickiego. Jest on następcą ks. 
dr. Edmonda Perreta, duchownego reformowanego z 
Genewy. Odbyło się również wprowadzenie w urząd 
nowo wybranego 32-osobowego Komitetu Wykonaw
czego.

Na zakończenie warto dodać, że po raz pierwszy od 
zakończenia wojny na obrady Zgromadzenia Ogólne
go przybył przedstawiciel ewangelików reformowa
nych na Litwie. Był nim ks. Juliusz Norwila. Kościół 
Ewangelicko-Reformowany w Polsce reprezentowany 
był przez prezesa Konsystorza, Włodzimierza Zuzgę, i 
ks. Bogdana Trandę.
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Moglibyście nam pomóc 
w odbudowaniu życia 
religijnego

ROZMOWA JZ KS. JULIUSZEM NORWILĄ 
PASTOREM LITEWSKIEGO KOŚCIOŁA 
EWANGELICKO-REFORMOWANEGO

Podczas Zgromadzenia Ogólnego Światowego Aliansu 
Kościołów Reformowanych w Seulu (patrz art. ks. 
Bogdana Trandy: „Za kogo mnie uważacie?”) dwaj 
delegaci Kościoła polskiego — Włodzimierz Zuzga i ks. 
Bogdan Tranda — mieli okazję poznać duchownego 
litewskiego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, ks. 
Juliusza Norwilę. Poniżej przedstawiamy' treść roz
mowy obu Polaków z pastorem litewskim. Dodajmy, 
vże rozmowa toczyła się po polsku.

R e d a k c j a

— Najpierw chciałbym powiedzieć, jak bardzo 
się cieszymy, że jest Ksiądz tutaj z nami. Prze
cież to po raź pierwszy od zajęcia Litwy przez 
ZSRR przedstawiciel tamtejszego Kościoła re
formowanego bierze udział w Zgromadzeniu 
Ogólnym Światowego Aliansu Kościołów Re
formowanych. Proszę powiedzieć, jak do tego 
doszło?

— Jestem bardzo zadowolony, że mogę uczest
niczyć w tym Zgromadzeniu. Było trochę kło
potów z otrzymaniem papierów na wyjazd, ale 
ostatecznie wszystko p<omyś!lnie się skończyło. 
Zaproszenia przyszły dla oibu pastorów, ale 
.zdecydowaliśtmy, że tylko jeden z nas pojedzie 
do Seulu. Dzięki przemianom w życiu poli
tycznym mamy teraz więcej możliwości, żeby 
wyjeżdżać na takie zgromadzenia.

— Z tego, co Ksiądz powiedział, wynika, że 
macie w litewskim Kościele tylko dwóch księ
ży.

— Tak. Teraz na Litwie Kościół Ewangelicko- 
-Reformowany, dawna Jednota litewska, ma 
tylko dwóch ordynowanych księży i pięć otwar
tych kościołów.

— Gdzie są te kościoły? W Wilnie, w Kow
nie...?

—  To nie jest tak. 'Kościoły w Wilnie i w Kow
nie zostały zamknięte w 1952 roku. Pozosta
wiono nam jedynie 5 kościołów: jeden w Bir- 
żach i cztery w okolicy, na północy Litwy. By
ły one otwarte przez cały czas — od wojny. 
Nabożeństwa Odbywają się co niedziela w Bir- 
żach, natomiast w pozostałych kościołach raz 
•w -miesiącu. To wszystko obsługuje jeden du
chowny.

— W jakich miejscowościach są te kościoły?

— Jak powiedziałem, kościół centralny znaj
duje się w Birżach, następne w Popielicach, 
Radziwiliszkach, Szwabiszkach i Sołomyści. Te
raz mamy pozwolenie władz i potrzebne do
kumenty na otwarcie kościołów w Wilnie, 
Kownie i Paniewieżu. Przed wojną kościoła w 
Poniewieżu nie było, ale teraz omieszka tam 
sporo ludzi, którzy przenieśli się .z innych oko
lic. Miasto zostało bardzo rozbudowane i otrzy
maliśmy pozwolenie na zorganizowanie parafii 
reformowanej.

— A co słychać w Wilnie?

— Myślę, że sytuacja mie jest :zła: 29 lipca 
mieliśmy izebranie organizacyjne, na którym 
wybraliśmy komitet parafialny.

— Ile osób było na tym zebraniu?

- Około sześćdziesięciu, ale był to czas wa
kacji. Myślę, że bodziemy mieli w Wilnie oko
ło sześciuset członków zboru. Bardzo trudno 
jednak określić tę liczbę, bo kościół był «zam
knięty, a kto chciał prowadzić życie religijne 
w  więzi ze wspólnotą reformowaną, musiał je
ździć do Birż, co oznaczało cztery, pięć godzin 
spędzonych w autobusie. Trudno było w ta
kich warunkach być w kościele częściej niż 
raz, dwa razy w roku. Otrzymaliśmy zapew
nienie władz, że w przyszłym roku zostanie 
nam zwrócony nasz stary wileński kościół.

j
— Przy ul. Zawalnej?

— Tak. Chcemy odzyskać też budynki, któ
re należały do wileńskiego izlboru, to jest pa
łac i kamienicę. I \ła-c Synodu jest w bardzo
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złym stanie, wymaga gruntownego remontu. 
Po odzyskaniu budynków będziemy mieli po
mieszczenia dla kościelnej pracy.

— Czy Ksiądz mieszka w Wilnie?

— Nie, ja mieszkam w Kownie i zamierzam 
pracować właśnie tam, a do Wilna dojeżdżać. 
Marny też pozwolenie na zorganizowanie pa
rafii w Kownie. Mieliśmy tam kościół, którego 
budowa została ukończona w 1940 roku. Po
tem został, jak to się nazywa, znacjonalizowa- 
ny. Teraz mieści się w nim sala ćwiczeń szko
ły milicyjnej...

— To znaczy, że kościół po wybudowaniu ni
gdy nie był używany przez parafię? Od razu 
przejęło go państwo?

— Tak. W 1)940 roku nastąpiła zmiana w po
lityce, potem przyszła wojna i nikt nie my
ślał o budynku, tylko jak ratować swoją gło
wę. W Kownie pracował wtedy ks. Mizera. 
Jego siostra mieszka teraz w Birżach. Wiemy 
od niej, że ks. Mizera napisał list w sprawie 
tego kościoła i dyskryminacji ewangelików re
formowanych, i :za to został wywieziony na 
Syberię. Zmarł tam z głoidu.

— To wszystko stało się już po wojnie?

— W 1052 roku. Teraz będziemy starali się 
odzyskać nasz kościół. W Kownie jest bardzo 
ładny kościół luterański. Chcemy współpraco
wać z luteranami. Mają oni też pozwolenia na 
jedno nabożeństwo w miesiącu. Sądzę, że!/je
sieni ą będzie już można odprawiać nabożeń
stwa w  każdą niedzielę. Budynek kościoła lu
te rańskiego pozostaje jeszcze w dyspozycji u- 
niwersytetu i jest używany jako aula.

— Czy w Kownie jest duża grupa reformo
wanych?

— Tak. Chyba większa niż w Wilnie. Mamy 
sporo ludizi, którzy żyli w Kownie jeszcze przed 
wojną. W Wilnie zaś takich, którzy przenieśli 
się tu skądinąd, na przykład .z Binż czy z Kow
na. Szukałem, ale niie znalazłem żadnego śla
du ludzi z dawnego polskiego zboru wileńskie
go. Może i ktoś jest, ale ja na nikogo nie tra
fiłem.

— Wiadomo nam, że członkowie dawnej Jed- 
noty wileńskiej, którzy mieszkają w Polsce, 
odwiedzają swoich krewnych na Litwie. Mo
że więc wspólnymi siłami uda nam się odna
leźć tych ludzi.

— To byłoby świetnie. Ja bardzo chętnie na
wiązałbym kontakty z polskim Kościołem. 
Chciałbym mieć w Jednacie litewskiej człon
ków starego wileńskiego zboru polskiego.

— Kto jest drugim pastorem oprócz Księdza?

— Ksiądz Rajnholdas Moras. Mieszka i pracu-

je w Birżach, pochodzi zaś z Kościoła unijne
go w Kłajpedzie. W 1984 roku, kiedy zmarł 
jedyny duszpasterz, ks. Jasiński (miał już po
nad 90 lat), przez jakiś czas nie było w ogó
le żadnego duchownego reformowanego na Lit
wie. I wtedy Kościół postanowił przyjąć nowo 
ordynowanego Laterańskiego duchownego,
właśnie ks. Morasa, który zaczął .pracować w 
Birżach. *

— Jak liczna jest parafia w Birżach?

— Można przyjąć, że liczy około tysiąca osób. 
Jak już wspomniałem, nabożeństwa odbywa
ją się tu w 'każdą niedzielę. Latem zbieramy 
się też na nabożeństwa na różnych cmenta
rzach, tak że w każdą niedzielę odbywają się 
trzy nabożeństwa. A  w sobotę — nabożeństwo 
specjalne dla młodzieży.

— Właśnie, jak wygląda praca z młodzieżą?

— Do niedawna rodzice nie bardzo .zachęcali 
swoje dzieci ido uczęszczania do kościoła, bo to 
potem odbijało się na ich przyszłości. Mogły 
być kłopoty z dostaniem siię na uczelnię czy z 
zatrudnieniem. Młodzież nie jest przyzwycza
jona do Kościoła. Ponadto występuje inny pro
blem. Otóż do Kościoła należą przeważnie lu
dzie starsi, bardzo niewielu jest ludzi ze śred
niego pokolenia. Kiedy więc na' nabożeństwo 
przyjdzie ktoś młody, ci starzy na niego patrzą 
nieufnie. Powstaje coś w  rodzaju konfliktu po
koleń. Myślę jednak, że teraz proces demokra
tyzacji i przemian umożliwi młodemu poko
leniu powrót do Kościoła, ^zwłaszcza do refor
mowanego, bo mamy bogatą historię, a doktry
na Kościoła jest bardzo przekonującą dla 
współczesnego człowieka.

— Jaki jest stosunek Kościoła reformowanego 
do ruchu „Sajudis”?

— Kościół popiera ten ruch. W Birżach mamy 
dobre stosunki z członkami komitetu, a ks. 
Moras jest delegowany przez „Sajudis” do 
władz miejskich. My pomagamy także w  roz
powszechnianiu ich materiałów.

— A jak się układają stosunki z katolikami?

— Nie są tak dobre, jak chcielibyśmy. Czasar- 
mi spotykamy się na ekumenicznych zgroma
dzeniach, ale kiedy ludzie wyjdą z kościoła, 
życie toczy się po staremu i nie odnotowujemy 
żadnego postępu w tym kierunku. Przed woj
ną Kościół katolicki był uważany .za religię 
panującą i traktował innych z wysoka. Starsi 
księża nie bardzo chętnie nawiązują kontakty 
z nami. Ale młode pokolenie księży jast już in
ne i z nimi łatwiej nawiązać ekumeniczne sto> 
sunki.

— A z  luteranami dobrze układa się współ
praca?

— Tak.'Stałe z nimi współpracujemy. Ks. Mo-
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ras przecież pochodzi iz luteranów. A oni też 
mają kłopoty, brak im duchownych.

— Gdzie kształcą się duchowni?

—  W Rydze. Ale chylba tyiliko jeden duchowny 
ukończył wyższe studia teologiczne. Ja, na 
przykład, dopiero teraz kształcę się w Tallinie 
w Instytucie Teologicznym estońskiego Koś
cioła luterańskiego.

— Jaki Ksiądz ma zawód?

—  Jestem inżynierem budowlanym. Kiedy zo
stałem ordynowany na pastora zborów w  Kow
nie i Wilnie, musiałem zrezygnować z tamtej 
pracy.' Myślę, że będę miał w przyszłości do
syć zajęcia.

— Kiedy Ksiądz był ordynowany?

— W dzień św. Jana Chrzciciela), czyli 24 czer
wca tego^ roku, w Birżach. Po ks. Marasie by
ła to druga ordynacja od czasów wojny.

— Jak Ksiądz patrzy na stosunki między Po
lakami i Litwinami?

— Już mówiłem, że starałem się nawiązać sto
sunki z polskim Kościołem reformowanym. 
Teraz spotkaliśmy się... w Seulu.

— Dosyć daleko trzeba było jechać na to spot
kanie!
—  Tak, ale już wcześniej kontaktowałem się 
z ks. bp. Trandą, rozmawiałem z nim przez te
lefon i  mamy nadzieję, że jeszcze w  tym roku 
nas odwiedzi. No, a teraz w  Seulu myśmy się 
spotkali, po,znali i możemy porozmawiać. My
ślę, że w przyszłości będziemy mogli utrzymy
wać bezpośrednie kontakty i wzajemnie się ojdr-

wiedzać. Chciałbym też osobiście poznać daw
nych członków polskiego zboru wileńskiego i 
dowiedzieć się od nich, jak to było przed woj
ną. Teraz zaistniały możliwości przyjazdu do 
nas na Litwę, moglibyście pomóc nam w od
budowaniu życia religijnego. Społeczeństwo 
jest zsekularyzowane. Przydałyby się nam 
książki i czasopisma z Polski. To by bardzo po
mogło w  uikształtowaniu religijnej formacji 
moich współbraci.

— A jak jest ze znajomością języka polskie
go?

— Prawie wszyscy rozumieją po polsku. W 
Kownie możemy oglądać polską telewizję. Ist
nieje jeszcze wjpraWdzie stary, przedwojenny 
problem wzajemnej wrogości, ale myślę, że idą 
czasy nowe i nie możemy żyć tylko przeszło
ścią i dawnymi emocjami. Trzeba mieć rozum 
i tworzyć nowe stosunki. Odbudować to, co by
ło pięćset lat temu, kiedy chrześcijaństwo zjed
noczyło Polskę i Litwę. A  kiedy chrześcijań
stwo zeszło na drugi plan, unia się rozpadła. 
Społeczeństwo teraz znowu zbliża się ku chrzę
ści jańsikilm fundamentom, -więc jest nadzieja, 
że na tym fundamencie zbudujemy nowe sto
sunki między naszymi narodami.

— Można prosić o parę informacji osobistych?

— Mam 34 lata, jestem żonaty, mamy czworo 
dzieci: Krystyna ma 8 lat, Paweł 5 lat, Ty
moteusz 3 lata i Salomea będzie miała niedłu
go 2 lata.

— Czy żona pracuje?

— Tak. W domu. I myślę, że to wystarczy.
Rozmawiali: ks. Bogdan Tranda 

Włodzimierz Zuzga

DRODZY CZYTELNICY,
Jak już informowaliśmy we wkładce dołączonej do zeszytu sierpniowego, począwszy od bieżącego numeru 
podwyższeniu ulega cena jednego egzemplarza „Jednoty” (pojedynczy — 250 zł, podwójny — 500 zł). Cena 
w prenumeracie opłaconej na rok 1989 pozostaje bez zmian.
Zmienia się natomiast wysokość prenumeraty na rok 1990:
— ROCZNA KRAJOWA WYNIESIE 3 000 zł
— ROCZNA DO KRAJÓW RWPG 4 000 zł
— ROCZNA DO POZOSTAŁYCH KRAJÓW 10 000 zł
pod w a r u n k i e m  ws z akż e ,  iż n a l e ż n o ś ć  u r e g u l o w a n a  z o s t a n i e  do d n i a  31 g r u 
d n i a  br. Prenumeraty opłacone po tym terminie naliczane będą w wyższej kwocie na skutek nieustan
nych podwyżek cen usług poligraficznych i papieru, stale rosnących opłat pocztowych i trwającej hiper- 
inflacji.
W chwili obecnej koszt wysyłki pocztowej jednego egz. „Jednoty” do odbiorcy krajowego równa się cenie 
tego egzemplarza, a lada chwil» spodziewamy się, że cenę tę przekroczy!
W tej sytuacji apelujemy do tych Prenumeratorów, w których miejscu zamieszkania znajdują się parafie 
ewangelickie, aby zechcieli swój egzemplarz odbierać w macierzystej parafii. W tym celu na przekazie 
pieniężnym z prenumeratą indywidualną na rok 1990 należy umieścić adnotację: „Odbieram »Jednotę« w 
parafii takiej a takiej (nazwa i dokładny adres)”. <
Jednocześnie zwracamy się z serdecznym apelem do kancelarii parafialnych, aby zechciały włączyć się do 
tej akcji, umożliwiając poszczególnym prenumeratorom odbiór „Jednoty” po nabożeństwie. My ze swej 
strony zwiększymy liczbę posyłanych do danej parafii „Jednot” o tyle egzemplarzy, ile otrzymamy zgło
szeń od odbiorców indywidualnych, którzy zechcą odbierać „Jednotę” za pośrednictwem miejscowego zboru. 
Apelujemy o to tym goręcej, że obserwujemy zjawisko odwrotne — na przykład niektóre parafie ewang.- 
-augsburskie rezygnują w ogóle z rozprowadzania „Jednoty” począwszy od nowego roku.
Jesteśmy głęboko wdzięczni wielu Czytelnikom różnych wyznań, którzy zasilają fundusz „Jednoty” prze
kazywanymi na ten cel ofiarami. W obecnej sytuacji finansowej pisma jest to szczególnie ważne. Deficyt 
bowiem jest ogromny. Sądzimy jednak, że „Jednota” powinna nadal się ukazywać, gdyż spełnia ważną rolę, 
służąc chyba nie tylko Społeczności ewangelików reformowanych w Polsce. Każdy, kto myśli podobnie, 
może nam pomóc w utrzymaniu naszego wydawnictwa.
Z góry dziękujemy za zrozumienie, współpracę i ofiarność,

REDAKCJA
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Poniżej zamieszczamy dwa teksty poświęcone nowej „Ustawie^ o gwaran
cjach wolności sumienia i wyznania”. Pierwszy, autorstwa ks. bp. Zdzi
sława Trandy, informuje o toku prac nad ustawą oraz punktuje najistot
niejsze jej postanowienia, drugi, pióra doktora praw Witolda Brodzińskie
go z Uniwersytetu Łódzkiego, omawia rozwiązania, które stwarzają gwa
rancje ustawowe dla wolności sumienia i wyznania oraz wynikające z te
go konsekwencje dla Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Obaj auto
rzy. 1— na pewnym etapie »— uczestniczyli z ramienia naszego Kościoła 
w pracach nad omawianym aktem prawnym.

REDAKCJA

Ks. bp ZDZISŁAW TRANDA

Nowa ustawa
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania

W dniu 17 maja 1989 roku 
Sejm przyjął trzy ustawy, do
tyczące Kościołów:

— O stosunku państwa do Ko
ścioła katolickiego w Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej,

— O gwarancjach wolności su
mienia i wyznania,

— O ubezpieczeniu społecz
nym duchownych.

Było to poważne osiągnięcie 
Sejmu ubiegłej kadencji, gdyż 
wszystkie trzy ustawy mają 
istotne znaczenie dla regulacji 
wzajemnych stosunków pań
stwo — Kościoły, a Ustawa o 
ubezpieczeniu społecznym du
chownych umożliwi objęcie u- 
bezpieczeniem społecznym o- 
statniej już grupy społeczeń
stwa, która do tej pory nie 
miała możliwości korzystania z 
uspołecznionych form pomocy 
leczniczej, nie miała praw do 
powszechnego zaopatrzenia e- 
merytalhego, a więc była trak
towana jak gorsza kategoria 
obywateli.

Co spowodowało konieczność 
opracowania nowych regulacji 
prawnych? Kościół rzymsko

-katolicki nie miał w okresie 
powojennym uregulowanej sy
tuacji prawnej w naszym kra
ju. Na początku lat osiemdzie
siątych rozpoczęły się rozmo
wy w tej sprawie pomiędzy 
Kościołem a rządem, potem zo
stały na pewien czas przerwa
ne, a wznowione w 1986 roku
— przyniosły w efekcie ob

szerny dokument regulujący 
wszystkie sprawy dotyczące 
działalności Kościoła rzymsko
katolickiego w Polsce.

Potrzeba opracowania drugiej 
ustawy — O gwarancjach wol
ności sumienia i wyznania —  
powstała z kilku powodów:

1. Ustawa o stosunku państwa 
do Kościoła katolickiego i roz
wiązania szczegółowe tą usta
wą wprowadzane musiały po
ciągnąć ża sobą nowe uregulo
wania prawne, dotyczące także 
innych Kościołów.

2. Kościoły w Polsce opierały 
swój status prawny na rozmai
tych podstawach:
a) na ustawach przedwojen
nych lub na dekretach z mocą 
ustawy z okresu powojennego,
b) na decyzjach administra
cyjnych,
c) na prawie o stowarzysze
niach;

Nowa ustawa miała więc stwo
rzyć podstawy do jednakowej 
regulacji prawnej wszystkich 
Kościołów.

3. Chodziło wreszcie o zagwa
rantowanie wolności sumienia 
i wyznania w naszym kraju 
oraz o zapewnienie pełnego 
równouprawnienia wszystkich 
Kościołów i związków wyzna
niowych.

Po spotkaniu ówczesnego za
stępcy przewodniczącego Rady 
Państwa, Kazimierza Barci- 
kowskiego, z Prezydium Pol
skiej Rady Ekumenicznej w 
dniu 2 listopada 1987 roku o

raz w wyniku omówienia pro
blemu podczas spotkania prze
wodniczącego Rady Państwa 
gen. Wojciecha Jaruzelskiego 
ze zwierzchnikami nierzym- 
skokatolickich Kościołów i in
nych związków wyznaniowych 
w dniu 23 marca —  „została 
podjęta decyzja o przygotowa
niu uniwersalnej ustawy, która 
by w sposób możliwie pełny i 
równoprawny wobec wszyst
kich obywateli i wszystkich 
Kościołów oraz związków wy
znaniowych określała prawa i 
obowiązki wynikające z kon
stytucyjnych zasad wolności 
sumienia i wyznania, oddziele
nia państwa od Kościołów i in
nych związków wyznaniowych 
oraz ich równouprawnienia” (z 
tekstu uzasadnienia potrzeby 
tej ustawy).

Prace nad ustawą były prowa
dzone bardzo intensywnie w 
gronie zespołu redakcyjnego, 
składającego się z przedstawi
cieli niektórych Kościołów, U- 
rzędu ds. Wyznań oraz eksper
tów. Przy opracowywaniu u- 
stawy opierano się na Konsty
tucji PRL, na zasadach przy
jętych w Karcie flarodów 
Zjednoczonych, w Powszech
nej Deklaracji Praw Człowie
ka, Międzynarodowym Pakie
cie Praw Obywatelskich i Po
litycznych, Akcie Końcowym 
Konferencji Bezpieczeństwa i 
Współpracy w Europie, a tak
że na zaleceniach zawartych w 
Deklaracji Organizacji Naro
dów Zjednoczonych w sprawie 
Eliminacji Wszelkich Form 
Nietolerancji i .Dyskryminacji
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ze względu na Religię lub 
Przekonania.

W wyniku tej intensywnej 
pracy został przygotowany 
projekt ustawy, który już w 
trakcie prac nad nim był we 
fragmentach przedstawiany 
Prezydium Polskiej Rady Eku
menicznej po to, by poczyniła 
swoje uwagi i sformułowała 
nowe propozycje szczegóło
wych rozwiązań. Ostateczny 
tekst przekazano Prezydium 
PRE w dniu 3 kwietnia 1989 
roku, a już 5 kwietnia parafo
wano go na podstawie pozy
tywnej oceny większości 
zwierzchników Kościołów. Po
zytywna ocena nie oznaczała 
jednak braku zastrzeżeń, wy
powiedziano się bowiem w tym 
duchu, że przed uchwaleniem 
ustawy przez Sejm jej projekt 
wymaga jeszcze pracy. Wkrót
ce potem rząd zatwierdził pro
jekt i przekazał go do Sejmu, 
ten zaś wyznaczył nadzwyczaj
ną komisję, której zadaniem 
było przygotowanie ostatecz
nej wersji dokumentu. W tym 
właśnie czasie można * było 
przekazywać uwagi i propozy
cje zmian. Niektóre Kościoły z 
tej możliwości skorzystały i 
zgłosiły wiele poprawek. Zna
czna ich część została u- 
względniona. W dniu 17 maja 
Sejm uchwalił wszystkie trzy 
ustawy, a wśród nich Ustawę
0 gwarancjach wolności sumie
nia i wyznania.
Pośpiech, z jakim pracowano 
nad ustawą, wycisnął swoje 
piętno na jej sformułowaniach
1 spowodował, że niecałkowicie 
odpowiada ona naszym oczeki
waniom. Uważam, że po przy
gotowaniu projektu w całości 
powinien być on udostępniony 
nie tylko zwierzchnikom Ko
ściołów na posiedzeniu Prezy
dium PRE, lecz także kompe
tentnym gremiom Kościelnym, 
któ^e rozpatrzyłyby go i sfor
mułowały swoje uwagi. Wobec 
założenia, że wszystkie trzy u- 
stawy musiały być razem u- 
chwalone przez Sejm, zabrakło 
czasu na pracę nad ostatecz
nym brzmieniem omawianej 
tu ustawy. Proszę zwrócić u- 
wagę na fakt, że nad Ustawą 
o stosunku państwa do Kościo
ła katolickiego pracowano wie
le M , a nad Ustawą o gwaro,n- 
cjach wolności sumienia i wy
znania — zaledwie rok,

Ustawa zawiera punkty, które 
wcale nie powinny się były w 
niej znaleźć. Dotyczy to, na 
przykład, kwestii majątkowych 
i finansowych Kościołów lub 
zasad prowadzenia i finanso
wania pracy charytatywno- 
opiekuńczej. Znalazły się one 
tutaj dlatego, że zawiera je u- 
stawa dotycząca Kościoła ka
tolickiego. Chodziło więc o to, 
aby i inne Kościoły mogły ko
rzystać z podobnych rozwią
zań, aby sformułowanie art. 9, 
ust. 2, pkt 3 („równouprawnie
nie wszystkich Kościołów i in
nych związków wyznaniowych, 
bez względu na formę uregu
lowania ich sytuacji prawnej” ) 
nie pozostało pustą formułą.

Chciałbym zwrócić uwagę na 
kilka istotnych spraw, które 
znalazły rozwiązanie w tej 
ustawie.

1. Kładzie ona nacisk na in
dywidualne prawa jednostki do 
wolności sumienia i wyznania, 
w tym prawo do zrzeszania się 
w związkach wyznaniowych.

Cenne jest to, co wykracza po
za normy międzynarodowe, 
mianowicie zagwarantowanie 
cudzoziemcom oraz tzw. bez
państwowcom (co za straszliwe 
pojęcie) tych samych praw, 
co obywatelom polskim.

2. Ustawowe uregulowanie 
znalazło prawo do praktyk re- 
ligijnych oraz posiadania 
przedmiotów potrzebnych do 
wykonywania kultu religijne
go przez osoby przebywające 
w wojsku, zakładach służby 
zdrowia i opieki społecznej, a 
także w areszcie śledczym, w 
zakładach karnych, popraw
czych i wychowawczych.

