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E M IL  B R U N N E R

Wieczerza Pańska
Nic nie wywołało w Kościele chrześcijań

skim tak licznych sporów jak Wieczerza Pań- 
ska, która przecież miała być środkiem, pro
wadzącym do społeczności. I bodaj w żadnej 
sprawie nie wykoncypowano tyle trudnych do 
zrozumienia nauk teologicznych, jak w sprawie 
Wieczerzy, która przecież miała być boską po
mocą w tym, aby móc coraz lepiej rozumieć 
słowa o pojednaniu, która miała być poglądową 
ilustracją do tekstu Ewangelii.

Taki jest już los Bożych darów, którymi 
nas Bóg ku sobie pociągnąć pragnie. Wieczerza 
Pańska nie jest — to należy na wstępie stwier
dzić — magią, lecz jeśli tak powiedzieć można 
— „ilustrowanym Słowem Bożym”. Po to, abyś
my słowo o łasce Bożej nie tylko słyszeć lecz 
także widzieć mogli i je tym  lepiej sobie przy
swajali. Nic innego się nie dzieje; ale oczywiś
cie: owe „nic innego” jest tym  niepojętym cu
dem Bożego pojednania.

Chleb i wino podaje się w Wieczerzy Pań
skiej. My mamy jeść i pić; znaczy to, że ma
my otrzymać to, dzięki czemu żyjemy. Lecz ten 
chleb i to wino są znakami, podobieństwami. 
Chodzi tu o duchowy chleb żywota i duchowy 
napój zbawienia: o Chrystusa samego. „Jam 
jest on chleb żywota” — „Kto we mnie wie
rzy ten nigdy nie będzie pragnął”. Oto tajem
nica: „Kto we mnie wierzy”. 1 to jest też ta
jemnicą Wieczerzy Pańskiej.

Ta święta czynność jest środkiem, używa
nym przez Boga po to, abyśmy mogli otrzy
mać jego Słowo, Jezusa Chrystusa, abyśmy 
naszą wiarę, dzięki której jedynie Chrystusa 
otrzymać możemy, wzmacniali i odżywiali. 
A więc Bóg czyni coś w Wieczerzy, a nie tylko 
duchowny i pomocnicy. C h r y s t u s  jest 
obecny w Wieczerzy, a rie tylko chleb i wino. 
Tak, Chrystus — Chleb żywota ma być spo
żywany, a nie tylko zwyczajni/ chleb. Chodzi 
tu prawdziwie o cud, a mianowicie ten, że Bóg 
w swoim Słowie do nas przemawia, a my je 
w wierze przyjmujemy i spożywamy. Tak pew

nie, jak spożywany jest zwyczajny chleb —- 
ten naturalny chleb jest i pozostaje naturalnym 
chlebem — tak pewnie jeszcze coś innego się 
spożywa: Słowo Boże, Chrystusa, chleb ży 
wota.

Jedno i drugie zupełnie konkretnie; lecz to 
jedno cieleśnie, drugie zaś duchowo. Dusza 
jest taką samą rzeczywistością jak ciało, ona 
musi być tak samo konkretnie odżywiana. Ale 
jak sama jest w istocie swej niewidzialna, tak 
też musi być odżywiana niewidzialnym Chle
bem. Chrystus jest tym  chlebem duszy, tak jak 
ten chleb pszenny jest pożywieniem dla ciała.

Atoli to nie jest żaden przypadek, że ma
my tu akurat chleb i wino. Jezus ustanowił 
Wieczerzę w wieczór, poprzedzający śmierć 
krzyżową. On łamał chleb ra znak swego cia
ła, które następnego dnia miało być złamane. 
Podobnież miało wino oznaczać jego krew. 
Wieczerza Pańska „zwiastuje” nam więc „śmierć 
Pańską”. To jest opowiadanie ale jeszcze coś 
ponadto. Ono podaje nam zarazem znaczenie 
tego wydarzenia.

Gdy inny człowiek umiera, to znaczenie 
tego wydarzenia dla niego i jego bliskich wyra
ża się w tym, że więcej go odtąd nie ma. Śmierć 
Jezusa natomiast nie jest tylko takim ludzkim  
umieraniem. Lecz śmierć Jezusa jest czymś, 
co Bóg czyni, aby pomóc całemu światu. Jezusa 
umieranie jest Bożym czynem pojednania. Tę 
śmierć zwiastuje Wieczerza Pańska, śmierć, 
przez którą otrzymujemy żywot wieczny. Bóg 
mówi nam w Wieczerzy: ta śmierć jest twoim  
życiem, jeżeli mianowicie przez wiarę zdobę
dziesz udział w niej. Przez wiarę stajesz się 
jednością z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym  
Chrystusem; przez wiarę przychodzisz ty  
grzeszniku do krzyża, a jego żywot wieczny 
przychodzi do ciebie. Przez wiarę otrzymujesz 
to co jest Chrystusa, a on otrzymuje to, co 
jest twojego. Ta niepojęta zamiana — oto łaska 
Boża w Jezusie Chrystusie.



Tej łaski uczestnikiem stajesz się przez 
Słowo Boże, czy to przez Słowo wypowiedziane 
z kazalnicy przez kaznodzieję, czy też przez 
to, o czym obrządek Wieczerzy ci mówi. To 
chce ci ona powiedzieć, tak powiedzieć, że je 
także zobaczyć możesz, abyś tym  lepiej mógł 
je zrozumieć i tym  pewniej uwierzyć. Obrzą
dek Wieczerzy właśnie mówi nam wyraźnie, 
że zbawienie Boże możemy otrzymać li tylko 
w społeczności, a nie każdy dla siebie. Wie
czerza Pańska jest obrządkiem w społeczności.

Mamy się zjednoczyć nie tylko z Chrystusemr 
lecz także ze współbraćmi i siostrami. „Jedno 
ciało, w którym Chrystus jest głową \  Gdy 
się jest jednym ciałem, cierpi i myśli każdy 
poszczególny członek za innych. Kto od Wie
czerzy odchodzi ze świadomością, że nie obu
dziła się w nim nowa miłość do braci, ten nżc 
nie otrzymał, ten nadaremnie był przy tym  
obecny. Bo miłość ku braciom jest dowodem 
na to, że mamy społeczność z Chrystusem.

(tłum. X.R.T.)

PROF. WŁADYSŁAW SZENAJCH

Szpiiale i domy dla dzieci opuszczonych
w dawnej Polsce

P ubliczna ochrona zdrowia, jako obowiązek spo
łeczny sam orządu i państw a, je s t dziełem dopiero cza
sów najnowszych, w ieków  X IX  i XX.

W daw nej Polsce, podobnie jak  w innych krajach , 
opieka, nad  zdrow iem  obyw ateli w yrażała się w y
łącznie w tw orzeniu  szpitali oraz zakładów  opiekuń
czych. W ym ienione insty tucje  m iały ch a rak te r czysto 
dobroczynny i pow staw ały głównie przy klasztorach 
lub  parafiach , z in icjatyw y duchow ieństw a oraz z fu n 
dac ji poszczególnych zamożnych osób — królów, zie
m ian, bogatych mieszczan. W skutek tego stanu rzeczy, 
zazwyczaj zarządzały szpitalam i i innym i zakładam i 
dobroczynnym i zakony, bractw a, a po w siach i m ia
steczkach poszczególni proboszczowie.

Szpitale daw niejsze były rączej przytułkam i, w  k tó 
rych znajdow ali schronienie ubodzy, nędzą i w iekiem  
lub kalectw em  dotknięci, pątnicy, ubodzy podróżni, 
w reszcie — i to może w liczbie najm niejszej — chorzy. 
W ak tach  erekcyjnych n iektórych szpitali spotykam y 
zastrzeżenia, że są one przeznaczone nie tylko na 
schronienie dla ubogich, lecz i do leczenia chorych. 
W tych szpitalach były specjalne izby, przeznaczone 
w yłącznie dla chorych „stubae infirm orum  — alias 
niem ocnice”.

Dzieje szpitali w  Polsce sięgają X II w ieku, w  k tó 
rym  pow stały pierw sze szpitale w  Jędrzejow ie, w Za
mościu oraz szpital św. M ichała w  Poznaniu, u fu n 
dowany i hojnie wyposażony w r. 1170 przez M ieszka 
Starego. O dtąd liczba szpitali stale się zw iększała tak, 
że w każdej niem al w iększej p ara fii istn iał przytułek, 
w którym  biedota znajdow ała schronienie i u trzym a
nie; w  w iększych m iastach, zwłaszczcza w  stolicach: 
Krakowie, W arszawie, Poznaniu, W ilnie bywało po 
k ilka  szpitali.

„D eputacja ogólna do w ejrzen ia w  stan  i fundusze 
w szystkich w k ra ju  szp ita li”, ustanow iona przez K o
m isję P olicji w  r. 1791, czyli już po pierwszym  rozbio
rze Polski, zebrała w iadom ości o liczbie istn iejących 
szpitali i naliczyła ich w prow incji W ielkopolskiej 90, 
w p row incji M ałopolskiej 213, w  W ielkim K sięstw ie 
Litew skim  194, czyli razem  na całym obszarze Rze
czypospolitej 497 szpitali. Było w  nich 5621 pensjona- 
rzy, czyli przeciętn ie po 11 pensjonarzy w każdej in 
sty tucji, z czego widać, że przew ażnie były to zakłady 
małe, dające przy tu łek  niew ielkiej liczbie ubogich.

Oczywiście, byłoby szpitali w ięcej, gdyby w szyst
kie daw ne dotrw ały, do tego opisu. Wiele jednak  szpi
ta li przestało  już przedtem  istnieć, nie pozostawiwszy 
po sobie żadnego śladu; po innych pozostał pew ien 
ślad w  kron ikach  m iejskich, jak  to możemy się p rze
konać z badań  F r. G iedroycia, k tóry  w  swych „Za
piskach do dziejów  szp ita ln ictw a” podaje 544 m ie j
scowości w  Polsce, w  k tó rych  istniało różnym i czasy 
635 szpitali.

Z powyższych danych widać, że pod względem 
ilościowym szpitalnictw o w  daw nej Polsce dorów ny
wało innym  ku ltu ra lnym  krajom  Europy. Pod jednym  
zaś, bardzo w ażnym  względem, Polska w yprzedziła 
znacznie inne k ra je : u nas wcześnie, bo już na po
czątku w ieku XVII, uznano niezbędność oddzielenia 
chorych zakaźnych od niezakaźnych, oczym św iad
czy m iędzy innym i uchw ała synodu w  P iotrkow ie 
w  r. 1628, k tó ra  postanaw ia, że „w razie gdyby się 
w szpitalu  znajdow ali tacy, k tórzy by jaką  zaraźliw ą 
chorobą innych dotknąć mogli, takow i m ają  być od
osobnieni od tow arzystw a chorych niezaraźliw ych”.

Przeszły stu lecia całe, a w  dalszym ciągu nie od
dzielono chorych zakaźnych od innych i działo się to 
niedawno, nie ty lko gdzieś na głębokiej p row incji mało 
ku ltu ra lnego  państw a, lecz w centrum  k u ltu ry  św iata 
w  Paryżu, w k tórym  jeszcze w r. 1880 na wspólnych 
salach leżeli chorzy z różnym i chorobam i zakaźnym i 
obok chorych cierpiących na choroby niezaraźliwe.

G ospodarka szpitali była rozm aita, zależnie od cza
sów i ludzi. Byw ały szpitale adm inistrow ane rze tel
nie, ale zdarzały się też częste wypadki, że przełożeni 
trak tow ali szpitale jako źródło w łasnych dochodów. 
„Prefecti hospitalium  se ipsos hosp itan tu r de patrim o- 
nio pauperum ”, jak  stw ierdza synod przem yski (1636). 
Podobnie jak  na Zachodzie, i u nas w  w iekach XVII 
i X V III w raz z zapanow aniem  ciemnoty, barb arzy ń 
stw a i upadkiem  obyczajów zanika również dobro
czynność: szpitale tracą  swe upocażenie, n ik t nie dba 
o środki dla nich, panu je  w nich brud, głód i nędza, 
chorzy pozostają bez żadnej opieki, a zam ieszkali w 
szpitalach ubodzy m uszą się utrzym yw ać sam i z ja ł
mużny, jak  to w idać np. z procesu przeciw  prowizorom  
szpitala św. D ucha w  K rakow ie w la tach  1573-1577. 
Proces ten  udowodnił, że chorych głodzono, gdyż „na 
półpięta stan  bóstw a tylko pół korca grochu lub k ru p ”
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warzono, a ubodzy, w ystępujący jako  św iadkowie, 
„z płaczem i m ało nie k rw aw ym i łzam i” zeznawali, że 
„gdyby o żywność po m ieście nie chodzili, tedyby m u
sieli głodem pom rzeć”.

Tam zaś, gdzie zakład był dobrze urządzony i ja d 
ło obfite, rygor zaś niezbyt srogi, napływ  k andyda
tów  do wygodnego bytow ania w licznym  tow arzyst
wie, bez trosk  codziennych, był znaczny i schronisko 
dla nędzy staw ało się czasem przy tu łk iem  dla nie 
chcących pracować. Bywały więc i wesołe szpitale, 
zdarza się czytać w dekretach  b iskupich postanow ie
nia, m ające okiełznać tak ie  n iesforne szpitale, gdzie 
panow ały „aliąua scandala, ebrietas, clamores, potus 
crem ati v in i”, a w ięc: p ijaństw o hałasy, kłótnie.

B iskup Trzebicki, p rzeprow adzając w r. 1670 re 
form ę w szpitalu  św. Szczepana w K rakow ie, n ak a 
zuje w ydalać „ubogich w innych p ijaństw a, kosterstw a 
i posw arków ”, a także i tych, którzy „albo jeszcze są 
sam i zdrow i i czerstw i, albo też czerstw e i młode żo
ny m a ją ”. D ow iadujem y się też, dlaczego biskupow i 
tak  bardzo na tym  zależało, by m ężowie w rócili do 
żon: „między tym i ubogim i zna jdu je  się w iele czer
stwych, zdrowych et ąuidem  nie bardzo jeszcze s ta 
rych i żonatych, k tórych  żony częścią po w siach i m ia
steczkach, częścią tu  w  sam ym  K rakow ie m ieszkają, 
n iektóre z nich handlują, szynkują, a zatem  jeszcze 
czerstw ym i i m łodym i będąc, poczciwość sw oją m ał
żeńską na niebezpieczeństwo i obrazę Boską n arażają ; 
n iektóre też, już wcale bez mężów zostając, jaw ną się 
sw aw olą p ara ją , że tedy to n iedyskretne żonatych do 
tego szpitala przyjm ow anie jest okazją takow ym  b ia
łogłowom do swawolnego życia, bo w trąciw szy męża 
do szpitala, sam a się już m a za zw olnioną”.

Wobec takiego stanu  rzeczy, nic dziwnego, że sy 
nody często zajm ują się spraw am i szpitalnym i, naw o
łu ją  do opieki nad m ajątk iem  szpitalnym  i w ystępują 
przeciw ko grabieżcom  m ienia szpitalnego; nakazują, 
aby adm inistra torzy  szpitali w iernie i s ta ran n ie  nim i 
zarządzali („Hospitalia fide lite r et d iligenter guberne- 
tu r ”), zalecają przyjm ow anie do w spółzarządu nad 
szpitalam i spośród osób św ieckich ludzi uczciwych 
i zdolnych, zakazują panom  (duchownym  i świeckim) 
ucisku poddanych włościan, ponieważ ucisk i gnębie
nie w ielkim i ciężaram i pow oduje ubóstwo, spraw ia 
że w łościanie opuszczają m iejsce swego zam ieszkania 
i w ałęsają się o żebranym  Chlebie; nakazują, aby cho
rzy zachow yw ali się w  szpitalach spokojnie, un ika li 
k łó tn i; nakazują nie dopuszczać, aby ubodzy sprzeda
w ali chleb i stąd  zdobywali pieniądze na w ódkę; w iele 
innych jeszcze nakazów  i zakazów spotykam y w  uch
w ałach synodalnych, jak  podaje W acław M ęczkow- 
ski w pracy  p.t. „Szpitale daw nej Rrzeczypospolitej 
w uchw ałach synodów polskich”.

Liczne synody używ ają jednakich  gróźb względem 
nieuczciwych zarządców, grożąc wciąż różnym i k a ra 
m i św ieckim i i duchownym i. K ary  te  jednak  nie są 
zupełnie stosowane, uchw ały synodów nie są wykony
wane. A ta k  rozum nie orzekł jeden z synodów: „Fru- 
s tra  leges condun tu r  nisi et se rv en tu r” — „Próżno 
wydaw ać praw a, jeżeli nie są one stosow ane”. Toteż 
nic dziwnego, że szpitale w w ieku X V II i X V III do
chodzą do zupełnej ruiny, do czego przyczyniły się 
jeszcze k lęski elem entarne: dew astacje w ojenne, poża
ry, dew aluacja zapisów.

W drugiej połowie w ieku X V III, ustaw odaw stw o 
świeckie zaczyna otaczać sw oją opieką szpitale. P raw o

sejmowe z r. 1768 dąży do roztoczenia należytej kon
tro li nad prowadzeniem  i funduszam i szpitali i n ak a
zuje Kom isarzom  na K om isje Boni O rdinis wyznaczyć 
się m ającym , „żeby w raz cum O rdinaris locorum  w 
fundację szpitalów  wszelkich po m iastach, m iastecz
kach, i w siach w ejrzeli, czyli im się zadosyć dzieje 
uznali i na przyszły czas porządek ku wygodzie cho
rych i ubóstw a w edług przepisu fundatorów  i sposob
ności ex sta tu  praesen ti tychże fundacji w ynikającej, 
pomnożenia dochodów przez ja k  najlepszą ad m in istra 
cję, jako im to instrum entum  osobliwym  przepisano 
będzie ustanow ili”.

P rzybliżają się nowe czasy — czasy Oświecenia. 
W ieje z dalekiej F ran c ji powiew  nowych idei, i nie 
tylko nad Sekw aną zdobyto Bastylię, nie ty lko tam  
w ydano deklarację p raw  człowieka, w k tó rej czytamy, 
że „1’organisation des secours publics est consideree 
comme unedette  saoree de la N ation”, lecz i u nas og
łoszono w iekopom ną K onstytucję 3-go M aja i nad W i
słą zdobyto Bastylię ciem noty i barbarzyństw a przez 
u tw orzenie K om isji E dukacji Narodowej — tego 
pierwszego na świecie M inisterstw a O św iaty i przez 
w ydanie w r. 1775 K onstytucji Szpitalnej, na zasadzie 
k tó rej państw o objęło Oipiekę nad szpitalam i.

Polska była pierw szym  państw em  w  Europie, k tó 
re wydało ogólne praw o o urządzeniu i prow adzeniu 
szpitali. Zostały w tedy utworzone dwie K om isje nad 
szpitalam i: jedna w  K oronie druga w  W ielkim K się
stw ie L itewskim .

K om isje te, prócz uporządkow ania finansów  szpi
tali, m iały między innym i za zadanie przedsięw zięcie 
s ta rań  o to, aby w każdym  w ojew ództw ie mógł pow 
stać p rzynajm niej jeden szpital generalny, „a w czym 
potrzebow ać będą w sparcie, na sejm ach przekładać to 
pow inny; na tak ie szpitale K olegia po jezuickie, n ie
użyteczne dla Kom isji Edukacyjnej, obracane być m a
ją ; obyw atele w ojew ództw a m ają  być darm o p rzy j
m ow ani w czasie choroby, opatrzeni lekarstw am i i n a 
leżycie usłużeni; nie m ający św iadectw a ubóstw a za 
pieniądze tę  usługę m ieć mogą; w szystkie brzem ienne, 
ubogie i skrzywdzone (defloratae) jako też sieroty i po
rzucone dzieci przy ję te  być m a ją ”.

