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W S Z Y S T K O  W  IM IE N IU  P A N A  J E Z U S A
KS. PROF. DR JAN SZERUDA

„ R z e c z y  t a j e m n e  n a l e ż ą  P a n u  B o g u  n a s z e m u , 
a  j a w n e  n a m  i  s y n o m  n a s z y m  a ż  n a  w i e k i ,  
a b y ś m y  c z y n i l i  w s z y s t k i e  s ł o w a  z a k o n u  t e g o " . 
5 M o j ż .  29 . w .  29  „ W s z y s t k o , c o k o l w i e k  c z y 
n i c i e  w  s ł o w i e  a ł b o  w  u c z y n k u ,  w s z y s t k o  
c z y ń c i e  w  i m i e n i u  P a n a  J e z u s a ,  d z i ę k u j ą c  
B o g u  i O j c u  p r z e z  n i e g o " .  K o l .  3, w .  17.

Dziwny i wyjątkowy to dzień — dzień Nowego 
Roku. Jedni rozpoczynają go programami i pla
nami na cały rok. Jest u nich wiele dobrych za
miarów i szczerej chęci, jest dużo energii i po
rywów godnych uznania. Bez planu nie można 
żyć. Inni rozpoczynają Nowy Rok pytaniami, 
które zdradzają niepokój i niepewność; brak u 
nich wyraźnego programu i woli działania. To 
niedobra postawa wobec życia i jego wymagań. 
Jak my, chrześcijanie, chcemy rozpocząć nowy 
okres życia?
Nie zatrzymujemy się na krótkim okresie cza- 
cu, lecz myślą wybiegamy w daleką przyszłość, 
jako wierzący myślimy nawet o wieczności. 
Przed nami bowiem rzeczy tajemne, skryte — 
za nami wiele rzeczy wyjaśnionych, jawnych. 
Cóż więc nam pozostaje? Czy mamy rozmy
ślać na temat nieznanego jutra, tajemnicy ży
cia i jego rozlicznych zagadnień? Nie. Bóg na
szej wiary — to Bóg łaski, Bóg niewyczerpane
go miłosierdzia, Bóg — Ojciec Pana naszego 
Jezusa Chrystusa. Dlatego, sięgając myślą w 
bliższą i dalszą przyszłość, jako chrześcijanie 
zachęcamy się wzajemnie w myśl słów apostol
skich:

Wszystko w imieniu Jezusa Chrystusa

Oto nasz program, nasze wyznanie, nasza wiara. 
Nie łatwe to wyznanie. Uczy nas tego przykład 
ludu Bożego. U wrót do Ziemi św. słyszy z ust 
swego wodza i proroka słowa: „Rzeczy tajemne 
należą do Pana, Boga naszego — a jawne do nas 
i do synów naszych na wieki...” Przeszłość i te
raźniejszość są jakby księgi otwarte, dostępne 
dla każdego. Możemy więc — powiada tekst — 
rozejrzeć się w Objawieniu, wyciągając z niego 
wnioski dla naszego życia. Bóg dał swemu lu
dowi Słowo, w ten sposób objawił mu wolę. Jest 
więc rzeczą wiernych znać to Słowo i spełniać 
je. Mają oni w nim i przez nie natchnienie i

mocą tego natchnienia winni działać poprzez 
wszystkie pokolenia. Czy wobec tego mają od
dawać się czczej spekulacji na temat Boga i 
przyszłości? Nie. Bóg jest „Bogiem skrytym” 
(Izajasz 45, 15) i takim pozostanie dla nas tu 
na ziemi, jeżeli nie znamy — Jezusa i nie mamy 
z Nim społeczności. „Kto Mnie widział, widział 
i Ojca Mego” — mówi Jezus (Jan 14,9), „Ja 
i Ojciec jedno jesteśmy” (Jan 10, 30). Lud wy
brany, tuż u celu swej wędrówki, dowiaduje 
się, że przyszłość jest ciemna, nieznana i ta
jemnicza. Człowiek zdany jest tylko na teraź
niejszość, jej troski i kłopoty, pracę i trudy. Bóg 
skryty, nieznany! Trzeba było słowa i dzieła 
proroków, by ten, którego Mojżesz zwiastuje 
jeszcze jako Pana rzeczy tajnych, dał się poz
nać jako bliski myśli i sercu ludzkiemu, jako 
Bóg-Zbawca, Bóg-Ojciec.
Iluż to chrześcijan wyznaje jeszcze takiego Bo- 
go pełnego tajemnic, skrytego! Cała ich religia 
polega tylko na ustawicznym rozpamiętywaniu 
i rozstrząsaniu wiecznej tajemnicy, na rozmy
ślaniu nad Nieznanym. Jak można iść przez ży
cie bez Boga znanego i uwielbianego? Jak moż
na zwyciężać grzech, uszlachetniać duszę, jeśli 
się nie zna Boga świętego? Tu dotykamy bar
dzo bolesnej dla całego chrześcijaństwa sprawy, 
a mianowicie życia religijnego bez Boga osobo
wego, bez odpowiedzialności przed Bogiem-Sę- 
dzią, Bogiem wiecznym. Widzieliśmy niedawno, 
jak dla wielu ludzi z upadkiem cywilizacji, 
z utratą osobistego mienia, nastąpił zanik życia 
religijnego, utrata Boga. Nic dziwnego, że dla 
nich nie było nadziei, wszystko bowiem wraz 
z Bogiem przeistoczyło się w mroki. Nie byłoby 
takiego załamania, gdyby była żywa wiara w 
Boga łaski. Jeden z gości zagranicznych, z Za
chodu, którzy w ub. roku w sprawach kościel
nych bawili w naszej stolicy, opowiadał mi, jak 
to po strasznej katastrofie wojennej kościoły w 
Niemczech zach. wypełniały się wiernymi. Tak 
było do r. 1947, do reformy walutowej. Wtedy 
ludzie zadowoleni z korzystnego wyniku refor
my przestali biedzić się o jutro, łamać sobie 
głowę różnymi zagadnieniami o przyszłość 
i wieczność. Wystarczyła im pewność pieniądza. 
Oto stan duchowy milionów bez jasnego jutra, 
bez promieni, padających na nasze życie od Bo
ga wiecznego. Chrystus objawił nam Boga 
wiecznego, ukazał nam prawdziwe oblicze Bo



ga-Ojca: „Kto mnie widzi, widzi tego, który mię 
posłał” (Jan 12,45). Dla nas chrześcijan prze
szłość już jest przekreślona łaską tego, który 
odpuszcza wszystkie winy, i czyni wszystko 
nowe. Zaczynamy w Chrystusie nowe życie, 
które istotą swoją i trwaniem sięga w wiecz
ność. Bóg dał nam w Jezusie Chrystusie pro
gram życia i pracy. Dlatego „wszystko, cokol
wiek czynicie w słowie albo w uczynku, wszy
stko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując 
Bogu i Ojcu przez niego”. Oto wezwanie apo
stolskie do nas: Wszystko w imieniu Pana Je
zusa. To jest istota chrześcijaństwa, treść na
szego życia, sekret zwycięstwa. Wszystko przez 
wiarę w Jezusa Chrystusa.

W Nim jak w soczewce skupia się cała moc 
światła i energii. Nastawmy się więc na pełnego 
Chrystusa, na tego, który nam dał wzniosłą 
Ewangelię o Ojcu w niebiesiech, który umarł za 
nas i objawił nam życiu i śmierci pełną miłość, 
który przez zmartwychwstanie dał nam nowe 
życie, a przez uwielbienie wziął w swoje ręce 
rządy nad nami i nad światem! Taki Chrystus 
bierze nas w swe posiadanie. W Jego imieniu 
możemy działać. Reformator, Dr Marcin Luter, 
mówi o wierze jako o niezwykłej rzeczy: „Wia
ra nie spoczywa i nie świętuje, lecz odzywa się, 
mówi i każe, ba nawet z wielkiej radości tworzy 
piękne, miłe pieśni, nuci radosne pienia, by ni
mi Boga chwalić, Jemu dziękować, a ludzi po
budzać i pouczać”. Moglibyśmy więc powiedzieć 
zamiast: 'Wszystko czyńcie w imieniu Jezusa 
Chrystusa: — Wierzcie, bo wiara — to czynne, 
twórcze, radosne życie, to łączenie się z centralą 
energii i wiecznej mocy. Słowo zacytowane na 
początku napisał apostoł wiary (do Rzymian:8), 
ten, który o sobie powiedział: „Wszystko mogę 
w Chrystusie” (Fil. 4,13). Gdzie są chrześcijanie, 
którzy to o sobie mogliby powiedzieć? Oto, co 
mówi Mickiewicz w prelekcjach paryskich: 
„Przedstawiacie go (tj. Chrystusa) nam ciągle 
jako żebraka, sądzicie, że dość jest wiecznie go 
przepraszać, albo mu się przymilać, a nic dla 
niego robić nie trzeba. Gdzieżeście to wyczytali, 
że Syn Człowieczy był żebrakiem? Alboż mowa 
jego nie była mową mocy? Alboż nie wygnał fa
ryzeuszów z kościoła?”

Wszystko, co się dzieje w naszym życiu chrze
ścijańskim, winno się dziać w imieniu Chry
stusa.

Tu dochodzimy do zasadniczej prawdy o na
szym życiu religijnym, o kościele chrześcijań
skim, w szczególności o kościele ewangelickim.

Kościół ten zwany jest kościołem Słowa Boże
go i kościołem wiary. To jest wielki przywilej, 
wielkie posłannictwo wobec świata i otoczenia. 
To obowiązuje wszystkich wiernych do dawania 
przykładu.

Gdzież jest wiara nasza? Jeśli jest, można ją 
czuć, można być pod jej wrażeniem i urokiem 
— wszak ludzie wiary są zawsze czynni, zawsze 
w pogodnym, a nawet radosnym nastroju, zaw
sze pełni uczucia wdzięczności. Czy taką posta
wę można utożsamiać z energią ludzką i wro
dzonym optymizmem? Nie.

Gdzie leży źródło złego? Gdzie jest wytłuma
czenie naszej bierności i ospałości, naszych nie
powodzeń i klęsk? Ludzie obcy nam wiarą 
utrzymują, że ewangelicyzm — to mędrkowa
nie na tematy religijne, to wielki wysiłek my
ślowy, bo kto wierzy, ten uprawia spekulacje 
w znaczeniu religijnym. Tej fałszywej postawie 
wobec życia ulegają nawet ewangelicy. My tyl
ko chwile świąteczne spędzamy w atmosferze 
wiary, a po nich nastaje sześć dni działania. Czy 
wtedy można mówić za apostołem: Wszystko 
czynimy w imieniu Jezusa Chrystusa?

Wiara — to najbardziej codzienna rzecz. Gdy 
starasz się iść za Jezusem a próbujesz swych sił, 
porwie cię swą mocą i poprowadzi cię nawet 
tam, gdzie nie będziesz mógł okazać swej ener
gii. U niego, w Jego szkole uczymy się wiary: 
polegania na Bogu, mierzenia sił na zamiary 
i pracę, uczymy się modlitwy, w której sięgamy 
do źródła mocy, do Boga Wszechmocnego.

Kościół zaniedbał w domu modlitwę osobistą, 
prywatną i rodzinną, ma garstkę wiernych, 
przystępujących do stołu Pańskiego. Tu jest coś 
niedobrego u nas, tu są braki.

Chrystus dał nam potężny oręż do ręki — 
wiarę, ale wskazał nam także i źródło mocy 
w modlitwie i Sakramencie ołtarza. Niech więc 
cały rok będzie przypomnieniem, że jesteśmv 
na drodze między światem ziemskim a niebie
skim! Niech każde nabożeństwo przypomina 
nam prawdę, że jako kościół wszystko potrafi
my czynić, ale tylko w imieniu Jezusa Chrystu
sa! Daj Boże, abyśmy zaczęli zbożnie działać 
i pracować jako Kościół na chwałę Bożą, ku 
zbudowaniu wiernych i ku pogłębieniu życia 
religijnego. Naszym hasłem na dziś, jutro i na 
zawsze:

Wszystko w Jezusie Chrystusie.

D W A  O S K A R Ż E N I A
MGR W A C Ł A W  IW ASZKIEW ICZ

W roku 1848 pisał Norwid te prorocze słowa: 
„Lecz kto ś w i ę t y c h  praw morderca, 
Ś w i ę t o ś ć  sam utrącą. W kilkanaście lat 
później w „Assuncie” stwierdzał gorzko, że 
„kto nazbyt odkrył, pewno coś zasłonił... Try

buna swoje podnóże ma w mroku. Zbyt popu
larnym afiszów językiem gada się z każdym, 
lecz nie mówi z nikiem”. W „Pieśni społecznej 
cztery stron” analizował nadchodzące niedo
statki życia społecznego, przepowiadał konse
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kwencje oderwania się człowieka od tej „w i a- 
r y tylko w Boga”, przez którą „ r ó w n o ś ć  
jego synów”, od tej miłości, przez którą tylko 
prowadzi „droga do B r a t e r s t w a czy
nów”. Jedyny z pośród wielkich pisarzy pol
skich, który odczuwał niepokojący upadek zna
czenia praw moralnych w życiu społeczeństwa, 
spłycenie myślenia i pośpiech zabijający moż
ność przeżywania prawdy, miał prawo ostrze
gać przed życiem „za panowania panteizmu- 
-druku, pod ołowianej litery urzędem”, miał 
prawo przypominać, że „jedni z nas mijają czas, 
drudzy mu ledwo wyśpieszą!”. W niewielę lat 
później Nietzsche czynił to samo, nierównie sil
niej, „deutsch und deutlich”, z nierównie więk
szym skutkiem. Nietylko „Antychryst”, cała 
twórczość filozoficzna Nietzschego była jedno
cześnie krytyką współczesnego mu społeczeń
stwa i na tym tle — oskarżeniem chrześcijań
stwa.

Oskarżenie to przewija się poprzez wszystkie 
jego dzieła, poprzez „Niewczesne rozważania”, 
„Zaratustrę”, „Poza dobrem i złem”, „Anty
chrysta”, widoczne jest w „Wiedzy radosnej” 
i w „Ludzkie, arcyludzkie”. Oskarżenie to do
tyczy ustanowienia przez chrześcijaństwo sy
stemu wartości w sposób, który uniemożliwia 
trwałe istnienie elit, który na miejsce śmiałych 
i bezwzględnych ludzi stawia jako ideał ludzi 
pokornego serca. Oskarżenie to obejmuje niena
wiść i strach, jaki chrześcijaństwo odczuwa 
przed wiedzą — Nietsche powtarza wiele zarzu
tów, które stawiano przed nim i po nim, ale 
formułuje i takie zarzuty, których nikt przed 
nim tak wyraźnie nie stawiał. Broni on okre
ślonych ideałów społecznych — ideałów właści
wych społeczeństwom o wyraźnie wykształco
nych elitach, społeczeństwom rządzącym się 
prawami biologicznej walki o byt.

Krytyka i oskarżenia Nietzschego są nie do 
pomyślenia bez teorii Darwina, bez poprzedza
jących go filozofów. W „Poza dobrem i złem” 
(rozdz. III, 54) stwierdza, że od Kartezjusza ca
ła nowsza filozofia dokonuje zamachu na dawne 
pojęcie duszy, „to znaczy, zamachu na podsta
wowe założenia nauki chrześcijańskiej”. „Now
sza filozofia, jako sceptycyzm teorii poznania, 
jest skrycie lub jawnie antychrześcijańską”... 
Nietzsche twierdzi, że chrześcijaństwo stawia 
jako wzór społeczny człowieka słabego, że wy
rosło z niewolniczego stosunku do życia, że 
ustanowiło „Sklawenmoral”, moralność niewol
ników. Chrześcijaństwo jest jego zdaniem reli- 
gią lichą w przeciwstawieniu do dostojnego, 
chociaż równie nihilistycznego, buddyzmu.

Sens oskarżenia Nietzschego sprowadza się 
właściwie do dwóch głównych motywów: do 
motywu niewłaściwego ustanowienia etyki i mo
ralności oraz do motywu niewłaściwego wycho
wania społeczeństwa. Oskarżenia te oparte są 
na obserwacji wszystkich dostępnych mu od
mian chrześcijaństwa z położeniem jednak na
cisku na katolicyzm (echa wrogości do katoli
cyzmu znajdują się w „Zaratustrze” w przypo
wieści o ostatnim papieżu i w świecie oślim — 
zwyczaju katolickim włoskim, który kiedyś na

pawał Lutra taką odrazą, a który Nietzsche 
świadomie wprowadza jako obrządek w nowej 
„religii” Zaratustry (IV księga:). Oskarżenia te 
przy całej gwałtowności i pasji nie są pozba
wione sensu, odpowiadają rzeczywistości w tym 
sensie, że istotnie pewne wartości zostały we 
współczesnym mu chrześcijaństwie zaniedbane 
i ukryte, że oficjalna moralność mieniąca się 
„chrześcijańską” była moralnością filisterską, 
namiastką moralności, że chrześcijaństwo nie 
miało nic do powiedzenia w sprawach tak istot
nych i ważnych, jak postawa życiowa mas 
wchodzących w życie społeczne. Nietzsche do
strzegał obojętnienie społeczeństwa na sprawy 
najwyższej wagi, widział jako bystry obserwa
tor ogrom tego niebezpieczeństwa, dlatego wo
łał o nowe tablice, musiał wołać, gdyż stare 
uważał za wygasłe w świadomości społecznej. 
Nie jest tu ważna pozytywna strona twierdzeń 
Nietzschego, rodzaj i treść moralności, jaką 
proponował (a była to moralność bardzo suro
wa, owa „immoralność”) — ważne jest — spo
łecznie ważne — stwierdzenie, że po wielkich 
Reformatorach poraź pierwszy znalazł się ktoś, 
kto miał odwagę publicznie stwierdzić, że chrze
ścijaństwo błądzi, że źle się w nim dzieje. Na 
tę pozytywną rolę Nietzschego słusznie zwraca 
uwagę Emil Brunner, przyznając mu zasługę 
demaskatora błędów i braków współczesnego 
chrześcij ańst wa.

Wiele zarzutów, stawianych chrześcijaństwu 
przez Nietzschego, przebrzmiało — i dlatego nie 
wspominam tu o nich, nie ma potrzeby oma
wiania poglądów wynikających ze specyficznie 
filologicznego nastawienia tego filozofa. Kryty
ka nowoczesnego społeczeństwa, krytyka^ rze
czywistej moralności pseudochrześcijańskiej 
jest aktualna i dzisiaj, nie wszystkie bowiem 
błędy zostały usunięte. Jak często bywa, za
rzuty drugorzędne przesłoniły zarzuty najbar
dziej istotne, polemizowano z twierdzeniami sta
wianymi bardziej pour epater les bourgeois niż 
na serio, było to efektowniejsze, łatwiejsze, sku
teczniejsze — w ten sposób można było po
mijać zarzuty rzeczywiście trudne do odparcia, 
bo trafne.

*

„Niewola — jest to formy postawienie na 
miejsce celu”. Te słowa Norwida przychodzą na 
myśl, gdy czyta się studium Jose Ortei y Gas- 
seta, napisane wprawdzie już w 1930 roku, ale 
tłumaczone i wydawane obecnie — mam na 
myśli (znaną mi z niemieckiego przekładu) 
„Bunt mas”. Jest to drugie oskarżenie chrze
ścijaństwa, oskarżenie wypowiedziane w 50 lat 
po Nietzschem, sformułowane w inny sposób, 
niemniej przejmujące.

Mało w Polsce znany wybitny współczesny 
filozof hiszpański urodzony w 1883, zmarły w 
1955 roku, wychowanek Jezuitów, działał w 
Hiszpanii i w krajach Ameryki Łacińskiej jako 
krytyk zjawisk społecznych. Omawiana tu pra
ca należy do tych, które uzyskały największy 
rozgłos (niemieckie wydanie, którym się posłu
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guję, z 1957 roku ma nakład 90.000 egzempla
rzy).

Podstawowe twierdzenia Ortegi y Gasseta są 
następujące. Decydującym zjawiskiem ostat
nich czasów jest dojście mas do pełnej władzy 
społecznej. Ponieważ jednak masy ze swej isto
ty są niezdolne do kierowania swoim bytem 
i ani nie mogą ani nie wolno im rządzić spo
łecznością, Europa przeżywa jeden z najcięż
szych kryzysów, jakie wogóle mogą istnieć. 
,,Dla obecnego momentu jest charakterystycz
ne to, że przeciętna dusza uświadamia sobie 
swą przeciętność, ale ma bezczelność domagać 
się uznania tej przeciętności za normę i prze
prowadzać to żądanie”. Wbrew rozpowszech
nionym poglądom ten styl życia mas nie jest 
następstwem amerykanizacji, wynika poprostu 
z otwarcia przed masami możliwości życiowych, 
większych od tych, które dawniej miały tylko 
najbardziej nieliczne elity społeczne. W prze
ciwstawieniu do wieku XIX, który uważał 
się za okres doskonałości, epoka dzisiejsza 
nacechowana jest niesłychanie silnym dą
żeniem do osiągnięcia wyższego jeszcze 
poziomu wiedzy, wyższej stopy życia. Nie 
może być więc wcale mowy o jakiejkol
wiek dekadencji Europy, pisanie (Spengler 
i inni) o „zmierzchu Zachodu” jest nieporozu
mieniem, epoka nasza kryje wielkie możliwości, 
a narody europejskie są żywotne bardziej niż 
kiedykolwiek.