3. Ustawa obejmuje prawo 
tworzenia krajowych organi
zacji międzykościelnych.

4. Ważnym rozdziałem ustawy 
jest ten, który dotyczy „Two
rzenia Kościołów i innych 
związków wyznaniowych” . Za
wiera on normy, przepisy i wy
magania, jakie muszą być speł
nione, aby Kościół mógł zostać 
wpisany do rejestru Kościołów 
i związków wyznaniowych lub 
też, aby nowe jednostki orga
nizacyjne Kościołów mogły u- 
zyskać osobowość prawną i 
działać. Rozdział ten obejmuje 
również wszystkie sprawy do

tyczące trybu postępowania w 
tej dziedzinie.
5. Wszystkie Kościoły i związ
ki wyznaniowe mają zagwa
rantowane prawo ubiegania 
się o uregulowanie ich sytuacji 
prawnej na podstawie odręb
nych ustaw.
6. Przewidziano prawo Kościo
łów i związków wyznaniowych 
do odwołania się w trybie 
wniesienia skargi do Trybu
nału Konstytucyjnego w przy
padku naruszenia ich ustawo
wo określonych swobód.
7. Ustawa uwzględnia fakt, że 
prawo do obchodzenia świąt 
religijnych ma charakter in
dywidualny. Dotychczasowa 
regulacja prawna nie uwzględ
niała możliwości obchodzenia 
świąt religijnych specyficz
nych dla poszczególnych Ko
ściołów lub związków wyzna
niowych (np. Wielki Piątek lub 
Święto Reformacji —  dla e- 
wangełików, sobota —  dla ad
wentystów dnia siódmego). O- 
becńa ustawa (art. 42.1) u- 
względnia to prawo w nastę
pującym sformułowaniu: „Oso
by należące do Kościołów i in
nych związków wyznaniowych, 
których święta religijne nie są 
dniami ustawowo wolnymi od 
pracy, mogą na własną prośbę 
uzyskać zwolnienie od pracy 
lub nauki na czas niezbędny do 
obchodzenia tych świąt, zgod
nie z wymogami wyznawanej 
przez siebie religii” . Warun
kiem jest odpracowanie czasu 
zwolnienia.
8. Ustawa nadaje rangę praw
ną stosowanemu dotąd w prak
tyce zwalnianiu duchownych 
od służby wojskowej.
9. Ustawa gwarantuje prawo 
zakładania szkół oraz innych 
placówek oświatowo-wycho
wawczych i opiekuńczo-wycho
wawczych, szkół i seminariów 
duchownych, organizowania i 
prowadzenia działalności kul
turalnej i artystycznej.
10. W art. 24, ust. 2, pkt 4 stwo
rzono przesłanki do starań o 
subwencje na działalność cha
rytatywno-opiekuńczą.
Sądzę, że ten przegląd wyda
rzeń, które doprowadziły do 
powstania ustawy, a także 
wypunktowanie istotnych
spraw w niej zawartych ułatwi 
ocenę przydatności tego doku
mentu.
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WITOLD BRODZIŃSKI

Gwarancje wolności sumienia i wyznania
KILKA UWAG NA MARGINESIE USTAWY Z  17 MAJA 1989

Praktyka ustrojowa Polski nie znała wcześniej unor
mowania stosunków (pomiędzy państwem a Kościo
łami i związkami wyznaniowymi na drodze ustaw 
wydawanych przez panHamemjt. Sejm poprzedniej ka
dencji po wieioimiesaęcznych przygotowaniach legi
slacyjnych uchwalił 17 maja br. trzy ustawy: O gwa
rancjach wolności sumienia i wyznania, O stosunku 
państwa do Kościoła katolickiego w Polskiej' Rzeczy
pospolitej Ludowej oraz O ubezpieczeniu społecznym 
duchownych. Ustawodawca określił w  nich gwaran
cje oraz granice wolności sumienia i wyznania, po
łożenie prawne Kościołów i związków wyznaniowych 
,(w odrębnej ustawlie — pozycję prawną Kościoła 
rzymskokatolickiego) oraz zasady ubezpieczenia spo
łecznego diuChownych. Sejm wypełni! nałożone nań 
w Konstytucji z 1952 r. zobowiązanie, w  myśl któ
rego „zasady stosunku pańsltwa do Kościoła oraz sy
tuację prawną i wyznaniową zwi ązków wyznanio
wych określają usltaiwy” (arlt. 82, usit. 2).
Szczególne znaczenie posiada Ustawa o gwarancjach 
ioolności sumienia i wyznania, ponieważ zawiera re
guły e charakterze lex generalis, w  których określo*- 
no gwarancje i granice wolności sumienia i wyzna
nia oraz — co może najistotniejsze — granice dzia
łania aparatu państwa w sferze realizowania i>rzez 
obywateli jednej z podstawowych wolności. P rzy jęta  

regulacja .ustawodawcza przybliża, moim zdaniem, w  
jakimś sltopniu realizację positulaltu państwa prawne- 
igo, państwa, w  którym ustalony w  konstytucji i  in
nych aktach ustawowych porządek prawny określa 
zarówno gramlice, jiak i sposób działania tych, do któ- 
rych należy wykonywanie władzy. Rządy prawa po
winny zabezpieczać społeczeństwo przed arbitralny
mi decyzjami aparatu państwa. Wypada przypom
nieć, że idea państwa prawnego zrodziła się w Okre
sie przemian rewolucyjnych w  Europie XVIII-w iecz
nej i — miirno upływu ponad dwustu lat od jej sfor
mułowania — nie straciła aktualności. Wciąż jeSzcze 
bowiem większość państw we współczesnym świecie 
jest bardzo daleka od zrealizowania .postulatu pań
stwa prawnego.
Przedmiotem poniższych rozważań uczyniłem posta
nowienia Ustawy o gwarancjach wolności sumienia 
i wyznania. Przyjąłem systematykę ustawy i dlatego 
na początku przedstawię ustawowe gwarancje wol
ności sumienia i wyznania, a następnie — 'kilka 
ogólnych uwag o pozycji prawnej Kościołów i związ
ków wyznaniowych pod rządami wspomnianego ajktu 
ustawowego.
W  ustawodawstwie konstytucyjnym większości państw 
nowożytnych zasada wolności sumienia i wyznania 
przyjęta została pod przemożnym wpływem Dekla
racji Praw Człowieka i Obywatela (imam na myśli 
zarówno Deklarację północnoamerykańską, jak i fran
cuską). W X X  wieku wolność sumienia i wyznania, 
jako prawo przynależne indywidualnie każdej jed

nostce, znalazła się' pod ochroną /układów międzyna
rodowych. Szczególne znaczenie posiada Pakt Praw 
C3fwilnych ii Politycznych (uchwalony przez Zgroma
dzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1966 r.), 
który precyzuje katalog uprawnień wynikających ż 
wolności sumienia i wyznania.
Zasada wolności sumienia i wyznania może być roz
patrywana w diwu aspektach: z pozycji jednostki i z 
pozycji społeczności wyznaniowej (Kościoła lub związ
ku wyznaniowego). Rozpatrywana z pozycji jednostki 
(czyli traktowana jako prawo podmiotowe przysłu- 
igujące indywidualnie każdej jednostce) obejimuje 
prawo indywidualne jednostki do wolności w sferze 
wewnętrznej (imytśflii i przekonań) oraz w / sferze ze
wnętrznej ((Ujawniania tych przekonań). Te dwie sfe
ry — wewnętrzna i zewnętrzna —̂ są imnaanentną 
częścią prawa do wolności sumienia1.
Wolność sumienia i wyznania zapewnia każdemu 
obywatelowi możliwość swobodnego wyznawania ta
kiej czy innej religili luib niewyznawania żadnej reli- 
igid. W' Ustawie o gwarancjach wolności sumienia i 
wyznania określono katalog praw obywatelskich wy
nikających z wolności sumienia.
1. Wolność sumienia i wyznania obejimuje s w o b o d ę  
(podkr. moje) wylbocnu reUlgii lub przekonań oraz 
wyrażania ich indywidualnie. i zbiorowo, prywatnie 
i publicznie (ant. 1, ust. 2). Z prawa tego, dotyczą
cego osobistej sfery życia obywatela', wynika ważna 
zasada zakazu dyskryminacji bądź uprzywilejowania 
z powodu redliigiii lub przekonań w  sprawach relijgid 
fart. 6, usit. 1). Ustawa zakazuje zmuszania obywate
li do tego, aby 'brali udział w czynnościach lub ob
rzędach religijnych bąjdź też aby w nich udziału nie 
brali (art. 6, ust. 2).
Usitąwodawca określał także 'granice wolności sumie
nia i wyznania. Uzewnętrznianie indywidualnie lub 
zbiorowo swojej relliigii lub przekonań może podle
gać jedynie ograniczeniom ustawowym (czyli na dro
dze ustaw lub aktów normatywnych wydawanych 
na podstawie ustaw). Przyjęte rozwiązanie jest ko
rzystne dla interesów jednostki, ponieważ zabezpie
cza przed samowolą administracji oraz pozwala za
chować parlamentówi kontrolę nad sytuacjami;, (kie
dy sfera podstawowych praw podmiotowych obywa
tela podlega ograniczeniom. Zastrzeżenia natomiast 
•wywołują kryteria ograniczenia wolności sumienia i 
wyznania: ochrona bezpieczeńsitwa publicznego*, po
rządku, zdrowia lub moralności albo podstawowych 
praw i wolności innych osób (art. 3, usit. 1). Uwa
żam, że w przyszłości należałoby artykuł trzeci prze
redagować i przyjąć następujące (imoiim zdaniem czy
telne i zrozumiałe dla obywatela) kryteria ograni
czenia wolności sumienia: porządek prawny istnie
jący w  państwie oraz podstawowe prawa i  wolno
ści innych oteób. Użyte w  ustawie kryterium ochro
ny bezpieczeństwa publicznego jest nieostre i stwa
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rza możliwości podejmowania przez aparat państwo
wy arbitralnych decyzji ograniczających sferę pod-

- spawowych praw i wolności obywatela.
2. Wollinoiść saiimienlia i wyznaniia obejmuje prawo do 
nieujawniania swego pogląjdu (obywatele mogą za
chowywać milczenie w  sprawach swojej religii lub 
przekonań — art. 2, pkt 5).
3. Wolność Słumienia i wyznania obejmuje także pra
wo tworzenia Kościołów i innych związków wyzna
niowych oraz swobodnej zmiany przynależności do 
nich; prawo uczestniczenia w czynnościach i obrzę-

 ̂ idach religijnych, wypełniania obowiązków religij
nych, obchodzenia świąt religijnych,, wychowywania 
dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami w sprawach 
religii; zrzeszania się w organizacjach świeckich w 
celu realizacji Zadań wynikających z wyznawanej re- 
ligid bądź przekonań religijnych.
Powyższe wyliczenie nie ma charakteru całościowe
go; starałem siię jedynie wskazać na najistotniejsze 
aspekty wolności sumienia d wyznania w odniesieniu 
do jednostki.
Jak już wspomniano, podstawowym elementem indy
widualnej gwarancji wolności sumienia i wyznania 
jest zakaz ograniczania jednostki (nie używam ter
minu obywatel, ponieważ w  art. 7 przyznano cudzo
ziemcom przebywającym na terytorium Polski pra
wo do korzystania z wolności sumienia i wyznania . 
na równi z obywatelami polskimi) w  jej prawach 
publicznych ze względu na przekonania religijne bądź 
bezwyznaniowość. Państwo jest neutralne w  spra
wach religlid i przekonań (ant. 10) i w  swoich dzia
łaniach nie może stosować jakiegokolwiek kryterium 
konfesyjnego!, przede wszystkim w dziedzinie stanu 
cywilnego, adiminisltraqji i sądownictwa.

Korzystanie z wolności sumienia i wyznania nie mo
że jednak prowadzić do uchylania się od obowiązków 
publicznych nałożonych przez ustawy (art. 3, ust. 2).

' Jednocześnie przyjęcie tego rozwiązania oznacza, że 
nie możną nakładać na obywateli obowiązków pu
blicznych na innej drodze, jak tylko ustawodawcza. 
(Niemniej jednak Ustawa o gwarancjach... dopuszcza 
wyjątek od przyjętej w art. 3 zasady nieuchylania 
się od '■wykonywania obowiązków publicznych-. Cho
dzi o służbę wojskową. Otóż ze względu na przeko
nania reliiigijine lub wyznawane zasady moralne oby
watele mogą występować o skierowanie ich do służ
by zastępczej zgodnie z zasadami i trybem określo
nym w Ustawie o powszechnym obowiązku obrony 
(art. 3, -ust. 3).
Spójrzmy teraz na zasadę wolności sumienia i wy
znania z pozycji społeczności wyznaniowej (Kościo
ła czy związku wyznaniowego). Polega ona wtedy \ 
przede wszystkim na przyznaniu obywatelowi pełne
go prawa do swobodnego .wykonywania czynności re
ligijnych w ramach obowiązującego porządku praw
nego oraz na wyposażeniu obywatela przez państwo 
we wszystkie uprawnienia korporacyjne (np. 'two
rzenie Kościołów lub związków wyznaniowych), Za
sada wolności sumienia i wyznania może być nazy
wana wtedy gwarancją generalną działania Kościo
łów lub związków wyznaniowych w państwie przyj- 
imiuijącyim system rozdziału.
Obowiązująca Konstytucja (1952) przyjmuje zasadę 
oddzielenia Kościoła od państwa (art. 82, ust. 2). Dla
tego w przyjętym systemie [rozdziału Kościbiów i 
związków wyznaniowych od państwa gwarancja ge- '

neralna nie może posiadać bytu samoistnego. Nie jest 
bowiem przyznawana żadnym odrębnym aktem praw
nym i z punktu widzenia zasad ustrojowych pań
stwa traktowana jesit jako konsekwencja indywidual
nych gwarancji obywatelskich do wolności sumienia 
i wyznania. Pod rządami obowiązującej Konstytucji 
ustawodawca odrzucił, przyjęty w okresie II Rzeczy
pospolitej, podział, związków wyznaniowych na praw
nie uznane i prawnie inie uznane.
Ustawa o gwarancjach wolności surfiienia i wyznalnia 
wprowadza następujące' gwarancje wolności w  sto
sunkach państwa z Kościołami i związkami wyzna
niowymi :

■a.) oddzielenie Kościołów i związków wyznaniowych 
od państwa,
b) swobodę wypełniania przez Kościoły i związki wy
znaniowe funkcji religijnych,

c) równouprawnienie wszystkich Kościołów i związ
ków wyznaniowych, bez względu na formę uregulo
wania ich sytuacji prawnej (art. 9, us.t. 2). .
Przyjęty system rozdziału oznacza także, że Kościo
ły i związki wyznaniowe są .niezależne oid państwa 
przy wykonywaniu swoich funkcji religijnych (art. 
11, ust. 1). Kościoły i związki wyznaniowe oraz ich 
działalność podlegają ochronie prawnej w granicach 
określonych w  ustawach i mogą składać wnioski do 
Trybunału Konstytucyjnego w  trybie i na zasadach 
określonych w  przepisach o Trybunale Konstytucyj
nym. Mogą też występować z wnioskami o ocenę 
konstytucyjności lub legalności aktów normatywnych, 
jeżeli kwestionowany akt normatywny dotyczy, spraw

. objętych ich zakresem działania ustalonym w prze
pisach prawa. Wnioski podlegają wstępnemu rozpo
znaniu przez Trybunał na posiedzeniu niejawnym i 
Trybunał po rozpoznaniu Wniosku może podjąć de
cyzję bądź o wszczęciu postępowania, bądź o odda
leniu wniosku, jeżeli nie odpowiada on wymaganiom 
wynikającym z ustawy (o Trybunale Konstytucyj
nym) lujb igdy jesit oczywiście bezzasadny czy też myl
nie skierowany. Od postanowienia o oddaleniu wnio
sku Kościoły lub związki wyznaniowe mogą składać 
zażalenie do Trybunału.
Gwarancja generalna (zawarta w  art. 19 Ustawy o 
gwarancjach wolności sumienia i wyznania) obej
muje następujące prawa (pozostajemy przy najważ
niejszych): określanie doktryny religijnej, dogmatów 
i zasad wiary oraz liturgii; organizowanie i publicz
ne sprawowanie kultu; rządzenie się w swoich spra
wach własnym prawem; swobodne wykonywanie 
władzy duchownej oraz zarządzanie siwoimi sprawa
mi; kształcenie i zatrudnianie duchownych; nau^ 
•czarnie reliigii oraz głoszenie je j; korzystanie ze środ
ków masowego przekazywania; nabywanie, posiada
nie i zbywanie majątku ruchomego oraz nieruchome
go oraz zarządzanie nim; prowadzenie działalności 

_ o ś wiatowo-wychowawczęj; charytatywno-opiekuńczej; 
tworzenie organizacji mających na celu działalność 
na rzecz formacji religijnej, kuitu publicznego oraz 
przeciwdziałania patologiom społecznym i ich skut
kom.

Kiedy przystępowałem do pisania tego krótkiego szki
cu, nie stawiałem przed sobą ambitnego celu, np. 
charakterystyki Ustawy o gwarancjach wolności su
mienia i wyznania. Moim skromnym zamiarem było 
jedynie zwrócenie uwagi Czytelników „Jednoty” na 
rozwiązania prawne, które stwarzają gwarancje usta-



wówe dla . wolności sumienia i wyznania1. Chociaż 
wolność sumienia i wyznania posiiaida charakter praiw- 
nonnaitiuralLny, problemy gwarancji ustrojowych oraz 
określenie granic prawnych korzystania z wolności 
sumienia i wyznania należą do zagadnień najbardziej 
istotnych, dotyczą howi-eim pozycji prawnej jednostki 
w państwie.
Uchwalenie Ustawy o gwarancjach... rodzi zarówno 
dla państwa w  postaci jego organów, jak i dla po
szczególnych Kościołów i związków wyznaniowych 
zupełnie nową sytuacje prawną. Dla państwa powsta
je obowiązek wydania przepisów wykonawczych do 
ustawy (art. 39, uislt. 2). Do chwili wydania przepi
sów wykonawczych pozostają w  mocy przepisy do
tychczasowe. Dla Kościołów i związków wyznaniowych 
powstaje obowiązek dostosowania do postanowień 
- ustawy statutów (prawa wewnętrznego) , o ile pozo
stają one w sprzeczności z przepisami. ustawy o 
(gwarancjach. Otwarta została ponadto droga do ure
gulowań stosunków pomiędzy państwem a poszcze
gólnymi Kościołami i związkami wyznaniowymi w 
drodze aktów dwustronnych (przykładem może być 
Ustawa o stosunku państwa do Kościoła katolickiego 
w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej). Sprawa ta w y

maga taikże .przemyślenia w naszym Kościele. Styli
zacja art. 18, ust. 1 Ustawy o gwarancjach... zdaje 
się wskazywać, że uregulowanie sytuacji Kościoła E- 
wangeMco-iReforimowanęgo w drodze ustawy sejmo
wej byłoby rozwuązaniean pożądanym.
I wreszcie sprawa bardzo ważna dla naszej, ewan
gelicko zreformowanej, wspólnoty w  Polsce. Chodzi 
mianowicie o postępowanie regulacyjne w przedmio
cie przywrócenia naszemu Kościołowi własności u- 
państwowionyoh jnieruchomości lufo ich części. Po
stępowanie regulacyjne unormowane zostało w prze
pisach Ustawy o stosunku państwa do Kościoła ka
tolickiego..., ale dyskusja podczas posiedzenia nad
zwyczajnej komisji w  dniu 3 maja 1989 r. wskazuje, że 
postanowienia określające zasady postępowania re
gulacyjnego posiadają walor reguł uniwersalnych, 
norm generalnych. Każda inna (zawężająca) interpre
tacja przepisów o postępowaniu regulacyjnym była
by sprzeczna z zasadą równouprawnienia wszystkich 
Kościołów i związków wyznaniowych (art. 9, ust. 2, 
pkt 3 Ustawy o gwarancjach...). i

i Zob. Jerzy F. Godlewski, Krzysztof H. Jabłoński: prawo 
a religia, Warszawa 1988, s. 37.

PRZEMYSŁAW S. KOROZA

M o r m o n i
Celem tego artykułu jest dostarczenie Czytelnikom 
podstawowych informacji o doktrynie i działalności 
„Kościoła^ Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich”, 
znanego lepiej pod nazwą „mormoni”. Powodów po 
■temu jest kilka. Otóż mormoni pojawili się w Polsce 
i rozwijają tu dość ożywioną działalność misyjną 
(sprowadzili np. czterech misjonarzy ze Stanów Zjed
noczonych, którzy szkolą także nowe kadry). Istnieje 
zatem pewne prawdopodobieństwo, że któregoś dnia 
zapukają do naszych drzwi, a wtedy okaże się, że po
siadane przez nas informacje mogą stać się przydat
ne. Wprawdzie od ubiegłego roku pojawiają się w 
polskiej prasie pewne materiały dotyczące mormonów 
(jako pokłosie serialu telewizyjnego „Jak zdobywano 
Dziki Zachód”), ale mają one wyłącznie charakter 
świecki. Ich autorzy nie ustosunkowują się w  ogóle 
do doktryny religijnej, przedstawiają jedynie infor
macje historyczne. Ten artykuł natomiast ma zapo
znać chrześcijańskiego Czytelnika z ich nauką i dać 
mu do ręki kilka argumentów przydatnych w ewen
tualnych dyskusjach z mormonami. Warto jeszcze w 
tym miejscu przypomnieć przestrogę Jezusa i Aposto
ła Pawła: „Wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: 
Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą” (Mat. 24:5), więc: 
„Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać 
się przed zasadzkami diabelskimi” (Ef. 6:11).

HISTORIA POWSTANIA KOŚCIOŁA (MORMONÓW

Założycielem tej społeczności był Joseph Smith. Ro
dzice jego mieszkali w Palmary, w stanie Nowy Jork,

gdzie wiosną 1827 r. piętnastoletni Joseph miał prze
żyć pierwsze objawienie: podczas modlitwy ujrzał 
Boga Ojca i Jezusa Chrystusa. Wkrótce potem nastą
piło drugie objawienie, które od poprzedniego różniło 
się tym, że tym razem objawił się nie sam Bóg, lecz 
Jego posłaniec — anioł Moroni, który nakazał Jose
phowi 'Smithowi (przeżywającemu wówczas religijne 
rozterki i stojącemu przed decyzją Wyboru swojej 
społeczności kościelnej) przyłączenia się do którego
kolwiek z istniejących już ugrupowań religijnych 
oraz objawił mu „wolę Bożą” : ma stworzyć nowy 
Kościół, wkrótce też otrzyma złote tablice ze spisa
nym tekstem „Księgi Mormona” . Mormoni twierdzą, 
że nastąpiło to po trzech latach, tzn. około 1830 r. 
Wkrótce po przetłumaczeniu tekstu „Księgi” Joseph 
Smith założył swój Kościół, dokładnie 6 kwietnia 
1830 r. w Palmary.
Dość szybko rosła liczba mormonów, a wraz z nią 
także prześladowania najpierw ze strony okolicznej 
ludności, potem zaś — mieszkańców całego stanu. 
Powstała w końcu taka sytuacja, że mormoni ratu
jąc życie musieli emigrować ze stanu Nowy Jork naj
pierw do stanu Missouri, gdzie założyli miasteczko 
Nauwoo, a potem — po wykryciu oszustw finanso
wych Josepha Smitha (wydał fałszywe akcje na sumę 
około miliona dolarów) i  jego nieudanej kampanii 
wyborczej — do stanu Utah, gdzie, osiedlili się w 
pobliżu Salt Lakę (Słonego Jeziora) i założyli mia
steczko Salt Lakę City. Od tej chwili ich historia jest 
nieodłącznie związana z tym miejscem.
Nie historia jednak, lecz doktryna „Kościoła Jezusa 
Chrystusa Świętych Dni Ostatnich” będzie głównym
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tematem tego artykułu, dlatego ograniczę się tu do 
podania jedynie kilku danych liczbowych. Liczba 
mormonów wzrosła w 1987 r. z 6,17 min do 6,4 min 
(wg „Church News” 1987, nr 12). W 1987 r. działało 
na całym świecie 212 misji mormonów, a to oznacza, 
że w ciągu cytowanego roku przybyło ich 7. W tym 
samym czasie pracowało ok. 35 tys. misjonarzy.

DOKTRYNA
/

DLACZEGO NAZW A: „KOŚCIÓŁ JEZUSA CHRYSTUSA 
ŚWIĘTYCH DNI OSTATNICH” LUB „MORMONI”?

Myślę, że wyjaśnienie tej nazwy najlepiej zostawić 
samym jej twórcom:
„Nowa organizacja została nazwana »Kościołem Jezu
sa Chrystusa« w wyniku objawienia. Do tego sformu
łowania dodano później »Świętych Dni Ostatnich« (...) 
Kościół nie wziął nazwy od Josepha Smitha ani od 
żadnego innego człowieka (...), rządu czy funkcji, jak 
to miało miejsce w wypadku wielu innych religijnych 
społeczności. Był to »Kościół Jezusa Chrystusa« przy
wrócony na ziemi w »Ostatnich Dniach«, co również 
znalazło swe odbicie w nazwie”.
Druga (popularniejsza) nazwa — „mormoni”, pochodzi 
od imienia jednego z pozabiblijnych proroków, uzna
wanych przez tę grupę, który dokonać miał redakcji 
drugiej obok Biblii świętej ich księgi, zwanej „Księgą 
Mormona”.

JEDYNY KOŚCIÓŁ

Mormoni, na tej samej mniej więcej zasadzie co 
świadkowie Jehowy, głoszą, iż ich Kościół jest jedy
nym Kościołem posiadającym prawdziwą Ewangelię 
i jedynym, który utrzymuje żywy kontakt z Bogiem 
dzięki wciąż powtarzającym się proroctwom. Twier
dzą więc, że są jedynym Kościołem, którego nauka 
prowadzi do zbawienia, a inne Kościoły głoszą he
rezje, nie stoi bowiem za nimi żaden autorytet Boży, 
który, odnowiony w objawieniach Josepha Smitha, 
jest udziałem mormonów.

KSIĘIGI ŚWIĘTE

Mormoni uznają trzy święte księgi: Biblię, „Księgę 
Mormona” oraz „Nauki i Przymierza. Perła Wielkiej 
Wartości” . Biblię uznają za objawione Pismo święte, 
choć w nauczaniu kościelnym stosują raczej „Księgę 
Mormona”, którą uważają za co najmniej równie wa
żną jak Biblia. Składa się ona z piętnastu ksiąg, po
dzielonych analogicznie do Biblii na wiersze i roz
działy. Autorzy tych ksiąg to dwunastu „proroków”, 
„Bożych wybrańców”, którzy w okresie od 600 r. 
przed Chrystusem do 421 r. po Chrsytusie mieli ja
koby spisywać je podczas ucieczki z Jerozolimy przed 
zapowiadaną w proroctwach niewolą babilońską, a 
także podczas osiedlania się w... Ameryce Płn. „Księ
gę Mormona” otrzymał założyciel tego ugrupowania, 
Joseph Smith, od Boga za pośrednictwem cudownie 
przemienionego w anioła o imieniu Moroni proroka 
Moroniego, ostatniego ze spisujących księgę wybrań
ców.
„Księga Mormona”, według tradycji mormonów, była 
spisana w czterech językach: asyryjskim, arabskim,

chaldejskim i zreformowanym egipskim (Reformed 
Egiptian) na tablicach wykonanych z czystego złota. 
Joseph Smith miał ją znaleźć pod jakimś głazem, na 
zboczu góry.

„Nauki i Przymierza. Perła Wielkiej Wartości” — to 
właściwie dwie księgi, od dość dawna wydawane jed
nak jako całość. Pierwsza, czyli „Nauki.;.” , zawiera 
proroctwa Josepha Smitha dotyczące czasńw mu 
współczesnych i przyszłości. Druga, czyld „Perła...” , to 
bdmienne od kanonicznych wersje niektórych ksiąg 
biblijnych (przetłumaczonych „lepiej i wierniej” z 
„oryginałów” przez nie znającego żadnego poza an
gielskim języka, Josepha Smitha), a także „Zasady 
wiary mormonów” i „Księga- Abrahama”. Nawiasem 
mówiąc, tę ostatnią księgę miał przetłumaczyć J. 
Smith ze „starożytnego egipskiego papirusa”, znalezio
nego w... cyrku na „Dzikim Zachodzie’1. Kiedy dó 
owego papirusa zabrali się egiptolodzy, okazało się, 
że jest to po prostu modlitwa, zawierająca formułę 
żałobną, jaką umieszczano zawsze w grobowcu przy 
zmarłym, aby łatwiej było mu trafić do krainy Ozy
rysa. Papirus składał się z kilkunastu zaledwie sylab, 
natomiaąt Joseph Smith w cudowny sposób „rozmno
żył” go do rozmiarów pokaźnej księgi. Z kolei papi
rus „Księgi Abrahama” miał być znaleziony dzięki 
szczegółowej informacji przekazanej Smithowi przez 
Boga.

SAKRAMENTY

„Kościół Jezusa Chrystusa...” uznaje tylko jeden sa
krament, Wieczerzę Pańską, spożywaną pod postacią 
Chleba i wody podawanej ze względów higienicznych 
w osobnych kubeczkach. Wieczerza jest w rozumieniu 
mormonów niczym więcej, jak tylko odnowieniem 
duchowej więzi między Chrystusem a Jego nowym 
'stworzeniem, to znaczy wszystkimi, którzy przez na
łożenie rąk otrzymali dar Ducha Świętego.

Dlaczego Wieczerzę, zwaną przez mormonów po pro
stu sakramentem, spożywa się pod postacią chleba i 
wody? Z kilku powodów. Po pierwsze, bo w czagie 
exodusu ze stanu Nowy Jork do Utah trudno było 
zdobyć wino. Po drugie, bo wino kupowane po dro
dze bywało — jak twierdzą mormoni — zatruwane. 
Po trzecie wreszcie, bo takie jest uzasadnienie tej 
praktyki w „Naukach i Przymierzach” (27:2-4): „Bo 
oto powiadam ci, że nie ma znaczenia, co będziesz 
jadł ani co będziesz'pał, gdy przyjmujesz sakrament, 
jeżeli czynisz to z uwagą, jedynie na moją chwałę — 
pamiętając, przed Ojcem na ciało moje, które zostało 
ofiarowane za ciebie, i na krew moją, którą przela
łem dla odpuszczenia twoich grzechńw. Przeto daję ci 
przykazanie, abyś nie kupował od wrogów swoich ni 
wina, ni mocnych napojów. Przeto nie będziecie go 
spożywali wcale, chyba że świeżo zostało zrobione 
przez was samych w tym królestwie mego Ojca, któ
re zostanie zbudowane na ziemi” .

CHRZEST

Mormoni nie uznają chrztu za sakrament, lecz za na
rodziny nowego, duchowego stworzenia. Dlatego, aby 
zniszczyć starego człowieka (symbolicznie go utopić), 
chrzczą się przez całkowite zanurzenie w wodzie. 
Zanurzenie ma też symbolizować, że chrzczony czło
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wiek na podobieństwo Chrystusa zstępuje do piekieł, 
aby po wynurzeniu się na powierzchnię stać się, tak 
jak zmartwychwstały Chrystus, nowym, czystym, du
chowym stworzeniem.

\
CHRZEST ZA ZMARŁYCH

Z ceremonią chrztu za zmarłych; udzielanego w świą
tyni, wiąże się cała mormońska nauka o preegzysten- 
cji, według której człowiek przed okresem życia w 
ciele żył jako duch u Boga (duch kształtem i potrze
bami przypominający ziemskie ciało). Potem, po okre
sie życia na ziemi w ciele, duch wraca znów do Boga 
lub też idzie do „więzienia dusz”. 'W tym „więzieniu 
dusz” duchy zmarłych mają według mormonów moż
liwość słuchania i ewentualnie przyjęcia Ewangelii, 
którą zwiastuje im Chrystus. Samo przyjęcie możli
wości takiej pośmiertnej odmiany jest wynikiem 
błędnego interpretowania tekstu zapisanego w I Ptr. 
4:5-6 — „Zdadzą oni sprawę Temu, który gotów jest 
sądzić żywych i umarłych. W tym celu bowiem i umar
łym głoszona była Ewangelia, aby w ciele osądzeni 
zostali na sposób ludzki, ale w duchu żyli na. sposób 
Boży’. Skoro zatem duszom zmarłych zwiastuje się 
Ewangelię i mogą one ją przyjąć, to znaczy, że istnie
je również potrzeba oczyszczenia ich przez chrzest. 
Mormoni wierzą, że ci zmarli, którzy przyjęli naukę 
Chrystusa już po swej cielesnej śmierci, dają przez 
objawienie znać swym krewnym, a ci w ich imieniu 
przyjmują chrzest.
Cała ta teoria o możliwości dokonania chrztu za 
zmarłych doprowadziła pewną bardzo fanatyczną gru
pę mormonów z USA do przekonania, iż- mordując 
swych nie będących mormonami bliźnich (którzy nie 
chcieli dołączyć do sekty) wyrządzają im wjielką 
przysługę, gdyż dają w ten sposób możliwość: po
śmiertnego spotkania z Chrystusem i przejścia na 
prawą (mormońską) wiarę, czyli do życia. Trzeba jed
nak przyznać, że zdecydowana większość mormonów 
odżegnała się od tego horroru.

WIELOŻE ŃSTWO

Podczas exodusu ze stanu Nowy Jork do Nauwoo w 
Missouri, a potem do Salt Lakę City w Utah, zginęło 
wielu mormonów. Pozostały wdowy i kobiety samot
ne, których nikt nie chronił przed niebezpieczeństwa
mi „Dzikiego Zachodu”. Wtedy to Joseph Smith z ob
jawienia dowiedział się, że musi wprowadzić wielo- 
żeństwo, które zapewni ochronę samotnym kobietom. 
Wielożeństwo było oficjalnie dozwolone przez mormoń- 
ski Kościół do lat osiemdziesiątych X IX  wieku, póź
niej zaś zabronione; na co nie bez wpływu pozosta
wała konstytucja Stanów Zjednoczonych zorientowana 
monogamicznie. Na tym tle doszło wśród mormonów 
do rozłamu. Syn Josepha Smitha wraz z grupą swych 
zwolenników odłączył się od głównego trzonu spo
łeczności i osiedliwszy się w górach otaczających je
zioro Salt Lakę założył wspólnotę, która do dziś kul
tywuje wielożeństwo.

ŚLUB NA WIECZNOŚĆ

W związku z wiarą w życie pośmiertne w duchowym 
ciele (z potrzebami i w kształcie analogicznym do

ziemskiego) mormoni zawierają oprócz ślubów ziem
skich także śluby „ha wieczność” . Nie są one tożsame 
ze związkami zawieranymi w Urzędach Stanu Cywil
nego, choć i takie mormoni tolerują i uznają. Ślub 
„na wieczność” jest to związek nie podlegający zer
waniu lub powtórzeniu nawet w wypadku śmierci 
jednego ze współmałżonków. Tego rodzaju małżeń
stwa zawierane są w świątyniach. Sama idea zawie
rania związków „na wieczność” , czyli jakby na „po 
zmartwychwstaniu” , jest sprzeczna z przekazem Biblii, 
którą mormoni również za tekst święty uznają. Żeby 
się o tym przekonać, wystarczy przeczytać np. Mat. 
21:30: „Albowiem przy zmartwychwstaniu ani się że
nić nie będą, and za mąż wychodzić, lecz będą jak 
aniołowie w niebie”.