D alej K onsty tucja poleca K om isjom  „że w  każ
dym  szpitalu  doktór i felczer być powinien, oba wcale 
um iejętni, a  drugi aby o raz przy połogach koniecznie 
dopom agał; każdy szpital m a mieć swoją aptekę, nad 
k tó rą  doktór będzie m iał dozór i ap tekarz jem u ra 
chunki zdaw ać będzie”. Ja k  w idać z tych k ilku  w y- 
kazań. K onsty tucja szpitalna dążyła do stopniowego 
przeistoczenia szpitali z in sty tuc ji przytułkow ych w 
zakłady lecznicze, zbliżone do szpitala współczesnego, 
dbając o należyty dobór lekarzy szpitalnych, skoro 
poleciła Komisjom „aby wyznaczyły K ollegium  Dok
torów, m ające w ładzę w ybieran ia zdatnych doktorów  
i aptekarzów  do szpitali, a zakazyw ania w daw ania 
się w leczenie nieum iejętnym  tułaczom , k aran ia  szar
la tanów  itp .”.

Z przytoczonych zadań K om isji nad szpitalam i 
możemy przyjąć, że tw órcy K onsty tuc ji Szpitalnej z 
r. 1775 uw ażali szpitale nie za zakłady w yłącznie dob
roczynne, lecz za insty tucje przede w szystkim  leczni
cze, k ierow ane ideą opieki społecznej w tym  znacze
niu, że opieka nie jest tylko synonim em  dobroczyn
ności, lecz zaw iera ideę obow iązku społecznego, po
mocy i zapobiegania. Sądzić tak  możemy tym  bardziej,
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że K om isje do swych obowiązków w pewnej m ierze 
zaliczały również higienę społeczną, jak  to widać z n a 
stępującego w skazania: „dzieciom ospa szczepiona bę
dzie; felczerowie i białogłowy do połogu w ydoskona
lone po m iastach  rozesłane będą; doktór w czasie łoż- 
nych (zakaźnych) chorób pow iat obejdzie, naw et gdy 
na bydło zaraza panować będzie”.

Mimo to, że praw o z r. 1775 „dla w ielorakich tru d 
ności sku tku  swego wziąć nie mogło”, można jednak  
śmiało powiedzieć, że gdyby samodzielny byt Polski 
nie został przerw any i gdyby reform a ustro ju  społecz
nego, rozpoczęta K onsty tucją 3-go M aja, oraz praw o
daw stwo polskie były w dalszym ciągu udoskonalane, 
idea opieki społecznej znalazłaby już dawno szerokie 
zastosow anie w  rozw oju szpitalnictw a i w ochronie 
zdrow ia ludności.

U tw ierdzają nas w tym  m niem aniu takie objaw y 
samopomocy społecznej, jakiej w yraz dali górnicy ol
kuscy już w w ieku poprzednim . Górnicy w Olkuszu 
m ieli dw a szpitale: kato licki i lu terski. K atolicki ist
niał już w w ieku XV, lu te rsk i pow stał w r. 1580. W 
dniu 15 lutego 1671 r., zapadła następująca uchw ała 
górników  tu tejszych: „W iecznymi czasy w kładam y 
i niezłom nie to laudum  mieć chcemy: A to potrzeby 
nas, w szystkich górników, tak  na praw ne nakłady 
i koszty... jako też dla ubogich i nędznych górników, 
chorych i niedołężnych, albo k tórych góra przytłucze, 
pokaleczy, na opatrzenie ich w chorobie, alias na pog
rzeby ciał grzesznych, wdów i sierot ra tunku  potrze
bujących, k tórych  rodzice w niedostatku odum ierają, 
na w yżyw ienie i wychowanie ich i na insze wszystkie 
potrzeby górnicze, że wszyscy... od każdego złotego za
robionego na każdy tydzień przy  płacy... grosz jeden, 
od jednego do dziesiątka groszy jeden szeląg dawali... 
do rąk  p isarza naszego pod surowym  karan iem  i w iną 
czternastu  grzyw ien”.

N iestety, sam odzielna polska myśl społeczna nie 
m ogła realizow ać się we w łasnym  państw ie przez p ra 
wie 150 lat. Rządy zaborcze odsunęły nie tylko zarzą
dy m iast, lecz w ogóle społeczeństwo od wszelkiego 
w pływ u na bieg spraw  szpitalnych, czym objaśn ia się 
upadek szpitaln ictw a w  w ieku XIX.

W daw nej Polsce do szpitali — przytułków  ogól
nych przyjm ow ano również dzieci; w  aktach  fu n d a
cyjnych niektórych szpitali było to specjalnie zastrze
żone, np. w akcie szpitala w  Sandom ierzu, pochodzą
cym z r. 1222. Synod prow incjonalny w P iotrkow ie w 
r. 1530 poleca dzieci porzucone umieszczać w najb liż
szym szp ita lu ; na u trzym anie pow inna łożyć parafia , 
jeżeli szpital nie m a na ten  cel środków.

Prócz szpitali ogólnych, istniały w Polsce oddziel
ne p rzy tu łk i dla dzieci opuszczonych, sierot, podrzu t
ków. Pow ierzenie zakładów  dziecięcych sięga bardzo 
daleko wstecz, jak  świadczą następujące daty: w w ie
ku X II pow stał dom podrzutków  w  K rakowie, k tó 
ry został zw inięty dopiero około r. 1870; w Grudziądzu 
dom dla opuszczonych i zaniedbanych dzieci istn iał od 
r. 1382; w Tarnow ie — od 1448, w Drohobyczu od 
1540, w G dańsku od 1552, sierociniec w W arszawie 
od 1636, takiż zakład w Białej Radziwiłowskiej od 
1716; w W arszawie w r. 1736 został założony przez 
Księdza P io tra  Boduena „Insty tu t dla wychowania 
dzieci podrzuconych D zieciątka Jezus”, zakład ten 
zreform ow any i zm ieniony istnieje po dzień dzisiejszy, 
jako „Dom M atki i D ziecka”.

A kta fundacyjne niektórych z tych zakładów  
tchnęły głębokim obyw atelskim  poczuciem. Tak np. w 
przyw ileju szpitala p rzy tu łku  dla dzieci w Gdańsku, 
nadanym  przez Z ygm unta A ugusta w r. 1552, pow ie
dziano, że dzieci podrzu tk i wychowane w tym  zak ła
dzie będą dopuszczone „do obejm ow ania urzędów 
i osiągania zaszczytów w służbie duchownej i św iec
k ie j”. W przyw ileju  W ładysław a IV z r. 1636 dla domu 
dzieci opuszczonych w W arszawie czytamy: „Wycho- 
w ańcy z n ieznanych rodziców lub niepraw ego łoża, 
już tym  samym, że w domie tym  w ykształcili się 
i wyuczyli, uw ażani będą za praw ych i od nas ogła- 
szyni za zdolnych do wszelkich rzemiosł i urzędów 
m iejskich, gm inowi w tej Rzeczypospolitej dozwolo
nych”.

Podrzucanie dzieci sięga głębokiej starożytności. 
N ajstarszym , stw ierdzonym  historycznie, podrzutkiem  
był Mojżesz, którego faraon  na zasadzie przepowiedni, 
głoszącej zagrożenie jego władzy przez now onarodzo
nego, kazał porzucić w ile Nilu, gdzie córka faraono
wa dziecię znalazła i u ratow ała.

U starożytnych Rzym ian akuszerka k ład ła nowo
narodzone dziecię u stóp ojca i jeżeli głowa rodziny 
podniosła dziecko i oddała je m atce, to noworodek 
staw ał się członkiem rodziny. Obrzęd ten nazyw ał się 
puerum  tollere — podnoszenie dziecka; jeżeli zaś ojciec 
nie podniósł dziecka i  odwrócił od niego wzrok, w te 
dy było one wykluczone z rodziny i przeznaczone na 
śm ierć lub podrzucenie. Dzieci tak ie  były z P icus Ru- 
m inalis w prost w rzucane w fale Tybru, albo też k ła 
dziono je w specjalne kosze z wierzbiny, o tw arcie do 
tego celu sprzedaw ane na rynkach, i dopiero w tych 
koszach spuszczane na wody rzeki. Podrzucano zaś 
dzieci, głównie now onarodzone dziewczynki, najczęś
ciej na Forum  O litorum  (Rynku W arzywnym) pod 
Colum na L actaria , „ad quam  infantes alendos defe- 
ru n t”. Ciekawą jest rzeczą, że częstokroć obok niem o
w lęcia w m ałym  dzbanku kładziono pieniądze lub cen
ne przedm ioty, celem pokrycia kosztów utrzym ania* 
względnie pogrzebu dziecka.

W w iekach średnich podrzucanie dzieci przybrało 
w ielkie rozm iary. Celem ratow ania tych dzieci, zaczę
to tw orzyć specjalne zakłady. P ierw szy dom podrzu t
ków pow stał w  r. 787 w Mediolanie, gdzie w głów 
nym  kościele (który nie jest identyczny z później w y
budow aną i obecnie istn iejącą przepiękną, słynną na 
cały św iat k a ted rą  m ediolańską) ustaw iono m iedni
cę m urow aną, w  którą kładziono podrzucane dzie
ci i skąd je zabierano do utworzonego domu podrzu t
ków. W r. 1180 otworzono dom podrzutków  w  M ont
pellier, a w kilkanaście la t później w r. 1198 w Rzy
mie. W tym  rzym skim  domu podrzutków  po raz p ierw  
szy urządzono t.zw. kołow rotek, skąd też zakład nosił 
nazwę „conservatorio della ru o ta”. K ołow rotek jest 
to skrzynka, w k tó rą  w kłada się niemowlę na zew 
n ątrz  domu, odbiera je zaś po zakręceniu koła od
źw ierny zakładu na odgłos dzwonka, sygnalizującego, 
że dziecko zostało podrzucone. Celem tego urządzenia 
było zapew nienie zupełnego incognito oddawcy dziec
ka. Z Ita lii kołow rotki przeszły do Francji, Niemiec 
Hiszpanii, Polski i innych k rajów  i istniały przez w ie
le w ieków; zaczęto je stopniowo znosić dopiero w 
ostatn ich  dziesięcioleciach w ieku XIX.

W drugiej połowie w ieku XV II pow stał słynny p a 
ryski dom podrzutków , założony przez W incentego a
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Paulo; dom ten istn ieje po dzień dzisiejszy p.n. „Hos
pice des enfan ts assistes”. N ajw ybitniejszym  w ycho
w ankiem  tego domu był Jean  d’A lem bert, encyklope
dysta, sek re tarz akadem ii, m atem atyk  i astronom .

W daw nej Polsce podrzucanie dzieci było to lerow a
ne, byleby niem ow lęta składano w m iejscu bezpiecz
nym i ku  tem u w skazanym . W edług wymienionego 
już przyw ileju  dla „Xenodochium o rphano rum ” w 
G dańsku, „każdy przyłapany na podrzuceniu dziecka 
w  innym  m iejscu, nie zaś w tym  szpitalu, m a ulec 
karze cielesnej lub innej publicznej, ten  zaś, kto w i
nien będzie śm ierci dziecka podrzuconego i przez psy 
i św inie pogryzionego, m a głowę dać”. O kołow rotku 
do składania n iem ow ląt.podrzutków  podaw ano w W ar
szawie ogłoszenia do pism  publicznych. F r. G iedroyć 
w  swych „Zapiskach” przytacza nas tępu jącą  w iado
mość, umieszczoną w  „Gazecie W arszaw skiej” z dnia 
13 stycznia 1776 r. „Dla zapobieżenia publicznem u 
zgorszeniu i dw ojak iej n iew in iątek  śmierci, gdy 
pod progi, drew  stosy i inne ludziom niewiadom e 
miejsce dzieci złego łoża kładziono, od zim na i głodu 
umrzeć muszą, donosi się Publico, iż przy fu rcie  Szpi
ta la  G eneralnego W arszawskiego pod ty tu łem  D zie
ciątka Jezus jest um yślnie zrobione koło, czyli sza- 
feczka od ulicy, dzień i noc otw orem  stojąca, tym  
końcem, aby tam  dzieci złego łoża kładzione z ulicy, 
a obrócone tym że kołem, do Szpitala bez żadnej tru d 
ności dostaw ać się m ogły”. K ołow rotek zniesiono w 
domu ks. Boduena w r. 1871 i zaprowadzono przyjm o
w anie dzieci oddaw anych jaw nie przez m atk i; we 
F rancji nazyw a się to „a bureau  o u v ert”.

Domy dla dzieci opuszczonych nie osiągnęły swego 
celu wychowawczego i zdrowotnego, z pow odu w iel
kiej śm iertelności dzieci w yniki opieki w tych zakła
dach były zarówno u nas jak  i zagranicą w prost p rze
rażające. Tak np. „w parysk im  domu podrzutków , 
jak  podaje Jędrzej Śniadecki w swej rozpraw ie „O f i
zycznym w ychow aniu dzieci” (1805), u m ierają  przeszło 
dwie trzecie części w  przeciągu pierw szych czterech

K S . O. K R E N Z

D W A J  W
W  ŚRÓD naszych wieszczów i poetów Sło

wackiemu niewątpliwie należy się 
pierwsze miejsce po Mickiewiczu. Jako 

genialny samotnik i krańcowy indywidualista, 
zamknięty w swoim życiu wewnętrznym, Sło
wacki pod względem wychowawczym nie może 
dorównać Mickiewiczowi, który głębią swojej 
myśli religijno-moralnej i mocą swego czynu 
rewolucyjnego przewodził i przewodzi całym 
pokoleniom Polaków.

Pod jednym wszakże względom Słowacki 
przewyższa bardziej wpływowego od siebie 
Mickiewicza — jako wielki i niezależny arty
sta, jako mistrz sztuki poetyckiej, kierujący 
się wyłącznie głosem własnego natchnienia 
i własną twórczą wyobraźnię. Twórczość Sło
wackiego i Mickiewicza reprezentuje dwie od
mienne ideologie poetyckie, dwie zasadniczo 
różne organizacje psychiczne i postawy ży
ciowe.

tygodni. Od roku 1774 do 1790 weszło do tego zakładu
101.000 dzieci, z których w r. 1790 zaledwie 15.000 jesz
cze pozostawało przy życiu. Podrzutek  w szpitalu  cho
wany, któryby dożył do lat 20, jest jednym  ze zdarzeń 
do w idzenia najrzadszych”.

S tanisław  Staszic w swym „Dzienniku podróży”, 
spisanym  w la tach 1789—1805, tak  opisuje swe w raże
nia po zwiedzeniu domu podrzutków  przy kościele 
Nunc jaty  w Neapolu: „Zastałem  tam  w ielki n ieporzą
dek, smród, brud i nieznośny w rzask m am ek, dzieci 
zaś jak  pom arłe ledwo się ruszały. Widziałem ze zgro
zą w jednym  łóżku dzieci um arłe w raz z żyjącym i po
m ieszane”.

W w arszaw skim  domu Ks. Boduena w początkach 
w ieku ubiegłego, jak  mówi dr Wolff, prezes Rady De
karsk ie j, „ze 100 dzieci tylko trzecia część dożyje po
czątkowych la t swoich, jedna dw udziesta la t trzy 
nastu, a zaledwo dwoje w ieku dojrzałego dochodzą”.

Czy można wobec tych potw ornych skutków  „opie
k i” dziwić się, że Śniadecki nazw ał domy podrzutków  
„placam i rzezi, rzeczyw istym i ja tkam i ludzkiego ro d u ” 
i „te okropne rzeźnice tym  są szkodliwsze, im b a r
dziej łudzą zacnym praw dziw ej ludzkości pozorem ” ; 
a V illerne zjadliw ie zaproponował, aby n a  dom u pod
rzutków  w Paryżu umieścić napis: „ici on fa it m our- 
r ir  les enfants aux fra i du public” (tu nśm ierca się 
dzieci na koszt publiczny).

Takie stosunki panow ały aż do końca w ieku XIX. 
Dzieci w zakładach i szpitalach dziecięcych w ym ierały 
głównie n a  skutek  zaburzeń żołądkowych, kiszkowych 
i szerzących się w tych insty tucjach  chorób zakaźnych. 
Ówczesna m edycyna nie um iała w skazać dróg i środ
ków, jak  należy urządzać i prowadzić zakłady dzie
cięce, jak  trzeba  dzieci w zakładach pielęgnować i je 
żywić; uczyniła to dopiero naukow a p ed iatria  w o s ta t
nich dziesięcioleciach w ieku ubiegłego. Nigdzie może 
tak, jak  w ochronie zdrowia, a zwłaszcza w szp ita ln ic
tw ie i opiece nad dziećmi, nie spraw dza się sentencja: 
„Sapientia est po ten tia”.

I E S Z C Z E
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Różnicę tę odczuwał sam Słowacki i cierpiał 
bardzo z tego powodu, że nie miał w Mickie
wiczu bliższego, serdecznego i odpowiadającego 
mu przyjaciela, że zbliżenie się z wielkim poetą 
rom antyzm u, czego gorąco pragnął, nie udało 
się, że n ie mógł u niego znaleźć uznania dla 
swego wysiłku twórczego. Mickiewicz nazwał 
pierwsze tomiki Słowackiego „kościołem bez 
Boga” i zawsze czuł się obcym roztargnione
m u duchowi Słowackiego, k tó ry  ze swej stro
ny w  5 pieśni ,,Beniowskiego” tak  scharakte
ryzow ał swój stosunek do Mickiewicza:

Bądź zdrów! — A tak się żegnają nie wrogi,
Lecz dwa na słońcach swych przeciwnych —

bogi.
M ickiewicz w  ,,Księgach Pielgrzym 'stwa” 

wyznacza em igracji rolę wybawiciela Polski 
i całego świata, chce współczesne mu pokole
nie odrodzić i odnowić duchem  i zasadami 
etycznym i Ewangelii Chrystusowej. W ,,Dzia
dach” daje w yraz idei m esjanistycznej, idei 
przew odnictw a i zbawienia narodu przez jed 
nostkę. Słowacki natom iast już w Prologu 
,,K ordiana” drwi z tej idei i przeciwstawia ka
tolicyzmowi Mickiewicza ostrą k ry tykę  polity
ki papieskiej wobec powstania listopadowego. 
W „Anhdllim ” zaś i w  „Beniowskim” nie glo
ry fiku je  przeszłości narodowej, nie przykryw a 
chwałą daw nych wieków — nędzy i niedoli 
chwili obecnej, przeciwnie, w ytyka i gani m i
nione błędy i przew inienia, co więcej, wyrzuca 
em igracji jej m ałostkowość („Żeby tu jedna 
pierś była zrobiona nie podług m iary krawca, 
lecz Fidiasza?”), odmawia pokoleniu em igra
cyjnem u wszelkiego m oralnego praw a do „zba
w ienia” narodu i nazywa Polśkę ówczesną „pa
wiem narodów i papugą”.

Zagadnienie, postaw ione przez Mickiewicza 
co do roli em igracji na obczyźnie, rozwiązuje 
Słowacki w bardziej pesym istyczny i realny 
sposób, głosząc narodow i polskiemu, że dzieło 
wyzwolenia m usi być podjęte przez naród 
w kraju , na w łasnym  gruncie, a nie na ob

czyźnie, wygnańcy zaś muszą umrzeć z w iarą 
w Polskę. Taka „cicha ofiara serca” oznajm ia 

rozpoczęcie rew olucji powszechnej, zm artw ych
w stanie narodów  i nowe życie dla ludzi sil
nych. W postaci „Anhellego” w yraził Słowacki 
swoją „głęboką i niezachwianą w iarę w istotną 
i niespożytą w artość bezinteresownego cierpie
nia, poświęcenia i o fiary” (Kridl), a także 
sm utną przepowiednię, k tóra się sprawdziła, 
że współczesne m u pokolenie inie doczeka się 
wolnej ojczyzny.

Przeciw ieństwo Słowackiego i Mickiewicza 
uw ydatnia się także w  ich odmiennej posta
wie wobec religii i Kościoła. Choć religijność 
chrześcijańska Mickiewicza pod wpływem  lek
tu ry  Ewangelii i m istyków  protestanckich sta
le pogłębiała się i odradzała na em igracji, choć 
nie b rak  w jego późniejszej pracy publicy
stycznej na łam ach „Trybuny ludów” m ocnych 
akcentów  antykościelnych, to jednak pozostał 
on na ogół w iem y katolickiem u ideałowi w ia
ry i życia, n ie w nikając w  istotę protestan
tyzmu.