Niemniej, stwierdza Ortega y Gasset, typ 
człowieka, który obecnie uzyskuje decydujące 
znaczenie, typ wąskiego specjalisty przypisują
cego sobie prawo arbitralnego wydawania są
dów o wszystkich innych dziedzinach wiedzy 
mimo ich nieznajomości, typ „zadowolonego 
młodego pana”, który uważa, że wszystko mu 
wolno i że świat istnieje dla jego wygody, typ 
ludzi nietolerancyjnych, gdyż ograniczonych, 
jest niebezpieczeństwem dla kultury. Stwierdza 
on, że postęp techniczny przewyższył postęp spo
łeczny, że w masach istnieje obojętność w sto
sunku do wiedzy jako takiej, brak poczucia 
więzi z kulturą, na gruncie której wiedza ta 
wyrosła. Ludzie zażywają pantopan, który na
tychmiast uśmierza ich bóle, ale nie myślą 
o tym, jaki jest mechanizm tworzenia wiedzy 
o doskonaleniu leków, nie chcą uświadamiać so
bie mechanizmu zjawisk kultury. Największym 
niebezpieczeństwem jest jednak wzrost mecha
nizmu państwa, co powoduje gwałcenie twór
czych sił społeczeństwa przez wkraczanie pań
stwa. Społeczeństwo musi żyć dla państwa, 
człowiek — dla maszyny rządowej. Całe życie 
ulega biurokratyzacji. Jako jaskrawy wyraz 
groźby dla życia cytuje one wyrażenie Musso- 
liniego „wszystko dla państwa, nic poza pań
stwem, nic przeciw państwu”. Ortega potępia 
filologów, patrzących w przeszłość i nie rozu
miejących życia, wymyślających fałszywe 
twierdzenia o upadku Europy i nie rozumieją
cych, że poraź pierwszy odczuwa się ciasność 
Europy, jej ograniczenie w dzisiejszych warun
kach technicznych, co jednak prowadzi do two
rzenia w Europie większych całości politycz

nych i gospodarczych, do usuwania tradycyj
nych przegród politycznych i gospodarczych, 
nie do upadku. Krytykuje on romantycz- 
ne pojęcia narodu i państwa, państwo 
i naród traktuje jako wciąż się rozwi
jające i zmieniające instytucje — państwo na
zywa zaproszeniem, jakie jedna grupa ludzi 
skierowuje do innej grupy w celu wspólnego 
wykonania pewnego przedsięwzięcia. Nowo
czesne państwo zdolne do asymilowania w ten 
sposób innych grup przeciwstawia on państwom 
greckim i rzymskim, opartym na innych pod
stawach, polis czy urbs, rządącym się innymi 
prawami. Nacjonalizm piętnuje jako zaułek, w 
którym błądzą narody. Rzeczywistym proble
mem jest fakt, że Europa nie wierzy już w żad
ne normy moralne. W centrum człowieka ma
sowego leży roszczenie życia bez żadnych ogra- 
niczeń, wiązań moralnych. „Jeśli — jak to się 
stało — pominie się grupy będące pozostało
ścią przeszłości — chrześcijan, „idealistów”, sta
rych liberałów itp. — to wśród tych, którzy 
naprawdę należą doi tego stulecia, nie znajdzie 
się żadnego, którego postawa życiowa nie da
łaby się streścić w stwierdzeniu, że wierzy on 
w to, że ma każde prawo i żadnego obowiązku”. 
Ludzie szukają pretekstów do gardzenia warto
ściami duchowymi i do zwalniania się od wszel
kiej odpowiedzialności.

Tak, w najogólniejszych zarysach, przedsta
wia się analiza socjologiczna współczesnego 
człowieka mas, typu powszechnego w Europie 
i Ameryce. Analiza ta nie jest wyjątkiem. Po
twierdza to szereg innych myślicieli i uczonych. 
W Polsce w tym samym czasie (dokładnie: 4 la
ta później) Florian Znaniecki stwierdza że 
współcześnie dominujące typy społeczne (któ
rych wymieniał 4) nie są w stanie zapewnić 
ciągłości naszej cywilizacji, gdyż są do tego spo
łecznie niezdolne, jedynie „ludzie mądrzy a do
brzy” mogą uratować ludzkość przed upadkiem 
kultury, a może i zniszczeniem całego dorobku 
ludzkości. Po II Wojnie światowej szereg stu
diów socjologicznych pogłębiło myśli rzucone 
przez Ortegę i Gasseta, uczeni dorzucili nieje
den rys do charakterystyki podanej przez niego, 
nie zmieniając jednak pesymistycznej oceny 
tego typu ludzkiego, typu coraz silniej domi
nującego nie tylko w Europie czy Ameryce, ale 
i w innych krajach.

W przeciwstawieniu do Nietzschego ani Or
tega y Gaset, ani inni świeccy myśliciele nie 
atakują bezpośrednio chrześcijaństwa, jeśli zaś 
to czynią, to w formie tak pośredniej, ale też 
i tak dotkliwej, jak nasz autor — stwierdzając 
poprostu, że chrześcijanie nie są typem ludzkim, 
z którym by należało się liczyć. Niedawno po
dane przez prasę wypowiedzi przedstawicieli 
narodów kolorowych na protestanckiej konfe
rencji misyjnej potwierdzają spadek atrakcyj
ności chrześcijaństwa dla ludów Afryki i Euro
py — na tle rozbieżności istniejącej między na
uką misjonarzy i praktyką chrześcijan euro
pejskich. Fakty więc, podane przez Ortegę y 
Gasseta, są bezsporne — i one właśnie są tym 
drugim oskarżeniem chrześcijaństwa, oskarże
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niem tym dotkliwszym, że powtarzanym w po
dobnej formie przez wszystkich socjologów i fi
lozofów współcześnie badających to zagadnie
nie.

*

Pisząc w roku 1850 „Pieśń od ziemi naszej” 
zarzucał Norwid zachodowi formalizm prawdy 
i- wnętrzną bez-istotność. Zarzut ten wysuwał 
on pod adresem całej ówczesnej cywilizacji za
chodnio-europejskiej, nie mając jednak na my
śli stanu rzeczy panującego w chrześcijaństwie. 
Była to krytyka cywilizacji, do której w póź
niejszych latach dołączyła się krytyka społe
czeństwa — krytyka, której ostrze godziło jed
nak w szersze kręgi kultury, niż mógł to wtedy 
przypuszczać sam myśliciel. Ten formalizm 
prawdy wyrażał się i dziś jeszcze wyraża w peł
nych świątyniach i pełnych więzieniach, w 
sprzeczności między formalnym praktykowa
niem wiary i faktycznym postępowaniem ludzi, 
i jeśli nawet może być częściowo słuszny ar
gument, że inni ludzie przepełniają kościoły, 
a inni — więzienia, to przecież argument ten 
nie może obalić bezspornego faktu, że „współ
czesne cywilizacje praktycznie sa niechrześci
jańskie (Norwid — Za kulisami), że — co obec
nie widoczne jest silniej jeszcze, niż 100 lat te
mu — wolno, nie popełniając nieścisłości, po
mijać chrześcijan charakteryzując współczesne 
nam typy społeczne.

Oznacza to, że jeśli chrześcijanie istnieją, nie 
stanowią oni tak masowego typu, ich postępo
wanie nie różni się tak wyraźnie od postępo
wania ludzi o innych przekonaniach, aby trze
ba było zastrzegać, że charakterystyka danej 
postawy społecznej nie dotyczy postawy chrze
ścijańskiej. Jednocześnie kongresy religijne 
zgromadzają w Niemczech i innych krajach mi
liony wyznawców, we wszystkich kościołach

chrześcijańskich widać żywy ruch umysłowy 
i starania o przyswojenie myśli chrześcijańskiej 
masom w sposób dostosowany do współczesne
go myślenia. Jednakże, stwierdza Emil Brunner, 
po fazie obojętności w stosunku do Słowa Bo
żego nastąpiła faza całkowitego braku zrozu
mienia i braku jakiegolwiek stosunku — w któ
rej nowoczesny człowiek wogóle dziwi się, że 
można zajmować się takim przedmiotem, jak 
Słowo Boże.

Dwa oskarżenia postawione przez uczonych 
dwóch różnych pokoleń są żywe i aktualne. 
Norwid, którego myśl jest szczególnie dokład
nym ujęciem tego problemu, dostrzegał z całą 
ostrością ten niedostatek, a jeśli nie wszystkie 
zarzuty kierował pod adresem Kościoła, 
to przecież dobrze wiedział, jak pogański 
jest nasz świat. Wiedział on więcej jeszcze: dla
czego tak się dzieje, z jakiej przyczyny dotych
czas nie złamano Krzyżem „barbarzyńskiego 
kodeksu” rzymskiego. To jednak, co wiedział — 
i wiedzą — jednostki, nie stało się świadomością 
mas i to, że tak jest, dowodzi niewłaściwości 
metod działania Kościoła.

To jest najbardziej istotne zagadnienie — 
bez porównania ważniejsze, jak stwierdzenie 
faktu, że wzrasta lub spada liczba osób przy
stępujących do sakramentów czy uczęszczają
cych do kościołów. Formalny autorytet kleru — 
tam, gdzie istnieje — nie zastępuje nigdy praw
dziwie chrześcijańskiego stosunku do życia, sto
sunku, wykluczającego powstawanie postaw 
społecznych charakteryzowanych przez Nietz
schego czy Ortegę y Gasseta. Dlatego tak wielki 
nacisk kładzie Brunner na to, aby każdy chrze
ścijanin realizował swoje zasady w codziennym 
życiu, aby w pełni odpowiedzialności za swe po
stępowanie starał się przełamywać Krżyżem po
gaństwo naszego życia. To jednak, w jaki spo
sób należy to robić, wymaga osobnego omówie
nia.

M Ł O D Z I E Ż
ERIC DARDEL

Młodzież... Co myśli młodzież? Czego chce? 
Jakie gotuje sobie jutro? Prasa, co pewien 
czas, podsuwa starszym jakąś ankietę na te
mat młodzieży. Czy należy to uważać za nie 
wskazane? Czy nie należy żywiej interesować 
się zagadnieniami, które młodzież sama chce 
rozwiązać, jak również pytaniami, które stawia 
wobec życia? Ale przy organizowaniu ankiet 
popełnia się szereg niezręczności, zdradza się 
własną nieumiejętność obserwacji.

Trzeba być bardzo pewnym siebie by są
dzić, że da się zamknąć w kilku formułkach 
rzeczywistość tak złożoną, tak wibrująca ży
ciem jak sprawa młodzieży. Ale jak uniknąć 
dialogu głuchych, jak uniknąć tego, by ludzie, 
którzy zajmują się sprawami młodzieży, byli 
pozbawieni szacunku dla niej, nie traktując se
rio jej doniosłych zagadnień? Jak można mieć 
nadzieję, że nastąpi porozumienie? „Za naszych 
czasów”... mówimy przy każdej sposobności,

,,robiliśmy to lub tamto”. Przestańmy się upa
jać kadzidłem, które spalamy dla samych sie
bie. Postarajmy sie orlmówić sobie rozkoszy 
uprawiania nieżyczliwości. Zaniechajmy sloga
nu o „przewrotności wieku młodzieńczego”, bo 
to iest obraza prawdy.

Ci dorośli, którzy dzięki swojemu zawodowi 
obcują z. młodzieżą, nie mogą absolutnie podpi
sać się pod tym sloganem. Młodzież dzisiejsza 
odznacza się odwagą, jest równie zdrowa, rów
nie czysta jak ta z naszej epoki. Wykazuje wię
cej powagi i lojalności, niż myśmy jej mieli, 
kiedy sami należeliśmy do środowiska młodzie
ży beztroskiej i marnotrawnej. Młodzież dzi
siejsza ma swój własny sposób życia, jest swo
iście o życie zakotwiczona, posiada szczególną 
wrażliwość na to co ją otacza. Posuwa się na
przód po drodze życia, krokiem niepewnym 
i często ulega nastrojowi przygnębienia i smut
ku, który miewa dla niej urok nieodparty. Zda
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rza się, że się rozczarowuje i wtedy ładunek 
zapału, właściwy młodemu wiekowi, wybucha 
w nastrojach rozpaczy lub buntu. Brak decyzji, 
melancholia albo niepohamowana gwałtowność 
są to oblicza tej samej choroby, choroby nasze
go stulecia, która atakuje młodzież od zew
nątrz. Znudzenie jest chorobą duszy łączącą 
się często z drugą chorobą — metafizyczną — 
której ulega umysł — rozpaczą. To jest zagad
nienie dzisiejszej młodzieży. Strzeżmy się aka
demickiej, suchej terminologii, w przypadku, 
kiedy mamy do czynienia z zwątpieniem w du
szy człowieka, które jest prawdziwym drama
tem ludzkiego istnienia.

Młodzież, wchodząc w życie, napotyka na 
świat już zorganizowany, z jego prawami i wy
godnictwem stworzonym przez starszych dla 
siebie. Rytm życia dorosłych zasadniczo różni 
się od ich dotychczasowego trybu życia. To, na 
czym się opierają zdobycze życiowe dorosłych, 
ma w sobie coś surowego, sztywnego i nieludz
kiego, co młodzież odstręcza i zniechęca. Do
rośli wierzą lub udają że wierzą, że ich świat 
jest w ścisłej łączności z dobrem, tak, że brak 
uległości i posłuszeństwa ze strony młodych 
uważa się za bunt przeciw dobru. Jednocześnie 
młodzież ze swej strony zbyt może pochopnie 
wnioskuje, że świat do którego wchodzi jest 
błotnistą kałużą, w której tęchnie egoizm i ru
tyna. Uprzedzenie spotyka się z uprzedzeniem, 
pokolenia przeciwstawiają się sobie, zderzają 
się z sobą i ranią wzajemnie. Trzeba by przy
pomnieć piękne słowa Kierkegaarda z jego 
dzieła „Czystość serca”, w którym cytuje mą
drą wypowiedź z Księgi Kaznodziei Salomono
wego: „Na wszystko przychodzi czas” — i do 
tych słów autor dodaje „jest czas pięknego 
kwitnienia łąk wzdłuż strumieni, zasłuchanych 
w miłosną pieśń źródła, ale jest i inny czas, kie
dy się więdnie i przechodzi w zapomnienie. 
Jakże więc mogą „prawdy” obu tych okresów 
znaleźć możność porozumienia się wzajemne
go... „Jedynie więc pojęcie wieczności jest 
pojęciem nie tracącym aktualności, zawsze jed
nakowo ważne, zawsze istotne, mające zawsze 
dla wszystkich jednakową cenę, niezależnie od 
wieku ludzi. Wobec wieczności starzec nie jest 
ani trochę mądrzejszy od młodzieńca.”

To samo słowo, które w ustach młodych jest 
prawdą, w ustach ludzi dojrzałych nie wyraża 
tej samej prawdy. I znów mówi Kierkegam 1 — 
„w młodości, kiedy się lubi chodzić na bale, 
można być bardzo zasmuconym, kiedy tej przy
jemności trzeba, dla jakichś względów, sobie 
odmówić. Ale kiedy siwizna przyprószy skronie, 
łatwo i obojętnie można zrezygnować z tej przy
jemności”.

„Obojętnie”! Niejasność tego twierdzenia 
przyciemnia tę rzekomą mądrość. Obojętność 
potwierdza to, że człowiek z wiekiem się zmie
nia ale nie znaczy to bynajmniej, by się stawał 
mądrzejszy. Obojętne odnoszenie się do prze
szłości nie chroni człowieka ani od trosk ani 
nawet od gwałtownych przeżyć w teraźniejszo
ści. Ta mądrość którą się wiek dojrzały chlubi, 
ten dosyt pełen obojętności, prowadzi do fałszy

wego ujęcia tej prawdy życiowej wobec wiecz
ności, że młodość w swoim rozkwicie pulsuje 
życiem i radością. Jedynie to co jest wieczne 
w nas może pogodzić w jednym jestestwie mą
drość umysłu, który dojrzewa z wiekiem, z mło
dością serca, które potrafi patrzeć na młodzież 
oczami zdolnymi do ujrzenia jej taką, jaką dziś 
jest.

Przejście od dzieciństwa do wieku młodzień
czego jest wielkim wstrząsem dla istoty ludz
kiej, która nagle przenosi się ze swojego świata 
do świata nastawionego na wszystko co łączy 
się z pojęciem przyszłości, wyrachowania, chłod
nej kalkulacji, uprzedzeń, zamiarów i projek
tów. Sytuacja wymagająca stałego pamię
tania o obowiązkach, o tym świecie 
rozsądnym zabraniającym zatrzymania się 
w tej teraźniejszości pełnej przyjemności 
bytowania, pociągającej swoim czarem. „Moral
ność obowiązująca” nakazuje zapewnić sobie 
bezpieczeństwo aby żyć albo służyć dobru spo
łecznemu. Przejście to jest niebezpiecznym do
świadczeniem. „Wielkość”, nagle wyrzucona z 
czasu teraźniejszego, w którym nie wolno pozo
stawać z opóźnieniem, jest często zastępowana 
„małością” i absurdem, które czekają na nowe 
pokolenie.

Młodzież reaguje na to często jeszcze więk
szym zapamiętaniem się w fantastycznych ma
rzeniach, ze szkodą „obowiązującej moralności”. 
Sytuacja na prawdę tragiczna, a nie tylko in
teresująca! Nie ma tu miejsca na przymykanie 
oczu, na niezdecydowanie, na „jakoś to będzie”! 
Trzeba patrzeć śmiało i jasno i stanąć frontem 
do zagadnienia.

Obok bezładnych i gwałtownych objawów 
poszukiwania wolności dla człowieka, obok wal
ki z pojęciami moralnymi, widzi się dziś wy
raźną tęsknotę za prawdziwą moralnością, bar
dziej autentyczną i mocniejszą, niż tysiące zja
wisk, którym dajemy miano moralności. Czy 
my jesteśmy zdolni dojrzeć ją i zrozumieć? Na
sze porażki i nasza małość nie powinny prze  ̂
szkodzić młodzieży czekać z wiarą na chwilę, 
kiedy prawda się im objawi i kiedy będą mu
sieli zająć stanowisko.

Poprzez niedoskonałość naszego życia, wie
my, że Bóg toruje sobie drogę do naszych serc. 
ON nie przychodzi do młodych, w dzisiejszych 
czasach, w postaci wyuczonej lekcji, ale obja
wia się im w błysku świadomości swego real
nego istnienia, co raz przejęte przez serce na
daje życiu właściwy sens. Wtedy ludzie, jakby 
nie byli przeżarci nihilizmem, przeczuwają w 
tym objawieniu, zesłanym im przez Chrystusa 
światło, które oświecać będzie drogę ich życia. 
Od tej chwili teraźniejszość wokoło przestaje 
im się wydawać grzeszna i bezmyślna a przy
szłość chłodnym rachunkiem przyszłych zy
sków. Radość wlana ze źródeł wieczności do 
duszy człowieka zasila ją w każdej epoce jego 
życia nowym zasobem energii młodzieńczej. 
(Wg. art. w „Le Christianisme au XX-e Siecle” 
1957, Nr 22.)
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Ewangelickie tradycje rodu Mikołaja Reja z Nagłowic
OPRAĆ. KS. B. TRAND A

Mikołaj Rej znany jest ogółowi jako ojciec 
piśmiennictwa polskiego, autor „Krótkiej roz
prawy między trzema osobami, panem, wójtem 
i plebanem”, „Żywota człowieka poczciwego”, 
czy „Zwierciadła”. Dzięki swemu umiłowaniu 
ojczyzny i talentowi stworzył podstawy pol
skiej literatury, jak mówi Ignacy Chrzanow
ski — dał jej życie: żywą treść i żywą formę. 
Miłość ojczyzny była dlań ostrogą do podjęcia 
dzieła, do którego z wykształcenia nie był pre
destynowany. Ważniejsze jednak niż wykształ
cenie okazały się talent i poczucie potrzeby, 
wyrażone w znanym dwuwierszu:

A niechaj narodowie wżdy postronni znają,
że Polacy nie gęsi, iż swój język mają.
Stosunkowo dobrze znany jest Rej również 

od strony utworów religijnych, jak „Postylla”, 
czy „Psałterz”. Do działalności na tym polu też 
nie był predestynowany z wykształcenia, ale 
uczucie religijne i poczucie potrzeby jak 
w pierwszym przypadku, tak i tutaj zdecydo
wały o podjęcie dzieła, a talent sprawił, że 
podjął je z powodzeniem. Przekład „Psałterza” 
jeszcze dziś uderza nas pięknem języka, a ja
kie wywarł wrażenie na współczesnych świad
czy dar w postaci całej wsi Temerowce, ofiaro
wanej poecie przez Zygmunta Starego.

