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I I  sobór watykański rozpoczął się

Zgodnie z zapowiedzią po dwuletnim intensywnym przygoto 
waniu rozpoczął się dnia 11 października II sobór watykański, 
największe wydarzenie w życiu Kościoła katolickiego. Inaugu
racja odbyła się w formie niezwykle uroczystej, nie odbiegającej 
od ceremonii stosowanych zazwyczaj w tym Kościele. Papież me 
siony był na sedia gestatoria wbrew wcześniejszym doniesieniom 
prasy, jakoby sprzęt ten został odesłany do lamusa. Na sobór zje
chało się ponad 2500 patryjarchów, arcybiskupów i biskupói 
Z Polski wyjechało kilkunastu biskupów z prymasem Wyszyńskim 
na czele. Uroczystą mszę celebrował kardynał Tisserant, przemó
wienie wygłosił papież Jan XXIII, który podkreślił, że celem 
soboru jest szerzenie skarbów wiary chrześcijańskiej. Doktryna 
katolicka — zaznaczył papież — pozostanie nie zmieniona.

Według doniesień prasy śobór ma trwać cały rok z zwiększy- 
mi lub mniejszymi przerwami.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne apeluje 
do ojców soboru

W przededniu otwarcia soboru Chrześcijańskie Stowarzyszenie 
Społeczne, którem u przewodniczy poseł na Sejm dr Jan  Frankow 
ski, zwróciło się w liście o tw artym  do ojców soboru z apelem  
o wzięcie pod uwagę spraw  społecznych, nurtu jących  dzisiejszą 
ludzkość i wypowiedzenie się w spraw ie pokoju i wojny. M.in. 
czytam y: ... ,,Ze względu na wciąż aktualną groźbę wybuchu woj
ny nuklearnej, jak  również niebezpieczeństwo dalszego wyścigu 
zbrojeń nuklearnych i wzrost liczby państw  mogących rozporzą
dzać tą  bronią lub pragnących ją posiadać, wydaje się nam, że 
Kościół winien rzucić na szalę wydarzeń swój au to ry tet m oralny 
w sensie bezwzględnego potępienia każdej możliwości użycia tych 
broni. N aturalną konsekwencją zajęcia przez Kościół stanowiska 
przeciwko broniom  nuklearnym  byłoby podkreślenie, z punktu  
widzenia dobra powszechnego, wagi i pilności osiągnięcia porozu
m ienia w dziedzinie rozbrojenia, zwłaszcza na szczeblu wielkich 
m ocarstw , od których to przede wszystkim zależy”.

Konferencja europejskich Kościołów
W małym duńskim mieście portowym Nyborgu odbyła się 

w połowie października br. trzecia konferencja europejskich Koś
ciołów. Zjechali się przedstawiciele niemal wszystkich Kościołów 
chrześcijańskich — za wyjątkiem rzymsko-katolickiego — z 21 
krajów. Liczniejsza niż zwykle była reprezentacja Kościołów pra
wosławnych. Po raz pierwszy obecni byli delegaci z Portugalii, 
Hiszpanii i Rumunii.

Konferencja rozpoczęła się uroczystym nabożeństwem, odpra
wionym przez arcybiskupa szwedzkiego Ks. Hultgrena z Uppsali. 
W kazaniu arcybiskup podkreślił, że nie należy się kurczowo trzy
mać starych form i porządków ani powodować się sytuacją chwili. 
Gdy Kościół ma przed sobą tylko widzialne cele, szybko zanikają 
jego siły, istotne są cele niewidzialne.

WIERSZACH
— Duchowa głowa Kościoła Pra

wosławnego, patryjarcha ek u m e 
niczny Atenagoras I odmówił w y 
słania obserwatorów na sobór w a
tykański.  Podobnie postąpił Grecki 
Kościół Prawosławny.

— Kościoły złączone w Radzie  
Ekumenicznej oraz pewna liczba 
kościelnych organizacji powierzyły  
Dr H. Helsternowi z Zurychu  k ie 
rownictwo ekumenicznej pomocy  
dla Algerii.  Na razie planuje się za 
opatrzenie w żywność cierpiącej 
niedostatek ludności dwóch depar
tamentów, obejmującej około milio
na osób.

*

— Kierownictwo amerykańskich  
zborów zielonoświątkowych (Assem-  
blies of God) wezwało swoich  
wyznawców do nie brania udziału  
w żadnych pracach ekumenicznych.  
Rezolucja k ry tyku je  ruch ek u m e
niczny jako „znak czasu, stojący w  
sprzeczności z nauką biblijną o du
chowej jedności w Kościele Jezusa  
Chrystusa”.

*

— Parlament duński, kom pe ten t
na władza ustawodawcza dla pań
stwowego Kościoła luterańskiego, 
podjęła uchwalę, mocą której absol
went nie-teologicznego wydziału  
uniwersyte tu  może być przy ję ty  do 
stanu duchownego .

p  *
— W miejscowości Sylwania (Ko

lumbia) troje dzieci ewangelickich  
zostało relegowanych ze szkoły p u 
blicznej za to, że odmówili oni w z ię
cia udziału w  m szy  kaiolickiej ra
zem ze swoimi kolegami.

— Patryjarcha m oskiew ski  A le k 
sy zamianował dotychczasowego  
zwierzchnika Kościoła Prawosław
nego w ' środkowej Europie, arcy
biskupa Wendlanda z Berlina, arcy
biskupem Północnej A m ery k i  i 
Aleutów oraz exarchą obu A m eryk .

*

— W jednej z parafii w Rotter
damie już od dłuższego czasu nada
je się przez telefon nabożeństwa dla 
samotnych i chorych. A kcja  ta u le 
gła ostatnio rozbudowie.
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M lESItClNIK RELIGI JHO-SPOtEClHY
POŚW IECONY SPRAWOM EW ANGEUCYZM U POLSKIEGO IE K U M E N II

PROF. EMIL BRUNNER W smutku i hołdzie zjednoczeni

A POTEM?
CO BĘDZIE? Nie jesteśmy prorokami. Nie potrafimy nawet 

dla naszego prywatnego nic nie znaczącego życia przepo
wiedzieć, co z pewnością się stanie następnego dnia. Możliwe, 
że jutro będzie mniej więcej tak a tak, ale może też być zu
pełnie inaczej. Tylko jedno możemy z całą pewnością prze
powiedzieć, w tym jesteśmy prawdziwymi prorokami: wszyscy 
wiemy, że śmierć nadejdzie. A mimo to, choć z taką pewnoś
cią o tym luiemy, że umrzeć musimy, myśl o śmierci odgry- 
wa w życiu naszym znikomą rolę — przynajmniej świado
mie. Wychodzimy tej myśli z drogi, jest dla nas nie przy
jemna, więcej, jeżeli dobrze się zastanowimy, nawet straszna. 
Albowiem śmierć oznacza kres wszystkiego. Ze w końcu 
śmierć przychodzi, znaczy — gdy nie ma już nic innego —, 
że każdy rachunek w tym życiu ma ten sam wynik: zero. Że 
wszystko, co tworzymy, o co walczymy, do czego dążymy,

Symboliczny nagrobek, poświęcony poległym za wiarę i polskość 
(cmentarz ewang.-augsb. w  Warszawie)

Tak już jest co roku. Gdy pę
dzone jesiennymi wiatrami liście 
tańczą na tle ciemnych obłoków lub 
blado zachodzącego słońca swój 
monotonny, lecz smutkiem czy na
wet grozą przejmujący taniec 
śmierci, odbywają się w każdym  
polskim mieście i każdej polskiej 
wsi masowe pielgrzymki ludzi róż
nych stanów i różnego wieku na 
cmentarze.

Zwyczaj ten u nas w  Polsce jest 
bardzo stary; wydaje się, że począ
tek jego sięga czasów przed chrześ
cijańskich, a to stwierdzenie nie 
musi być powodem jego lekceważe
nia czy odrzucenia. W każdym na
rodzie tkwią pewne zwyczaje i war
tości, zachowujące swój sens bez 
względu na zmiany polityczne, spo
łeczne czy religijne. Sprotestantyzo- 
wanie Szwecji nie było w stanie 
usunąć do dziś praktykowanych tam 
starych obchodów św. Łucji. Zmia
ny takie mogą wprawdzie sens 
i wartość pewnych zwyczajów obni
żyć lub wzbogacić, ale wyrugować 
ich zupełnie nie można. Nie jest ta
jemnicą, że przed wojną m ieliśm y 
w Polsce wiele parafii ewangelic
kich, których członkowie nie byli 
narodowości polskiej. I tam 1 listo
pada cmentarze tchnęły pustką. Ale 
zupełnie dobrze przypominam sobie, 
że w takiej parafii mieszkała jedna 
rodzina polsko-ewangelicka. Otóż
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groby, należące do tej właśnie ro
dziny były tego dnia zawsze ubrane 
kwiatami i oświetlone. Wspomniane 
parafie naturalnym biegiem rzeczy 
polszczyły się. Niektórzy duchowni 
jawnie występowali przeciwko przyj
mowaniu tych rzekomo katolic
kich zwyczajów. Nic tu nie pomo
gło. Równolegle z polszczeniem się 
tych grup narodowościowych szło 
powolne acz nieuniknione przyjmo
wanie zwyczajów i obyczajów naro
dowych polskich (łamanie się opłat
kiem, polskie kolędy itp). Bo czy 
może być inaczej? Czy Polak tego 
czy innego wyznania chrześcijań
skiego może się na Boże Narodzenie 
obyć bez polskich kolęd? Polakowi 
najpiękniejsza obca kolęda nigdy nie 
zastąpi polskiej. Bo właśnie ta w y
rosła na polskiej ziemi i wyśpiewała  
ją polska wierząca dusza.

: Tak samo i owe pielgrzymki na 
cmentarze w  dniu święta umarłych 
są drogie sercu każdego Polaka. 
I dlatego nie dziwi nas, że Polacy 
wyznania ewangelickiego, szczegól
nie tam, gdzie są w prawdziwej dia
sporze (w wielkich skupiskach to 
odczucie może być słabsze a nawet 
zanikać) włączają się stopniowo w 
ten ogólnonarodowy akt hołdu i czci 
dla... umarłych, tych wielkich stano
wiących własność całego narodu, 
i tych bliskich... matek, ojców, sy
nów, córek...

Czy może być inaczej? Gdy 
pewnego tradycją uświęconego dnia 
cały naród, przenikinęty czcią 
i miłością dla swoich bohaterów na
rodowych, swych poległych w woj
nach i wielkich zrywach wolności, 
a także dla swoich najbliższych 
zmarłych, pielgrzymuje ku miejscom  
ich grobowego odpoczynku, przy
strajając mogiły zielenią i kwiata
mi i zapalając znicze, jako najpięk
niejszy symbol swojej dla nich pa
mięci i miłości, — czy może mnie 
tam zabraknąć, jeżeli serce moje 
bije tak samo jak serca wszystkich  
dla tej samej Ojczyzny, dla tych, 
którzy dla niej żyli i umierali? Mam 
to może ze względu na swoją od
rębność wyznaniową uczynić innego 
dnia?

I czy jest w tym ogólnym akcie 
już nie religijnym tylko, lecz naro
dowym coś, z czym moje sumienie 
chrześcijańskie zgodzić się nie mo
że? — Nic bardziej prostego i ludz
kiego. Czy nie odczuwałeś nigdy tej 
jakiejś tajemniczej potrzeby uczy
nienia czegoś dla tych, których ko
ch ałeś i  nadał kochasz, właśnie te
raz, gdy już ich nie masz przy sobie,

dla czego ofiary przynosimy, jest marnością. W końcu śmierć 
wszystko przekreśla. Albowiem wszystko co istnieje warte 
jest zagłady. Nie mów, że to wszystko dalej żyje w tych, któ
rzy później przychodzą. Mów raczej: ono jeszcze raz umiera 
razem z tymi, którzy później przychodzą. Wszystkie drogi
prowadzą d o .........grobu. Oto jest straszliwa geografia życia.
Zrozumiale, że się tej myśli z drogi wychodzi! Ale to nic nie 
pomaga. Myśl ta jest szybsza i mocniejsza niż nasza ucieczka. 
Obawa przed śmiercią towarzyszy nam tajemnie przy wszyst
kim, co czynimy i nie czynimy, co myślimy i mówimy. Ona 
jest tym cichym podstawowym tonem, dźwięczącym poprzez 
wszystko. Dlatego jest tak jak Chrystus mówi: „Na świecie 
lęk odczuwać będziecie''. Wszyscy odważni i beztroscy tak 
samo jak tchórzliwi i zapobiegliwi. Tylko u każdego w innej 
formie. Żyjemy jak kupcy, przewidujący pewne bankructwo, 
ale którzy nie ważą się nawet o tym pomyśleć, nie robią już 
bilansu, ani nie próbują się ratować. To i tak przyjdzie, taki 
już los. A tymczasem żyj sobie dobrze, jak długo się da. Po
tem przyjdzie kres.

Czy śmierć jest istotnie kresem? Jest więc to życie napraw
dę bezsensowne? Bo rzeczywiście, jeżeli śmierć jest kresem, 
wtedy już zuszystko jest bez sensu! Śmierć, nicość — to naj
bezsensowniejsze. Oto jest wynik, oto ostateczny rezultat. 
Wiemy, że w religijnej a nawet w chrześcijańskiej książce 
musi być napisane: nie, ze śmiercią wszystko się nie kończy. 
Jest życie wieczne. Czy jednak wierzymy w to? Czy jest to 
tak pewne? Czy w ogóle można o tym coś pewnego wiedzieć? 
„Jeszcze nikt z zaświatów nie wrócił, aby nam o tym coś po
wiedzieć." A więc są to tylko piękne pocieszające przypusz
czenia. Mogą być prawdziwe, ale mogą też być całkowicie 
fałszywe. Tak wszyscy naturalnie myślimy. To są nasze wąt
pliwości. I wielu sądzi, że te wątpliwości są już nieodłączną 
składową naszego życia, również życia chrześcijanina.

A tymczasem w rzeczywistości, jest tak: dopóki te wątpli
wości nas trzymają w niewoli, dopóty nie jesteśmy jeszcze 
chrześcijanami. Albowiem dopóty wątpimy w obietnice Boże. 
Dopóki wątpimy w życie wieczne, dopóty nie nagięliśmy sic 
jeszcze do Słowa Bożego, lecz raczej więcej ufamy naszemu 
rozumowi i naszym pomysłom. Słowo Boże nie jest wtedy dla 
nas dostateczną giuarancją, my pragniemy mieć coś bardziej 
pewnego. I właśnie to, że pragniemy mieć coś bardziej pew-
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„Bo jeśli tylko w tym życiu nadzieję mamy w Chry
stusie, ze wszystkich ludzi jesteśmy najnieszczęśliwsi. 
Chrystus wzbudzony został i stał się pierwiastkiem 
tych, którzy zasnęli ... Albowiem jak w Adamie 
wszyscy umierają, tak i w Chrystusie ożywieni będą“.

I Kor. 15, 19—22

nego niż Słowo Boże, jest niewiarą. Jaskrawą nagą niewiarą, 
nagim pogaństwem, jaskrawą nagą bezbożnością.

Słowo Boże jest poselstwem o życiu wiecznym. Po to 
przyszedł Jezus Chrystus, aby nam ukazać życie wieczne i je 
nam dać. „Jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto wierzy 
we mnie, choćby też umarł, żyć będzie na wieki(<. Takie jest 
poselstwo Chrystusowe — kto tego nie jest pewny w swojej 
wierze, niechaj nie sądzi, że jest chrześcijaninem.

Ale w to nie można tak po prostu „wierzyć". Oznacza to, 
że można tak, ale to wtedy nic nie pomaga. Z taką „wiarą" 
mieszkają razem wątpliwości wciąż jeszcze pod jednym da
chem; taka „wiara"' nie przezwycięża strachu prawdziwie. 
Taka „wiara" nie ma mocy. Dlatego powiada Pan: „Kto we 
mnie wierzy ma żywot wieczny". A więc: wiara w Chrystusa 
nie jest jakąś tam „wiarą", to jest życie. Nawet życie wieczne. 
Zycie wieczne tam się rozpoczyna, gdzie społeczność z Chry
stusem bierze swój początek, a gdzie społeczność ta się roz
poczyna, tam znikają wątpliwości. Gdy Chrystus w życie 
wkracza, wątpliwości muszą zniknąć. Chrystus i wątpliwości 
nie mogą mieszkać razem. I na odwrót: tylko Chrystus potrafi 
przezwyciężyć wątpliwości. Tylko Chrystus może nas uwol
nić od lęku przed śmiercią. A czyniąc to, robi z nas ludzi po
godnie usposobionych. „Na świecie lęk odczuwać będziecie, 
ale ufajcie, jam zwyciężył świat". Wygląda to tak, jak gdyby 
do ciebie mówił: gdy jesteś sam, odczuwasz lęk. Ale oto ja 
ciebie wraz z twoim lękiem przezwyciężyłem. Podobnie jak 
w niektórych wysokich górach jest tylko jedna jedyna dro
ga — kto się nie chce wspinać na tę ciasną ścieżynę, nie może 
dotrzeć do szczytu, lecz raczej musi spaść i śmierć ponieść —, 
tak samo istnieje tylko jedna droga do życia wiecznego: Chry^ 
stus. Kto mimo niego przechodzi chybia celu i spada w prze
paść. Kto zaś tę drogę odnajduje, jest uratowany, od wątpli
wości, od lęku i od samej śmierci.