Słowacki wyobraża typ religijności płynnej, 
uczuciowej, rom antycznej, rew olucyjno-pantei- 
stycznej, nie  m ającej żadnego zainteresowania 
dogmatycznego, a przy tym  od samego począt
ku ostrzem  swoim skierowanej przeciwko tra 
dycyjnem u katolicyzmowi. Religijność zespołu 
Młodej Polski em igracyjnej, k tó ra  upatryw ała 
przyszłość k ra ju  w  pogłębieniu życia wew nę
trznego, w  wzmocnieniu ducha pobożności, w 
poddaniu się wyrokom  Opatrzności, słowem, 
w  postaci biernej (do powstania tego kierunku 
przyczynił się także Mickiewicz, choć później 
przeszedł do postaw y czynnej) — Słowackiemu 
była obca i wroga. Oto w yjątek  z „Beniowskie
go” , w  którym  daje  on w yraz swojej w ierze 
panteistyczno-arty  styczne j .

Boże! Kto Ciebie nie czuł w Ukrainy 
Błękitnych polach, gdzie tak smutno duszy, 
Kiedy przeleci przez wszystkie równiny 
Z hymnem wiatrzanym, gdy skrzydłami ruszy 
Proch zakrwawionej przez Tatarów gliny,
W popiołach złote słońce zawieruszy,
Zamgli, szczerwieni i w niebie zatrzyma,
Jak czarną tarczę z krwawymi oczyma...

Kto Ciebie nie czuł w natury przestrachu,
Na wielkim stepie albo na Golgocie,
Ani śród kolumn, które zamiast dachu 
Mają nad sobą miesiąc i gwiazd krocie,
Ani też w uczuć młodości zapachu 
Uczuł, że jesteś, ani rwąc stokrocie,
Znalazł w stokrociach i niezapominajkach:
A szuka w modłach i w  dobrych uczynkach — 
Znajdzie — ja sądzę, że znajdzie — i życzę 
Ludziom małego serca, kornej wiary, 
Spokojnej śmierci. — Jehowy oblicze 
Błyskawicowe jest ogromnej miary.

Widzę, że nie jest On tylko robaków 
Bogiem i tego stworzenia, co pełza,
On lubi huczny lot olbrzymich ptaków,
A rozhukanych koni On nie kiełza...
On piórem z ognia jest dumnych szyszaków... 
Wielki czyn często Go ubłaga, nie łza 
Próżno strącona przed kościoła progiem:
Przed Nim upadam na twarz — On jest Bogiem! 
Nieraz w  swoich dygresjach o Bogu daje upust 
swojemu subtelnem u uczuciu sm utku, albo 
skarży się na boleśnie odczuwaną samotność. 
Znam y wszyscy ów przepiękny liryczny utw ór 
„Sm utno mi Boże” :

Smutno mi, Boże! Dla mnie na zachodzie 
Rozlałeś tęczę blasków promienistą,
Przede mną gasisz w lazurowej wodzie 

gwiazdę ognistą
Choć mi tak niebo Ty złocisz i morze,

Smutno mi, Boże!
Bóg sam wie tylko, jak mi było trudno 

Do tego życia, co mi dał, przywyknąć,
Iść co dnia drogą rozpaczy odludną,
Co dnia uczucia rozrzucać, czuć, niknąć,
Co dnia, krainę mar rzuciwszy cudną,
Powracać między gady i nie syknąć;
Co dnia myśl jedną rozpaczy zaczynać,
Tą myślą modlić się — i nie przeklinać... 
Rew olucyjny duch Słowackiego zarzucał Mic
kiewiczowi, że ten  „ciągle religię na plac w y
prow adza” , że broni papieża i bulli przeciw
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powstaniu listopadowemu. Rewolucjonizm  Sło
wackiego wyzwolił poetę, jako pierwiszego, 
spod Wpływów Towiańskiego i kaizał m u stwo
rzyć sobie własne, niezależne stanowisko reli- 
gi jno-f ilozoficzne. Jego w iara m istyczna nie 
osłabiła zdolności twórczych ipoety, przeciwnie, 
wzbogaciła i spotęgowała jego um ysł i w y
obraźnię.

Mickiewicz i Słowacki. Oo m ają wspólnego 
i jak  «się naw zajem  uzupełniają w  swojej tw ór
czości poetyckiej obaj wieszcze narodu?

Łączy ich niew ątpliw ie wielka idea miłości 
ojczyzny i głęboka w iara w św ietlaną przysz
łość narodu. Do tego wysokiego celu zdążali 
obaj twórcy, wpraw dzie odm iennym i drogam i, 
ale iz jednaką w iarą i jednakim  poświęceniem.

W poemacie „Poeta i natchnienie” , pocho
dzącym z ostatniego okresu twórczości Słowac
kiego, poeta opisuje wzruszającą scenę, jak  pa
ra ptaszków stara się przyprow adzić do życia 
pisklę iswoje, k tó re  spadło z wysokiego gniazda 
na ziemię; biorąc je  więc z dwóch stron za 
skrzydełka, fruw ają  z nim  w  górę i puszczają 
w nadziei, że w  nim  lot obudzi życie. Je s t to 
obraz twórczości obu wieszczów, nakreślony

przez natchnionego poetę w brew  własnej św ia
domości, obraz, k tó ry  wywołał w  nim  nastę
pujące refleksje poetyckie:

O tak! Nim ja w śmierć ojczyzny uwierzę, 
Chociażby jak trup w grobie leżąc zbrzydła: 
Potargam wprzódy ją pieśnią za pierze,
Porwę ją wprzódy na pieśniane skrzydła. 
Stargam łańcuchy wszystkie, wszystkie sidła, 
Porwę ją z ziemi, tak jak wicher bierze, 
Podniosę w niebo, aż gdzie Pan Bóg świeci, 
Puszczę... jeżeli żywa — to poleci.
Zygm unt Krasiński w swojej rozprawie „Kilka 
słów o Juliuszu Słowackim” charak teryzu je  je 
go twórczość nie tylko jako przeciwieństwo, ale 
zarazem  jako uzupełnienie twórczości M ickie
wicza. Istotnie, Słowacki pod jednym  wzglę
dem uzupełnia, a naw et przewyższa swego nie
doścignionego rywala: wrażliwością i mocą 
swej w yobraźni twórczej. Jako artysta słowa 
Słowacki pięknem  swej poezji w yprzedził swo
ją epokę rom antyczną i pod tym  względem 
„nie ma sobie równego w  całej litera tu rze  na
szej, a naw et w literatu rze europejiskiej n ie 
w ielu może się z nim  pod tym  względem po
rów nać” (Wojeński).

LESZEK KOROYC *

Kraina Kopernika i Krasickiego
Wielkie to szczęście, że nasz panteon warmińsko-mazurskich 

patronów ograniczył się do Mikołaja Kopernika i Ignacego Kra
sickiego. Tych dwóch patronów wystarczyło...

Kopernik mieszkał na Warmii znaczną część życia i w hi
storii Warmii odegrał pewną rolę, ale jednym z najsławniej
szych ludzi na świecie został bynajmniej nie z warmińsko-ma
zurskich powodów. Krasicki z Warmią związany był jeszcze 
luźniej. Mieszkał w Warszawie, a potem w Berlinie, a Warmia by
ła dla niego czymś w rodzaju „stypendium literackiego” . Jeździł 
tam zapewne tylko po pieniądze i na letnisko.

Osoby ich byłyby w pewnym stopniu świadectwem związ
ków Warmii z Polską, gdyby w podkreślaniu istnienia tych na
rodowych warmińsko-mazurskich patronów zachowano umiar. 
Ale właśnie posunięto się o tyle za daleko, źe sprawa stała się 
trochę niepoważna. Mamy poważniejsze argumenty, znacznie 
poważniejsze, a pisanie tylko o Koperniku i Krasickim może na
wet stworzyć u kogoś złudzenie, że żadnych innych argumentów 
nie posiadamy.

*
*

Zarys geografii gospodar
czej „Województwo O lsztyń
skie” pióra Z. Januszki i M. 
Kiełczyńskiej - Zalewskiej 
(W-wa 1955 PWN) to mimo 
wszystkich swych usterek 
pierwsze w ydane u nas po 
wojnie o M azurach coś, co nie

*

nadaje się wyłącznie do pocze
kalni stomatologicznej. Ale 
i w  tej skądinąd poważnej 
książce nie obyło się bez Ko
pernika, wprawdzie tylko na 
niecałą stronę, ale jednak... 
A to przecież geografia gospo
darcza.

Książka ta jest zresztą 
w swym  um iarze w tej spra
wie chlubnym  w yjątkiem , w 
innych m azurzanach jest go
rzej, znacznie gorzej. Na tem at 
M azur wylano niezliczone 
beczki farby drukarskiej — 
raczej więcej niż na tem at ja 
kiejkolw iek innej krainy pols
kiej — ale większość tej farby 
poszła na Kopernika i K rasic
kiego.

W ielu dziennikarzy i pu 
blicystów jechało na W arm ię 
i M azury może z najlepszą in
tencją, by napisać coś o M azu
rach, ale gdy dotknęło tych 
przeróżnych przykrych, draż
liwych i śliskich spraw, w raca
ło szybko i pisało o historii 
From borka, i Lidzbarka i ich 
polskich narodowych patronach. 
Było to znacznie łatwiejsze, 
a przede wszystkim  bezpiecz
niejsze.

Pisanie o w arm ińskich pa
tronach zamiast o ludności m a
zurskiej było nie ty lko niezu
pełnie poważne, przede w szyst
kim zniekształcało obraz tych 
ziem. Każde rozpisywanie się 
o Koperniku i Krasickim  sta 
wiało jeszcze jeden akcent na 
W armię w stosunku do M azur. 
Akcent najzupełniej niesłusz
ny, bo M azury są od W armii
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i większe i jako całość bardziej 
polskie.

Ale znamienici patroni 
jeszcze bardziej niż obraz Ma- 
zuir zniekształcili obraz W ar
mii. Nie ma w Polsce krainy, 
o k tórejby  było więcej niż
0 W arm ii reportaży, słucho
wisk, opowiadań, nowelek, 
sztuk teatra lnych  nawet. A co 
Polacy wiedzą o Warmii?

*

*  *

W armia była krajem  
chłopskim, „baorskim ” .

Chłopów w arm ińskich moż
na by  przyrów nać do zagrodo
wej szlachty w Polsce przed
rozbiorowej i bairdzo byłoby 
ciekawe porównanie, którzy 
z nich mieli większe, w teorii
1 praktyce, praw a polityczne. 
Zapewne znacznie ciekawsze 
niż ,,w kółko o .biskupie K ra
sickim panie dobrodzieju” .

W yjątkowa sytuacja po
lityczna chłopów polskich na 
południowej W arm ii to czasy 
dawne, bardzo dawne. W dzie
w iętnastym  wieku położenie 
praw ne chłopów na W armii sta- 
się coraz bardziej identyczne 
z tym, w jakim  byli chłopi w 
całych Prusach, a potem  w 
Rzeszy. Ale ustawowe zrów na
nie nie zmieni w ciągu paru  go

dzin rzeczywistej sytuacji. 
A tradycje pozostają długo, 
nieraz bardzo długo.

Do ostatnich czasów chłop 
warm iński uważał się za coś le
pszego od chłopa z pozostałych 
okolic byłych P rus Wschodnich 
i nie była to na niczym nie opar
ta fantazja. Na terenie gdzie 
junkrów  wcale nie było, sy tua
cja chłopów m usiała być od
mienna. Inna sprawa, że do 
znaczenia dochodzili raczej stu- 
hektarowi kułacy z północnych 
w arm ińskich powiatów i ci ra 
czej mieli coś do powiedzenia. 
Ale i sytuacja średniaka czy na
wet małorolnego w powiecie 
olsztyńskim była odrobinę inna 
niż gdzie indziej w Prusach.

Trwalszą polskość powiatu 
olsztyńskiego niż sąsiednich po
wiatów ewangelickich przypisu
je się stale jego „katolickości” . 
W pewnym  stopniu oczywiście 
nie bez iracji. To że powiat ol
sztyński był katolicki, mogło 
nieco zahamować jego germ a
nizację. Ale co najm niej równo
rzędnym  czynnikiem  był za
pewne fakt, że chłopi w arm iń
scy nie tak  znów dawno byli 
w innej sytuacji praw nej niż 
chłopi m azurscy, a do ostatnich 
czasów pozostały po tej sytuacji 
pewne, wcale nie błahe, ślady.

*
* *

Spraw y wyznaniowe na 
W armii i M azurach m ały do 
ostatnich la t znaczenie, jakie 
gdzie indziej w Europie było już 
spraw ą od dawien daw na zapo
m nianą. To prawda, ale w ięk
szość Polaków widzi te  w yzna
niowe spraw y na W armii i M a
zurach w niezupełnie dokład
nych wym iarach.

To praw da, że ultrakatolic- 
kość Polski przerażała ew ange
lickich Mazurów, zresztą nie bez 
racji, jak  się to ostatnio okazało. 
Po drugiej wojnie polski kler 
katolicki swym  brakiem  tak tu  
narobił masę zamieszania wśród 
M azurów. Choćby takim i dro
biazgami jak  uroczyste chrzcze
nie ewangeliczek, co spowodo
wało, że obecnie m ałżeństwa 
mieszane katolicko-ewangelic
kie należą do rzadkości.

Ale — wracając do spraw 
warm ińskich — katolicyzm  
W arm iaków wcale ich do Polski 
nie przyciągał. K atolik w Niem
czech nigdy nie mógłby się 
obecnie spotkać z taką dysk ry 
m inacją, z jaką spotyka się nie
katolik w Polsce. I tu  zresztą po 
drugiej wojnie światowej kler 
polski robił wszystko by W ar
miaków od Polski odstraszyć. 
W niektórych wypadkach mo
żna by go zresztą, przynajm niej 
w pewnym  stopniu, w ytłum a
czyć.

(dokończenie w  nasi. numerze)

Chrześcijanie zawiedli...
. . . Gdy sytuacja moja do tego stopnia stała 
się trudna, że nie mogłem więcej pozostać w 
Ram pur, doradził mi Dr. Newton, abym  poszedł 
do szkoły dla chłopców w Ludhiana. Tutaj 
przyjęli m nie bardzo serdecznie i chronili na 
wszelki sposób Dr W herry i Dr Fife. Lecz 
przeraziłem  się, widząc niechrześcijański try b  
życia u n iektórych chrześcijańskich młodzień
ców jak  w  ogóle u chrześcijan tam  m ieszkają
cych, albowiem ja rozum owałem  następująco: 
kto naśladuje Żywego Chrystusa, ten musi 
być aniołem; a właśnie w tym  srodze się po
myliłem .

Jest rzeczą zupełnie możliwą, że gdyby mi 
się Żywy Chrystus nie ukazał i gdyby m nie

nie obdarzył nowym życiem, zgorszony ze- 
szedłbym na manowce i stałbym  się wrogiem 
chr ześci j ańs tw a .

Niechrześcijańscy poszukiwacze praw dy 
biorą na siebie dobrowolnie niewiarygodne wy
rzeczenia, bo chcą znaleźć prawdę. I gdyby 
wszyscy, k tórzy  się chrześcijanam i nazywają, 
choć w przybliżeniu z taką wiernością i odda
niem troszczyli się o rozszerzenie królew skie
go panowania Żywego Chrystusa, św iat już 
dawno byłby w  całości chrześcijański. Nieste
ty, m usim y wyznać, że Kościół chrześcijański 
w tym  względzie niewymownie zawiódł.

SADHU SUNDAR SINGH
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Prof, dr Władysław Szenajch

Prezydium Stołecznej Rady Narodowej 
przyznało — zgodnie z tradycją — w przeddzień 
rocznicy wyzwolenia Warszawy nagrody tego
roczne laureatom naszego miasta. Otrzymali 
je: prof. dr Wojciech Swiętosławski — za dzia
łalność naukową i wybitne w niej osiągnięcia 
oraz zą działalność dydaktyczną na uczelniach 
warszawskich (nagroda naukowa), prof. Fran
ciszek Strynkiewicz — za całokształt działalno
ści artystycznej i pedagogicznej dla Warszawy 
(nagroda plastyczna), prof. Kazimierz Sikorski
— za całokształt twórczości kompozytorskiej 
oraz za wybitną działalność pedagogiczną 
w Warszawie (nagroda muzyczna) dr Irena Jur- 
gielewiczowa — za całokształt twórczości pi
sarskiej nacechowanej głębokim humanizmem 
i umiłowaniem Warszawy (nagroda za twór
czość literacką dla dzieci i młodzieży), Mie
czysława Ćwiklińska — za długoletnią wybitną 
działalność w teatrach warszawskich (nagroda 
teatralna), prof. dr mćd. Władysław Szenajch
— za wybitne zasługi w zakresie lecznictwa 
dziecięcego, a szczególnie za działalność spo
łeczną w Warszawie (nagroda za działalność 
społeczną), inż. Józef Sigalin — za wybitne 
osiągnięcia organizacyjne i ofiarny udział w rea
lizacjach t urbanistyczno-komunikacyjnych w 
Warszawie, a szczególnie za budowę trasy Mos

towej (nagroda za budowę Warszawy), red. 
Henryk Korotyński — za wybitną działalność 
dziennikarską na terenie Warszawy.

Taką wiadomość przyniosła prasa w rocz
nicę wyzwolenia Warszawy. Pośród nagrodzo
nych znajduje się nazwisko prof. dr Władysława 
Szenajcha, dobrze znane społeczeństwu ewan
gelickiemu w całej Polsce.

W osobie laureata uczczona została nie
strudzona, ofiarna i długa bo 56-letnia praca 
człowieka, który całe swe życie poświęcił zdro
wiu dzieci i wychowaniu świadomych swego 
powołania kilku pokoleń lekarzy. Z Jego wiedzy 
korzystali nie tylko lekarze. Wielu obecnych 
księży ewangelickich słuchało również wykła
dów, które miewał na Wydziale Teologii Ewan
gelickiej.

Dość trudno byłoby opisać życie i działal
ność profesora. Urodził się dnia 3 maja 1879 r. 
w Warszawie na Woli. Gimnazjum ukończył 
w 1898 r., wydział zaś lekarski w 1903 r. Od 
1906 r. zajmował stanowisko ordynatora szpi
tala dla dzieci w Łodzi, w którym od 1913 r. 
pełnił funkcję lekarza naczelnego. Od 1913 r. 
zamieszkał w Warszawie, gdzie zostało mu po
wierzone stanowisko ordynatora szpitala dla 
dzieci im. Karola i Marii. Od 1917 r. pełni 
funkcję referenta, później zaś naczelnika w y
działu opieki państwowej nad dzieckiem i mat
ką w Min. Zdrowia Publicznego, Opieki Spo
łecznej i Ochrony Pracy. W 1918 r. zostaje kie
rownikiem Min. Zdrowia i Opieki Społecznej, 
następnie dyrektorem departamentu opieki nad 
dziećmi i młodzieżą. Od 1921 r. jest lekarzem 
naczelnym, a od 1932 r. dyrektorem szpitala 
dla dzieci im. Karola i Marii. Od 1922 r. docen
tem pediatrii, od 1929 r. profesorem Wydziału 
Lekarskiego UW. Od 1950 r. zostaje profesorem 
zwyczajnym i kierownikiem Oddziału Pedia
trycznego.

Poza wyżej wymienionymi stanowiskami 
był wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Me
dycyny Społecznej, założycielem i prezesem 
Polskiego Towarzystwa Szpitalnictwa, współ
założycielem, prezesem i sekretarzem Polskie
go Towarzystwa Pediatrycznego, członkiem 
zwyczajnym Tow. Naukowego Warszawskiego, 
prezesem Izby Lekarskiej.

Bogate i pracowite jest życie profesora. 
Jego cechy charakteru — pracowitość, sumien
ność i stale żywy entuzjazm w stosunku do 
umiłowanego zawodu lekarskiego, wybitnie 
społeczne nastawienie i optymizm predystyno- 
wały go do pełnienia wielu najbardziej odpo
wiedzialnych funkcji naukowych i społecz
nych.
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Dziś, choć 81-letni laureat wolny jest od 
wielu urzędowych obowiązków, nie ustaje 
w pracy. Jego pokój przy ul. Bednarskiej po
został nadal pracownią, w której uczony pi
sze monografię o rektorze Brudzińskim i w y
kańcza artykuł o Asklepiosie i Eskulapie. Do
robek twórczy prof. Szenajcha obejmuje 120 
prac naukowych z zakresu lecznictwa klinicz
nego chorób dzieci oraz z zakresu opieki nad 
dziećmi.