W kościele ewangelicko-reformowanym w 
Warszawie znajduje się tablica pamiątkowa, po
święcona „Pamięci Mikołaja Reja z Nagłowic, 
ojca piśmiennictwa polskiego, szermierza Ko
ścioła Reformowanego, głosiciela prawd ewan
gelicznych w Polsce, Postylli, Psałterza i wie
lu innych dzieł autora”. Tablica ta wskazuje 
na najmniej znaną stronę sylwetki Reja, mia
nowicie na jego działalność jako ewangelika. Nie 
tylko zresztą sam Mikołaj dobrze zasłużył się 
idei reformacyjnej w Polsce, bowiem znane są 
dokumenty, które świadczą o ożywionej dzia
łalności jego potomków, którzy godnie konty
nuowali dzieło swego wielkiego ojca i dziada. 
Celem naszego artykułu jest przedstawie
nie właśnie tej strony działalności poety i ie^o 
potomków.

Okres reformacji zwany jest w Polsce jej 
złotym wiekiem. Niemała w tym zasługa idei, 
przenikających do naszego kraju z zachodu, 
z Wittenbergi i z Genewy, które poruszywszy 
umysły Polaków, spowodowały ożywczy fer
ment. Wszystko, co w narodzie było zacnym, 
inteligentnym i przystępnym religijnemu uczu
ciu uważa Bobrzyński — z ruchem tym się 
połączyło i za Zygmunta Augusta zdawało się 
na chwilę, iż Polska przestanie być krajem ka
tolickim. Miał nasz kraj wówczas żywy kontakt 
z Zachodem i wolna myśl ludzka znajdowała 
również tutaj podatny grunt, przygotowany już 
w pewnym stopniu wpływami, jakie wywarł 
husytyzm. Wśród przedstawicieli wolnej myśli 
i zwolenników „szczerego Słowa Bożego” — jak 
mawiano — nie zabrakło Mikołaja Reja. Oddał

swój talent i siły na usługi reformacji. Był jed
nym z tych szermierzy, którzy stanęli najwcześ
niej do walki o przemiany w Kościele w duchu 
biblijnego chrześcijaństwa. Słowem i czynem, 
pełen niegasnącego zapału brał udział w ruchu 
reformacyjnym. Ten zapał i oddanie się spra
wie było właściwe tak Mikołajowi, jak i jego 
potomkom. Prawie do połowy XVII w. nie by
ło w Polsce ani jednego Reja z Nagłowic, któ
ry by nie był ewangelikiem.

Poeta, będąc czynnym krzewicielem idei re
formacyjnej, brał udział w synodach i to jako 
osoba znaczna, o czym świadczą zachowane ak
ta synodów małopolskich, ogłoszone przez Dal- 
tona, w których to aktach nazwisko jego figu
ruje na pierwszym miejscu pośród szlachty, za
raz po wykazie kaznodziejów. W akcie synodu, 
który miał miejsce w Secyminie w domu Sta
nisława Szafrańca w roku 1556 obok Reja wi
dzimy takie nazwiska, jak: Z. Myszkowski, S. 
Lasocki, H. Filipowski, J. Gnoiński, A. Trzecie-
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ski i in. Powtórnie spotykamy nazwisko jego 
w akcie synodu w Książu, 28 lipca 1558 roku. 
Znamy przynajmniej cztery zbory przez niego 
erygowane, a to w Nagłowicach, w Okszy, 
w Rejowcu i w Popkowicach. W niektórych 
zborach, jak w Okszy, budował nowy kościół, 
a w innych, jak w Nagłowicach, przejmowano 
kościół katolicki.

Spośród trzech synów Mikołaja każdy dał 
początek oddzielnej gałęzi. Mikołaj gałęzi li
tewskiej , Krzysztof lubelsko-wielkopolskiej, 
a Andrzej Krakowskiej.

Na Litwie, w początkach XVII w. znajduje
my Mikołaja Reja, prawdopodobnie wnuka po
ety. Ufundował on zbór w Rohozinie w pow. 
orszańskim. Zbór ten przetrwał przynajmniej 
do roku 1645, kiedy to opiekę nad nim sprawo
wał Jan Drucki Sokoliński. W roku 1662 pa
tronką zboru była wdowa po owym Mikołaju, 
Jadwiga.

O samym Mikołaju, synu poety, nie mamy 
wiadomości, natomiast obydwaj jego bracia, 
Krzysztof i Andrzej znani byli jako działacze 
ewangeliccy. Krzysztof został wybrany w ro
ku 1581 na poważną godność seniora świeckie
go. W owym czasie obok superintendenta, se
niora wybieranego spośród duchownych, powo
ływano jednego lub dwóch seniorów świec
kich, których obowiązkiem było stawać w obro
nie współwyznawców. Spośród innych godno
ści, które przypadły Krzysztofowi znamy wy
bór jego i Marcina Broniewskiego jako delega
tów do króla, mających mu przedstawić „gra- 
vamina,, ewangelików. Ponadto w roku 1599 
w czasie konfederacji dyssydentów z dyzuni- 
tami został wybrany jako jeden z tzw. prowi
zorów, mających się opiekować wszystkimi nie
katolikami w Polsce. Na godność tę wybierano 
ludzi bardzo znacznych, albo zasłużonych dla 
wyznania. Widać więc, że Krzysztof musiał na
leżeć do tych zasłużonych, co zresztą znajduje 
potwierdzenie w zachowanych aktach synodal
nych z owego czasu, w których spotykamy je
go nazwisko.

Andrzej Rej, dziedzic Nagłowic i Slęczyna, 
był równie energicznym działaczem ewange
lickim. Brał udział we wszystkich ważniej
szych synodach w końcu XVI w. W roku 1591 
uczestniczył w zjeździe ewangelików w Rado
miu, z powodu zniszczenia Brogu — kościoła 
ewangelickiego w Krakowie, oraz w Wilnie 
w roku 1599, gdzie razem ze swym bratem, 
Krzysztofem, został wybrany prowizorem.

Najwybitniejszą rolę polityczną po Mikołaju- 
poecie odegrał jego wnuk, syn Krzysztofa, An
drzej Rej, założyciel gałęzi wielkopolskiej. Był 
on sekretarzem króla Władysława IV i dwo
rzaninem pokojowym. Swe wysokie stanowisko 
wykorzystywał już na sejmie w roku 1632 
do obrony ewangelików. W roku 1636, kiedy 
Władysław IV postanowił przenieść ciało swej 
ciotki-ewangeliczki, Anny Wazówny, a sam, 
jako katolik nie mógł wziąć udziału w uroczy
stości ewangelickiej, reprezentowany był przez 
trzech panów ewangelickich, Krzysztofa Ra

dziwiłła, hetmana wielkiego i wojewodę wi
leńskiego, Zygmunta Guldensterna, starostę 
sztumskiego i Andrzeja Reja, starostę libuskie- 
go. Andrzej pełnił ponadto ważne funkcje pań
stwowe, będąc posłem Rzeczypospolitej do za
warcia traktatu z carem Michałem Fiodorowi- 
czem, oraz jako poseł Rzeczyspolitej do Danii, 
Szwecji i Holandii w 1637 roku. Poza działal
nością państwową i on odznaczył się na polu 
ewangelickim.

Inny wnuk poety, Mikołaj, syn Andrzeja, w 
gałęzi krakowskiej, popierał materialnie wy
dawnictwa ewangelickie, w roku 1618 wydał 
swym nakładem „Obronę zgody ewangelickiej”. 
Jako obrońca wiary na sejmach i synodach o- 
trzymał na synodzie w Okszy 27 kwietnia 1633 
specjalne podziękowanie synodu. Czytamy w 
ósmej konkluzji: „Pochwałę i podziękowanie... 
za promocyą gorliwą odprawowania służby Bo
żej przy boku swym podczas koronacyi w Kra
kowie odnieśli JP. Mikołaj Ossoliński, Marcin 
Rej i Stanisław Żeleński.

Jeśli chodzi o następne pokolenia, to zachodzą 
trudności z ustaleniem stopnia pokrewieństwa. 
Tym niemniej, znajdujemy jeszcze wielu Rej ów, 
potomków Mikołaja, wymienianych jako dzia
łaczy. Warto wspomnieć Marka Reja, prawdo
podobnie wnuka wspomnianego wyżej Krzy
sztofa, który odznaczył się na sejmie w 1632 r. 
jako obrońca wiary. W roku 1634 został obrany 
seniorem lubelskim. Przez szereg lat widzimy 
Marka jako uczestnika synodów dystryktowych 
lubelskich i prowincjonalnych małopolskich, 
przy czym na niektórych wybierano go na naj
wyższą godność honorową, dyrektora synodu.

Syn Marka, Bogusław, był nie mniej czynnym 
ewangelikiem, co warto tym bardziej podkre
ślić, że wypadło mu żyć w czasie szczególnie dla 
ewangelików trudnym, po potopie szwedzkim, 
za Sobieskiego i Sasa. Jako miecznik ziemi 
chełmskiej brał udział w szeregu synodów, a w 
roku 1685 został wybrany dyrektorem synodu 
w Radzięczynie.

Długi szereg Rej ów, wyznawców i szermierzy 
ewangelicyzmu zakończył się w końcu XVII w. 
Częściowo wygaśli, częściowo zaś przyjęli kato
licyzm. Trudno nam dziś, z tak odległej pers
pektywy poznać i ocenić okoliczności, w jakich 
odbyło się przejście niewygasłych Rej ów do ka
tolicyzmu. Wiadomo jednak, że na przykład N. 

Rejowa, prawdopodobnie wdowa po Jerzym 
(gałąź krakowska), była patronką zboru w Ok
szy, który przestał istnieć w roku 1676, skąd 
można wnosić, że razem z dziećmi przyjęła ka
tolicyzm. Jest rzeczą zrozumiałą, że przyczyny 
odpadnięcia od ewangelicyzmu niewygasłych 
gałęzi rodu Rej ów były te same, które spowodo
wały ogólny upadek reformacji w Polsce i od
padnięcie tylu innych znakomitych rodów pol
skich. Reformacja polska nie była ruchem na 
wskroś religijnym, który by niósł ze sobą prze
miany społeczne i polityczne jako wtórne, to
warzyszące. Sytuacja w Polsce miała charakter 
inny, niż w krajach zachodnich. Tu idee reli
gijne były właśnie nurtem towarzyszącym. 
Tym nie mniej były. I one to okazały się na tyle
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trwałe że kontrreformacja nie była w stanie 
całkowicie ich zdusić. Przede wszystkim dla tej 
przyczyny reformacja u nas nie poszła w lud, 
ani nie zdołała zapalić myśli i uczuć dostatecz
nej ilości swych wyznawców do tego stopnia, 
by gotowi byli do wszelkich ofiar.

Stanisław Baliński

W Y Z N A N I E
K rólestw o  m oje nie jes t  z tego świata.
Gdzieś, ponad nami, inny św ia t szeleści 
I strąca czasem, jak  zapow iedź lata,
Liście oliwne na w y d m y  boleści.

Ludzie chw yta ją  rękami drżącymi  
Liliowe p łatki i szepcą pacierze,
I wierzą znowu w  spełnienie na ziemi 
K rólestw a swego. I ja z nimi wierzę.

Wierzę w  świat lepszy  i w ierzę  w  świat n o w y , 
I w  burzę serca, co wolnością dyszy ,
I w  świat, co znajdzie sekret w spólnej m ow y ,  
i w  noc, co straci w ieczny sekret ciszy.

Wierzę, że p rzyjdz ie ,  wierzę, że jes t  blisko  
i razem  z tym i, k tórych ufność splata, 
Powtarzam: wierzę... A  pomimo w szy s tk o , 
Królestw o m oje  nie jes t  z tego świata.

Podróż dr Marcina Lutra do Wormacji
FILIPEK

na Sejm
Było to dnia 24 m arca 1521 roku. W m ieszkaniu L u tra  

zjaw ił się poseł cesarski K acper S turm  i wręczył mu 
pozew następującej treści:

„My Karol, z łaski Bożej powołany cesarz rzymski, 
Augustus itd .”.

„Mężu szanowny, kochany, pobożny! Nam, i Stanom  
świętej Rzeszy niemieckiej, tu ta j zebranym , upodobało 
się w spraw ie śledztwa dotyczącego nauki i ksiąg, k tó re  
przez n ie jak i czas od Ciebie wychodziły, zawezwać Cię 
do Nas, i nadać Ci d la zabezpieczenia osoby Twojej 
podczas podróży do Nas i napow rót na m iejsce pobytu 
Twego, Nasz i państw a rym skiego żelazny list, k tóry  Ci 
równocześnie przesyłam y. Życzymy sobie, abyś od razu

wybrawszy się w drogę w przeciągu dwudziestu jednego 
dnia, k tóre Ci Naszym listem  żelaznym wyznaczamy, 
z pewnością przybył do Nas i żadnym  sposobem przy
być nie omieszkał. Żadna się Ci tu  n ie  stanie krzyw da 
ani niepraw ość; My bowiem stanowczo Naszego listu  
żelaznego przestrzegać będziemy. Po Tobie zaś spodzie
wamy się, iż wezwaniu Naszemu koniecznie zadosyć 
uczynisz. Taka jest stanowcza wola Nasza.

„Dano w  cesarskim  mieście Naszym, W orm acji
6. dnia miesiąca m arca roku 1521. W roku panow ania 
Naszego drugim.

KAROL.”

Dr Marcin Luter w drodze na sejm do Wormacji
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„Ż rozkazu P ana mego podpisałem  A l b r e c h t ,  
kardynał Moguncyi, arcykanclerz — M ikołaj Z w y  1.”

L ist żelazny, k tóry  do powyższego pozwu dołączono 
był zatytułow any:

„ S z a n o w n e m u ,  k o c h a n e m u  N a s z e 
m u  i p o b o ż n e m u  D o k t o r o w i  M a r 
c i n o w i  L u t r o w i ,  z a k o n u  a u g u - 
s t i a n i n o w  i.”

„My Karol, tego im ienia P iąty, z łaski Bożej pow oła- 
ny cesarz rzymski, Augustus, k ró l Hiszpanji, królestw a 
obu Sycylij, Jerozolimy, Węgier, Dalmacji, Kroacji, 
arcyksiąże Austrii, książę Burgundii, h rabia H abs
burga, F landrii, Tyrolu Ud.”

On, k ró l ty lu  narodów  pow iada dalej, iż wezwał do 
siebie niejakiego augustianina, im ieniem L utra, tudzież 
iż do wszystkich książąt, panów, przełożonych m iast 
i innych osób w ydaw a rozkazy, aby się do powyższego 
listu żelaznego stosowali. Inaczej bowiem podpadliby 
karze cesarza i państw a.

Głowa kościoła w yklęła L utra, a  cesarz wzywa go do 
W orm acji jako „szanownego, kochanego i pobożnego 
m ęża”. Powyższy sposób ułożenia żelaznego listu m iał 
uspokoić um ysł L u tra  i przyjaciół jego i pozbawić ich 
wszelkiej obawy.

W ażna była to chwila dla reform atora. Przyjaciele 
jego ogarnięci trw ogą o jego życie, drżeli.

L u te r napisaw szy list do Langego, w  k tórym  pow ia
domił go, iż w czw artek lub p ią tek  stanie w  Erfurcie, 
pożegnał się ze swymi przyjaciółm i w dniu  2. kw ietnia. 
Do M elanchtona powiedział: „Gdybym ja nie powrócił 
i n ieprzyjaciele odebrali m i życie, to ty nie poprzesta
w aj nauczać i nie daj się od praw dy Bożej oderwać. 
Gdy ja już nic więcej n ie będę mógł działać, to na 
m iejscu m ojem  działaj ty! Byłeś ty tylko żył, o śmierć 
m oją m niejsza”. Poczem poruczywszy -się 'Opiece Bożej, 
wyruszył z W ittenbergi. Bada m iasta podarow ała m u 
skrom ny powóz z półciennem  pokryciem, które można 
było podnosić i opuszczać w razie niepogody. Przed 
powozem jechał herold cesarski na  koniu w urzędo
wym m undurze, ozdobionym w godło cesarskiego orła. 
a obok niego postępow ał sługa na koniu. W powozie 
siedzieli: Luter, Schürf, Am sdorf i Suaven. Zwolen
nicy Ewangelii i m ieszczanie W ittenbergi podnosili 
m odły i w estchnienia do Pana, lejąc żałosne łzy.

L u ter spostrzegł niebaw em  iż tylko złowrogie prze
czucia przejm ow ały um ysły wszystkich napotkanych 
ludzi. W L ipsku nie wyświadczono mu żadnych hono
rów, podano m u tylko według zwyczaju puchar wina. 
W N aum burgu spotkał pewnego duchownego, odzna
czającego się pobożnością i powagą umysłu. Ten prze
chowywał starannie obraz Savonaroli, k tó ry  na rozkaz 
papieża A leksandra VI. jako wyznawca Ewangelii 
Chrystusowej w  r. 1498 w e Florencji, został na stosie 
spalony. Poczciwy księżyna oddając obraz w  ręce L u tra  
chciał go ostrzec i zastraszyć. L u ter powiedział: „Po- 
dobnem i przepowiedniam i próbuje szatan odwieść mię 
od tego, abym  przed sejmem praw dy Bożej nie wyznał. 
Widzi on bowiem, że przeto królestw o jego ucierpi”.

W N aum burgu doznał L uter gościnnego przyjęcia 
w domu przełożonego m iasta i przenocował tam. W ie
czorem następnego dnia przybył do W ejm aru. Ledwie 
że tam  gospodą stanął, gdy ze w szystkich stron doszedł

do jego uszu krzyk. „Patrzcie” zawołał nań herold. 
L uter spojrzawszy, u jrzał posłów cesarskich, którzy po 
wszystkich ulicach m iasta p rzybijali w yrok cesarski, 
wzywający ludność do w ydania ksiąg L u tra  w ręce 
władz m iejskich. L u ter zrozum iał cel tego zarządzenia. 
Miało go to zastraszyć, a gdyby nie staw ił się na sejm, 
wydanoby w yrok w  jego nieobecności. Strwożony 
herold zapytał L u tra : „Czy i tak  dalej pojedziecie?” 
„Tak jest” — odpowiedział L uter — „choćby po w szyst
kich m iejscach w yroki przeciwko m nie ogłaszali, ja  
jednak po jadę dalej. Żelazny list cesarza zabezpiecza 
mi pochód.”

W W ejm arze m iał L u ter posłuchanie u księcia Jana, 
b ra ta  elektora saskiego, k tóry  baw ił w tern mieście. 
Książe wezwał go żeby wygłosił kazanie. L uter czyniąc 
tem u w ezwaniu zadość, mówił z w ielkim  zapałem. Mię
dzy słuchaczam i znajdow ał się pew ien franciszkanin 
imieniem Jan  Voit, k tóry  tak  przejął się nauką L utra, 
że dwa la ta  później w ystąpił z k lasztoru i został profe
sorem teologii w W ittenberdze. Zadowolony książę Jan  
zaopatrzył L u tra  w  pieniądze potrzebne m u  do podróży.

Z W ejm aru udał się L u ter do E rfurtu , m iasta, w  k tó 
rym  spędził swoje młodzieńcze lata, i gdzie m iał spot
kać się ze swym przyjacielem  Langiem, do którego p i
sał przed w yjazdem . Gdy zbliżali się do wioski Mora 
oddalonej trzy ido czterech godzin drogi do m iasta, 
zauważyli grom adę jeźdźców na koniach, którzy je 
chali naprzeciw. Początkowo nie wiedzieli czy to  są 
zwolennicy L u tra  czy przeciwnicy. Gdy zbliżyli się 
usłyszeli głośne słowa pow itania Lutra. Byli to człon
kowie senatu, k tórych  było około 40, a na przedzie je 
chali, K rotus rek to r wszechnicy, Eoban Hesse p rzy ja- v 
ciel M elanchtona, zw any przez L u tra  księciem  wiesz
czów, Eurycyusz K orda i Jan  Draoo. Gdy w jechali do 
m iasta. Erfurtczycy wyszli na ulice w ydając głośne 
okrzyki radości i wszyscy chcieli widzieć człowieka, 
k tóry  w ypow iedział w ojnę papieżowi. Justus Jonasz 
rektor, k tó ry  prow adził orszak na pow itanie Lutra, 
zbliżył się do niego i prosił, żeby L u ter by ł łaskaw  
pozwolić na tow arzyszenie jem u  do W ormacji. L uter 
zgodził się na to, i to było pierw sze ©potkanie dwóch 
nauczycieli, k tórzy później aż do śmierci pracow ali 
wspóilnie nad odnowieniem  kościoła Chrystusowego. Do 
pochodu przyłączył się rów nież b ra t L u tra  razem  
ze 'swoim przyjacielem  z la t młodości. L u ter zajechał 
w E rfurcie do k lasztoru  augusitianów, gdzie kiedyś 
w skrom nej kom órce w roli zakonnika ,przeżył w ew 
nętrzną walkę, k tó ra  była początkiem  reform acji. L an 
ge p rzy ją ł go z radością, lecz Usingen i k ilku  starszych 
braciszków  ©poglądali n a  niego z oziębłością. Zw olen
nicy L u tra  prosili, żeby wygłosił kazanie, co było 
wzbronione. H erold jednak zgodził się n a  usilne p roś
by otoczenia.