Tłum. X. R. T.

gdy nic więcej dla nich uczynić nie 
możesz, gdy nie masz już żadnego 
sposobu wynagrodzenia wyrządzo
nych im krzywd? Czy właśnie nie 
z tego pragnienia i z tej potrzeby 
idziesz na grób swojej matki, skła
dasz kwiaty gorącej miłości i w dzię
czności i zapalasz znicze wiecznej 
pamięci? Czy może w  tych inten
cjach być coś niewłaściwego? Gdy
by ktoś zganił ten twój szlachetny 
uczynek, przypomnij mu słowa Je
zusa, wypowiedziane do uczniów, 
krytykujących piękny czyn ewange
licznej Marii, który im — ucz
niom — wydawał się zwykłym  
trwonieniem pieniędzy.

My ewangelicy ubolewamy nie
kiedy, że żyjemy w pewnego rodza
ju getcie wyznaniowym, że ogół 
społeczeństwa wciąż jeszcze nie 
chce całkowicie uznać naszego w y
znania za coś swojskiego. Czy w 
pewnych postawach sami nie do
pomagamy do utwierdzania się ta
kiej właśnie opinii? Oczywiście ze 
zrozumiałych względów nie może
my np. uczestniczyć w  obrzędach 
religijnych, które się kłócą z zasa
dami naszej wiary. Ale tam gdzie 
majestat śmierci dla wszystkich jest 
jeden, połączeni świadomością, że 
poddani jesteśm y jednemu prawu 
śmierci, tam nie tylko możemy, tam 
musimy być razem wszyscy: kato
licy, ewangelicy i... ateiści. Tak, 
ateiści również. Ateiści lepiej 
i szybciej to pojęli niż my.

Możemy być tego pewni, że gdy
by kiedyś Polska przestała być 
chrześcijańską, nie obchodzono by z 
pewnością Bożego Narodzenia (cho
inka zostałaby), ale w dzień umar
łych cmentarze zaroiłyby się tak 
samo jak dziś wielkim i rzeszami 
polskich ludzi i o zmroku nad licz
nymi miejscami grobowego odpo
czynku ukazałaby się łuna niezli
czonych świateł na znak pamięci dla 
tych, którzy odeszli. Bo to takie 
ludzkie, swojskie i... polskie.

„Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Bo 
jeżeli żyjemy, dla Pana żyjemy; jeżeli umieramy, dla Pana umie
ramy; przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy“.

Rzym. 14, 7— 8
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JAN FREUDENHEIM

Chrgstus ir Engaddi
II istoria działalności Chrys- 
■“ ■tusa, k tóra zarazem obej
m uje Jego nauki a  zaw arta 
jest w  czterech ewangeliach, 
zaczyna się z chwilą spotka
nia z Janem  Chrzcicielem. O 
latach poprzednich z życia 
Chrystusa, a było ich praw ie 
trzydzieści (św. Łuk. III/23), nic 
nie wiemy. Pustka ta  jest za
stanawiająca, a próba św. Łu
kasza — którego ta historyczna 
pustka widocznie raziła — 
przytoczenia choćby jednego 
epizodu z tego okresu (św. 
Łuk. 11/42-52), robi wrażenie 
naiwnej bajeczki starającej się 
zbudować pomost łączący nie
jako narodziny i dzieciństwo 
Zbawiciela z  Jego późniejszą 
działalnością, pomost nad nie
zbadanym  i być może nie da
jącym  się zbadać okresem 
przygotowania Jego iboskiego 
posłannictwa. „A Jezus pom na
żał się w  m ądrości i we wzroś
cie i w  łasce u Boga i u ludzi“ 
(św. Łuk. 11/52) oto słowa któ
re w yraźnie mówią, że kiedy— 
po spotkaniu z Janem  Chrzci
cielem — Jezus w  Galilei w y
głaszać począł przem yślaną i 
jednolitą naukę, nie było to 
nagłym  cudownym olśnieniem, 
ale że to śmiałe i uprzednio 
obmyślone w ystąpienie było 
następstw em  długotrwałego o- 
kresu  rozwoju i przygotowa
nia.

Znajomość dziejów Izrae
la, nauki proroków i w tajem ni
czenie w  arkana świętych 
ksiąg, nie mogły być wówczas 
w ynikiem  tylko lek tu ry  sło
wa pisanego, bo księgi pisane 
nie dla każdego były dostęp
ne. Te spraw y były przekazy
wane ustnie, w  rozmowach i 
dysputach jakie się toczyły w  
szkołach i stowarzyszeniach. W 
każdym  miasteczku żydowskim 
funkcje nauczyciela w  spra
wach w iary  i ku ltu  spełniał 
hassan — lektor miejscowej 
synagogi. W ątpliwym  jest czy 
Chrystus uczęszczał do w yż
szych szkół pisarzy — soferim  
i prawdopodobnie nie znał ję
zyka greckiego, którym  uczeni

Palestyny pogardzali. Niechyb
nie studiował początkowo w ta
kim prowincjonalnym  zgroma
dzeniu Stary  Testam ent, to 
jest zakon — pentateuch i 
proroków i przypuszczalnie nie 
były Mu obce nauki Hillela, na 
co wskazywałoby charak tery
styczne podobieństwo aforyz
mów jakie wypowiadał z tymi, 
które pięćdziesiąt lat przed
tem  wypowiadał Hillel. Nie 
bez znaczenia pozostanie fakt, 
że najwyższe dzieła żydowskie
go ducha kiełkowały w północ
nej części Palestyny, wolnej od 
ponurej a często i obłudnej 
kazuistyki jerozolimiskich ra 
binów. Północna część Pale
styny zrodziła chrześcijaństwo, 
podczas gdy Jerozolim a pozo
sta ła  siedliskiem  ,,skostniałe
go judaizmu, stworzonego 
przez faryzeuszów, k tó ry  u - 
mocniony przez talm ud prze
żył średniowiecze i wkroczył 
w  nasze czasy“. (Renan).

W jakich więc ośrodkach 
przebiegały owe przygotowania 
i jakie środowisko wyw ierało 
decydujący wpływ na Chrys
tusa w okresie tego rozwoju?

Jako najbardziej wpływo
we ugrupowania żydowskie 
w ym ienia Pisimo Święte sa
duceuszów i faryzeuszów. U- 
grupowania te— nie sekty — 
korzeniami swymi tkw ią jesz
cze w  pow staniu M achabeu- 
szów i w  okresie po tym  pow
staniu, kiedy prokapłańskie i 
proary stokratyczne tendenc j e 
dynastii Hasmoneuszów w y
wołały opozycję separatystów  
— perushim , skąd nazwa fa
ryzeusze. Ich przeciwnicy w y
wodzący się z ródów kapłań
skich nazywali się saduceusza
mi, od imienia Sadok praprzod
ka znanego rodu kapłańskiego. 
Ta początkowo polityczna se
paracja przeistoczyła się z bie
giem czasu w separację naro- 
dowo-religijną u podstawy któ
rej leżał spór o to, co m iało 
być dogmatyczną norm ą ju 
daizmu. Saduceusze twierdzili, 
że jest nią Tora, jedyne prawo

pisane i przekazane jeszcze 
przez Mojżesza, podczas gdy 
faryzeusze opierali się na ist
niejącym  obok Tory praw ie 
ustnym , na przekazanych tra 
dycjach, z których później po
w stał Talmud. Titus Flavius 
Josephus w swoich dziełach 
De bello judaico i A ntiquita- 
tum  judaicarum  charak tery
zuje te dwa odłamy w  ten spo
sób: ,,Faryzeusze m ają sławę 
dokładnych tłum aczy praw  i 
k ierują stronnictwem  głównym. 
Wszystko przypisują Bogu i 
przeznaczeniu twierdząc, że 
dobre czy też złe czyny zale
żą co praw da od ludzi, ale 
przeznaczenie współdziała w 
każdej ich czynności. Dusza 
jest nieśm iertelna i tylko du
sze bezbożników dosięga wie
czna kara. Saduceusze, którzy 
stanowią drugie stronnictwo, 
nie uznają przeznaczenia i s ta 
w iają Boga poza dobrem i 
złem. Twierdzą, że człowiek 
może wybrać dobro lub zło i 
od tego w yboru zależy jego 
dalszy żywot i jego los pc 
śmierci. Faryzeusze m iłują się 
wzajem nie i propagują łącz
ność z społeczeństwem, pod
czas gdy saduceusze są tw ar
dzi, naw et wobec siebie, a w 
stosunkach z ludźmi nieokrze
sani.“ Odrzucali więc w szyst
ko co nie było praw em  pisa
nym, podczas gdy faryzeusze 
właśnie w tym  widzieli trad y 
cję według praw a ustnego.

Że nie do pomyślenia był 
okres przygotowania Chrystusa 
do głoszenia Słowa Bożego 
wśród tych ugrupowań, o tym  
świadczą Jego własne słowa, a 
przytaczający je rozdział XXIII 
ewangelii św. M ateusza jest 
jednym  wielkim oskarżeniem 
faryzeuszów i saduceuszów. 
Trzecie wspomniane w Piśmie 
Świętym  ugrupowanie herodian 
(św. Mat. XXIII/16 św. Mar. 
III/6) nie odgrywało żadnej ro
li.

O jednym  natom iast ugrupo
waniu milczy tak  S tary  jak i 
Nowy Testam ent, jakkolwiek o 
nim piszą Titus Flavius Jo
sephus, a z rzym ian Pliniusz 
i inni. Byli to esseńczycy, 
zrzeszenie religijne powstałe 
długo przed Chrystusem  w 
wielu m iastach Palestyny i E- 
giptu. Głównym ośrodkiem 
zrzeszenia w  Palestynie była
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Widok na Morze Martwe

osada Engaddi na zachodnim 
wybrzeżu morza Martwego. 
Zrzeszenie to m iało struk turę  
zakonu mniszego, przew idy
wało odbycie rocznego nowicja
tu  po którym  udzielano chrztu 
wodą. Po chrzcie następowały 
dwa lata próby, a dopiero po 
ich upływie przyjęcie do 
bractw a (zakonu) przy uro
czystych ślubowaniach. Jak 
kolwiek pomiędzy członkami 
bractw a istniały różnice od
nośnie hierarchii i godności, 
dobra doczesne stanow iły w łas
ność wspólną a ich adm inistra
cja była zadaniem wyznaczo
nych do tego jednostek. Wszy
scy pracowali a 'dochody szły 
do wspólnej kasy. Istniał za
kaz handlu, w yrobu broni i u- 
trzym yw ania niewolników. O- 
bowiązywał celibat o czym 
wspom ina Pliniusz „esseńczy
cy są ugrupowaniem  w  któ
rym  nikt się nie rodzi. „Dzień 
przechodził w  m ilczeniu na 
pracy i modlitwie. Wspólny 
posiłek był obowiązkiem, a ja 
dano w specjalnym  m iejscu ,po 
ry tualnych obmywaniach, przy 
wdzianiu odświętnej szaty i 
przy m odlitwie przed i po je 
dzeniu. Pokarm y przyrządzali 
kapłani. Sabat zachowywano 
bardzo ściśle a czytano w ten  
dzień i kom entowano praw o 
Mojżesza, ale również „szereg 
innych tajem nych ksiąg“. (Bou- 
sset -  Religia Żydów) Zabro
nione były krwawe ofiary oraz 
wszelkiego rodzaju przysięgi. 
W yznawali naukę o preegzy- 
stencji dusz. Skąd u nich po
chodzi nauka o uprzednim  ist
nieniu duszy i zasada celibatu, 
obie obce judaizmowi, nie w ia
domo. Esseńczycy znikają zu
pełnie jeszcze przed rokiem 
60 n.e. a o naukach przez nich 
głoszonych nic nie wiemy.

Jeśli na wstępie mówiliś
my o konieczności długotrw a
łego przygotowania Chrystusa 
do wypełnienia Swej misji, to 
bardzo w ątpliw ym  jest, by 
przygotowanie to było w yni
kiem kontem placji w samotno
ści, względnie wśród otoczenia 
nie zżytego ściśle z ruchem  
religijnym. Jedynym  stow arzy
szeniem, które podtrzym ywało 
tradycje Izraela i nauki pro
roków byP wówczas Esseńczy
cy. Chrystus oskarża wszystkie 
ówczesne stronnictw a religijne,

ale nie wym ienia nigdy esseń
czyków. Nie w ym ieniają ich 
nigdzie ewangeliści ani aposto
łowie. Czy okoliczność ta, po
parta  jeszcze pew nym  podo
bieństwem  zasad i praktykow a
nych zwyczajów nie dopuszcza 
m niemania, że chodzi tu  o 
członków jednego bractw a (bra
ci) złączonych z sobą ślubow a
niem. Że zniknęli w  latach naj
bliższych esseńczycy, bo pozo
stali chrześcijanie. Fakt że 
Chrystus i Jego uczniowie wę
drujący z m iasta do miasta, 
zawsze znajdowali dach nad 
głową i gościnne przyjęcie 
wśród na ogół niegościnnego 
otoczenia, w skazują na pew ną 
wspólnotę nie tylko organiza
cyjną. Dowodzą tego dalej po
w rót do pierwotnego zwyczaju 
wspólnej wieczerzy zaczynają
cej i kończącej się m odlitw ą 
oraz nauka o nieśm iertelności 
duszy, k tóra — tak  jak  ją  
Chrystus pojm ował — jest 
rozwinięciem dogm atu esseń
czyków o preegzystencji duszy. 
Esseńczycy — mówi Titus F la
vius Josephus w  A ntiquitatum  
judaicarum  II/8 — tw ierdzą 
„że dusza zstępuje z e teru  i 
w stępuje w ciało siłą przyro
dzonego uroku i pozostaje w  
nim  uwięziona aż do wyzwole
nia z więzów ciała (śmierci) 
z którego z radością u latu je .“

Jakkolw iek Renan i Ric- 
ciotti tem u przeczą zachodzi 
poważne prawdopodobieństwo, 
że lata o których ewangelie 
milczą Chrystus spędził u es
seńczyków w Engadii, pociąg
nięty  ku nim przyrodzonym  
powinowactwem ducha, pogłę

biając tam  Swoją wiedzę re li
gijną i „studiując pewne pis
ma lekarskie, zajm ujące się ta 
jem nym i właściwościami ro
ślin i m inerałów.“ (T.F. Josep- 
hus). Wszak esseńczycy — n a 
zwa pochodząca od syryjskiego 
asaya — lekarz — przyznaw a
li się publicznie do leczenia 
niemocy fizycznych i m oral
nych. Przypuszczalnie więc 
podczas pobytu wśród esseń
czyków dojrzewała w  Nim 
świadomość mesjanicznego po
słannictw a i stam tąd, zanim 
wystąpił na  widownię, udał się 
do Jana Chrzciciela, by pu
blicznym chrztem, niejako ak
tem pokory wobec człowieka 
uznanego za proroka, rozpocząć 
swą działalność. Być może tjv 
w arzyszyła Mu m ała grupa 
braci esseńczyków, jakkolw iek 
publicznej roli jeszcze n ie od
grywał. Skoro Jan  Chrzciciel 
natychm iast Chrystusa poznał 
(św. Mat. III/13) m usiał go znać 
przedtem , co by poniekąd w y
nikało z ewangelii św. Jana, 
która mówi o dwóch spotka
niach (św. Jan  1/29 i 36) przy 
czym późniejsza działalność rne- 
sjanistyczna Jezusa była po
niekąd zaskoczeniem dla 
Chrzciciela. Zapytał Go więc 
przez uczniów swoich „tyś jest 
on, który  ma przyjść, czyli in
nego czekać m am y“ (św. Mat. 
XI/3).