Niedawno ukazała się jego książka p.t. 
„Myśli lekarza”. W przedmowie do tej książki 
czytamy: „Władysław Szenajch — to dzielny, 
czynny obywatel kraju, żywo odczuwający po
trzeby społeczne Polski Ludowej, demokrata, 
człowiek, o wysokim poziomie etycznym. Użyte 
do tej charakterystyki superlatywy są w pełni 
zasłużone, jak świadczą o tym  „Myśli lekarza”.

Szenajch poświęcił je młodzieży lekarskiej, 
ale treść ich odnosi się do wszystkich lekarzy 
dyplomowanych, zarówno praktykujących, jak 
też zwłaszcza oddających się odpowiedzialnej 
działalności profilaktycznej. „Myśli lekarza’* 
powinien znać każdy studiujący medyk, każda 
pielęgniarka, każdy felczer oraz młodzież szkół 
ogólnokształcących, zamierzająca obrać zawód 
lekarza. Cenną lekturą są „Myśli” Szenajcha, 
dla resortów zdrowia i kultury, dla działaczy 
instytucji społecznych, dla pedagogów wszyst
kich stopni na polu medycyny, słowem dla 
szerokiego ogółu społeczeństwa”.

Można by dodać, że książka ta oddałaby wiel
kie usługi wszystkim duchownym ze względu 
na jej etyczny charakter i wartość naukową.

Prof. Szenajch kocha dzieci. Znana jest 
wszystkim jego życzliwość w stosunku do mło

dzieży, życzliwość w stosunku do człowieka, 
wzbogacającego i uszlachetniającego życie. Cie
szy się wszystkim, co świadczy o rozwoju nau
ki, postępu i kultury naszego kraju. W tym  kie
runku działał sam przez całe życie. Krzyż Ko
mandorski Orderu Polonia Restituta i trzy zło
te Krzyże Zasługi świadczą o ogólnym uznaniu 
dla jego zasług.

I my, ewangelicy, darzymy Warszawskiego 
Jubilata szczerym szacunkiem, uznaniem i naj
większą życzliwością. Jest dla nas przykła
dem sumienności, ewangelickiej prawości 
i obywatelskiego stosunku do codziennych 
spraw życia w Ojczyźnie. Mamy uznanie i sza
cunek dla jego postawy również w stosunku 
do Kościoła ,którego czuje się świadomym człon
kiem i wyznawcą.

Nie wstydzi się swego ewangelicyzmu i da
je temu swobodny wyraz w odróżnieniu do 
wielu mniejszych osobistości z naszych szere
gów. Starsze społeczeństwo ewangelickie znało 
zasłużonego dla Kościoła Ks. Superintendenta
D. Aleksandra Szenajcha, proboszcza lubelskie
go, autora i duszpasterza, brata profesora. Pro
fesor Szenajch interesuje się osobą słynnego 
teologa, filozofa, muzyka, lekarza i społecznika 
doktora Alberta Schweitzera. Ma wiele jego 
dzieł, które z zamiłowaniem studiuje. Zainte
resowanie to wynika chyba przede wszystkim  
ze służby, którą wykonują dla dobra czło
wieka. Pokrewne dusze i serca...

Jeśli przy okazji odznaczenia pragnęlibyś
my profesorowi czegoś życzyć, to chyba długich 
jeszcze lat życia w stałej pogodzie i zdrowiu 
dla dobra wszystkich.

STANISŁAW  BROTNICKI

Fanatyzm
W sali Klubu Międzynarodowej Prasy i Książki w Gdyni 

dr Kriegelewicz wygłosił odczyt w dwóch częściach (9 i 16.XII.59) 
pt. „Fanatyzm a tolerancja”.

Zapowiedź tematu przyjąłem z dużym zainteresowaniem, 
zdając sobie sprawę, jak ważną rzeczą jest popularyzacja tole- 
rencji i walka z fanatyzmem. Ciekaw byłem jednocześnie, jak 
temat zostanie potraktowany. Prelekcja została wygłoszona 
z dużą swadą i znajomością rzeczy.

Widać, że mówca poważnie tym  zagadnieniem się zajmuje 
i zebrał obfite materiały. Wiele z tego odczytu wyniosłem, do

wiedziałem się kilku nowych rzeczy, był on w sumie przeżyciem 
dodatnim. Nie zamierzam tu dawać streszczenia referatu, ale 

myślę że warto przytoczyć kilka myśli, które mi szczególnie 
utkwiły w pamięci.

Słusznie podkreślono w  spo
sób dość w yraźny, że religia nie 
jest źródłem  fanatyzm u, tylko 
jego dość częstym  terenem . Jed
nakże terenem  takim  może być 
równie dobrze każda inna dzie
dzina, nic z religią nie m ają
ca wspólnego. Lojalnie stw ier
dzono, że należy z całym  sza
cunkiem  podchodzić do ludzi
0 innych przekonaniach, zwłasz
cza o przekonaniach religijnych
1 że prelegent taką właśnie po
staw ę reprezentuje. P rzy okazji 
om aw iania typu fanatyka p rzy 
toczono bardzo trafną opinię 
Sienkiewicza dla zilustrowania 
różnicy pomiędzy ideowcem a 
fanatykiem .

Pierw szy powie — za tę ideę 
dałbym  się porąbać, a drugi 
powie — za tę ideę porąbałbym  
każdego, k to  jej nie uznaje. We 
wstępie zarysowano również, 
co w arto podkreślić, różnicę po
między tolerancją, k tórą uzna-
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no za postawę pozytyw ną a li
beralizm em  i ideologicznym in- 
dyferentyzm em , k tóre oceniono 
negatywnie. Zupełnie słusznie 
oceniono fanatyzm  jako rodzaj 
choroby psychicznej.

Jest rzeczą zrozumiałą, że 
z szeregiem tw ierdzeń dra K rie- 
gelewicza nie można się zgo
dzić. Twierdzi on na przykład, 
że fanatyzm  dotyczy w 90% 
zagadnień religijnych, ponieważ 
w tej dziedzinie nie można 
opierać się na naukowych prze
słankach. Liczbę 90% trak tu ję , 
oczywiście, w  sposób czysto 
symboliczny, przyznając, że fa
natyzm  kw itnie niezwykle bo
gato na gruncie religijnym . Do 
pewnego stopnia słuszne jest też 
twierdzenie, że u podłoża tego 
fak tu  leży brak  argum entów  
(uderzm y się tu ta j w  pierś). 
Podkreślam  do pewnego stop
nia, ponieważ z przytoczonego 
tw ierdzenia wynika, że takich 
argum entów  nie ma, a to n ie 
jest prawdą. Oczywista, że is t
nienia Boga udowodnić się nie 
da, ponieważ Jego istota leży 
poza możliwością ludzkiego po
znania.

Dalej jednak m am y otw arte 
drzwi do dyskusji na zupełnie 
racjonalnych podstawach. Chy
ba że, tak  jak dr Kriegelewicz, 
założy się a priori, że w szyst
ko, co trąci „fideizm em ” jest 
nienaukowe.

W łaśnie przeprow adzanie ta 
kiej granicy: naukow e — re li
gijne, jest zgoła nienaukowe.

Inna rzecz, że wielu ludzi o po
staw ie religijnej, w  chwili pró
by chowa głowę w  piasek fana
tyzm u. Teza d ra  Kriegelewicza 
jest uproszczeniem zagadnienia. 
Emocjonalne podejście do spraw  
i dyskusji relig ijnych m a swe 
zasadnicze źródło gdzie indziej 
niż w braku argum entów . Re
ligia dotyczy najbardziej głę
bokich i osobistych czynników 
ludzkiego życia.

Przebudow a religijnej posta
wy łączy się zawsze z zachwia
niem  równowagi i jest bardzo 
silnym  przeżyciem, niezależnie 
od tego, czy wynikiem  będzie 
jej u tra ta , czy też przew arto
ściowanie. Dlatego osoba, nie 
przygotow ana należycie, pod
świadomie boi się wystawiać 
na próbę. Tutaj należałoby szu
kać źródła em ocji i stosunkowo 
łatw ej ucieczki do szańców fa
natyzm u. Dla nas, ludzi wiary,

wynika stąd bardzo ważna lek
cja: „Post tenebras lux” — 
brzm i jedno z haseł pro testan
tyzmu. Chodzi tu  o to, że po
staw a' chrześcijanina powinna 
się charakteryzow ać uświado
m ionym i przekonaniam i, odwa
gą w konfrontow aniu proble
mów i rozwiązywaniu ich w 
m yśl wyznawanych zasad. 
Tymczasem zachowujem y się 
często tak, jak byśm y się bali, 
że w iara jest czymś tak sła
bym, że obronić się nie da.

Chciałbym tu  jeszcze przyto
czyć jedno zdanie prelegenta, 
mianowicie, że z reguły w ie
rzący uw ażają niew ierzących za 
gorszych od siebie, upośledzo
nych. N atychm iast cisnęła mi 
się na w argi uwaga: vice versa 
również. Sam zresztą prelegent 
dał tego klasyczny przykład 
swoją osobistą postawą. To jest 
przyczyną, dla k tórej w moich 
oczach (i nie tylko moich) pod
ciął gałąź, n a  której siedział. 
W ydaje się, że nie jest on taki 
tolerancyjny, za jakiego chce 
uchodzić i za jakiego zapewne 
sam się uważa. Może zwiedzio
n y  reakcją audytorium , dał się 
ponieść swadzie, tym  niem niej, 
jeśli jego deklaracje były szcze
re, nie powinno to się było 
stać.

Widać zbyt trudno  elimino
wać emocję, gdy się jest oso
biście zaangażowanym  w isto t
nym  problemie. Mimo swych 
zastrzeżeń co do powszechności 
zjawiska fanatyzm u, ograniczał 
się praw ie wyłącznie do p rzy 
kładów fanatyzm u religijnego, 
jeśli nie liczyć przykładu o fa
natykach sportowych.

(dokończenie na str. 61)

„Albowiem niech w was będą te same myśli, jakie 
i w Chrystusie Jezusie, który będąc w postaci Bożej, 
nie poczytał sobie za łupiestwo być równym Bogu, 
ale poniżył samego siebie, przyjąwszy postać niewol
nika, stawszy się podobny ludziom i z postawy zna
leziony jako człowiek; sam siebie uniżył, będąc pos
łuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej.

Dlatego też Bóg nader go wywyższył i darował 
mu imię, które jest nad wszelkie imię; aby w  imie
niu Jezusa zginało się wszelkie kolano, tych, którzy 
są na niebiosach, i na ziemi i pod ziemią, i aby wszel
ki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem 
ku chwale Boga Ojca.”

Filip. 2,5-11
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KS. R. F.

W 70 rocznicę urodzin 
Ks. Zygmunia Michelisa

W dniu 17 marca b.r. przypada 70-ta rocz
nica urodzin Ks. Zygmunta Michelisa, Prezesa 
Polskiej Rady Ekumenicznej i proboszcza Sto
łecznej Parafii św. Trójcy. Zycie Jubilata w y
warło silny wpływ nie tylko na Zbór Stołecz
ny, któremu służy od 38 lat, ale ślady Jego dzia
łalności uwidaczniają się na życiu całego Ko
ścioła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, 
zwłaszcza w dobie powojennej. To też 70-ta 
rocznica Jego urodzin daje okazję do podsumo
wania bogatego dorobku życia Jubilata.

Ks. Zygmunt Michelis urodził się 17 mar
ca 1890 roku na Kujawach, jako syn nauczycie
la ludowego. Wyrósł 
w czystej atmosferze re
ligijnej, toteż po otrzy
maniu matury gimnazjal
nej w Piotrkowie nie miał 
trudności w wyborze kie
runku studiów. Idąc za 
głosem powołania, zapisał 
się na Wydział Teologii 
Ewangelickiej w Dorpacie, 
który ukończył w 1912 ro
ku. W grudniu tego same
go roku ordynowany zo
staje przez Gen. Sup. Ks.
Juliusza Burschego i prze
znaczony na wikariusza 
Zboru Warszawskiego. Po 
odbyciu wikariatu przej
ściowo administruje para
fię w Mławie i Przasnyszu, 
a następnie wybrany zo
staje proboszczem w Lip
nie. Pracą swą na dotych
czasowych stanowiskach 
zwraca uwagę zwierzch
nich władz kościelnych, 
które utalentowanemu ka
znodziei i wzorowemu ad
ministratorowi pragną dać 
szersze pole do wykorzy
stania swych zdolności.

Z chwilą więc zawakowania śtanowiska II 
pastora przy Parafii św. Trójcy w Warszawie 
ówczesny Gen. Superintendent poleca Jubilato
wi ubieganie się o to stanowisko. Odtąd losy 
Jego wiążą się nierozdzielnie ze Stołeczną Pa
rafią na przestrzeni prawie czterech dziesiątek 
lat.

Tu w Stołecznym Zborze, gdzie przewinęło 
się tyle głośnych nazwisk, wytyczających dro
gę polskiemu ewangelicy zmówi, znajduje Jubi
lat właściwy klimat do wydobycia ze siebie 
twórczych myśli. W owym czasie Zbór War
szawski należał do najliczniejszych zborów vj

kraju a najbogatszych w całej Europie. Posia
dał wiele instytucji chary taty wno-oświatowych, 
prowadzonych na yjysokim poziomie. Tu sku
piała się w najwyższym procencie inteligencja 
polsko-ewangelicka o znanych nieraz w świecie 
nazwiskach. Praca w takim zborze nie należała 
do łatwych. Z wrodzoną sobie energią rzucił się 
Jubilat w wir pracy kościelno-społecznej, wią
żąc swoje nazwisko z wielu ważnymi dokona
niami. Obok pracy iw istniejących placówkach, 
powołuje do życia nowe. W roku 1924 przej
muje kierownictwo diakonatu warszawskiego, 
który pod Jego zarządem dalej się rozwija tak, 

że zachodzi potrzeba bu
dowy domu macierzyste
go diakonatu '„Tabita” 
w Skolimowie. Dom ten, 
jedyny z licznych domów 
charytatywnych Zboru, 
przetrwał pożogę wojenną 
i stanowi dziś pomieszcze
nie dla zakładów opiekuń
czych Zboru warszawskie
go i Chrześcijańskiej Aka
demii Teologicznej. Drugą 
instytucją, której wiele 
uwagi poświęcał, był Szpi
tal Ewangelicki, jeden 
z najlepiej wyposażonych 
szpitali warszawskich, któ
ry sobie zyskał duże zau
fanie społeczeństwa. Tu 
wespół z kuratorem Jeute 
zbudował kaplicę szpital
ną, która niestety podzie
liła los szpitala i została 
zniszczona na skutek dzia
łań wojennych. Obfitą jest 
także działalność literac- 
ko-wydawnicza Jubilata* 
Przez 15 lat do wybuchu 
II wojny światowej był re
daktorem i wydawcą 
.,Zwiastuna Ewangeliczne

go” i założycielem ,,Towarzystwa Wydawnicze
go im. M. Reja” , które za Jego staraniem w y
dało szereg poważnych pozycji książkowych, 
jak: „Pięć wieków herezji w Polsce”, ,,Porucznik 
Regier” oraz kilka roczników kalendarza ewan
gelickiego. Wydał również zbiór własnych kazań 
„Wierzcie w światłość”. Z Jego inicjatywy pow
stały takie instytucje gospodarcze jak: Spół
dzielczy Bank Ewangelicki i Związek Rewizyj
ny Spółdzielni, w których piastował godność 
prezesa.

Tę bogatą ze wszech stron działalność 
przerywa wybuch II wojny światowej. Przeży-
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wa podwójną tragedią: narodową i kościelną. 
Jest świadkiem zniszczenia stolicy i umiłowa
nego Zboru. Nie załamuje się jednak ale śpie
szy tam, gdzie go wzywa obowiązek duszpaster
ski i obywatelski, do tych, którzy krew swo
ją przelewali w obronie Ojczyzny. W uznaniu 
zasług, jakie położył jako kapelan Szpitala 
Ewang. w czasie kampanii wrześniowej, zosta
je odznaczony Krzyżem Walecznych. Po zakoń
czeniu nierównej walki o stolicą zostaje are
sztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym  
w Sachsenhausen, gdzie spądził dwa lata.

Po powrocie do Warszawy pracuje dalej na 
swym stanowisku podtrzymując ducha potrio- 
tyzmu wśród zborowników. A gdy przyszło no
we doświadczenie na Warszawą bierze czynny 
udział w powstaniu warszawskim. Po upadku 
powstania chroni śią do „Pobity" i tu czego na 
wyzwolenie.

Smutny widok przedstawiała Warszawa po 
wyzwoleniu, a los swej stolicy podzielił Zbór 
Warszawski. Trzeba było naprawdą wielkiej 
wiary i odwagi, aby podjąć dzieło zorganizo
wania życia kościelnego. Ongiś kwitnący Zbór, 
przedstawiał smutny obraz zniszczenia. Nie 
wiadomo było od czego zacząć. A jednak z tych 
smutnych zaczątków mamy dziś obraz innej 
Warszawy a w niej raduje nas odbudowana 
wspaniała zabytkowa świątynia ewangelicka. 
Z tych 70 lat życia Jubilat wiele sił i wiele 
serca włożył w dzieło odbudowy kościoła. To też 
uroczystość poświącenia odbudowanej świątyni 
była Jego osobistym sukcesem, który znalazł 
sobie szerokie uznanie nie tylko w kraju, ale 
daleko poza jego granicami, co znalazło do
niosły wyraz w udziale czołowych przedstawi
cieli kościołów ewangelickich w świecie-

Różnorodną i obfitą jest także praca Jubi
lata na odcinku spraw ogólnokościelnych w 
okresie powojennym. W latach 1945— 1946 za
siadał w Tym. Konsystorzu Kościoła Ewang.- 
Ausgb., kładąc wespół z innymi zrąby pod bu
dową nowej organizacji kościelnej. Nastąpnie 
piastuje godność prezesa I powojennego Syno
du i jednocześnie pełni funkcją Biskupa-Adjun- 
kta. Z tytułu piastowanego urządu Prezesa Sy
nodu opracowuje projekt zmiany Zasadniczego 
Prawa Wewnątrznego, który z nieznacznymi 
zmianami zostaje przez Synod przyjąty i sta
nowi po dzień dzisiejszy obowiązujące prawo 
kościelne. Jest także autorem regulaminów ko
ścielnych. Bierze czynny udział przy opracowa
niu nowej Agendy i Śpiewnika Kościelnego. 
Doceniając jego doświadczenie i znajomość 
spraw kościelnych w szerszej skali, Jubilata po
woływano do reprezentacji na miądzynarodo- 
wych zjazdach kościelnych. I tak: jest delega
tem na kongres Św. Związku Luteran w Am 
sterdamie w 1948 r. i w Minneapolis w 1957 r., 
nie licząc udziału w zjazdach zagranicznych 
o mniejszym znaczeniu.

Do umiłowanej i nie mniej zasadniczej pra
cy Jubilata należy zaliczyć Ekumenią. Jego by

stry, orientujący sią umysł wyczuł już w cza
sie okupacji nurtujące prądy w chrześcijań
stwie, zmierzające do współpracy również na te
renie naszego kraju. Zbliżenie wśród wyznań, 
poza Kościołem rzymsko-katolickim, nastąpiło 
początkowo w konspiracji, kiedy to Ks. Miche- 
lisa powołano już na prezesa podziemnej Eku- 
menii, tak, że z chwilą wyzwolenia były go
towe ramy organizacyjne i mogła sią rozpo
cząć oficjalna praca• Zapoczątkowana praca w 
konspiracji przybrała oficjalną nazwą: Polska 
Rada Ekumeniczna, a jej pierwszy prezes god
ność tą do dnia dzisiejszego sprawuje, repre
zentując w kraju i zagranicą sprawy ekumenii.

70-ta rocznica urodzin Jubilata daje 
okazją Stołecznemu Zborowi, współpracowni
kom i przyjaciołom do wyrażenia Mu serdecz
nych życzeń, by Bóg łaskawy zechciał długo 
jeszcze zachować dotychczasową energią i świe
żość myśli Jubilatowi ku pożytkowi tej sprawy, 
której z takim oddaniem dotąd służył.

Ad multos annos!