ROLA KOBIET

Mormonki nie są obdarzane kapłaństwem, jest ono 
wyłącznie przywilejem mężczyzn. Kobiety mogą je
dynie zrzeszać się w  organizacji „Pomoc Kobiet” , któ
rej celem jest przede wszystkim pomaganie mężczy
znom w wypełnianiu ich kapłaństwa. Ponadto orga
nizacja ta uczy kobiety należytego gospodarowania 
zasobami i prowadzenia dobrego, czystego w świetle 
nauki mormonów życia. Na tym mniej więcej kończy 
się rola mormońskich kobiet w tej społeczności.

CIĄGŁOŚĆ PROROCTWA

Mormoni wierzą, że Bóg nie przestał objawiać się 
przez proroctwa swoim prawdziwym wyznawcom (tzn. 
mormonom). Mają więc mormoni swoich proroków, 
którzy pełnią jednocześnie funkcję głowy Kościoła.

GŁOWA KOŚCIOŁA

„Kościół Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich” 
kierowany jest przez wybieranego dożywotnio!— jak 
wierzą mormoni r— na drodze Bożego objawienia pro
roka oraz jego dwóch asystentów. Obecnie jest nim 
Ezra Taft Benson, a jego kanclerzami są Gordon B. 
Hinckley i  Thomas S. Monson.

Niżej w hierarchii władz kościelnych stoi kolegium 
dwunastu apostołów (mormoni wierzą^ że Bóg ciągle 
odnawia apostolski urząd poprzez wcielanie się w 
Dwunastu coraz to nowych powołanych), jeszcze ni
żej — kolegium siedemdziesięciu dwóch, któremu 
podlegają z kolei prezydenci Kościołów krajowych, 
biskupi etc. etc.

POWSZECHNE KAPŁAŃSTWO

Funkcje kościelne wśród mormonów może spełniać 
każdy mężczyzna obdarzony przez nałożenie rąk da
rem Ducha Świętego. Otrzymuje on wtedy coś w ro
dzaju święceń kapłańskich czy ordynacji. To po
wszechne kapłaństwo posiada cztery uzależnione od 
wieku stopnie: po ukończeniu 12 roku życia — ka
płaństwo diakona, po ukończeniu 14 roku życia — ka
płaństwo nauczyciela, po ukończeniu 16 roku życia — 
kapłaństwo Aaronowe i po ukończeniu 18 roku ży- 
ęia — kapłaństwo Melchizedeka,
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Warunkiem, który trzeba spełniać, aby posiąść dar 
kapłaństwa, jest prowadzenie moralnie czystego we
dług etyki mormonów życia.

N)AKfiLAiDAiNIE RĄK

Duże znaczenie przywiązują mormoni do ceremonii 
nakładania rąk. Poprzez ten akt na uczestniczącego w 
nim człowieka spływa Duch Święty. Motywacja ta
kiego pojmowania nakładania rąk zaczerpnięta jest z 
Biblii, gdzie np. w Dz. 8:14-17 Piotr właśnie przez 
nałożenie rąk przekazywał Samarytanom dar Ducha 
Świętego. Również przekazywanie święceń kapłań
skich odbywa się u mormonów przez nałożenie rąk.

ŚWIĄTYNIA

Oprócz sal zborowych lub kaplic służących odprawia
niu nabożeństw, budują też mormoni świątynie. Są to 
najczęściej bardzo okazałe, monumentalne budynki 
przeznaczone do specjalnych celów, takich m. in., jak 
udzielanie ślubu na wieczność czy dokonywanie chrztu 
za zmarłych.

Wchodzić do takiej świątyni mogą jedynie ochrzczeni 
mormoni, którzy dodatkowo przeszli jeszcze specjal
ny, trwający ponad cztery tygodnie, proces oczysz
czenia.

SALT LAKĘ CITY

Jak już wspomniano na początku, z powodu prześla
dowań mormoni zmuszeni byli opuścić stan. Nowy 
Jork, w którym powstała do życia ich społeczność i 
przenieść się do Utah. Wybór miejsca pod budowę 
Salt Lakę City zdeterminowało objawienie,- jakie 
miał przeżyć Joseph Smith. Dowiedział się on miano
wicie, że miejsce to musi przemienić się w mały „raj 
na ziemi”, gdyż tam właśnie zstąpi na ziemię Nie
biańskie Jeruzalem. Nie wiadomo jeszcze, co prawda, 
jak będzie z wypełnieniem się całego proroctwa „wiel
kiego szamana”, ale przynajmniej pierwszą jego 
część mormoni urzeczywistnili. Sądząc ze zdjęć, które 
oglądałem, jest dziś Salt Lakę City kwitnącym na 
środku pustyni ogrodem, ale ile w  tym zasługi cudo
wnego proroctwa, a ile amerykańskiej przedsiębior
czości, trudno powiedzieć.

PUBLIKACJE _

Mormoni posiadają w Salt Lakę City własne wydaw
nictwo książkowe oraz cztery czasopisma: „Friend” — 
dla dzieci, „New Era” — dla młodzieży, „Ensign” ^— 
miesięcznik dla dorosłych i „Church News” —  tygo
dnik dla dorosłych. Oprócz tego wydają dziesiątki 
broszur propagandowych w iście amerykańskim sty
lu: „kup-przeczytaj-uwierz” oraz coraz to nowe na
kłady swych świętych ksiąg.

KAROL KARSKI

__ *

Z  działalności Światowej Rady Kościołów

W miesiącach letnich tego roku 
Światowa Rada Kościołów zwołała 
dwa ważne posiedzenia. Pierwsze — 
to moskiewskie spotkanie Komite
tu Naczelnego (17—26 lipca) — naj
wyższego gremium SRK w  okresie 
między , zgromadzeniami ogólnymi, 
które po raz pierwszy w dziejach 
SRK obradowało w Związku Ra
dzieckim. Obrady stworzyły człon
kom Komitetu okazję do zapozna
nia się z przemianami w  Związku 
Radzieckim. Mieli oni m. in. moż
ność bezpośredniego kontaktu z 
nowym ministrem' ds. religii, Juri
jem N. Christoradnowem, który 
wypowiedział się za zacieśnieniem 
partnerskiej współpracy między 
państwem a Kościołem. Podczas 
przyjęcia wydanego dla uczestni
ków obrad premier Mikołaj Ryż- 
kow zapewnił, że nowa ustawa re
ligijna pozwoli Kęśęiołom na roz

wijanie służby społecznej, zakłada
nie domów opieki i szpitali. We
zwał on Kościoły, aby pomogły 
państwu w realizacji polityki prze
budowy, a szczególnie w walce z 
plagami społecznymi, z „ekstremiz- 
mem i przerostami nacjonalizmu”. 
Przemówienie Ryżkowa transmito
wane było przez telewizję i druko
wane w „Prawdzie”.
Także zwierzchnik Rosyjskiego Ko
ścioła Prawosławnego, patriarcha 
Pimen, który ze względów zdro
wotnych nie mógł uczestniczyć w 
obradach, wystosował do członków 
Komitetu Naczelnego orędzie, w 
którym poparł społeczne cele prze
budowy, a przewodniczący Wydzia
łu Zagranicznego Patriarchatu Mo
skiewskiego metropolita Filaret o- 
świadczył, że Kościół prawosławny 
przystąpił do własnej „pieriestroj- 
ki”. Znajduje to odbicie w nowych

formach kształcenia teologicznego 
oraz włączaniu kobiet i młodzieży 
do pracy kościelnej.
Z dużym zainteresowaniem uczest
ników obrad spotkał się dokument: 
„Nowa organizacja programu Świa
towej Rady Kościołów”. Otóż Rada 
ma zbyt wiele i zbyt różnorodnych 
programów, Kościoły, członkowskie 
uczestniczą w stopniu niedostatecz
nym w procesie podejmowania de- 
cyzjf, gdyż istnieje zbyt wiele o- 
środków decyzyjnych, a zbyt duża 
liczba podzespołów powoduje, że 
nawet członkowie sztabu' tracą o- 
rientację, nad czym, aktualnie Ra
da pracuje. Ten stan trzeba . zmie
nić. Przypomnijmy, że ostatnia re
forma SRK miała miejsce w 1971 r. 
W jej wyniku powstały trz-y zespo
ły programowe i 15 podzespołów. 
Nikt jeszcze dokładnie nie wie, jak 
powinna wyglądać nowa struktura
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Rady. Wspomniany dokument za
wiera tylko założenia' ogólne.

Członkowie Komitetu Naczelnego 
zapoznali się także z innym doku
mentem, poświęconym Światowemu 
Zgromadzeniu na rzecz Sprawiedli
wości, Pokoju i Zachowania Stwo
rzenia, które w marcu 1990 r. zbie
rze się w Seulu. Dokument anali
zuje aktualną sytuację w świecie, 
który wprawdzie „należy do Boga”, 
ale jest niewłaściwie eksploatowa
ny przez człowieka. Co minutę wy
daje się 1,8 min dolarów na zbro
jenia, podczas gdy có godzinę umie
ra z głodu 1500 dzieci, każdego dnia 
wymiera jeden gatunek zwierząt 
lub roślin. W latach osiemdziesią
tych więziono, torturowano lub 
zmuszono do emigracji więcej lu
dzi niż kiedykolwiek dotąd.- Świat 
jest w sposób szczególny zagrożony 
przez niesprawiedliwość, gwałcenie 
praw człowieka, grzech seksizmu 
(dyskryminacja kobiet), rasizm, 
wojnę, zbrojenia, niszczenie środo
wiska naturalnego i propagowanie 
perwersji w środkach' masowego 
przekazu. Kościoły muszą się wspól
nie przeciwstawić tym „mocom 
śmierci” — głosi dokument.

Komitet Naczelny ogłosił kilka re
zolucji, w  których ustosunkował się 
do aktualnych problemów w świę
cie. I tak, w deklaracji na temat 
sytuacji w Europie stwierdził, że 
„ważkie wydarzenia” zachodzące w 
Związku Radzieckim i innych kra
jach socjalistycznych mają głębokie 
konsekwencje nie tylko dla Euro
py, ale dla całego świata. W tej sy
tuacji . Kościoły członkowskie SRK 
powinny przede wszystkim bronió 
praw człowieka, w szczególności 
zaś praw mniejszości narodowościo
wych.

Przypomnijmy, że w roku “ubieg
łym podczas zebrania Komitetu Na
czelnego w Hanowerze wielu dele
gatów oczekiwało, że określone zo
stanie stanowisko SRK wobec po
lityki rządu rumuńskiego, który w 
ramach tzw. systematyzacji teryto
rialnej zamierzał wyburzyć tysiące 
wsi i zniszczyć zabytki kultury na 
obszarach zamieszkanych -przez 
mniejszości narodowe, głównie Wę
grów. Udaremnił wtedy podjęcie 
stosownej uchwały uczestniczący w 
obradach prawosławny metropolita 
Transylwanii Antoni, który oświad
czył, że Komitet Naczelny nie mo
że dyskutować nad tą sprawą, gdyż 
nie posiada szczegółowych informa
cji i zagroził, że jeśli debata na 
ten temat nie zostanie przerwana, 
on opuści salę. W związku z takim

postawieniem sprawy przez delega
ta rumuńskiego przerwano debatę, 
ale zobowiązano sekretarza gene
ralnego do bacznego śledzenia roz
woju sytuacji w Rumunii, a roz
patrzenie całej sprawy prześunięto 
do czasu spotkania w Moskwie, 
kiedy to sztab genewski miał przed
stawić raport na temat aktualnej 
Sytuacji w Rumunii.
Dopiero na początku lipca tęgo ro
ku dwaj przedstawiciele Światowej 
Rady Kościołów i Konferencji Ko
ściołów Europejskich odwiedzili 
Rumunię jako goście tamtejszych 
Kościołów. Oto, co czytamy w spra
wozdaniu sekretarza generalnego 
SRK, ks. Emilio Castro, z tej po
dróży: „Grupa wizytacyjna n ie  
w i d z i a ł a  podczas podróży żad
nych zniszczonych wiosek (podkr.
— red.). O d n i o s ł a  W r a ż e n i e ,  
że ogłoszenie planu systematyzacji 
przyczyniło się do rozszerzenia u- 
czucia strachu. Trudna sytuacja i 
rozbudzony nacjonalizm skłoniły 
tysiące ludzi do ucieczki”. Pod ko
niec zaś sprawozdania znajdujemy 
takie zdanie: „Wszystko, co Świato
wa Rada Kościołów podejmie w 
odniesieniu do Rumunii, musi być 
nacechowane pragnieniem wczucia 
się. w- sytuację Kościołów rumuń
skich oraz zaangażowaniem na 
rzecz praW człowieka w tym kra
ju”. |
Takie przedstawienie sprawy spot
kało się ż ostrą krytyką . m. in. ze 
strony dwóch ewańgelickich bisku
pów węgierskich: reformowanego*
— ks. Karoly Totha i luterańskiego
— ks. Gyula Nagy’a. Zarzucili oni 
sprawozdaniu ogólnikowość i uni
kanie sformułowania jasnego sta
nowiska SRK wobec naruszania 
praw ludzkich przez reżim Ceau
sescu. W ciągu ostatnich dwóch lat 
ponad 30 tys. mieszkańców Rumu
nii (w większości pochodzenia wę
gierskiego) opuściło ten kraj, ucie
kając na Węgry. Grupa 173 u- 
chodźców rumuńskich wystosowała 
list do Światowej Rady Kościołów, 
w którym' oskarża władze rumuń
skie o systematyczne naruszanie 
swobód religijnych. Sygnatariusze 
listu domagają się, aby Rada zaję
ła się nie tylko problemem łama
nia praw ludzkich w Republice 
Południowej Afryki czy w krajach 
Ameryki Środkowej, ale także w 
Rumunii.
Powyższym twierdzeniom „ zaprze
czali delegaci rumuńscy. Biskup 
prawosławny Nifon zaapelował do 
delegatów, aby przez ostre sformu
łowania zawarte w deklaracji nie 
postawili jego Kościoła w trudnym

położeniu. Ks. E. Castro oświad
czył zaś, że potępienie Rumunii 
stworzyłoby zagrożenie dla utrzy
mania więzi z tamtejszymi Kościo
łami. Wniosek przedstawiony przez 
delegatów Kościołów z Węgier i 
USA został w tej sytuacji odrzuco
ny 78 głosami (33 głosy za). Taką 
decyzję Komitetu Naczelnego ostro 
skrytykowali dwaj wybitni przy
wódcy kościelni z RPA, walczący 
z apartheidem — ks. Allan Boesak, 
prezydent Światowego Aliansu Ko
ściołów Reformowanych, i ks. 
Frank Chikane — . sekretarz gene
ralny - Południowoafrykańskiej Ra
dy Kościołów.
Podczas moskiewskich obrad Ko
mitet Naczelny zajął się po raz 
pierwszy zagadnieniem ekspery
mentów w dziedzinie biotechniki i 
inżynierii genetycznej. Odpowiednia 
uchwała stwierdza, że eksperymen
ty te są szczególnego rodzaju wy
zwaniem dla Kościołów w świetle 
chrześcijańskiego rozumienia sto
sunków między Bogiem, ludzkością 
a całym stworzeniem. Kościoły 
sprzeciwiają się tzw. zastępczemu 
macierzyństwu i handlowi embrio
nami ludzkimi. Wyrażają też tro
skę z powodu coraz częstszego sto
sowania na świecie kary śmierci. 

’ Ustalono, że podczas następnego 
posiedzenia w marcu 1990 r. w Ge
newie Komitet Naczelny zajmie się 
bliżej teologicznymi, etycznymi i 
prawnymi aspektami kary śmierci.

W poczet nowych członków ŚRK 
przyjęty został Kościół Ewangelic
ki Kirabatu. Posiada on 124 para- • 
fie i 31 tys. wiernych, co stanowi 
połowę ludności niezależnej repub
liki Kirabatu, w skład której wcho
dzą 33 wyspy południowego Pacy
fiku o obszarze 719 km2. Status ra
dy stowarzyszonej otrzymała Mela- 
nezyjska Rada Kościołów, która 
zrzesza anglikanów, katolików, lu
teranów, baptystów, ewangelików 
unijnych i członków Armii Zbawie
nia w  Papua Nowej Gwinei i na 
Wyspach Salomona.

*

Drugim , posiedzeniem, zasługują
cym na bliższe omówienie, były 
obrady plenarne Komisji .„Wiara i 
Ustrój” w Budapeszcie od 9 do 20 
sierpnia br. Odbywają się one zwy
kle co 3—4 lata i służą podsumo
waniu wykonanej pracy w dziedzi
nie doktrynalnego zbliżenia Ko- 

' ściołów oraz ustaleniu planów dzia
łania. ( .
Przedmiotem ostatniego posiedze
nia były różne kwestie związane z
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dążeniem do jedności Kościoła. 
Szczególnie wiele uwagi poświęco
no trzem tekstom teologicznym: 
„Chrzest, Eucharystia i Urząd du
chownego”, „Ku wspólnemu wyra
żaniu wiary apostolskiej dziś”, 
„Jedność Kościoła i odnowa wspól
noty ludzkiej”. Dyskutowano też 
nad możliwością zwołania w 1993 r. 
V  Światowej Konferencji ds. Wia
ry i Ustroju Kościoła. Ponadto zaj
mowano się dorocznym Tygo
dniem Modlitwy o Jedność Chrze
ścijan, negocjacjami w sprawie za
warcia unii kościelnej, przygoto
waniem V Forum Rozmów Dwu
stronnych (mającego się odbyć w  
październiku 1990 r. w  powiązaniu 
z dorocznym spotkaniem sekreta
rzy generalnych światowych wspól
not chrześcijańskich) oraz ekume
niczną refleksją nad istotą i misją 
Kościoła.

Plonem obrad są dwie deklaracje 
skierowane do Kościołów. Pierw
sza, zatytułowana: „Chrzest, Eucha
rystia, Urząd duchownego — stałe 
wezwanie do jedności”, poświęcona 
jest dokumentowi z Limy i. proce
sowi jego recepcji. Wyraża się w 
niej zadowolenie z powodu licz
nych dowodów, że dokument ten 
nie tylko ożywia dialog i dyskusję* 
między Kościołami, lecz umożliwia 
także ich zbliżenie w życiu co
dziennym, kulcie i działalności mi
syjnej. „Nikt nie przewidział za
interesowania, jakie (...) dokument 
z Limy wywoła we wspólnocie 
chrześcijańskiej. Nikt nie wyobra
żał sobie wpływu, jaki wywrze on

na Kościoły o tak różnym rodowo
dzie historycznym i tak wielu tra
dycjach”. Deklaracja stwierdza da
lej, że dokument z Limy stworzył 
„nową sytuację ekumeniczną (...). 
Wyraża on wiele punktów zbież
nych (...), chwilami nawet zaska
kuje zgodnością poglądów”. Nie
mniej jednak droga do pełnej 'jed
ności jest jeszcze daleka. Różnice 
utrzymują się w następujących 
kwestiach: stosunek wzajemny
między Słowem a sakramentem, 
pojmowanie sakramentu i sakra- 
mentalności, trzystopniowy urząd 
duchownego, sukcesja, urząd du
chowny mężczyzn i kobiet, stosu
nek wzajemny między mężczyzna
mi i kobietami, stosunek wzajem
ny między Pismem św. a Tradycją, 
istota i misja Kościoła.
Druga deklaracja jest rodzajem 
podsumowania obrad i refleksją 
nad ich rezultatami. Zapowiada 
ona, że Komisja „Wiara i Ustrój” 
pragnie wnieść poważny wkład do 
tematyki V II Zgromadzenia Ogól
nego SRK w  Canberze (Australia) 
w 1991 r. „Zapraszamy was do 
kontynuowania modlitw, pracy, 
składania świadectwa . wspólnie z 
chrześcijanami innych wyznań, tak 
abyśmy mogli wnieść swój wkład 
do tej jedności, której pragnie Bóg, 
jedności wyrażającej się nie tylko 
w widzialnej wspólnocie Kościo
łów, lecz także w odnowie wszel
kiego stworzenia”.
Poza omówionymi wyżej deklara
cjami przyjęto kilka raportów. Ra
port w sprawie zwołania V Świa
towej Konferencji ds. Wiary i U 

stroju Kościoła proponuje temat 
roboczy: „Ku wiarygodnej wspól
nocie w  wierze, życiu i świadec
twie”, a jako ewentualne miejsce 
obrad wymienia Hongkong, Singa
pur i Abidżan (Wybrzeże Kości 
Słoniowej).

Raport dotyczący przyszłej pracy 
Komisji „Wiara i Ustrój” sugeruje 
zorganizowanie konsultacji poświę
conej „nie rozwiązanym kwestiom 
ekumenicznym dotyczącym urzędu 
duchownego, a zwłaszcza ordyna
cji kobiet”. Zaleca się w nim tak
że, aby w studiach nad wiarą a- 
postolską, jednością i odnową „zna
lazło się hiiejsce dla refleksji nad 
darami Ducha Świętego w  Koście
le”. Ponadto zaleca się bliższe kon
takty z zielonoświątkowcami, cha
ryzmatykami i przedstawicielami 
niezależnych Kościołów w Afryce.

W ostatnim raporcie o „Jedności, 
której szukamy”, stwierdza się: 
„Bardziej niż kiedykolwiek musi
my być otwarci na różnorodność, 
która wzbogaca jedność, bardziej 
niż kiedykolwiek musimy szukać 
Bożej pomocy w przezwyciężaniu 
podziałów, które niszczą jedność (...). 
Doceniamy stopień trudności w 
tych kwestiach, w których Kościo
ły nie osiągnęły jeszcze jedności, 
ale ponieważ Bóg w Chrystusie 6tał 
się ciałem’ przez Ducha Świętego, 
jedność, której szukamy, musi u- 
cieleśnić się w formach, struktu
rach i stosunkach między chrześci
janami, gdyż to umożliwi nam 
wspólne wielbienie Boga, dawanie 
o Nim świadectwa i służenia Mu”.

OFIARY NA W Y D A W N IC TW O

Anna Bender — 3135 zł, Juliusz Garztecki — 1800 zł, 

ks. Jan Chrzanowski — 800 zł, Urząd do Spraw Wy

znań, Warszawa —■ 600 zł, Henryk Grudzień — 300 zł, 

Piotr Nowak — 1000 zł, Różena Urban — 1200 zł, 

Barbara Ciechanowicz — 300 zł, Romana Glapa — 

1800 zł, Karol Dytrych — 800 zł, Tadeusz Świątek — 

1000 zł, Jerzy Diehl — 70 000 zł, ks. Andrzej Banert 

r— 800 zł, Marek Biały — 800 zł, Witold Brodziński —

11 400 zł, Mieczysław Dobrowolski '— 3230 zł, NN — 

1710 zł, Zofia Doboszyńska — 500 zł, Andrzej Góra — 

800 zł, Kazimierz Sławiński — 16 800 zł, Andrzej Jac

kowski — 620 zł oraz 1400 zł, Edward Schiele —

12 200 zł, Jadwiga Szostak — 1000 zł, Lesław Pawluk

— 1400 zł, Zygrhunt Rayski — 800 zł, Teodor Mol- 
czański — 2400 zł, Tadeusz Zieliński — 2960 zł, Pa

rafia Ewangelicko-Augsburska w Gdańsku — 8000 zł, 

Henryk Dominik — 15 000 zł, Maria i Andrzej Dęb

scy — 3000 zł, Edyta Marzecka — 10 000 zł, Józef 

Flejtuch — 5000 zł.

Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. 

Przypominamy, że ofiary na Wydawnictwo „Jednota” 

można przekazywać na konto PKO V III OM Warsza

wa, Nr 1586-3854-136 bądź przesyłać przekazem pie

niężnym pod adresem: Administracja miesięcznika 
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RUDOLF DOMINIK

Dzieje Osłerloffów
CZĘŚĆ PIERWSZA

Powszechnie znany fakt, że kultura polska posiada 
dla cudzoziemców moc zniewalającą, można poprzeć 
wieloma przykładami. Wielu emigrantów z Zachodu^ 
Wschodu i Południa szybko się polonizowało i kolej
ne ich pokolenia przez całe wieki oddawafy swój ta
lent, wiedzę a nawet życie nowej ojczyźnie. Bardzo 
rzadko natomiast spotyka się w Polsce przybyszów z 
Północy. Wpłynęły na to warunki historyczne, ekono
miczne i językowe. Dlatego ewenementem jest ród 
Osterloffów, który od sześciu pokoleń zadomowił się 
u nas ku niewątpliwemu dobru i Szwecji, i Polski. 
Początkowo sądzono, że kolebką rodu Osterloffów 
była Uppsala K Najprawdopodobniej pochodzili oni 
jednak z północnej Szwecji. Protoplastą polskiej linii 
był J ü r g e n  O s t e r l o f f .  W początku X IX w . 
jego syn, K a r o l  A u g u s t  (1799— 1866), przez 
Niemcy (albo przez Inflanty) przybył do Polski i osie
dlił się w  Guberni Kaliskiej. Zakupił też majątki w 
Żarkach (w dawnym pow. będzińskim) i w Grochó
wie koło Warszawy. Później w Grochówie wybudo
wał dworek, w którym prawdopodobnie Stanisław 
Wyspiański umieścił akcję „Warszawianki”.
Brak dokumentów utrudnia dokładne ustalenie jego 
życiorysu. Wydaje się, że jego pierwsze małżeńśtwo 
z Julią Otto było krótkie i bezpotomne. Ze związku 
z drugą żoną (z domu Wiese) przypuszczalnie przy
szła na świat córka Jadwiga (1817?—1896). Następne 
dane są już bardziej ścisłe. Z małżeństwa z Karoliną 
Mietke urodziło się troje dzieci — Fryderyk K ry
stian, Wilhelm oraz Emilia2.
Najstarszy syn Karola, F r y d e r y k  K r y s t i a n  
O s t e r l o f f  (1822—1888), urodzony w Swieciu,ukoń
czył Instytut Gospodarstwa Wiejskiego na Marymon- 
cie, a następnie studiował w Dorpacie. Zetknąwszy 
się z wybitnym przyrodnikiem Wojciechem Jastrzęb
skim zainteresował się botaniką, ,a później zoologią. 
Z kolei znany badacz i entomolog Antoni Waga ukie
runkował te zainteresowania. Pod jego wpływem 
Fryderyk Krystian poświęcił się usystematyzowaniu 
polskich chrząszczy i owadów. Wkrótce wśród uczo
nych Warszawskiego Gabinetu Zoologicznego zdobył 
sobie pozycję jednego z lepszych entomologów pol
skich. Zyskał też grono przyjaciół, do których zali
czali się m. in. uczeni tej miary, co Benedykt Dy
bowski, badacz fauny syberyjskiej, czy wybitny zoo
log Antoni Wałecki, który za działalność patriotyczną 
w Stowarzyszeniu Ludu Polskiego spędził z ukazu 
carskiego 19 lat na Sybirze. O autorytecie Fryderyka 
Krystiana Osterloffa wśród * okolicznych ziemian może 
świadczyć jego wybór na stanowisk<D sędziego poko
ju, którą to godność pełnił także po sprzedaniu Gro
chowa. Fakt ten dowodzi nie tylko tego, że Fryderyk 
Krystian był bezstronnym i sprawiedliwym sędzią, 
ale też tego, że przybysze z Północy zostali zaakcep
towani przez polskie społeczeństwo.
Drugi syn Karola i zarazem brat Fryderyka, W i l 
h e l m  O s t e r l o f f  (1827—1887), przejął i rozwinął

zdolności ojca. Założył w Grochówie winnicę, browar, 
destylarnię i pierwszą w Polsce wytwórnię szampana. 
(Benedykt Dybowski w swoich wspomnieniach pi
sze: „...wszystek szampan w Dorpacie, pod szumną 
nazwą »Cliąuot«, pochodził z. fabryki Osterloffa pod 
Warszawą”.) Ten potomek surowych Wikingów spo
lonizował się tak dalece, że od współobywateli prze
jął zarówno umiłowanie wolności i nowej ojczyzny, 
jak też iście polską fantazję i niefrasobliwość. Po 
rozpadnięciu się nieudanego małżeństwa popadł w 
hazard. Przegrał Grochów i dopiero pomoc brata 
uchroniła go przed utratą tego majątku. Jednak nie 
na długo, gdyż idąc za głosem serca Wilhelm wziął 
udział w Powstaniu Styczniowym i na jego cele prze
znaczył dobra rodzinne. Sąd carski wprawdzie mu 
tego nie udowodnił, ale za pomoc udzielaną areszto
wanym powstańcom wymierzył mu 9 czerwca 1864 r. 
grzywnę w wysokości 5 tysięcy rubli. Był to wielki 
cios finansowy, który w konsekwencji doprowadził 
do utraty Grochowa w 1871 r.
Wilhelm Osterloff oraz jego siostra E m i l i a  (1835? 
—1890), która weszła do rodziny Neugebauerów, zmar
li bezpotomnie. Po niej został tylko majątek Gruszy- 
ce k. Sieradza, który stał się miejscem zjazdów ro
dzinnych. Jednak pokolenie Fryderyka, Wilhelma i 
Emilii rozrosło się, gdyż po śmierci ich matki ojciec 
ożenił się z Ernestyną z domu Schwarz (1829—1904) 
i miał z nią następną trójkę dzieci — Waldemara, 
Edmunda i Natalię.
W a l d e m a r  O s t e r l o f f  (1855— 1925) urodził się 
w Żarkach. Gimnazjum rządowe ukończył w Piotr
kowie Trybunalskim. Opanował pięć języków ob
cych. Pracował w wielu gimnazjach żeńskich ucząc 
niemieckiego, angielskiego, francuskiego i rosyjskie
go. W celu samokształcenia sprowadzał z zagranicy 
wiele książek.
Od 1870 r. rozpoczął publikowanie własnych opraco
wań w „Przeglądzie Pedagogicznym” używając pseu
donimów: Włodzimierz Żarecki i Włast P.
Kulturze polskiej oddał niemałe zasługi jako wybitny 
pedaigoig, fiilofloig (zwłaszcza germanista), tłumacz, psy
cholog, »biograf, publicysta i literat. Najbardziej 
owocną była jego twórczość pedagogiczna, biograficz
na d filologiczna. Waldemar Osterloff opracował wiele 
podręczników szkolnych i wypisów do nauki języka 
polskiego i niemieckiego. Największą popularność 
zdobył sobie jego Kurs metodyczny języka niemiec
kiego (osiem wydań) oraz Czytanki polskie w zakre
sie elementarnym (także wznawiane). Z zakresu psy
chologii opublikował dwie prace: Gimnastyka woli 
oraz Rozwój umysłu i uczuć dziecka.
Bogatsza była jego działalność publicystyczna ukazu
jąca się w  „Ateneum” , „Bluszczu” , „Głosie” , „'Przy
jacielu Dzieci” i innych pismach, W latach 1913— 1914 
redagował miesięcznik „Dziecko” . Ponadto współprac 
oował z Encyklopedią Wychowawczą i Wielką Ency
klopedię Ilustrowaną. W roku 1888 reprezentował pe-
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Fryderyk Osterloff (1822—1888) zdobył sławę jako 
entomolog

(ćagoigilkę polską ma Mi ędzymairodoiwyim Zjeździ« Na
uczycielskim w Borrentruy w Szwajcarii.
,Jego twórczość historyczna i biograficzna była nie
zwykle ważna dla rodzącej się po 1918 r. polskiej hi
storii wychowania. Z tego zakresu opublikował: Pro
log pedagogiki nowoczesnej — Henryk Pestalozzi, 
Przodownicy myśli pedagogicznej na Zachodzie od 
czasów Odrodzenia, Komisja Edukacji Narodowej, 
Stanisław Konarski i iinne prace. Wydał też wybór 
pism współpracowiników KEN, wyijąftM Chowanny 
B. Tremitowslkdego oraz tłumaczenia dzieł zachodnich 
pedagogów.
Wspólnie z Józefem Szuisltrem opracował czjterotoimo'- 
iwą hisitorię Europy (Dzieje powszechne, 1905 r.). In
teresowała go również twórczość teatralna. Napisał 
jednoaktową komedię plt. Podstępem.
Waldemar Osterloff był człowiekiem niezwykłej w ie
dzy i pracowitości. Większą część życia poświęcił na
uczaniu i wychowaniu młodzieży, chociaż sam, po
mimo dwukrotnego małżeństwa, zmarł bezpotomnie. 
Jego pogrzeb na warszawskim cmentarzu ewange
licko-augsburskim stał się manifestacją kilku poko
leń nauczycieli, w większości uczniów zmarłego pro
fesora.
E d m u n d  O s t e r l o f f  (1863—1938) miał najcięż^ 
sze życie spośród wszystkich swoich braci. Chociaż 
poszedł śladem starszego brata Waldemara i poświę
cił się pracy pedagogicznej, jednak pozycję i sławę 
zdobył w innej dziedzinie narodowej kultury. 
Urodził się w Gruszczycach k. Sieradza. Wcześnie, w 
trzecim roku życia, stracił ojca. Jednocześnie pod
upadł • majątek rodziny Osterloffów. Dlatego już od 
l l  roku życia Edmund pomagał sobie korepetycjami. 
W Kaliszu ukończył gimnazjum realnę. Po maturze 
przeniósł się do Warszawskiej Szkoły Kronenberga. 
Nie pociągała go jednak > kariera handlowa i każdą 
wolną chwilę poświęcał nauce języków obcych,- co 
większości Osterloffów przychodziło z łatwością.