Ale skąd Jan  Chrzciciel 
znał Chrystusa? Czyżby Jan  
był esseńczykiem?

Może badania pism esseń
czyków znalezionych w Wadi 
Qum ran w yjaśnią kiedyś tę 
tajemnicę.
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Ks. dr W. BENEDYKTOWICZ P R O G R A M
U PROGU W IELKIEJ ROCZNICY

400-lecie Biblii Brzeskiej

BIBLIA BRZESKA... nazwa to zbyt ograniczona i skąpa, 
by mogła wyrazić doniosłość wydarzenia, jakim  był 
pierwszy narodowy, polski, ewangelicki przekład Pisma 
św. Dzieło ukazało się w Brześciu w r. 1563, stąd nazwa. 

Znana również jako Biblia Radziwiłłowska, od imienia fundatora, | 
była owocem wspólnego wysiłku uczonych polskich, francuskich 
i włoskich. Szczególnie ważny był w kład teologów francuskich, że
by wspomnieć choćby tylko P io tra Statoriusza z Thonville, nobili
towanego pod polskim nazwiskiem  Stojeński, autora pierwszej 
gram atyki języka polskiego, rek tora  szkoły ewangelickiej w Piń
czowie. N iew ątpliw y jest też związek i zależność tego dzieła od 
francuskiego przekładu Biblii.

Spośród uczonych polskich, w spółpracujących nad przekładem , * 
wspomnieć się godzi Jana  Łaskiego, A ndrzeja Trzycieskiego, Jak u 
ba Lubelczyka, mężów wielkiej nauki, zaprzyjaźnionych i spowi
nowaconych duchowo z hum anistam i i reform atoram i europejski
mi XVI wieku. Tym mężom Biblia Brzeska zawdzięcza piękną i sta
ranną szatę słowną.

Komu przypisać zasługę w pierwszym  rzędzie? Wszyscy się 
zasłużyli jednakowo, już przedm owa tej edycji podkreśla, że n ik t 
nie może sobie rościć szczególnych praw  do pierwszeństw a. Jest 
w tym  jakiś rys ekumenizmu, tym  więcej, że tłum aczy dzieliły 
subtelności teologiczne, k tó re  z czasem m iały się pogłębić.

Praca nad przekładem  trw ała  sześć lat. Ośrodkiem jej był P iń- [ 
czów, gdzie polski ruch reform acyjny poczynił w tym  czasie wiel- j 
kie postępy. Edycję sfinansował M ikołaj Radziwiłł zwany ,,Czar
nym ’’, książę na Ółyce i Nieświeżu, wojewoda wileński, kanclerz 
i m arszałek W ielkiego Księstwa Litewskiego. Koszt d ruku wy
niósł 3000 zł. Dzieło obejm ujące 722 k a rty  tekstu  biblijnego, po
nadto przedm owy i regestry, w form acie folio, tłoczył w ybitny 
drukarz  krakow ski B ernard W ojewódka w Brześciu Litewskim. 
Książka, dedykowana przez fundatora  królowi polskiemu Zy
gm untowi Augustowi, opuściła prasę drukarską 4 września 
1563 roku.

Losy Biblii Brzeskiej były niespokojne. Uznana za dzieło 
o tendencjach an ty tryn itarnych  (niektórzy spośród jej tłum aczy 
przeszli ewolucję w k ierunku  an ty trynitarsk im ), było tępione 
i niszczone. Bliski krew ny fundatora  — Krzysztof Radziwiłł, zwa
ny  Sierotka, w ydał 5000 zł na w ykupienie jej egzem plarzy i in
nych druków  ewangelickich, k tóre następnie kazał spalić publicz
nie. Do naszych czasów dochowało się niewiele ponad dwadzieścia 
egzem plarzy tej księgi.

Biblia Brzeska ukazała się w dwa la ta  po katolickim  przekła
dzie polskim Pism a św. P rzekład ten  jednak  nie zadowolił samych 
katolików. Prawdziw ie narodow y przekład katolicki ks. Jakuba, 
W ujka Biblia Brzeska w yprzedziła o 36 lat. Drugi przekład ewan-i 
gelicki,, tzw. Biblia Gdańska z 1632 r., używ any do dziś, został;! 
podjęty zrazu jako rew izja Biblii Brzeskiej i dopiero na warszta-4 
cie tłum aczy rozwinął się w nowy, samodzielny przekład.

Edycja Biblii Brzeskiej nie została nigdy powtórzona. Ewange- 
licyzm polski posługiwał i posługuje się Biblią Gdańską. Lecz od 
lat trw ają  prace nad nowym tłum aczeniem . Nowy przekład Pisma 
św. Nowego Testam entu  ma być ogłoszony drukiem  w r. 1963.
4 września 1962 r. skończył się 399 rok Bibiii Brzeskiej — zaczęło 
się jej czterystolecie. Poprzez kam ienie milowe drogi przekładów 
polskich Biblii (Biblia Gdańska 1632 i Nowy Testam ent „W ar
szawski” 1881), Biblia Brzeska ukazuje się nam  nie tylko jako 
pomnik k u ltu ry  narodowej i protestanckiej, lecz również jako 
źródło inspiracji w u trw alan iu  i rozw ijaniu więzi wierzących 
z Słowem Bożym zaw artym  w księgach Pisma św.

Uroczystości Jubileuszowych 
z okazji 400-lecia wydania 

Biblii Brzeskiej 
26—28.X.1962

26.X.1962 r.

godz. 10.00
—  N a b o ż e ń s tw o  e k u m e n ic z n e  w  k o ś 

c ie le  e w a n g .-r e fo r m ., u l. Ś w ie r 
c z e w s k ie g o  74.

godz. 12.00
—  R o z p o c z ę c ie  s e s j i  n a u k o w e j  w  

P o ls k im  K o ś c ie le  C h r z e śc ija n  
B a p ty s tó w , u l. W a lic ó w  25.

R E F E R A T Y
1. U d z ia ł  i  r o la  P o la k ó w  w  r u 

c h u  r e fo r m a c y jn y m  —  p r o f. 
d r O sk a r  B A R T E L .

2. Z n a c z e n ie  p iś m ie n n ic tw a  p r o 
te s ta n c k ie g o  i B ib l i i  w  k r z e 
w ie n iu  R e fo r m a c j i  w  P o ls c e  —  
K s. S u p e r in te n d e n t  J a n  N IE -  
W IE C Z E R Z A Ł .

P R Z E R W A

godz. 16.00
3. B ib l ie  p o ls k ie  o k r e su  R e fo r 

m a c ji  —  K s. d r  E m il J E L I
N E K .

4. L o sy  e d y c j i  B ib l i i  B r z e sk ie j  —  
K s. d r  W ito ld  B E N E D Y K T O 
W IC Z .

5. P o ls k ie  p r o te s ta n c k ie  p r z e k ła 
d y  P is m a  św . —  K s. b p  p ro f. 
d r  A n d r z e j  W A N T U Ł A .

27. X.1962 r.

godz. 10.00
—  N a b o ż e ń s tw o  p o r a n n e  w  P o ls k im  

K o ś c ie le  C h r z e ś c ija n  B a p ty s tó w ,  
u l. W a lic ó w  25. —  K s. b p  d r  Im r e  
V A R G A  —  C S R S .

R E F E R A T Y
6. W p ły w  B ib l i i  B r z e sk ie j  n a  in 

n e  t łu m a c z e n ia  s ło w ia ń s k ie  —  
K s. p r o f. d r  M ilo s  B IC  —  
C S R S .

7. B ib l ia  w  z w ia s to w a n iu  p o 
k o ju  —  K s. s e n io r  R y sz a r d  
T R E N K L E R .

D Y S K U S J A

28. X.1962 r.

godz. 11.00
— Nabożeństwo w  kościele ewang.- 

reform., Świerczewskiego 74 — 
KAZANIE — Ks. bjp Sandor Bu- 
th i — Rum unia.

godz. 17.00
— Ekum eniczna A kadem ia Reform a- 

cyjna w kościele ewang.-reform., 
ul. Swieczewskiego 74 — 
KAZANIE — G eneralny Super
in tendent Ks. P au l Conord — 
F rancja.
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Dr JERZY

O B R A Z Y  Z F R A N C J I

Paryż. Plac Zgody

P ARYŻ! Dziwne to miasto. Przyjeżdża się 
tu  po raz pier\vszy, a jakby się wróciło do 

dobrze znajomych,, bliskich i drogich sobie 
miejsc. Szczególny czar ma to miasto, tak  
związane z dziejam i Polski i każdy czuje się 
tu  jak  w  domu, obojętne, czy jego skóra jest 
biała, żółta, brązowa czy też czarna. Żeby było 
zbyt piękne— nie powiedziałbym. Ładniejsze 
są m iasta w  Europie i na  ś wiecie a jednak jego 
urok i czar jest nieporównany.

Godzinami, dniam i włóczyłem się po głów
nych bulwarach, wspinałem  się po strom ych 
uliczkach na M ontm artre, nad którym  kró lu je 
śnieżnobiały Sacre Ceour. Tłoczno jest przez 
całą noc na świecącym feerią różnokolorowych 
neonów Place Pigalle, Baulevard de Roche- 
chouart i Boulevard de Cliehy — szczególnie 
w  pobliżu Moulin Rouge. Szybciej można się 
tam  poruszać piechotą niż samochodem. Mało 
stosunkowo słyszy się tam  w tedy języka fran 
cuskiego. Dużo natom iast niemieckiego i an
gielskiego. Okolice te  w  nocy — to Paryż 
przede wszystkim  dla bogatych zagranicznych 
turystów . W dzień bawią się tam  dzieci na 
„sputnikow ych“ karuzelach i autodromach.

Jak  srebrna wstęga w ije się przez miasto 
Sekwana. Na jej brzegu, szczególnie w  pobliżu 
Notre Dame rozłożyli swoje stragany bukiniści. 
Książki, reprodukcje obrazów i sztam powate 
obrazy, widoki paryskie, są stosunkowo drogie. 
Teraz już rzadko kiedy znajdzie się tam  coś 
napraw dę wartościowego. Mało jest kupu ją
cych. Niedaleko stąd do słynnego Q uartier 
Latin ze swoimi wąskimi uliczkami. Tylko 
przez most, na  którym  ulokował się stary  ka
taryniarz, a pod górę prowadzi ulica. Dalej na 
prawo jest M ontparnasse. M ijamy budynek 
College de France, gdzie wykładał Mickiewicz 
(pomnik jego wznosi się nad Sekwaną), następ
nie mnóstwo restauracji chińskich (autentycz
nych, nie ä la warszawski Szanghaj) i już stoi
my przed Panteonem , gdzie pochowano 51 za

służonych Francuzów i jedną kobietę (jak w y
raźnie podkreślił przewodnik.) Czarujący jest 
widok na m iasto-olbrzym  z Wieży Eiffla. W ra
żenie psuje tylko wielojęzyczny gwar i niesa
m owity ścisk na galeriach. N ieustanny jest 
ruch na Place de 1‘Etoile, w  środku którego 
wznosi się dum nie Arc de Triom phe. Szeroką, 
nieprzerw aną rzeką płyną samochody przez 
Champs Elysees do Placu de la Concorde. Kilka 
kroków stąd tylko do Luw ru z jego w spania
łymi zbiorami. Głębokie wrażenie w yw iera 
grób Napoleona w Hotel des Invalides a trochę 
odpocząć od gwaru wielkomiejskiego można 
(ale tylko w dzień powszedni) w ślicznym Bois 
de Boulogne, nad jeziorem, na ławkach dos
konale utrzym anych lub przy uroczym  pa
łacyku Bagatelle.

Tłoczno wszędzie na szerokich chodnikach 
a chociaż ludzie się śpieszą — jakiś życzliwy 
uśmiech m ają na  ustach. Nic tu  nikogo nie 
dziwi, ani czule objęte pary, nie widzące świata 
poza sobą, ani najbardziej dziwaczny ubiór. 
Nawet w ytw orne, hypemowocześnie ubrane 
panie, spacerujące na bosaka w parku przy 
Palais de Luxem bourg lub starszy pan w shor- 
tach i pantoflach domowych na Champs 
Elysees, n ie w yw ołują żadnej sensacji. Nic tu  
nikogo nie dziwi, nic tu  nikomu nie przeszka
dza. Jakaś pogodna, beztroska i wesoła bywa 
ulica paryska. Że czasem potrafi być całkiem 
inaczej, o tym  poucza nas historia starsza 
i nowsza. Ostatnie naw et wydarzenia dobitnie 
mówią o tym.

O drogę nie można się zapytać przypad
kowych przechodniów. Z rozbrajającym  uśm ie
chem każdy praw ie przyznaje się do tego, że 
obcokrajowcy znacznie lepiej znają Paryż niż 
większość rodowitych Paryżan, którzy dobrze 
znają ty lko swoją dzielnicę. O drogę trzeba 
się zapytać policjantów z malowniczo przez 
ram ię przerzuconą pelerynką i kokieteryjnie

Ł uk Tryumfalny
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na bakier włożonym kepi. Z uśmiechem w y
ciąga z kieszeni plan miasta, szuka i szuka, w e
soło pogwizdując, aż wreszcie znajdzie upa
trzoną ulicę i udziela żywo gestykulując z nad
zwyczajną uprzejm ością W yczerpujące infor
macje.

Na wyspie św. Ludwika znajduje się Bi
blioteka Polska w  Paryżu. Pow stała ona w r. 
1838 ze zjednoczonych bibliotek Towarzystwa 
Historyczno-Literackiego i Towarzystwa Nau
kowej Pomocy. Tam dokonałem kilka lat tem u, 
chociaż to  brzm i paradoksalnie, drogą kore
spondencyjną ciekawego odkrycia. Było to 
w Roku Mickiewiczowskim. W ypadało pisać coś 
o stosunkach Mickiewicza z Czechami. Ale 
co? K ontakty te  były już tak dokładnie opraco
w ane i znane, n ie miałem najm niejszej nadziei, 
że znajdę jakikolw iek nowy szczegół. Całkiem 
zrezygnowany zacząłem ponownie czytać 
pierwsze, francuskie w ydanie wykładów Mic
kiewicza o litera tu rach  słowiańskich. Wiadomo, 
że tzw. Rękopisy Królodworski i Zielonogórski 
(które później okazały się falsyfikatam i, doko
nanym i przez W. Hankę) w yw oływ ały w  swoim 
czasie również i w  Polsce falę ogromnego en
tuzjazm u a najlepszym  bodaj ich tłum aczem  
na język polski był Siemiński. Rękopisom tym  
poświęcał w  swoich w ykładach na College de 
France dużo uwagi również Mickiewicz i cyto
wał w  jednym  ze swoich zajęć m. in. cały 
wiersz pt. Sąd Libuszy we własnym  przekła
dzie francuskim. Uderzyło m nie jednak, że 
przekład ten  w ydrukow any w  jego wykładach 
był przekładem  dokonanym prozą a nie w ier
szem. Nie mogłem uwierzyć żeby taki poeta jak 
Mickiewicz dokonał tak  kiepskiego tłum acze
nia. Napisałem więc do Biblioteki Polskiej w 
Paryżu, czy tam  zachował się m anuskrypt kon
ceptu tego wykładu. Odpowiedź była pozytyw
na. Prosiłem  o przysłanie mi m ikrofilm u, k tóry 
wkrótce otrzym ałem  i co okazało się? Rzecz 
jasna, że oryginalny przekład Mickiewicza do
konany był wierszem i to jeszcze jakim! Bę
dąc jednak w tym  czasie już zajęty tworzeniem  
legionów polskich, powierzył on w ydanie swo
ich wykładów przyjaciołom w Paryżu, którzy 
celem uproszczenia spraw y tłum aczyli po pro
stu na język francuski przekład Sądu Libuszy 
Siemieńskiego.

Że to  był w łaśnie przekład Siemińskiego 
mogłem stwierdzić na podstawie identycznych 
błędów, w ystępujących jak  u polskiego tłum a
cza, tak  i w  przekładzie francuskim , np. Liu- 
busa zam. Libusza, W letawa zam. W ełtawa itp. 
Oryginalny, przepiękny a nieznany dotąd prze
kład Mickiewicza ogłosiłem w praskiej Slavii.

Stolicą Franche Comte, to prastary, jesz
cze przez Rzymian założone Besancon nad rze
ką Doubs. Zachowała się tam  w spaniała bram a 
trium falna z II w ieku i ru iny tea tru  rzym skie
go. Malownicze są wąskie uliczki, obram owane 
stylowym i gotyckimi i renesansowymi głównie 
domami a na górach wysoko nad Besancon 
wznoszą się omszałe dziś, zbudowane jeszcze 
przez Vaubana potężne twierdze, strzegące do
stępu do miasta. W mieście tym  urodzili się

Paryż. Pałac Inwalidów.