Fanaiyzm
dokończenie ze str. 59

Osobiście oczekiwałem tych innych przy
kładów, co byłoby dla mnie bardzo in teresu ją
ce, ale ich nie usłyszałem. Mogę prelegenta 
zrozumieć, jeżeli trak tu je  to jako zjawisko bar
dzo typowe i najłatw iej uchw ytne, przeto nie 
uczyniłbym  z tego zarzutu, gdyby nie sposób, 
w  jak i to zrobiono. Lekceważący ton tow arzy
szył szeregowi sformułowań, k tóre nie powin
ny były mieć tam  miejsca. Służę przykładam i: 
Gdy mówił o zakazie nauczania religii przez 
zakonników, dość lekkom yślnie w yraził się, że 
„bardzo słusznie”, bo zakonnicy są po to, żeby 
się m odlić”. Jako były ksiądz katolicki powi
nien był więc wiedzieć, że zakonnicy są nie ty l
ko po to- Zupełnie niepotrzebne było też dys
kredytow anie postawy religijnej przez stw ier
dzenie, że szkoła jest po to, aby uczyć geogra
fii, historii itd., a nie „legend na tem at żebra 
adamowego”. Istnieją zupełnie rzeczowe argu
m enty naw et z religijnego punktu  widzenia 
przeciwko nauczaniu religii w  szkole i nie trze
ba się uciekać do takich chwytów. Myślę, że 
tych dwóch przykładów wystarczy.

Nasze postawy wyjściowe różnią się diam e
tralnie, co nie przeszkadza, żebyśmy zasadni
czo zgadzali się co do oceny fanatyzm u i w ar
tości właściwie rozum ianej tolerancji. W ątpli
wości m am  jednak, czy życzliwość, o k tórej 
mówił dr Kriegelewicz, ma wypływać z pobła
żania, czy też raczej z tego ,co A lbert Schwei
tzer nazywa szacunkiem dla życia. To drugie 
właśnie charakteryzuje postawę religijną, 
ewangeliczną, reprezentow aną przez Człowie
ka, który  — używając wyżej przytoczonego 
zdania Sienkiewicza — za swą „ideę” dał się 
porąbać.
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Wśród książek

Rola świeckich w Kościele
Tak się złożyło, że m niej więcej w tym  sam ym  -czasie uka

zały się dw ie książki o podobnej tem atyce w  dwóch zupełnie 
innych środowiskach. Jedna p . t  „Żyć jako człowiek nowoczes
ny”, napisana przez ewangelika francuskiego Jaąues Ellula, 
ukazała się na półkach księgarskich Zurychu, druga natom iast 
w yszła spod pióra londyńskiego wydaw cy dziennika „The Ca- 
tholic H erald” Michael de la Bedoyere i nosa ty tu ł: „Godność 
laika”.

Jedna  i d ruga książka mówi o zadaniach laika w Kościele, 
niem ożliwych do w ykonania przez duchownego, o zadaniach 
chrześcijańskiego laika w  tym  naszym  świecie. Już  pierwsze 
słowa Jaąues  E llula zdradzają wyraźnie tendencje autora: „Pis
mo święte uczy nas o chrześcijaninie, że jest on postawiony 
w świecie i w  nim ma pozostać”. K atolik angielski natom iast od
kryw a swe in tencje już w podty tu le książki: „Konieczne ryzyko 
życia w świecie”. Znam ienną jest rzeczą, że obaj autorzy są laika
mi. Jednem u i drugiem u chodzi o uw ypuklenie tych zadań, k tóre 
człowiek świecki, ze względu na swą solidarność ze św iatem  le
piej potrafi wykonać aniżeli duchowny.

*
*

Duchowny potrzebuje dla 
owocnej p racy  kościelnej 
w szechstronnej pomocy laika — 
stw ierdza Jaąues Ellul, fran-cus- 
ski profesor praw a. I w łaśnie 
dlatego, że dziś nie ma laików  
z prawdziwego zdarzenia, czyli 
świadomych swego posłannic
twa religijnego chrześcijan w 
tym  świecie, nauka teologiczna 
nic tem u św iatu  nie ma do po
wiedzenia. Nie jest to z pew 
nością żadna rew elacja, gdy się 
zważy, że tak  mówi protestant, 
a le  jest już rzeczą niem al szo
kującą, że katolik  Michael de 
la Bedoyere przypisu je laikowi 
ważką rolę w  zwiastowaniu 
ewangelicznym  i misji. E llul nie 
da je  żadnej gotowej recepty, 
k tó ra  w brew  intencji autora 
m ogłaby się stać odskocznią dla 
w ielu chrześcijan do ustano
w ienia jakiegoś nieomylnego 
praw a. Jest rzeczą konieczną 
zdać sobie spraw ę z tego, że 
gdybyśmy problemy współczes
nego świata tak traktowali jak 
np. Augustyn, Kalwin czy Lu
ter, „znaleźlibyśmy się w błę
dzie i w niewierze i nic byśmy 
nie zdziałali”.

Ellul stawia pytanie: jakie za
danie m a dziś chrześcijanin do

*

spełnienia? Stereotypow a odpo
wiedź brzmi: „Słowo Boże zwia
stow ać”. Jeżeli Kościół to czyni, 
oznacza to, że rzuca perły  „z 
pobożną obojętnością jako po
żywienie dla świń”, do których 
zaliczyć należy i nais, n iby  do
brych chrześcijan. Albowiem 
m y jesteśm y włączeni w  s tru k 
turę tego św iata i w  ty m  po
łożeniu nie jesteśm y po prostu 
zdolni Słowa Bożego pojąć. Ale 
n ie  Słowo m usi się zmienić, lecz 
stan obecnego świata. Jest za
daniem chrześcijanina w  tym  
świecie stworzyć takie warunki, 
które by umożliwiały słuchanie 
Słowa Bożego.

Kościół nie m a praw a ogra
niczać się wyłącznie do w yrzu
cania pereł. Musi się on raczej 
zatroszczyć o to, aby te perły  
zostały przez św iat przyjęte. 
A przede w szystkim  nie może 
Kościół dzielić ludzi na dw ie k a 
tegorie: na świnie i grzeczne 
baranki. K ultu ralno-kry  tyczna 
analiza Ellula m a służyć św ia
domości tego, co chrześcijanin 
w  tym  świecie pow inien uczy
nić: zmienić warunki i styl ży 
cia.

K onfrontuje on an tyrew olu- 
cyjną czy też rzekomo rew olu

cyjną postawę tego św iata z 
praw dziw ie rew olucyjną istotą 
chrystianizm u — przy czym nie 
przem ilcza faktu, że wiele 
chrześcijan należy do na jbar
dziej zagorzałych konform istów. 
Ellul n ie  zapomina, przy tym, że 
człowiek nie jest w stanie sam 
nowej rzeczywistości stworzyć, 
bo ona jest już dana w Jezusie 
Chrystusie. Trzeba ją tylko w i
dzialną uczynić.

A bstrahując od kilku konce
sji i  niekonsekwencji drugiej 
książki, katolika de la Bedoy
ere i przyzwyczaiwszY się do 
nieco innej, bo katolickiej te r 
minologii, trzeba ku  w ielkiem u 
zdziwieniu stw ierdzić, że jest on 
w sv/ych poglądach jeszcze bar
dziej od tamtego świecki i a- 
konwencjonalny, w szczególno
ści gdy mówi o życiu chrześci
jan w świecie i o Kościele. 
Książka rozpoczyna się od ape
lu, skierowanego do odw racają
cego się od św iata i „skleryka- 
liziowanego” laika oraz do za
cofanego kapłana, aby się stali 
praw dziw ym i laikam i d la  w y
konania swych zadań w świecie.

N ajbardziej zaskakujące w  
tej książce jest pojm ow anie Ko
ścioła jako życie. Mówi więc o 
Kościele nie jako o instytucji 
lecz o życiu i to o życiu całko
wicie świeckim, w  jego aspekcie 
kościelnym, rodzinnym  i spo
łecznym. Kościół, jego zdaniem, 
może być tylko świecki i tylko 
w tym  świecie, bo n ie  może być 
życia podwójnego; życie nie 
może być podzielone na kościel
ne i świeckie. Nasze braterstwo 
W Chrystusie, powiada, może
my wyrazić jedynie i wyłącznie 
w doczesnym życiu codziennoś
ci. Życie Chrystusa w naszym  
życiu — oto jest Kościół. I w  
odniesieniu do tego świeckiego 
życia chrześcijańskiego nie chce 
de la Bedoyere więcej „używać 
w yśw iechtanych słów jak po
bożność i kośoielność”, bo sło
wa te  m ają swoje źródło w roz
dziale Kościoła od świata. P raw 
dziwie relig ijnym  życiem nie 
jest życie religijnego zapału 
albo etycznej surowości, lecz 
życie, k tó re  się prowadzi w  tym  
świecie przez uczciwe wykony
w anie zadań świeckich.

Dodajm y jeszcze, że to, co ci 
dw aj laicy dopiero projektują, 
znajduje swoje potw ierdzenie
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Spór o konfirmację
W kołach protestanckich,

u amerykańskiego teologa T. A. 
Kantonena, k tó ry  tym  nowym 
ujęciom  życia i Kościoła da jo 
b iblijną i historyczną podbudo
wę i wyprowadza je z nauki 
o Chrystusie i Duchu Świętym, 
z aktu stworzenia i z nauki o 
uspraw iedliw ieniu. To odpo
wiedzialne życie chrześcijań
skie, tę działalność laika w 
świecie nazywa się w  Am eryce 
„stewardship”. Z teologii K an
tonena dow iadujem y się, że to 
nowe poznanie, o którym  tu  
mówiliśmy, nie jest jakim ś no
watorstwem , lecz jest ugrunto
wane w tradycji Kościoła, że 
już ojcowie Kościoła opowiada
li się za życiem w świecie i że 
świadomość ta ma swe podsta
wy w Piśmie Świętym.

Można zaryzykować tw ierdze
nie, że wśród spraw  religijnych 
konfirm acja jest dziś na jbar
dziej spornym  problem em , acz
kolwiek zastrzeżenia co do sto
sowanej w  Kościołach ew ange
lickich form y konfirm acyjnej 
są znacznie wcześniejszej daty. 
Jedna z czołowych postaci m isji 
w ew nętrznej W ichern (w. XIX) 
tw ierdził, że Kościół przez swą 
p rak tykę  konfirm acyjną sam  
przykałda rękę do swego upad
ku. W obecnych czasach k ry ty 
ka tego obrzędu kościelnego do
szła chyba do punk tu  ku lm ina
cyjnego* W sferach kościelnych 
NRD podnoszą się naw et głosy 
za całkow itym  zniesieniem kon
firm acji.

szczególnie niemieckich, ukaza
ło iSiię mnóstwo publikacji, do ty
czących zarówno praktycznej 
jak i teologicznej strony tego 
zagadnienia. O statnią rew elacją 
w  tej m aterii jest dzieło Kurta 
Fröra pt. „Confirmatio For
schungen zur Geschichte u. Pra
xis der Konfirmation”, Stano
wiące wynik konferencji robo
czej teologów i pedagogów, któ
ra sie odbyła w  Hofgeismar 
(NRF).

K rytyka F rö ra  obejm uje w  
pierwszym rzędzie kościelne 
pojmowanie konfirm acji jako 
„aktu prawnego”. Potw ierdze
nie przez dziecko złożonego 
ongiś przez rodziców chrze
stnych ślubow ania jest w arun
kiem  sine qua non dla dopu
szczenia go do Kom unii św. i 
otrzym ania p raw  kościelnych. 
„Jest to ciągle pow tarzające się 
pojęcie: tylko ten, kto spełni 
pew ne w arunki, może korzystać 
z praw , k tóre  w zasadzie zosta
ły  m u udzielone przez Chrzest 
św ięty”.

F ror domaga się, a sekunduje 
mu w  tym  Niebergall ze swym  
bardzo krytycznym  osądem 
konfirm acji jako całkowicie 
„nieew angelieznej” i psycholo
gicznie niedopuszczalnej „de
k laracji w oli”, aby ten  ak t 
praw ny odbyw ał się zupełnie 
niezależnie od konfirm acji w 
późniejszym wieku. K onfirm a
cja jako taka w inna mieć ew an
geliczny charak ter daru, zapew
nienia o łasce i błogosławień
stwa. Konfirm acja jest stacją na 
drodze. Ani m niej ,ani więcej.

Rozumując logicznie F ror żą
da, aby  i dopuszczenie do Ko
m unii św iętej wyeliminować z 
kom pleksu konfirm acji. Albo
wiem Chrzest św ięty jest w y 
starczającym  w arunkiem  d la  
pragnącego przystąpić do Ko
m unii świętej. F ror uważa za 
zupełnie możliwe, aby dzieci 
między ósmym a dziesiątym  
rokiem  życia mogły uczestni
czyć w Komunii św iętej razem  
z rodzicami lub w ram ach 
„młodego zboru”.

(dokończenie na str. 69)

(r)

„Zwiastun Ewangeliczny” 60 lat temu pisał:
„Od 16 lat odbywają się w kościele ewangelicko-augsburskim  
warszawskim nabożeństwa dla dzieci, w połączeniu ze szkółką nie
dzielną w języku polskim i niemieckim. Zaprowadzone w r. 1884 
przez NPW ks. Manitiusa i pannę Marię von Ewerth, rozwijają się 
po dzień dzisiejszy bardzo pomyślnie. W r. 1888 uczęszczało na nie 
280 dzieci, dziś liczymy już 660.
... pośród tych dzieci jest wiele tak biednych, że zimową porą nie 
mogą przychodzić do kościoła dla braku ciepłej odzieży. Zakrząt- 
nęły się więc Panie, aby zaopiekować się tymi biednemi dziećmi 
i obdarowują dziatwę ciepłą odzieżą. Tak np. w roku zeszłym  
otrzymało 25 dzieci barchanu na ubranie, rozdano 30 par bucików, 
32 pary kaloszy, 10 watowanych kaftaników.

... Wiele osób zawsze śpieszyło z darami, ofiarując nam pieniądze, 
materiały lub używane rzeczy. Od pp. Gebethnera i Wolfa, Wen- 
dego Sennewalda, Hoesicka, Miillera i ze składu Towarzystwa Bi
blijnego, jak corocznie, otrzymaliśmy znów książki do Rozdania 
dziatwie.”

Ks. A. Loth, r. 1900

★

„Dnia 10 b.m. rozpoczął się w kościele ewangelicko-reformowa
nym warszawskim doroczny synod uroczystym nabożeństwem, 
podczas którego ks. Superintendent Diehl poświęcił nowoustawio
ne organy. Instrument, zbudowany przez firmę Schlag & Soehne 
w Schweidnitz, o 24 glosach i 5 połączeniach sprawia nade*r do
datnie wrażenie zarówno zewnętrznym obudowaniem, jak i tonem 
oddzielnych głosów... Niech głos tych organów rozbrzmiewa zaw
sze na chwałę Najwyższego i zbudowania zboru.”

r. 1900
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Działo się w genewskiej gospodzie
(Fragm ent powieści o Kalwinie)

KAPŁANI wypędzeni są, Farel jest mi
strzem  w Genewie, Wszakże jak  długo? 
Już budzą się opory; istnieją oznaki, że 

wrogowie gotu ją  się do kontrataku . Farel czuje, 
że łatw iej -może tw ierdzę zająć niż ją  utrzym ać. 
Czuje to i n ie  widzi wyjścia. Nam iętny modli- 
ciel, walczy o miasto.

W tem  spotyka, w ćwierć roku po pam iętnym  
zebraniu u Sw. P iotra, kanonika du Tillet 
z Angouleme. Ten go zatrzym uje: ,,Czy słysze
liście nowinę? Mój przyjaciel Kalw in p rzybył” .

Kaznodziejowi radosna niespodzianka omal 
że nie odjęła mowy. — Cocoo? Ja n  Kalwin, 
k tó ry  napisał Insttutio? — „Ju tro  rano w yru 
sza da le j”. Twarz Farela przyjm uje wygląd su
rowy. W net postanawia: — Nie w yruszy da
lej! Gdzie stanął?

Przechodnie oglądają się — tak głośno roz
legają się słowa na ulicy. Zostawiając kanonika 
stojącego z rozw artym i ustami, spieszy Farel 
długim i krokam i do gospody, którą tam ten mu 
wskazał. Może nieco zawiedziony jest, gdy wi
dzi chorowitego z wyglądu młodzieńca, którego 
czarne włosy nadają  bladej tw arzy jeszcze b a r
dziej bezbairwny kolor. Może spodziewał się 
postaci, k tóra zewnętrznie zdradza twórcę 
ogromnego dzieła, jakie czytał — więcej, 
pochłaniał, i wyżej ceni od każdej innej książki 
napisanej ręką ludzką.

Z nieśm iałą życzliwością przy jm uje go przy
jezdny . On zaś wpada, nie posiadając się z ra 
dości: „Nic z tego nie będzie, nie wyjedziecie! 
Jest tu dla was robota!”

— Jak  Wy to rozumiecie? Wybaczcie — ja 
tu dłużej niż jedną noc nie pobędę.

Farel zdaje się tego nie słyszeć. W ymownie 
zaczyna młodszemu od siebie o dwadzieścia 
lat gościowi przedstaw iać, w  jak  cudowny spo
sób pozyskano m iasto dla reform acji. Słowa 
płyną mu z ust jak  z rogu obfitości, gdy opi
suje to wielkie przeżycie. W kró tk im  czasie 
przybysz dow iaduje się szczegółów uporczy
wego zmagania się o zwycięstwo czystego Sło
wa: „Rozejrzyjcie się: zwolennicy Rzymu po
konani, nadużycia zniesione. Ale teraz Was 
potrzebujem y, właśnie Was, aby nieuświado
mionych, łaknących zbawienia nauczać z Pisma 
świętego.”

K alw in potrząsa głową: — Nauczać? Chcę 
się uczyć na nowo. Mam zam iar jeszcze nie
jedno napisać, na co tu  nie znalazłbym  wolne
go czasu. Z Bcerem  i Capitą, z w ittenbergczy- 
kam i chcę o tym  pomówić, chcę wiadomości 
swoje pogłębić.

Farel tylko jednym  uchem przysłuchiw ał się 
Kalwinowi. P rzerw ał mu, potrząsał i obracał 
niecierpliw ie podniesioną prawicę z rozstawio
nym i palcami: „Wolnego czasu — uczyć się — 
kiedy tu idzie o wyzyskanie chwili. Czy chce

cie reform ację tego m iasta porzucić? Ja om al 
że nie załam uje się pod nałożonym mi cięża
rem, a Wy chcecie mi odmówić swej pomocy” .

— Nie bierzcie tego za w yraz złej woli. Ze 
zdrowiem moim nie jest najlepiej; potrzeba 
mi spokoju.

S tary  Farel znowu się uniósł: „Co, spokój! 
Oprócz śmierci bojownikom Chrystusow ym  
nic nie daje spokoju’”.

— Spraw y nie można w ten sposób stawiać. 
Wszędy mówią o przemocy, o ciągłych roz
ruchach genewczyków. Nie jest mi dane odpo
wiadać przed zebraniam i rady, opierać się tłu 
mom; nie mam  natury  wojowniczej. A ci ge- 
newczycy...

Ruchem  ręki Farel przeryw a mu mowę: ,,Ge- 
newczycy, genewczycy — to w ilki drapieżne. 
Ale czy to dla Was jest przyczyną, aby mnie
zostawić samego w walce przeciwko buntow 
nikom?”

— Czemuż akura t ja mam W am pomagać? 
Widzicie — schwycił przy tym  tam tego za p ra
wicę — jestem  nieśmiały, miękki, z na tu ry  bo- 
jaźliwy, czuję, że nie dorosłem do takiego 
oporu.

Tam ten odtrąca ofiarowaną mu rękę: „Czy 
Wy myślicie, że chrześcijaninowi wolno tak 
dalece folgować sercu słabemu, że pow strzy
m uje się od walki dla Królestwa Bożego?”

K alw in drgnął. Zarzut, że przekłada swoją 
wygodę nad służbę Zbawicielowi, obudził w nim  
ciężkie w yrzuty  sumienia. Czyż ten  nieugięty 
człowiek nie widzi, że zadanie, jakiego w ym a
ga od niego, przerasta jego siły? Zaniepokojo
ny w yzyw ającym  spojrzeniem, załam uje ręce 
i błaga: — W imię Boga miejcie litość nade 
mnąc Pozwólcie mi w inny sposób Jem u słu
żyć niż Wy to sobie wyobrażacie. Nie mogę...!