Opanował siedem języków (później poznał jeszcze 
gruziński i dwa narzecza afrykańskie). Porzucił stu
dia u Kronenberga i został nauczycielem języków 
obcych na kilku pensjach oraz w gimnazjum.
W latach osiemdziesiątych X IX  w. zetknął się z ru
chem socjalistycznym i bezpośrednio z Ludwikiem 
Waryńskim. Wstąpił do Wielkiego Proletariatu. W 
1884 r., podczas rewizji, carska ochrana znalazła w 
jego mieszkaniu nielegalną bibułę. Po dwóch latach 
śledztwa w Pawilonie X skazany został na zesłanie. 
Od 1886 do 1895 r. przebywał w Tyflisie (Tbilisi), 
gdzie, po kilku latach ostrego dozoru zezwolono mu 
na pracę pedagogiczną, za którą później uzyskał ty
tuł „najlepszego nauczyciela języka niemieckiego w 
gimnazjach zakaukazkich”. Do Gruzji przybyła rów
nież jego kuzynka, Natalia Haefke, z którą zawarł 
związek małżeński. Osterloffowie mieli troje dzieci: 
synów Arnego i Knuta oraz córkę Zofię.
Po roku 1890 Edmund Osterloff zaczął poważnie cho
rować. Lekarze polecali mu zmianę klimatu. Na pod
stawie świadectw lekarskich rozpoczął starania o za
wieszenie wyroku i zezwolenie na powrót do kraju. 
Uzyskał zgodę na wyjazd, ale nadal utrzymano w 
mocy zakaz powrotu do Polski. W tej sytuacji sko
rzystał z angielskiej oferty i wraz z rodziną prze
niósł się do Erst River k. Capetown w Południowej 
Afryce. Początkowo przeżywali okres niedostatku, a 
nawet głodu, i dopiero założenie hodowli kur przy
niosło im niespodziewany dochód. Gdy jednak de
zerterzy z wojny burskiej zaczęli napadać na farmy, 
Osterloff owie zdecydowali się na wyjazd do Szwaj
carii. Tu, na skutek ohydnego oszustwa adwokata, 
utracili tak ciężko zapracowane oszczędności i w 
1902 r. powrócili; do kraju, gdzie nielegalnie osiedlili 
Się w  Lodzi. Początkowo Edmund Osterloff przyjął 
posadę księgowego, a potem uczył języków obcych 
w Zgierzu i Pabianicach. Dopiero po dwóch latach 
policja carska wpadła na trop zesłańca. Pomimo in
terwencji znajomych, gubernator piotrkowski utrzy
mał w mocy wyrok sprzed 18 lat, nakazał natych
miastowe zwolnienie z pracy i banicję.
W 1904 r. Osterloffowię znowu znaleźli się w  Gruzji. 
Jednak ten krótki pobyt w kraju odegrał w  dalszym 
życiu Edmunda bardzo ważną rolę. Otóż podczas 
pożegnalnej wizyty u pastora w Kleszczowie (brata 
Natalii) Osterloffowie otrzymali od niego w upomin
ku aparat fotograficzny. Odtąd fotografowanie. — 
najpierw amatorskie, potem profesjonalne — stało 
się pasją Edmunda. Sam skonstruował powiększal
nik oświetlany lampą naftową i już od 1909 r. jego 
wspaniałe fotogramy eksponowane były na wysta
wach i konkursach fotograficznych, zwłaszcza w 
Anglii i w USA. Po uzyskaniu kilku medali Edmund 
Osterloff uznany został mistrzem nowej techniki — 
bromoleju. Podczas rewolucji i wojny domowej, gdy 
gimnazja zostały zamienione -na koszary, Edmund 
Osterloff utrzymywał rodzinę dzięki znajomości sztu
ki fotograficznej. /
Niestety, rewolucja przyniosła tragedię rodzinie pol
skich zesłańców. Gdy stolicę Gruzji opanowali biali, 
rozstrzelali jako zesłańca, a więc wroga cara, syna 
Osterloffów, Arnego, drugi zaś syn — Knut — rato
wał się ucieczką i zaginął.
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Edmund Osterloff (1863—1938) — zesłaniec, pedagog 
a zarazem mistrz fotografii, zwany przez krytyków 
„Chełmońskim obiektywu”. Na zdjęciu: „Autopor
tret”, ok. 1930 r. Foto: arch. Muzeum Narodowego we 
Wrocławiu

Do odrodzonej Polski powrócili więc tylko Natalia i 
Edmund Osterloffowie, gdyż ich trzecie dziecko, córka 
Zofia, wyszła za mąż za Rosjanina Łazutina i pozo
stała w Gruzji. Rok 1931 zakończył wreszcie w życiu 
Edmunda Osterloffa tragiczny okres dwóch lat wię
zienia, 25 lat zesłania i 6 lat tułaczki.
W latach 1921—1925 Edmund Osterloff był nauczy
cielem, później dyrektorem gimnazjum w Drohiczy
nie. Po dojściu do wieku emerytalnego przeniósł się 
Wraz z żoną do Radomska. Wolny czas poświęcił te
raz fotografice. Był współredaktorem miesięcznika 
„Fotograf Polski”. Wielu znawców i krytyków nazy
wało go „Chełmońskim obiektywu” . Fotografował 
najchętniej pejzaże, portrety i sceny rodzajowe. Jego 
fotogramy urzekały widzów, klimatem dzieł Andriol- 
lego, Chełmońskiego, Rapackiego i Milleta. W 1929 r. 
wielbiciele jego sztuki zorganizowali mu indywidual
ną wystawę w Warszawie. Fotogramami Osterloffa 
zachwycali się tacy znawcy, jak prof. Edward Lorenz, 
Witold Dederko i Stanisław Schonfeld^ który m. in. 
napisał: „To nie pionier wytyczający nowe szlaki, 
lecz wielkiej miary artysta, który cudownie opano
wał technikę bromolejową i stwarza przy jej pomocy 
wytworne arcydzieła. Ze swej fantazji twórczej Wy
snuwa on poematy współżycia człowieka z przyrodą; 
poematy wybitnie swojskie, przepojone potężnym 
umiłowaniem ziemi ojczystej” .
W 1938 r. Edmund Osterloff — największy mistrz 
techniki bromolejowej w polskiej fotografice — Spo

czął na radomszczańskim cmentarzu, w  ziemi, której 
piękno utrwalił na swoich ostatnich zdjęciach. Zgon 
nie zamknął karty jego sławy. W 40 lat po śmierci, 
dzięki staraniom mgr. Adama Soboty z Muzeum Na
rodowego we Wrocławiu, wystawy jego prac organi
zowane były we Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie i 
innych miastach. Budziły zachwyt i uznanie. Repre
zentowały też Polskę w USA na wystawie „Historia 
Polskiej Fotografiki” , zorganizowanej w 1980 r. przez 
Związek Polskich Artystów Fotografików.
Najmniej glorii życie przyniosło siostrze Waldemara 
i Edmunda, N a t a l i i ,  chociaż i ona dokonała w ie
le. Natalia Osterloff (1865—1925) całe życie poświęciła 
dzieciom. Była nauczycielką języków obcych. Opra
cowała doskonałe podręczniki gramatyki języka fran
cuskiego oraz wiele zeszytów Zabawy i nauki prze
znaczonych do nauki języków angielskiego, francu
skiego i niemieckiego3. Z własnej inicjatywy Nata
lia Osterloff zajęła się archeologią i prehistorią miej
scowości Żarki. Udowodniła na podstawie wykopa
lisk bezzasadność tej nazwy4. Zmarła bezpotomnie, 
zamykając — jako najmłodsze dziecko Karola Oster
loffa — całkowicie już spolszczone pokolenie jego 
synów i córek.

1 Ta informacja podana przez Edmunda Osterloffa nie zo
stała nigdzie potwierdzona.

2 Ostatnio odnaleziony przez P. Halinę Osterloff dokument 
wskazuje na jeszcze jedno małżeństwo Karola Augusta — 
z Nepomuceną . Horn, z którego przyszła na świat córka 
Józefa Fryderyka.

3 Cały ród Osterloffów cechowała niezwykła łatwość ucze
nia się języków obcych. Doskonała znajomość 3—4 języków 
obcych była u nich czymś normalnym i naturalnym.

* Wykopaliska . ujawniły znaczną liczbę tzw. żalek, tj. ma
łych glinianych naczynek na łzy płaczek pogrzebowych. 
Dlatego pierwotna nazwa miejscowości — Zalki (nie Żarki).

Córka Natalii i Edmunda Osterloffów, Zofia, nie 
wróciła z rodzicami do niepodległej Polski
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OLGIERD K. BENEDYKTOWICZ

Poradnictwo pastoralne
Co to jest poradnictwo pastoralne, nazywane 
też często pastorskim lub duszpasterskim, a w 
anglojęzycznej literaturze przedmiotu określa- 

,ne jako „pastorał counceling” ?
Jedną z najlepszych definicji podaje John Pat
ton, znany* autor prac z tej dziedziny. Według 
niego poradnictwo pastoralne jest specyficz
nym typem opieki duszpasterskiej. Zajmują
cych się poradnictwem można podzielić na 
tych, dla których jest ono jednym z wielu 
zajęć wchodzących w zakres opieki pastorskiej, 
oraz na tych, dla których stanowi ono podsta
wową formę ich pracy duszpasterskiej. Tych 
drugich umownie można nazwać specjalista
mi. W praktyce oznacza to, że taki specjalista 
jest zatrudniony w parafialnym ośrodku po
radnictwa i jako duchowny całkowicie skupia 
się na tym rodzaju działania. Oczywiście takie 
rozróżnianie jest możliwe na gruncie amery
kańskim, gdzie Kościoły protestanckie mają 
tysiące duchownych i miliony wiernych. 
Pełnienie przez osobę duchowną roli doradcy 
czy terapeuty nie jest jakimś novum, charak
terystycznym wyłącznie dla naszych czasów. 
W dalekiej przeszłości, jeszcze w kulturach 
pogańskich, np. osoba szamana łączyła funkcje 
kapłana i uzdrowiciela. Do niego przychodzili 
ludzie po pomoc i radę w kłopotach i proble
mach, u niego szukali też pomocy medycznej 
i psychoterapeutycznej. Jednak w miarę upły
wu czasu role kapłana i uzdrowiciela coraz 
wyraźniej się rozdzielały: z jednej strony 
ukształtowało się profesjonalne kapłaństwo, z 
drugiej — profesjonalna medycyna i psycho
logia.
Można sądzić, że tak w przeszłości, jak i obec
nie część duchownych akceptuje taki rozdział 
i odczuwa raczej ulgę, że nie musi się bezpo
średnio angażować w pomoc ludziom, którzy 
rozpaczliwie próbują rozwiązać swoje zagma
twane problemy osobiste lub szukają pomocy 
w cierpieniu fizycznym i psychicznym. Są jed
nak i tacy duchowni, którzy próbowali i pró
bują w takich sytuacjach nieść pomoc, lecz 
mają wiele wątpliwości, czy posiadają potrze
bną wiedzę i niezbędne kwalifikacje, czy dzia
łają we właściwy sposób, czy swoim postępo
waniem nie przynoszą więcej szkody niż po
żytku, zwłaszcza że istnieje cała armia ludzi
— psychologów, psychiatrów, specjalistów w 
zakresie medycyny psychosomatycznej, asy
stentów społecznych, konsultantów w zakresie 
poradnictwa małżeńskiego, przedmałżeńskiego, 
rodzinnego, terapeutów reprezentujących 
wszelkie możliwe szkoły psychoterapeutyczne
— którzy taką specjalistyczną pomoc oferują. 
Ponadto na Zachodzie, a szczególnie w Sta
nach Zjednoczonych, księgarnie są pełne ksią
żek o tym, jak łatwo zmienić siebie samego, 
jak prowadzić życie pełne sukcesów, jakie

strategie stosować, aby sukcesy odnosić, jakie 
istotne znaczenie w rozwoju człowieka ma na 
przykład tzw. pozytywne myślenie.

Jak w konfrontacji z tym wszystkim wypada 
przeciętny duchowny? Jakie jest jego fachowe 
przygotowanie do pełnienia roli specjali
sty w zakresie poradnictwa? Jaka jest jego 
motywacja do pełnienia takiej roli, a tym sa
mym do przyjęcia nowych odpowiedzialnych 
obowiązków, których i tak, w swoim odczuciu, 
ma on jiadmiar?
Przy wszystkich wątpliwościach nie wolno za
pominać o niezwykle istotnym fakcie, miano
wicie o tym, że wielu ludzi, a w niektórych 
społecznościach zdecydowana większość, kie
ruje swoje pierwsze kroki po pomoc nie do 
specjalisty, ale właśnie do duchownego. Dzie
je się tak dlatego, że nie jest on kimś obcym 
lecz znanym, dostępnym, że jest osobą o okre
ślonym światopoglądzie i systemie wartości, że 
posiada autorytet. Członek zboru, który zna
lazł się w kryzysowej sytuacji lub ma jakiś 
ważny problem, może odczuwać wątpliwości, 
czy jego sprawa rzeczywiście kwalifikuje się 
do psychiatry, psychologa lub internisty, czy 
też wszystko jest w porządku, a tylko on sam 
przywiązuje zbyt dużą wagę do tego, co go 
trapi, lub do tego, co mu się przydarzyło. Jego 
duszpasterz może te wątpliwości rozwiać.
Nie bez znaczenia jest również fakt, że du
chowny nie pobiera żadnych opłat za świad
czoną pomoc. Trzeba bowiem zdawać sobie 
sprawę, że w krajach zachodnich, szczególnie 
w Stanach Zjednoczonych 50-minutowe spot
kanie z psychologiem czy psychiatrą kosztuje 
ponad 100 dolarów, a spotkań takich trzeba 
wiele, aby skutecznie rozwiązać dany problem 
psychologiczny.
Innym niezmiernie ważnym atutem duchow
nego jest to, że może on inicjować kontakt z 
osobą, która przeżywa kryzys lub ma poważne 
problemy. Jego systematyczne spotkania z 
członkami zboru, wizyty domowe, znajomość 
środowiska parafialnego — wszystko to po
zwala jnu na orientację w sytuacjach kryzy
sowych, w jakich mogą znajdować się jego pa
rafianie.
Wreszcie bardzo istotnym czynnikiem jest fakt, 
że ludzie często przerywają kontakt z terapeu
tami, psychologami czy też instytucjami, w 
których otrzymywali pomoc, natomiast pozo
stają w łączności ze swoim pastorem lub zbo
rem. Jest to bowiem niekiedy jedyne środo
wisko, gdzie znajdują ukojenie i więź z innyr 
mi ludźmi. Dotyczy to przede wszystkim cho
rych psychicznie, narkomanów i ofiar choro
by alkoholowej.
Jak z tego wszystkiego wynika, duchowny zaj
muje wyjątkową pozycję, dzięki której w spo
sób zupełnie naturalny może do niego zgłosić
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się poszukujący pomocy, a i on, jako duszpa
sterz, w sposób równie naturalny może wy
chodzić z inicjatywą nawiązania kontaktu z 
osobą znajdującą się w sytuacji kryzysowej. 
Jest to dlatego tak ważne, że wiele szkół psy
choterapeutycznych oraz instytucji oferują
cych pomoc psychoterapeutyczną stoi na sta
nowisku, że to pacjent albo tzw. klient zgła
sza się sam i inicjuje pierwsze spotkanie. Dany 
ośrodek lub instytucja mogą zamieścić infor
mację o tym, że udzielają specjalistycznej po
mocy, ale personel nie będzie chodził po do
mach w poszukiwaniu swoich przyszłych pod
opiecznych.
Zupełnie inaczej przedstawia się ta sprawa w 
modelu poradnictwa pastoralnego. To właśnie 
duchowny jest (lub powinien być) tym, który 
zostawia pozostałe owce i idzie na poszukiwa
nie tej jednej zagubionej. Człowiekowi, który 
przeżywa kryzys lub znajduje się w skompli
kowanej sytuacji psychologicznej, jest niezwy
kle trudno samemu >, wyjść” ze swoim proble
mem, otworzyć się przed drugim człowiekiem. 
Ta trudność spowodowana jest wstydem, lę
kiem, nieśmiałością, poczuciem odrzucenia lub 
brakiem nadziei na zmianę sytuacji. Dlatego 
z wdzięcznością przyjmuję inicjatywę ze stro
ny swego duszpasterza.

1 W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę, że 
pojęcie duszpasterstwa uległo i nadal ulega 
ewolucji. W przeszłości rozumiano je jako 
przede wszystkim zwiastowanie. Nie jestem 
teologiem, ale wydaje mi się, że obecnie za
kres tego pojęcia znacznie się rozszerzył. Na 
przykład teolog niemiecki Otto Handler trak
tuje je jako „lebenshilfe” — pomoc w życiu. 
Duszpasterz jest zatem tym, który tę pomoc 
niesie.
W ostatnich czasach zmienia się też etos du
chownego. Mogliśmy ilustrację tego zobaczyć 
np. w filmie „Tragedia Posejdona” . Bohate
rem jest pastor, który swoim zdecydowaniem, 
siłą fizyczną i duchową ratuje grupę ludzi, 
którzy znaleźli się w sytuacji beznadziejnej. 
Jest kompetentny w tym co robi, działa w 
sposób pewny, aktywnie szuka sposobu wyj
ścia z rozpaczliwej sytuacji.
Być kompetentnym w jakiejś dziedzinie to 
znaczy, po pierwsze, posiadać wiedzę dotyczą
cą danego zagadnienia, a po drugie —  mieć 
praktyczne umiejętności w tym zakresie. W 
chwili obecnej na całym świecie, a szczególnie 
w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachod
niej, we wszystkich seminariach i akademiach 
teologicznych prowadzone jest nauczanie po
radnictwa pastoralnego. Przedmiot ten cieszy 
się wielkim powodzeniem wśród studentów 
teologii i duchownych. Chciałbym jednak pod
kreślić, że to zainteresowanie dotyczy porad
nictwa pastoralnego, a nie jego wyrywkowych 
elementów, okazjonalnie wykładanych w nie
których seminariach w ramach tzw. teologii 
praktycznej.
Jak doszło do powstania „pastorał counceling”?
Otóż od dawien dawna ze względu na pozycję 
społeczną i autorytet duchownych ludzie zwra
cali się do nich o radę w ważnych i trudnych

sprawach życiowych. Niestety, dość często spo
tykali się ze strofowaniem i moralizatorstwem. 
W konsekwencji —  nie otrzymując oczekiwa
nej pomocy w Kościele —  szukali jej gdzie 
indziej. W latach 1925—1930 pojawiła się w 
Stanach Zjednoczonych tendencja, aby takie 
złe praktyki przełamać i lepiej przystosować 
duszpasterstwo do warunków życia człowieka 
współczesnego. W 1925 r. Anthony Boisen 
wraz ze studentami teologii rozpoczął w szpi
talu w Worcester specjalny program nazwany 
przez niego Klinicznym Szkoleniem Pastor
skim (Clinical Pastorał Training). W wyniku 
szkolenia, fachowo przygotowani duchowni 
zaczęli pojawiać się w szpitalach internistycz
nych i psychiatrycznych, aby nieść pomoc i 
wsparcie chorym. Obecnie w Ameryce we 
wszystkich szpitalach, różnego typu domach 
opieki, w domach dla ludzi w podeszłym wie
ku spotykamy fachowo przygotowanych du
chownych i studentów teologii, którzy pełnią 
rolę doradców i terapeutów.
A jak w naszej polskiej społeczności prote
stanckiej przedstawia się zagadnienie porad
nictwa pastoralnego? Część duchowny oh ewan
gelickich posiada zapewne jakąś wiedzę z za
kresu psychologii i poradnictwa, ale zdecydo
wana większość nie jest przygotowana do te
go, aby skutecznie nieść pomoc ludziom, któ
rzy zgłaszają się z problemami małżeńskimi i 
rodzinnymi, z problemem alkoholowym, nar
komanią, depresjami, z myślami samobójczy
mi, nerwicami, z prośbą o pomoc w podejmo
waniu ważnych życiowych decyzji.
Wielu n z tych, którzy chcieliby się zająć po
radnictwem pastoralnym, żywi obawy, czy nie 
jest to zadanie ponad ich siły. Wszak nie po
siadają oni żadnych kwalifikacji na terapeutę, 
nie mają doktoratów z psychologii, nie są le
karzami... Istnieje jednak wiele dowodów na 
to, że osoby różnych zawodów, z różnym wy
kształceniem mogą być doskonałymi terapeu
tami i odnosić spore sukcesy. To, czy jest się 
dobrym doradcą i terapeutą, zależy od wielu 
czynników, i tylko jednym z nich jest fachowe 
przygotowanie. Z własnej praktyki psychote
rapeutycznej wiem, że osoby mające formalne 
przygotowanie w zakresie psychoterapii mogą 
wykonywać swoje zadania zawodowe przecięt
nie, a nawet z wielkimi trudnościami, podczas 
gdy ludzie spoza „branży” , po odpowiednim 
przygotowaniu, stają się świetnymi terapeu
tami.
W tym miejscu chciałbym zrobić następującą 
uwagę. Wielu duchownych pomaga swoim pa
rafianom, gdy ci znajdują się w trudnych czy 
kryzysowych sytuacjach psychologicznych i w 
wielu wypadkach pomoc ta zapewne przynosi 
rezultaty. Sądzę jednak, (że byłaby ona sku
teczniejsza, gdyby duchowny miał fachowe, 
psychologiczne przygotowanie w zakresie po
radnictwa pastoralnego.
Poradnictwo pastoralne spotykało się na po
czątku z zarzutem, że w zbyt wielkiej mierze 
kieruje się wiedzą psychologiczną, ludzką, a 
za mało polega na Piśmie świętym. Zazwyczaj 
zarzuty te były wysuwane przez najbardziej
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konserwatywne i fundamentalistyczne kręgi 
społeczności parafialnych lub wydziałów teo
logicznych. Oczywiście, każda prżesada jest 
szkodliwa. Duchowny, który w kontaktach z 
ludźmi wszędzie dopatruje się patologii, po
sługuje się żargonem psychologicznym i wy
kazuje stałą i niezłomną gotowość do napra
wiania wszystkich i wszystkiego — to niepo
rozumienie. Ale takim samym nieporozumie
niem, tyle że o bardziej negatywnych skut
kach, jest to, iż duchowny nie dostrzega kon
fliktów międzyludzkich, poważnych proble
mów w rodzinach swoich parafian, a nawet 
patologii, gdyż nie jest do tego przygotowany, 
a gdy ktoś zwraca się do niego po poradę lub 
pomoc, ma natychmiast gotową odpowiedź. 
Jednocześnie zdarza się (niestety, bardzo czę
sto), że duchowny jest absolutnie przekonany, 
iż z samego faktu bycia duchownym wynika 
już umiejętność rozwiązywania ludzkich pro
blemów.
Chcę z naciskiem zaznaczyć, że poradnictwo 
pastoralne nie jest konkurencją dla zwiasto
wania pociechy religijnej, a kontakt terapeu
tyczny dla modlitwy. Wręcz przeciwnie, zna
jomość poradnictwa pastoralnego i umiejęt
ność jego stosowania to wielka szansa dla du
chownego, szansa, .która zwiastowanie może 
uczynić-pełniejszym, nadać mu konkretny wy
miar i być jego żywą ilustracją.
Nie jest celem niniejszego szkicu przedstawie
nie zasad psychologicznych i psychoterapeu
tycznych, jakie leżą u podstaw poradnictwa 
pastoralnego. Są one zresztą takie same, jak 
w każdym działaniu psychoterapeutycznym. 
Poradnictwo pastoralne nie posługuje się ja
kimiś specyficznymi, wytworzonymi przez sie
bie technikami prowadzenia terapii. Ktoś mo
że postawić pytanie, czy modlitwa nie byłaby, 
na przykład, takim specyficznym narzędziem 
terapeutycznym w procesie poradnictwa pa
storalnego? Otóż uważam, że nie. Modlitwa 
jest modlitwą, a nie techniką czy też narzę
dziem terapeutycznym. Skoro jednak osobą 
udzielającą pomocy jest duchowny, to modli
twa po zakończeniu sesji lub po ostatnim koń
czącym kontakt terapeutyczny spotkaniu bę
dzie czymś naturalnym, przy czym wydaje się, 
iż inicjatywa wspólnej modlitwy powinna ra
czej należeć do osoby przychodzącej po pora
dę pastoralną niż do duchownego, który pro
wadzi poradnictwo. Chciałbym w tym miejscu 
szczególnie podkreślić, że ses'je poradnictwa 
pastoralnego nie mają na celu jednoosobowej 
ewangelizacji. Są one spotkaniami, podczas 
których udzielający pomocy podejmuje okre
ślone działania mające na celu:
a) określenie problemu, z jakim przychodzi 
po poradę dany człowiek,
b) klaryfikację tego problemu,
c) interwencję terapeutyczną,
d) zakończanie cyklu porad, a tym samym 
kontaktu terapeutycznego.
Należy dokonać wyraźnego rozróżnienia po
między poradnictwem pastoralnym, a uzdra
wianiem. Otóż, z grubsza biorąc, na to drugie 
składa się szereg działań o charakterze litur

gicznym, ‘ podejmowanych przez duchownego 
(lub grupę osób) w stosunku do kogoś, - kto 
cierpi fizycznie, a jego dolegliwości są obja
wem lub konsekwencją określonego schorze
nia. W Stanach Zjednoczonych w wielu ko
ściołach prowadzone są specjalne, kameralne 
nabożeństwa, podczas których duchowni z 
udziałem specjalnych grup modlitewnych mo
dlą się w intencji obecnej wśród nich osoby, 
cierpiącej z powodu przewlekłej lub nieule
czalnej choroby. W czasie takich nabożeństw 
często używane są (także w kościołach prote
stanckich) specjalne oleje i kadzidła oraz wy
twarzany jest specyficzny nastrój. Spotkania 
takie mają także miejsce w domu chorego. Jak 
więc widzimy, poradnictwo pastoralne jest 
czymś odmiennym od uzdrawiania zarówno w 
swych założeniach, jak*i w działaniach.

Na zakończenie jeszcze kilka uwag o naszych 
polskich realiach. Jak już powiedziano na 
wstępie, poradnictwo pastoralne jest dziś w 
świecie jednym z typowych działań duchow
nego, a w Ameryce tysiące księży różnych wy
znań uczyniło z niego główny element swej 
pracy duszpasterskiej. My w Polsce mamy za 
mało duchownych i nasza społeczność ewan
gelicka nie jest tak liczna, aby stworzyć po
dobne proporcje. Jednak absolutny brak zor
ganizowanego, profesjonalnego i systematycz
nego poradnictwa pastoralnego jest wielkim 
błędem, którego konsekwencje już teraz są 
widoczne w życiu naszych Kościołów.

Takiego błędu nie popełnia Kościół rzymsko
katolicki, który w dziedzinie poradnictwa pa
storalnego wyraźnie nas wyprzedza. Od kila
ku, a nawet kilkunastu lat jest on szczególnie 
zaangażowany w walkę z patologią społeczną. 
W ośrodkach kościelnych coraz częściej spo
tyka się księży o fachowym przygotowaniu w 
zakresie poradnictwa duszpasterskiego, dzięki 
czemu mogą oni nieść efektywną pomoc tym, 
którzy się po nią zwracają.

Ostatnio wszakże zostały zrobione pierwsze 
kroki w dziedzinie popularyzacji poradnictwa 
pastoralnego w naszych środowiskach wyzna
niowych. Otóż w zborze warszawskim Kościo
ła Metodystycznego działa Ośrodek Pomocy 
Psychologicznej, w Seminarium im. Jana Ła
skiego jest wykładany przedmiot „poradnic
two pastoralne” , a niedawno w stołecznej pa
rafii ' Kościoła Ewangelicko-Reformowanego 
odbyło się jednodniowe seminarium na ten te
mat, w którym licznie uczestniczyli pastorzy i 
studenci teologii z kilku Kościołów ewangelic
kich (zob. „Jednota” 1989, nr 7, s. 24 —  red.). 
Wydaje mi się, że jest sprawą niezwykle waż
ną szybkie powołanie do życia Ekumenicznego 
Ośrodka Poradnictwa Pastoralnego, w którym 
duchowni, studenci teologii, nauczyciele szkół 
niedzielnych itp. mogliby podjąć systematycz
ne studia w tej dziedzinie. Jednocześnie ośro
dek taki mógłby się stać miejscem, gdzie wszy
stkim potrzebującym zapewniono by kontakt 
z fachowo przygotowanymi do pełnienia ta
kich funkcji duchownymi.

30



M a ł g o r z a t a  b a r c i k o w s k a

S z a b a t
Szabat — zwany przez Żydów atstzkenazyjtskich, mie
szkających także w Polsce, szabasem — jesłt cotygod
niowym dniem wypoczynku. Stanowi on najważniejsze 
święto judaizmu i jest specyficzną żydowską praktyką 
religijną. Obchodzi się go od zachodu słońca w piątek 
do zachodu słońca w sobotę. Dzień ten jest zastrze
żony dla Boga Jahwe <11 Mojż. 16:25: „ I  rzekł Moj
żesz: zjedzcie to dzisiaj, gdyż dzisiaj jest szabat Pa
na...” ), ponieważ uważano igo za znak wiecznego przy
mierza miedzy Bogiem a Izraelem: „I rzekł Pain do 
Mojżesza: »Powiedz synom izraelskim: zaiste, prze
strzegać będziecie moich szabatów, gdyż ito jest zna
kiem między mną a wami po wszystkie pokolenia 
/wasze, abyście wiedzieli, żem Ja Pan, który was po
święcam. (...) Synowie izraelscy będą przestrzegać 
szabatu, zachowując szabat w pokoleniach swoich ja
ko przymierze wieczne. Między mną a synami izrael
skimi będzie on znakiem na wieki, bo w  sześciu 
(dniach stworzy! Pan niebo i ziemię, a dnia siódmego 
odpoczął i wytchnął«” (II Mojż. 31:12—13, 16—17). 