W iktor Hugo i bracia Lumiere, tu  toczy się 
akcja powieści A lbert Savarus Balzaca i częś
ciowo Le rouge et la noir Stendhala. Pewnego 
rodzaju polonikum  w  Besancon, to  nazw a jed 
nej restauracji, położonej niedaleko uniw ersy
tetu  — Le P e tit Polonais. Restauracja ta  zało
żona została dawno tem u przez jakiegoś Polaka. 
Dzisiejszy jej właściciel słowa po polsku nie 
mówi. Nazwa restauracji jednak pozostała.

Znany jest uniw ersytet w  Besancon, szcze
gólnie z działalności Centre de Linguistique 
Appliquee, jednego z najbardziej nowoczesnych 
ośrodkóW tego typu  w  Europie. Niedawno goś
ciliśmy stąd prof. P ierra Leona w  W arszawie, 
który sam pomagał przy w stępnych pracach 
organizacyjnych przy stworzeniu podobnego 
insty tu tu  w  Warszawie. Teraz zaś byłem  jego 
gościem. Oprowadzał m nie po swoim króle
stwie, gdzie w łaśnie odbywały się kursy  w aka
cyjne dla cudzoziemców i mogłem naocznie 
przekonać się o walorach m etody nauczania 
„aud iov isuell Szczególnie przypadły m nie do 
gustu ćwiczenia studentów  przy magnetofonach 
w licznych nowocześnie urządzonych pracow
niach ośrodka. Przy stosowaniu tych  metod s tu 
dent już .po trzech miesiącach bardzo in tensyw 
nej pracy (od 5 do 7 godzin zajęć dziennie) po
trafi swobodnie stosunkowo posługiwać się da
nym  językiem. Metoda ta  jest dobra, o ile stu 
dent (pozostaje w danym  środowisku języko
wym. U nas jednak moim zdaniem m etoda au-

Wersal.
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Paryż. Pałac Luksemburski

diovisuel połączona musi być z klasyczną m e
todą nauczania języków, aby nabyte jakby pod
świadomie wiadomości należycie utrw alić 
i ugruntow ać.

W Besanęon zetknąłem  się również z licz
nym i am erykańskim i językoznawcami, m. in. 
z prof. prof. Haac, Belasco, Delakas i in. Nader 
życzliwie ustosunkowali się oni do planu stwo
rzenia Insty tu tu  Języków Obcych w Warszawie 
i n ie  szczędzili mi cennych rad i wskazówek. 
Przepiękne są bliższe i dalsze okolice stolicy 
Franche Comte a wraz z francuskim i i am ery
kańskim i kolegami urządziliśmy liczne w ypra
wy w  teren. Niezapomniane pozostaną wyciecz
ki w  góry Jura , gdzie w  malowniczych doli
nach, otoczonych stromo opadającymi ścianami 
skalnym i, nad brzegami rzek o kryształowo 
przezroczystej wodzie znajdują się prastare  
miasteczka — Arbois, gdzie spędził lata  mło
dości Pasteur, Salines-les-Bains, gdzie w ydoby
wano sól już za czasów rzymskich, m iasto ro
dzenia Gustawa Courbeta — Ornans, którego 
prastare  domy odbijają się w  spokojnych wo
dach rzeki Loue. Ciekawe są też zbudowane 
pod koniec XVIII w. przez słynnego architekta 
Claude Nicolas Ledoux m onum entalne kom 
pleksy gmachów saliny w  Arc-et-Senans.

Zupełnie odmienny jest krajobraz bur- 
gundzki. Teren jest falisty a gdzie okiem sięg
nąć — winnice. Na wiejskich drogach (asfalto
wanych), z daleka od głównych szos, po których

Besanęon. Nad rzeką Doubs.

pędzą samochody francuskie, szwajcarskie, an
gielskie, amerykańskie, holenderskie, belgij
skie, niem ieckie i Bóg wie z jakich jeszcze 
państw, widać często typowe wózki o dwóch 
wysokich kołach, ciągnięte przez konie, k tóre 
we Francji dziś należą już raczej do rzadkości. 
Tu i tam  drepcze poczciwy jakiś objuczony 
osiołek a czerwone, duże nosy wieśniaków 
świadczą o tym , że winkiem  swoim na ogół 
nie pogardzają. Beaune, nad dachami którego 
to m iasta wysoko wznosi się gotycka wieża koś
cioła św. Mikołaja, była do XIV w. siedzibą 
książąt burgumdzkich. Liczne zabytki z tego 
okresu zachowały się. Najpiękniejszym  z nich 
jest w spaniały Hotel-Dieu, prawdziwy klejnot 
arch itek tury  burgundzko-flam anskiej. Specjal
nością kulinarną tych okolic — to kogut w  w i
nie. Smakował napraw dę wyśmienicie, znacznie 
lepiej niż tak  popularne w  całej Francji ślimaki 
(które się zresztą im portuje m. in. i z Polski.)

Stolicą Burgundii, to Dijon, rzym skie 
Divio, praw dziw e miasto-muzeum, ze w spania
łymi gotyckimi przeważnie świątyniami, potęż
nym  pałacem  książąt burgundzkich i licznymi 
innym i zabytkam i, świadkam i bogatej prze
szłości tego m iasta. Nic dziwnego, że Dijon jest 
jednym  z czołowych ośrodków m iędzynarodo
wego ruchu turystycznego w e Francji a na każ
dym kroku słyszy się pstrykanie aparatów  foto
graficznych. W katedrze pochowany jest pe
wien książę piastowski. Na zapom niany grób 
natrafił Adam Czartoryski, który ufundował ta 
blicę z napisem : W ygnaniec wygnańcowi. 
W Strasburgu zajm uje się nowoczesną metodą 
nauczania języków obcych prof. Straka, Czech 
z pochodzenia, mówiący jednak już bardzo sła
bo swoim językiem  ojczystym. Ośrodek stras- 
burski jest dopiero w  powijakach, nie wypraco
wał sobie jeszcze żadnej własnej m etody 
i w zoruje się całkowicie na sposobie nauczania 
stosowanym w  St. Cloud pod Paryżem.

W stolicy alzackiej raptem  odmłodniałem. 
Zakwaterowano m nie w e wzorowo prowadzo
nym  dom u akademickim a w  jadalni siedziałem 
przy stole z dwoma sym patycznym i m urzyna
mi z A fryki środkowej którzy tu  przyjechali 
na letni kurs języka, litera tu ry  i ku ltu ry  fran 
cuskiej, prowadzony w  czasie wakacji przez 
U niw ersytet Strasburski. Miasto posiada swój 
urok. Godzinami można spacerować po jego 
średniowiecznych, wąskich, krzyw ych ulicz
kach, a ciągle odkrywa się nowy jakiś m a
lowniczy zaułek lub stary  kościół. Dom, jakby 
z koronek brukselskich, to słynny Maison 
Käm m erzell przy placu Katedralnym . Zaś wspa
niała fasada Palais Rohant odzwierciedla się 
w  wodzie kanału  otaczającego stare  miasto. 
Mnóstwo po jego brzegach rybaków, którzy ze 
stoickim spokojem godzinami obserw ują p ły
wak swojej wędki. Nie widziałem ani razu, 
żeby złapano chociażby najm niejszą rybkę. 
Szczególnie urocza jest dzielnica La Petite  
France (tak samo mogłaby nazywać się Mała 
Wenecja) ze swym starym  Maison des Tanne- 
urs, w  którym  znajduje się dziś znakom ita re
stauracja. Wysoko nad dachami m iasta wznosi
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się 140 m etrowa wieża katedry, z której rozta
cza się widok na cały Strasbourg, dalej na Ren, 
na Wogezy z jednej a Schwarzwald z drugiej 
strony a przy pięknej pogodzie lśnią het, het na 
horyzoncie śniegiem pokryte szczyty Alp. Na 
wieży, na samej górze odkryłem  w ryte  w ka
mień napisy polskie z r. 1832, na całe szczęście 
nie ma ty le  turystów . Trzeba się tu  bowiem 
wspinać per pedes apostolorum. Tu nie ma w y
godnych dźwigów jak  na Wieży Eiffla. Dlatego 
też frekwencja jest stosunkowo m ała i we 
względnym spokoju można rozkoszować się 
niezapomnianym  widokiem, k tóry  tak  pięk
nie opisał m. in. W iktor Hugo.

Nowe dzielnice Strasbourga, które w yra
stają jak grzyby po deszczu są bardzo ruchliwe 
a po całym mieście słyszy się specyficzną gard
łową gwarę alzacką, przypom inającą poniekąd 
gwarę niemiecką, mówioną w Szwajcarii. Wię
cej się tu  widzi psów niż w  innych m iastach 
Francji — szczególnie praw dziw e okazy ow
czarków alzackich można zobaczyć. Zaledwie 
pięć kilom etrów  jest z domu akademickiego do 
Renu, będącego granicą państwową. Bez p rzer
wy płyną po uregulowanej rzece ciężko zała
dowane barki motorowe pod francuskim i, 
szwajcarskimi i niemieckimi banderam i. Dwa 
mosty łączą brzegi, tu  jeszcze nie tak  potężnego 
Renu jak w  jego dolnym biegu. Jeden z nich 
jest kolejowy. Po drugim, nowym, sunie n ie
przerw anym  strum ieniem  samochód za samo
chodem w  oba kierunki. Niedaleko mostu 
wznosi się pom nik — jeden z czołgów, który 
dnia 23 listopada 1944 r. wyzwolił Strasbourg. 
Za wschodnim brzegiem rysują się ostre ciem
ne kontury  Schwarzwaldu.

Stolicą Lotaryngii — to Nancy, miasto 
w  którym  do dziś dnia żywa jest pamięć 
o Stanisławie Leszczyńskim, królu  polskim, 
księciu Lotaryngii (1738— 1766). Jest tu  uroczy, 
rokokowy Place Stanislas, na  środku którego 
wznosi się pom nik króla z napisem A Stanislas 
le Bienfaisant la Lorraine reconnaisante 1831. 
Główna ulica, to rue Stanislas, najlepsza resta
uracja, to R estaurant Stanislas, w  ogóle S tani
slas na każdym kroku, naw et Drogeria S tani
slas istnieje. Nic dziwnego. Centrum  miasta, to 
w  dużej m ierze dzieło teścia Ludwika XV. On 
to kazał wybudować w spaniały Place Royal 
(dziś Stanislas) z bram ą trium falną i ratuszem , 
dalej gmachy La Mission Royale, Palais de 
lTntendence i liczne inne. Za jego panowania 
wykończono budowę katedry. On kazał wznosić 
kościół de Bonsecours, gdzie znajduje się jego 
grób, grób jego żony K atarzyny oraz M. Osso
lińskiego. Tam też, obok grobu ojca spoczywa 
serce Marii Zofii, żony Ludwika XV. Leszczyń
ski założył w  Nancy bibliotekę powszechną oraz 
Societe Royale des Sciences et Belles Lettres — 
dziś Academie de Stanislas. Największe dwie 
sale Muzeum Lotaryńskiego, mieszczącego się 
w  starym  zamku książąt lotaryńskich, poświę
cone są całkowicie polskiemu królowi. Tam

Arbois. Rynek.

znajdują się liczne jego portre ty  oraz obrazy 
malowane przez niego, książki z jego biblioteki 
i liczne przedm ioty jego użytku prywatnego, 
naw et jego fajka.

Rezydencja Stanisław a znajdow ała się w 
oddalonym od m iasta o ok. 40 km. „Verseilles 
lotaryńskim “ — w  Luneville. Pałac ten, zbudo
w any jeszcze za czasów Leopolda, przekształ
cony został częściowo na muzeum, które rów 
nież posiada liczne pam iątki po polskim królu, 
na dworze którego przebyw ał m. in. Voltaire. 
W chwili obecnej otw arta jest tam  w ystaw a

Nancy. Plac Stanisława
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polska z obrazami M atejki, Wyczółkowskiego 
i in. m alarzy polskich, wypożyczonymi przez 
warszaw skie Muzeum Narodowe oraz Muzeum 
Pomorskie. W ystawa ta  cieszy się dużym po
wodzeniem i inicjatyw a dyr. Lorentza przyczy
ni się do spopularyzowania naszej sztuki we 
Francji, gdzie przeciętny obywatel o Polsce wie 
tylko to, że kraj ten  znajduje się gdzieś w Eu
ropie, że ogromnie cierpiał podczas ostatniej 
wojny.

I w innych pałacach w okolicach Nancy 
zachowały się pam iątki po królu polskim, księ
ciu lotaryńskim . Tak np. istnieje Salon Stani- 
slas z jego portretem  w  pobliskim, całkowicie 
jednak przebudow anym  pałacu w Malgrange. 
Pokazuje się jego po rtre ty  i pam iątki po nim  
w renesansowym  pałacu we Fleville oraz w po
łożonym w dolinie rzeki Madou imponującym 
Haroue, gdzie moim przewodnikiem był Czech 
z pochodzenia, rzewnie wspom inający Pragę.

Ulubione miejsce pobytu Stanisława, pałac 
w  Commercy został częściowo zniszczony pod
czas ostatniej wojny.

W mieście, gdzie tak  żywe są do dziś tra 
dycje przyjaźni francusko-polskiej zostałem 
przyjęty  z nadzwyczajną serdecznością przez 
władze uniw ersyteckie — rektora prof. P. Imbsa 
i dziekana W ydziału Humanistycznego, prof. 
J. Schneidera, który oprowadzał mnie po swoim

wydziale. M. in. zorganizował pełen werwy 
i zapału dziekan wzorowy Centre de Linguisti- 
que appliquee, użnany naw et w  Ameryce za 
jeden z czołowych ośrodków tego typu. Ośrodek 
ten wypracował sobie swoją własną metodę, 
uwzględniając w dużej mierze słownictwo 
z dziedziny techniki. Rzecz jasna, że nie szczę
dzono mi nader cennych rad i wskazówek. 
Na uniw ersytecie w  Nancy istnieje również In
s ty tu t Polsko-serbochorwacki, wyposażony w 
bogatą bibliotekę. L iteraturę polską wykłada 
tam  prof. Markiewicz. Od dłuższego czasu już 
oczekuje się tam  przyjazdu lektora języka pol
skiego, tak  potrzebnego w uniw ersytecie tego 
miasta, k tóre jak żadne inne we Francji u trzy 
m uje tradycję przyjaźni francusko-polskiej, w 
której okolicy pracuje około 60.000 robotników 
pochodzenia polskiego.

Ze sekretarzem  W ydziału H um anistyczne
go, p. P. Moniot (nawiasem mówiąc, tak  jak 
i ja  nam iętny filatelista) urządziliśmy kilka 
wycieczek samochodem po Lotaryngii. Szcze
gólnie głębokie wrażenie wy'warla na m nie w y
praw a do Verdun i zwiedzanie ogromnego m a
uzoleum w  Douaumont, przed k tórym  rozpoś
ciera się olbrzym i cm entarz z tysiącam i gro
bów. Długo staliśm y w milczeniu. — Po co to 
wszystko, mówił wreszcie wzruszony francuski 
przyjaciel. Każdy z nich m iał przecież m atkę 
lub żonę i dzieci. Oby nigdy, nigdy więcej!

Mgśfenie mo fcolosoi wq przgszlosć 

Laicyzacja i my

achodzące w naszym  społe- 
^ c z e ń s tw ie  przem iany ideolo
giczne, a  w szczególności p ro
blem y laicyzacji, są częstym 
przedm iotem  rozważań i analiz 
naszej prasy świeckiej (atei
stycznej) oraz katolickiej. Laicy
zacja określana jest jako „świec
ki socjalistyczny hum anizm “, 
w yrażający się w  życiu społecz
nym  odrzucaniem  idei Boga i 
zryw aniem  więzów z religią. 
Socjologowie twierdzą, że czyn
nikam i sprzyjającym i tym  zja
wiskom są (poza laicką władzą 
i ustrojem  politycznym): wzrost 
ośw iaty i wiedzy (szczególnie 
przyrodniczej), technizacja ży
cia oraz wzrost ludności miast.