„Nie możecie? Jonasz też mniemał, że n ie 
może, kiedy Pan go wołał!” W dręczonej duszy 
zaczyna się burzyć. Coraz mocniej opiera się 
i przeciw staw ia swoją silną wolę zniewalającej 
mocy gościa. Cały kw adrans walczą ze sobą 
dwaj mężowie, jeden za dokończeniem dzieła, 
k tóre rozpoczął, drugi przeciwko grożącej mu 
zmianie losu.

Farel nie zna nic innego, jeno aby przeła
mać wszelki opór. W stąpił tu w przekonaniu, że 
cel swój osiągnie. Upór tam tego napędza mu 
krew  do głowy. Groźnie marszczy swoje brwi; 
zapomina, z kim  mówi, nie dba już o żadną 
formę: „Po raz ostatni: Czy chcesz pójść za 
wołaniem  Boga, czy też nie?”

Tam ten zaciska zęby. Palcam i kręci swoją 
spiczastą bródkę: — Nie, nie, nie! Złowrogie 
spojrzenie spotyka natręta.

W tem prostu je  się postać kaznodziei; w yda
je się, że rośnie, oczy jego płoną ogniem bły
skawicy: „O spokój swój, o swoją ulubioną
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pracę się- troszczysz... Ogłaszam Ci w imieniu 
wszechmocnego Boga, którego przykazaniu sta
wiasz opór: Na Twoich czynach nie spocznie 
błogosławieństwo...!” Rysy tw arzy jego w y
krzyw iają się, kucającego chwyta gwałtownie 
za barki i tak się zbliża tw arzą do niego, że 
ten czuje jego gorący oddech: „Oby Bóg potę
pił Twój ,spokój, oby Bóg potępił Twoją pracę!”

Ze zdumionym spojrzeniem  K alw in zawisł 
na wąskich ustach, k tóre rzuciły na niego 
straszliwą klątwę. Drży na całym ciele. O krop
na jasność oświeciła go: nie człowiek stojący 
prze i  nim mówi, Pan sam to czyni usty swo-irm 
Czuje obecność Niewidzialnego, w ydaje mu się, 
że spostrzega rękę, która spuszcza się z nieba 
na jego głowę i przykuw a go nieodwołalnie do 
miejsca, k tóre tak  tęsknie pragnie opuścić.

Ogarnia go uczucie gorzkie jak  śmierć. Wi
dzi siebie nagle wytrąconego z drogi, jaka się

przed nim otwierała, widzi siebie w śród walki 
i niepokoju — w pierwszym  szeregu. Już j>o 
oczekiwanej spokojnej pracy w ukryciu; teraz, 
gdy się chce wyrzec tej myśli, w ydaje mu się 
jeszcze ponętniejsza niż ją  sobie wym arzył. 
Staje przed nim obraz Abraham a, od którego 
Pan żądał największej ofiary, aby ją  w końcu 
odrzucić. Jego ofiarę Bóg przyjmie...

Gość milczy, wlepiając w niego swe wiel
kie oczy. Kalwin czuje, że nad czołem jego 
ciąży mocna niewidzialna ręka, chciałby się 
jej chwycić, od ciężaru się uwolnić, a le  nie 
może ruszyć prawicą. Jakby pod działaniem  
pożerającego ognia topnieje jego upór.

A gdy kaznodziejowi podaje rękę, łza toczy 
się po jego zapadłym policzku: „Słucham Boga!”

E. STIC KELBERGEH  
(przełożył O. K.)

lilllliiiiiiilillllllllllllllllilllllllllliillllllilllllllllilllililllllillllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliilliillilllllllilililil

Kontrowersje wyznaniowe 
przed wyborami prezydenta USA

Mediolańska gazeta „Corriere dTnformazione” uradowała 
swoich katolickich czytelników w ubiegłych tygodniach intym
nym opisem audiencji, której udzielił paipież Jan XXIII „świato
wemu podróżnikowi” Dwight Eisenhowerowi w dniu 6 grudnia ub. 
roku. Pismo chwaliło się: W przeciwieństwie do kilku zbyt swo
bodnych amerykańskich reporterów, którzy Ojca świętego jako
by maltretowali okrzykiem: „Good by, Pope”. (na to papież: „To 
jest rewolucja światowa”), prezydent amerykański przemawiał 
do papieża per „Sir”.

C o  p i s z «  inni ?  * *

*
*

Z tęga zwrotu — prezydent 
Wilson ty tu łow ał w 1917 r. 
czcigodnego kardynała  Gib- 
bonsa po prostu  „M ister Gib
bons” — wnioskował „Corriere 
d Tnf orm azione’ ’ odważnie, że 
arcyprotestancka A m eryka od
nosi się do katolicyzm u z ros
nącym  podziwem. Papież Jan  
XXIII zapewnił też swego ame
rykańskiego gościa, że prezydent 
może każdego czasu polegać 
na „przykładnej, dzielności, 
lojalności i dyscyplinie” 40 
milionów am erykańskich ka 
tolików. Ojciec św ięty nie 
zauważył przy tym  dyplom a-

*

tycznie, że dopiero kilka dni 
przed  przyjazdem  Eisenhowera 
do Rzymu, społeczeństwo am e
rykańskie zademonstrowało, jak 
podejrzliw ie szerokie kręgi 
Am eryki obserw ują tę „przy
kładną dzielność” swoich kato 
lickich ziomków.

D em onstracja am erykańskich 
biskujpów w spraw ie kontroli 
urodzin do tego stopnia rozeźli
ła protestantów , że naw et „New 
York Tim es”, doświadczony 
wróg religijnych uprzedzeń, po
staw ił p rastare  pytanie, czy 
w ogóle katolicki prezydent 
może jednocześnie służyć papie

żowi i Am eryce — py tan ie  na 
k tó re  am erykański kardynał 
M undelein już przed  20 la ty  od
powiedział w form ie ponurego 
proroctwa: „Nigdy n ie będzie 
katolik prezydentem  Stanów 
Zjednoczonych ”.

I faktycznie, dotąd żadnem u 
am erykańskiem u katolikow i nie 
udało się wskoczyć do Białego 
Domu, bo duża protestancka 
większość obawia się, że ka to 
licki prezydent może bardziej 
być posłuszny W atykanowi niż 
konstytucji am erykańskiej. To 
antykatolickie uprzedzenie znaj
du je  poparcie w  najbardziej 
znanym  a rty k u le  konstytucji 
am erykańskiej, w  k tó rym  jest 
mowa o .rozdziale Państw a 
i Kościoła. Te liczne Kościoły 
protestanckie i sek ty  Am eryki, 
k tó re  dotąd skutecznie opierały 
się naw iązaniu stosunków  d y 
plom atycznych pom iędzy Wa
szyngtonem, a W atykanem , w i
działyby złam anie tego a rty k u 
łu konstytucji już w samym 
fakcie, że katolik został p rezy
dentem  — a więc człowiek, 
k tó ry  uznaje zagranicznego su- 
werena, a m ianowicie papie
ża, jako swego duchowego 
zwierzchnika.

W obliczu tego m uru relig ij
nych uprzedzeń, amerykańscy 
biskupi doradzali każdem u k a 
tolikowi, m ającem u nadzieję na 
fotel prezydencki, aby nie li
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czył na realizację swych ęelów 
politycznych. Dopiero w ostat
nich latach biskupi porzucili 
dotychczasową rezerwę, gdy 
w raz z dem okratycznym  sena
torem  John Fitzgerald Ken- 
nedym  pojaw ił się na scenie 
politycznej Am eryki katolik, 
którem u naw et sceptyczni k le
rykałowie nie odm awiają szan
sy przy  w yborach prezydenc
kich w listopadzie 1960 r.

Popularnem u dem okracie i 
ulubieńcowi A m erykanek K en
nedy’emu udało' się rzeczywiś
cie dzięki zręcznej taktyce 
obejść antykatolickie uprzedze
nia w ielu Am erykanów. P rzy
sięgał śm iało na zasadę rozdzia
łu  Państw a i Kościoła, dał do 
zrozumienia, że w razie ko
nieczności stanie przeciwko 
swemu Kościołowi, gdyby su
m ienie lub obowiązek od niego 
tego wym agały.

I wydawało się, że Kennedy 
jest uodporniony na wszystkie 
antykatolickie uprzedzenia, gdy 
tymczasem  200 amerykańskich 
katolickich kardynałów , arcy
biskupów  i biskupów zainicjo
wało akcję, k tó ra  mogłaby z ru j
nować szanse zwycięstwa K en
nedyego  i obdarzyć Am erykę 
na polu w ew nętrznej polityki 
bardzo niebezpiecznym  sloga
nem  wyborczym.

Powodem  kleryk  alnego na
tarcia było spraw ozdanie Komi
sji Studiów  bankiera — gene
rała  W iliam a Drapera, k tóra la
tem  1959 r. badała dla p rezy
denta Eisenhowera problem y, 
związane z am erykańską pomo
cą dla zagranicy. Kom isja D ra
pera w  swym sprawozdaniu za
leciła, żeby A m eryka wspierała 
szukające pomocy k ra ję  przez 
, ̂ form ułow anie pr ak ty c zn ego
program u”, mogącego uwolnić 
te  k ra je  od nacisku ludnościo
wego.

Innym i słowy: badacze Dra
pera wypowiedzieli się za kon
trolą urodzin w  przeludnionych 
k rajach  Azji i Afryki.

K atoliccy klerykałow ie zaś 
w ykorzystali konferencję bis
kupów  w W aszyngtonie w  koń
cu listopada, aby w yrazić ostry 
p ro test przeciw  propozycjom 
Kom isji D rapera. Powołując się 
na encyklikę papieską z r. 1931, 
odrzucającą każdy rodzaj „pla

nowania rodziny”, chłostali b i
skupi „niebezpieczne potrak to 
wanie problem u ludnościowego 
z punktu  widzenia moralnego, 
ludzkiego, psychologicznego i 
politycznego”. K lerykałow ie żą
dali, aby żaden katolik  nie przy
czynił się do „popierania tego 
m oralnego zła”.

Tuż po tym, gdy konferencja 
biskupów założyła swoje veto 
przeciwko kontroli urodzin, w y
stąpił z kontratak iem  Jam es A. 
Pike, biskup protestanckiego ko
ścioła Episkopałnego z K alifor
nii a zarazem zwolennik kon
troli urodzin. „Kościół katolicki 
chce więc skazać m iliony ludzi 
na śmierć głodową, nędzę i zwąt 
p ienie” — pom stował biskup 
Pike i postaw ił senatorowi Ken- 
nedy’emu prow okacyjne p y ta 
nie, czy dla katolickiego poli
tyka stanowisko katolickiego 
kleru  jest wiążące.

Tylko z trudem  udało się 
K ennedy’emu wyjść z pętli, za
rzuconej m u na  szyję przez 
biskupa Pike. K ennedy odpo
wiedział: „Pytanie takie trzeba- 
by postawić wszystkim  po lity 
kom, a nie tylko mnie. Czy sta
wia się takie pytania innym  po
litykom, gdy biskupi ich w iary 
składają deklaracje?” Z ociąga
niem K ennedy przyznał, że jest 
przeciwko kontroli urodzin „ ty l
ko jeżeli z tego się chce wnios
kować, że do takiego przekona
nia doszedłem przez wpływ  bi
skupów, to jest to n iepraw dą.”

Przeciwnicy wyznaniowi 
K ennedy’ego nie zadowolili się 
jednakże jego oświadczeniem. 
Baptysta D r Daniel Poling, 
wydawca czasopisma „Christian 
H erald” odgrzebał aferę z 
1955 r., aby dowieść, jak bardzo 
dom niemany kandydat p rezy
dencki zależny jest od swego 
Kościoła.

Baptysta Poling przypom niał 
historię m ającej się odbyć ma
nifestacji m iędzywyznaniowej 
w Filadelfii, k tóra m iała dostar
czyć środków do budowy tzw. 
„Kaplicy trzech kapelanów ”. 
Kaplica ta m iała być poświęco
na czterem kapelanom  — 2 pro
testanckim , 1 katolickiem u i 1 
żydowskiemu — którzy w cza
sie w ojny światow ej zatonęli 
w raz z torpedow cem  am erykań
skim, po oddaniu swoich kam i

zelek ratowniczych członkom 
załogi.

K ler katolicki odrzucił z m iej
sca p ro jek t wystaw ienia pom ni
ka ponadkonfesyjnego, jakim  
m iała być „kaplica czterech k a 
pelanów ”. Opozycja jego była 
tak stanowcza — że on — jak 
baptysta  Poling ujaw nił — w y
w arł nacisk na senatora K en
nedyego, k tó ry  zapewnił, że 
jako najw pływ ow szy polityk 
katolicki wygłosi wielką mowę 
na m ającej się odbyć w Filadel
fii m anifestacji. Niedługo po 
tym  katolik K ennedy odmówił 
swojego udziału.

Daniel Poling wyciągnął na
stępujący wniosek: „Już raz  za
prezentow ał Kościół swój, au to
ry te t nad K ennedym  i to ze 
skutkiem , gdy ten sprawował 
wysoki urząd publiczny. W tym  
w ypadku ugiął się pod dyk tatem  
Kościoła, choć sam  był innego 
zdania.”

W spomnienia Dr. Polinga i 
kontrow ersje związane z kon
trolą urodzin pozwoliły poli
tycznym  obserw atorom  przew i
dzieć, że zagadnienie katolickie 
doda do zbliżających się wybo
rów  prezydenckich nowy slogan 
wyborczy. Ale w obliczu wizy
ty  z W atykanie czuł się prezy
dent Eisenhower zmuszony s tłu 
mić antykatolickie uczucia w ię
kszości swoich ziomków.

Eisenhower zapewnił uroczy
ście: „Nie mogę sobie innego 
zagadnienia wyobrazić, k tó re  by 
m niej pasowało do kom petencji 
rządu, jak kontrola urodzin. Do
póki ja tu  jestem  rząd nie bę
dzie rzecznikiem żadnego pro
gram u, k tóry  by m iał coś wspól
nego z kontrolą urodzin. To nas 
w  ogóle n ie  obchodzi”.

Ekstrem iści protestanccy 
przyjęli to dyplom atyczne
oświadczenie swego prezydenta 
z wielką goryczą. Ich gniew jest 
usprawiedliw iony: przecież p re
zydent Eisenhower był w łaśnie 
tym, k tó ry  latem  ubiegłego ro
ku poparł kw estionow any pas
sus deklaracji D rapera o kon
troli urodzin.

(„Der Spiegel”, Nr 52, 1959 r.)
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M ł o d a
Drogi Czytelniku!

J  e d n o ł a

Jest już marzec, do lata jeszcze wiele czasu, ale już najwyż
sza pora, żeby zastanowić się nad sposobem spędzenia wakacji. 
Organizatorzy obozów już o tej sprawie myślą i zapewne wkrótce 
będziemy mogli podać ci bliższe dane, dotyczące tegorocznej akcji. 
Tymczasem zamieszczamy „Notki, plotki, anegdotki obozowe”, na
pisane przez jedną z uczestniczek ubiegłorocznego obozu w Pstrąż- 
nej koło Kudowy.

Obóz, jak większość naszych krajowych imprez tego rodzaju 
nosił charakter czysto wypoczynkowy. Turystyka, las, słońce, za
bawa, to zasadnicze jego motywy. Wielu młodych ludzi wymaga 
od siebie dużo więcej niż prawa do wypoczynku po pracowicie 
spędzonym roku. Wychodzą oni z założenia, że muszą coś z siebie 
dać innym.

W świecie jest tyle zła i tyle materialnych i duchowych 
zgliszcz, tyle nieufności i uprzedzeń, że każdą wolną chwilę należy 
poświęcać na niwelowanie wszelkich nieporozumień i wynagradza
nie krzywd. W takim działaniu upatrują oni urzeczywistnienie swej 
chrześcijańskiej postawy. Artykuł „Obozy... Obozy...” daje Ci 
obraz takiej działalności w postaci Ekumenicznych Obozów Ro
boczych•

Wydarzenia ostatniego czasu w dziedzinie polityki, których 
wynikiem jest odprężenie na polu międzynarodowym, w dużym  
stopniu nam, chrześcijanom, ułatwiają sytuację, zwłaszcza, gdy 
chcemy poważnie traktować swą chrześcijańską postawę i przy
czyniać się do pojednania między ludźmi. Nasza pozytywna rola 
w kształtowaniu oblicza współczesnego świata, począwszy od na
szego najbliższego otoczenia, zależy od tego, w jakim stopniu 
uprzytomnimy sobie naszą rolę w Kościele i w świecie. Samo to 
nie przyjdzie, trzeba tę świadomość zdobywać i wykorzystywać 
do tego istniejące realnie i aktualnie warunki.

Oglądanie się za tym, czego nie ma, na nic się nie zda. Twoje 
Koło daje Ci możliwość rozwinięcia inicjatywy; nie ma bodaj ta
kiej sytuacji, w której przynajmniej „coś” nie dałoby się zrobić. 
Porozmawiaj z Twoim pastorem, z kolegami i koleżankami, w ra
zie trudności, napisz szczerze do nas.

W tym  numerze znajdziesz bardzo ciekawy projekt programu 
zebrania. Co o nim sądzisz? Nie zrażaj się nieudanymi próbami. 
Błędy są po to, żeby uczyć się ich unikać. Właśnie o takim nie 
bardzo udanym spotkaniu przeczytasz w sprawozdaniu „Donoszą 
z Bielska”. Jak dowiedzieliśmy się z późniejszej korespondencji, 
spotkanie to nie udało się głównie z powodu zbyt przeciążonego 
referatami programu. Każdy, kto się trochę orientuje spostrzeże 
od razu, że nie mogło być inaczej. Cztery obszerne tematycznie re
feraty na jedno świąteczne (!) spotkanie mogły zabić najszczersze 
chęci. Nie zrażajmy się, ale zróbmy na drugi raz lepiej!

Co słychać na szerokim świecie.

Obozy... Obozy...
Miejsce, gdzie m a stanąć 

nowy budynek, roi się od mło
dych ludzi, pochylonych nad 
łopatam i i taczkami, pełnym i 
ziemi. G rupa 25 osób przygoto
w uje wykop pod fundam enty  
nowego ośrodka młodzieżowego, 
k tó ry  będzie służył ludziom, za
m ieszkującym  tę dzielnicę, a 
jest to dzielnica biedaków. Po
nad  skrzypem  kół, m etalicz
nym  dźwiękiem  narzędzi i g łu 
chym odgłosem sypanej ziemi 
góruje głośny śmiech i rozmo
wy.

Szaro brunatna ziemia, po
kryw ająca ręce robotników, za
ciera różne kolory skóry, nada
je im  pozór jednolitości, ale róż
nojęzyczne rozm owy po tw ier
dzają niecodzienny charak ter 
tego widoku. Robotnicy tu  p ra 
cujący przybyli ibowiem z róż
nych, dość dalekich stron świa
ta.

Jakiś człowiek z sąsiedztwa 
zatrzym ał się w drodze do 
pracy, aby im się przyjrzeć. 
Obiły m u się o uszy jakieś k rą 
żące po przedm ieściu wieści 
o tym  Ekum enicznym  Obozie 
Roboczym. Podobno ci młodzi 
robotnicy nie tylko sami płacili 
za podróż, ale pracują  gratis 
przez 6 godzin dziennie. Two
rzą zwartą społeczność, uczest
niczą w wykładach biblijnych, 
dyskusjach, chodzą na wspólne 
wycieczki. Słyszał też, że o sta t
niej niedzieli brali udział w na
bożeństwie w  pobliskim  koście
le, gdzie opowiadali o swoich 
różnych wyznaniach, że jeden 
z nich m iał kazanie o jedności 
Kościoła chrześcijańskiego. 
Wszystko to jest nieco dziw 
ne — myślał, ruczając z m iej
sca, aby nie spóźnić się do pracy.

Pozdrowienia MJ.
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Inny rodzaj, służby pełnią 
młodzi ludzie z różnych kra
jów w budynku przerobionym 
na dom dla chłopców pozba
wionych opieki rodziny. Tu się 
pracuje również ochotniczo, ota
czając opieką chłopców wyr
wanych ze swego środowiska, 
stara jąc się ułatwić im start ży
ciowy. Do obowiązków tych 
ochotników należy organizowa
nie gier sportowych, nauczanie, 
sprzątanie, albo po prostu umie
jętność stania się przyjaciółmi 
tych chłopców, wejście ze zro
zumieniem w ich sytuację.