Pochodzenie praktyki szabatu, jak i pochodzenie je
go nazwy, jest nie wyjaśnione do dzisiaj. Powszech
ne wywodzenie go od babilońskiego szap/battu nie 
jeslt w pełni uzasadnione, ponieważ termin ten ozna
czał piętnasty dzień miesiąca, dzień pełni Księżyca. 
Natomiast szabat przypadał w siódme dni miesiąca 
(7, 14, 21, 28), uważane za nieszczęśliwe i objęte ta
bu. Były one prawdopodobnie związane z cykleim 
księżycowym i stanowiły początkowe dni kolejnych 
faz Księżyca. j
iNie zachowało się wiele' świadectw dotyczących cha
rakteru szabatu w najdawniejszych czasach rozwoju 
judaizmu oraz w okresie wczesnej państwowości 
izraeliskiej, jtzn. Pierwszej Świątyni (X—VI w. przed 
Chr.). Księga Amosa 8:5 zaświadcza, że w Króle
stwie Północnym w IX  i V III w. przed Ghr. szabat 
oraz święto nowiu Księżyca były dniami, w których 
nie wolno było handlować. W  dniu tyim ludzie skła
dali wizyty Mężom Bożym (II Król. 4:22—23). W 
Oz. 2:13 szabat i święto nowiu wymieniono między 
„‘wszelkimi radościami” Królestwa Izraela, co stano
wi poświadczenie radosnego charakteru tego dnia'. 
Na terenie Judy w V III w. przed Obr. szabat i nów 
obchodzono na uroczystych zgromadzeniach w świą
tyni jerozolimskiej (Iz. 1:13; Tr. 2:6). W II K ró l 
1J :5—9 wymienia się szabat jako dzień zmiany stra
ży przybocznej i gwardii pałacowej. Nakaz wypo
czynku w  szabat obejmował zaprzestanie wykony
wania zajęć rolniczych nawet w okresie pilnych prac 
potowych, .takich jak orka czy żniwa (II Mojż. 34:21). 
W Iz. 58:13 znajduje się zakaz załatwiania swoich 
spraw, a nawet „prowadzenia pustej rozmowy” . Na
tomiast prorok Jeremiasz (17:19—27) zabraniał wno
szenia’ i wynoszenia ciężarów poza bramy Jerozolimy 
i z domów oraz wykonywania wszelkiej pracy. Za- 
ibrąniano również rozpalania ognia (II Mojż. 35:3). 
Za wykonywanie pracy w szabat (groziła nawet ka
ra śmierci (II Mojż. 31:14—15; 35:2), co miało miej
sce w  sitosunku do człowieka, którego ukamienowa
no za zbieranie drewna w szabat (IV Mojż. 15:32—36).

'W świątyni jerozolimskiej składano w tym dniu do
datkową ofiarę z dwóch baranków i odnawiano Chle
by pckładne.
W okresie niewoli babilońskiej (586—538 r. przed 
Chr.), gdy zburzono świątynię i zaprzestano kultu, a 
ludność została uprowadzona do Babilonu lub ^rozpro- 
szona po innych krajach, z całego kalendarza świąt 
izraelskich pozostał tylko szabat. Stał się on, obok 
obrzezania, elementem łączącym Żydów, gdziekolwiek 
się znajdowali. Od tego czasu przestrzeganie szabatu 
stało Się główną cechą relijgii izraelskiej. Konieczność 
wypoczynku sobotniego podkreślono silnie w  tak zwa
nym Kodeksie Kajpłańskim1, utworzonym właśnie 
podczas niewoli babilońskiej przez kapłanów. Wów
czas to, w  celu uzasadnienia tej konieczności, powsta
ła opowieść o stworzeniu świata w ciągu sześciu dni 
(I Mojż. 1:1—2: 41). Punkt centralny tej kosmogonii 
/mieści się w jej zakończeniu, w  wersetach I Mojż. 
2:1—3, które wywodzą instytucję szabatu z dzieła 
stworzenia. W okresie niewoli babilońskiej praktyka 
sobotniego odpoczynku została zapewne zagrożona 
obcymi zwyczajami), dlatego autor tej kosmogonii 
chciał podkreślić jej znaczenie i udzielić jej specjal
nego kosmicznego autorytetu ukazując, że opiera się 
ona aa sposobie postępowania samego Boga. Toteż 
dzieło stworzenia, obdjimujące właściwie osiem istot
nych momentów, autor ujął w  6 dni, a siódmy uczy
nił dniem Bożego odpoczynku. Witedy także, w okre
sie niewoli babilońskiej, ujęto w formy obowiązują
ce do dziś praktykę szabatu. * -
Następna wzmianka o szabacie dotyczy okresu odbu
dowy państwa. Znajduje się u Nehemiiasza1, gdzie wy
stępuje zakaz przeprowadzania w  tym dniu transak
cji handlowych (10:30), tłoczenia winogron i sprowa
dzania do Jerozolimy towarów (13:15—21).
Za panowania Ptolemeuszy, gdy syn L/agosa, -Ptole
meusz Soter zdobywał Jerozolimę (ok. 300 n przed 
Chr.), szedł do miasta w szabat, ponieważ w tym dniu 
Żydzi nie bronili się. Informuje o tym Józef Fla- 
wiusz w  swoich Starożytnościach i(ks. 12,1) za dzie- 
jopisem Diadochów, Aigartarchiidesem z Knidos.
W czasach Seleukidów (202—167 r. przed Chr.)-władca 
syryjski, Antioch IV  Epifanes, zabronił kultywowania 
żydowskich zwyczajów, między innymi także szaba
tu. W okresie powstania machaibejskiego (167—161 r. 
przed Chr.), gdy wielu Żydów wolało'zginąć, niż chwy
cić za broń w  swojej obronie i zbezcześcić tym sza
bat (I Mchb. 2:29—38), zezwolono tta bronienie się 
w  tym dniu (I Mchb. 2:41). Od tego czasu Żydzi mo
gli nawet atakować w szabat, jeżeli .oblężenie zaczę
ło się trzy dni przed szabatem,
Najpóźniejszy i najdokładniejszy porządek szabatu 
z czasów przedchrześcijańskich zawiera Księga Ju
bileuszów* (2:17—32; 50:6—13). Zabrania się tam wy
konywania w  szabat 21 czynności: odbywania stosun
ków małżeńskich, zapalania ognia, gotowania, przy
rządzania jedzenia i napojów, poszczenia, omawiania

* Nie wchodzi ona w 9kład kanonu Pism Starego Testamen
tu — red. - -
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interesów, wnoszenia i wynoszenia za drzwi czego
kolwiek, co nie zostało przygotowane w dzień po
wszedni, liulb w oigółe wnoszenia i wynoszenia czego
kolwiek, podnoszenia czegokolwiek, aby to uprząt
nąć, obładowywamla jucznych zwierząt, czerpania wo
dy lub czerpania tylko wody nie przygotowanej, do
glądania nieruchomości, sprzedewania i kupowania, 
podejmowania podróży w  celach handlowych, odby
wania podróży w  ogóle, pływania statkiem po mo
rzu, polowania, bicia i zabijania ludzi, zarzynania 
zwierząt. Naruszenie tych zakazów groziło śmiercią. 
Tuż obok nakazuje się modlić, kadzić, składać ofia
ry oraz jeść i pić (Jub. 2:21—31; 50:9—10).
Według Dziejów wojny żydowskiej (ks. 2,117) Józefa 
Flawiusza najsurowsze przepisy dotyczące szabatu o- 
bowiązywaly w gminie esseńskiej. Fakt ten potwier
dza jeden z dokumentów tej gminy, tak zwany Do
kument Daimasceński (s. X, 14—XII, ,6)2. Niektóre z 
podanych w nim przepisów są znacznie ostrzejsze od 
praw rabinicznyoh, na przykład zabrania się mówie
nia słów głupich i próżnych czy też mówienia w sza
bat o pracy i służbie, które trzeba wykonać nazajutrz 
rano.
Ostatnie stadium rozwoju historycznego dnia szabatu 
charakteryzuje traktat Miszny8 Szabat, spisany osta
tecznie na początku III w. po Ghr.
Szabat jest dniem fizycznej i duchowej radości oraz 
świętem każdego żydowskiego domu, dniem modlit
wy, czytania świętych ksiąg. Momentem rozpoczyna
jącym szabat jest odbywające się w  piątek 'wieczo
rem w synagodze nabożeństwo, zwane ,przyjęciem 
szabatu” (kabaUut szabat). W* skład modlitwy wcho
dzą psalmy 95—99 i 29, a następnie hołd złożony 
„Królowej Szabat” w pieśni Lecha dodi (Chodź, mój 
umiłowany). Często na początku recytuje się tylko 
psalmy 95. i 29, lecz zawsze bezpośrednio po Lecha 
dodi wykonuje się psalmy 92 i 93. W modlitwie wie
czornej (maariw) zamiast Osiemnastu błogosławieństw4 
(Szmone esre), odmawianych w dzień powszedni, recy
tuje się wersety II Mojż. 31:16^17. Następnie w domu 
spożywa się uroczysty posiłek. Rozpoczyna się on zapa
leniem świec jeszcze przed zapadnięciem zmroku, na 
około 20 min. przed zachodem słpńca. Dokonuje tego 
gospodyni domu, która, zasłaniając sobie oczy, wygła
sza specjalne błogosławieństwo nad zapalonymi świe
cami. Jest to jej główną powinnością religijną i za
niedbanie tego óbowiążkju według Szab. 2 :6 grozi jej 
śmiercią przy porodzie. Następnie dzieci przynoszą 
rodzicom szabaltowe pozdrowienie i otrzymują od 
nich błogosławieństwo. Teraz ojciec rodziny wygła
sza nad kielichem wina błogosławieństwo, zwane 
kidusz5. Jest to punkt kulminacyjny tego wieczoru. 
Przed nakryciem ojca rodlziny leżą dwa bochenki 
chleba, najczęściej chały, symbolizujące podwójną por
cję manny, którą Bóg zsyłał Izraelitom w  piątek (II 
Mojż. 16:22—31). Posiłkowi towarzyszą pieśni dzięk
czynne, zwane zmirot, składające się z wersetów Bi
blii, hagady0, midraszu7 i Zoharu8.
W sobotę rano odbywa się w  synagodze poranne na
bożeństwo (szachaHt), podczas którego odmawia się 
psalmy: 19, 34, 90, 9il(, 135, 136, 33, 92, 93 oraz hytmn 
Niszmat kol chaj (Dusza wszystkiego, co żyje) i Ha- 
kol jod ucha (Wszyscy Cię sławią). Odmawia się tak
cie Szrrui Tsrael (Słuchaji, Izraelu)9 oraz Osiemnaście 
błogosławieństw. Po modlitwie następuje uroczyste 
wyjęcie zwojów Biblii ze „świętej arki” (aron hdko- 
desz). Przy otwieraniu arki prowadzący modły śpie

wa Wajehi binsoa hdaron (Gdy arka wyruszyła). Te
raz odbywa się główna część nabożeństwa, to znaczy 
odczytanie ustalonych na ten dzień fragmentów Bi
blii. Najpierw czyta się fragment Pięcioksięgu, zwa
ny paralszą lub sidrą, którego nazwa pochodzi od je
go początkowych słów. Fragmentów tych jest 54. Po
działu dokonano w celu odczytania całego Pięcio
księgu w  szabaty jednego roku. Czasami czyta się po 
dwie parasze. Fragmenty Biblii odczytują „wezwani 
do Tory” spośród uczestniczących w nabożeństwie. 
•Przy wzywaniu bierze się pod uwagę pochodzenie. 
Wzywa się osoby będące potomkami rodu kapłań
skiego i rodu Lewiego. Najpierw czyta kapłan, a po 
nim lewita. Tekst Pisma świętego odczytuje się, a 
właściwie odśjpiewuje na tradycyjnie ustaloną melo
dię. Przed i po czytaniu odmawia się specjalne bło
gosławieństwa (braćhot). W szabat przypadający w 
księżycowy nów, 4 szabaty poprzedzające święto Pe- 
sach (Paschy) oraz w powszednie dni świąteczne 
(chól hamoed) odczytuje się fragmenty księgi W yj
ścia i Kapłańskiej, odnoszące się do danego dnia. Po 
przeczytaniu fragmentu Pięcioksięgu czyta się frag- 
•ment z ksiąg prorockich, zwany haftara. Fragment 
ten wiąże się pod względem treści z odczytaną z Pię
cioksięgu paraszą, albo nawiązuje do specyficznego 
charakteru szabatu. Następnie odmawia się błogosła
wieństwo dla gminy, miasta, państwa i jego miesz
kańców. Przy wtórze modlitw i pieśni (Ps. 145, 148, 
13, 4; IV  Mojż. 10:36) zwoje Biblii wstawia się z 
powrotem do świętej arki-. Potem, jako zastępstwo 
dodatkowej ofiary składanej w  świątyni, gdy istnia
ła, odmawia się obecnie przed zakończeniem poran
nego nabożeńisitwa dodatkową modlitwę — musaf 
(dodatek).
iW sobotę po południu odprawia się nabożeństwo zwa
ne mincha. Bozpoczyna je psalm 145, a następnie 
modlitwa Uwa leci jon goel (I przybył do Syjonu zba
wiciel). Potem odczytuje się fragmenty Biblii; które 
przypadają na następny szabat i wyznacza się osoby 
do ich' odlczytania. Następnie odmawia się Osiem
naście błogosławieństw, a później', w  zależności od 
pory roku', psalmy 104, 120—134 i Pirkej awot (Nau
ki ojców)10. Nabożeństwo popołudniowe kończą mod
litwy cBLejnu (powinniśmy)11 oraz kadisz (poświęce
nie)42.
Po nabożeństwie wieczornym odmawia się w domu 
modlitwę zwaną hamdala (rozdzielenie). Jej odmó
wienie w  sobotę przęd zachodem słońca kończy sza
bat. Składają się na nią trzy błogosławieństwa: najd 
winem*, nad kadzidłem i nad światłem specjalnej 
świecy. Wypowiada je ojciec rodziny, który następ
nie gasi winem świecę. Potem śpiewa on pieśń o 
proroku Eliaszu, którą żegna świętość tego dnia i 
wypoczynek.
Z praktyką szabatu wiąże się ściśle pojęcie eruwu 
{zmieszanie, pomieszanie). Termin ten oznacza sym
boliczne akty, mające ułatwić wykonywanie zabronio
nych w szabat i dni świąteczne czynności. Jest to 
wstawianie prac zabronionych w sferę prac dozwo
lonych. Istnieją trzy rodzaje eruwu: eruw techumim 
(zmieszanie granic), eruw chacerot (zmieszanie za
gród) i eruw tawszibin (zmieszanie potraw). 
Ponieważ w  szabat można przejść odległość 2000 kro
ków, to „zmieszanie granic” polega na przygotowaniu 
dwóch posiłków w miejscu; gdzie kończy się ten 
dystans. Wskutek tego -miejsce to uważa się za teo-
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retyczne miejsce zamieszkania i tym samym sobot
niego pobytu. Toteż po spożyciu posiłku wolno przejść 
od tego miejsca dalsze 2000 kroków.
„Zmieszanie zagród” wiąże się z zakazem przeno
szenia przedmiotów z posesji prywatnej w miejsce 
publiczne i ma na celu umożliwienie przenoszenia 
przedmiotów z jednej posesji do drugiej. Zwyczaj 
ten polega na tym, że jeżeli kilka domów otacza 
wspólne podwórze, to w jednym z nich umieszcza 
się bochenek chleba należący do wszystkich miesz
kańców i symbolizujący wspólne prywatne posiada
nie tego miejsca.
,, Z mieszanie potraw” łączy się z zakazem gotowania 
w szabat. Jeżeli piątek przypada w święto, to nie 
wolno w ten dzień gotować jedzenia na sobotę, lecz 
można ugotować tylko na ten dzień. Lecz jeżeli za
częto gotować przed ' świętem i symbolicznie odłożo
no pewną ilość potraw i pieczywa ze specjalnym bło
gosławieństwem, to można kontynuować gotowanie 
w  czasie świąt. Potrawy przygotowane na święta i 
na sizabat są „zmieszane ze soibą” . Pożywienie przy
gotowane przed świętami „miesza się” z jedzeniem 
przygotowywanym w tym dniu i spożywanie obu jest 
dozwolone. Termin eruw tawszilin odnosi się do 
czynności odkładania jedzenia oraz do samegoł je
dzenia.
Obecnie sobota je?;t dniem cotygodniowego wypo
czynku w Izraelu. W tym dniu ustaje wszelka ko
munikacja publiczna, zamyka się wszystkie sklepy i 
przedsiębiorstwa. Nowych problemów, dotyczących 
przesitrzegania szabatu, dostarczają współczesne w y
nalazki. Na przykład judaizm ortodoksyjny zabrania 
w tym dniu podróżowania samochodem, a reformo
wany na to zezwala. Natomiast judaizm konserwa
tywny zezwala jedynie na dojechanie samochodem do 
synagogi. Inna kwestia prawna dotyczy włączania 
światła elektrycznego: czy typ zapalania nie zwią
zany z paleniem podlega zakazowi rozpalania ognia? 
Ortodoksyjni Żyldzi powstrzymują się w szabat od 
•używania sprzętów elektrycznych (oprócz lodówki, 
ponieważ prąd elektryczny traktują tu jako sprawę 
drugorzędną). Praktyką pobożnych Żydów stało się 
używanie urządzeń elektrycznych, o ile zostały włą
czone przed szabatem. W izraelskich kibucadh reli
gijnych procedurę tę stosuje się także odnośnie do 
dojenia krów w szabat. Istnieją również w Izraelu 
lokalne rozporządzenia, zabraniające wykonywania 
pewnych czynności, jednak prawo takie nie obowią
zuje w  całym kraju. Tak więc, podczas gdy w Jero
zolimie i Tel-Awiwie nie funkcjonuje komunikacja 
publiczna, funkcjonuje ona w Hajfie.
Jak już wcześniej wspomniałam, ostateczny charak
ter tego święta został opisany w traktacie Miszny 
Szabat. Oito fragmenty tego traktatu w pierwszej 
próbie przekładu na język polski:

ROZDZIAŁ I I

6, Z  powodu trzech wykroczeń umierają kobiety pod
czas porodu: z powodu tego, że nie są ostrożne pod
czas miesiączki, z powodu ciasta i z powodu zapa
lania lampy.
7. Trzy rzeczy powinien powiedzieć mężczyzna w 
swoim domu, gdy zapada zmrok w wieczór szabatu: 
» Czy wydzieliliście dziesięcinę? Czy przygotowaliście 
eruw? Zapalcie lampę!” Jeżeli jest wątpliwość, czy

nastała ciemność, czy nie — nie wydziela się dzie
sięciny z tego, co na pewno jest przeznaczone na 
dziesięcinę, nie zanurza się naczyń ani nie zapala 
się lampy; lecz wydziela się dziesięcinę z „dmai” 13, 
przygotowuje się eruw i chowa się gorące potrawy.

ROZDZIAŁ V III

1. Ustanowiono wielką zasadę dotyczącą szabatu: każ
dy, kto zapomniał o istocie szabatu i wykonał wiele 
prac w wiele szabatów, jest zobowiązany tylko do 
jednej ofiary pokutnej. Kto wie o istocie szabatu i 
toykonał wiele prac w wiele szabatów, winien zło
żyć ofiarę pokutną za każd,y szabat. Kto wie, że to 
szabat i Wykonał wiele prac, winien złożyć ofiarę po
kutną za każdy rodzaj pracy.
2. Jest czterdzieści bez jednego typów prac zabro
nionych w szabat: sianie, oranie, żęcie i wiązanie 
snopów, młócenie i przewiewanie zboża; oczyszcza
nie, mielenie, przesiewanie mąki, zagniatanie ciasta 
i pieczenie, strzyżenie wełny, bielenie jej, gręplowa
nie, farbowanie, przędzenie, tkanie, robienie dwóch 
pętli, tkajiie dwoma wątkami i rozsupływanie dwóch 
nici, wiązanie, rozwiązywanie, szycie dwoma ściega
mi, prucie, aby zeszyć dwoma ściegami; polowanie 
na jelenia, zarzynanie go, obdzieranie ze skóry, so
lenie, garbowanie jego skóry, skrobanie jej i kroje
nie; pisanie dwóch liter i zmazywanie, aby napisać 
dwie litery, budowanie i burzenie, gaszenie i zapa
lanie, bicie miotem, przenoszenie ? jednej posesji do 
innej — oto te czterdzieści bez jednego typy prac.
3. Ustanowiono jeszcze jedną zasadę: wszystko, co się 
nadaje do przechowania i jest to w zwykle przecho
wywanej ilości, a ktoś to wyniósł w szabat, to wi-

. nien on złożyć za to ofiarę pokutną. Wszystko, co nie 
nadaje się do przechowania, ale nie w zwykle prze
chowywanej ilości, a ktoś wyniósł to w szabat, to 
jest winien tylko za przechowanie tego.

ROZDZIAŁ XVI

1. Wszystkie święte księgi ocala się przed spaleniem, 
czy się je czyta, czy też ich się nie czyta. I chociaż 
napisano je w innym języku, składa się je w geni- 
zieu. Dlaczego zaś ich się nie czyta? Z  powodu nie- 
zalecenia przez uczelnię. Ratuje się futerał księgi ra
zem z Jcsięgą, futerał filakterii1* z filakteriami, na
wet jeżeli są w nich pieniądze. A dokąd się je ra
tuje? Do zaułka, który nie jest przejściowy. Ben Sa
tyra mówi: „Nawet do przejściowego”.
2. Ratuje się żywności na trzy posiłki; odpowiednią 
ilość dla człowieka i odpowiednią ilość dla bydła. 
W jaki sposób? Jeżeli pożm wybuchł w noc szaba- 
tową, fo ratuje się żywności na trzy posiłki; o świcie 
— ratuje się żywności na dwa posiłki; w porze po
południowej modlitwy — żywności na jeden posiłek. 
Rabbi Jose mówi: „Zawsze ratuje się żywności na 
trzy posiłki”.
3. Ratuje się kosz pełen bochenków chleba, chociaż 
byłoby go w nim na sto posiłków, krąg suszonych fig 
i beczkę wina. Można powiedzieć do innych: „Chodź
cie i uratujcie coś dla siebie”. Jeżeli będą sprytni, to 
zrobią z nim rachunek po szabacie. A  dokąd się to 
ratuje? Na podwórzeJ gdzie urządza się eruw. Ben 
Satyra mówi: „Nawet jeśli nie urządza się tam eru- 
wu”.
4. Tam można wynieść wszystkie jego sprzęty użyt
kowe, wolno ubrać wszystko, co można ubrać i okryć
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się wszystkim, czym można się okryć. Rabbi Jose 
mówi: „Osiemnaście przyborów”. Można wrócić, mo
żna ubrać, wynieść i powiedzieć do innych: „Chodź
cie i ratujcie ze mną”.
5. Rabbi Szymon ben Namnos mówi: „Ńa komodzie, 
skrzyni lub szafie, które objął ogień, rozpościera się 
skórę koźlątka, ponieważ ona przypala się tylko. Na
leży zrobić przegrodę ze wszystkich naczyń, czy to 
pełnych, czy też pustych, aby pożar nie rozprzestrze
niał się”. Rabbi Jose zabrania nowych glinianych na
czyń napełnionych wodą, gdyż nie mogą przyjąć og
nia, lecz pękają i wtedy gaszą pożar.
6. Nie-Żydowi, który przyszedł gasić, nie mówi się 
„Gaś” lub „Nie gaś”, ponieważ nie obowiązuje go 
przestrzeganie szabatowego odpoczynku, ale małolet
niego, który przyszedł gasić, nie słucha się, gdyż 
obowiązuje go przestrzeganie szabatowego odpoczyn
ku.
S. Jeżeli nie-Zyd zapalił lampę, to Izraelita może 
korzystać z je j światła, lecz jeżeli [zrobił to specjal
nie] dla Izraelity, to mu nie wolno. Jeśli naczerpał 
wody, by napoić swoje bydło, to Izraelita może poić 
po nim, lecz jeśli dla Izraelity, to mu nie wolno. Je
żeli nie-Zyd zrobił pomost, aby zejść po nim, to 
Izraelita może zejść za nim; lecz jeśli dla. Izraelity, 
to mu nie wolno. Zdarzyło się, gdy rabban Gamaliel 
i starszyzna płynęli statkiem, że pewien nie-Zyd zro
bił pomost, aby po nim zejść, i wtedy rabban Gama
liel oraz starszyzna zeszli po nim.

ROZDZIAŁ X V III

3. Nie odbiera się młodego bydła id święto, ale się 
pomaga. Można odbierać dziecko kobiety rodzącej 
w szabat, wzywa się do niej położną z odległego' 
miejsca i można skalać szabat z je j powodu; prze
wiązuje się pępowinę. Rabbi Jose mówi: „nawet 
się przecina”. Wszystko, co jest potrzebne do obrze
zania, można wykonywać w szabat.

P R Z Y P I S Y

i KODEKS KAPŁAŃSKI, zwany także Dokumentem Ka
płańskim, powstał wkrótce po niewoli babilońskiej (ok. 520 r. 
przed Chr.). Jest to jeden z wątków narracyjnych Pięcio
księgu, oznaczony symbolem ,,P”. Wyróżnia się suchym, bez
osobowym stylem, abstrakcyjnym i specyficznym słowni
ctwem. Cechuje go szczególna koncepcja teologiczna, pod
kreślająca znaczenie kapłanów oraz dokładność dat i liczb. 
Kodeks Kapłański starał się uregulować rytuał tak, aby 
wszystkie dozwolone praktyki religijne były zgodne z naj
czystszym kultem Jahwe.

s DOKUMENT DAMASCEŃSKI to jedno z głównych pism 
gminy esseńskiej z Qumran. Powstał"' między początkiem 
II w. przed Chr., a^końcem I w. po Chr. Składa się z dwóch 
części: tzw. Upomnień, zawierających wykład poglądów gmi
ny wraz z aluzjami do jej historii, oraz z tzw. Praw, stano
wiących zbiór reguł i szczegółowych przepisów, dotyczących 
organizacji gminy i jej instytucji.

8MISZNA — tradycyjne prawo przekazywane ustnie, w od
różnieniu od praw spasanych w Biblii. Ostatecznie zreda
gowana i spisana na pocz. III w. po Chr. przez Judę Ha- 
-Nasi. Dzieli się na 6 porządków: Zeraim (nasiona), Moed 
(święto), Naszim (kobiety), Nezikin (szkody), Kodaszim 
(świętości), Toharot (czystości, oczyszczenia), a te z kolei 
dzielą się na 63 traktaty.

< OSIEMNAŚCIE BŁOGOSŁAWIEŃSTW stanowi centralny 
punkt modlitwy Żydów odmawianej trzy razy dziennie. U- 
stalenię ich ostatecznego tekstu przypisuje się rabbanowi

Gamalielowi II z Jawne (IJII w. po Chr.). Dziewiętnaste bło
gosławieństwo za heretyków dodano później.

9 KIDUSZ jest nieodłączną częścią każdego świątecznego i 
szabatowego posiłku. Składa się z dwóch błogosławieństw: 
dla wina i dla uświęcenia dnia. Wygłasza się go nad kieli
chem wina, a niekiedy nad dwoma bochenkami chleba. W  
piątkowy wieczór do&aje się do niego trzy pierwsze werse
ty drugiego rozdziału Biblii.

eHAGADA (opowieść, saga, legenda) — opowieść wyjaśnia
jąca jakieś zdarzenie lub prawo.

/
7 MIDRASZ — komentarz, objaśnienie, tłumaczące , w ale
goryczny sposób tekst lub zdarzenie biblijne.

8 ZOHAR (blask, jasność) — podstawowe dzieło w dziedzi
nie kabały (mistyczna interpretacja Biblii). Jego autorstwo 
przypisuje się Szymonowi bar- Jocharowi (II w. po Chr.), 
lecz powstało ono w średniowiecznej Hiszpanii.

9 SZMA (Słuchaj, Izraelu) — słowem tym rozpoczyna się 
zestawiana z fragmentów Pięcioksięgu (V Mojż. 6:4—9; 
11:12—21; IV Mojż. 15:37—41) modlitwa, którą wyznawcy ju
daizmu zobowiązani są odmawiać codziennie rano i wie
czorem. Zwyczaj odczytywania jej był częścią kultu świą
tynnego i utrzymano go do dzisiaj. Uważa się go za obo
wiązek nakazany przez Biblię na podst. V Mojż. 6:7: ,»Bę
dziesz o tym mówił przebywając w domu i idąc drogą, gdy 
kładziesz się i gdy wstajesz”.

NAUKI OJCOW to traktat Miszny z porządku Nezikin, 
składający się z wypowiedzi 60 mędrców, żyjących od 300 r. 
przed Chr. do 200 r. po Chr.

11 ALEJNU (powinniśmy) — po raz pierwszy jako powszeęh- 
ną modlitwę wspomina ją rabbi Szemaria ben Simcha, żyjący 
ok. 1300 r. po Chr. w Prowansji. Jej utworzenie przypisuje się 
rabbiemu Abba Areka, żyjącemu w III w. po Chr. w Ba
bilonii. Inna tradycja mówi, że stworzył ją Jozue podczas 
zdobywania Jerycha. Modlitwa ta ogłasza Boga królem 
Izraela i najwyższym władcą.

12 KADISZ (poświęcenie) — modlitwa ta w swojej obecnej 
formie powstała prawdopodobnie w czasach talmudycznych 
(III—VI w', po Chr.). Jest najbardziej powszechną modlitwą 
w liturgii żydowskiej i odmawia się ją w wielu różnych 
formach przy różnych okazjach.

18 DMAI oznacza zboże, co do którego Istnieje wątpliwość, 
czy wydzielono z niego dziesięcinę.

14 GENIZA — znajdujące się przy synagodze pomieszczenie, 
w którym składa się rękopisy świętych ksiąg, nie nadają
cych się wskutek starości i zniszczenia do dalszego użytku 
liturgicznego, aby uchronić je przed profanacją. Gdy zbie
rze się większa liczba zniszczonych ksiąg, zakopuje się je 
w ziemi.

23 FILAKTERIA (hebr. tfilin) — niewielkie pudełeczka -w  
kształcie sześcianu z czarnego pergaminu, które Żydzi przy
wiązują za pomocą czarnych rzemyczków do lewego ramie
nia i czoła na czas modlitwy porannej w dzień powszedni. 
Zawierają one, spisane na pergaminie, 4 fragmenty z Pię
cioksięgu: V Mojż. 6:4—9; 31:12—21; II Mojż. 13:1—10; 11—16. 
Według Talmudu uważa się je za środek chroniący przed 
grzechem i złem.
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Protestanci

\

w dzisiejszej

Artykuł niniejszy, którego fragmenty publikujemy z okazji dwu
setnej rocznicy Rewolucji Francuskiej, pochodzi z Biuletynu In
formacyjnego dla luterańskich Kościołów mniejszościowych w 
Europie (IDL), z 25 stycznia 1989.