W niedzielę po W ielkiej Nocy kościół augustiański 
w Erfurcie był przepełniony. Ten .sam braciszek, k tóry  
kościół ten  zam iatał, drzwi jego o tw ierał i zamykał, te 
raz w stąpił na am bonę a otworzywszy Biblię czytał: 
„Pokój Wam! a to rzekłszy ukazał im ręce i bok swój” 
(Jan 20, 19 i 20). „Wszyscy filozofowie, doktorowie 
i autorow ie usiłowali cię nauczać drogi, k tóraby  czło
w ieka do pobożności doprowadziła, ale jako widzimy 
niewiele w skórali”.

„Szczera i praw dziw a pobożność na dwojakich za
sadza się uczynkach. Na obcych, a te  są praw dziw e i na
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własnych, k tóre nie m ają  znaczenia. Tym się tłu m a
czy, że jeden buduje kościoły, drugi odbywa pielgrzym 
ki do świętego Jakuba, lub świętego P io tra; trzeci pości 
lub zm awia m odlitwy, chodzi boso i -tym podobne. T a
kie uczynki nic nie znaczą i należy je koniecznie w y
korzenić. Ale Bóg obrał -sobie męża, P ana Jezusa C hry
stusa a ten śmierć zwyciężył, grzech w niwecz obrócił 
i zburzył otchłanie piekła. Szatan m yślał, że moc swoją 
nad Panem  wykona, gdy będzie m iędzy złoczyńcami 
powieszony i um rze śmiercią najhaniebniejiszą w  m ę
kach, k tó ra w  obliczu Boga i ludzi jest przekleństwem . 
Lecz bóstwo P ana naszego Jezusa C hrystusa było s il
niejsze, tak że śmierć, grzech i piekło zostało poko
nane”.

N araz wszczął się hałas, wyższa galeria zaczęła 
trzeszczeć i  strach ogarnął słuchaczy, aby isię nie za
łam ała pod ciężarem zgromadzonych tłum ów . Pow stał 
popłoch koło drzwi, gdyż niektórzy chcieli jak  n a jp rę 
dzej w ydostać się z kościoła. Kaznodzieja zam ilkł na 
chwilę, potem  wyciągnąwszy rękę powiedział: „Nie bó j
cie się, żadnego nie m a tu  niebezpieczeństwa, to tylko 
szatan przeszkadza mi, abym  nie głosił Ewangelii, ale 
to m u się nie uda”. Po tych słowach zatrzym ali się ci 
co chcieli opuścić kościół, zapanow ała cisza a L uter 
mówił dalej.

W kazaniu  tym  n ie  w spom niał L u ter ani słówkiem
0 sobie, sw ojej podróży, o W ormacji, K arolu i n u n 
cjuszach. K azał tylko jedno: Chrystusa. Gdy oczy ca
łego św iata na niego się zwróciły, on o sobie n ie  myśli. 
Oto znam ię prawdziwego sługi Bożego.

Opuściwszy E rfu rt udał się L u te r ido m iasta  Gotha, 
gdzie również powiedział kazanie. M ykoniusz pisze, że 
gdy ludzie wychodzili z kościoła zrzucił szatan k ilka  
kam ieni ze szczytu bram y, k tó re  od dw ustu  la t tam  się 
trzym ały. Noc spędził L u ter w  klasztorze benedyk ty 
nów w Reinhards-brunmen, skąd udał się do m iasta 
Eisenach gdzie zachorował. Towarzysze podróży mocno 
się tym  zaniepokoili. Puszczono m u k rew  i najsum ien
niejszą otoczono go opieką. N awet sam przełożony m ia
sta przyniósł m u pokrzepiający napój, po którego zuży
ciu L uter zasnął, nabył nowych sił i następnego dnia 
ruszył w dalszą podróż. Był to (prawdziwy pochód zw y
cięzcy. M ieszkańcy wszystkich miejscowości, przez k tó 
re  przejeżdżali, wychodzili n a  ulice w ita jąc go i w spół
czując człowiekowi, k tó ry  w  obliczu -cesarza i państw a 
życie swoje poświęcić był gotów. Ożywały się głosy: 
„W W ormacji niem ało jest kardynałów  i biskupów. Oni 
was tam  n a  popiół spalą, jak  niegdyś H usa spalili”. 
L uter odpowiedział: „A chociażby tak i ogień zapalili, 
któryby się od W orm acji do W ittenbergi rozciągał
1 sięgał aż do nieba, to ja w  im ię P ańsk ie przeszedłbym  
przezeń, a wstąpiwszy w  paszczę po tw ora piekła, zęby 
jego bym pokruszył i w yznał Pana naszego Jezusa 
C hrystusa”.

Pewnego dnia zajechał L uter do gospody. Ja k  wszę
dzie i tu  zebrało -się koło niego mnóstwo ludzi. Jak iś 
wojownik przystąpiw szy do niego zapytał się: „A to Wy 
jesteście onym -mężem, co chce reform ow ać papiestw o? 
Jakże -to do skutku przywieść zam yślacie?” „Tak jest” 
rzekł Luter, „ja jestem  nim! Ja  n a  wszechmocnego 
spuszczam się Boga, -od którego słowo i rozkaz otrzy
m ałem ”. Odpowiedź ta  dotknęła serce oficera, a  spoj
rzawszy łagodniej n-a L u tra  powiedział: „To, co wy 
powiadacie nie jest od rzeczy. J a  stoję w  służbie K a

rola, ale wy większemu P anu  służycie niż ja. On wam 
pomoże i będzie w as b ron ił”.

Wieść o podróży L u tra  -dotarła już do W ormacji. 
Zwolennicy papieża nie przypuszczali, żeby L u ter od
ważył się w ezwaniu cesarza zadość uczynić. N aw et 
arcybiskup M oguncji A lbrecht, życzył sobie, aby L uter 
do W orm acji isię nie staw ił i -w powyższym celu po
czyniono nowe próby.

We F rankfurcie  odpocząwszy trochę, napisał L uter 
list do S palatyna bawiącego w  W ormacji, dokąd tow a
rzyszył elektorowi. Jest 'to jedyny list, k tóry  re fo rm a
tor w  drodze do W orm acji napisał. „Ja idę” — pisze 
L uter — „Lubo m i szatan bez p rzestanku  chorobami 
przeszkadza. Od Eisenach aż dotąd byłem  ciągle sła
bym, a dziś zgoła jeszcze słabszym  się czuję. D ow ia
duję się, iż Karol, chcąc m nie przestraszyć, w ydał p rze
ciwko m nie wyrok. Lecz C hrystus żyje; a choćby się 
wszystkie 'bramy piekła wzruszyły i w szystkie m ocar
stw a na pow ietrzu -się wzburzyły, to  m y jednak do 
W orm acji wkroczymy. P ostaraj się o m ieszkanie d la 
m nie”.

Następnego dniia zwiedził L u ter wyższą iszkołę słyn
nego naonczas geografa W ilhelm a Nesis-e. „Tylko 
w Biblii p ilnie czytajcie i p raw dy się badajc ie”, pow ie
dział reform ator do uczniów  szkoły, a  włożywszy ręce 
na głowy dwóch uczniów błogosławił im. Pew na bogo
bojna istaruszka pan i K atarzyna Holzhausen p rzy stą 
piwszy -do niego rzekła: „Rodzice moi pow iadali mi, iż 
Bóg wzbudzi męża, k tó ry  próżność papieża zgromi i sło
wo Boże ocali. Ja  (spodziewam -się, że ty  nim  jesteś, 
a w ięc życzę ci łaski Bożej i pomocy Ducha Świętego”.

Lecz w e F rankfurcie n ie  wszyscy ta k  myśleli.
Dziekan przy kościele P anny  Marii, Jan  Kochlaeusz 

należał do najżarliwszych zwolenników rzymskiego 
kościoła. W idząc L u tra  jadącego do W ormacji, nie mógł 
zataić (swych obaw. Zdawał omu się, że kośaiół m ęż
nych orędowników koniecznie potrzebuje, i mimo że 
nie uw ażał siebie do tego powołanym , w ybrał się 
w -drogę zaraz za Lutrem , żeby jak powiadał, oddać 
swoje żyaie do usług na chwałę kościoła.

W obozie zwolenników papieża w zrasta ł popłoch 
im bardziej przybliżał się L u ter do bram  W ormacji. 
A rcykacerz przybywa, każdej godziny należy się go spo
dziewać. Z przybyciem  jego mogą rzeczy wziąć taki 
obrót, że spraw a papieża może przepaść. A rcybiskupa 
Albrechta, spowiednika Glapio i w szystkich polityków  
znajdujących się w otoczeniu cesarza, ogrom na ogar
nęła trwoga. Jakżeby tu  przybyaiu jego zapobiec? P o
stanow ili zwołać naradę i ułożyć p lan  działania, co 
też zrobiono. Spowiednik cesarza i szam belan jego nad 
worny, Paw eł von Amsdorf, opuścili W ormację, udając 
się jak  najprędzej do zam ku Ebernburg, leżącego w  od
ległości 10 godzin drogi do W ormacji. Tam m ieszkał ry 
cerz F ranciszek von Sickingen ten sam, k tó ry  p rzed
tem  Lutrow i ofiarow ał u  isiebie schronienie. W onym 
„przytułku spraw iedliw ych” był podówczas także m ło
dy D om inikanin Jan  Bucer. Był -on poprzednio k ap e la 

nem  na dworze hrabiego P ala tynatu . Dysputaeja, odbyta 
w Heidelbergu, zjednała jego iserce d la  spraw y ew an
gelicznej. Rycerza Sickingena, k tó ry  do spraw  w iary 
niewiele posiadał nauki, łatwo było podejść; zaś uspo
sobienie um ysłowe dawniejszego kapelana sprzyjało 
zam iarom  cesarskiego -spowiednika. Bucer był m ężem  
pokoju; dla zachowania jedności i pokoju byłby on
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niejedną rzecz poświęcił, k tó ra  w jego oczach uchodziła 
za niekoniecznie potrzebną.

Szam belan i spowiednik cesarski usiłowali w ytłum a
czyć Sickingenowi, iż Luter, gdy przyjadzie do W or
macji, n ie  ujdzie śmierci, gdy tymczasem cesarz chęt
nie wyśle k ilku  uczonych do Ebemiburgu, k tórzy roz
mówią się z Lutrem . „Obie strony Pańskiej poddadzą 
się opiece” — odezwano się do rycerza. „Co do głów 
nych punktów , 'to wszyscy z Lutrem  się zgadzają, tu  
rozchodzi się tylko o rzeczy mniejsze, w których mógł 
by pośredniczyć Bucer” — powiedziano kapelanowi. 
Rycerz i kapelan  nam yślali się, zaś szambeilan i spo
wiednik m ów ili dalej: „Zaproszenie m usi napisać sam 
Siokingen, zaś Bucer doręczy je L utrow i”. Na to  się 
zgodzono. Zwolennicy papiescy cieszyli się nadzieją, 
iż zwabią L u tra  do Ebernburgu, a tymczasem upłynie 
term in  listu żelaznego i nie będzie nikogo ktoiby go 
nadal bronił.

Gdy orszak L u tra  opuścił m iasteczko Oppenheim, 
zauważono grupę jeźdźców. L u te r poznał Bucer a, z k tó 
rym  zaprzyjaźnił się w Heidelbergu. Bucer po p rzy 
w itaniu  się iz Lutrem  powiedział, w skazując na swoich 
towarzyszy: „To jest służba Sickiingena. Sickimgen w y
syła m nie do w as z zaproszeniem  do Ebemiburgu. Jest 
tam  spowiednik cesarza i życzy sobie rozmówić się 
z wami. Ma on nieograniczony w pływ  n a  um ysł K a
ro la i wszystko jak  najlepiej może załatwić. Ale przed 
A leandrem  m iejcie się na baczności”! Jonasz, Amsdorf 
i Schürf nie wiedzieli co począć, Bucer ponownie i u sil
nie ich zapraszał, lecz L uter nie zachwiał się. „Ja dalej 
ruszam  w drogę”, odrzekł reform ator, „a spowiednik 
cesarski jeśli m i m a coś do powiedzenia znajdzie mię 
w W ormacji. Tam m nie pow ołano”.

W końcu i Spalatym strac ił głowę. Będąc w W orm a
cji otoczony nieprzyjaciółm i reform atora^ słyszał n ie 
raz gdy między sobą rozm awiali, że kacerzow i .słowa 
dotrzym ywać nie potrzeba. Obawiając się o swego 
przyjaciela, posłał naprzeciw  L u tra  zauafnego, żeby go 
ostrzegł i nie w jeżdżał do W orm acji A zatem naw et 
Spalatyn najlepszy przyjaciel L u tra  i pow iernik elek
tora ostrzega go. Jednak  L u te r nie d a ł się zastraszyć. 
Spojrzawszy posłańcowi w oczy powiedział: „Idźcie, 
a powiedzcie panu  swemu, iż chociażby w  W orm acji 
było tyle diabłów, ile cegieł na dachach, to jednak bym  
tam  poszedł”. Posłaniec powróciwszy do W orm acji nie 
omieszkał panu  sw em u donieść tę  szczególną odpo
wiedź.

Nareszcie dnia 16 kw ietnia u jrzał L uter m ury  onego 
starego grodu, w k tórym  wszyscy przybycia jego z cie
kawością wyglądali. Młodsza szlachta, mie mogąc n ie
cierpliwości swojej poskromić, w siadła n a  koń i w y je
chała naprzeciwko Lutrowi. B ernard  von Hirschfeld, 
A lbrecht von Lindenatt, sześciu rycerzy i przeszło sto 
młode j szlachty, należącej do orszaku Obecnych w  W or
m acji panów, towarzyszyło, jak  Pallavicini pisze, re fo r
m atorow i w jeżdżającem u do W ormacji. Na przedzie 
jechał herold cesarski w zupełnym  urzędowym  m un
durze, potem  jechał L u te r w  swoim powozie, tuż za 
mim na koniu  Jonasz, a orszak rycerstw a zam ykał cały 
pochód. Około południa przybył L uter do tego m iasta, 
o którym  m u wszyscy przepowiadali, że z niego w ię
cej nie wyjdzie. Było to p raw ie  w  obiadowej godzinie, 
wszyscy m ieszkańcy siedzieli u  stołu. W tem odzywa 
się trąbka  stróża bram y m iejskiej — i w  okam gnie
niu wszyscy w ylatu ją n a  ulicę, by  zobaczyć m nicha.

Dwa tysiące osób postępow ało koło niego, natłok  był 
ogromny. Tłum y coraz bardziej wzbierały. W ogóle 
daleko więcej było ludzi, niż przy wjeździe cesarza. N a
raz w ystąpił spośród tłum u jakiś człowiek w  szczegól
nym  ubraniu, niosąc w  ręk u  krzyż, jak przy pogrzebie, 
a zbliżając się do L u tra  głośno śpiewał żałosnym to 
nem, podobnie jak  przy  odpraw ianiu mszy za zm arłych, 
żałosne, niiiby z tam tego św iata odzywające się słowa 
pieśni:

A dvenisti o desiderabiilis,
Quem expeotabam us in tenebris!
(Wśród eiemmościśmy czekali,
Ażbyś przyszedł, wyglądali).

I tak pogrzebowym  śpiewem  przybycie L u tra  pow i
tano. Śpiew akiem  zaś by ł nadw orny błazen księcia B a
warii, k tóry , jeśli opowiadanie to  n a  praw dzie polega, 
chciał L u tra  w  swój na w pół śmieszny i n a  wpół 
poważny sposób przestrzec o grożącym m u n ie 
bezpieczeństwie. Lecz coraz bardziej w zm agający 
się .szmer zgromadzonego tłum u przygłuszył pieśń 
pogrzebowego śpiew aka. Pochód ledwie mógł ruszyć 
się z m iejsca. H erold zatrzym ał się nareszcie przed go
spodą niem ieckich krzyżaków, w  k tó rej dwaj radcy 
elektorscy, F ryderyk  T hun i F ilip Feilitsch, tudzież 
m arszałek cesarski, U lryk Pappenheim  mieszkali. L u 
te r wysiadłszy z powozu powiedział do siebie w  d u 
chu: „Bóg ze m ną będzie”. Później napisał te  słowa: 
„Do W orm acji w  pokrytym  powozie i m ym  zakonnym  
habicie w jechałem . Cały św iat się zbiegł, by  ujrzeć 
m nicha M arcina”.

E lektor saski i A leander n a  ,wieść o jego przybyciu 
bardzo się przelękli. Młody i w ytw orny A lbrecht, arcy 
biskup m oguncki zdum iał się ogrom nie nad  zuchw a
łością L utra. „Gdybym  .trochę więcej n ie  m iał odwagi 
niż o n ” — rzek ł L u te r — „toby m nie pono nigdy nie 
byli w W orm acji w idzieli”. v

K arol V zw ołał natychm iast otoczenie swoje na n a 
radę. T ajni radcy  cesarscy zbiegli się od razu, pełni 
trwogi. „Luter tu  jest”, odezwał się cesarz, „cóż teraz 
zaczniem y?”.

Bodo, b iskup  P alerm a i kanclerz F landrii, odpowie
dział n a  to w edług doniesienia L utra: „Długo już n a 
radzaliśm y się o tym . Niechaj Wasza cesarska Mość 
człowieka 'tego po prostu  uprzątnąć i stracić każe. Tak 
sobie Zygm unt z Husem postąpił. Kacerzom  nie po trze
ba listów  żelaznych wydawać, a tym  m niej dotrzy
m ywać słowa”. R ada ta  jednak nie podobała się cesa
rzowi, k tó ry  uw ażał, że .słowa danego dorzymać należy. 
W końcu poistnowiono dopuścić do tego, aby L uter sta 
wił się przed sejmem.

M ieszkańcy stale otaczali dom, w którym  L uter za
mieszkał. Jedni uw ażali go za cudo m ądrości, inni za 
w ysłańca piekła, ale jedni i drudzy pragnęli go widzieć.

W pierw szych godzinach po przybyciu p ragnął L u ter 
nieco odpocząć i rozm aw iał tylko z najbliżzsym i p rzy 
jaciółmi. W ieczorem odwiedzili go hrabiowie, barono
wie, rycerze, szlachta., duchow ni i mieszczanie. W szys
cy, naw et najzaciętsi wrogowie, dziwili się nad odwagą 
jego postępow ania, nad radością 'duszy jego, tudziez 
potęgą słowa i zapałem  prostego m nicha.

We środę rano  dnia 17 kw ietn ia w ezwał go m arsza
łek cesarski U lryk vo Pappenheim , aby o czw artej po 
południu gotów był staw ić się przed cesarzem  i p ań 
stwem. W ezwanie to p rzy ją ł L u ter z należną pokorą.
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Czwarta godzina wybiła. W tej chwili zjaw ia się 
m arszałek cesarski, L uter m iał iść za nim . W zruszonym 
sercem -wkracza na drogę, kitóra go prow adzi przed tak 
wysokie zgromadzenie. Na przedzie 'szedł herold, za n im  
marszałek, a za m arszałkiem  dopiero L uter. Scisik był 
jeszcze większy niż dnia poprzedniego. P rzed zebrany
mi tłum am i n ie  można zrobić kroku  naprzód. N adarem 
no wzywano do zrobienia przejścia, ciżba s taw ała  się 
coraz większa. Herold widząc, iż do ra tu sza  żadnym  
sposobem się nie dostanie, kazał otworzyć k ilka p ry 
w atnych domów i prow adził L u tra  przez ogrody i ko
rytarze. Mnóstwo ludzi cisnęło się do tych domów, b ie
gło do okien wychodzących na ogrody i w ielu pow y
chodziło n a  dachy. Koło ratusza tłum y ludzi, w  b ra 
mie, w oknach, wezwania żołnierzy do zrobienia p rze j
ścia są bez skutku, w  końcu w ojsko cesarskie p rze
mocą m usiało drogę otworzyć. Gdy L u te r w stąpił na  
ratusz, hurm em  za nim cisnęła się zgraja, tak  iż żoł
nierze halabardam i m usieli ludzi powstrzym ywać. 
Przeszło 5.000 ciekawych Niemców, W łochów i H isz
panów  było koło ratusza, i L u ter długo stał przed b ra 
mą zanim zdołano ją otworzyć.