* * *
Ekumeniczne Obozy Robocze 

wyrosły ze zgliszcz II wojny 
światowej. Powstały jako eks
peryment konkretnej służby 
chrześcijańskiej o charakterze 
ekumenicznym i międzynarodo
wym. Rerwszy obóz miał miej
sce w roku 1947, idea chwyciła 
i w roku 1950 było ich już 17. 
Wtedy to patronat nad akcją 
objęła Światową Rada Kościo
łów. Wkrótce działalność roz
szerzyła się na -inne kontynen
ty i w roku 1959 Obozy Eku
meniczne osiągnęły liczbę 50, 
ż ponad 1000 uczestników.

We wczesnych latach powo
jennych zajmowano się głównie 
odbudową zniszczeń wojennych 
i odbudową wzajemnego zaufa
nia pomiędzy młodzieżą, obcą 
sobie i wrogo do siebie nasta
wioną. Owoce lat wojennych. 
Później zajęto się budową no
wych kościołów, ośrodków mło
dzieży, niesieniem pomocy w 
wypadkach żywiołowych kata
strof, pracą społeczną. Okres 
poszukiwania wzajemnego .zau
fania trwa jednak nadal. Stało 
się to nawet podstawowym ce
lem obozów, gdzie młodzi ludzie 
-uczą się współżyć wbrew wszel
kim przeszkodom: narodowym, 
rasowym i wyznaniowym.

W okresie trwania obozów i 
w niesieniu pomocy młodzież 
wielu krajów i wielu wyznań 
wciąga się w zagadnienia ruchu 
ekumenicznego, poznaje się 
wzajemnie, uczy praktycznego 
chrzęści j aństwa, przekonywa 
się, że chrystianizm nie polega 
na dolce far niente, ale na chęt
nym niesieniu pomocy innym, 
na otwartych sercach i umy
słach. Rośnie przyjaźń, rośnie 
ekumeniczne doświadczenie, a

wraz z tym, być może, i przysz
ła jedność Kościoła.

Niezależnie od rodzaju wyko
nywanej pracy, czy to będzie 
kopanie rowu, czy noszenie ce
gieł na budowę, czy też organi
zowanie gier, można mówić o 
pełnieniu służby. Nowy Testa
ment używa określenia „diako
nia”, które tłumaczymy przez 
„służba”. Służba to wysiłek fi
zyczny . albo umysłowy, pono
szony dla zaspokojenia jakichś 
ludzkich potrzeb. W obozach 
roboczych i w niesieniu pomo
cy młodzież daje siebie potrze
bującym, nisko zginając się w 
wysiłku fizycznym i dobrowol
nie przyjmując postawę sługi. 
Dajte to młodym ludziom moż
ność poznania istoty fizycznego 
trudu, wyciskającego krople po
tu. W ten sposób oni nie tylko 
studiują ii dyskutują, ale osobiś
cie się angażują, wykonując 
ciężką męczącą pracę. Ta pra
ca może się stać prawdziwą li
turgią, gdy się na nią patrzy 
w świetle Bożych celów i wy
magań. Podstawowym bowiem 
znaczeniem liturgii jest — służ
ba ludu Bożego. Taka praca jest 
hymnem na cześć Boga.

Życie obozowe daje -uczestni
kom zupełnie nowe przeiyc-ia i 
doświadczenia. W małym zes
pole międzywyznaniowym, -mię
dzynarodowym i zróżnicowa
nym rasowo, doznają oni atmos
fery chrześcijańskiej społecz
ności, doświadczają tego, czym 
powinien być Kościół, miano
wicie „koinonia” — społecznoś

cią, której, Bóg żąda od swego 
ludu, której poszukuje ruch 
ekumeniczny, modląc się o jed
ność Kościoła. Obóz roboczy 
jest żywą społecznością, reali
zującą się w dzieleniu własnego 
„ja”, w dzieleniu myśli, pracy 
i nabożeństwa. Daje to możność 
bolesnego odczucia podziału i 
poznania, czym jest ekumenicz
na solidarność.

Życie obozowe zmienia lu
dzi. Przychodzą oni ,z przeko
naniem, że podział Kościoła, jest 
czymś naturalnym, jako odzie
dziczona tradycja. Tutaj wszyst
ko staje pod znakiem zapytania, 
gdy przez ekumeniczne bra
terstwo obóz daje przedsmak 
pojednanego- Kościoła. Pocho
dząc z różnych części świata, 
mają możność poznać bogactwo 
i różnorodność Kościoła chrześ
cijańskiego. Uczestnicząc w na
bożeństwach o- nieznanej sobie 
formie i tradycji, studiując 
wspólnie Biblię, przeżywają co
raz głębszą komunię, stają sie 
coraz bardziej jednym ciałem, 
którego głową jest Chrystus.

Oto, jak tę myśl wyraził je
den z uczestników cboz-u: „Poz
nałem tu, czym powinien być 
K-cściół — żywą społecznością 
ludzi, w swej służbie i świadec
twie związanych ze sobą mi
łością do Chrystusa”.

Tr -a

(opracowane na podstaw ie m ateria
łów, nadesłanych przez Światow ą 

Radę Kościołów).
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Pomyśl i spróbuj
Jesteś członkiem Koła Młodzieży przy Twoim Zborze. W y

chodzisz z zebrania często niezadowolony z jego przebiegu. Czu
jesz się tak, jakbyś wstał od siołu po nie bardzo udanym posiłku 
(jeżeli jesteś studentem i jadasz w stołówkach, to dobrze znasz to 
uczucie) i nie jesteś nasycony, chętnie byś jeszcze coś przekąsił, 
ale coś smacznego.

Czy zastanawiałeś się, że Ty osobiście mógłbyś wpłynąć na 
zmianę sytuacji? Czy zastanawiałeś się nad tym, czego Ci brak, 
co Ci nie smakuje? Nie? No to zaraz weż się do tego. Powiadają, 
że myślenie ma w Polsce kolosalną przyszłość. Zastosuj ten slogan 
do samego siebie. (W nawiasie mała reflekśja — czasami człowie
kowi żal, że nasz piękny język nie jest podobny do angielskiego, 
bo to, co wyżej napisano, wzięłaby do siebie nie tylko męska część 
Kół Młodzieży, co pokrywałoby się z naszymi intencjami.

Drogie Koleżanki, nie zrażajcie się — używany tu z koniecz
ności rodzaj męski dotyczy w równym stopniu Was). Żeby Ci było 
łatwiej wystartować, drukujemy tę wypowiedź, opartą na liście 
jednego z naszych Czytelników . UWAGA! Myślenie zaczęło się!

Praca Twojego Koła zapewne 
niczym istotnym nie różni się 
od pracy większości innych Kół 
tego rodzaju. Jeżeli jesteśmy 
w błędzie, chwyć za pióro i na- 
wymyślaj nam, że nie znamy 
terenu (tylko nie zapomnij 
jednocześnie napisać, co takiego 
innego robicie!). Dobrze więc 
wiesz, że praca ta sprowadza się 
do przydługich i nie zawsze 
ciekawych referatów, odczytów, 
rachitycznych dyskusji, bar
dziej rumianych „herbatek”, 
albo wieczorków tanecznych.

Zgodzisz się chyba, że to nie 
to, co być powinno. Zgodzisz się 
chyba także z tym, że Koła Mło
dzieży przy Twoim Zborze po
winno Ci dać to, czego Ci nie 
dadzą inne środowiska, chociaż 
mają o wiele większe możliwoś
ci lokalowe i materialne dla za
pewnienia Ci rozrywki.

Wcale to jednak nie znaczy, 
że na zebraniach Twojego Koła 
masz się nudzić, ■ jak mops w 
szufladzie. Nic nawet nie po
może, jeżeli będziesz to trakto
wać jako umartwienie, mające 
Ci dopomóc w wywindowaniu 
się do nieba. Myślimy, ze jest 
przeciwnie. Łatwiej Ci to 
przyjdzie, gdy z ochotą i z peł
nym zainteresowaniem będziesz 
biegł na swoje zebranie. Po
myśl, co trzeba zmienić w 
Twoim Kole, a teraz posłuchaj, 
co pisze jeden z Twoich kole
gów.

,,Projekt został zaczerpnięty 
z doświadczeń grup młodzieżo
wych, zrzeszających wprawdzie 
nieewangelików, ale wart jest 
rozpatrzenia i chociażby prób
nego zastosowania w naszych 
Zborach, dlatego że oprócz wy
sokich walorów dydaktycznych 
i pedagogicznych (patrzaj, jak 
to mądrze napisane! — przyp. 
nasz — MJ) dałby naszej mło
dzieży wiele korzyści. Zaletą te
go projektu jest także wszech
stronne wyrabianie się mło
dzieży. Zajęcia grupy całkowi
cie tracą charakter zebrań ro
boczych, a stają się miłymi, po
ciągającymi młodych spotkania
mi, przypominającymi niekiedy 
imprezy estradowe.

Oto program spotkania mło
dzieży, w którym uczestniczy
łem: 1. Przywitanie zebranych, 
połączone z bardzo miłym, roz
brajającym dowcipem, 2. pięk
na kolęda ukraińska (duet),
3. ,,gazetka” (w wesoły sposób 
poruszała kilka aktualnych 
problemów młodzieżowych i 
żartobliwie ujawniała „koniki” 
kilku członków grupy), 4. aria 
operetkowa (z płyt), 5. trzy 
minuty savoir vivre’u, 6. mono
log (czytany), 7. solo skrzypco
we, 8. spotkanie z młodym de
biutantem, który czytał kilka 
własnych wierszy, 9. „zgaduj- 
HZgadula” (na tematy historii 
Kościoła), 10. dziesięć minut 
pieśni (nauka pieśni kościelnej

unisono). Po zebraniu zostało 
jeszcze kilka osób, które zbio
rowo rozwiązywały konkursy 
z różnych pism (w ten sposób 
wygrano już adapter, oraz 18 
książek do biblioteki).

Stałymi „gwoździami” pro
gramu są punkty 3, 5, 10. Czę
sto czyta się interesujące arty
kuły z pism, dyskutuje na te
mat ciekawych listów, książek 
i filmów. Co najciekawsze, to 
fakt, że są tylko dwie „facho
we” wykonawczynie programu: 
skrzypaczka i pianistka. Pozo
stali wykonawcy to zwykli 
śmiertelnicy, z których wielu 
nie ma nawet średniego wy
kształcenia, a którzy po normal
nej pracy sami chętnie podej
mują się opracowania jakiegoś 
punktu programu. Z braku 
czasu niczego się nie recytuje 
z pamięci, tylko czyta. Zebrania 
takie odbywają się dwa razy 
w miesiącu i cieszą się dużą 
frekwencją.

Warto zwrócić uwagę nd 
naukę pieśni- Nasza młodzież 
nie jest rozśpiewana. Akcja 
nauczania pieśni obejmuje w 
większości młodzież, nie uczę
szczającą na próby chóru i dla
tego spełnia tym większe za
danie”.

— Oto jeden z tych co myś
lą. Nie płyń i Ty bezwolnie 
z nurtem rzeki, wychyl głowę 
ponad wodę nudy i rozejrzyj 
się, co i jak powinieneś zrobić. 
Nie zapominaj przy tym, że 
stojącego nurt silniej naciska, 
ale nie daj się znieść. Spróbuj 
zastosować do Twoich warun-; 
ków to, co napisano wyżej. Po
lecamy się Twojej pamięci.

(dokończenie ze str. 63)

Kościelne pisma zachodnio- 
niemieokie, a w szczególności 
„Sonntagsblatt” Ks. Hansa Li- 
lje, życzliwie komentują kryty
kę konfirmacji, przeprowadzo
ną przez Frora, stojąc na sta
nowi,siku, że musi wkrótce dojść 
do rewizji dotychczasowej prak
tyki konfirmacy jne j. „Rewizja 
ta oznaczałaby kres nieodpo
wiedzialnego zaniedbania. Co w 
r. 1945 i w następnych latach 
stać się nie mogło, to jest w 
r. 1959 winą”.

(r.)
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ü o s z e  u/ąju/iady

Z Janem R aszką rozm aw iał R. D.
Druga połowa lutego upłynę

ła pod znakiem  VIII Zimo
wych Igrzys-k Olimpijskich. Za
pewne wielu naszych czytelni
ków in teresu je  się sportem  
i, być może, zadaje sobie py ta 
nie: ilu naszych współwyznaw
ców sta rtu je  w Squaw Valley?

Bieżący num er oddajem y 
do d ruku  już w styczniu i ze 
względu na brak  inform acji, nie 
jesteśm y w stanie wyczerpująco 
odpowiedzieć na to pytanie. 
Możemy jednak  przypuszczać, 
że około 40% zawodników, 
szczególnie z krajów  skandy
naw skich i zachodnich, jest na
szymi współwyznawcami.

W Polsce stanow im y bardzo 
m ały odsetek ogółu ludności, ale 
mimo to nie b rak  wśród naj
lepszych polskich sportowców 
naszych współwyznawców. Jed 
nym  z nich jest p. Jan  Raszka 
z Wisły, członek narciarskiej 
kadry  narodowej, k tóry  od kil
kunastu  lat reprezentuje Polskę 
na zawodach krajow ych i za
granicznych, m.in. w Cortina 
d ’Ampezzo.

— Ciekawi jesteśmy, od jak 
dawna jeździ Pan na nartach?

— Na nartach  jeżdżę od 
wczesnego dzieciństwa, to jest 
od 25 lat.

— Widząc m oje zdziwienie, 
zawodnik mówi: — Mimo mło
dego wyglądu m am  jednak 31 
la t i już od 6 roku życia upra
w iam  sporty zimowe.

— Jak długo jest Pan człon
kiem kadry narodowej?

— W łaśnie w tym  roku ob
chodzę 15 rocznicę reprezento
w ania Polski w  kadrze narodo
wej.

— Proszę wobec tego pozwo
lić, ze złożę Panu serdeczne 
gratulacje.

— Jakie sukcesy zapisał Pan 
na swym koncie?

Raz zdobyłem m istrzostwo 
Polski, m istrzostwo w M emoria
le Bronka Czecha, zwyciężyłem 
w zawodach z okazji 50-lecia 
Związku Narciarskiego, 26 razy 
reprezentow ałem  Polskę na za
wodach m iędzynarodowych, w 
tym  16 razy za granicą.

— Czy odczuwa Pan lęk pod
czas skoku?

— Nie, czuję się tak, jakbym  
chodził po ziemi.

— Co, poza narciarstwem, 
najbardziej Pana interesuje?

— Interesuję się wszystkim i 
gałęziami sportu i staram  się je 
uprawiać. Szczególnie emocjo
nuje mnie moja praca, jestem  
bowiem instruktorem  wycho
w ania fizycznego.

— Czy będzie Pan uczestni
czył w VIII Zimowych Igrzys- 
skach Olimpijskich?

— Moją dyscypliną jest 
kom binacja norweska, a w tej 
konkurencji Polska na Olimpia
dzie prawdopodobnie nie będzie 
reprezentow ana.

— Bardzo jestem ciekaw, czy 
prócz Pana, mamy jeszcze w 
kadrze narodowej innych współ
wyznawców?

— Prócz mnie jest jeszcze 
Gustaw  Bujok i M aria Sztulc, 
którzy m ają jechać do Squaw 
Valley.

— Czy podczas zawodów 
i igrzysk jest zapewniona opie
ka duszpasterska?

— Nie, opieka duszpasterską 
w  ogóle nie istnieje.

— Co, według Pana, decydu
je o sukcesach sportowych?

— Zasadnicze znaczenie ma 
trening, ale zawodnik s ta rtu ją 
cy bez woli zwycięstwa, mimo 
treningów  niewiele osiągnie.

Bardzo w ażny jest także tryb  
życia sportowców.

— Czy podczas skoku zna
lazł się Pan kiedy w sytuacji, 
grożącej uszkodzeniem ciała?

— Tak. Miałem sześć bardzo 
przykrych wypadków, w tym  
także złam anie kości.

— Pochodzi Pan ze Śląska 
Cieszyńskiego, z Wisły, a więc 
z tych terenów, gdzie lud mimo 
prześladowań wytrwał w wie
rze ewangelickiej. Ciekawi je
steśmy, jaki jest Pana stosunek 
do wiary i Kościoła.

— Trochę trudno mi na to 
odpowiedzieć. Zawsze w ierzy
łem  i wierzę w Siłę Wyższą. To 
mi bardzo dopomaga. W sy-  ̂
tuacjach  ciężkich i, zdawałoby 
się, beznadziejnych doświad
czyłem  tego, co nazyw am y ist
nieniem  Boga. Gdyby nie On, 
byłbym  niczym- W dużym  stop
niu  w iara dopomogła m i. prze
trzym ać cierpienia i bez tej w ia
ry  nie byłbym  w stanie, po ty lu  
kontuzjach, nadal startow ać. 
W pracy zboru, prócz norm al
nych p rak tyk  religijnych, nie 
uczestniczę ze względu na b rak  
czasu. Jednak z radością wspo
m inam  miłe chwile spędzone 
w  chórze w iślańskim , gdzie 
śpiewałem  przez 10 lat. — Za
raz będę skakał (rozmowa to
czy się przy progu skoczni w 
Szczyrku-Skalite, podczas za
wodów o Puchar Beskidów), 
więc jeszcze chciałbym  zachęcić 
moich m łodych współwyznaw
ców do upraw iania sportów. To 
jest najpew niejsza obrona przed 
nałogam i i nudą które mogą 
człowieka doprowadzić do upad
ku. Z radością powitam y w kad
rze naszych współwyznawców.

» I  •W w tF ö W W w w w W

WYNIKI KONKURSU „JEDNOTY’

W K onkursie „JEDNOTY” pod hasłem : „W każdym domu ew angelickim  
egzem plarz „Jednoty”, w  w yniku losowania, nagrody uzyskali następujący 

Czytelnicy:

I nagroda — aparat radiowy: HELENA GROSS z Chorzowa,
II nagroda — aparat fotograficzny: Ii. ZARĘBINA z Krakowa,

III nagroda — wazon: ANICETA RUDZKA z Michałowic k. Warszawy.
IV nagroda — książka: JADWIGA TAJCHERT z Warszawy,

V nagroda — książka: MIROSŁAW LOPPE z Warszawy,
VI nagroda — książka: RYSZARD ESSEL z Olecka woj. Białystok. 

Szczęśliwym zwycięzcom K onkursu serdeczne gratulacje, wszystkim  zaś 
miłym Czytelnikom najlepsze pozdrow ienia i życzenia przyjem nej i po
żytecznej lektury  naszego pism a przesyła

Redakcja- „Jednoty”
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Donoszq
W dniu 29 grudnia ubiegłego 

Toku odbyło się w Bielsku-Bia
łej staraniem  W ydziału Mło
dzieżowego spotkanie studen
tów szkół wyższych, zamieszka
łych na terenie diecezji cieszyń
skiej. P rzybyło 47 studentek  
d studentów, przy czym najlicz
niej reprezentow ane były Gli
w ice — 14 osób, W arszawa
i K raków  — po 10 osób, Kato
wice 5, W rocław 2. Nie zabrak
ło również studentów  z takich 
ośrodków akademickich, jak 
Łódź, Zabrze, a naw et Gdańsk 
i Olsztyn.

Spotkanie odbyło się pod has
łem: ,,Człowiek a teraźniej-
szość” i tego tem atu  dotyczyły 
w szystkie referaty . Ks. T. Wo
jak , ze Starego Bielska zwrócił 
w  swoim referacie uwagę na 
proces sekularyzacji, czyli usu
w ania wpływów Kościoła z po
szczególnych dziedzin życia pu 
blicznego. P rzykład zaczerpnął 
z dziedziny m alarstw a i rzeźby, 
podając, jak  na przestrzeni w ie
ków  kształtow ała się procento
wo tem atyka religijna. K iedy 
w  wiekach XV i XVI wynosiła 
ona ponad 90%, to w wieku 
XX spadła do 3,9°/o.

O m etodach poznawania mó
wił przewodniczący W ydziału 
Młodzieżowego, inż. Sikora. Wy-

z Bielska
odrębnił on dw ie m etody zdo
byw ania wiedzy: m etodę w iary 
i m etodę naukowych dociekań.