Wielu Francuzom protestan
tyzm jawił się jako coś osobli
wego. Nie stanowiąc problemu 
dla społeczności narodowej, po
zostawał prawie nieznany i ma
ło kogo obchodził. We Francji 
prawdziwe zainteresowanie 
mniejszościami powstaje wtedy, 
gdy podejmują one problemy 
istotne dla życia.

O tej religijnej społeczności, 
która w XVI wieku oddzieliła 
się od Rzymu i zagroziła jedno
ści narodu, niewiele tu wiedzia-' 
no. Bardzo źle przedstawiało się 
w tej dziedzinie nauczanie 
szkolne. Jeżeli nauczyciel histo
rii reprezentował orientację 
prawicowo-katolicką, to Refor
mację przerabiał krótko i z ne
gatywnym zabarwieniem. Jeżeli 
był orientacji laicko-lewicują- 
cej, to o Reformacji też prawie 
nie mówił, podkreślał natomiast 
liczny udział protestantów w 
rewolucji 1789 r. Dlatego opra
cowując program uroczystości 
w rocznicę odwołania edyktu 
nantejskiego nie przewidzieli
śmy zainteresowania, jakie ona 
wywoła. Wielu Francuzów do
piero ze środków masowego 
przekazu dowiedziało się o kon
sekwencjach tamtego wydarze
nia. Doniosłość dekretu kró
lewskiego z 1685 r., jak rów
nież znaczenie wydanego w sto 
lat później (1787) pierwszego e- 
dyktu tolerancyjnego można o- 
cenić tylko wtedy, gdy zna się 
ówczesną sytuację historyczną.

Francuzom ’ zaś przedstawiano 
ją zawsze skrótowo. Nowością 
więc było ich nagłe zaintereso
wanie się tym okresem historii. 
Czytano artykuły, kupowano 
książki i słuchano audycji. Za
interesowanie to wiąże się z o-

twarciem się na wszystkie za
gadnienia mające coś wspólne
go z kwestią praw człowie
ka. (...)

Chcąc ocenić liczbę protestan
tów we Francji, natrafia się na 
pewne trudności. Strona ewan
gelicka na ogół mówi o najwy
żej jednym milionie wyznaw
ców. Wielu współobywateli u- 
waża jednak, że jest to liczba 
zaniżona w stosunku do wpły
wu, jaki protestanci wywierają 
na społeczeństwo. (...)

W 1980 roku jeden katolicki i 
dwa proteśtanckie tygodniki o- 
raz dwa regionalne dzienniki 
ogłosiły wspólne studium na 
temat francuskiego protestan
tyzmu. (...) Nie chodziło jednąk
0 dokładną liczbę wyznawców, 
która jest trudna do ustalenia, 
zwłaszcza że niełatwo jest oce
nić zarówno motywy, jak i fak
tyczne członkostwo w Kościele.

Ze wspomnianego studium mo
żna się było natomiast dowie
dzieć, w co protestanci wierzą, 
jaki jest ich model duchowne
go, za co krytykują Kościoły,

. jaki jest ich; stosunek do poli
tyki, ekumenii itd. Środki ma
sowego przekazu przedtem nie
wiele interesowały się prote
stantami, „ponieważ zbyt mało 
dawali oni o sobie znać” . A tu 
nagle namnożyło się jubileuszy
1 rocznic, i wszyscy, w tym tak
że katolicy, zaczęli dyskutować 
na temat tożsamości: W ten 
sposób protestantyzm nagle stał 
się znowu aktualny, a w wiel
kiej sali UNESCO w Paryżu, na 
uroczystości w rocznicę zniesie
nia edyktu nantejskiego po raz 
nierwszy pojawił się prezydent 
Republiki, Franęois Mitter-

Francji

rand, i wygłosił godne uwagi 
przemówienie.

Trzeźwo oceniając sytuację na
leży uznać, że zainteresowanie 
protestantyzmem we Francji 
jest ściśle związane z historią.

Mówiąc wprost: protestanci ży
ją dziś częściowo z procentów 
od kapitału wniesionego przez 
hugenotów w XVII i XVIII stu
leciu. Ta przeszłość ważna jest 
dla dzisiejszych problemów.

Protestantów szanuje się prze
de wszystkim za to, że byli o- 
fiarami królewskiego absoluty
zmu. Należy pamiętać, że re
wolucja zasadniczo chciała znie
sienia wszelkich form tyranii, 
a monarchia absolutna była 
wszak w pewnej mierze kopią 
papieskiej dyktatury. Jedno i 
drugie rewolucja gwałtownie 
odrzuciła. Wydarzenia ostatniej 
wojny światowej i minionych 
dziesięcioleci wykazały, że pro
blemy te są wciąż' aktualne.

Taki filozof, jak Amódóe Pon- 
ceau ostrzega, że każda władza 
nosi w sobie zarodek tyranii i 
ma tendencje do przekładania 
skuteczności działania nad spra
wiedliwość. Jeżeli tyrania o- 
znacza lekceważenie innych i 
wzbranianie się przed kwestio
nowaniem własnych praw — to 
kto jest wolny od tego grze
chu?

Być może teraz zrozumiałe 
jest, że w 1971 roku Francuska 
Federacja Protestancka opubli
kowała studium pt. „Kościół a 
władza” , które wywołało wte
dy szeroką dyskusję. Ten pro
wokujący dokument jest częścią 
ekumenicznej dyskusji na te-
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mat udziału Kościoła w tworze
niu „odpowiedzialnego społe
czeństwa” . Fakt, że Kościół zaj
muje się polityczno-gospodar
czymi zagadnieniami, był wów
czas większym szokiem niż dziś, 
tak samo jak fakt, że obraz 
Kościoła splamiony został 
strukturalnymi powiązaniami z 
każdą aktualnie panującą wła
dzą. Nowością była otwarta 
krytyka (również samokrytyka) 
i odrzucenie kapitalistycznego 
systemu wolnej przedsiębior
czości, o ile daje on nadzieję i 
zapewnia przyszłość tylko sil
nym. Z zapałem, przypomina
jącym zapał Reinholda Niebu- 
hra z lat trzydziestych, auto
rzy dokumentu na podstawie 
zasad chrześcijańskiej etyki 
zakwestionowali roszczenia li
beralnego systemu do prawdy, 
nieodzowności i autorytetu, i 
doszli do wniosku, że całą 
struktura społeczeństwa fran
cuskiego „nie jest zgodna z E- 
wangelią” . Dokument spotkał 
?ie. oczywiście, z gwałtowną 
krytyką. Z uznaniem przyjęto 
iednak zawartą w nim próbę 
dochowania wierności Pismu 
świętemu, upatrując w tym ty
pową dla protestantów postawę.

Protestantyzm francuski należy 
do aktywnych mniejszości, z 
którymi trzeba się liczyć. Jego 
możliwości wywierania wpływu 
są nadal odczuwalne. (...) Dla 
myśli rzymskokatolickiej pocią
gająca jest jego biblijna antro
pologia. Nic dziwnego, że w la
tach powojennych duży wpływ 
wywarła tu teologia' Karola 
Bartha. Jego krytyka natural
nej teologii natrafiła na podat- 
nY grunt. Bóg w Słowie swoim 
objawia, kim naprawdę jest 
człowiek. Odpowiedzialność 
każdego człowieka przed Bo
giem nabiera przez to innego 
wymiaru. Wielu ludzi odkrywa 
przy tym, że rozwój osobowo
ści może dzięki temu pozytyw
nie oddziaływać na społeczeń
stwo. Sprawa Dreyfusa pokaza
ła, że protestanci stawiają su
mienie ponad wszelkimi auto
rytetami, obojętne czy będzie 
to autorytet papieża, państwa, 
czy też sądu. „Jest to serce pro
testantyzmu” — stwierdziła E- 
lisabeth Labrousse, historyczka 
z Sorbony. Ustępują przed nim 
wszelkie „izmy” : indywidua

lizm, relatywizm, modernizm, 
krótko mówiąc: wszelkie nowo
ści. (...)

Najczęściej jednak -protestanci 
uważani są za nonkonformi
stów, którzy w publicznych 
dyskusjach zajmują prowoku
jące stanowisko; zalicza się ich 
do kontestatorów („contestatai- 
res”). Gdy w 1981 roku po dłu
giej przerwie ster w rządzie 
przejęli socjaliści, dziwiono się, 
że tak wielu protestantów obję
ło stanowiska rządowe. Za cza
sów de Gaulle’a ministrem 
spraw zagranicznych i premie
rem był protestant Maurice 
Couve de Murville, co stanowi
ło wtedy wyjątek. Dziś mini
ster spraw wewnętrznych Ga- 
ston Deferre (a po jego śmierci 
Pierre Joxe), przewodniczący 
parlamentu Louis Mermaz oraz 
sekretarz generalny Partii Soc
jalistycznej Lionel Jospin — to 
protestanci. Wszystkie kobiety 
w rządzie również były prote
stantkami: Georgina Dufois,
Catherine Lumiere, Edith Cres- 
son...

Protestantów odkryto również 
na kluczowych stanowiskach w 
administracji, przemyśle i go
spodarce. Jak do tego doszło? 
Stało się tak właściwie dlatego, 
że idee głoszone przez socja
lizm o wiele bliższe są takiej 
chrześcijańskiej mniejszości niż 
to, co głosi konserwatywna, po
siadająca władzę większość.

Wiele czołowych obecnie osobi
stości należało w czasie studiów 
do Chrześcijańskiego Związku 
Studentów, dzięki czemu roz
szerzyło i pogłębiło swoje ho
ryzonty. Nie ukrywa tego Mi
chel Rocard, obecny premier.

Partia socjalistyczna była 
obok partii komunistycznej — 
jedynym miejscem, w którym 
protestanci mogli dać wyraz 
swojej naturalnej skłonności do 
opozycji. Kiedy wybory uczyni
ły tę partię odpowiedzialną za

utworzenie rządu, protestanci 
byli gotowi i byli w stanie przy
łożyć do tego rękę. (...)

Jak oceniają swoją sytuację sa
mi protestanci? Ludziom stoją
cym z zewnątrz może się wy
dawać dziwne, że dla protestan
tów najważniejsze jest, aby u- 
ważano ich za równouprawnio
nych obywateli. Dopiero w tym 
stuleciu, po kryzysach będą
cych skutkiem obu wojen świa
towych i dzięki rozwojowi eku
menizmu, można powiedzieć, że 
protestanci znowu w pełni ze
spolili się z francuskim społe
czeństwem. (...)

Protestant określa się przede 
wszystkim jako „niekatolik” i 
jako taki chce być uznawany.

Chce wnosić pozytywny wkład 
w rozwiązywanie problemów 
naszych czasów i zachować 
prawo do odrębności.

Drugi Sobór Watykański wy
warł oczyszczający wpływ na 
Kościół katolicki. Centralne 
miejsce zajęła Biblia. (...) Wy
nikające z rosnącej sekularyza
cji ukierunkowanie katolicyz
mu na działalność misyjną uła
twia z nim współpracę, czego 
dowodem jest rozwój ruchu 
charyzmatycznego na płaszczy
źnie ekumenicznej. Współpracy 
nie ułatwia natomiast dyspro
porcja liczbowa pomiędzy pro
testantami a katolikami. Długo 
wahano się, czy należy powołać 
do życia Krajową Radę Ko
ściołów Chrześcijańskich, oba
wiano się bowiem, że katolicy 
będą w niej mieli zbyt dużą 
przewagę. Jednakże od dwóch 
lat Rada dobrze funkcjonuje, 
chociaż niewiele podejmuje się 
jeszcze wspólnych przedsię
wzięć ewangelizacyjnych (od
bywają się one tylko na płasz
czyźnie lokalnej), a dokument 
z Limy dyskutowany był osob
no. (...)

Tłum. W. M.
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MYŚLANE NO CĄ

Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: 
Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać? (...) 
albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrze
bujecie.

Mat. 6:31—32

W ostatnich czasach często 
rozmyślam nad tymi słowami 
Jezusa. Może zresztą nie tylko 
ja? Jakże są bowiem kłopotli
we dla chrześcijanina, jakie 
stanowią wyzwanie dla sumie
nia w obliczu efemerycznych 
zjawisk: pojawiających się i 
znikających kryształków cuk
ru, ziarenek ryżu, pyłków mą
ki, splotów makaronu... Jak tu 
się pohamować i nie wrócić raz 
jeszcze na sam koniuszek ogon
ka, skoro r z u c i i i ,  a nie 
wiadomo kiedy znowu rzucą i 
po ile (od jak dawna już słowo 
„ogonek”, zamiast wywoływać 
uśmiech rozbawienia na myśl 
o mnogich odmianach ogon
ków rzeszy naszych młodszych 
braci, kojarzy nam się paskud
nie!). Powstaje- ‘drażliwe py
tanie: ęzy my, żyjący tu i te
raz, w konkretnym miejscu i 
czasie, chrześcijanie, możemy 
nie troszczyć się i nie mówić: 
„Co będziemy jedli...”? Wszak 
mamy obowiązki. Jesteśmy od
powiedzialni za istoty od nas 
zależne. Jak więc w naszych 
warunkach być posłusznym 
Słowu a zarazem sprostać tym 
ziemskim zadaniom? Czy mo
żna pogodzić jedno z drugim? 
Czy wolno pójść na kompro
mis? A jeśli tak, to jaki miał
by on być i jak go zmierzyć? 
Do ilu setek tysięcy kryształ
ków cukru wolno się posunąć 
gromadząc zapasy? Daliśmy się 
chyba zwariować, nie pierwszy 
zresztą raz.

Od tych rozmyślań noc za ok
nem wydaje się coraz czar
niejsza. Zapalam lampkę i w 
ciepłym krążku światła otwie
ram Biblię. I  znajduję słowa: 
„Niech życie wasze będzie wol
ne od chciwości...” (Hebr. 13:5). 
No, właśnie. Czyż nie w tym 
rzecz cała? Chciwość to za

chłanność. A myśmy stali się 
zachłanni. Co znaczy także —  
bezwzględni, okrutni, egoisty
czni. Byłby może czas zdać 
sobie sprawę, że fprzez ostatnie 
cztery dziesięciolecia byliśmy 
zatruwani. Nie tylko dymem, 
chlorem, spalinami, kwaśnym 
deszczem, wirusami —  tym 
wszystkim, co wyniszcza ciało. 
Zatrucie, o którym tu mowa, 
naruszyło to, czego powinni
śmy strzec najtroskliwiej: 
chrześcijańską postawę przed 
Bogiem i  wobec ludzi. Choro
ba, która nas toczy w wyniku 
zatrucia, to wprawdzie nie 
AIDS, ale na nią też nieuchron
nie się umiera.

Wydaje .się, że w tej chwili je
steśmy szczególnie zobowiąza
ni do oczyszczenia życia, które 
tak fatalnie obrosło brudem.

Chrześcijańska postawa czło
wieka wobec bliźniego uległa 
Znacznemu zniszczeniu, a co 
najmniej poważnemu zachwia
niu. Wystarczy popatrzeć i po- 
słudhać, co dzieje się w skle
powych kolejkach i w innych 
miejscach wspólnego społecz
nego przestawania. Żmudna 
praca oczyszczenia i odnowy 
całego kraju nie ma szans po
wodzenia, jeśli nie będzie jej 
towarzyszyło świadome odno
wienie się jednostki. Prawda, 
że skala mikro mało jest efek
towna i w gruncie rzeczy nie
zbyt to miłe zdać sobie sprawę 
z niehigienicznego stanu swego 
wnętrza. Jest to jednak chy
ba zabieg konieczny, a za
chłanność to tylko jeden ze 
składników nieczystości. I  pe
wne jest, że oczyszczenia nie 
może dokonać za nas ktoś z 
zewnątrz.

Ciekawe, że uczynność i serce 
dla bliźnich — jeśli chodzi o

załatwienie czegoś, podzielenie 
się czymś czy pomożenie kosz
tem własnego czasu —  wielu 
chrześcijan łączy dziś z zupeł
ną bezdusznością i bezmyślno
ścią kolejkową. Wygląda na to, 
że mało komu przychodzi do 
głowy istnienie prostej zależ
ności między własną, dość ob
ficie zaopatrzoną szafką na za
pasy, a rozpaczliwą pustką w 
kuchni ludzi starych, chorych, 
słabych. Nie śmiałabym nama
wiać, byśmy wszyscy poprze
stali na jakimś —  dla każdego 
zresztą innym —  minimum. 
Rozumiem związane z tym lę
ki. Gdyby tak jednak trochę 
umiaru, gdyby wyznaczyć so
bie granicę „bezpiecznego mi
nimum” ?

Sprawa ta w obliczu historycz
nych zmian w naszym kraju 
może wydawać się mało waż
na. Ale Pismo napomina: 
„Niech życie wasze będzie wol
ne od chciwości...” . Sądzę więc, 
że jest się nad czym zastano
wić. Chciwość, zachłanność 
niekoniecznie wypływa z żądzy 
posiadania. W naszym wypad
ku wypływa z lęku. Jeśli jed
nak tym się usprawiedliwiamy, 
to pomyślmy, jak bardzo lęka
ją się ci, którzy przez naszą 
zachłanność nic nie mogą ku
pić. Prosimy: „Chleba naszego 
powszedniego daj nam dzi
siaj...” , ale w ślad za tą prośbą 
nie idzie zaufanie, że zostanie 
nam dany.

Nasza wspólna przyszłość tu, 
na ziemi, a w tej chwili kon
kretnie tu, w naszym kraju, i 
przyszłość każdego z nas z oso
bna w wieczności —  jednako 
są zależne od postawy godnej 
chrześcijanina. Modląc się o 
uwolnienie od zachłanności 
myślę o słowach Jezusa, który 
wiedział, jak trwożliwe i słabe 
jest serce człowieka: „...nie py
tajcie o to, co będziecie jeść i 
co będziecie pić, i nie martwcie 
się przedwcześnie” (Łuk. 12:29).

A kilka wierszy dalej jest kró
ciutkie zdanie, które czytam 
zawsze ze wzruszeniem, mając 
wrażenie, że dłoń Jego dotyka 
głowy mojej i głów wszystkich 
strapionych: „Nie bój się, ma
leńka trzódko!”

Wanda Mlicka
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WARSZAWSKIE FIRMY EWANGELICKIE

TADEUSZ WŁADYSŁAW ŚWIĄTEK

Towarzystwo Akcyjne Zakładów Mechanicznych 
„Bormann, Szwede i Spółka“

.Kolejny raz zapraszam Czytelników do odwiedzenia 
id ziewiętnastawiecznej Woli1, w  której krajobraz prze
mysłowy mocno wpisały się, prowadzone od począt
ku przez ewangelików, zakłady przemysłowe, znane 
pod skróconą nazwą: Towarzysltwo Akcyjne „Bor
mann i Szwede” . Na początku naszego wieku (1906 r.) 
jeden z reporterów tygodnika „Świat” tak opisał spo
tkanie z tą dzielnicą Warszawy: ...Dorożka, z dzielni
cy gładkich bruków i zalotnie utrzymanych wielkich 
kamienic mieszkalnych, zwolna, walcząc z wybojami 
oraz nierównościami skamieniałego błota, poczernia 
lego od miału węglowego, wjeżdża na teren dyszącej 
dymem i parą pracy fabrycznej. W takim dtoczendu, 
mie zmienionym w  zasadzie aż do drugiej wojny 
światowej, mieściła się od roku 1615 wytwórnia ko
tłów miedzianych, parowych i gorzelnianych zało
żona przez Dawida Hoecka (data urodzenia d śmierci 
nie ustalona) przy ul. Chłodnej 8 (nr hip. 764). Na 
trwałe związała ona swe losy z naszym miastem., W 
1842 r. nalbył ją od pierwszego właściciela Jan Troe- 
tzer (zm. 1875 r.), starszy cechu kotlarzy miedzianych, 
łączący zainteresowania zawodowe z muzycznymi 
i (Kalendarz Warszawski na rok 1869 wymienia go 
wśród członków Warszawskiego Towarzystwa Mu
zycznego „Harmonia”). Dwadzieścia osiem lat po od
kupieniu firmy jego nazwisko pojawia się w  katalo
gu Wielkiej Wszechrosyjskiej Wystawy Przemysło
wej w Petersburgu (1870) jako członka kolegium sę
dziowskiego tej imprezy, na której jego Fabryka 
Wyrobów Miedzianych znalazła się w licznej grupie 
odznaczonych za swe wyroby zakładów z Królestwa 
Polskiego.
Ze względu na zakres produkcji swojej fabryki, Troe- 
tzer należał aż do dwóch cechów kotlarzy — mosięż
nych i żelaznych — mających stałe siedziby w War
szawie; pierwszy przy ul. Elektoralnej 9, drugi na 
ul. Miedzianej 1. To rozgraniczenie obu cechów ze 
względu na materiał używany do produkcji wynikało 
z faktu, że producenci jednego typu kotłów nigdy 
nie produkowali drugiego. Taki stan rzeczy prze
trwał do pierwszej wojny światowej.
Dynamiczny rozwój przemysłu metalurgicznego spo
wodował, że fabryce Troetzera zaczęli zagrażać coraz 
liczniejsi konkurenci. I choć nadal zdobywała ona 
nagrody i odznaczenia na rozmaitych wystawąch mię
dzynarodowych, m. in. w  Filadelfii, Antwerpii, Kró
lewcu, Paryżu, Wiedniu, Londynie, Krakowie, Berli
nie, to jednak wyraźnie podupadła, a próba jej ra
towania przez uruchomienie nowej odlewni żelaza 
przy ul. Przyokopowej 12 (nr hip. 3107b) nie na wie
le się zdała.
Po śmierci Jana Troetzera jego spadkobierca i syn, 
Adolf Troetzer, sprzedał w  1875 r. inż. Maurycemu 
Bormannowi i jego wspólnikowi, finansiście Alek

sandroWi Szwede, samą tylko kotlarnię, natomiast 
pozostałą część schedy po ojcu przeniósł na drugą 
stronę ul. Chłodnej, do zabudowań fabrycznych po
łożonych pod numerem 29 (nr hip. 9Ź6c), zmieniając 
równocześnie profil produkcji (sprzęt rolniczy i po
żarowy).
Wkrótce nowi nabywcy przeprowadzili zakłady z ul. 
Chłodnej na ul. Srebrną 16 (nr hip. 1147ea-l) do 
specjalnie wzniesionych nowoczesnych budynków, 
rozplanowanych w kwadracie ulic: Srebrnej, Wro
niej, Siennej i Towarowej — mniej więcej vis a vis 
założonych później zakładów Towarzystwa Akcyjne
go „Bernard Hantke”.
Czas już przedstawić tych nowych właścicieli, z któ
rych nazwiskami firma związała • się po kres swego 
istnienia.
Na początek — Maurycy Robert Bormann. Urodził 
się 9 maja 1845 r. w  Warszawie, jako syn fabrykan
ta cykorii Fryderyka Leberechta Bormanna i Anto
niny z Hellwigów. Jego pradziadowie notowani byli 
w księgach grodu warszawskiego za czasów pano
wania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. 
Po ukończeniu gimnazjum w rodzinnym ^nieście udał 
się do Paryża na studia, gdzie w  Ecole Centrale des 
Arts et Manufactures w 1867 r. uzyskał dyplom in
żyniera metalurga, konstruktora maszyn i urządzeń 
kotłowych. Odbywszy praktykę w  fabrykach fran
cuskich i belgijskich wrócił do Warszawy i rozpo
czął pracę w znanych Zakładach Metalowych „L il
pop i Rąu”. Przepracowawszy tam kilka lat doszedł 
do wniosku, że z powodzeniem mógłby działać na 
własną rękę. Niezbędne do tego celu były pieniądze, 
te zaś posiadał Aleksander Szwede, prowadzący w 
Warszawie dobrze prosperujący Dom Handlowy „A. 
Szwede i Spółka”, przy ul. Waliców 28. I tak oto 
dotarliśmy do drugiego ze wspólników.
Aleksander Ludwik Szwede przyszedł na świat 4 
października 1849 r. w  Warszawie, w rodzinie maj
stra garbarskiego Ludwika i Henryki Joanny Cerisy, 
pasierbicy Wincentego Norblina, założyciela popular
nej wytwórni platerów. Wywodzący się z Niemiec 
jego przodkowie dość wcześnie spolszczyli pisownię 
nazwiska. Ich losy związane były z Warszawą i Czę
stochową, w której od 1830 r. prowadzili browar pod 
firmą „Limprecht i Szwede”. Po ukończeniu szkoły 
handlowej w Warszawie młody Aleksander wysłany 
został za granicę w celu odbycia praktyki handlo
wej. Po powrocie do kraju, przy wydatnej pomocy 
ojca założył kantor skupu i sprzedaży maszyn i urzą
dzeń przemysłowych. Okazało się to posunięciem tra
fnym — maleńkie przedsiębiorstwo stało się zaląż
kiem znaczącej z czasem instytucji finansowej. Jako 
młody, ale już zamożny człowiek, Aleksander Szwe
de poznał o pięć lat od siebie starszego Bormanna.
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Ich przyjaźń przyniosła trwałe ślady w  postaci stwo
rzenia podstaw działania wielkiej, liczącej się firmy 
metalurgicznej.
Uruchomiona przez nich fabryka składała się z kil
ku wydziałów rozmieszczonych w odrębnych halach, 
przestronnych i niezwykle nowocześnie wyposażo
nych. Na przykład kuźnia mechaniczna zaopatrzona 
była w  młoty parowe i piły do cięcia; w warszta
tach mieściło się ponad sto maszyn najnowszej kon
strukcji; montownia, zestawiająca z części najbar
dziej skomplikowane urządzenia, maszyny i pompy, 
liczyła sto stanowisk pracy; w kotlarni miedzianej 
zainstalowano dźwig do podnoszenia znacznych cię
żarów. Była to całkowita nowość w tamtych cza
sach. Na początku do oświetlania używano lamp ga
zowych, później zaś elektrycznych, do których ener
gię wytwarzały trzy dynamomaszyny parowe o łącz
nej mocy 350 kM. Natomiast ciepła do ogrzewania 
hal w zimie dostarczały cztery kotły parowe o ogól
nej powierzchni ogrzewczej 320 m2.

W składzie zarządu firmy znaleźli się, obok' założy
cieli, inżynierowie Lucjan Rozmanit i Ludwik Czar
nowski, wysokiej klasy specjaliści. Porad prawnych 
udzielał mecenas Leon Grabowski (zm. 1913 r.), do
radca większych zakładów przemysłowych i kilku 
rodzin arystokratycznych.

Energicznie i umiejętnie prowadzone zakłady szybko 
się rozwijały, o czym świadczy otwarcie przy ul. Za- 
okopowej 11 oddziału oraz działu technicznego w 
świeżo postawionym budynku przy ul. Srebrnej 26. 
Systematycznie, z roku na rok rosnące obroty spowo
dowały podjęcie w 1893 r. decyzji o budowie drugiej 
fabryki, przy ul. Kolejowej 11 (nr hip. 3071E). Ko
lejne inwestycje podejmowano zgodnie z daleko
wzrocznym planem rozwoju przedsiębiorstwa, nigdy 
w sposób przypadkowy.

B i u r a  zarządu — funkcjonalne i urządzone ze sma
k i e m  — mieściły się w budynku frontowym, ul. 
S r e b r n a  16. W nim także znalazły pomieszczenie wy
d z i a ł y :  konstrukcyjny i handlowy oraz modelarnia.

Inż. Maurycy Bormann (1845—1913) — współzałożyciel 
i prezes zarządu Towarzystwa Akcyjnego Zakładów 
Mechanicznych „Bormann, Szwede i Spółka”

Przy ulicach Kolejowej i Przyokopowej stanęły dwie 
nowe kotlarnie, miedzi i żelaza. Wszystkie oddziały 
produkcyjne połączono półkilometrową bocznicą ko
lejową Dworca Kolei Żelaznej WarSzawsko-Wiedeń- 
skiej.
W 1900 r. ogromne już wtedy zakłady przekształcono 
w Towarzystwo Akcyjne Zakładów Mechanicznych 
„Bormann, Szwede i Spółka”. Wtedy również otwarto 
przedstawicielstwa w Kijowie, Moskwie, Petersbur
gu oraz agentury w Łodzi i Wilnie.
Zakłady niezwykle umiejętnie przystosowywały swą 
produkcję do różnorodnych potrzeb rosnącego i roz
wijającego się miasta i kraju, rozszerzając, i tak~ już 
niemały, asortyment wytwarzanych maszyn i urzą
dzeń: od kompletnych urządzeń dla gorzelni, rektyfi
kacji, drożdżowni, krochmalni, cukrowni i rafinerii 
po kotły parowe różnych systemów, nitowane i spa
wane, aparaty do czyszczenia wody (uzdatniania), 
podgrzewacze pary i wody, ekonomizery, zbiorniki 
do nafty, spirytusu, chemikaliów itd. Długa^ jest je
szcze lista ukazująca zakres produkcji fabryki. Na 
takie efekty składała się m. in. praca blisko tysiąca 
robotników obsługujących precyzyjne 'zagraniczne 
urządzenia. Przytoczmy w tym miejscu dość szcze
gółowy opis zakładów, zawarty w nie podpisanym 
artykule drukowanym w nr. 48 „Świata” z 1909 r.:

...Dla wykonania dokładnego wszystkich tych przed
miotów zakłady firmy „Bormann, Szwede i Spółka” 
posiadają doskonałe, najnowszymi ulepszeniami opa
trzone urządzenia. Kotlamia żelazna składa się z(...) 
oddziałów: przygotowawczego, zaopatrzonego w an
gielskie maszyny najnowszej konstrukcji do obrabia
nia blachy i  posiadającego całkowitą instalację do 
hydraulicznego nitowania kotłów. Jest to pierwsze 
w kraju naszym podobne urządzenie. Kotłownia po
siada dalej olbrzymią halę montażową na sto dzie
sięć metrów długą i posiadającą windę elektryczną
0 sile nośnej 30 tys. kg.
,.Bormann, Szwede i  Spółka,f jedni z pierwszych za
prowadzili dział górzelniczy; dział ten w fabryce stoi 
niezwykle wysoko i dzięki nieustannym ulepszeniom, 
można powiedzieć bez przesady, zajmuje przodujące 
miejsce w tej gałęzi przemysłu nie tylko w Króle
stwie, ale i w Cesarstwie. Nasi dzielni przemysłowcy 
z urządzeń gorzelniczych prawie że wyeliminowali 
konkurencję zagranicy. Oni to również pierwsi u nas 
zaczęli budować aparaty Barbeta, które wywołały 
przewrót w całym gorzelnictwie.
To samo, co o  dziale gorzelniczym, da się powiedzieć
1 o dziale cukrowniczym. Jest to jedna z najważniej
szych specjalności zakładów. • Przez ciągłe stosowanie 
najnowszych postępów technicznych postawiono ten 
dział na pierwszorzędnym stopniu doskonałości. Za
kłady Bormanna, Szwedego i Spółki dają ogromny 
impuls i wielką pomoc tak pięknie rozwijającemu 
się w ostatnich czasach cukrownictwu...