Zm niejszenie stopnia reli

gijności i osłabienie więzi ludzi 
z Kościołem są zjawiskami, któ
re  naukowcy obserwują, bada
jąc zarówno psychikę i pobud
ki, kierujące społeczeństwem, 
jak  i przejaw y jego zew nętrz
nego postępowania (kultu). Aby 
jednak krytycznie i właściwie 
oceniać ten  proces laicyzacji 
(wykazujący besporną dynam i
kę), należy 'Chyba na jp ie rw  
spróbować ustalić, jak  silna oraz 
widoczna powinna być ta  więź 
między Kościołem a wiernym i, 
i dopiero z tą  właściwą form ą 
współbytu można porównywać 
stan  faktyczny i zachodzące 
przem iany (odchylenia od p ra 
widłowej normy). Osobiście są
dzę, że nasi socjologowie, a

szczególnie ci, stojący na pła
szczyźnie ateistycznej, — nie 
•mają obiektywnych podstaw do 
ustalenia takiej normy, określa
jącej prawidłowy stosunek czło
wieka do Boga czy Kościoła: 
przeszkadza im  w tym  zarów 
no osobiste negatyw ne nasta
wienie jak  i określona form a 
religijności przeważającej m a
sy wierzącego środowiska, któ
re  obserwują.

Kościół i religia są prak
tycznie dla przeciętnego „wie
rzącego“ mniej lub więcej ziem
skim wyobrażeniem  i ucieleś
nieniem  Boga; są elem entem  
pośredniczącym między czło
wiekiem  a Bogiem. Problem  
sprowadza się do odpowiedzi, 
na pytanie, jaka jest i jaka po
w inna być ta funkcja pośredni
cząca oraz wynikająca z niej 
więź i kontakt między w ierzą
cym  a przedmiotem jego wiary. 
Podstawowa trudność rozwiąza
nia tego zadania polega chyba
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Kraszewski jako poiuieściopisarz
W  roku bieżącym przypadła podwójna rocz

nica wielkiego powieściopisarza — Jó- 
zefa Kraszewskiego; przed 150 laty, dnia 28 
lipca 1812 roku w W arszawie urodzony, zmarł 
w Genewie przed 75 laty, dnia 19 m arca 
1887 roku; po przewiezieniu zwłok do kraju  
pochowany na Skałce 18 kw ietnia tegoż roku.

Kraszewskiemu, jako jednem u z najzasłu- 
żeńszych i najpłodniejszych pisarzy polskich 
wieku dziewiętnastego, poświęcamy ten  krótki 
zarys jego twórczości powieściopisarskiej.

Kraszewski odziedziczył zdolności literackie, 
zwłaszcza dar narratorski po ojcu swoim J a 
nie, który  należał do niezamożnej szlachty 
i był sędzią na Podlasiu, ale przewyższał ogół 
ziemiaństwa szlacheckiego swoim talentem  pi
sania w ierszy i pamiętników. Syn jego Józef 
Ignacy, przyszły wielki powieściopisarz, m ając 
zaledwie kilka lat, nie um iejąc jeszcze trzym ać 
pióra w  ręku już układał powiastki i u trw alał 
pierwsze swoje pomysły „literackie“. „Od dzie
ciństwa już szał jakiś w rzał w mojej głowie, 
nim się nauczyłem  pisać, drukow anym i litery

powieści kreśliłem ...“ Jednocześnie poznał jako 
chłopiec ucisk dworu i krzywdę chłopa, choć 
dom Kraszewskich dawał przykład ludzkiego 
traktow ania poddanych.

Postacie, z którym i stykał się w dzieciństwie 
Kraszewski, jak Franciszek Karpiński, autor 
znanych ń&m pieśni religijnych (Kiedy ranne 
w stają zorze, W szystkie nasze dzienne sprawy, 
Bóg się rodzi), Ursyn Niemcewicz i jego 
„Śpiewy historyczne“, opowiadania o Jakubie 
Jasińskim , o Kościuszce, — m iały niew ątpli
wie ogromny wpływ na jego w yobraźnię i póź
niejszą twórczość literacką. Niemniej weszły 
w  skład jego powieści opisy przyrody (Puszczy 
Białowieskiej), która go za młodu otaczała. 
W powieści „BUDNIK“ czytamy następujący 
piękny opis puszczy: „Gdzież bowiem dzisiaj 
te puszcze nasze szumiące wśród uroczystej 
ciszy wieczora?... Teraz odkryte bagniska 
i trzęsawy, które porasta szorstki wiszar i bo- 
bownik, gołe, smutne, obrosłe po brzegach 
choiną niską i krzywą: zdają się placem po
tyczek duchów, które zbiegły z przerzedłych

na tym, że pozostające ze sobą 
w e wzajem nym  stosunku czyn
niki, a  więc Bóg, ucieleśniany 
przez Kościół czy religię, oraz 
człowiek — posiadają zarówno 
pierw iastki duchowe-naemate- 
ria lne  jak  i fizyczne (ziemskie).

Jeżeli Kościół i religia m a
ją całkowicie utożsamiać i p rak
tycznie zastępować Boga oraz 
roszczą sobie praw o do drobiaz
gowego regulowania wszystkich 
przejawów życia ludzkiego, to 
w tedy wzajem na więź musi być 
bardzo ścisła, częsta, zew nętrz
na, fizyczna, czyli rzucająca się 
łatw o w  oczy. Przy takiej po
staci religijności człowiek wie
rzący powinien z tym  Kościo
łem  — a praktycznie z jego 
„biurem “, budynkiem  sakral
nym  i z reprezentującym i Koś
ciół „funkcjonariuszam i“ (ka
płanam i) — stale stykać się, 
przepisowo oddawać cześć ucie
leśnionym  przedmiotom kultu, 
badać szczegółowe norm y mo
ralne  i etyczne (prawo kanonicz
ne), analizować swe postępowa
nie, poddawać je ocenie arbi- 
trów -kapłanów  (spowiedź), a po
tem  w ściśle określony sposób, 
przeważnie połączony z czyn

nościami zewnętrznym i, w y
równywać swe winy zadość
uczynieniem (pokuta). W tak  
absorbującej form acji relig ij
nej, opierającej się w  swej isto
cie na czynnikach emocjonal
nych i wrażeniowych, na bodź
cach zewnętrznych, tradycy j
nych, obrzędowych i szablono
wych, z w yraźnym  pom niej
szeniem roli pierw iastków in
telektualnych — każde naw et 
drobne osłabienie form alnych 
przejaw ów tej ścisłej więzi s ta 
je się widoczne, rzuca się w  oczy 
i może być przedmiotem obser
wacji oraz oceny jako 'kryzys 
religijności czyli jako postęp 
laicyzacji.

Jest przy tym  zjawiskiem 
bardzo charakterystycznym , że 
hierarchia tak  zorganizowanego 
Kościoła, jakby niepom na na 
oświatową rolę chrześcijaństwa 
w' przeszłości (szkoły klasztorne 
w średniowieczu i ludowe szko
ły parafialne w  okresie refo r
macji) trw a uparcie przy za
chowaniu poziomu religijnego 
„w iejskiej“ , stanowiącej jego 
podstawową siłę i n ie  czyni chy
ba dostatecznych wysiłków dla 
w yrów nania tego poziomu w

górę, zgodnie z ogólną współ
czesną społeczną tendencją i 
ewolucją. Ten zaś p ły tk i i de
m onstracyjny charakter relig ij
ności przeważającej części spo
łeczeństwa w yraźnie sprzyja 
procesom laicyzacji, przy któ
rych często poważną rolę od
gryw ają względy u ty litarne i 
koniunkturalne.

Przeciw staw ny „model“ 
chrześcijaństwa, uwzględniaj ąc 
zamiast pierw iastków  emocjo
nalnych poważną rolę czynni
ków intelektualnych i koniecz
ność rozumowego oraz kry tycz
nego rozeznania i przysw oje
nia podstaw w iary i 'kultu, pod
kreśla świadomie podstawowe 
znaczenie płaszczyzny czysto 
duchowej w stosunkach między 
Bogiem-Duchem a duszą czło
wieka wierzącego. Bóg jako 
Duch N ieogam ięty i U niw er- 
salistyczny nie może być ucie
leśniony ani zespolony z żadną 
formą zew nętrznego realnego 
wyobrażenia, z żadnym  m iej
scem, czasem, w izerunkiem , bu 
dynkiem,obrzędem czy przed
miotem. Bóg jest zawsze i wszę
dzie, patrzy i ocenia nas osobi
ście sam, na każdym  m iejscu i
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puszcz w gęste wysokie traw y i osoki. Gdzie
niegdzie kępima gnidnikiem  pokryta zdaje się 
wyzywać nogi myśliwca, by je zdradliwie osu
wając się, w  nie zgruntowane trzęsawiska 
pogrążyć. Ówdzie woda na pozór czysta dłoń 
tw ą nęci, by zaczerpnąć; lecz po jej brzegach 
poznasz, że rudą przesiąkła, a barw a i woń 
do ust donieść nie pozwolą. U zgniłych palów, 
które starych łąk granice znaczyły, znajdziesz 
w próchnie wylęgającego się węża; na każdym 
źdźble traw ki uwieszonego komara, któren cię 
nudzi piosenką i otacza chm urą żądeł nieode- 
graną. Dziwnego kształtu  muchy, koniki, jak 
pył drobne stworzeńka, które na wiosnę wciąg- 
nione z tchnieniem  zabijają bydło, unoszą się 
tu  gromadami; to pojedyńczo, to w słupach 
ogromnych w irując w górę, kołysane w iatrem  
w ieczornym “.

Jako trzynastoletni uczeń pisze Kraszewski 
pierwszy swój utw ór — balladę KLASZTOR 
NA GÓRZE — który  świadczy o jego zdol
nościach literackich. Uczniem będąc nie jest 
bynajm niej pilny, dopuszcza się różnych prze
winień, nie uzyskuje promocji i zostaje za 
złośliwe zachowanie się podczas rozdania na
gród wydalony ze szkoły w  Lublinie. Po ukoń
czeniu gim nazjum  w Swisłoczy w stępuje na 
uniw ersytet w W ilnie i zapisuje się jednocześ
nie na wydziały literackie i medyczny. Z za
miłowaniem studiuje historię i uczy się języ
ków starożytnych, opracowuje na zaproszenie

Towarzystwa Przyjaciół Nauki w  W arszawie 
historię Polski i pisze równocześnie powieści, 
wyróżniające się podejściem realistycznym . 
Ten realizm  życiowy pozostanie cechą charak
terystyczną wszystkich dzieł tego najpłodniej
szego powieściopisarza polskiego wieku XIX.

Porw any hasłam i rewolucji 1830 roku, bie
rze żywy udział w  Pow staniu Listopadowym 
i zostaje aresztow any w  grudniu tegoż roku 
wraz z nauczycielem swoim i przyjacielem  
Hipolitem Klimaszewskim. Zwolniony z w ię
zienia w  m arcu 1832 roku, pisze do domu. 
,,Dziś dla mnie dzień pam iętny na całe życie. 
Prawdziw ie teraz można powiedzieć, że opieka 
Boska nade m ną niezasłużona spoczywa. Zwró
cono mnie na łono rodziny, do której serce 
moje wzdycha...“

Zmuszony jednak pozostać w Wilnie, od
daje się nadal studiom  naukowo-historycznym  
i pisze opowiadania i artykuły, „budując fun
dam enty pod swoją przyszłą sław ę“. W tym 
pierwszym  okresie wileńskim  dojrzewa jego 
talent pisarski, ogarniający — podobnie jak 
Balzak — wszystkie w arstw y i stany społecz
ne, szlachtę, mieszczan i chłopów „nie zmyślo
nych, sielankowych, ale prawdziwych z ich 
niedolą, trudem  i uciem iężeniem “. Do powieści 
swoich „wprowadza życie istotne“ (Chmielow
ski), opisuje szczegółowo postacie konkretne, 
wychodząc z założeń techniki realistycznej. 
W latach popowstaniowych taką daje charak-

o każdym  czasie. Logiczną kon
sekwencją takiej postawy są 
Kościół i religia, pozbawione w 
zasadzie elem entów  zew nętrz
nych i form alnych. Stosunek 
Boga do człowieka i człowieka 
do Boga przebiega tu  w  sposób 
wyłącznie duchowy, bezpośred
ni i niewidoczny, bez w arunku
jących przepisanych form  lub 
czynności. W yłączną normą po
stępow ania są bezpośrednie na
kazy i nauki Pisma Św., a ziem 
skim  sędzią uczynków jest w y
łącznie w ierzące i odpowiednio 
uczulone sum ienie każdego in 
dywidualnego chrześcijanina. 
Taki „o tw arty“ system  daje 
jednostce dużą swobodę przy 
jednoczesnej wielkiej świado
mej odpowiedzialności. To kapi
talne w  swym  znaczeniu u ję
cie uwzględnia i podkreśla za
sadniczą rolę wolnej (w ziem
skim  rozum ieniu) jednostki, jej 
duszy i umysłu, wym agając od 
niej tym  sam ym  wysokiego po
ziomu m oralnego i in telektual
nego, oraz autom atycznie sprzy
jając podnoszeniu tego pozio
mu. A więc tak ie  chrześcijań
stwo przyczynia się do rozwo
ju ogólnej świadomości i ko

rzysta niejako autom atycznie 
(lub powinno korzystać) ze 
wzrostu ogólnej oświaty i w y
kształcenia. Religijność więc 
staje  się spraw ą osobistą czło
wieka. Kościół, jako organiza
cja, i religia, jako filozofia, sta
ją się tylko elem entam i pomoc
niczymi: nauczają i pomagają, 
ale nie posiadają żadnych cech 
nadprzyrodzonych, przyw ilejów  
boskich lub upraw nień sędziow
skich. Kościół służy człowieko
wi, aby człowiek służył Bogu 
(nie zaś Kościołowi).

Przy takim  ujęciu istoty 
Kościoła i religii — religijność, 
jako służba Bogu, może być i 
często jest zew nętrznie niedo
strzegalna, gdyż pozostaje prze
de wszystkim  w  sferze intencji, 
myśli i ducha, n ie  wym aga w  
zasadzie żadnych określonych 
czynności, ceremonii lub form, 
będąc pryw atną i w ew nętrzną 
spraw ą jednostki; takiej re li
gijności n ie  w arunkuje  żaden 
kult społeczny czy zbiorowy. 
Nie oznacza to  jednak bynaj
mniej, że wśród ludzi, tak  wie
rzących, nie istnieje lub nie po
winna istnieć spójnia społecz
na i pragnienie zbiorowego „da

w ania świadectwa praw dzie“ . 
Owszem, niejednokrotnie łącz
ność ta  jest silna, jednak jest 
ona zjawiskiem w tórnym  i ubo
cznym: jest wynikiem  w iary  a 
nie w arunkiem  w iary; sprow a
dza się do uczuć braterstw a 
między członkami wspólnoty, 
a szacunku i uznania d la jej na
uczycieli.

S taje się przeto zrozum ia
łe, że odnośnie takiej form acji 
religijnej postęp laicyzacji czy 
kryzys religii n ie  może być 
określany wyłącznie w  oparciu 
o ocenę widocznej więzi między 
Kościołem a ludźmi. Tu okre
ślenie stopnia tendencji rozpa
dowej jest praktycznie bardzo 
trudne lub wręcz niemożliwe, 
gdyż sięgać musi w dziedzinę 
sum ień i dusz,

Że na problem  ześwieccze
nia należy inaczej patrzeć w 
społeczeństwach katolickich a 
inaczej w  protestanckich, o tym  
chyba dostatecznie świadczą 
znane fakty, że m im o pozornej 
oziębłości religijnej (niezapeł- 
nione kościoły) np. w  Szwecji, 
Norwegii czy Danii, k raje  te  
pod względem moralności i e ty 
ki chrześcijańskiej stoją wciąż
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terystykę masy szlacheckiej: „Oto ludzie, dla 
których książki, jeśli je wreszcie kupią, są pc 
większej części czymś w  rodzaju sprzętu sa
lonowego trzym anego dla przyzwoitości w  w iel
kim poszanowaniu, bo bez rozcinania kartek... 
ludzie, którzy lubią przede wszystkim  jeść, 
pić, grać w  karty, podróżować do wód, słowem 
bawić się, tylko bawić, a nie rozm yślać“.