Na tem at zdobyczy współczes
nej fizyki wypowiedział kilka 
uw ag prof. Gawlas. W spomniał 
o swej młodości. Jakże cieszył 
się z pierw szych odkryć w dzie
dzinie atom istyki. Spotkał go 
jednak srogi zawód. Potężna 
energia atom u zamiast służyć 
ludzkości, została skierowana 
przeciwko niej, została przezna
czona do niszczenia.

Na koniec zabrał głos prof. 
Hławiczka. Mówił o jedynej w 
swoim rodzaju  księdze, jaką jest 
Biblia. Nie jest ona książką, 
k tó rą  po przeczytaniu można 
odłożyć i zapomnieć o niej. N a
leży do tych ksiąg, do których 
trzeba zawsze wracać. W yraził 
się o niej, że „cieszy się, gdy 
znajdzie w  n iej coś, czego jesz
cze nie rozum ie i co m u jest 
n ie jasne”. Poruszył także pro
blem  sensu życia w  dobie współ
czesnej, kiedy człowiek zatracił 
poczucie tego sensu. Różne są 
sposoby jego poszukiwania. 
Jedni poszukują go w  nauko
wym  poznaniu, inni doszukują 
się go w opanowaniu przyrody, 
w  zdobyczach współczesnej 
techniki. Są i tacy, k tórzy o ta
czają się pięknem  — muzyką,

dziełam i sztuki. Jeszcze inni po
szukują tego sensu w wyżyciu 
się sportowym.

Przez w szystkie refe ra ty  
przew ijała się jedna myśl. — 
my, młodzi studenci, w  dobie 
szalonego rozw oju techniki, w 
dobie — jak się to zwykle 
szum nie określa — ery atom o
wej nie powinniśm y zapominać 
o tej pięknej księdze, jaką jest 
Biblia. Pow inna ona być nam 
drogowskazem, wskazującym  
cel naszego życia.

P rzy  wspólnej herbatce  i 
podczas łam ania się tradycy j
nym  opłatkiem  składaliśm y so
bie naw zajem  życzenia szczęś
cia, radości w  Nowym 1960 Ro
ku, a nade wszystko powodze
nia w  studiach i jak najszyb
szego ich ukończenia.

Doszliśmy do wniosku, że te 
go rodzaju spotkania są bardzo 
pożyteczne i że należy w  przy
szłości je organizować. N astęp
ne wyznaczyliśm y na drugie 
św ięto W ielkanocne 18.IV. 1960. 
M amy jednak do organizatorów 
małą prośbę. Mianowicie, aby  
referatów , zarówno pod wzglę
dem ilości, jak i tem atyki, było 
m niej. W tedy na  pewno rozwi
nie się szersza dyskusja, będzie 
więcej możliwości do w zajem 
nego poznania się, a to przecież 
jest celem  naszych spotkań.

(Na podstaw ie Korespondencji
J.S. i M.P.)

Podziękow anie
Wszystkim, którzy w dniu 23.XII.1959 r. wzięli udział w oddaniu ostatniej posługi dro

giej Siostrze naszej, Ciotce i Babci —  śp. KATARZYNIE TOSIO — Ks. Prof. Janowi Sze- 
rudzie, Duchownym Kościoła Ewang.-Reformowanego: Ks. Sup. Janowi Niewieczerzałowi, Ks. 
Bogdanowi Trandzie, Ks. Zdzisławowi Grzybkowi; Duchownym Kościoła Metody stycznego: 
Ks. Witoldowi Benedyktowiczowi i Ks. Aleksandrowi Sulikowskiemu, oraz wszystkim przy
jaciołom i znajomym składamy serdeczne podziękowanie.

Rodzina
*

* *

W dniu 16 sierpnia ub. r. zmarł w Londynie Ks. Roman K. MAZIERSKI, senior Pol
skiego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Wielkiej Brytanii. Ks. Sen. R. K. Mazier- 
ski pełnił tuż przed wybuchem II wojny funkcję kapelana ew.-ref. w W. P. po czym po w yj
ściu z obozu jenieckiego zajął się organizacją Kościoła Ewang.-Reformowanego wśród Po
laków przebywających na terenie Zjednoczonego Królestwa. Zmarł w wieku lat 60.
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Pokłosie Tygodnia Modliiwy 
o jedność Kościoła W kilku

w ierszach
Choć jedność chrześcijaństwa nie jest jeszcze rzeczywistością, to w y

daje się, że jest ona pragnieniem wszystkich tych, którzy są z Chrystusa. 
Wniosek taki pozwalają nam wysunąć pierwsze wiadomości, nadchodzące 
z Nowego Jorku, Budapesztu, Paryża i Kopenhagi o tegorocznym obchodzie 
Światowego Tygodnia Modlitwy o jedność chrześcijańską.

W WARSZAWIE Tydzień Modlitwy rozpoczął się uroczystym nabożeń
stwem, odprawionym 17 stycznia przez ks. biskupa dr. M. Rodego w pol- 

: sko-katolickim kościele prokatedralnym, w czasie którego kazanie wygłosi! 
prezes Polskiej Rady Ekumenicznej Ks. Z. Michelis. W nabożeństwie wzięli 
udział przedstawiciele wszystkich siedmiu Kościołów, zrzeszonych w Radzie 
oraz oficjalni delegaci Kościoła Prawosławnego. Świątynię wypełnili chrześ
cijanie różnych wyznań, co już samo w sobie jest demonstracją pewnego 
stopnia jedności.

Przez cały tydzień, codziennie w świątyni innego wyznania, licznie zgro
madzeni chrześcijanie słuchali kazań na z góry przygotowane tematy i za
nosili modły o jedność w  Duchu Świętym. Frekwencja była zawsze wielka.

Kulminacyjnym punktem uroczystego Tygodnia było nabożeństwo, 
będące podsumowaniem wszystkich poprzednich. I to odbyło się w naj
większej świątyni niekatolickiej w Warszawie, w kościele ewangel.-augsb. 
św. Trójcy dnia 24 stycznia. W prezbiterium zasiedli liczni przedstawiciele 
wszystkich Kościołów ekumenicznych, wśród nich kilku zwierzchników  
oraz delegacja Metropolity Prawosławnego. Nigdy dotąd podobne nabożeń
stwo nie zgromadziło tak wielu wiernych — ponad tysiąc osób. Wśród 
słuchaczy zauważono także księży rzymsko-katolickich. Pierwszy prze
mówił prezes Ekumenii polskiej ks. Z. Michelis. Roztoczył on przed słu
chaczami obraz jedności, polegającej nie na jedności organizacyjnej, dok
trynalnej czy obrządkowej, lecz na duchu miłości i współpracy misyjnej.

\Dalsze przemówienia wygłosili: Ks. bp. Sitek z Kościoła staro-katolickiego 
Mariawitów, prezes Krakiewicz ze Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego 
oraz ks. mgr Klinger z Kościoła Prawosławnego. Nabożeństwo, w którym 
wyczuwało się powiew Ducha, uświetnił swym udanym występem chór 
mieszany Zjed. Kościoła Ewangelicznego. Fo nabożeństwie czynni w uro
czystości duchowni różnych wyznań przy bratniej „herbatce” w gościnnym  
domu prezesa Ekumenii, w swobodnej formie dyskutowali m. in. o moż
liwościach osiągnięcia jedności kościelnej.

W GENEWIE punktem kulminacyjnym Tygodnia Modlitwy było nabo
żeństwo, odprawione w katedrze św. Piotra (reform.). Wzięli w nim udział 
protestanci, staro-katolicy, anglikanie i prawosławni, wypełniając ogromną 
świątynię po brzegi. Organizatorem uroczystości była społeczność ekume
niczna, której przewodniczący ks. Arnold Mobbs w kazaniu zaznaczył, 
„że jedność chrześcijaństwa musi się rozpocząć na płaszczyźnie lokalnej 
i że nie jest ona możliwa do przeprowadzenia bez mftości bliźniego“. 
Nabożeństwo było transmitowane przez telewizję francuską, szwajcarską, 
niemiecką, belgijską, holenderską i austriacką.

W PARYŻU tego samego dnia odbyło się nabożeństwo, w którym  
głównym mówcą był przewodniczący Protestanckiego Związku Kościelnego 
ks. dr Boegner. Księgarnie protestanckie wystawiły w witrynach znacz
niejsze książki o Kościołach i o ruchu ekumenicznym oraz fotografie. 
Katolicy mieli swoje własne nabożeństwo, które odprawił arcyb. Paryża 
ks. kardynał Feltin. Wyraził on życzenie, aby Kościoły chrześcijańskie 
zbliżyły się do siebie w nauce, w sakramentach i liturgii, zaznaczył jed
nakże, że chrześcijańska miłość bliźniego jest już pewną formą jedności 
chrześcijańskiej.

W WIEDNIU Rada Ekumeniczna rozpoczęła swój Tydzień nabożeń
stwem ekumenicznym w kościele reformowanym. Wzięli w  nim udział 
ewangelicy, staro-katolicy, metodyści i baptyści. Rzymsko-katol. biskup 
Suhr zwrócił się do wiernych z listem pasterskim, w  którym m. in. ubo
lewał, że Kościół katolicki nie zawsze potrafi ocenić wartości religijne, 
pielęgnowane w  innych Kościołach. „My katolicy — powiedział — znajdu
jemy się w  niebezpieczeństwie samouwielbienia i ciasnoty.”

W HAARLEM (Holandia) zainaugurowano Tydzień Modlitwy wspólną 
uroczystością protestantów i katolików, zrzeszonych w tzw. „Kole Coutu- 
rier”, które pracuje w duchu franc. Abbe Couturier nad jednością chrześ
cijaństwa.

Podobne uroczystości odbyły się w 60 krajach świata. Komisja Rady 
Ekumenicznej dla Spraw Wiary i Ustroju w Genewie widzi w tym znak, 
że „Pan Bóg pragnie jedności kościelnej i że On sam pracuje w czasach- 
obecnych nad jej urzeczywistnieniem”. Znaczenia tych przejawów nie 
pomniejsza fakt, że wciąż jeszcze „poszczególne Kościoły mają różne po
jęcie o tej jedności”. (r)

— Jugosławia nie zamierza wzno
wić stosunków dyplomatycznych z 
W atykanem  — oświadczył rzecznik  
rządowy w  Belgradzie. Zostały one 
zerwane w  1952 r.

— Na apel organizacji pomocowej 
francuskich protestantów CIMADE  
Kościół laterański w Danii udzielił 
7 tysiącom dzieci algierskich ucieki
nierów pomocy w postaci sproszko
wanego mleka. Każde dziecko o trzy
ma w następnych 4 miesiącach po 
1 szklance m leka dziennie.

— W czasie pomiędzy Bożym  Na
rodzeniem a N ow ym  Rokiem  chóry 
kościelne ewangelickie i katolickie  
z obu państw  niemieckich występo
wały wspólnie w kościołach obu 
wyznań w Berlinie wschodnim i za-: 
chodnim.

— Biskup Kościoła laterańskiego! 
na Węgrzech Zoltan Kaldy odwie
dzi w bieżącym roku Finlandię.

— Nowo odbudowano: katedra  
prawosławna św. Trójcy w  Pireu-  
sie (Grecja) ma otrzymać w darze 
od . patryarchatu moskiewskiego  
komplet dzwonów.

— Arcybiskup katolicki Spellman  
z Nowego Jorku złożył wizytę  w 
ostatnich dniach ubiegłego roku  
prawosławnemu patryarsze eku m e
nicznemu w Konstantynopolu A te-  
nagorasowi. K om unika tu  żadnego 
nie opublikowano.

— Źródła genewskie podają, że 
Polski Kościół Ewangelicko-Augsb.  
w Wielkiej Brytanii odmówił p rzy 
jęcia pomocy od Światowej Federa
cji Laterańskiej. Powodem tej de
cyzji mają być „zastrzeżenia dog
m atyczne”. Biskup tego Kościoła ks. 
Władysław Fierla obchodził 20 gru
dnia ub. roku 25-lecie pracy dusz
pasterskiej.

— Liczba członków Zjednoczone
go Kościoła Laterańskiego w  U SA  
podwoiła się niemal od 1918 r. W y 
nosi ona obecnie 2 439 782 dusz. 
Przed 40 laty Kościół liczył 1 347 178 
dusz.

— Zjednoczony Kościół Prezbite- 
riański U SA przekazał premierowi  
nowego państwa afrykańskiego K a
merun telegram z życzeniami. Ko
ściół ten liczy w Kamerunie ok. 
84 000 dusz.
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■  Brazylia. Radio na usługach 
Kościołów Ewangelickich. B razylia 
jest jednym  z nielicznych krajów  
Południow ej Am eryki, gdzie na 
mocy p raw  konstytucyjnych ew an
gelicy m ają zupełną swobodę dzia
łania. P raca  ta  daje p iękne rezul
ta ty . Ogrom ną rolę w  krzewieniu 
ewangelicyzm u odgrywa radio. 
Związek Ewangelickich Kościołów  
Brazylii Confederacao Evangelica do 
Brasil, obejm ujący prezbiterianów , 
reform owanych, metodystów i Ko
ściół Episkopalny nadaje w  60 m ia
stach 123 program y radiowe. Spe
cjalny w ydział tych kościołów za j
m uje się spraw am i radia i telew i
zji. Poza tym  pracu je jeszcze n a j
silniejsza w Ameryce Południow ej 
stacja radiowa w  Quito (2800 m 
nad poziomem morza) dla m isji 
ewangelickiej. S tacja  znana pod 
nazwą „Głos. Andów” nadaje  co 
miesiąc 1000 audycji biblijnych. Są 
one dobrze odbierane w  całej A m e
ryce Południowej.

Kościół lu terańsk i, ściśle zw ią
zany z Synodem Missouri nadaje 
przez w iele silnych stacji rad io 
wych swoją „Godzinę luterańską” 
„Hora Luterana”. Kościół synodu 
R iogrande nadaje d la  wszystkich 
ew angelików  „Godzinę Ewangelic
ką” (Hora Evangelica). W prog ra
m ach znajdu ją się w ykłady b ib lij-

ne, nabożeństw a, m uzyka relig ijna 
itp. Audycje relig ijne nadaw ane są w 
różnych językach ze względu na 
poszczególne grupy narodowościo
we, ale najw ięcej jest audycji w 
języku portugalskim . U kładaniem  
i w ykonyw aniem  program ów  re li
g ijnych bynajm niej nie zajm ują 
się tylko duchowni. I ta k  w Porto 
Alegre nadaje się system atycznie 
„Godzinę ewangelicką”, opracowy
w aną i odtw arzaną przez laików f 
studentów  i kupców.

0 Film o Kalwinie.
Światow y Związek Reformowany 

podał do wiadomości, że nakręcony 
został film  dokum entarny o K alw i
nie p.t. „A Dieu seul la gloire” 
(„Bogu jedynem u chw ała”. Czas w y
św ietlania tego film u, w ykona
nego w  w ersji francuskiej, angiel
skiej i holenderskiej, trw a  30 m i
nut.

B rytyjskie Towarzystwo Radiowe 
nakręciło 4 film y krótkom etrażow e 
na tem at pracy Rady Ekum enicznej. 
Filmy te  dają w gląd w  akcję po
mocową Rady i jej dążenia do jed 
ności w szystkich chrześcijan.

0 Samodzielny Kościół Luterań
ski w  Afryce.

Od 102 la t działa w  Transvaalu, 
w prow incji Betszuanów — tam  
znajdow ała się polska stacja  m i
syjna j,Polonia” (patrz „Jednota” 
Nr 11 z ub. roku) — m isja herm an- 
sburska. W w yniku jej pracy po
wstał tu  silny Kościół luterańską 
liczący obecnie 120 000 dusz, który 
w  ostatn im  czasie ukonstytuow ał

się jako zupełnie niezależna jed
nostka kościelna.

#  l  os pawilonu ewangelickiego
Kosztowny paw ilon ew angelicki 

z brukselskiej w ystaw y św iatowej 
został w ostatnich tygodniach sprze
dany ewangelickiem u kościołowi 
am erykańskiem u w  Hadze (Holan
dia) dokąd zostanie przetransporto
wany. Będzie on służył jako cen
trum  zborowe d la A m erykan, przy
bywających do Europy.

0 Olimpiada zimowa 1960.
W Squaw Valley, gdzie odbyw ają 

się igrzyska olim pijskie, ukończono 
budowę kaplicy ewangelickiej, wy
konanej całkowicie z betonu i szkła. 
Ma ona służyć sportowcom  i goś
ciom wyznania ewangelickiego. Koszt 
budowy w yniósł 140 000 dolarów . 
Po skończeniu igrzysk kaplica bę
dzie służyła miejscowym ew ange
likom.

0 Przekład dzieł Lutra na język 
hiszpański.

Ze względu na dość żywiołowy 
rozwój ewangelicyzm u w  pań
stwach Południow ej Ameryki, 
przedstawiciele lu terańsk ich  k o ś 
ciołów USA postanow ili przełożyć 
dzieła L u tra  na język hiszpański. 
Zrealizow anie tego projektu  m a 
kosztować 600 000 dolarów.

0 Radiostacja chrześcijańska w 
Abisynii.

Rada koronna cesarza H aile Se- 
lasie, do której należy też p a try jar- 
cha Kościoła Koptyjskiego, udzieli
ła licencji Światowej Federacji Lu- 
terańskiej na zainstalow anie na te
renie Etiopii radiostacji lu terańs- 
kiej, k tóra obejm uje swym zasię
giem całą A frykę i znaczną część 
Azji.

KRONIKA STOŁECZNA
Porządek

PARAFIA
EWANG.-REFORMOWANA 

ul. Świerczewskiego 74

20.111.60. (III Niedz. Postu-Oculi)
godz. 10 — nabożeństwo.

— Ks. Jan N iewieczerzał
27.111.60. (IV Niedz. Postu-Laetare) 

godz. 10 — nabożeństwo
— Ks. Zdzisław Grzybek  

3.IVc60. (V Niedz. Postu-Judica)
godz. 1Ó — nabożeństwo z Kom. 
św.

— Ks. Zdzisław Grzybek  
10.IV60. (VI Niedz. Postu-Palmarum)

godz. 10 — naboż. z Kom. Św.
— Ks. Jan Niewieczerzał 

Uwaga: w każdy w torek okresu po
stu odbyw ają się w  kaplicy 
parafia lnej nabożeństw a 
w ieczorne o godz. 18-ej.

nabożeństw

PARAFIA
EWANGELICKO-AUGSB.

ŚW. TRÓJCY
______ (Plac Małachowskiego)_____

11.111.60 (Piątek)
godz. 18 — I naboż. pasyjne

Ks. R. Trenkler
13.111.60 (II Niedz. Postu Reminiscere)

godz. 11 — naboż. z Kom. Św. 
godz. 10,45 — spowiedź

18.111.60. (Piątek)
Ks. Z. Michelis

20.111.60 (III Niedz. Postu Oculi)
godz. 11 — naboż. z K om unią św. 
godz. 10,45 — spowiedź

— Ks. Z. Michelis
25.111.60. (Piątek)

godz. 18 — III naboż. pasyjne
Ks. R. Trenkler

27.IH.60 (IV Niedz. Postu Laetare)
godz. 11 — naboż. z Kom unią św. 
godz. 10,45 — spowiedź

— Ks. R. Trenkler
1.IV.60. (Piątek)

godz. — 18 — IV naboż. pasyjne 
V Post — Ks. Z. Michelis

3.IV.60 (V Niedz. Postu Judica)
godz. 11 — naboż. z K om unią św. 
godz. 10,45 — spowiedź

— Ks. Z. Michelis
8.IV.60. (Piątek)

godz. 18 — V naboż. pasyjne
— Ks. R. Trenkler

10.IV.60. (N iedziela Palm ow a)
godz. 11 — nabożeństwo z Komu
nią św.
godz. 10,45 — spowiedź

— Ks. R. Trenkler

W dniach 6, 7 i 8 kw ietn ia  b.r. 
o godz. 18 odbędą się  w  kościele  
św . Trójcy R ekolekcje W ielkopostne, 
w  czasie których przem awiać będą: 
ks. bp. Jan Szeruda, ks. bp. Karol 

Kotula, ks. sup. Jan N iew ieczerzał.
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