Informacja sprzed osiemdziesięciu lat wszystko nam 
wyjaśnia. Dodam jedynie, że w 1905 r. kapitał za
kładowy firmy wynosił 1 800 000 rb, a obroty roczne 
sięgały 2 min rubli.
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Około 1900 r. Maurycy Bormann nabył od firmy ka- 
mieniarsko-rzeźbiarskiej „Heurteux et Lilpop” sąsia
dującą ze swoją fabryką nieruchomość przy ul. 
Srebrnej 12 (nr hip. 5062). Wybudował tam eklek
tyczną willę, w której zamieszkał wraz z żoną Cecy
lią Franciszką z Lilpopów i dziećmi. Jego rezydencja 
przetrwała do naszych czasów pod nazwą ' „Pałacyk 
Bormanna”. Obecnie mieści się w niej Muzeum Woli, 
będące oddziałem Muzeum Historycznego m. st. War
szawy.

Małżonkowie Bormann nigdy nie zapominali o bied
nych i sierotach po robotnikach. Z ich fundacji po
wstały dwie wzorowe ochronki dla dzieci, noszące 
imię Stanisława Staszica. Pierwsza urządzona była 
przy ul. Chmielnej 126, w kamienicy Józefa Bakiela. 
Z braku miejsca do zabaw, uczęszczające do niej 
dzieci korzystały z ogrodu inżynierostwa Podwor
skich, mieszkających przy tej samej ulicy pod nu
merem 73. Antoni Podworski był pracownikiem fa
bryki Bormanna. Druga mieściła się w domu przy 
ul. Okopowej 5 (nr hip. 3102), z czaseńi przejętym 
przez Szpital Wolski, na tyłach którego zorganizo
wano plac zabaw i gier. Z obu ochronek korzystało 
dobrowolnie i bezpłatnie prawie dwieście dzieci, ma
jących zapewnioną opiekę pedagogiczną, lekarską, a 
w porze obiadowej gorący posiłek składający się 
z zupy z mięsem, dziś pięknie nazywanej zupą z 
wkładką. Obie ochronki 'wyposażono w łazienki 
z wannami i prysznicami. Nad działalnością i wła
ściwym wydatkowaniem funduszy czuwał specjalnie 
powołany komitet opiekuńczy, w skład którego m. in. 
wchodziła Cecylia Bormannowa.
W 1912 r. boleśnie dotknęła Aleksandra Szwedego 
przedwczesna śmierć jego bratanka, młodego, bo 
liczącego zaledwie trzydzieści sześć lat Ludwika 
Szwede, syna Ludwika Władysława i Katarzyny 
Krenn, który zmarł w Warszawie 1 kwietnia. Był on 
absolwentem gimnazjum filologicznego w Warszawie

Ludwik Szwede (1876—1912) — inżynier technolog

i Instytutu Technologicznego w Petersburgu, który 
ukończył ze stopniem inżyniera-technologa. W firmie 
„Bormann i Szwede” przeszedł przez wszystkie stop
nie wtajemniczenia — od warsztatów po biura za
rządu. W prasie fachowej — „Gazecie Rolniczej” i 
„Przeglądzie Gorzelniczym” — publikował artykuły 
na temat najnowszych zdobyczy techniki. Był to 
umysł spokojny, refleksyjny — pisał w nekrologu 
tygodnik „Świat”. Aleksander został pochowany na 
cmentarzu ewangelicko-reformowanym w Warszawie.

Rok 1913 okazał się dla obu rodzin współwłaścicieli 
zakładów również nieszczęśliwy. Niespodziewanie 14 
lutego zmarł w Mentonie, przebywający tam na ku
racji, Maurycy Bormann, który był nie tylko preze
sem zarządu założonej przez siebie firmy, ale rów
nież członkiem Stowarzyszenia Techników w Warsza
wie, opiekunem Szpitala Dziecięcego przy ul. Koper
nika oraz czynnym do ostatnich chwil działaczem 
społecznym i gospodarczym. Pogrzeb jego odbył się 
na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warsza
wie, a grób zachował się w al. 55, nr 49. ^

W rok później wybuchła pierwsza wojna światowa. 
Zakłady Towarzystwa Akcyjnego „Bormann, Szwede 
i Spółka” zostały ewakuowane przez armię carską 
w głąb Rosji, gdzie w 1918 r. całkowicie je znacjona- 
lizowano. Część członków zarządu, jak i robotników 
nigdy już do Polski nie wróciła. Zginęli oni w za
wierusze wojennej i w rewolucji bolszewickiej.

Najstarszy syn i następca Maurycego Bormanna na 
stanowisku prezesa zarządu, Stanisław Fryderyk Lu
dwik Bormann, urodził się w Warszawie 3 grudnia 
1876 r. Był inżynierem-konstruktorem, wychowan
kiem paryskiej Ecole Centrale Politechniąue. Wiele 
wysiłku włożył w odbudowę rodzinnych zakładów. W 
1924 r. udało mu się częściowo rewindykować wywie
zione do Rosji maszyny i urządzenia. Rozpoczął mo
zolną odbudowę, w czym pomagał mu młodszy brat, 
Ryszard Bormann (ur. 29 lipca 1884 r. w Warszawie). 
Ale nadwątlone przeżyciami wojennymi zdrowie nie 
pozwoliło mu doprowadzić dzieła do szczęśliwego f i
nału. Stanisław Bormann zakończył życie 24 lutego 
1926 r., mając czterdzieści dziewięć lat. Zmarł w trzy
naście lat po ojcu i tak jak on — w lutym. Spoczął 
w grobowcu rodzinnym obok ojca.

Również w lutym (co za dziwny zbieg okoliczności), 
dokładnie 10 lutego 1920 r., w swym luksusowym 
mieszkaniu przy ul. Marszałkowskiej 129, w pięknej 
kamienicy cukiernika Fryderyka Zamboniego, zmarł 
Aleksander Ludwik Szwede, wspólnik Maurycego 
Bormanna. Pozostawił żonę — Emilię Eugenię z Ho- 
chów (1856—1929) i dwóch synów: Aleksandra Lud
wika (1877—1929) i Bolesława (daty urodzin i śmierci 
nieznane).

W niepodległej Polsce w skład zarządu firmy wcho
dzili: Stefan Brun (żonaty z Alicją Bormann, siostrą 
Stanisława i Ryszarda), Jan Maryański, Adam Płoski 
i Franciszek Żaryn. Funkcję prezesa pełnił Ryszard 
Bormann, żonaty z wdową po swym bracie, Alek
sandrą z Liefeldtów, siostrą założyciela fabryki sil
ników samochodowych („H. Liefeldt i S. Schiffner”). 
Po stabilizacji waluty i wprowadzeniu polskiego zło-
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tego kapitał zakładowy Towarzystwa Akcyjnego Za
kładów Mechanicznych „Bormann, Szwede i Spół
ka” ustalono na 3 150 000 zł. Zatrudniano 560 robot
ników. Podjęto współpracę z fabryką E. Barbeta w 
Paryżu i G. Sulzera w Winterthur. Od pierwszej Po
wszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu otwarto 
w tym mieście stałe biuro sprzedaży przy ul. 27 Gru
dnia 18.
Profil produkcji i asortyment oferowanych wyrobów 
nie uległ zasadniczym zmianom w stosunku do cza
sów przedwojennych. Stale modernizowano park rha- 
szynowy i unowocześniano produkcję. W dalszym cią
gu zakłady były obecne na wszechświatowych ekspo

▲
Dzieci podczas lekcji w fabrycznej ochronce im. S. 
Staszica przy ul. Chmielnej 126. Foto: „Świat” 1908, 
nr 8

<4 Stanisław Bormann (1876—1926) — inżynier techno
log i drugi prezes firmy

zycjach i począwszy od paryskiego Grand-Prix w 
1900 r. — nadal zdobywały odznaczenia.
Niestety, po zniszczeniach ostatniej, straszliwej, woj
ny i w zmienionej całkowicie sytuacji politycznej 
Polski już się nie odrodziły. Ich spadkobierca i współ
właściciel, Ryszard Bormann, mieszkający pó wojnie 
na warszawskim Mokotowie przy ul. Karłowicza 9, 
zmarł 11 listopada 1953 r.
Tak więc przeminął czas i tej starowarszawskiej fir
my oraz jej twórców — ewangelików. Dziś jej ist
nienie — jak tylu innych — potwierdzają już tylko 
pięknie zaprojektowane reklamy drukowane w pra
sie, przechowywanej w naszych bibliotekach.

W Ś R Ó D  K S I Ą Ż E K

Jak czytać Pismo święte?
Biblia powinna być podstawową 
lekturą chrześcijanina. Zdanie to, 
zwłaszcza w środowisku ewangelic
kimi, może być odbierane jako oczy
wista prawda, nad którą nie ma się 
co zastanawiać. A jednak coraz rza
dziej sięgamy do tego Dzieła, coraz 
trudniejszy wydaje się nam język 
biblijny, a obrazy Starego i Nowego 
Testamentu zdają się być coraz bar
dziej odległe od naszych problemów 
i od otaczającej nas rzeczywistości. 
Dzieje się tak, chociaż dysponujemy 
coraz lepszymi przekładami na 
współczesny język. Niewielkim u- 
łatwieniem są dla nas Biblie kato
lickie, zaopatrzone w komentarze 
(nie z wszystkimi możemy się zgo
dzić). Dysponujemy, co prawda, po
pularnymi' komentarzami protestanc
kimi, takimi jak — na przykład —

wielotomowe opracowanie Williama 
Barclaya, ale a one nie rozwiązują 
problemu. Dlaczego? Myślę, że prze
de wszystkim dlatego, iż komenta
rze te nie są „nasze”, nie wynikają 
z naszych osobistych przemyśleń. 
Biblia jest dla każdego z nas Sło
wem Bożym wtedy, gdy jej treść 
dociera do nas bezpośrednio, gdy 
możemy ją rozważać w naszych 
sercach i umysłach, gdy jej prawdy 
dotyczą naszego życia i pozwalają 
rozwiązywać nasze własne proble
my. Jednym słowem, każdy sam 
musi zrozumieć przekaz' biblijny i 
uznać jego wartość. „Komentarzem” 
do Ewangelii musi się stać egzy
stencjalna postawa czytelnika.' Na
wet najlepszy komentarz może być 
(i często jest) tylko prowadzeniem 
za rękę” , narzucaniem lepszej lub

gorszej interpretacji, bezlitosną o- 
biektywizacją tego, co ma mieć rów
nież wymiar osobisty „tu i teraz”. 
W Kościołach chrześcijańskich pró
buje się rozwiązywać zasygnalizo
wany problem za pomocą osiągnięć 
współczesnej biblistyki. Nie narzu
cając czytelnikowi Biblii interpreta
cji, mcżna starać się o to, aby jego 
myślenie ukierunkować zgodnie z 
zasadami współczesnej egzegezy i 
hermeneutyki biblijnej. Chodzi o 
popularyzację dydaktycznej wersji 
współczesnej biblistyki. Zakłada się, 
że osoba przygotowana może samo
dzielnie studiować Pismo święte i 
przeżywać jego treść. Owo przygo
towanie dotyczy przede wszystkim 
nabycia umiejętności krytycznego 
spojrzenia na teksty Starego i No
wego Testamentu zarówno jak na 
żywe Słowo Boże, jak też na zbiór 
tekstów pisanych oraz redagowa
nych w konkretnych sytuacjach hi
storycznych przez ludzi. Wprowa
dzenie do lektury Biblii powinno 
zawierać więc informacje o meto
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dach współczesnej egzegezy, o pi
sarzach i redaktorach znanych nam 
wersji tekstów, o dziejowym, kul
turowym i religijnym kontekście 
poszczególnych fragmentów, a tak
że o języku, mentalności i sposobie 
wypowiadania się ludzi, którym za
wdzięczamy ostateczny kształt ksiąg 
biblijnych.
Niewielka książeczka Jakuba Kro
mera, nowotestamentaiisty z Uni
wersytetu Wiedeńskiego, jest dosko
nałym przykładem popularnego o- 
pracowania spełniającego sformuło
wane wyżej kryteria1. Jej wydanie 
w tłumaczeniu polskim zawdzięcza
my inicjatywie Towarzystwa Nau
kowego Katolickiego. Uniwersytetu 
Lubelskiego. Książka składa się z 
dwóch części. Pierwsza poświęcona 
jest współczesnej biblistyce i zawie
ra przystępne, ale ścisłe przedsta

wienie osiągnięć krytyki i egzegezy 
biblijnej ze szczególnym uwzględ
nieniem zagadnień językowych i od
niesień historycznych (rozdziały 1 i 
2). Druga część podejmuje problem 
wiarygodności Ewangelii, a zwłasz
cza informacji o życiu, działalności 
i naukach Jezusa (rozdział 3). Na 
zakończenie autor formułuje siedem 
reguł czytania Biblii: czerpie je 
zresztą z... Pisma świętego! Oto one: 
„szukać słowa Pana” (Am. 8:12), 
„kto czyta, niech rozumie” (Mk 
13:14), „jak mogę [rozumieć], jeśli 
mi nikt nie wyjaśni” (Dz. 8:31), „co
dziennie badać Pismo, czy istotnie 
tak jest” (Dz. 17:11), „mów Panie, 
bo sługa Twój słucha” (I Sam. 3:9), 
„wprowadzajcie zaś słowo w czyn, 
a nie bądźcie tylko słuchaczami sło
wa” (Jb 1:22) oraz „litera zabija, 
Duch ożywia” (II Kor. 3:6).

W tej cennej książeczce autor u- 
względnił wyniki badań wszystkich 
wybitnych biblistów ostatniego stu
lecia, w tym również teologów e- 
wangelickich — ci ostatni odegrali 
przodującą rolę w powstaniu nowo
czesnej hermeneutyki biblijnej. O- 
mawiana pozycja należy do najcen
niejszych opracowań, przeznaczo
nych dla szerokiego kręgu czytelni
ków Biblii, dostępnych na polskim 
rynku księgarskim. Polecam ją 
wszystkim współwyznawcom i chrze
ścijanom z bratnich Kościcłów.

W. Z.

1 Jakub Koremer: Czytać Biblię, ale 
jak? Krótki wstęp do lektury Pisma 
świętego; przeł. Ryszard Rubinkie- 
wlcz SDB; Towarzystwo Naukowe 
KUL, Lublin 1988; ś. 80, cena 250 zł, 
nakład 50 tys. egz.
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Nie wolno milczeć

W sprawozdaniu z ostatniego ' Sy
nodu Kościoła Ewangelicko-Refor
mowanego („Jednota” 5—6/1989)
znalazła się wzmianka o reagowa
niu Kościoła na gwałcenie praw 
człowieka. Poinformowano miano
wicie, że na apel Światowego Alian
su Kościołów Reformowanych zwró
ciliśmy się do rządu Rumunii za
równo za pośrednictwem ambasady 
rumuńskiej w Polsce, jak i przez 
polskie Ministerstwo Spraw Zagra
nicznych. „Od rządu Rumunii nie 
^trzymaliśmy odpowiedzi, natomiast 
Ministerstwo Spraw Źagranicznych 
odpowiedziało, że wiadomości są 
przesadzone, wobec czego protesty 
zbędne” — pisze „Jednota”. Takie 
sformułowanie jest zbytnim uprosz
czeniem zagadnienia. Chciałbym wy
jaśnić, że MSZ w swoim liście do 
Konsystorza. przedstawiło zasady, 
którymi kieruje się w dziedzinie 
stosunków międzynarodowych. Z p i
sma tego, a także z innych wy
powiedzi, jakie padają publicznie 
przy różnych okazjach, można 
wnioskować, że chodzi o swoistą in
terpretację podstawowej ząsady w 
polityce międzynarodowej, zasady 
niemieszania się w wewnętrzne 
sprawy innych krajówv ze względu 
na obawę, że wszelkie tego rodza
ju interwencje mogą raczej zaszko
dzić $prawie, aniżeli je j pomóc.

Światowy Alians Kościołów Refor
mowanych 'wielokrotnie w przeszło
ści apelował do Kościołów człon
kowskich, aby kierowały listy pro
testacyjne do różnych osobistości 
oraz rządów tych państw, w któ
rych łamano prawa człowieka, np. 
do rządu Republiki Południowej 
Afryki, do rządu Taiwanu i Połud
niowej Korei. Na apel Aliansu od
powiadał także Kościół Ewangelic
ko-Reformowany w Polsce. Wiemy, 
że w wielu wypadkach interwencje 
nie były daremne. Kiedy więc zaczę
ły docierać do Kościoła alarmujące 
wieści o łamaniu praw człowieka 
w Rumunii i informacje o drama
tycznych ucieczkach Węgrów, Ru
munów, Niemców i Cyganów z te
go kraju na Węgry, szybko zareago
waliśmy na apel Aliansu i skiero
waliśmy list protestacyjny do rzą
du rumuńskiego.
Mamy pewność, że wiadomości, któ
re do nas docierały, nie były 
przesadzone ani przejaskrawione, a 
fakty, o których mówiły, nie pozwa
lały Kościołowi milczeć. Mamy śuya- 
domość, że pewne powstrzymanie 
procesu tzw. systematyzacji teryto
rialnej czy np. rozebranie wzniesio
nych wzdłuż granicy rumuńsko-wę- 
gierskiej zasieków z drutów kolcza
stych jest wynikiem protestów, ja
kie nieustannie docierają do Rumu

nii z wielu krajów, od wielu róż
nych organizacji, a także od Koś
ciołów.

Jest rzeczą tragiczną, że dziś, pod 
koniec X X  wieku, mogą mieć m iej
sce tak rażące i dramatyczne wyda
rzenia, jak te w Rumunii, Bułgarii 
(sprawa Turkóuf bułgarskich) lub w 
Chinach. Czy pod pretekstem „nie
mieszania się w wewnętrzne spra
wy drugiego państwa” wolno w ta
kich sytuacjach milczeć, a więc po
średnio przyzwalać na wszystko? 
Gdy chodzi o wybór ustroju poli
tycznego danego państwa lub o u- 
kształtowanie jego oblicza społecz
no-politycznego, zasada ta powinna 
być w pełni respektowana. Do dziś 
bolesnym i zawstydzającym wspom
nieniem pozostaje fakt, że w sierp
niu 1968 roku armia polska wraz 
z innymi armiami krajów socjali
stycznych wkroczyła do Czechosło
wacji, aby zniweczyć zdrowe prze
miany, jakie zaczęto tam wprowa
dzać. Takie mieszanie się w we
wnętrzne sprawy innego państwa 
było i jest niedopuszczalne. Gdy 
jednak dochodzi gdzieś' do prześla
dowań — czy to religijnych, poli
tycznych lub społecznych — gdy 
dochodzi do gnębienia, ludzi, nie
sprawiedliwego ucisku, deptania 
godności człowieka, łamania jego 
podstawowych praw obywatelskich, 
gdy — słowem — ma miejsce jaw
ne bezprawie — zabieranie głosu i
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protestowanie nie jest mieszaniem 
się w wewnętrzne sprawy danego 
kraju, lecz przeciwstawieniem się 
obojętności na los ludzki.

Gdyby bowiem zabieranie głosu i 
protest były rzeczywiście niedopu
szczalnym mieszaniem się w we
wnętrzne sprawy danego państwa, 
to okazałoby się, że mieli rację ci, 
którzy milczeli w sprawie zbrodni 
hitlerowskich i stalinowskich, a tak
że ci, którzy milczą dziś, gdy cho
dzi o stosowanie polityki aparthei
du, pozbawianie praw obywatelskich 
Murzynów w różnych krajach, a 
także ci, którzy przez milczenie 
przyzwalają na wszelką niesprawie
dliwość, jaka dzieje się pod jakąkol
wiek szerokością geograficzną.

Gdy piszę te słowa, docierają do nas 
informacje, że- w Rumunii także Po
lacy zostali dotknięci działaniami 
rządu rumuńskiego w ramach sy
stematyzacji. Nie może to nie wzbu
dzić reakcji społeczeństwa polskiego 
a także głębokiego niepokoju o dal
sze losy naszych rodaków w tym 
kraju. Jakie mielibyśmy jednak pra
wo wypowiadać się teraz w tej 
sprawie, gdybyśmy wcześniej nie 
zaprotestowali przeciwko prześlado
waniom Węgrów, Niemców i Cyga
nów? A rząd chyba nie będzie 
dłużej milczał?

KS. BP ZDZISŁAW TRANDA

List Księdza Biskupa otrzymaliśmy 
na kilka tygodni przed powołaniem 
Tadeusza Mazowieckiego — redak
cja

a jej miejsce w 1990 r. zajmie no
wa struktura ekumeniczna, - której 
pełnoprawnym członkiem będzie 
Kościół rzymskokatolicki. Akces do 
nowej organizacji zgłosiła już Ka
tolicka Konferencja Biskupów An
glii i Walii. Inne stanowisko zajmu
ją biskupi irlandzcy, którzy uważa
ją, że nowa ferma współpracy nie 
jest konieczna.

•  W Kościele. Anglikańskim Ir
landii niedawno dopuszczono kobie
ty. do urzędu duchownego. Synod 
postanowił umożliwić im sprawowa
nie również funkcji biskupa. Decy
zję poparło 74% duchownych i 87% 
świeckich członków Synodu. Prze
widuje się, że pierwsze ordynacje 
kobiet odbędą się w 1991 r.

•  Protestując przeciwko „liberaliz
mowi” w Kościele episkopalnym 
(anglikańskim) w USA, część człon
ków tego Kościoła powołała „synod 
dysydentów”. Chce on skupić wo
kół siebie parafie, które nie zgadza
ją się na ordynację kobiet. „Synod 
dysydentów” pragnie pozostać czę
ścią składową Kościoła Episkopal- 
nego.

•  W Baltimore (USA) poświęcono 
synagogę, która, zarazem spełnia 
funkcję kościoła chrześcijańskiego. 
Jest to pierwszy wypadek wspólne
go użytkowania tej samej świątyni 
przez żydów i chrześcijan. Chodzi' o 
społeczność żydowską o orientacji 
reformowanej i o chrześcijan wy
znania prezbiteriańskiego. Społecz
ności żydowskiej przewodniczy ko- 
bieta-rabin.

%  Kard. Jan Willebrands, prze
wodniczący Rady (dawnego Sekre
tariatu) ds. Jedności Chrześcijan, 
obchodził 28 czerwca br. 25-lecie sa
kry biskupiej. 4 września czeka gó 
inny jubileusz, 80 rocznicą urodzin. 
Z pochodzenia jest Holendrem. W 
działalność ekumeniczną zaangażo
wał się bezpośrednio po II wojnie 
światowej. Nawiązał wówczas kon
takty z innym Holendrem, teolo
giem reformowanym ks. Willemem 
A. Visser’t Hooftem, który od 
1948 r. był sekretarzem generalnym 
Światowej Rady Kościołów. W 1951 r. 
utworzył Konferencję Katolicką ds. 
Ekumenizmu, która zrzeszała nie
oficjalny krąg teologów katolickich 
z różnych krajów Europy. Papież 
Jan X X III tworząc w 1960 r. Se
kretariat ds. Jedności Chrześcijan 
powołał na stanowisko sekretarza 
właśnie ks. Willebrandsa.

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

•  Pogłoski o dymisji przewodni
czącego Rady ds. Religijnych przy 
Radzie Ministrów ZSRR Konstan
tyna Charczewa potwierdziły się w 
czerwcu br. Fakt ten obserwatorzy 
sceny radzieckiej oceniają jako mo
cny cios wymierzony w reformę po
lityki kościelnej i widzą w nim 
„jednoznacznie polityczną decyzję”. 
54-letni K. Ćharczew objął wspom
niane stanowisko w listopadzie 
1984 r., kilka miesięcy przed doj
ściem do władzy Gorbaczowa. Od 
samego początku był gorącym zwo
lennikiem nowej polityki I sekreta
rza KPZR. Naraził się zarówno kon
serwatywnym funkcjonariuszom 
partyjnym, jak i kierownictwu Ro
syjskiego Kościoła Prawosławnego. 
Pierwsi zarzucali mu zbytnie ustęp
stwa wobec Kościołów, drugim nie 
podobało się to, iż domagał się 
praktykowania jawności i przebu
dowy także w Kościele prawosław
nym. Hierarchia prawosławna nie 
była też zadowolona“ z faktu, że 
Ćharczew okazał się zwolennikiem 
relegalizacji Kościoła unickiego na 
Ukrainie, który w 1946 'r. został 
przymusowo włączony do Rosyjskie
go Kościoła Prawosławnego. * 
Nowym przewodniczącym Rady ds. 
Religijnych został 59-letni Jurij N. 
Christoradnow, który jednocześnie 
pełni funkcję przewodniczącego* Ra
dy Narodowości w Radzie Najwyż
szej ZSRR.
©  W ostatnich dziesięcioleciach 
władze radzieckie rzadko zgadzały

się na druk literatury religijnej w 
republikach nadbałtyckich. Wyda
wać wolno było tylko kalendarz ko
ścielny i pojedyncze pieśni kościel
ne na luźnych kartkach. Teraz ist
nieje więc pilna potrzeba wydania 
nowych śpiewników i Biblii, które 
wyłącznie injpcrtowano z Zachodu. 
W Estonii pcjzycje te są już blawno 
gotowe i_ czekają na wydanie. Au
torem nowego przekładu Pisma .św. 
jest ks. Toomas Paul, członek Kon- 
systerza Kościoła, Ewangelicko-Lu- 
terańskiego, profesor. wiedzy .nowo- 
testamentowej w Instytucie Teolo
gicznym w Tallinie. Przekład był 
konsultowany z przedstawicielami 
innych Kościołów w Estonii. Pierw
szy nakład, w wysokości 12 000 egz., 
oczekiwany jest w 1990 r.

£  W Rzymie ukazał się pierwszy 
numer czasopisma „Confronti” . Jest 
to nowy miesięcznik ekumeniczny 
poświęcony „sprawom wiary, poli
tyki i życia codziennego”. Kolegium 
redakcyjne składa się z katolików i 
protestantów. Pierwszy nakład 9000 
egz. „Confronti” ‘ jest kontynuacją 
dwutygodnika „COM Nuovi Tempi” , 
który powstał w 1974 r. przez po-, 
łączenie katolickiego czasopisma 
„COM” i ewangelickiego „Nuovi 
Tempi”. Pierwszy numer nowego 
czasopisma zajmuje się m.in. kon
fliktem interesów państwa i Ko
ścioła.

©  W najbliższym czasie przestanie 
istnieć Brytyjska Rada Kościołów,
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#  Światowa Rada Kościołów wy
raziła swoje zatroskanie z powodu 
wzrostu przejawów rasizmu w RFN, 
Francji i Wielkiej Brytanii i w 
związku z tym po raz pierwszy 
przekazała w ramach Programu 
Zwalczania Rasizmu 100 000 ma
rek dla dziesięciu organizacji, któ
re w tych krajach prowadzą walkę 
z rasizmem.

#  Światowa Federacja Luterańska 
i Światowy Alians Kościołów Re
formowanych mają poważne pro
blemy finansowe. Luteranie muszą 
zaoszczędzić rocznie 3 min franków 
szwajcarskich. Natomiast Alians ze 
składek Kościołów członkowskich z 
trudem pokrywa wydatki związane 
z działaniem centrali w Genewie. 
Brakuje pieniędzy na realizację 
programów pracy. Członkowie szta
bu są przepracowani. W przyszłości 
sekretarz generalny powinien mieć 
zastępcę.

#  Kościoły luterańskie i reformo
wane znajdują się — według wła
snej oceny — „na drodze do wspól
noty kościelnej”. Taki wniosek wy
nika z czteroletnich rozmów teo
logicznych, prowadzonych między 
Światową Federacją Luterańską a 
Światowym Aliansem Kościołów 
Reformowanych .na płaszczyźnie 
światowej. Ze sprawozdania złożo
nego w Genewie 1 sierpnia br. 
wynika, że pomimo wspólnego dzie
dzictwa Reformacji do stosunków 
między obu Kościołami w minio
nych stuleciach wkradła się ob
cość. Tego stanu nie da się jedńak 
już dłużej akceptować. Oba Ko
ścioły Reformacji muszą zawrzeć w 
przyszłości „pełną wspólnotę”. O- 
becnie zaś chodzi przede wszystkim
0 ustanowienie wspólnoty ambony
1 ołtarza i związane z tym wza
jemne uznanie urzędu duchowne
go. W uzupełnieniu warto dodać, że 
pełna wspólnota ołtarza i ambony 
między luteranami i reformowany
mi w Europie istnieje od 1973 
roku.

#  Na przełomie lipca i sierpnia br. 
obradował w Genewie Komitet 
Wykonawczy Światowej Federacji 
Luterańskiej, organiżacji zrzeszają
cej 105 Kościołów luterańskich z 
całego świata z 55 min wiernych. 
Duża część obrad poświęcona była 
przygotowaniom do przyszłoroczne
go Zgromadzenia Ogólnego w Ku- 
rytybie (Brazylia). Omawiano nowy 
projekt struktury i statutu Fede
racji, który ma być zatwierdzony

na Zgromadzeniu. Stwierdzono, że 
powinno ono zająć się m. in. mię
dzynarodowym kryzysem zadłuże
nia. Podjęto uchwałę o zaangażo
waniu się Federacji w sprawę dia
logu między Kościołami w Rumunii 
i na Węgrzech. Zalecono gromadze
nie informacji o wszelkich wypad
kach naruszania praw człowieka w 
Rumunii. Wyrażono wolę udziele
nia pomocy uchodźcom z Rumunii, 
którzy schronili się na Węgrzech. Z 
kolei w odniesieniu do sytuacji w 
Namibii uznano, że Kościoły po
winny odegrać bardzo ważną rolę 
w zachodzącym tam procesie poje
dnania. Komitet Wykonawczy w y
powiedział się za zbliżeniem z an- 
glikanami i podjęciem działań pro
wadzących do ustanowienia wspól
noty komunijnej. Nowym członkiem 
ŚFL -został Niemiecki Kościół E- 
wangelicko-Luterański w ZSRR 
(500 parafii i 200 000 wiernych). 
Zrezygnował natomiast z członko
stwa Kościół Luterański Synodu 
Hongkongu (6600 wiernych).

•  Pod koniec lipca br. obradował 
w Budapeszcie Europejski Kongres 
Baptystów pod hasłem: „Pójdźcie i 
oglądajcie dzieła Boże” (Ps. 66:5).' 
Zgromadził on ponad 5200 uczestni
ków. Europejska Federacja Bapty
stów istnieje ponad 40 lat i zrzesza 
przeszło milion wyznawców z 27 
krajów naszego kontynentu. U- 
chwalone w Budapeszcie rezolucje 
mówią o wolności wyznania i su
mienia jako niezbywalnym prawie 
ludzkim oraz domagają się konse
kwentnego oddzielenia Kościoła od 
państwa. Apelują do rządów, aby 
zniosły tam, gdzie to zjawisko je
szcze występuje, dyskryminację i 
państwową kontrolę nad działalno
ścią wierzących. Wszystkich bapty
stów wzywają, aby bronili „swo
bód religijnych innych chrześcijan, 
wyznawców innych religii i niewie
rzących” oraz poparli wspólne dą
żenia wszystkich chrześcijan do 
sprawiedliwości, pokoju i zachowa
nia stworzenia. Kongres udzielił 
poparcia konwencji ONZ dotyczą
cej praw dziecka. Wezwał do rów
noprawnego traktowania kobiet w 
życiu kościelnym. Wypowiedział się 
przeciw karze śmierci. Bardzo kry
tycznie ocenił niedawne wydarze
nia w Chinach.