Wśród powieści Kraszewskiego rozróżnić 
możemy kilka cykli o odmiennej treści. Na 
pierwszy plan w ysuw ają się powieści chłop
skie, w  których autor opisuje „walkę o byt 
najuboższej części społeczeństwa naszego... 
Choćby legalnie rozstrzygniętą została sprawa 
ludu, nierychło społeczność sam a się nią zaj
mie i do serca ją  weźm ie“. Pierw szą ludową 
powieścią tego rodzaju jest powieść ULANA — 
historia dziewczyny wiejskiej uwiedzionej 
przez „panicza“ z d w o ru 'i kończącej samobój
stwem z rozpaczy po ożenieniu się uwodzi
ciela — jakby groźne ostrzeżenie rzucone dzie
dzicom. Drugą powieścią ludową Kraszew skie
go jest OSTAP BONDARCZUK — typ uświa
domionego chłopa, bezdomnego sieroty, który 
po wojnie 1812 roku dopomaga hrabiem u do 
odnalezienia zakopanego ze skarbam i kufra, 
zostaje przez wdzięczność w ysłany na studia 
m edycyny za granicę razem z bratankiem  h ra 
biego, po powrocie zaś potraktow any przez 
hrabiego jako jego podwładny chłop i w ygna
ny z pałacu, gdyż „z podłego rodu nic poczci

wego nie w yjdzie“. Podczas panującej we wsi 
epidemii cholery, powodowany miłością h ra
bianki do siebie, Ostap wybawia od śmierci 
nie tylko swoich bliskich, lecz śpieszy ocalić 
życie starem u hrabiem u: — Dokąd? — pyta 
się go brat. — Do dworu. — A ty tam  po 
co? — Ratować go. — Kogo, pana, k tóry  nas 
ciemiężył, co dał wym rzeć wpół z głodu, wpół 
z choroby? Jego?“

Ostatnie karty  książki ukazują nam Ostapa 
w małej chatce, gdzie jako dobroczyńca ludu 
leczy ziołami i służy ludziom radą. Pod tym  
względem Ostap jest prototypem  Judym a 
z „ludzi bezdomnych“ Żeromskiego.

Do cyklu powieści ludowych należy utw ór 
BUDNIK, który zawiera przytoczony powyżej 
malowniczy opis puszczy. „Budnicy byli to 
Mazurzy, więc zapewne Polacy dawno przybyli 
i zamieszkali w lasach, trudniący się wyrobem  
smoły, potasu. Ludzie wolni i dum ni“ . B ar
tosz, bohater powieści, m a charakter niezłom 
ny, szlachetny, lecz niesprawiedliwość społecz
na doprowadza go do zabójstwa“.

Najpiękniejszą powieścią tego cyklu jest 
HISTORIA KOŁKA W PŁOCIE. Kraszewski 
przedstaw ia tu  z jednej strony próżniactwo 
i nieludzki stosunek szlachcica do chłopa: 
„Szlachta uważała chłopów za odrębne jakieś 
plemię pochodzące od Chama — to nie ludzie... 
Chłop widocznie stworzony został przez sa
mego Boga z przeznaczeniem tego, co znosi;

jeszcze nieporównanie wyżej, 
m imo że one również (a może 
naw et one szczególnie) pozosta
ją pod ujem nym  w pływem  no
woczesnej konsum pcyjnej i u ty 
litarnej cywilizacji.

Na czym dzisiejsi socjolo
gowie (ateiści i katolicy) opiera
ją swe wnioski o postępującej 
laicyzacji w  Polsce? Głównie na 
obserwacji, że mniej ludzi cho
dzi do kościoła, (bierze udział 
w ceremoniach i przestrzega 
szczegółowych i kazuistycznych 
norm  kościelnych.

Czy jednak taka  kw alifika
cja obserwowanych zjaw isk jest 
praw idłowa i słuszna? Czy ozię
bienie zew nętrznych form  reli
gijności jest identyczne z odej
ściem od wszelkiej w iary  w  Bo
ga? Co praw da form alistyczna 
doktryna katolicka, żądna peł
nego rządu dusz, sum ień i 
uczynków ludzkich, sprzyja ta 
kiem u (rozumowaniu, twierdząc, 
że ludzie, którzy nie w ypełnia
ją nakazanych praktyk, autom a
tycznie odeszli od Kościoła, a 
tym  sam ym  od Boga.

A jednak  w ydaje mi się, że 
zarówno te  czynniki kościelne 
jak  i niektórzy świeccy socjo

logowie (jedni ze smutkiem, 
drudzy z radością) „wrzucają dc 
jednego w orka“ ludzi zupełnie 
różnych, czyniąc jednym  i d ru 
gim krzyw dę oraz wypaczając 
praw dziw y obraz sytuacji. Al
bowiem wśród tych, którzy 
pod wpływ em  postępu oświaty, 
w zrostu świadomości umysło
wej lub w łasnych doznań za
przestają (częściowo lub cał
kowicie) zew nętrznych praktyk 
religijnych, są zarówno tacy, 
którzy rzeczywiście zatracili 
w iarę w  Boga, jak  i tacy, któ
rzy świadomie przenoszą swój 
stosunek do Boga w sferę czy
sto duchową, albowiem wyciąg
nęli logiczny wniosek, że ogrom 
idei chrześcijańskiego Boga nie 
może wym agać małostkowych i 
zew nętrznych przejaw ów kultu  
i czci. Osobiście nie odważyłbym 
się ocenić, k tórych jest więcej; 
nie czuję się do tego powołany 
i sądzę, że żadna najbardziej 
precyzyjna i „chytra“ ankieta 
nie odzwierciedli stanu  dusz 
ludzkich i intencji ich postępo
wania.

Sytuacja jest tym  tragicz
niejsza i sm utniejsza, że naw et 
te  czynniki, k tórym  powinno za

leżeć na podtrzym aniu u  innych 
w iary w  Boga, przez swą ka- 
zuistykę, form alizm  i spłycenie 
pojęcia w iary, spraw iają, że 
wielu ludzi częściowo z braku 
świadomości a częściowo siłą 
bezwładu przestają sami uw a
żać się za chrześcijan.

Czy w  tym  stanie rzeczy sy
tuacja dziejowa nie narzuca 
świadomym wyznawcom Chry
stusa m isji zatroszczenia się o 
tych, którzy z różnych subiek
tyw nych lub obiektyw nych 
przyczyn dochodzą do wniosku, 
że wzajem ny stosunek między 
nimi a Bogiem przebiega nie w  
sferze zewnętrznej lecz w  pła
szczyźnie czysto duchowej? P ro
ces wew nętrzny, jakiem u pod
legają ci ludzie, nie jest ani pro
sty ani gwałtowny, ale na pew 
no jest niezw ykle złożony, stop
niowy, bolesny i trudny. Ci lu 
dzie często długo stoją na roz
drożu, zdezorientowani. Skądś 
odeszli, coś porzucili; w ydaje 
im się, że krok ten  zakliza z 
im się, że k rok  ten  nakazuje im 
sum ienie i rozum, ale n ie  w ie
dzą, dokąd m ają iść. Czy p ro 
testantyzm  nie ma tu  żadnej ro
li do spełnienia?

OBSERWATOR

2 5 7



inaczej jakby to znosił — jakżeby wytrzym ał, 
czego my ludzie dziesiątej części znieść byśmy 
nie potrafili“ . Szlachcie przeciwstawia autor 
pracowitość, prawość i pilność chłopa często 
umiejącego czuć gorąco, chociaż nikt tego nie 
widzi, i obdarzonego zdolnościami. Sachar, 
chłopiec wiejski, jest urodzonym artystą, m u
zykiem, przebyw ającym  w świecie wyobraźni, 
pochłoniętym  melodią. Na jego istotnym  ta 
lencie n ik t się nie poznaje, ludzie nazywają 
go głuptaskiem . — Jest on prototypem  ,,Janka 
M uzykanta“ H. Sienkiewicza oraz innych opo
wieści o grajkach wiejskich.

Pod wpływem  pozytywizmu w pięćdziesią
tych latach w. XIX Kraszewski pisze powieści 
obyczajowe, w  których charakteryzuje dwa 
zgoła różne środowiska: uczciwych ludzi pracy, 
chłopów, kupców, przemysłowców, rzem ieślni
ków, dążących do utrzym ania rodziny, i podu
padłą szlachtę i arystokrację, pełną uprzedzeń 
rodowych, próżnych i niezdolnych do poży
tecznej pracy. Powieść ZADORA ukazuje nam  
postać syna chłopa, wykształconego, pracowi
tego, w końcu zostającego sekretarzem  Kołłą
taja, k tóry  m u za zasługi nadaje szlachectwo. 
W powieści ZŁOTE JABŁKO Kraszewski daje 
w yraz niechęci wobec chciwych i niesum ien
nych obszarników. „W tych rodzinach — pisze 
autor powieści MOGILNA — tkw i przekona
nie, że bogatym i być muszą, że im życie po
winno się snuć, jak snuło. Dlatego często aż 
ponad brzeg przepaści się posuwają nieśw ia
domi niebezpieczeństwa... ci ludzie nie m ają 
zmysłu ani pracy, ani konserwacji m ienia: ich 
przeznaczeniem  trwonić... Między nimi a tw ar
dymi warunkam i powszechnej egzystencji nie 
ma żadnego związku, są to jakby cienie prze
szłości — innej epoki, która wymrzeć musi 
bezpotom nie.“ Podobnie w  powieści MORITU- 
RI, k tórą Chmielowski uważa za ,,należącą do 
na j znakomitszych utworów Kraszewskiego“,
autor dowodzi, dlaczego musi nastąpić rozkład 
wielkiego rodu: naw et najszlachetniejsi ludzie 
tej grupy są zupełnie bezużyteczni.

Pom ijam y powieści Kraszewskiego poświę
cone ruchowi powstańczemu lat 1861— 1863. 
Są to „nie najlepsze“ z utworów autora, za
równo z powodu zmiennego stanowiska do ru 
chu zbrojnego, raz sympatyzującego z nim, 
drugi raz potępiającego, jak i powierzchowne
go traktow ania historii.

To samo należy powiedzieć o niektórych 
utw orach autora z ogromnego cyklu powieści 
historycznych. W ciągu ostatnich 10 lat życia 
(od 1876 do 1886) Kraszewski napisał 29 po
wieści z dziejów Polski w 76 tomach. Wśród 
nich najlepsze są: znana powszechnie STARA 
BAŚŃ, kreśląca obraz Polski pogańskiej, HRA
BINA COSEL, BRÜHL i inne. Wcześniejsze 
powieści historyczne często nie opierają się 
na głębszych studiach dziejów, charakteryzują 
ogólnikowo i powierzchownie epokę lub idea
lizują osoby, jak np. króla Kazimierza Wiel
kiego (KRÓL CHŁOPÓW). Odnosi się to także 
do Reform acji XVI wieku, k tórą porusza K ra
szewski w powieści POWRÓT DO GNIAZDA, 
pozbawionej „głębszej historycznej dokumen-

tacji“ . Przedstaw ia ona młodego szlachcica, 
który  studiując na uniw ersytecie w !W itten- 
berdze, dla miłości do młodziutkiej Niemki 
odstępuje od w iary katolickiej, po powrocie 
zaś do domu powraca do katolicyzmu.

W związku z tą powieścią „w yznaniow ą“ 
Kraszewskiego musim y nadmienić, że stano
wisko jego religijne było chwiejne i nieokreś
lone. Stwierdzić możemy jedynie następujące 
fakty. W Rzymie będąc powieściopisarz został 
przyjęty przez papieża Piusa IX na w łasną 
prośbę. Audiencja ta spraw iła jednakże na 
Kraszewskim piorunujące wrażenie: papież 
zgromił i potępił autora za to, że „ośmielił się 
wywyższać chłopów, krytykow ać księży, a ry 
stokrację i władzę carską od Boga ustanow io
ną“, że w ystąpił w obronie „nowej ery i b ra 
terstw a wszystkich stanów “. W skutek tej 
ostrej nagany papieża Kraszewski do końca 
życia pozostał antyklerykałem  i przed śm ier
cią swoją nie żądał księdza.

W tece jego znaleziono następujący wiersz, 
napisany w San Remo:

Nie mieć nad głową dachu ni kąta na z iem i, 
Być ściganym złoczyńcą, iczgardzonym tułaczem, 
Przybłędą się nazywać pomiędzy sw ojem i ,
Zaczynać dzień od jęku,  a kończyć go płaczem,
Na próżno żebrać pracy i błagać spokoju, 
Szyderstwam i być gnanym, smaganym potwarzą, 
Zwyc iężonym  bez walki, pobitym  bez boju —
Takim  dziś losem Boże w yroki mnie karzą...
A le mocen i w ielk i Pan stoi nad światem.
I dał moc katom, aby po serca ich próbie 
Niewinnych łez się pomścić nad bez serca ka tem  — 
Zemstę za okrucieństwa pozostawił sobie.

ERRATA

Do artykułu „Pisarze lużycko-serbscy pod względem  
w yznaniow ym “ z 9 num eru „Jednoty“ wkradły się n a 
stępujące błędy:
str. 203, kolum na środkowa, 18 w. od dołu, w ydruko
wano: „będącej sw ego rodzaju ekum enicznym  zw iąz
kiem  czeskich K ościołów  ew angelickich...“ zam iast: 
„będącej św ieckim  zrzeszeniem  ew angelików  w szystk ich  
w yznań“
str. 205, kolum na lew a, 1 w. od góry, w ydrukow ano: 
„(w łaściw ie tylko tłum aczy z języka n iem ieckiego) było  
146“ zam iast: „(w łącznie z tłum aczam i z języka n ie 
m ieckiego) od połow y XVII w. do końca XIX w. było  
146, (o których jest w zm ianka w  m ojej książce)“ 
str. 205, kolum na środkowa, 16 w . od góry, w ydruko
w ano: M erćin — N jechorński zam iast M afćin N o 
w ak — N jechorński
str. 205, kolum na prawa, 7 w. od góry w ydrukow ano:
M. N ornik zam iast: M. Hornik
str. 205, kolumtna prawa, 8 w. od góry w ydrukow ano: 
Libśa, zam iast: Libś
str. 205, kolum na prawa, 10 w. od góry w ydrukow ano:
J. Cesia, zam iast: ĆensLa
str. 205, kolum na prawa, 20 w. od góry wydrukow ano: 
K ubaśek, zam iast Kubaszec
str. 205, kolum na prawa, 16 w . od dołu w ydrukow a
no: Krjemar, zam iast Krjećmar
str. 205, kolum na prawa, 7—8 w. od dołu wydrukowano: 
„satyrycznym  poetą zaś jest dyrygent J. W inar“ za- J 
m iast: „satyrycznym  poetą jest dyrygent J. Winar — 
w szyscy  k atolicy“.
str. 205, kolum na prawa, cały ostatni akapit w ydruko
wano: „Pobieżny ten  przegląd w yraźnie w skazuje, że 
w inniśm y na naszych najbliższych sąsiednich pobra
tym ców  i w spółw yznaw ców  pam iętać i  w spierać ich  
w  m iarę naszych m ożliw ości“ , zam iast: „Pobieżny ten  
przegląd w yraźnie w skazuje, że w inniśm y o naszych  
najbliższych sąsiednich pobratym cach i w spółw yznaw 
cach pam iętać i w spierać ich w  m iarę naszych m ożli
w ości, zw łaszcza na polu nauki, filologii i w spólnych  
przekładów z literatury pięknej“ .
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Co piszq inni?

„Sobór a protestantyzacja”
W 36 num erze „Argum en

tów “ z dnia 9 września br. 
znalazło się kilka artykułów  
poświęconych sprawom pro
testantyzm u i katolicyzm u w 
obliczu zbliżającego się Sobo
ru  W atykańskiego. Jeden z 
tych artykułów  — „Sobór a 
protestantyzacja“ —• pióra 
Stanisław a Markiewicza, oma
wia wzajem ne stosunki Koś
ciołów protestanckich i kato
lickiego oraz zmiany jakie za
szły w tych stosunkach w o- 
statnich czasach, podkreślając 
rozszerzenie się kontaktów  e- 
kum enicznych i teologicznych.

„W istocie rzeczy — pisze 
autor — jednak tylko prote
stanci pozostają przy swoim, 
natom iast katolicy podejm ują 
próby naginania swej doktry
ny do protestanckiej“. Z cze
go to wynika? „W katolickiej 
doktrynie — czytamy dalej — 
najbardziej rażące — również 
dla św iatlejszych katolików — 
jest to wszystko, czego prote
stanci nie uznają już od cza
sów Reformacji. Chodzi tu  
m.in. o prym at i nieomylność 
papieża, ku lt świętych^ ślepą 
dyscyplinę kościelną, itd .“ U- 
ważają oni (protestanci), że 
«katolicy będą się staw ali co
raz bardziej protestanccy, a nie 
na odwrót. Jest rzeczą in tere
sującą, że Kościół rzym sko-ka
tolicki nie odrzuca tej płasz
czyzny zbliżenia i od pewnego 
czasu poddaje rewizji swe po
glądy na protestantyzm , pod
czas gdy ten  ostatni nie zmie
nił swych negatyw nych poglą
dów na katolicyzm  w  jego o- 
becnym kształcie. Zm iana sto
sunku Kościołów protestanc
kich do Kościoła rzym skoka
tolickiego (...) wywołana jest 
więc katolickim, a nie prote
stanckim  „rew izjonizm em “»..