Nareszcie otw arły się podwoje — L uter w stąpił na 
salę, a z n im  wielu innych, co do sejm u nie należeli. 
Nigdy żaden człowiek nie stanął przed tak  dostojnym  
zgromadzeniem. K arol V, którego berło  starem u i no
wem u św iatu panowało, b ra t jego arcyksiążę F erdy
nand, sześciu elektorów  rzeszy niem ieckiej, k tórych  po
tomkowie zgoła wszyscy w  późniejszych czasach zostali 
królam i, 24 książęta, pod k tórych berłem  większe lub 
m niejsze dzielnice państw a niemieckiego się znajdow a
ły, a z pomiędzy których niejeden później dla re fo rm a
cji straszliwy pow stał wróg, tudzież książę Abba i dw aj 
synowie jego, 8 m argrabiów , 30 arcybiskupów, b isku
pów  i prałatów , 7 posłów państw  zagranicznych a  m ię
dzy n im i posłowie F rancji i Anglii, dalej wysłańcy 
dziesięciu cesarskich m iast, w ielu książąt, hrabiów , 
baronów  i nuncjusz o wie papieża — słowem 204 osoby 
były obecne n a  sejmie. ,

Oto on ^wysoki trybunał, przed k tórym  staw ił się 
Luter.

Wg J. H. M erle d’Aubigne 
„Historia reform acji”

Polscy pisarze ewangelicko-reformowani
XVI i XVII wieku

Ks. Dr W ITOLD BENEDYKTOW ICZ

I.

Jak  u kolebki polskiej lite ra tu ry  narodow ej stoi 
pieśń kościelna (Bogurodzica), tak  i piśm iennictw o r e 
form acji polskiej ma swój początek w pieśni nabożnej. 
Rola pieśni ewangelickiej była w ieloraka. P ieśń spe ł
niała doniosłe zadanie w kulcie a  ponad to służyła jako 
pierwszy katechizm  praw d reform acyjnych, u lotka 
agitacyjna i polemiczna. Z razu była ona przeróbką 
średniowiecznej pieśni katolickiej; z biegiem czasu 
nabrała cech swoistej, ewangelickiej oryginalności, po
czętej z nabożnej refleksji i uczuć, zrodzonych w  ser
cach i um ysłach znanych i nie znanych, w ięcej czy 
też m niej utalentow anych pisarzy. W espół z średnio
wieczną pieśnią kościelną, służyła jako tw orzyw o hym - 
nografii ewangelickiej — pieśń braci czeskich. Tu 
autorzy polscy ograniczali się już tylko do przekładu, 
gdy tam  m usieli się trudzić nad przerobieniem  treści. 
Zróżnicowanie konfesyjne dokonało się nie od razu: 
pieśń ewangelicka służyła zborom obu konfesji. Z b ie
giem czasu zaznaczyła się różnica w yznaniow a, ale nie 
na tyle, aby pieśni reform ow anych nie mogły służyć 
zborom lu t orskim i n a  odwrót.

Ilościowo produkcja pieśni ew angelickich była dość 
znaczna. Już w pierwszych dziesięcioleciach ruchu  
reforma-cyjnego w naszym k ra ju  m am y tych  pieśni p a 
rę  setek! Zanim je powiązano w  kancjonały, w ydaw a
no je drukiem  ulotnie, często z dodaniem  czterogło
sowej party tu ry  nutow ej, ułożone] niekiedy przez 
niepoślednich m uzyków (np. W acław a z Szamotuł).

Na pieśniach doskonaliła się i szlifowała m łoda pol
szczyzna literacka, aby później zajaśnieć pełnym  b la 
skiem w liryce religijnej, modlitwach, postyllach a n a 
w et w suchych rozpraw ach i polemikach.

Pieśniową twórczość ew angelizm u w spierali za
równo tacy, których nazwiska przeszły z czasem do 
historii literatury , jak i pom niejsi, k tórzy  nie zdobyli 
w  niej sobie trw ałego miejsca. Było tych autorów  pieś
ni sporo, a  jeśli wierzyć anagram om  wplecionym  w ich 
teksty, to i n iew iasty zasilały szeregi hym nografów  
(np. Zofia Oleśnicka z Pieskowej Skały i Regina F ili
powska).

Ulubionym  rodzajem  twórczości p isarzy ew ange
lickich były literackie parafrazy psalmów. Do tego już 
byle kto nie mógł się zabierać: trzeba było więcej k u l
tury, ta len tu  a także znajomości obcych języków, aby 
sięgnąć czy to do oryginału Psałterza, czy też do 
dobrych tłum aczeń zagranicznych, których nie brakło  
w ówczesnej Europie. Oto przykład jednej z parafraz 
Psalm u I:

Błogosławiony człowiek, co się tak  spraw uje 
Że w radę niepobożnych ludzi n ie  w stępuje 
Z swawolnie grzeszącymi nigdy nie obcuje 
Naśmiewców się spraw  Boskich stolice w aruje.

Ale w  Zakonie Pańskim  m a sw oje kochanie 
A w  nim  we dnie i w  nocy pilne rozm yślanie 
Ten będzie jako drzewo przy wodach szczepione 
A szeroce z bujności w ielkiej rozkrzewione.

W yszła ta para fraza  spod pióra Andrzeja« Trzycieckie- 
go (ojca). A utor był hum anistą, uczniem Erazm a 
z Rotterdam u, ku  reform acji skłaniał się zdecydowanie 
od 1529 roku. B rał udział w zebraniach koła k rakow 
skiego w czterdziestych latach XVI stulecia, koła, 
którego uczestnicy omawiali w  śm iały i now atorski 
sposób najw ażniejsze kw estie religijne.

Niezwykle płodnym  autorem  pieśni nabożnych był 
Jakub  Lubelczyk. Były duchowny katolicki, następnie 
m inister Kościoła reform owanego, z pochodzenia miesz
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czanin, posiadał rozległą wiedzę, a nade wszystko n ie
zbędną dla p isarza teologicznego znajomość języków 
klasycznych i  hebrajskiego. Po licznych pieśniach — 
w ydaje Lubelczyk cały Psałterz, w wierszowanej p a ra 
frazie, pt.: „PSAŁTERZ DAWIDA onego świętego 
K róla i P ro roka te raz  na nowo na pioseneczki po po l
sku przełożony” (Kraków  1558). O w artości tej pracy 
świadczy fakt, że naw et Jan  Kochanowski korzystał 
z niej także przy pracy nad swoim Psałterzem . Rów
nież pierw szy, katolicki przekład całej Biblii (z ła 
ciny), zwany Biblią Leopolity, w ykazuje w  P sałterzu  
zależność od dzieła Jakuba Lubelczyka. Był też L u
belczyk jednym  z tłum aczy tzw. Biblii Brzeskiej 
(1563). Jeśli chodzi o polszczyznę, to językowo i sty
listycznie Lubelczyk pozostaje pod całkow itym  w pły
wem  Reja, k tóry  swoją twórczością wytyczył na
stępcom i naśladowcom  gościniec do polszczyzny 
literackiej.

Parafrazow aniu  Psałterza oddawali się również inni 
pisarze, przew ażnie m inistrowie, opierając się na dziele 
Lubelczyka, a  w  następnych dziesięcioleciach na P sa ł
terzu  Kochanowskiego. Oto lista autorów  m niej lub 
więcej udanych parafraz : K raiński, Sudrowiusz, Gę
bicki, Rybiński, Zygrowiusz, Węgierski. W śród au to
rów  parafraz  literackich Psałterza, nie sposób po
m inąć ojca poezji polskiej M ikołaja Reja. Ale Rej — 
to osobny rozdział litera tu ry  ewangelickiej.

II.

P sałterz R eja zajm uje godne miejsce pomiędzy dzie
łem Lubelczyka i Kochanowskiego. Psalm y oddane są 
tu  prozą, jednakże językiem żywym, jędrnym ; styl 
Psałterza Rejowego oddaje dobrze atm osferę pobożno
ści środow iska ewangielickiego jak  1 osobistej re lig ij
ności pisarza. Tu należy też szukać zarysu sylwetki 
duchownej ojca poezji polskiej. Ten pisarz, ustępujący 
w praw dzie innym  pod względem w ykształcenia, był 
wszakże, trzeba to w yraźnie podkreślić — t e o l o 
g i e m .  Nie wolno bowiem zapominać, że ten ziem ia
nin, polityk szlachecki, pisarz i facecjom sta zarazem, 
godzien jest być uznanym  za pierwszego i to w ybitne
go teologa k ierunku  genewskiego w  Polsce. Twórczo
ścią swoją uczynił Rej dla rozkrzew ienia i podtrzy
m ania dzieła reform acji w  Polsce więcej, aniżeli n ie
jeden zawodowy teolog i m inister, k tóry  o tarł się oso
biście o różne centra ruchu  reform acyjnego, o W itten- 
bergę, S trasburg, Zurych, Genewę.

Talent R eja — teologa zabłysnął też w tomie kazań 
i nauk  ewangelicznych p t. „Świętych isłów a ispraw 
pańskich, k tó re  tu spraw ow ał P an  a  Zbawiciel nasz... 
K roynika albo P ostilla” (1556). Je st to arcydzieło — 
pierw sza postylla w  języku polskim. Sięgali do niej póź
niej postyllografow ie ewangeliccy a  naw et katolicy, nie 
w yłączając i Jakuba W ujka! Im ponującym  dziełem Reja 
z zakresu  teologii bib lijnej jesrt „Apocalypsis to  jest 
dziwna spraw a skrytych tajem nic Pańskich...” (1565). Jest 
to przek ład  O bjaw ienia św. Jana  z obszernym kom enta
rzem  i wstępem . A utor oparł się na kom entarzu Bulin- 
gera. Świadczy to o znajomości współczesnej litera tu ry  
teologicznej i to bynajm niej nie powierzchownej. Rej 
nie szczędził w  tym  dziele m otyw u polemicznego. 
Okazję do akcentów  polemicznych, antyrzym skich, da
w ały liczne figury i symbole Apokalipsy, k tó re  już 
w średniowiczu in terpretow ano w  duchu antypapie
skim. O bjaw ienie św. Ja n a  w  przekładzie Reja wraz 
z kom entarzam i i  wstępem, stanow i znakom ite św ia

dectwo m istrzostw a jakie Rej osiągnął w sztuce p i
sarskiej.

Cała twórczość R eja jest przepojona pierw iastk iem  
religijnym . N aw et utw ory o tem atyce świeckiej za
w ierają ładunek uczucia religijnego. Zaznacza się to 
szczególnie w dialogu „Kupiec” (1549), a jeszcze w ię
cej w „W izerunku własnym  żywota człowieka poczci
wego”. Oczywiście — „Żywot Józefa”, z rac ji tem atyki 
biblijnej, m usi mieć tych akcentów  jeszcze więcej. Tu 
w łaśnie daje Rej w yraz w ierze w absolutne rządy 
Boże i predesty nację. Ale i w w spom nianym  „Wize
ru n k u ” gorliwość reform acyjna R eja jest w prost zdu
miewająca. Dzieło to jest wzorowane na utw orze 
włoskiego pisarza Palingeniusza. W przeróbce R ejo
wej u jaw nia się tendencja teologiczna, której b rak  
w pierwowzorze. Ton przem ówień w ystępujących w 
tym  dziele filozofów starożytnych jest tonem  raczej 
teologów reform ow anych, jak  słusznie podkreśla z h u 
m orem  w ybitny znawca litera tu ry  tego okresu, k tóry  
w skazując na to, że w  słowach np. Sokratesa, w  tym  
utworze, brzm i echo wypowiedzi Kalw ina, powiada: 
„Raz p ierw szy tedy w  poezji reform acyjny dogm at 
streścił się zupełnie”..., i: „To dzieło może być uw ażane 
za encyklopedię m ądrości kalw ińskiej...” „Jego źródłem 
to nie tylko Palingeniusz... ale biblia, kalw iński ka te 
chizm, postylle i kazania zurychskie i genewskie...” 
(Grabowski). „W izerunek” świadczy jednocześnie, że Rej 
czerpał także z bogatej skarbnicy myśli hum anizm u. 
Dla społeczeństwa ewengelickiego szczególnie w ażną 
jest okoliczność, że Rej, z właściwym sobie tem pe
ram entem , w kładał w  swe utw ory nie tylko w łasną 
osobowość twórczą, ale nade wszystko swoją w iarę 
ewangelicką.

W ypow iadał się także M ikołaj Rej w ulotnych 
pism ach polemicznych, których przykładem  są listy 
nuncjusza Commendoniego do Radziwiłła i odpowie
dzi, przetłum aczone przez R eja z łaciny na polskie. 
Świadczy to o tym, że twórczość literacka Reja, jego 
działalność pisarska była niezwykle rozległa. P asja  re 
ligijna przyśw iecała tem u pisarzowi od pierwszych 
prób literackich, od „Rozmowy między panem, w ój
tem i p lebanem ” (1543), k tó rą  Rej zdobył ostrogi lite 
rackie.

III.

P iśm iennictw o ewangelickie w Polsce renesansow ej 
jest niezw ykle bogate. N aw et proste wyliczenie n ie
których pism  i autorów  wym aga wiele uwagi i miejsca.

M arian Bielski był zdecydowanym  zwolennikiem  r e 
form acji w  Polsce, choć oficjalnie nie w ystąpił z K o
ścioła katolickiego. Już w roku  1535 w ydał on „Żywoty 
filozofów” (przekład z czeskiego). N ajw ybitniejszym  
utw orem  tego pisarza, w ydaw anym  w ielokrotnie i po 
jego śmierci, była K ronika świata, dzieło polihisto- 
ryczne, u jaw niające zdecydow anie tendencje an ty p a
pieskie. W późniejszych edycjach, syn pisarza Joachim  
stępił ostrze antyrzym skie, w ystępujące w dziele ojca. 
Bielski jest dobrym przykładem  patrio ty  i męża o n ie
zwykle trzeźw ych poglądach politycznych. Domagał się 
np. zw rotu Śląska Polsce, jako ziemi, k tó ra  odpadła od 
nas z w iny książąt, k tórzy  ją, jego zdaniem, przepili! 
Domagał się rów nież inkorporacji P rus do Polski.

Jak u b  Przyłuski, w ybitny praw nik, uczestnik ze
b rań  krakow skiego koła zwolenników reform acji, opa
trzy ł kodeks praw ny „Leges seu statutR regni Polo- 
niae om nia” (1553), kom entarzem  w  duchu ew ange
lickim.
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Andrzej Trzycieski (młodszy) był autorem  licznych 
wierszy łacińskich. Napisał też szereg m odlitw  i pieśni 
oraz biografię Reja. Był dobrym polem istą w zakresie 
zagadnień dogmatycznych. W jednej z swych elegii ła 
cińskich, sław ił Brześć Litewski, jako najw ażniejsze 
ognisko polskiego ruchu  reform acyjnego (tam została 
w ydana tzw. Biblia brzeska 1563 r.). U Trzycieskiego 
doskonałość form y góruje nad treścią. Jego technika 
poetycka osiągnęła wysoki poziom. W treści, pisarz ten 
jest uboższy, daleko m u do żywiołowości Reja. Był 
Trzycieski ortodoksyjnym  wyznawcą kalwinizm u. P rze
ciwnikiem doktryny genewskiej, a  zwłaszcza an ty try 
nitarzom, nie szczędził wyzwisk. U tw ory swe ogłaszał 
drukiem  od r. 1547. Były to przeważnie w iersze re li
gijne, panegiryki, epigram y i różne drobiazgi literackie. 
Trzycieski posiadał gruntow ne w ykształcenie hum a
nistyczne. Biegłością w  znajomości języka greckiego 
przewyższał Kochanowskiego. Z tej przyczyny, jak  
również za dobrą znajomość łaciny i hebrajskiego, sła
wił go zaprzyjaźniony z nim  Kochanowski, w jednej 
z łacińskich elegii (El. III, 13). T em peram ent p isarski 
i protestancka gorliwość Trzycieskiego do m ały pew ne
go osłabienia pod koniec życia p isarza; poeta tęsknił 
wyraźnie za spokojem i dostatkiem  osobistym. Z jednej 
drobnej w zm ianki u Trzycieskiego dowiadujem y się, 
że M ikołaj Rej był rów nież autorem  katechizm u, za
ginionego i dziś zupełnie nie znanego. M iał to być 
katechizm  napisany „dyalogiem, ludziom m łodym  po
trzebny”. Jeszcze jeden przyczynek do sławy Reja jako 
pisarza i teologa.

W ybitną pozycją piśm iennictw a ewangelickiego 
owego czasu była też postylla Grzegorza z Żarnowca. 
A utor jej posiadał znaczną erudycję teologiczną, w y
niesioną ze studiów  w  akadem ii krakow skiej. W yka
zuje też on dobre oczytanie w pism ach reform atorów . 
W jego postylli zw raca uwagę spory ładunek żaru re li
gijnego. Postaw a tego pisarza i duchownego zarazem 
jest pełna surowości. W dziele swoim nie szczędził 
zwrotów karcących i polemicznych. Polem izuje m. dm. 
z antytrynitarzam i. „Postylla albo w ykłady Ew ange
lii N iedzielnych” (1581 r.) składa się z dwóch części. 
Trzecią część w ydał drukiem  ks. Paw eł Gilowski, do
łączając do niej w łasne sejmowe kazania. W dobie 
nam iętnych sporów i polem ik wyznaniowych, postylla 
Żarnowczyka ściągnęła na siebie rychło a tak i ze stro 
ny katolickiej. Na te ataki odpowiedział autor, ówczes
nym zwyczajem, osobną apologią, k tó ra  wyszła w W il
nie w 1591 r. pt. „Obrona postylle Ew angelickiej ks. 
Grzegorza z Żarnow ca”, zaopatrzona wierszem  poety 
Radwana. W ydał ponad to Grzegorz dziełko „Clypeus 
albo tarcza duchow na” (Wilno, 1598) i „Apomaxis...”, 
pismo polemiczne, antyariańskie. Doskonałością języ
ka, rozległością wiedzy i erudycji, dorównyw a G rze
gorz z Żarnowca 'najprzedniejszym  pisarzom  ew ange
lickim tego okresu i staje w pierwszym  ich szeregu.

Mężem tego samego pokolenia co Żarnow czyk i tak  
samo jak  on m inistrem  a do tego szlachcicem jest P a
weł Gilowski. S tudiow ał on teologię w  Krakowie, był 
ruchliw ym  działaczem wśród małopolskich ewangeli
ków, a ponad to płodnym  pisarzem . Zasłużył się też 
niemało około Ugody Sandom ierskiej. Jego „Kazania 
trzy na święto Narodzenia Pańskiego m iane w W ar
szawie 1579” weszły do postylli Grzegorza z Żarnowca. 
W alczył zdecydowanie Gilowski z an ty tryn itarzam i 
i ogłosił przeciw nim „Odprawę przeciwko jadowitym  
potwarzom  M arcina Czechowica...” „Okazanie z szcze
rego słowa Bożego, że Ojciec, Syn y Duch S. są jeden

prawdziwy Bóg’* (Kraków, 1566). Jako  teolog, próbował 
usystem atyzować w ykład podstawowych praw d re fo r
m acji i wydał drukiem  „T rak tat albo k ró tk ie okazanie 
o w ierze praw dziw ej Krześciańskiey...” (1580—1587) 
oraz „W ykład Katechizm u Kościoła Krześcijańskiego...” 
(Kraków, 1579). Po trzeciej części postylli Grzegorz 
z Żarnowca, w ydał jeszcze „Postylli Krześciańskiey 
Część Czwartą...” (1583). G ilowski był dobrym  sty li
stą, język jego oznaczał się prosto tą a zarazem w dzię
kiem. Jako  teolog był jednym  z najw ybitniejszych 
szermierzy ewangelicyzmu w Polsce.

Znakom itym  przedstawicielem  małopolskiego obozu 
ewangelickiego ibył P io tr Stojeński. Rodowe nazwisko 
tego Francuza, obdarzonego polskim  indygenatem , 
brzm iało — P etrus Statorius, do którego dodawano 
Tonvillanus Gallus. S tatorius był uczniem  Teodora 
Bezy w Genewie. Zrazu reform ow any — przeszedł póź
niej na lewicę, w szeregi antytrynitarzy . Był on refo r
m atorem  gim nazjum  ewangelickiego w Pińczowie, dla 
którego ogłosił odpowiedni statu t. P rzebyw ając od 
r. 1549 w Polsce, pisał zrazu po łacinie. Ogłaszał pism a 
polemiczne, np. „In duos Crom eri dialogos...” (Pińczów, 
1560) — przeciw  katolikom  — oraz „Brevis apologia 
P etri S tatorii Gaili ad  diliuendas S tancari eiusdem  
calumnias...” (Pińczów 1560) — przeciw  Stankarow i, 
k tóry  ze zboru w Dubiecku, pozostając pod opieką 
możnego Stadnickiego, rozpowszechniał nowe dok try 
ny, podw ażające ortodoksyjne rozum ienie dogm atu 
trynitarnego. Najbardziej wszakże w sławił się i zasłu
żył S tatorius nie na gruncie teologii, ale języka jako 
autor pierw szej gram atyki polskiej (Kraków, 1568).