ф X X I Konferencja Międzynaro
dowego Bractwa Ekumenicznego, 
utworzonego z inspiracji II Soboru 
Watykańskiego, zgromadziła latem 
br. w RFN 300 uczestników z wie

lu krajów świata. „Obecność Boga 
w Jego stworzeniu” — to temat 
tego spotkania. Oprócz wykładów i 
dyskusji uczestnicy codziennie brali 
udział w nabożeństwach odprawia
nych według porządku anglikań
skiego, . luterańskiego, reformowa
nego i katolickiego. Międzynarodo
we Bractwo Ekumeniczne uważa 
się za ruch' chrześcijan świeckich, 
którzy jak to zostało sformuło
wane — „nie spoczną tak długo, 
jak długo nie zostanie przezwycię
żony skandaliczny podział Kościo
ła”.

•  W pierwszej połowie lipca br. 
odbyło się w Strasburgu (Francja) 
X X III Międzynarodowe Semina
rium Ekumeniczne pod hasłem: 
„Wyzwanie współczesnego społe
czeństwa a jedność Kościoła. Czy 
etyka jest czynnikiem dzielącym, 
czy też jednoczącym Kościoły?” 
Wnioski, do jakich doszli uczestni
cy obrad, można streścić następu
jąco: wielkie etyczne wyzwania na
szych czasów zmuszają chrześcijan 
na całym świecie do zbierania się 
przy jednym stole i wypracowania 
odpowiedzi zgodnej z Ewangelią. 
Jeśli Kościoły chcą znaleźć posłuch 
w świecie, muszą zacząć przema
wiać jednym głosem.

•  Według informacji podanych 
przez metropolitę Leningradu i 
Nowogrodu Aleksego, liczba 
chrztów w Związku Radzieckim po
troiła się od czasu dojścia do wła- 
.dzy Michaiła Gorbaczowa. W okre
sie ostatnich 18 miesięcy utworzo
no 2000 nowych parafii prawosła
wnych. Ale, na przykład, na Ukrai
nie miejscowa ludność odchodzi 
masowo od prawosławia do ciągle 
jeszcze nielegalnego Kościoła unic
kiego.

•  W następstwie poprawiających 
się stosunków między państwem a 
Kościołami w Związku Radzieckim 
zaczęły ukazywać się nowe czaso
pisma kościelne. Tygodnik prawo
sławny „Moskiewskie Informacje 
Kościelne” wychodzi w nakładzie 
50 000 egz. i kosztuje 30 kopiejek. 
Biuletyn informacyjny adwenty
stów „Słowo Pojednania” ukazuje 
się raz w tygodniu w T̂ ple w na
kładzie 5000 egz. Litewska Konfe
rencja Biskupów Katolickich wyda
je dwutygodnik „Świat Katolicki” 
w nakładzie 100 000 egz. Ponadto 
ukazuje się miesięcznik ewangelicz
nych chrześcijan baptystów w na
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kładzie 15 000 egz. Wszystkie te 
czasopisma borykają się z trudno
ściami papierowymi i poligraficz
nymi.

•  Podczas kongresu powołującego 
do życia łotewski ruch niepodle
głościowy nowy arcybiskup Kościo
ła Ewangelicko-Luterańskiego Ło
twy, Karlis Gailitis, wypowiedział 
się za niezależnością tej republiki 
od Moskwy. Kościół musi wspierać 
swój naród, tymczasem dawne 
kierownictwo kościelne, odsunięte 
od władzy w marcu br., nie rozu
miało tej sprawy i nie umiało w y
korzystać możliwości, jakie niesie 
Kościołowi pieriestrojka — powie
dział. Z kolei radca- Konsystorza 
luterańskiego Kościoła na Łotwie, 
Juris Rubenis, bawiąc z wizytą w 
Monachium oświadczył, że w mi
nionym roku zdołano odzyskać 20 
obiektów sakralnych, a w najbliż
szym czasie przewiduje się odzy
skanie dalszych kilkudziesięciu. 
„Przeżywamy duchowy renesans” 
— powiedział. Istnieją jednak wiel
kie problemy z adaptacją kościo
łów, które przez długi czas bądź to 
stały puste, niszczejąc, bądź- też 
służyły do zupełnie innych celów. 
Radością napawa fakt, że coraz 
więcej ludzi ofiarowuje Kościołowi 
swą wiedzę i umiejętności. Kościół 
Ewangelicko-Luterański Łotwy li
czy 250 000 wiernych.

#  Duchowy zwierzchnik Kościoła 
.Reformowanego na Węgrzech, bp 
Elemer Kocsis, przedstawił niedaw
no zasadniczy progrąm zmian w or
ganizacji Kościoła. Zgodnie z tym 
programem, zarówno biskupi, jak i 
pozostałe osoby na urzędach ko
ścielnych nie będą mogły w, przy
szłości — jak to miało rrliejsce do- 
tychęzas — otrzymywać dożywot
nich nominacji. Ma powstać — zło
żone z duchownych — specjalne 
gremium, które będzie analizowało 
i kontrolowało decyzje kierownic
twa kościelnego, chroiiiąc interesy 
pracowników Kościoła. Bp Kocsis 
uważa, że Kościół nie powinien ni
gdy więcej angażować się politycz
nie w taki sposób, jaki w przeszło
ści praktykowali niektórzy przy
wódcy kościelni. I tak np. bp Ka- 
roly Toth, który w styczniu br. u- 
tracił stanowisko w Kościele na 
rzecz bp. Kocsisa, był i jest człon
kiem parlamentu węgierskiego. W 
°pinii bp. Kocsisa, zadaniem Ko
ścioła jest teraz przede wszystkim 
Praca nad odnową moralną społe
czeństwa. Ma on też z odwagą bro

nić wolności sumienia. Tylko w 
ten sposób sam uwolni się od złych 
wzorców postępowania, które prze
jął od wrogów Kościoła. Propozy
cje bp. Kocsisa są żywo dyskuto
wane w środowisku reformowa
nych duchownych węgierskich.

•  Kościół Ewangelicko-Luterań
ski na Węgrzech zwrócił się do 
ministra sprawiedliwości Kalmana 
Kulcsara o zrehabilitowanie bp. La- 
josa Ordassa, którego rząd węgier
ski zmusił w 1958 r. do ustąpienia 
ze stanowiska biskupa( naczelnego. 
Bp Ordass zmarł w 1978 r. Dodaj
my, że dopiero pod naciskiem wę
gierskiego -duchowieństwa i wier
nych, a także Światowej Federacji

-Luterańskiej, której wiceprezyden
tem był w swoim czasie bp Ordass, 
ówczesne władze > Kościoła Ewange
licko-Luterańskiego na Węgrzech 
„zrehabilitowały” swojego dawnego 
biskupa naczelnego. Nastąpiło to w 
1984 r., niemal w przeddzień obrad 
Zgromadzenia Ogólnego ŚFL w Bu
dapeszcie.

•  W Budapeszcie ukazał się nie
dawno apel grupy luteranów skie
rowany do wszystkich członków 
Kościoła Ewangelicko-Luterańskie
go na Węgrzech. Autorzy apelu 
wzywają dę prawdziwej odnowy 
Kościoła. Zarzucają kierownictwu 
kościelnemu, że „posługuje się 
wprawdzie pięknymi hasłami od
nowy”, ale za słowami nie idą czy
ny. Sygnatariusze apelu domagają 
się, aby przywódcy kościelni doko
nali głębokiej i krytycznej analizy 
przeszłości, a to będzie nierozłącz
ne „z przyznaniem się do tchórzo
stwa, milczenia i służalstwa”. W 
Kościele musi się skończyć kult 
osób i urzędów oraz koncentracja 
władzy. Tytuł biskupa naczelnego 
powinien być zniesiony.

•  Wydział kościelny Kościoła E- 
wangelickiego w RFN (EKD) opu
blikował w Hanowerze oświadcze
nie, w którym ubolewa nad fak
tem, że akurat w 50. rocznicę na
paści niemieckiej na Polskę wzno
wiona została w Republice Fede
ralnej dyskusja o wschodrlich gra
nicach niemieckich. Narusza to 
proces pojednania narodu niemiec
kiego z jego wschodnimi sąsiadami 
— głosi oświadczenie. Nie wolno 
dopuścić do tego, by powstało wra
żenie, że nie można *ufać niemiec
kiej polityce wschodniej. Polemiki 
wewnątrzpólityczne nie powinny

stawiać pod znakiem zapytania 
procesu porozumienia z Polską. 
Związana ze środowiskami ewan
gelickimi w RFN Akcja „Znak Po
kuty” również skrytykowała ostro 
wypowiedzi polityków CDU-CSU 
kwestionujące zachodnie granice 
Polski.

•  Setki chrześcijan przybyły 13 
sierpnia br. do parku Pagody w 
Seulu, aby modlić się o jedność Ko
rei i wezwać rządy obu państw ko
reańskich do podjęcia politycznych 
kroków w celu zlikwidowania po
działu. Także w Korei Północnej 
zbierały się grupy chrześcijan, aby 
modlić się o pokojowe zjednoczenie 
kraju.

•  Rada Chrześcijańska Mozambi
ku spełnia ważną rolę w rozmo
wach pokojowych pomiędzy socja
listycznym rządem FRELIMO a par
tyzantami RENAMO. W sierpniu br. 
przedstawiciele Rady przekazali 
przedstawicielom RENAMO 12-pun- 
ktowy plan rządowy, który ma za
kończyć trwającą od 13 lat wojnę 
domową, która pochłonęła 100 tys. 
istnień ludzkich. Rada Chrześcijań
ska Mozambiku zrzesza 17 Kościo
łów protestanckich, które mają 
łącznie 600 tys. członków. Spośród 
15 min mieszkańców Mozambiku 
dwie trzecie stanowią chrześcijanie.

•  „Islam nie zna praw ludzkich w 
rozumieniu deklaracji praw czło
wieka świata zachodniego” — oto 
stanowisko Światowej Ligi Islam
skiej w Mekce. „Deklaracje praw 
człowieka są produktem społe
czeństw chrześcijańskich. Islam 
opiera się natomiast na prawach 
Bożych, które muszą być zrealizo
wane w świecie” — brzmi1 opinia 
wyrażona w „Journal” , międzyna
rodowym organie Ligi.

•  W dniach 3—9 września br. w 
Stirling, w Wielkiej Brytanii, od
była' się Europejska Konferencja 
Wychowania Chrześcijańskiego, któ
ra jest nieformalnym forum spot
kań, wymiany doświadczeń i dys
kusji duchownych pracujących z 
dziećmi, nauczycieli Szkół Niedziel
nych oraz katechetów. Przygotował 
ją (wybierany na trzy lata) Komi
tet Organizacyjny przy współpra
cy i poparciu Church of Scotland 
(Kościoła prezbiteriańskiego w 
Szkocji). Uczestniczyło w nim ok. 
90 osób, głównie z Kościołów pro
testanckich z Europy Zachodniej. 
Kościoły zrzeszone w Polskiej Ra
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dzie Ekumenicznej reprezentowała 
Ingeborga Niewieczerzał, sekretarz 
Komisji Katechetycznej Kościoła 
Ewangelicko-Reformowanego. Ze 
Światowej Rady Kościołów obecny 
był ks. Clifford Payne, dyrektor 
Podzespołu Programowego „Kształ
cenie i Odnowa”.

Główny temat konferencji brzmiał: 
„Wspólna nauka. i oddawanie chwa
ły Bogu”. Dzień rozpoczynano stu
dium biblijnym, które na podstawie 
apokryficznej księgi Eklezjasty Je
zusa Ben Siracha prowadził wykła
dowca z Uniwersytetu w Glasgow, 
ks. prof. Robert Dawidson. Następ
nie słuchano wykładu prof. Johna 
H. Westerhoffa z Duke University 
w stanie Północna Karolina w USA 
i wymieniano refleksje, które do
tyczyły poruszonych przez prele
genta zagadnień. Zainteresowanie i 
uwaga członków konferencji sku
piały się głównie na problemie u- 
czestnictwa dzieci w liturgii (rozu
mianej i jako nabożeństwo, i jako 
życie codzienne), związkiem zacho
dzącym między tymi dwoma aspek
tami, a także na takiej modyfika
cji form liturgicznych, dzięki któ
rej dzieci w sposób mniej racjo
nalny a bardziej. intuicyjny mogły
by pojmować prawdy ewangeliczne 
i wspólnie z dorosłymi wzrastać w 
wierze.

Po południu odbywały się dysku
sje w , grupach językowych oraz 
tzw. warsztaty, tzn. zajęcia prak
tyczne na określony temat, prowa
dzone przez specjalistów w danej 
dziedzinie (np. Wakacyjna Szkoła 
Biblijna, gry biblijne, katecheza 
dzieci upośledzonych, katecheza e- 
kurneniczna, przygotowanie 12— 
14-latków do Wieczerzy Pańskiej). 
Dzień kończono nabożeństwem 
przygotowywanym przez kapelana 
konferencji, ks. Johna Bella z eku
menicznej wspólnoty na wyspie 
łona. Każde z nabożeństw miało 
odmienną, ciekawą formę liturgicz
ną,-co pogłębiało przeżywanie wię
zi z Bogiem, a także wzmacniało 
poczucie bliskości i jedności z brać
mi i siostrami pochodzącymi z róż
nych krajów, z różnych tradycji 
kościelnych i mówiących różnymi 
językami.

W czasie konferencji wielokrotnie 
nawiązywano do sprawy uczestnic
twa dzieci w  Wieczerzy Pańskiej. 
Problem ten jest indywidualnie 
rozwiązywany przez każdy Kościół 
protestancki w Europie, ale daje się 
zauważyć coraz powszechniejsze dą

żenie do dopuszczania dzieci do 
Stołu Pańskiego, zwłaszcza w Ko
ściołach o bogatszej tradycji litur
gicznej.

Gospodarze otoczyli członków tego 
międzynarodowego spotkania go
ścinnością i przyjaźnią. Szkocki 
Związek Szkół Niedzielnych wydał 
dla nich uroczystą kolację, a 
Church of Scotland zorganizował 
interesującą wycieczkę po malow
niczym regionie Trossachs oraz 
wieczór z tańcami ludowymi w 
wykonaniu dzieci i młodzieży.

Ingeborga Niewieczerzał

•  W dniach 1—3 września 1989 r. 
w parafii ewangelickiej Essen-Haa- 
rzopf (RFN) odbywały się uroczy
stości ekumeniczne w 50. rocznicę 
wybuchu II wojny światowej, dnia 
pamiętnego dla wielu ludzi w 
Niemczech, Polsce i całej Europie. 
Do współudziału zaproszeni zostali- 
goście z Kościołów Norwegii, Ho
landii, Anglii, NRD i Polski. Nasz 
Kościół reprezentowali: Wiera Jeli
nek, ks. Mirosław Jelinek i Karol 
Niewieczerzał.

Uroczystości rozpoczęły się cichym 
nabożeństwem 1 września o godz. 
5.45 (godzina wybuchu wojny, przy 
uwzględnieniu zmiany czasu na 
letni) w Centrum Parafialnym w 
Fulerum. W czasie nabożeństwa bi
ły dzwony w oddalonym o kilka 
przecznic kościele parafialnym Es- 
sen-Haarzopf. Głównymi punktami 
nabożeństwa były: modlitwa o po
kój dla narodów świata, czytanie 
Pisma św. i cicha medytacja.

Uroczystości oficjalne odbywały się 
po południu 1 września w kościele 
ewangelickim Marktkirche w cen
trum Essen. Udział w; nich wzięli 
oprócz wiernych i zaproszonych go
ści z zagranicy: burmistrz miasta 
Essen, superintendenci Kościoła 
ewangelickiego w Essen — ks. Hein
rich Gehring, ks. Klaus Gillert i ks. 
Wolfgang Glade, puzewodniczący 
gminy żydowskiej w Essen — Ben
no Reicher, a także ks. dziekan 
Vieth z Kościoła rzymskokatolic
kiego. !

Hasłem spotkania były następujące 
słowa: „W dniu, w którym przed 
50 laty napaścią niemiecką na  ̂Pol
skę rozpoczęła się II wojna świa
towa, samokrytyćznie oceniając 
przeszłość, pokutując i żałując — 
z nadzieją na pojednanie — razem

przychodzimy przed Boże oblicze, 
aby prosić o pokój”.

Część pierwszą spotkania wypełni
ły okolicznościowe, wystąpienia i 
pozdrowienia przekazywane przez 
zaproszonych gości. M. in. pozdro
wienia od Kościoła Ewangelicko- 
-Refo'rmowanego w Polsce wygłosił 
ks. Mirosław Jelinek, natomiast 
Karol Niewieczerzał odczytał po
słanie ks. bp. Zdzisława Trandy 
nawiązujące do obchodów rocznicy 
wybuchu wojny.

W części drugiej odbyło się uroczy
ste nabożeństwo, podczas którego 
kazanie (Mat. 4:1-11) wygłosił ks. 
sup. Heinrich Gehring. W nabo
żeństwie brał udział (i śpiewał) 
chór parafii Essen Haarzopf-Fule- 
rum. Wieczorem zaś w Centrum 
Parafialnym Fulerum odbył się 
koncert tego chóru, który oprócz 
utworów m. in. H. Schiitza, G, P. 
de Palestriny, K. A. Hartmanna 
pięknie zaśpiewał „Agnus Dei,r 
Krzysztofa Pendereckiego.

Następnego dnia po południu, 2 
września, prezentowano . gościom 
życie parafii i działalność jej róż
nych agend, m. in.: przedszkola, 
grup młodzieży, grupy teatralnej, 
grupy seniorów, diakonii itp. Te
matem wieczornego spotkania, któ
re zgromadziło wielką liczbę para
fian i gości, było podobieństwo Je
zusa o Wielkiej Wieczerzy (Łuk. 
14:16-24). Gospodarz wieczoru, ks. 
Dieter Hiifken, omawiając i puen
tując kolejne fragmenty podobień
stwa proponował zebranym tematy 
dyskusji, refleksji czy też gier. Za
powiadając kolejne punkty progra
mu, sam niejednokrotnie brał do 
ręki gitarę, by zagrać i zaśpiewać. 
Był to także wieczór modlitwy i 
skupienia. Kulminacyjny punkt sta
nowiła procesja wokół budynku 
parafialnego, podczas której dele
gacje z zagranicy składały ha róż
nych miejscach symboliczne przed
mioty przywiezione ze swego kra
ju, wyjaśniając jednocześnie' ich 
znaczenie. Delegacja z Polski przy
wiozła i złożyła: żeliwny krzyż, z ' 
cmentarza ewangelicko-reformo
wanego w Warszawie (ze śladami 
postrzałów z okresu ‘wojny), urnę z 
ziemią ze zbiorowej mogiły niezna
nych żołnierzy niemieckich pocho
wanych na cmentarzu ewangelicko- 
-reformowanym w Zelowie, cegłę z 
Warszawy oraz woreczki z ziar
nem. Krzyż z Polski jest symbo
lem pojednania, a jednocześnie ma ; 
przypominać, że droga do pojed-r -
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nania prowadzi przez Chrystusa. 
Urna z ziemią z mogiły nieznanych 
żołnierzy niemieckich symbolizuje 
ich powrót do ojczystej ziemi. Ce
gła z murów zburzonej i doszczęt
nie zniszczonej w  czasie wojny 
Warszawy — to symbol budowy 
nowego wspólnego domu, domu, w  
którym będzie można żyć w poko
ju. Ziarno zaś symbolizuje siew — 
siew pokoju.

Trzydniowe obchody rocznicy wy
buchu II wojny światowej zamknę
ło uroczyste nabożeństwo w nie
dzielę, .3 września. Kazanie wygło
sił ks. Dieter Hiifken. Po kazaniu 
odczytana została przez delegacje 
różnych krajów i Kościołów mo
dlitwa o pokój dla wszystkich lu
dzi. Przedstawiciele różnych krajów 
wygłosili pozdrowienia w imieniu 
swoich Kościołów, jednocześnie 
krótko prezentując te Kościoły. Ks. 
Mirosław Jelinek przekazał zebra^- 
nym słowa pokoju od naszego Ko
ścioła, od zboru zelowskiego, od 
Polski — dla zboru, Kościoła i na
rodu niemieckiego. Podziękował też 
ks. D.% Hiifkenowi za zaproszenie, 
a parafii Haarzopf-Fulerum za ser
deczne przyjęcie.
Na zakończenie nabożeństwa przed
stawiciele delegacji zagranicznych 
oraz ks. Hiifken udzielili zebranym 
błogosławieństwa w swoich ojczy
stych językach.

K. N.

i

Z N A S Z E G O  K O Ś C I O Ł A

#  Kurs katechetyczny dla dzieci 
odbył się w tym roku między 5 a 
27 sierpnia w parafii zślowskiej i 
zgromadził 65 uczestników w wie
ku od 6 do 16 lat. Gościliśmy też 
kilkoro dzieci z parafii luterań- 
skiej z Sopotu. W skład kadry 
wchodzili: Urszula Jąnuszko, Kata
rzyna Kasperek, Wiera Póspiszył, 
Helena Ratomska, Hanna Tranda, 
Irena Walukiewicz oraz Piotr Jan
kowski i Lech Tranda, który pełnił 
funkcję kierownika i zaopatrze
niowca.

Dzieci spędzały wolny czas na 
spacerach, zabawach i wielu roz
rywkach, ale wykonały też poważ
ną pracę dla miejscowej parafii: 
zbicie tynków w kościele, a na
stępnie wysprzątanie wnętrza. U- 
czestniczyły także w wycieczce 
»Siadami diabła Boruty” do Tumu 
i Łęczycy, w drodze powrotnej od
wiedziły naszą parafię w Łodzi.

Każdego dnia rano wszyscy uczest
nicy kursu spotykali się w koście
le na krótkich modlitwach i rozwa
żaniach, których hasłem było „Jak 
żyć i modlić się?” Początkowo pro
wadził je Lech Tranda, następnie 
zaś starsze dzieci i młodzież.

Czwórka katechetów prowadziła 
systematyczne zajęcia w trzech gru
pach wiekojwych. Wiera Póspiszył 
z najmłodszymi rozmawiała na te
mat: „Jesteśmy współpracownika
mi Bożymi”. Hanna Tranda (która 
dwa razy w tygodniu dojeżdżała 
także do parafii w Kucowie, gdzie 
miała zajęcia katechetyczne dla 
miejscowych dzieci) zajmowała się1 
grupą średnią, z którą pracowała 
nad tematem: „Bóg, a mój stosu
nek do człowieka”. I wreszcie dwo
je katechetów — Katarzyna Kaspe
rek i Lech Tranda — z grupą naj
starszą omawiali Dekalog, nie po
sługując się formą wykładu^ lecz 
rozmową i dyskusją. Grupa dzieci 
z wychowawcami odwiedziła także 
zupełnie niespodziewanie w dniu* 
jej- urodzin jedhą z parafianek, któ
ra nie może chodzić. Wspólnie mo
dliliśmy się i śpiewali ku chwale 
Najwyższego, a także rozważali Je
go Słowo.

Kadra i kierownictwo kursu, ko
rzystając z łamów „Jednoty”, tą 
drogą serdecznie dziękują Zborowi 
Zelowskiemu i prezesowi Kolegium 
Kościelnego, Władysławowi Pospi- 
szyłowi, za okazywane na każdym 
kroku serce, przyjaźń i pomoc. Sło
wa wdzięczności. kierujemy również 
do Kucowa, do pp. Lidii i Mirosła

wa Niewieczerzałów oraz Henryka 
Godka i Jarosława Wolnego, dzięki 
którym kurs był zaopatrywany w 
mięso i jego przetwory. Dziękuje
my też pp. Otylii Kimmerowej, 'Ze
nonie Staciak i Janinie Prowaźnik 
za przygotowanie wspaniałych po
siłków.

Kurs odwiedziły następujące osoby: 
ks. bp Zdzisław Tranda z . żoną, 
prezes Konsystorza Włodzimierz 
Zuzga, przewodniczący Komisji 
Katechetycznej ks. Jerzy Stahl z 
żoną, Ingeborga Niewieczerzał — 
sekretarz tej Komisji, a także kil
kuosobowa grupa młodzieży ze 
Szwajcarii, która obdarowała u- 
czestników kursu wieloma bardzo 
potrzebnymi artykułami żywnościo
wymi.

Kiedy przyszło żegnać się i rozjeż
dżać do domów, wylano wiele łez 
i żałowano, że te trzy tygodnie tak 
szybko minęły. Mamy jednak na
dzieję, że zadzierzgnięte tu więzy 
przyjaźni będą podtrzymywane 
podczas następnych takich spot
kań.

L.T.

•  Czterdzieścioro -dzieci z naszego 
Kościoła pod opieką trojga wycho
wawców spędzało w lipcu br. wa
kacje w Holandii. Dzieci przebywa
ły w prywatnych domach rodzin 
holenderskich zamieszkałych w o- 
kręgu Drenthe. Akcję tę od kilku 
już lat prowadzi Społeczny Komi
tet ds. Wakacji Dzieci Polskich w 
Holandii w porozumieniu m. in. z 
Kościołem Ewangelicko-Reformo-
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wanym w Poisce. Trzeba tu dodać, 
że z kolei dzieci holenderskie w o- 
kresie ferii wielkanocnych przy
jeżdżają w ramach wymiany do 
Polski i są gośćmi naszego Ko
ścioła.

#  1 września, w tym samym cza
sie, gdy na placu Zamkowym w 
Warszawie odbywały #się uroczy
stości Światowego Dnia Modlitwy 
o Pokój, w Podkowie Leśnej — ż 
inicjatywy ks. Leona Kantorskiego , 
— w malutkim kościółku parafial
nym zgromadzili się chrześcijanie 
trzech wyznań (katolicy, ewangeli
cy reformowani i adwentyści), aby 
wspólnie prosię Boga o łaskę poko
ju i przebaczenia. Liturgię prowa
dził ks. Leon Kantorski w asyście 
duchownych katolickich, teksty bi
blijne odczytywali dwaj kaznodzie
je adwentystyczni, a kazanie wy
głosił ks. Jerzy Stahl, duchowny 
Kościoła ewangelicko-reformowa
nego.

•  W ramach tzw. Poniedziałków, 
czyli nabożeństw ekumenicznych 
odbywających się w każdy pierw
szy poniedziałek miesiąca w war
szawskim kościele ewangelicko- 
-reformowanym, 4 września wierni 
różnych wyznań modlili się w 50. 
rocznicę wydarzeń wrześniowych 
o pokój 'i pełne pojednanie Pola
ków, Niemców i Rosjan. Podczas 
nabożeństwa kazania wygłosili: 
ks. Jan Hause (Kościół Ew.-Augsb. 
w Polsce) oraz — specjalnie na tę 
uroczystość zaproszony przez orga
nizatorów — ks. Jürgen Schroer 
{Ewang. Kościół Unijny w RFN. In
formację o tym duchownym za
mieszczamy wraz z tekstem jego 
kazania na s. 3). Nabożeństwo a 
także agapa, zorganizowana po na
bożeństwie w domu parafialnym, 
stały się głębokim przeżyciem dla 
uczestników.

Z K R A J U

•  Przed 50 laty, 17 września, zo
stał zbombardowany i spalony e- 
wangelicko-augsburski kościół Sw. 
Trójcy w Warszawie. Datę tę Pol
ska Rada Ekumeniczna wybrała 
(niezależnie od współuczestniczenia 
w uroczystościach organizowanych 
przez Episkopat) jako dzień głów
nych uroczystości kościelnych zwią
zanych z rocznicą wydarzeń wrze
śniowych. O godz. 9 w kościele Sw. 
Trójcy odprawione zostało nabo
żeństwo, w którym uczestniczyli 
wierni i duchowieństwo różnych 
wyznań i różnych narodowości 
(obok Polaków — Holendrzy, Skan
dynawowie, Niemcy, Węgrzy i in.). 
Kazania wygłosili: ks. bp Helmut 
Hild (Ewangelische Kirche Deutsch- 
land w Hesji-Nassau), jeden z naj
bardziej zasłużonych duchownych 
ewangelickich w RFN w dziele po
jednania narodów polskiego i nie
mieckiego, oraz ks. bp Janusz Na- 
rzyński (Kościół Ew.-Augsb. w Pol
sce).
Nabożeństwo było bezpośrednio 
transmitowane przez telewizję pol
ską, austriacką, holenderską, za- 
chodnioniemiecką i węgierską.
W 50. rocznicę wybuchu wojny Pol
ska Rada Ekumeniczna ogłosiła list 
skierowany do chrześcijan niemiec
kich, ! w zakończeniu którego czy
tamy:
„Mamy nadzieję, że nasi kościelni 
partnerzy z Niemiec będą się z na
mi łączyć w tym dniu w modli
twach o lepszą przyszłość naszych 
narodów, o pokój na naszym kon
tynencie i na całym świecie. Po
dajemy wam po bratersku ręce i » 
pozdrawiamy słowami: »1 z głębin 
ziemi znowu nas wyprowadzisz. 
Rozmnożysz dostojność naszą i zno
wu nas pocieszysz« (Ps. 71:20-21). 
»A  jeśli jesteśmy dziećmi, to i dzie
dzicami, dziedzicami Bożymi, a 
współdziedzicami Chrystusa, abyś
my także razem z Nim uwielbieni 
byli« (Rzym. 8:17)” .

•  W lipcu br. Jan Paweł II mia
nował Jana Martyniaka biskupem 
dla wiernych obrządku grekokato- 
lickiego. w Polsce. Jest to pierwsza 
w Europie środkowo-wschodniej 
nominacja biskupa od czasu dele
galizacji tego Kościoła przez Stali
na w 1946 roku. Święcenia bisku
pie odbyły się 16 września w Ba
zylice Jasnogórskiej w Częstocho
wie. Ks. Jan Martyniak przyjął 
sakrę z rąk kard. M. I. Lubacziw- 
skiego, arcybiskupa większego 
Lwowa. Na uroczystościach obecni 
byli: kard. J. Glemp, bp Stanisła
wowa S. Domyterko z Ukrainy, me
tropolita wrocławski kard. H. Gul- 
binowicz, abp B. Dąbrowski oraz 
biskupi grekokatoliccy ze Stanów 
Zjednoczonych, Kanady, Australii, 
Francji i Jugosławii. '

•  Po ' 50-letniej przerwie Kościół 
rzymskokatolicki w Polsce otrzy
mał legata papieskiego. Został nim 
abp Józef, Kowalczyk, polski du
chowny od wielu lat pracujący w 
watykańskim Sekretariacie Stanu 
i kierujący tam sekcją spraw pol
skich. Jego zadaniem będzie zacie
śnianie i umacnianie więzów łączą
cych Stolicę Apostolską z poszcze
gólnymi diecezjami, informowanie 
papieża o sytuacji Kościołów lokal
nych, wspieranie poszczególnych 
biskupów i konferencji episkopa
tów w sprawowaniu ich funkcji 
duszpasterskich, przedstawianie 
kandydatów na biskupów, uczestni
czenie w działalności Kościoła na 
rzecz pokoju i współpracy między
narodowej oraz w kontaktach eku
menicznych. Jednocześnie nuncjusz 
ma podtrzymywać stosunki dyplo
matyczne między Stolicą Apostol
ską a rządem oraz prowadzić roko
wania — w porozumieniu z miej
scowymi biskupami — w sprawach 
dotyczących stosunków kościelno- 
-państwowych.
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