Następnie au tor omawia 
kwestię, którą często porusza
ją  teolodzy katoliccy, jakoby 
przyczyną w ielu nieporozumień 
między protestantam i a Rzy
mem było nieuzgodnienie teo
logicznej terminologii. W w y
jaśnieniu tej spraw y M arkie
wicz pisze: „Oczywiście, zbli

żając się do protestantów, Koś
ciół rzym skokatolicki stara  się
0 stw orzenie wobec swych w ier
nych wszelkich pozorów, iż dok
try n y  swej n ie  zmienia; w tym  
celu stosuje od pewnego czasu 
swoistą m etodę in terpretacji 
tych dogmatów i struktur, k tó
re dla protestantów  są nie do 
przyjęcia. Próbką tej m etody 
mogą być w yjaśnienia kardy
nała Bea, k tóry  w  swym prze
mówieniu wygłoszonym w Tü
bingen (NRF) w m aju  br. po
wiedział, iż powodem wielu nie
porozum ień między teologami 
katolickim i i protestanckim i 
jest nieuzgodnienie teologicznej 
term inologii“ .

W tymże Tübingen kardy
nał Bea poruszył spraw ę do
gm atu o nieomylności papie
ża, tw ierdząc, że obecnie w 
Rzymie dogm at ten  rozum iany 
jest nie jako dążenie do abso
lu tnej władzy, lecz jako diako
nia, czyli „służenie Kościołowi
1 ludziom “. „,A więc — pisze 
autor artyku łu  — coś, co pro
testanci zawsze głosili. Zwróć
m y tu uwagę na to, że term in 
„nieom ylność“ przez poprzed
ników Jana  XX III był rozu
m iany zupełnie inaczej.“

K ardynał Bea poruszył też 
spraw ę ku ltu  Marii, udziela
jąc w yw iadu austriackiej K a
tolickiej Agencji Prasowej — 
„K athpress“. „Bea powoływał 
się tu ta j na au tory tet reform a
torów — L utra i Kalwina — i 
dowodził, że zarówno jeden jak 
i drugi czcili ją. Trzeba w tym  
m iejscu podkreślić — czyta
m y w artykule — że kilka lat 
tem u było rzeczą nie do pomy
ślenia, aby wysoki dostojnik 
Kościoła rzym skokatolickiego z 
szacunkiem powoływał się na 
tysiąckroć już w yklętych przy
wódców Reform acji“.

W tymże wywiadzie k a r
dynał przyznał, że Kościół 
rzym ski nie kw estionuje tego, 
że w  pewnym  okresie „zostały 
popełnione błędy m oralne przez 
niektórych członków Kościoła. 
Więcej naw et: ustosunkow ując 
się do Reformacji, Bea pod
kreślił, że „Konieczne były

liczne i ważne reform y“. W 
ślad za tym  dodał jednak, że 
Kościół nigdy nie błądził w 
dziedzinie praw d wiary, gdyż 
specjalna opieka Ducha św. — 
którego przecież protestanci nie 
kwestionują — chroniła go od 
tego“.

Pisząc w dalszym ciągu o 
nieuzgodnionej term inologii te
ologicznej, która to  rzekomo 
jest powodem wielu nieporozu
mień między Rzymem a pro
testantam i, Stanisław  M arkie
wicz przytacza fragm ent w y
danej w Polonii przez „Stu
dium Dom inikańskie“, książ
ki, której autorzy twierdzą, że 
zarówno protestanci, jak  i ka
tolicy zgodni są co do potrze
by reformy, z tym, że pierwsi 
opowiadają się ,za „reform ą 
Kościoła, a drudzy za „reform ą 
w Kościele“.

Biskup Kościoła anglikań
skiego, M ervyn Stockwood, o- 
świadczył natom iast, że „zjed
noczenie chrześcijan może być 
wynikiem  nie zmiany doktry
ny, ale jedynie zmiany pod
staw “. Ten pogląd poparło k il
ku przywódców protestanckich, 
wychodząc ze słusznego zało
żenia, że zmiana doktryn re li
gijnych nie jest podstawowym 
i koniecznym w arunkiem  jed
ności.

„Jest rzeczą charakterystycz
ną — pisze autor — że jakkol
wiek pod względem tradycji 
dogmatyki religijnej, obrzędów 
i s truk tu ry  hierarchicznej ka
tolicyzm jest bliższy praw osła
wiu niż protestantyzm ow i — to 
jednak porozumienie osiąga 
łatwiej z tym  ostatnim . Nie 
jest wykluczone, że następuje 
to pod ciśnieniem integracyj
nych dążeń zachodnich państw  
kapitalistycznych. Skłócenie ka
tolicyzmu z protestantyzm em  
jest istotną ideologiczną prze
szkodą na drodze do integracji 
polityczno-ekonomicznej, pod
czas gdy osiągnięcie jedności 
między katolicyzm em  a p ra
wosławiem nie stanowi palą
cej potrzeby, gdyż kraje kapi
talistyczne, w  których praw o
sławie jest w yznaniem  panu
jącym, odgrywają w  tzw. świę
cie zachodnim rolę m argineso
w ą.“ I tak  np. przedstawiciele 
i reprezentanci kościołów e- 
wangelickich złożyli w izyty Ja 
nowi XXIII, podczas, gdy żaden

259



zwierzchnik Kościoła prawo
sławnego dotąd tego nie uczy
nił. Odnosi się to też do w y
słania obserwatorów i w ysłan
ników na Sobór. Wśród zapro
szonych im iennie przedstaw i
cieli niekatolickich wyznań 
znajdują się trzej protestanci: 
Roger Schutz, Max Turian i 
Oskar Cullmann, nie m a na
tom iast ani jednego przedsta
wiciela prawosławia.

Równie powściągliwie w 
stosunku do Rzymu, jak  i So
boru, zachowują się baptyści. 
Jednak „Baptist W eekly“ o wi
zycie zwierzchnika Kościoła 
prezbiteriańskiego w Szkocji — 
Craiga, (znanego ze swych an
tykatolickich przekonań) u J a 
na XXIII, w yraził się pozytyw
nie i tak skomentował: „W Koś
ciołach ekumenicznych d r Cra- 
ig jest osobistością bardzo ce-

Synod W aldensów, najlicz
niejszej grupy protestantów  
włoskich, w specjalnej odezwie 
zwrócił się do wszystkich 
współwyznawców Kościoła w 
spraw ie soboru watykańskiego. 
Na w stępie synod zw raca uw a
gę swoich w iernych, że stosun
ki między Kościołem rzym sko
katolickim  a innym i Kościołami 
niew ątpliw ie zm ieniły się o ty 
le, że wyczuwa się w pewnym  
stopniu w zajem ny szacunek i 
zrozumienie. B raterski duch, 
ogarniający odpowiedzialnych 
mężów Kościoła po obu stro 
nach napawać m usi wszystkich 
radością. P rotestantów  cieszy 
nade wszystko fakt, że wielu 
katolików ogarnęła szczera tę 
sknota za jednością i dążenie 
do dochowania wierności Sło
wu Bożemu.

Mimo tych pocieszających 
przejawów, stw ierdza synod, 
tylko form a obcowania się zmie
niła, ale podział został w  grun
cie rzeczy ten  sam. I tu odezwa 
cy tu je  uchwałę synodu z r. 1958: 
„Na polu zasad w iary i mnoże
nia coraz to  now ych dogmatów, 
m usim y dziś w yrazić jasne

nioną. Nie jest on na pewno 
człowiekiem ustępstw  doktry
nalnych, ale będzie on na pew
no skłonny do zawarcia przy
jaźni z tym i chrześcijanami, z 
którym i nawiązać będzie mógł 
dialog“.

Na zakończenie artyku łu  au
to r podkreśla, że „procesom 
zbliżenia między katolicyzmem 
a protestantyzm em  towarzyszą 
inicjatyw y zjednoczeniowe w 
łonie licznych, dotychczas n ie
zależnych od siebie grup pro
testanckich“. A prym as Koś
cioła anglikańskiego, Ramsey, 
podczas pobytu  w Grecji oś
wiadczył, „iż anglikanie w  ce
lu pokonania rozbieżności, 
dzielących Kościoły rzym sko
katolicki i prawosławne, goto
wi są odegrać rolę m ediato
rów “.

„nie“ w  stosunku do oświad
czeń dogm atycznych o najw yż 
szym kierow nictw ie Kościoła, 
wykonyw anym  przez papieża; 
dalsze „nie“ do sta le  w zrasta
jącego ku ltu  M arii Panny, je 
szcze raz „nie“ do wszelkiego 
rodzaju przesądów i na koniec 
„nie“ do cichego utożsam iania 
Kościoła z K rólestw em  Bożym. 
(W ten sposób organizacja Koś
cioła rzym skiego uzurpuje  sobie 
tego rodzaju au to ry tet i władzę, 
iż skłania się więcej do dobre
go panow ania niż dobrej służ-
by).“

W dalszym  ciągu synod 
stwierdza, że nie wolno pro te
stantyzm ow i w  żadnym w ypad
ku zrezygnować z istotnych za
sad Reformacji tj. z uspraw ie
dliw ienia z w iary i z uznania 
Pisma św. jako jedynego źródła 
wiary. Słowo Boże musi pozo
stać najwyższym  autory tetem  
i jedyną norm ą w iary  i życia. 
„Nigdy nie możemy uznać za 
zgodną z Pismem  św. zasady, 
że dogmaty trzeba dalej rozw i
jać i tak  samo sprzeciw iam y się 
twierdzeniu, że urząd nauczy
cielski Kościoła (nie teoretycz

nie lecz praktycznie) więcej 
znaczy niż świadectwo Aposto
łów, k tóre to  świadectwo ma 
przecież być fundam entem  na
szej w iary“. Odezwa synodu 
cytuje tu  Reform owane W yzna
nie W iary z La Rochelle: „Po
niew aż Pismo św. jest podsta
wą wszelkiej praw dy (ono za
w iera wszystko, co potrzebne 
jes t dla służby Bożej i zbawie
nia), nie wolno an i ludziom ani 
aniołom niczego dodawać, opu
szczać lub zmieniać. Z tego w y
nika, że nic nie może się sprze
ciwiać Pism u św., ani stary  
zwyczaj, ani uchwała w iększo
ści, ani ludzka mądrość, a n ‘ 
wyroki, enuncjacje, ani sobory, 
w izje i cuda. W szystko to  razem  
i każde z osobna musi raczej ze 
zgody z Pismem św. czerpać ży
cie, kierunek i odnowę.“

Synod w yraża żal, że „nie
k tó re  przejaw y nietolerancji 
brutalnego ucisku w  pewnych 
.krajach do dziś dnia jeszcze nie 
ustały. Nieraz zapisuje się to na 
konto fanatycznych skłonności 
odnośnych narodów, jednakże 
dotąd nie zauważyliśm y oficjał - 
nego potępienia takich metod 
ze strony najwyższych przed
stawicieli Kościoła rzym sko- 
katolickiego.“

„Musimy się zupełnie do
kładnie zastanowić nad tym , co 
Kościół rzym sko-katolicki rozu
mie pod określeniem  „ekum e
niczny“. „Katolicki ruch eku
m eniczny“, k tó ry  odrzucamy, 
można opisać różnymi w yraże
niami, jednakże dogm atyczne 
założenia i cele, jakie się s ta 
wia, przy uwzględnieniu 
wszystkich niuansów pozostają 
te  same. Katolicki ruch ekum e
niczny określany jest w  oficjal
nych enuncjacjach wciąż je
szcze jako „wielki pow rót“ , in 
ni nazyw ają to  „zbliżeniem“ , 
jeszcze inni „włączeniem“ (in
tegracją). Jeżeli dziś ze strony 
katolickiej padają w yrazy uzna
nia dla zasad reform acyjnych 
jako na Biblii opartych, to jed
nak z tym  uznaniem  połączona 
jest taktyka, k tóra pragnie „od
łączonym braciom “ ponętnym

Stosunek protestantów włoskich 
do II soboru watykańskiego
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uczynić powrót do rzym skiej 
owczarni.“

„Chcemy być gotowi do n a 
szej własnej odnowy i do nowe
go ukształtow ania się, jeżeli to 
tylko jest niedwuznacznie w 
sensie i w duchu w ierności dla 
Słowa Bożego. Ale według na
szego niezłomnego przekonania 
nie wejdziemy na drogę do jed 
ności przez mądre, teologiczne

*

Ostatnio miało miejsce nowe 
w ydarzenie w tej dziedzinie. W 
sierpniu bieżącego roku w  Bie
rutow icach koło Jeleniej Góry 
odbył się drugi ekumeniczny 
kurs dla młodych działaczy 
kościelnych, który zgromadził 
przeszło 40 uczestników z róż
nych stron  kraju  i z różnych 
wyznań. Niestety, nie w szyst
kie ekum eniczni Kościoły były 
reprezentowane, co niekorzyst
nie odbiło się na składzie w y
znaniowym kursu, ale też po
zbawiło te  Kościoły korzyści, 
jakie ich młodzi członkowie mo
gli wynieść ze spotkania na 
Wangu.

Gościny udzieliła uczestni
kom kursu, jak  zawsze życzli
wie, Parafia Ewangelicko-Augs
burska „W ang“ z jej duszpaste
rzem, ks. Jerzym  Jajtem , w któ
rego rękach spoczywało adm ini-

obliczenia lub przez zręczną dy
plomację. Nie chodzi też o to, 
abyśm y — tu  i tam  — zadali 
^obie trud  stałego zbliżania s ’ 
do Pana Kościoła, Jezusa Chi 
stusa.“

,,Drugi w atykański sobór 
został zapowiedziany jako w e
w nętrzna spraw a rzym skie^ 
Kościoła. Będziemy z pilnością

*

stracyjine kierownictwo obozu. 
Kurs obejm ował dwa dw uty
godniowe turnusy, na których 
program  składały się: 1. w ykła
dy i dyskusje, 2. praca fizyczna 
przy przygotowaniu plebanii 
do generalnego rem ontu, 3. w y
cieczki.

Ogólny tem at kursu, k tóre
go kierow nictw o sprawował ks. 
Bogdan T randa brzm iał: Koś
ciół w7e współczesnym świecie. 
W ykłady zagadnień szczegóło
wych, w ynikających z główne
go tem atu  przeprowadzili oby
dwaj duchowni kierujący obo
zem, oraz zaproszeni w ykła
dowcy.

Ks. Jerzy Gryniakow z P io tr
kowa spędził na obozie 5 dni, 
w czasie których wygłosił sze
reg prelekcji, wywołując żywą 
dyskusję i szereg pytań. Ze 
szczególnym zainteresowaniem

śledzili każdą wypowiedź o spo
łeczności między Kościołami. 
Opierając się na oficjalnych w y
powiedziach, w ielkie nadzieje 
nie są usprawiedliwione. Nam 
pozostaje jedno do zrobienia: 
modlić się za Kościół rzymski, 
podobnie jak  za inne, ażeby sio 
dał odnowić przez Ew angelię.“

(r)

spotkał się wykład na tem at 
ateizmu, om awiający jego ge
nezę, główne kierunki i cechy 
charakterystyczne. W ysunął 
m.in. tezę o ateizm ie ukrytym , 
kryjącym  się pod pozorami re li
gijności, która jednak nie sięga 
głęboko i w rezultacie nie znaj
duje odzwierciedlenia w  życiu 
człowieka. Żywotnych spraw  
młodzieży dotknął w zagadnie
niu: ,,Konflikt pokoleń“ , który 
nie jest problem em  wyłącznie 
naszych czasów. Zawsze istnia
ła kwestia nieporozumień, tarć 
między starym  i nowym, tym  
nie mniej spraw a ta  ma dzisiaj 
specyficzne oblicze, k tóre w y
maga poznania i rozwiązania 
nie tylko ze strony starszego 
pokolenia, ale i pokolenia mło
dego, które musi mieć zrozu
m ienie dla przeszłości, a zwła
szcza nie może usprawiedliw iać 
się winą przeszłych czasów i 
pokoleń, ale z poczuciem włas
nej odpowiedzialności budować 
swoją przyszłość.