S tatoriusz był jednym  z tłum aczy Biblii Brzeskiej. 
W arto wspomnieć o tym  dziele, k tóre w yw arło nie
pośledni wpływ na całe piśm iennictw o ewangelickie. 
Biblia Brzeska była skarbnicą,z której czerpali wszyscy 
pisarze ewangeliccy. Stąd tchnął duch biblijny i ideały 
ewangelickie, stąd  czerpano wzory języka literackiego, 
stylu, — słowem cały zasób środków form alnych mło
dej polszczyzny literackiej. Była ta  polszczyzna Biblii 
Brzeskiej zasługą autora Postylii i Psałterza, M ikołaja 
Reja, który  tak  często w  swej twórczości sięgał do mo
tywów biblijnych. R edaktorem  przekładu Biblii Brze
skiej był Jakub  Lubelczyk, k tóry  sztuki pisarskiej n a 
uczył się od M ikołaja Reja; ponad to tłum aczam i Bi
blii Brzeskiej byli: Trzycieski, Thenaudus i Statorius. 
Znawca dziejów reform acji w  Polsce — Ringeltaube, 
żyjący w  X V III w., uzupełnia listę tłum aczy n as tę 
pującym i nazw iskam i: Ja n  Łaski, Szymon Zacjusz, 
Jerzy O rsatuis, Franciszek S tankar, Franciszek Lisma- 
nm, B ernard Ochinó, Jerzy B landrata, A lciatus 
M arcin Krowicki, V itrelinus, Grzegorz Paweł, Jerzy 
Szoman. Coś za dużo tych dom niem anych tłumaczy 
w zestaw ieniu Ringeltaubego. Nowsi badacze ograni
czają ich liczbę do czterech, podanych wyżej. R ingel
taube podał w  liście tłum aczy Biblii Brzeskiej niem al 
wszystkich czynniejszych teologów, działaczy ew an
gelickich i pisarzy M ałopolski tego okresu. Uderza 
w tym  zestaw ieniu wyolbrzymiony udział arian, którzy, 
jak  wiadomo, krytykow ali przekład Biblii Brzeskiej! 
zarzucając m u nadm ierne p retensje  literackie. I może 
potrosze słusznie, zważywszy, że Jakub  Lubelczyk był 
poetą co ito P sałterz „na piosneczki” przetłum aczył, 
a Trzycieski odznaczał się w ytw orną k u ltu rą  literacką, 
czego ślad zostawił w  swoich pieśniach łacińskich. 
Jednakże nie można brać za złe tych uroszczeń, skoro 
w oryginale znaczne partie  ksiąg biblijnych są poem a
tam i (Psałterz fragm enty Pięcioksiągu i proroków,
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księga Hioba i in.) i że przeto wymagały literackiego, 
w ięce j— poetyckiego odczucia u  tłum aczy.

Z całej p lejady m inistrów  w yróżnia się też M arcin 
Krowicki. I on przeszedł później do antytrynitarzy . 
Usposobieniem przypom inał nieco S tanisław a Orze
chowskiego, k tóry  tak  wiele zam ętu spowodował 
w polskich stosunkach kościelnych, ale który za to 
w sławił się dobrze i trw ale  na kartach  h istorii lite 
ra tu ry  polsko-łacińskiej. K rowicki ogłosił drukiem , 
m. in. „Obrona nauk i praw dziw ey y w iary starodaw - 
ney krześcijańskiey...” (Pińczów, 1560), „Apologia 
więtsźa...” (Wilno, 1584, — rozszerzenie poprzedniej), 
„Obras a  K ontrefet w łasny A ntychrystów  is P ism a 
Świętego dostatecznie w ym alow any...” (1561).

Statecznością odróżnia się od Krowickiego — A n
drzej Brażmowski, m in ister w  Radziejowie na K u ja 
wach. Biegły w teologii, p isał po polsku i po łacinie. 
Tłum aczył też p ism a teologów zachodu, m. in. Bucera. 
Tęsknił za zgodą religijną, pojednaniem  wyznań. 
W 1585 r. ogłosił drukiem  sw e podstaw owe pismo: 
„De Dominio P e tr i e t Rom ani P ontilic is”. Podobną 
treść w yraził po polsku w  utw orze „O Kościele Bo
żym i o znakach jego, a  zwłaszcza o zwierzchności 
Kościelnej albo o sługach Kościoła Bożego”. Zam ieś
cił tu  sporo akcentów  polemicznych, choć, w istocie, 
oznaczał się ir en izmem i  daw ał w yraz tendencjom  do 
zgody i jedności.

Ks. S tanisław  Sarniaki, energiczny obrońca praw o- 
w ierności kalw ińskiej wobec an ty tryn itarzy  zasłużył 
się p rzede w szystkim  jako historiograf. W r. 1564 
ogłosił kazania sejmowe „O uznaniu P ana  Boga 
wszechmogącego”. Już  (tutaj zajm ow ał stanow isko 
an tyariańsk ie. W dwa la ta  później opublikował stresz
czenie dysputy reform ow anych z arianam i, k tó ra  od
była się w Piotrkowie, w  r. 1565. Streszczenie to  w y
dał w  broszurze zatytułow anej „Colloquium p io tr
kowskie...”.

W arto przerw ać n a  chwilę tę d ługą listę p isarzy- 
m inistrów, (bo naw et bardzo świecko usposobiony 
hum anista Trzycieski zapisał się na synodzie w K sią
żu jako m inister) i wspomnieć o świeckich pisarzach 
i  działaczach, a  choćby o jednym , niezwykle w yb it
nym  — Jakub ie  Niem ojewskim, k tó ry  zasługuje na 
osobną uwagę. Był to  typowy try b u n  szlachecki, gor
liwy zw olennik reform acji genewskiej, mąż o rozle
głym w ykształceniu (posiadał znajomość trzech języ
ków), zdolny mówca sejmowy i synodalny. Zwalczał 
swego b ra ta  Jana, k tó ry  znów był lum inarzem  ruchu  
antytryinitarskiego i  zasłynął pomiędzy braćm i po l
skim i jako szlachetny idealista — społecznik. Jakub  
Ndemojewski, na sejm ie w 1572 r., prow adził dysputę 
z jezuitą Toletem. Udział jego w dyskusji był bardzo 
nam iętny; Niemo je wski zarzucał przeciw nikow i po
sługiwanie się „suibtylną dyalek tyką albo sofistyką”. 
Dysputa ta  została opisana w relacji, k tó ra  ukaza
ła się w  Poznaniu, w  r. 1580, pt.: „Praw dziw a sp ra
wa o rozm owie albo dysputacyjej, k tó rą  m iał pan 
Jakub  Ntem ojewski w W arszawie na sejmie przy za
cnych ludziach z Franciszkiem  Toletem teologiem  soc. 
Jesu  a. 1572”. Niem ojawski potw ierdzał sw oją gorli
wość o spraw y reform y i zboru ruchliw ą działal
nością polemiczną. Już w  1569 r. w ydał „Odpowiedź 
na książki księdza B enedykta H erbesta”. Bronił 
w niej podstaw owych zasad kalwinizm u, polem izu
jąc z katolickim  autorem . Rzecz jest napisana dobrą 
prozą, p rzep lataną w ierszem . O celności tego pism a

świadczy fakt, że zostało przetłum aczone na język 
niem iecki i przyniosło rozgłos autorowi. Raz jeszcze 
w ym ierzył sztych polem iczny przeciw  w spom niane
m u pisarzowi, ogłaszając „Epidromus abo pogonią za 
gońcem księdza H erbestow ym  pewność Pism a św. po
kazujący” (1571). T ytuł nieco barokowy, choć dopiero 
następne stulecie m iało  być tryum fem  baroku w  li
teraturze.

Skoro m ow a o świeckich uczestnikach ruchu  refo r- 
m acyjnego, którzy  pod natchnieniem  ideałów  re lig ij
nych im ali się pióra, w arto  wspomnieć i o w ojew o
dzie Leszczyńskim (należał w łaściw ie do b rac i czes
kich), k tó ry  dokonał udanego przek ładu  w ierszow a
nego poem atu  du B artesa o Judycie. Świecką też za
pew ne osobą by ł au to r niezłych erotyków  i innych 
drobniejszych utw orów  z tego okresu, którego nazw i
ska jednak  n ie  odkryto. Pozostał anonim em . U twory 
te znam y z edycji opartej na  rękopisie, dokonanej 
przez prof. Chrzanowskiego w 1903 r., p t.: „Anonim a 
— p ro testan ta  XVI w ieku erotyki, fraszki, obrazki, 
ep igram aty”. Znać tu  szkołę R eja (jak u większości 
pisarzy tej doby), a le  i  sam orodny ta len t poetycki, 
szczerość i  tem peram ent, szczególnie w erotykach. 
Autor-anomim zdradza znajom ość i  oczytanie w  poe
zji łacińskiej a  naw et francuskiej, um iejętność paru  
języków, — n ie  mógł być zatym  zasiedziałym  zie
m ianinem , ale zapew ne oświeconym bywalcem . W dal
szym ciągu listy  pisarzy świeckich, sięgających do te 
m atyki pozareligijnej w te j epoce w iaśnie szczegól
nego natężen ia religijnych zainteresow ań, w ypaanie 
zaliczyć także Daniela Naborowskiego. Był to nad 
w orny lekarz  i  poeta  Radziwiłłów birżańskich, o całe 
pokolenie późniejszy oct om awianych tu  św ieckich 
pisarzy. S tud ia odbywał w •akademii genewskiej. 
U tworów n ie  drukował. Dopiero w w ieku XIX  poczę
to wydobywać z zapom nienia jego utw ory. P isał Nie- 
borcw ski lis ty  poetyckie do Janusza Radziwiłła, po 
nadto fraszki i  gnomy. Wg opinii A. B ruecknera, N a- 
borowski należy do najpoważniejszych i najpopraw - 
iniejszych poetów  tego okresu.

W środow isku litew sko-birżańskim  czynny był jesz
cze jeden poeta, m ianow icie — Salomon Rysiński. Jak  
już wspomniano, był on także jednym  z licznego za
stępu pisarzy, k tórzy  po Lubelczyku, Reju, K ocha
nowskim — zabrali się do parafrazow ania Psałterza. 
G łównym dziełem Rysińskiego są Przypowieści pol
skie (wyd. w  1618 r.); jest to zbiór przysłów  polskich. 
Rzecz ta  doczekała się w ielu edycji.

Skoro rozważam y zagadnienie ruchu  literackiego 
w ew angelickim  środowisku litewskim , w arto  cof
nąć się o jedno pokolenie i poświęcić nieco uw agi dość 
w ybitnem u poecie, teologowi i statyście: by ł n im  A n
drzej Wolan. P isał wiele po łacinie, by ł au torem  licz
nych trak ta tó w  politycznych, mów itd. Z polskich 
utw orów  W olana zasługuje na w spom nienie „Pro- 
teusz”, (1564), utw ór o am bicjach satyrycznych. Wolan 
ubolewa tu  nad usterkam i życia społecznego i p ań 
stwowego craz nad  rozdw ojeniem  w  zborze (z rac ji 
herezji ariańskiej).

W środow isku litewskim , spośród m in istrów -litera- 
tów, zwraca na siebie uwagę jasnością stylu, opano
w aniem  p ióra i tem peratura treści — Stanisław  Su- 
drowiusz, senior zboru wileńskiego. Zakres jego p i
sarstw a jest zdecydowanie teologiczno-kościelny. Spod 
jego pióra wyszły m. in. następujące utw ory: „For
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m a albo porządek spraw ow ania świętości Pańskich... 
(Wilno, 1600). Jest to rodzaj agendy kościelnej. D a
lej — K atechizm  Wileński, oparty  na nieświeskim  
z 1563 r., i w reszcie — „Nauka i utw ierdzenie o tym 
z czym się m a pokazać i popisać przed M ajestatem  
Bożym człowiek chrześcijański” (Wilno, 1580 r.); jest 
to dziełko pobożne, m ające być pomocą w  przygoto
w aniu się na przykładną śm ierć chrześcijańską.

Wysoce zasłużonym  pisarzem  dla całego Kościoła 
ewangelicko-reform owanego by ł K rzysztof K raiński 
(1556 — 1618). Jego katechizm  z p ieśn iam i ukazał się 
w Toruniu w 1599 r. N ajcenniejszą pozycją p isarstw a 
Kraińskiego jest „Porządek nabożeństw a”, obszerna 
agenda kościelna; zawiera ona kalendarz kościelny, 
porządek cerem onii, ordynacji m inistrów  i .seniorów, 
wyborów superin tendent a, odpraw iania synodów, etc. 
Jest to obszerny druk in quarto, zaw ierający niem al 
500 stronic. Znajdziem y w  niem  rów nież liczne zbio
ry  modlitw. I ten au to r dał swem u pokoleniu „Po
styllę Kościoła powszechnego” (1611 r.). Zasługa 
K raińskiego dla ostatecznego skonsolidowania Koś
cioła reform owanego jest wielka. D ając katechizm  
i agendę wyznawcom i duchow ieństw u, przyczynił się 
do ostatecznego u trw alen ia nauki i zasad organiza
cyjnych Kościoła. K raiński jest świadom, że jego Koś
ciół, Kościół reform ow any, jest p iastunem  w iary 
chrześcijańskiej i obyczajów ew angelicznych p ie rw 
szych stuleci naszej ery. P isarz ten odznacza się e ru 
dycją teologiczną, a  od strony form alnej, może być 
wzorem czystości i popraw ności wysłowienia.

Nieco starszy  odeń A ndrzej Chrząstow ski był p łod
nym pisarzem  teologicznym. W „Perle z A bakuka p ro 
roka” (1583), da je  Chrząstowski rozw ażania o w ierze 
ewangelickiej. Znajdziem y tu  także polem iczne akcen 
ty a-ntyariańskie. Dla prak tycznej teologii kościelnej 
duże znaczenie m a jego „Epichirim a albo dowód po
rządnego posłania na urząd pastersk i” (1609). Je st to 
obrona i uzasadnienie posłannictw a kościelnego m i
nistrów . Z łacińskich pism  tego au to ra  zasługują na 
wzmiankę — „C ontradictiones in libro  R oberti Bel- 
larm ini de purgatorio” (1593), gdzie Chrząstow ski za
biera się do k ry tyk i czołowego teologa katolicyzm u 
okresu potrydenckiego, — oraz „Bellum  Jesu iticum ”, 
wydane w Bazylei, w tymże sam ym  roku, co kry tyka 
Bellarm inowej doktryny o czyścu.

W pierw szej połowie XVII w. w ydaw ali swe k aza
nia m inistrow ie Łabędzki 1 W ęgierscy (Andrzej i W oj
ciech). Łabędzki wydał ponad to w artościow y utw ór 
pt. „Anatom ia conscientiae” (1638), o sum ieniu ch rze
ścijańskim ; utw ór ten oznacza się szczególnym p ięk
nem języka. Z W ęgierskich — W ojciech zasłużył się 
jako historiograf. Jego „K ronika Zboru K rakow skie
go” w ydana po raz  pierwszy z rękopisu w 1817 r., ma 
w ielką w artość jako jedno z źródeł historii ew angeli
cy zmu w  K rakow ie i Małopolsce oraz reform acji 
w całym kraju .

W drugiej połowie XVII w. ogłaszał swe utw ory ks. 
Daniel K ałaj. S tudia odbyw ał we Franekerze, dokąd 
jeździli z Polski w  tym  czasie liczniejsi kandydaci 
na m inistrów . Był to okres w zrastającej n ieto lerancji 
katolickiej, a naw et ucisku i prześladow ań spadają
cych na Kościół reform owany. Przed prześladow ania
mi m usiał ucnodzić ks. Kałaj z Małopolski, aby zna
leźć wreszcie schronienie w  Gdańsku. S tam tąd ogłosił 
barokowy poemat, poświęcony tryum fow i Jan a  Sobie

skiego pod Chocimem; rzecz ukazała się drukiem  w r. 
1673, pod dość przydługim  i zawiłym tytułem : „Kli- 
m akteryk heroiczny, to jest: scescdziesiąt (!) y trzy 
Poematów, abo Kroków y Składów Heroicznego Rymu 
przekładanego, w  którym  opisana jest przesław na 
w iktorya Chocimska, z łaski Bożej, zaraz nazajutrz po 
śm ierci O.P.K.I. M. Michała K orybuta, niegdy K róla 
Polskiego, Wielkiego Xiążęcia Litewskiego, Ruskiego, 
Pruskiego, etc. etc, etc za szczęśliwą directią  Jaśn ie 
Wielmożnego Jegomości Pana, P ana Jan a  Sobieskiego, 
M arszałka y H etm ana Wielkiego Koronnego etc. etc. 
etc. otrzym ana Roku Pańskiego M. DC. L X X III pod 
Chocimem w  dzień św. M arcina, pod Imterregmum jus 
etc. „Utwór składa się z dwóch części. Pierw sza po
święcona Gdańskowi, druga zwycięstwu pod Choci- 
mem. K ałaj sławi Gdańsk jako ozdobę i „koronę Ko
rony Polskiej“ oraz jako ognisko ewangelicyzmu. W cz. 
II daje dość w ierny opis -bitwy ohocimskiej, ciparty za 
pewne n a  współczesnej relacji. Gdy Sobieski został w y
brany królem , czego też pragnęli z całego serca ew an
gelicy, Kałaj ogłosił drukiem  w  G dańsku okoliczno
ściowe kazanie pt. „Idea Regis, to jest na szczęśliwą 
elekcję te raz Najaśniejszego i Niezwyciężonego M onar
chy Jan a  III... Kazanie... Daniela Kałajego V. DD.M.“ 
(Gdańsk, 1674). W yrazem stanow iska wyznaniowego 
K ałaja, nacechowanego szeroką tolerancją, jest napisa
na przezeń „Rozmowa przyjacielska m in istra  ew ange
lickiego z xiędzem katolickim “. Rozmowa ta  w  rzeczy
wistości nie odbyła się nigdy. Kompozycja ta  posłużyła 
w ybitnem u przedstaw icielow i pozostającego w  defen
sywie Kościoła do w yrażenia poglądów wyznaniowych, 
odznaczających się tolerancją i uniw ersalizm em  chrze
ścijańskim . Daniel K ałaj to jeden z ostatnich w ybit
niejszych działaczy i pisarzy polskiego kalwinizm u. Na 
nim  można zakończyć przegląd pisarzy ewangelicko- 
reform owanych. Lata późniejsze będą okresem  m il
czenia oraz postępującego upośledzenia ewangelików 
wobec praw a. Nigdy też potem — pisarze ewangeliccy 
nie dadzą takiej liczby utw orów  i takiej jakości, jaką 
obdarzyli piśm iennictwo polskie duchow ni i świeccy 
pisarze reform owani XVI i X V II stulecia.

------o------

IV.

Świetnie się przedstaw ia ilościowo i jakościowo do
robek p isarski polskich autorów  ew angelicko-refor
mowanych w  XVI i X V II wieku. Chlubą społeczeń
stw a ewangelickiego pozostanie nade wszystko M iko
łaj Rej, a obok niego tacy pisarze, jak  Lubelczyk, Trzy- 
cieski. Poza nimi mamy znaczny zastęp pisarzy w praw 
dzie średniej, ale dobrej miary. U wszystkich, zarówno 
wybitniejszych jak  i mniej w ybitnych — daje się za
uważyć wspólna cecha: gorąca pasja  religijna, w ystępu
jąca itak w utw orach teologicznych, kościelnych, jak  i w 
znacznej ilości pism świeckich. Przyczyn tego zjaw iska 
należy szukać w  głębokim przejęciu się życiem i do
brem  Kościoła reform owanego i jego um iłowaniu. P i
sarze ewangeliccy m ają żywy związek z Kościołem, 
żyją intensyw nym  życiem religijnym , odznaczają się 
i w yróżniają w artościam i etyczno-m oralnym  i spo
między katolickiego ogółu. Postyllografia ew angelicka 
stoi wysoko pod względem w artości religijnych i lite 
rackich. Osobliwy to już los tej gałęzi twórczości, że 
została usunięta w  cień przez kaznodziejstwo Skargów
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i Birkowskich, choć częstokroć dorównywa im pięknem 
języka, a przewyższa w artościam i religijnym i, czerpa
nym i z Biblii i żywej wiary.

Nie można przemilczeć faku, że na  piśm iennictwo 
obozu reform owanego w yw arły twórczy i ożywczy 
wpływ ośrodki myśli reform acyjnej na zachodzie, 
7, Genewą na czele. N iemały był też wpływ indywi
dualności i pióra Jan a  Kalw ina. Na szczególne pod

kreślenie zasługuje fakt, że prądy idące z zachodu, 
z kalw ińskiej Szw ajcarii, zostały dzięki szczerym wy- 
s lkom całkowicie spolonizowane, przyswojone, zabar
wione polską treścią  i polską rzeczywistością. Że tak  
się sta ło  i że Kościół ew angelicko-reform ow any w n a 
szym k ra ju  sta ł się naw skroś polskim, jest w  znacz
nej m ierze zasługą pisarzy ewangelickich, z ojcem li
te ra tu ry  polskiej — M ikołajem Rejem na czele.

Z wędrówek po świecie

Sekty buddyjskie w Wietnamie Południowym
DOC. DR JERZY SLIZIŃ SKI

Do niedaw na jeszcze w życiu politycznym  W ietnamu 
Południowego odgrywały bardzo poważną rolę dwie 
sekty — Cao Daii i Hoa Hao. Obie stosunkowo młode 
i niezw ykle bojowe — miały naw et swoje w łasne do
brze uzbrojone w ojsko — uważały siebie za coś w ro 
dzaju „zreform owanego buddyzm u”, przystosowanego 
do „potrzeb ak tualnych”. Jednak  reform y, w prow a
dzone przez ich założycieli a głównie przez ich do
wódców, odbiegają daleko od nauk i hinduskiego 
m ędrca a również zrozumienie „aktualnych potrzeb” 
jest nieco /dziwaczne i wcale nie odpowiada faktycznym  
pogrzebom ludu w ietnam skiego.

Oto k ilka słów o pow staniu i rozwoju tych sekt oraz

o moim zetnięciu się z ich członkami i z przywódcą 
Cao Dai-Ho Phap Pham  Cong Tac. Sekta Cao Dai, 
k tó ra  łączy elem enty buddyzm u, taoizmu, konfucja
nizm u i chrześcijaństw a, powistała dopiero w  1926 roku. 
Skrom ny urzędnik państw ow y Ngo van Cieu, miał 
zwyczaj często urządzać seanse /spirytystyczne a na 
jednym  z tak ich  seansów  „duah”, n ie jak i Cao Dai, 
oznajm ił mu, że on w łaśnie — Ngo van Cieu — w y
brany  został do stw orzenia nowej religii. k tóra przy
niesie św iatu zbawienie. Oto, co między innym i rze
komy Cao Dai oświadczył na seansie w Thay Ninh, 
13 dnia dw unastego m iesiąca roku Binh Dan (listo
pad 1926) za pomocą „koszyczka z dziobkiem” : „Naj-
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większym- w ładcą jestem  Ja. N ajstarszym  z Buddów 
jestem  Ja. Sakia M uni — to ja, Jezus C hrystus — 
to Ja. P rzybieram  teraz imię Cao Dai, aby nauczyć 
nowej relig ii”.

Caodaiści uznają istnienie duszy i jej kolejnych 
wcieleń, jak również pozagrobową odpowiedzialność 
za czyny ludzkie, podlegające praw u K arm y. Sekta 
Cao Dai głosi szacunek dla zm arłych i ku lt rodzinny. 
Zapowiada nadejście „króla sprawiedliwego i oświe
conego” — Minh Vuonga — który  „przywróci dawny 
złoty w iek”.

Cao Dai panow ała aż do chwili likw idacji sekty 
przez ówczesnego premiera Vietnamu Południowego 
Diema w roku 1955 (obecnie H oPhap przebyw a w 
Kambodży) na terenach na północno-zachód od Saigo- 
nu, i kontrolow ała do niedaw na duże obszary 
dysponowała bowiem, jak  jiuż zaznaczono w łasnym  
wojskiem o sile 25.000 ludzi. W yznawców liczyła 
około półtora miliona.

Około 100 km  na półno|co-zachód od Saigonu, 
w pobliżu m iasta Thai Ninh, w yrasta nagle z sze
rokiej rów niny potężna góra Nui Ba D en-G óra Czar
nej Dziewicy, obrośnięta gęstym i dżunglami. O po
chodzeniu nazwy tej góry opowiada okoliczny lud 
następującą legendę:

K ilkaset la t tem u mieszkało^ w  jednej żś. wsi 
u podnóża góry prześliczna dziewczyna. Je j ojciec, 
chciwy zysku, zam ierzał ją wydać za starego bo
gacza, k tóry  sowicie chciał m u za nią zapłacić. P anna

w swej rozpaczy uciekła z rodzim ej wsi na górę i po
wiesiła się na  gałęzi drzewa. Po kilku  miesiącach 
znaleziono jej ciało. Nie było ono w stanie rozkładu 
mimo panującego upału, też nie tknęły go dzikie 
zwierzęta. Uważano ją za błogosławioną i zbudo-

Nui Ba Dien z wieży św iątyni

w ano na tym  m iejscu świątynię, do k tórej do n ie
daw na jeszcze tłum nie przybyw ała ludność z całej 
okolicy, naw et z sąsiedniej Kambodży, by czcić jej 
pamięć. (Pamięć Czarnej Dziewidy czczą rów nież 
w jednej ze św iątyń saigońskich).

Thay Ninh — grób założyciela sekty
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Niedaleko tego m iejsca wznoszą się m ury olbrzy
miej „Świętej Siedziby” caodaistów. Składa się ona 
z centralnej, w spaniałej świątyni, za k tórą mieszczą 
się groby założyciela sekty oraz jej pierwszego prze
łożonego Le van Trung. Z trzech stron św iątynia 
otoczona jest budowlam i, w których ma swoją sie
dzibę adm inistracja sekty. Przed św iątynią zaś roz
pościera się olbrzymi plac zebrań, w czele którego 
umieszczono rzeźbę Gautamy.

Zaraz przy wejściu do św iątyni zwraca moją uw a
gę jaskraw ym i barw am i m alowany duży obraz. W y
obraża on kilka osób, uznaw anych przez caodaistów 
za święte. Są to Sun Y at Sen, Trang Trinh i W iktor 
Hugo. Ten ostatni przedstaw iony jest w uniform ie 
członka Akadem ii F rancuskiej. W ew nątrz św iątyni 
mieszczą się rzeźby przedstaw iające Buddę i K on
fucjusza, Lao Tse i Chrystusa, razem  z tradycyjnym i 
„św iętym i” zwierzętam i — smokiem, żółwiem i fe
niksem.

W nętrze św iątyni caodaistów dzieli się na trzy 
części, symbolizujące pojęcie trójcy. W yobrażają one 
ducha, ciało i duszę. „Dal ośmiu cyklów Genezis” 
jest m iejscem  modlitw. Cerem orne i nabożeństwa 
publiczne obyw ają się w „Dai dziewięciu kręgów 
ew olucji”, odpow iadającym  dziewięciu stopniom h ie
rarchii, na k tórej szczycie króluje „Święty i n a j
wyższy Cesarz Jaspisowego P ałacu”, reprezentow any 
przez „boskie oko”. Wreszcie „Dai boskiego przy
m ierza” poświęcone jest p raktykom  spirytystycznym . 
Tam  wielcy kap łan i sekty wchodzą w stosunki z du
cham i za pośrednictw em  mediów, używających 
wzm iankowanego już „Koszyczka z dzióbkiem”. 
Zwiedzając świątynię, zatrzym ałem  się w łaśnie koło 
ołtarza, gdy przystąpił ido nas jakiś kapłan, k tóry  
zam ienił k ilka słów z oprowadzającym  m nie ofice
rem  francuskim , doskonałym  znawcą filozofii buddyj
skiej i „nauki” caodaiskiej, św ietnie w ładającym  ję 
zykiem w ietnam skim . Zawiadom ił nas uroczyście, że 
Ho Phap dowiedział się o naszym przyjeździe i p rag 
nie nas widzieć.

K apłan w długiej, aż do kostek  sięgającej białej 
szacie prow adził nas do znajdującej się w  odległości 
ok. 300 m etrów  od św iątyni luksusowej rezydencji 
głowy caodaistów.

Rynek w Binh Thanh 
Przed domami ołtarze z ofiaram i

Ho Phap  Pham  Cong Tac przyjął nas w asyście 
k ilku  dygnitarzy w hallu  swej siedziby. Z uprze j
mym uśmiechem, k łaniając się nam z godnością, w i
tał nas drobniutki, szczupły mężczyzna M iał pięć

dziesiąt k ilka lat i ubrany był w długi biały habit. 
Ruchliwe, nieco skośne czarne oczy biegały niespo
kojnie, gdy nas uw ażnie lustrował. Reszta twarzy 
była nieruchom a, zastygła w sztucznym uśm iechu — 
jak  gdyby maska.

Do przygotow anych już kryształow ych kieliszków 
nalano doskonałego francuskiego szampana 

Rozmowa ograniczała się początkowo do ogólni-

Rybak w Binh Thanh

kowych zdań, a następnie zeszła na tem aty re lig ij
ne i filozoficzne. Mały Ho P hap  ożywił się i zaczął 
gestykulować. Zam ienił k ilka słów ze stojącym  obok 
jego fotela dygniatrzem . Ten ostatni wyszedł i przy
niósł książki w języku francuskim  — P hap Chanh 
Truyen, L a constituation religieuse du Caodaisme, 
oraz G. Gobron, H istoire et philosophie du Caodai
sme. Przełożony sekty złożył na przyniesionych książ
kach swój podpis w raz z dedykacją i wręczył je 
mnie.

A udiencja skończyła się. Ho phap serdecznie ści
skał mi rękę i odprowadził m nie przez ogród swojej 
rezydencji aż do bram y. Gdy siedziałem  już w swoim 
samochodzie! otworzyłem; książki i czytałem : „En 
souvenir de la visite d u  Saint Siege caodaique de 
M onsieur Slizinski P rofesseur le 10 Janv ier 1955 
Ho P hap”.

Druga sekta relig ijna w W ietnam ie Południowym, 
chociaż jeszcze młodsza od caodaistów, bo założona 
dopiero w  roku 1939, to Hoa Hao, licząca do n ie
daw na również około półtora m iliona członków. 
W ojska tej sekty kontrolow ały przed jej likw idacją 
przez Diema w roku 1955 duże obszary na zachód 
i północo-zachód od Saigonu, a stolicą ich było Can 
Tho, miasto położone nad brzegiem potężnej rzeki 
Bassac. Tam była też siedziba generała sił zbrojnych 
sekty, liczącej około 20.000 ludzi — Tran van Soai. 
Nazwę swą zapożyczyła sekta od wioski Hoa Hao 
w prow incji Chaudoc, położonej nad rzeką Vam Nao. 
Tam, w roku  Ky Mui (1919) urodził się Huinh Phu 
So, założyciel i pierwszy „m istrz” sekty.

Młody So wciąż chorował. Na nic nie zdały się 
lekarstw a i rady  lekarza, czarowników, „świętych” 
i mediów. W ciele dziecka siedział jakiś Ma Qui, 
zły duch, k tóry  mącił m u umysł. Ojciec chorego 
dziecka oddał go bonzie pagody Tra Son, k tóry  pod
ją ł się opieki nad nim. Thay Xom, tak  się nazyw ał 
bonza, uczył młodzieńca podstaw  buddyzm u oraz 
w tajem niczał go w  różne czary i podstawy hipno- 
tyzmu, zapoznał go z nauką Nguyena van Quyen,
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zwanego Phat Thay. Jednakże So nadal był chory. 
Po śmierci bonzy wrócił do domu ojca.

Było to osiemnastego dnia piątego miesiąca roku 
Ky Mao (1939) gdy okropna burza szalała nad wioską 
Hoa Hao, nagle wstał z łóżka i modlił się przez dłuż
szy czas, przed ołtarzem przodków, który znajduje 
się w każdym domu wietnamiskim. Niespodziewanie 
zaczął przemawiać i mówił o rzeczach o których ni
gdy jeszcze nie słyszeli mieszkańcy, biednej wioski 
nad rzeką Vam Nao.

Coraz więcej ludzi gromadziło się w chacie, w któ
rej mieszkał So, dotąd wiecznie milczący. So ogło
sił się apostołem Phat Taya, twierdził, że on właśnie 
jest powołany do utworzenia nowej buddyjskiej re- 
ligili, która nie potrzebuje żadnych kapłanów, żadnych 
pagód, gdyż każdy ze zwolenników nowej sekty jest 
w ścisłym kontakcie z bóstwem i może je w z y w a ć  
o każdej porze dnia na jakimkolwiek miejscu.

Zwolennikc/m nowej sekty, których liczba rosła 
nilezwykle  ̂ szybko, nie wólno pić alkoholu, palić

Co piszq inni

K a t o l i c k a
Kościół katolicki w Hiszpanii jest kościołem pań

stwowym w najdalej idącym znaczeniu tego słowa. 
Publiczny kult innych wyznań chrześcijańskich jest 
surowo zakazany. Władze kościelne i państwowe dzia
łają ręka w rękę. Mogło by się zdawać, że życie re
ligijne (katolickie) kwitnie niby kwiat na dobrze 
uprawionej ziemi w najidealniejszych warunkach kli
matycznych. Posłuchajmy, co w tej sprawie ma do 
powiedzenia katolickie „Słowo Powszechne” z dnia 
9—10 listopada 1957 r. w dodatku niedzielnym „Zy
cie Katolickie”:

„Życie religijne katolików w Hiszpanii przedsta
wia dziś obraz poważny a nawet wysoce niepoko
jący. W istocie społeczeństwo hiszpańskie jest kato
lickim jedynie z nazwy, a w jogo religijności pier
wiastki prawdziwie katolickie obumierają z dnia na 
dzień. Liczne objawy tego stanu często już zauważo
no i opisywano.

Wśród mas ludowych w Hiszpanii dechrystianiza- 
cja objawia się głównie jako obojętnienie religijne. 
Stan ten trwa już blisko 30 lat i obejmuje zarówno 
klasę robotniczą jak i warstwy chłopskie (te ostatnie 
szczególnie ciemne i prymitywne umysłowo). Właści
wie przestrzeganie pewnych przepisów religijnych 
i Sakramenty (głównie chrzest i małżeństwo) sta
nowią dziś jedynie wartości, które podtrzymują 
u szerokich rzesz zewnętrzne chociaż związki z ży
ciem Kościoła.

Jeśli chodzi o klasę mieszczańską żyjącą w Hiszpa
nii w nadużywanym hojnie i nieuzasadnionym luksu
sie — to objawia ona brak jakiegokolwiek zaintere
sowana dla wszelkiego wysiłku, dążącego do zmianv 
pożałowania godnej doli niższych klas społeczeństwa. 
Wzrastająca amoralność hiszpańskiego mieszczaństwa 
pogrąża je w hipokryzji, rosnącej miłości własnej 
i zadowoleniu z istniejącego stanu rzeczy. Naturalnie 
w tej sytuacji nie ma mowy o jakimś zrozumieniu 
czy pogłębieniu życia religijnego.

opium, ani uprawiać gier hazardowych. Nie wolno 
im też jeść wołowiny ani mięsa bawołu. Rano i wie
czorem muszą odmawiać kilka modlitw i ofiarowy
wać dwa razy w miesiącu Buddzie kwiaty, wodę i ka
dzidła na ołtarzu przodków.

Członkowie sekty Hoa Hao, która dążyła do utwo
rzenia nacjonalistycznego państwa wietnamskiego, 
w którym wyznawcy sekty odgrywać mieli decydują
cą rolę, winni są czcić pamięć przodków oraz boha
terów kraju ojczystego. Z członkami tej sekty ze
tknąłem się bliżej w wiosce Binh Tanh nad rzeką 
Mekong, niedaleko miejsca urodzenia , mistrza”. Tam 
zaproszono mnie na przyjęcie do posterunku wojska 
sekty. Mój sąsiad, oficer ze sztabu generała Tran van 
Soai opowiadał mi o historii sekty, o nauce „mi
strza” i o dążeniach kierownictwa, które zarzuciło 
całkowicie idee pacyfistyczne głoszone przez Buddę. 
Ciągle medytował nad tym, gdzie i w którym po
przednim wcieleniu już się ze mną spotkał. Nie mo
gło mnie to jednak psuć zdrowego apetytu a mimo 
najlepszych chęci nie mogłem sobie tego przypomnieć.

H i s z p a n i a
Pozostałe katolickie ośrodki intelektualne w Hiszpa

nii nie mają żadnego wpływu ani na warstwy ludo
we ani na mieszczaństwo. W kołach tych brak za
równo wybitniejszych umysłów i zaufania we własne 
siły. Ten stan rzeczy w dużej mierze tłumaczy fakt, 
że 2/3 młodego pokolenia inteligencji porzuciło ka
tolicyzm. Całkowicie nieudolne okazały się katolickie 
organizacje. Apostolat świeckich rozwija swą dzia
łalność w sposób przestarzały, ciasny, niejednokrotnie 
śmieszny. Wszystkim ugrupowaniom brak jakiego
kolwiek związku z bieżącym życiem, z jakąkolwiek 
problematyką społeczhą.

Obraz ogólny — choć przedstawiony ui nader szki
cowo — jest zatrważający. A dodać jeszcze trzeba, 
że nie lepiej niż starsze pokolenie, wygląda dziś mło
dzież Hiszpanii. Młode pokolenie tego kraju jest ge
neracją rozczarowaną w stosunku do wszystkiego co 
ją otacza, przedwcześnie zestarzałą, pozbawioną za
pału zarówno do pracy zawodowej jak i działalności 
społecznej i wreszcie — co ważniejsze — wyzutą 
z entuzjazmu zarówno dla tego co jest miłością jak 
i dla tego co jest grzechem”.

ZWIERZENIA MAURIAC’A

W tymże dodatku niedzielnym „Słowa Powszech
nego” umieszczona jest odpowiedź znanego katolic
kiego pisarza francuskiego Francois Mauriac’a na an
kietę miesięcznika „Ecclesia” n. t. „Czym jest ka
płan dla was? i — czego oczekujecie od kapłana?” 
Wyrażone w odpowiedzi poglądy, acz osobiste, lecz 
w dużej mierze pokrywające się z oficjalną nauką 
kościoła katolickiego, są w świetle Pisma św. zdu
miewające: Pisze on m. in.:

„Otóż nie chcę, żeby mi mówił o Bogu, pragnę tyl
ko, aby mi dał Boga. Nic to nie znaczy, że nie doce
niam doniosłości słowa, ale chcecie przecież poznać 
moje osobiste żądania. Dla mnie najskuteczniejszą
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nauką było zawsze życie osobiste kapłana. Dobry ka
płan nie ma mi nic do powiedzenia, patrzę na niego 
i to mi wystarcza. Sama liturgia, przemawiająca bez 
słów, wystarcza mi również. Zakon, który najpiękniej 
mówi o Bogu — to benedyktyni, ponieważ nigdy 
nie wchodzą na kazalnicę, a pozwalają nam przeży
wać dramat Mszy św. i dają nam możność odczucia 
najwznioślejszej powszechności. Jakże dobrze rozu
miem, co pragnie wyrazić Kierkegaard, kiedy pisze, 
że Bóg jest kimś do kogo się mówi, a nie kimś o kim 
się mówi. Jakże żal mi protestantów, których kult 
sprowadza się do słowa. Święta liturgia jest jedyną 
mową, która człowieka porusza i przekonywa. Z każ
dym mówcą jestem w niezgodzie już w momencie 
kiedy wypowiedział trzy pierwsze zdania. Kazno
dzieja wydaje mi się niemniej groźny, bez wzgiędu 
na jego talenty krasomówcze. Czy istnieją wyjątki? — 
Naturalnie (jeden z nich właśnie cieszy mnie każdej 
niedzieli na Mszy transmitowanej przez radio: to oj
ciec Avril i dugi jeszcze ojciec często go zastę
pujący. Radość .sprawia mi myśl, że słuchają ich ty
siące ludzi)”.

Można dyskutować na temat, czy w protestantyź- 
rhie, w pewnych odłamach, nie nadużywa się słowa, 
boć to jest chyba prawdą, że wypowiadanie zbyt 
wielu słów o rzeczach świętych może je pozbawić 
świętości, tym niemniej odrzucenie kazania i po
przestanie wyłącznie na liturgii, nie ma nic wspól
nego z założeniami chrześcijaństwa i tradycją apo
stolską. Żałując protestantów, Mauriac żałuje chyba

tak samo tych, którzy zmuszeni byli słuchać Jezusa 
i Apostołów. Boć przecież zarówno Mistrz z Naza
retu, jak i apostołowie operowali nie mistycznymi 
ceremoniami, które mogą zachwycać, lecz Słowem.

W dalszym ciągu Mauriac zwraca uwagę na pew
nego rodzaju tragiczne momenty życia kapłana ka
tolickiego, kiedy pisze:

„Czym jest kapłan dla mnie? — odpowiem księ
dzu kanonikowi krótko — jest Chrystusem. Mocą swą 
daje mi Chrystusa, a ukazuje mi go w swym cierpie
niu. Dziś u zmierzchu mego życia mogę powiedzieć, 
że wiem, jak kapłan cierpi. Nie podczas pierwszych 
lat swego kapłaństwa, jak luidzie sobie wyobrażają, 
młodość u istoty wybranej jest okresem oddania, aż 
do szaleństwa. Ale w wieku dojrzałym, w godzinie 
zmęczenia, zawodów, upadków, kapłan odczuwa w 
swym ciele, w swym żywym ludzkim sercu, bolesną 
tęsknotę za skromnym, zwykłym szczęściem — przede 
wszystkim — dzieci. Zawsze 'dzieci cudze, nigdy wła
sne... Przypominam sobie młodziutką siostrę św. Win
centego a Paulo (zmarła na posterunku), która pa
trząc jak bawią się moje dzieci, nagle powiedziała do 
mojej żony z akcentem, którego nigdy nie zapomnę, 
„Jakże Pani jest szczęśliwa”.

Pan Bóg tej ofiary nawet od kapłana nie żąda 
(I Tym. 3, 2) Gdyby więcej ceniono słowa Chrystusa 
i apostołów niż podniosłą liturgię, mniej było by 
osobistych tragedii w życiu kapłana.

<R. T.)

Z  ż a ł o b n e j  k a r ł y
Dnia 7 grudnia 1957 roku zm arł w Cieszy

nie śp. Ks. JAN STONĄWSKI.

Zm arły był w ieloletnim  zasłużonym ewange
lickim katechetą gim nazjalnym  w Cieszynie, 
wychowawcą licznych pokoleń, długoletnim 
redaktorem  Posła Ewangelickiego i pracow ni
kiem  na niwie kościelnej i społecznej.

Pochowany został w Cieszynie dnia 11 g rud
nia 1957 r.

*

W dniu 19 listopada 1957 r. zmarł w wieku 
lat 82 i pochowany został na cm entarzu ewan- 
gel-reform ow anym  w W arszawie

śp. WACŁAW WOYDE

Zm arły należał do starego i zasłużonego ro
du ew.-formowanego, którego członkowie w 
wielu pokoleniach dawali dowód swego gorą
cego przyw iązania do w iary ojców. Również 
i śp. W acław Woyde do ostatnich chwil życia 
zajm ował się żywo spraw am i Kościoła. Z w iel
kim  zamiłowaniem zbierał m ateriały  odnoszące 
się do jego przeszłości, ceniąc sobie wielce każ
dy przejaw  życia religijno-społecznego.

Parafia  ew .-reform ow ana w W arszawie zna
ła go jako cichego, skromnego a przy tym  
ofiarnego wyznawcę i brata. Sp. W acław Woy- 
da pełnił przez szereg lat funkcje członka Sy
nodu i członka Kolegium Kościelnego.

Pozostawił po sobie szczery żal i niegasnące 
wspomnienie.

Dnia 22 listopada 1957 r. zm arł w wieku lat 
53 śp. red. WACŁAW BOROWY

Pracę dziennikarską rozpoczął przed wojną w 
W arszawie w „Domu P rasy” , w czasie okupa
cji w spółpracował w  prasie podziemnej, po 
wojnie zaś zajmował stanowisko sekretarza 
generalnego Polskiej Agencji Prasow ej, by 
przejść kolejna do „Życia W arszaw y” , ,,Św ia
ta ” i „Dokum entacji P rasow ej” .

Zam iłowania hum anistyczne i historyczne 
zbliżyły go do Kościoła Ew.-Reformowanego, 
którem u bezpośrednio po wojnie oddał cenne 
usługi, pom agając zabezpieczyć cenne zbiory 
biblioteczne i cm entarz, na którym  znajduje 
się szereg mogił znanych postaci życia k u ltu 
ralnego i społecznego kraju.

W ostatnim  okresie swego życia wiele serca 
i zapału włożył w pracę redaktorską naszej 
„Jednoty”, którą pragnął spopularyzować w 
naszym społeczeństwie.

Wszyscy którzy znali Zmarłego, stracili w 
Nim dobrego człowieka, zaś współpracownicy 
„Jednoty” zacnego przyjaciela i ofiarnego p ra
cownika.

Sp. redaktor W acław Borowy został pocho
w any na cm entarzu ewang.-reform owanym , na 
m iejscu dawniej przez siebie wybranym .

*
Cześć ich pamięci!
Błogosławieni są odtąd um arli, którzy w Panu 
um ierają.

OBj. 14, 13
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Z  k r a j u

0  Suip er intendent Kościoła
Ewang.-Reformowanego ks. Jan Nie- 
wieczerzał, odbył w grudiniu 1957 r. 
służbową podróż do Kościołów Re
formowanych w Szwajcarii, Niem
czech zach. i Holandii. W czasie po
bytu w Holandii wziął udział w 
dniach 16 i 17 grudnia w zastęp
stwie prezesa Polskiej Rady Ekume
nicznej ks. Z. Micheina w konfe
rencji Tymczasowego Zarządu Euro
pejskiej Rady Kościołów, która od
bywała się w miejscowości Oud 
Poelgeest k. Leydy.

Refleksje na temat podróży uka
żą się w następnym numerze Jed- 
noty.

#  W grudniu ub. roku ukazał się 
pierwszy numer Ekumenicznego 
Biuletynu Prasowego. Jest on wyra
zem wznowionej działalności Chrześ
cijańskiej Rady Ekumenicznej w 
Polsce i adresowany do wszystkich 
osób, zainteresowanych życiem i 
pracą Kościołów chrześcijańskich w 
Polsce, przede wszystkim działalno
ścią Kościołów, należących do Rady 
Ekumenicznej. Poza wiadomościami 
z kraju Biuletyn ma przynosić ob
szerny dział wiadomości z zagranicy. 
Dla Kościołów polskich szczególnie 
cenny będzie dział zagraniczny, ze 
względu na odczuwany brak wia
domości o tym, co dzieje się w świę
cie chrześcijańskim. Biuletyn wy
szedł również w językach angiel
skim i niemieckim. W przyszłości ma 
ukazywać się cztery razy do roku 
w języku polskim i po dwa razy w 
wymienionych językach obcych.

Pierwszy numer Biuletynu przy
nosi wstępne słowo do czytania i 
wiadomości o wizycie w Polsce 
przedstawicieli Światowej Rady 
Kościołów, ks. dra Howarda Scho- 
mera i ks. Daniela Cederberga. Na 
dalszych stronach mamy wiadomości 
z siedmiu Kościołów ekumenicznych.

•  Chrześcijańska Rada Ekume
niczna powołała Komisję Młodzieży, 
jako wyraz troski Kościołów o mło
dzież. W skład Komisji wchodzą de
legaci Kościołów, należących do Ch. 
Rady Ekumenicznej. Komisja przy
jęła Tymczasowy Regulamin Dzia
łalności i powołała swe ciało wy
konawcze w postaci 5-osobowego 
Sekretariatu. W skład jego weszli:

1. Ks. Bogdan Tranda (Kość. 
Reform.) — przewodniczący

2. Kand. teol. Stefania Taflińska 
(Kość. Augsb.) — sekretarz

3. Ks. Janusz Narzyński (Kość. 
Ew.-Augsb.)

4. Br. Jan Wierszyłowski (Zjedn. 
Kość. Ewangeliczny).

Piąte m iejsce w  Sekretariacie tym 
czasem  nie zostało obsadzone.

Zadania Komisji Młodzieży, wg 
Tymczasowego Regulaminu, polegają 
na świadczeniu jednością działania
0 przynależności do jednego Pana
1 Zbawiciela, którym jest Jezus 
Chrystus oraz na pomaganiu Koś
ciołom w rozbudzeniu u młodzieży 
poczucia więzi ze społecznością koś
cielną i odpowiedzialności za nią.

Zadania swe Komisja realizować 
będzie w szczególności przez urzą
dzanie konferencji ewangelizacyj
nych oraz studiów biblijnych i ze
brań dyskusyjnych, kształcenie dzia
łaczy młodzieżowych, organizowanie 
obozów międzywyznaniowych, orga
nizowanie ekumenicznych ośrodków 
młodzieżowych i urządzanie zjaz
dów młodzieży.

Obecnie Komisja pracuje nad za
gadnieniem letnich obozów młodzie
ży w roku bieżącym. Wyniki prac 
zostaną podane do wiadomości zain
teresowanych za pośrednictwem pra
sy kościelnej.

•  Komisja Młodzieży rozpoczęła 
swą działalność od ewangelizacji dla 
młodzieży wszystkich wyznań, która 
odbyła się w Warszawie, w dniach 
od 5—8 grudnia ub. r. w kaplicy 
Kościoła Metodystów. Zebrania gro
madziły z każdym dniem więcej 
osób, począwszy od sześćdziesięciu 
w czwartek, skończywszy na stu 
dwudziestu w niedzielę. Ogólnym te
matem ewangelizacji były słowa 
Apostoła Pawła z listu do Efezjan: 
„Ocuć się, który śpisz”. Mówcy w 
często porywających i głębokich 
przemówieniach ukazali obraz 
współczesnego świata, pozycji w nim 
młodzieży, zadań, leżących przed 
młodzieżą chrześcijańską oraz war
tości reprezentowanych przez chry- 
stianizm.

•  PRASA RELIGIJNA. W listo
padzie ubiegłego roku Zjednoczony 
Kościół Ewangeliczny wznowił wy
dawanie swego czasopisma pt. 
„Chrzęści jarniin”. Podtytuł brzmi: 
„Ewangelia, życie chrześcijańskie, 
powtórne przyjście Chrystusa”. Ten 
podtytuł wyznacza zakres treści pis
ma, wyrażony we wstępie. „Pragnie
my, aby „Chrześcijanin” był... wspól
nym dziełem, odzwierciedlającym ca
łość życia naszej społeczności, ze 
wszystkimi jej sprawami duchowny
mi i organizacyjnymi”. Pierwszy, po
dwójny numer pisma przynosi szereg 
artykułów, których główny akcent 
spoczywa na eschatologii. Z punktu 
widzenia historii powojennej inte

resujący jest artykuł pt. „Dziesię
ciolecie”, omawiający dążenia zjed
noczeniowe wśród ugrupowań tzw. 
wolnokościelnych.

Grudniowe numery STRAŻNICY 
EWANGELICZNEJ przynoszą szereg 
ciekawych artykułów. W n-rze 23 
mamy artykuł ks. prof. W. Niem
czyka omawiający treść i wyniki 
Konferencji teologicznej w Chyli- 
cach, pt. „Nasze pozycje obronne”. 
Ks. Ryszard Trenkler pisze o „Azja
tyckich kłopotach kościołów chrześ
cijańskich” — przyczyną tych kłopo
tów jest przebudzenie buddyzmu. 
W n-rze 24 zwraca uwagę artykuł 
ks. prof. Jana Szerudy pt. „Uwagi 
na marginesie powieści Zofii Kossak: 
„Przymierze”. Ks. dr Jan Szeruda, 
profesor katedry Starego Testamen
tu omawia powieść znanej pisarki 
z punktu widzenia zgodności z praw
dą biblijną. Autor artykułu ocenia 
powieść w zasadzie pozytywnie, 
główne swoje uwagi formułując w 
trzech punktach: 1. Pojęcie Boga 
Abrahama odbiega od treści bibilij- 
nej, 2. Istnieje rozbieżność faktów, 
dotyczących kultury Abrahama po
między powieścią a I Księgą Moj
żeszową, 3. Ramy historyczne, w któ
rych autorka umieszcza Abrahama, 
nie są zgodne z wynikami ostatnich 
badań naukowych.

W dniach 20 — 26 stycznia br. 
odbędzie się w Warszawie pod egidą 
Rady Ekumenicznej Powszechny Ty
dzień Modlitwy. Wieczory modlitew
ne odbywać się będą — począwszy 
od poniedziałku dn. 20 stycznia — 
w kaplicy Kościoła Metodystycznego 
przy ul. Mokotowskiej 12, uroczyste 
zaś nabożeństwo na zakończenie 
Tygodnia w niedzielę dn. 26 stycznia 
o godz. 17 w kościele reformowanym 
przy ul. Świerczewskiego 74. Tema
tem Tygodnia Modlitwy jest modli
twa Pańska.

#  ZABRZE. W dniu 1 grudnia 
ub. r. odbył się tutaj obchód jubi
leuszowy 25-lecia ordynacji Seniora 
diecezji katowickiej Kościoła Ew.- 
Augsiburskiego, ks. Alfreda Haupt- 
manna. W uroczystości wzięli udział: 
ks. bp. Karol Kotula, ks. sen. Gu
staw Gerstensitein, ks. sen. Adam 
Wegert i 18 księży z diecezji kato
wickiej.
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Z e  ś w i a t a
Wspólne spotkanie ewangelików 1 

katolików szwajcarskich. Szwajcar
ski Związek Misji Wewnętrznej i 
Dobroczynności Ewangelickiej oraz 
Szwajcarski Związek Caritas spot
kały się w Ziirichu na dorocznej 
konferencji, poświęconej omawianiu 
wykonania wspólnych zadań na 
grundie chrześcijańskiego poglądu 
na życie.

Organy z Ziirichu dla Warszawy.
Ewangelicki Zbór Bullingera w Zii- 
richu ufundował nowe organy do 
swego kościoła; stare organy znaj
dujące się w dobrym stanie zosta
ły ofiarowane dla Kościoła Św. Trój
cy w Warszawie, i dostarczone w 
listopadzie. Jest to dowód brater
skiej pomocy bratniej gminy dla 
zboru polskiego.

Norwegia. Nabożeństwo zamiast 
koronacji. Nowy król Norwegii, 
01av, miał oznajmić, że pragnie zre
zygnować z uroczystej koronacja na 
rzecz nabożeństwa, które ma być od
prawione w Trcjndhjem w rocznicę 
koronacji jego ojca, zmarłego nie
dawno króla Haakona, 22 czerwca. 
Pogrążony w modlitwie król pragnie 
być pobłogosławiony na swój urząd 
bez wielkich uroczystości.

Szwecja. Liczne wielkie przedsię
biorstwa sztokholmskie wprowadza
ją obecnie cotygodniowe nabożeń
stwa poranne dla swego personelu, 
w których uczestnictwo jest dobro
wolne. Nabożeństwa te, prowadzone 
przez pastorów zborów śródmiej
skich, są licznie uczęszczane.

Kolumbia. Mimo zapowiedzi po
prawy losu protestantów w tym 
kraju podlegają oni wciąż jeszcze 
licznym ograniczeniom: w tzw. tery
toriach misyjnych obejmujących 2/3 
kraju nie wolno zakładać szkół pro
testanckich, a w pozostałej części 
kraju liczne szkoły protestanckie są 
dalej zamknięte, w przeważnej czę
ści terytoriów misyjnych aktywna 
działalność protestancka jest wzbro
niona, a w całej Kolumbii protestan
tom nie wolno transmitować swoich 
nabożeństw przez radio ani urządzać 
zgromadzeń publicznych.

Szwajcaria. Od 6 do 12 stycznia 
odbędzie się od lat praktykowany 
tydzień modlitwy, jednoczący prote
stantów różnych denominacji.

Dania. Debata religijna w Folke- 
tingu. Pewien pastor ogłosił książkę, 
w której wyłożył teorię, że zbawie
nie następuje na podstawie naszych 
kwalifikacji etycznych, nie na pod
stawie śmierci Chrystusa Zbawicie
la. Biskup, któremu pastor ten pod
lega, zażądał od niego odwołania 
tych twierdzeń, albo złożenia urzę
du, lub co najmniej wzięcia dłuż
szego urlopu w celu uzasadnienia 
swego stanowiska. Ta decyzja bi
skupa Hogsbro stała się przedmio
tem interpelacji w parlamencie. Po 
dłuższej debacie stwierdzono, że bi
skup działał słusznie; debata ta da
ła jednak okazję do poruszenia sze
regu problemów dogmatycznych, co 
jest rzadkością we współczesnych 
parlamentach.

Madagaskar. Brak odpowiednich 
nauczycieli luterańskich na tej wiel
kiej wyspie, której ludność wzrasta 
corocznie o 120.000 dusz, powoduje 
cofanie się protestantyzmu na rzecz 
aktywniejszego znacznie katolicyz
mu. Niezależnie od tego budzący się 
tam nacjonalizm wywołuje zatrwa
żający nawrót do pogaństwa i ist
nieje obawa, że chrześcijaństwo ja
ko rzecznik kolonializmu może tam 
całkiem zaniknąć.

Ghana. Według ostatnich danych 
na 5 milionów mieszkańców tego 
państwa jest 1,25 miliona chrześci
jan, w tym 900.000 protestantów (72 
proc. ogólnej liczby chrześcijan). Ży
cie religijne w tym kraju rozwija się 
pomyślnie.

Izrael. W gmachu Nowego Uni
wersytetu w Jerozolimie (część izra
elska), który wybudowany został w 
ciągu ostatnich 3 lat, odbył się w le- 
cie ub. roku 2 Światowy Kongres 
poświęcony studiów judaizmu. Dla 
teologów europejskich było zaska
kujące dowiedzenie się, że w Izraelu 
Stary Testament wykładany jest na 
Wydziale Humanistycznym, a nie na 
teologii. Stary Testament stał się w 
tym kraju częścią składową życia 
narodowego, jest wykładany w szko
le i towarzyszy Izraelczykom przez 
całe życie spełniając tam tę rolę, ja
ką u nas spełniały kiedyś dzieła kla
syków antycznych.

Rzym. W początku 1956 r. odkry
to na Via Dino Compagni nowy 
cmentarz z późnych czasów antycz
nych, dotychczas całkiem nieznany. 
Wartość tego odkrycia polega na 
pięknych obrazach przedstawiają
cych sceny znane a katakumb, jak

ofiarowanie Izaaka, wskrzeszenie 
Łazarza itp., oraz sceny nie spoty
kane w katakumbach, jak potop, sny 
Jakuba, pijaństwo Noego, drabina 
niebieska Jakuba, znalezienie Moj
żesza itp. Oprócz scen religijnych są 
tam również sceny mitologiczne, a 
nawet sceny z życia codziennego, np. 
lekarz w otoczeniu swych uczniów. 
Bliższe wyjaśnienie takiego zesta
wienia tych malowideł wymaga jesz
cze dalszych badań.

USA. Rekordowe dary na Kościół. 
Po raz pierwszy w dziejach Ameryki 
dary na kościoły protestanckie i pra
wosławne przekroczyły w roku 1956 
sumę 2 miliardów dolarów; ponie
waż istnienie kościołów amerykań
skich opiera się na dobrowolnych 
datkach wyznawców, suma ta ozna
cza roczną wpłatę na jednego człon
ka gminy w przeciętnej wysokości 
43.82 dolary. Na czele tych wpły
wów stoi Kościół metodyczny, z 9,5 
milionami członków największy pro
testancki kościół USA: otrzymał on 
413.893.955 dolarów; na drugim miej
scu są południowi baptyści z 
372.136.675 dolarami. Z ogólnej su
my wpływów ok. 70 milionów dola
rów wydano na misje zagraniczne.

NIECO statystyki — ile ludzi żyje 
na świecie?

„Rocznik Demograficzny ”, wyda
ny przez Urząd Statystyczny ONZ, 
przynosi następujące ciekawe dane:

Obecnie kulę ziemską zamieszku
je 2.691.000.000 ludzi, z czego na po
szczególne kontynenty przypada: 
Europa — 13 proc., Azja — 39 proc.. 
Ameryka Północna i Południowa — 
8 proc., Afryka — 7 proc.

Ludność globu ziemskiego powię
ksza się w tempie niezwykle szyb
kim. Demografowie obliczają, że w 
końcu XX w. osiągnie ona liczbę 
około 5 miliardów. Co godzina rodzi 
się 5 tys. dzieci, czyli 120 tys. na 
dobę, a 43 miliony w ciągu roku. 
Największy przyrost naturalny ma 
Ameryka Środkowa i Południowa, 
po tym idą wyspy Oceanii, Afryka 
i Azja południowo-zachodnia.

Ogólny przyrost ludności będzie 
oczywiście zależał, jak dotychczas, 
również od odsetka śmiertelności, 
który np. w Azji jest jeszcze zastra
szająco duży. Tak np. w Indiach 
człowiek żyje przeciętnie 32 lata, 
podczas gdy w Holandii około 70 lat. 
W Holandii też jest najniższa śmier
telność dzieci.
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Zmierzając do ożywienia myśli i twórczości pisarskiej w polskim środowisku 
ewangelickim, Redakcja „Jednoty” postanowiła ogłosić konkurs na utwory literac
kie względnie publicystyczne, regulamin konkursu ustala następujące działy:

•  — utwory literackie jak: opowiadania, wspomnienia, fragmenty większych ca
łości, na tematy religijne, historyczno-kościelne, obyczajowe, społeczne.

•  — utwory publicystyczne, jak artykuły, rozprawki, esseje, reportaże na te
maty religijne, społeczne, kulturalne.

Za najlepsze prace zostaną przyznane nagrody:
I — 1.000 zł 

II _  750  zł
III — 500 zł

Ponadto zostaną przyznane wyróżnienia.—
Objętość utworów konkursowych, w obu działach, powinna wynosić ok. 10 stron 

maszynopisu z interlinią. Prace oznaczone godłem autora należy nadsyłać na adres 
Redakcji „Jednoty”, Warszawa, ul. Świerczewskiego 74, do dnia 15 kwietnia 
1958 r. Do pracy powinna być dołączona koperta zapieczętowana, opatrzona god
łem, zawierająca nazwisko i adres autora. Skład Sadu Konkursowego zostanie po
dany do wiadomości w jednym z najbliższych N-rów „Jednoty”.

Prace nagrodzone będą drukowane na łamach „Jednoty”. Autorom wypłacone 
będzie honorarium.

-------------------------  KONKURS LITERACKI „JEDNOTY” --------------------------



Cena 3 zł.