Nadzwyczaj interesujące 
były w ykłady br. A lfreda K u
rzawy z Kościoła Baptystów na 
tem at znaczenia życia religijne
go dla młodego człowieka. Cho
dziło o odpowiedź na pytanie: 
w co wierzyć, jak  i dlaczego. 
Osobny wykład poświęcony był 
znaczeniu Pisma Świętego dZa 
codziennego życia i w ew nętrz
nego rozwoju. Br. Alfred K u

MŁODA JED1SOTA

W A N G  1 9 6 2

n  uch ekumeniczny w naszym kraju zyskuje sobie coraz więcej 
-O- zwolenników. Niedawno jeszcze ograniczony zaledwie do wąs
kiego grona osób, kierujących Kościołami, i niewielu więcej ochot
ników, dziś toruje sobie drogę do szerokich rzesz wyznawców. 
Szczególnie żywe zainteresowanie dla ekumenii okazuje młodzież, 
która z całym zrozumieniem powagi zagadnienia traktuje ją jako 
dążenie konieczne w działalności Kościoła. Świadczą o tym bar
dzo poważne dyskusje, przeprowadzane przez młodych ludzi mię
dzy innymi przy okazji spotkań, lub konferencji, organizowanych 
przez Komisję Młodzieży przy Polskiej Radzie Ekumenicznej.
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rzaw a zapoznał też zebranych 
z głównymi zasadami baptyz- 
mu.

Jednym  z ekumenicznych 
założeń kursu było wzajem ne 
poznanie się członków różnych 
chrześcijańskich wyznań, co 
jest niezbędnym, podstawo
wym  czynnikiem  ekumenicznej 
współpracy. Żyjemy w swych 
grupach wyznaniowych i na 
ogół niewiele wiemy o innych 
chrześcijańskich wyznaniach, a 
jeśli wiemy, to najczęściej źle, 
jednostronnie i z uprzedzenia
mi. Dlatego program  przew idy
wał zapoznanie się z niektóry
mi wyznaniam i wchodzącymi w  
skład Polskiej Rady Ekum e
nicznej, poprzez prelekcje, któ
re wygłaszali członkowie da
nych wyznań.

Innym  spotkaniem  tego ty 
pu była w izyta ks. Stefana Bie
guna, proboszcza Parafii P ra
wosławnej w Jeleniej Górze. W 
form ie odpowiedzi na  staw iane 
pytania zapoznał obozowiczów 
z Kościołem Prawosławnym, 
który niedaw no przystąpił do 
Rady Ekumenicznej. Jest to  
najliczniejszy z nierzym sko-ka- 
tolickich Kościołów w naszym 
kraju, a wiem y o nim  stosun
kowo niewiele. Dlatego dobrze 
się stało, że za pośrednictwem  
ks. Bieguna można było naw ią
zać kontakt z braćm i praw o
sławnymi.

Ks. Jerzy Ja jte  przedstaw ił 
zagadnienie organizacji obozów. 
Mało kto, jeśli n ie  brał bezpo
średniego udziału w  organizo
waniu podobnych akcji, zdaje 
sobie sprawę, ile  czasu i wysił
ku kosztuje przygotowanie obo
zu, spraw ne jego przeprowadze
nie, a następnie jego zlikwido
wanie. Jest to  sprawa, wym aga
jąca szerszego omówienia, a 
także przygotowania tych osób, 
k tóre w przyszłości m iałybv 
zajmować się organizowaniem  i 
prowadzeniem  takich akcji.

Nieodłącznym czynnikiem  
wszelkich młodzieżowych im 
prez chrześcijańskich są studia 
biblijne. Gdziekolwiek mło
dzież zbiera się na  konferen
cjach, kursach, czy obozach, 
część swego czasu poświęca na 
biblijne studium . Jego głów
nym zadaniem jest odczytanie

Biblii w sposób, przem aw iający 
do współczesnego człowieka ję
zykiem zrozumiałym, aby mógł 
poznać, że adresowana jest do 
niego, że jej istotna treść może 
być twórczym elem entem, po
magającym w kształtow aniu 
postawy człowieka wobec o ta
czających go zjawisk, przygoto
wującym  go do rozwiązywania 
problemów, staw ianych przez 
życie. Tem atem  -tych studiów, 
prowadzonych przez ks. Bogda
na Trandę, były fragm enty 
I Listu Sw. Jana. Uczestnicy 
tych zebrań brali żywy udział 
w om awianiu tekstu i wspólnym  
z wykładowcą poszukiwaniu 
najważniejszych myśli.

Do nie planowanych, a 
z wielkim zainteresowaniem  
przyjętych atrakcji należały 
wizyty gości z zagranicy. N aj
pierw przybył, w tow arzystw ie 
ks. J. Gryniakowa, p. John 
Thiessen z Kanady, obecnie 
pracujący w  biurach Kościoła 
M enonitów w W iedniu. W y
głosił on prelekcję pt. ,,Mło
dzież menonicka w  akcji“ . By
ła ona tym  bardziej in teresu ją
ca, że w  naszym 'kraju n ie m a 
tego Kościoła, k tóry  razem  
z kwakram i zalicza się do Koś
ciołów pokojowych, to  znaczy 
tych, które z zasady odrzucają 
nie tylko możliwość rozwiązy
wania jakichkolwiek problemów 
drogą zbrojną, ale naw et od
rzucają służbę wojskową. Meno- 
nici tworzą bardzo niewielką 
grupę wśród w yznań chrześ
cijańskich, jednakże prowadzą 
ożywioną działalność i są szero
ko w świecie znani ze swej ideo- 
wej postawy i z niesienia chęt
nej pomocy tam, gdzie ludzkie 
nieszczęście jej potrzebuje.

Podobnie interesującą w i
zytę na obozie złożyła p. Irece 
W anderley z Brazylii. Po od
byciu studiów  ekum enicznych 
w Instytucie Ekumenicznym 
Chateau de Bossey koło Gene
wy, odbywała podróż po Euro
pie i między innym i zawitała do 
Polski, aby zapoznać się z w a
runkam i życia w k raju  socja
listycznym. Jest ona dyrektor
ką szkoły pedagogicznej oraz 
współpracowniczką ewangelic
kiego pisma. Z jej ust usłysze
liśmy o sytuacji, w jakiej znaj
duje się jej kraj, o trudnościach, 
z jakimi musi się borykać. Na

tym  tle  bardzo pozytyw nie za
rysow ała się rola Kościołów 
protestanckich, które stara ją  się 
w  realny  sposób wychodzić na 
spotkanie ludzkim  problem om  
i dążyć zarówno do podniesie
nia życia duchowego, jak  i do 
stworzenia ludzkich w arunków  
egzystencji. W dużej m ierze 
dzięki tem u zyskują coraz w ię
cej wyznawców, stale  powstają 
nowe placówki, a istniejące 
bardzo szybko się rozrastają.

Uczestnicy kursu wykonali 
również szereg prac, przygoto
wując lokal przez siebie zajmo
w any do mającego w najbliż
szym czasie nastąpić general
nego rem ontu. Nie wym agały 
one w większości kwalifikacji, 
lecz jedynie dobrych chęci i 
nieobaw iania się brudu, z któ
rego zresztą można było się na
tychm iast po zakończeniu pra
cy dokładnie umyć. Jak  ta  p ra
ca wyglądała mogą czytelnicy 
przekonać się z zamieszczonych 
w N r 9 wspomnień, p t. „Ogni
sko“.

Lato tegoroczne nie było, 
niestety, udane pod względem 
pogody. Tym niemniej dało się 
wykroić kilka dni pogodnych 
dla odbycia szeregu a trakcy j
nych wycieczek na  Śnieżkę, 
wzdłuż grani Karkonoszy, do 
Gór Sokolich, a naw et do stre 
fy konwencyjnej w  Czechosło
wacji.

Relacja z obozu nie byłaby 
pełna, gdyby nie wspomnieć o 
codziennych nabożeństwach 
wieczornych w kościółku Wang. 
W nastro ju  ciszy starej, drew 
nianej św iątyni zbierali się mło
dzi ludzie na  m odlitwę i dla 
w ysłuchania krótkiego rozm y
ślania. Ten codzienny akcent 
stanow ił niezapom niane przeży
cie, kierując myśli ku tem u, co 
nieprzem ijające, ku wieczności 
i ku dobrem u Dawcy wszelkich 
dobrych darów.

Okazuje się, że w brew  oba
wom, obóz tego rodzaju, jaki 
odbył się na Wangu, ma swoje 
niezaprzeczone walory, staw ia
jące go zdecydowanie ponad 
obozami o charakterze czysto 
wypoczynkowym. Niech o tym  
świadczą zamieszczone poniżej 
w yjątki z listów, pisanych przez 
uczestników po opuszczeniu 
obozu.

Ks. B. T.
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Z L I S*T ó y j
„Jiuż trzynaście dn i m inęło od 

chwili, kiedy opuszczaliśm y gościn
n e  m ury  plebanii „Wan-g”. Czter
naście  dni spędzonych we w spól
nym  gronie na obozie na długo po- 
izositaną w  naszej pam ięci. K iedy
kolw iek  się spotkam y, zawsze w spo
m inam y te  chwile, spędzone w  obo- 
izie, lub  n a  wycieczkach. P róby n a 
szego chóru  kościelnego poprzedza
m y repertua rem  pieśni obozowych... 
p rzy  czym jest zawsze bardzo w e
soło. Są chwile, że na skutek  
w spom nień łzy kręcą się w oczach. 
W niedzielę, 5 sierpnia, na  nabo
żeństw ie p ierw sza p ieśń  była „Kiedy 
ran n e  w sta ją  zorze”... p ierw sze n a
bożeństwo znowu u nas i n a  przy
w itanie pieśń  obozowa, śpiew ana co 
rano. Siedzieliśm y w  kościele, ale 
myśli nasze były w  Bierutow icach. 
Każdy m iał przed oczam i w idok ja 
dalni, iSitoły usitawione, po traw y 
i licznych uczestników. Ja  w  m y
ślach przechodziłem  każde krzesło 
i każdego uczestnika.”

K.

„Dni spędzone na  W angu pozo
staną na długo w m ej pam ięci. 
Z najw iększą przyjem nością w spo
m inam  w ieczory przy  w spólnym  
śpiewie i w szystko to  z persp ek ty 
wy czasu w ygląda jak  bajka, k tórą 
by człowiek chciał raz jeszcze u sły 
szeć, a już, niestety, nie może. Tak 
też 'te dnie, k tó re  ta k  szybko m i
jały, a te raz  szybko się oddalają , 
w pamięci meij nie zanikają, a w ręcz 
odw rotnie, w ydają się z dn ia  na 
dzień odradzać, a codziennie z ja 
kąś nową siłą  brzm ią w m ych uszach 
słowa piosenki, śpiew anej na w ie
czorne pożegnanie.”

W.

A lina N am ysłow ska

Może dla niektórych ludzi 
powyższe zdanie będzie 

wielką pociechą. W ierzyć w Bo
ga, to pragnąć, aby On istniał. 
Trudno jest nieraz zgłębić praw 
dziwy sens jakichś prawd, gdyż 
chętnie żonglujemy słowami nie 
starając się dociec, co one właś
ciwie oznaczają. Wierzyć. W ia
ra. Sola fide.

Ludzie zdają się widzieć w 
słowie „w iara“ przewagę ele
mentów uczuciowych, emocjo
nalnych. Chodzi tu  o przyjęcie 
łaski, o zaufanie (a ufność — 
to uczucie) Niewidzialnemu. Są
dzę wszakże, iż elem enty racjo 
nalne są również zasadniczymi 
składnikam i wiary. N aturalnie

„Nareszcie jestem  w  Chałupach. 
P rzyjechałyśm y na dworzec i m u
siałyśm y kupić b ile t d la Małgosi. 
Godzinę przed odjazdem  pociągu 
poszłyśmy na peron. Pociąg już stał 
i to pełen ludzi. Znalazłyśm y jeden 
stołek i .podśpiewując żałośnie, w y
jechałyśm y z Je len iej Góry. Ja  je 
szcze w  Jelen iej Górze m yślałam  o 
tym , że m ożna by w łaściw ie w ró
cić. D ziękujem y za 'pożegnanie — 
było w zruszające, a k iedy znikliście 
nam  z oczu, było nam  ta k  bardzo 
sm utno.

M ałgosia postanow iła opieko
wać się m ną, w ięc do Poznania po- 
sapyw ałam  n a  je j łonie i podobno 
w zdychałam , że chcę na P ielgrzy- 
my. W Poznaniu rozstałam  się 
z M ałgosią, obeszło się bez łez. D a
lej pojechałam  sama, a czas mi 
upływ ał bardzo szybko, bo śpie
w ałam  sobie przez cały czas na
sze obozowe piosenki i m yślałam , 
m yślałam , ale nic m ądrego tnie w y
m yśliłam . Z G dyni pojechałam  do 
W ładysław ow a, a potem  do Chałup. 
T eraz um yta i napasiona siedzę 
przy oknie i patrzę n a  rów niu tką 
praw ie taflę zaitoki. M yślami i se r
cem jestem  przy  Was; m arzę, m arzę, 
że przecież jeszcze na W ang wrócę. 
To w szystko jednak  nie pom aga 
i jest m i sm utno i bardzo sam ot
nie... Bardzo bym prosiła  o podanie 
mi problem ów, k tó re  moi koledzy 
będą rozpatryw ać na wieczorach 
biblijnych. P ostaram  się myśleć r a 
zem z Wami, chociaż daleko od 
Was jestem .”

J.

konieczna jest ingerencja z gó
ry, zesłanie jakiegoś światła na 
luszę ludzką, która może tę łas
kę przyjąć, lub odrzucić. Ale 
w łaśnie w  tej naszej postawie 
wobec łaski, która obdarza nas 
wiarą, m om enty rozumowe od
gryw ają doniosłą rolę.

Wierzyć, to  przecież także 
wiedzieć. Wiemy, że dwie czą
steczki wodoru i jedna tlenu  da
ją  wodę, gdyż „w ierzym y“ w 
wyniki doświadczeń chemicz
nych. Znane są rozumowe do
wody istnienia Boga i od ty lu  
już wieków ludzkość głowi się, 
jakby te  trudne praw dy lepiej 
uprzystępnić człowiekowi.

Ale wierzyć, to nie tylko 
wiedzieć. To także chcieć. P rze
cież mówimy: „ja wiem, mam 
przekonanie, że Bóg istnieje, 
wyczuwam Go, ja Go pragnę“. 
Więc jeśli chcę, aby Bóg istniał 
(choć w ydaje m i się nieraz, że 
nie posiadam żadnych na to a r
gumentów), to znaczy, że istnie
je już w e m nie jakiś zalążek 
wiary. Apostołowie znali Boga, 
rozmawiali z Nim, dotykali Go. 
My staram y się Go pojąć, gdyż 
tak bardzo Go porzebujem y. 
„Błogosławieni, którzy nie w i
dzieli a uw ierzyli.“

Drugi człon zacytowanego 
na wstępie zdania mówi już nie
0 naszym w ew nętrznym  nasta
wieniu wobec problem u Boga, 
lecz o postępowaniu. Wierzyć, 
to postępować tak, jakby Bóg 
napraw dę istniał. Możemy 
chcieć Jego istnienia i w tedy na
ginać nasze czyny do Jego 
wskazań, lub też n ie  wierząc 
Weń, m ając tysiące zastrzeżeń
1 sprzeciwów, żyć jednak licząc 
się (może tylko podświadomie?) 
z Jego obecnością.

Ateiści stoją bardzo często 
wyżej etycznie od ludzi w ierzą
cych. Każdy zresztą człowiek 
ma jakiś swój w łasny kodeks 
postępowania, który go obowią
zuje. Lecz czyż ten  głos wew
nętrzny, który tkw i w nas, nie 
jest w łaśnie głosem Boga? W ro
dzony człowiekowi instynkt na
tu ra lny  nie wysyłałby go na 
pewną nieraz śmierć dla jakichś 
wyższych celów. Poświęcenie się 
dla drugich, rezygnacja z praw  
własnych, wszystko to sta je  w  
poprzek wrodzonym nam popę
dom. Tak więc, czy to pragnąc 
jedynie Boga, nie wierząc Weń, 
czy przecząc Jego istnieniu, a 
jednak żyjąc według Jego wska
zań, potwierdzam y tylko Rze
czywistość Jego istnienia.

Kiedy nieraz wszystko zda
je  się nam  beznadziejne, gdy u- 
padamy pod ciężarem dnia, sza
moczemy się w tysiącach w ąt
pliwości, niech pociechą nam  
będzie, że wystarczy Go prag
nąć.

Zostawmy na boku jałowe 
dociekania i spekulacje myślo
we. Żyjmy. S tarajm y się żyć 
uczciwie. Widocznie w  tej chwi
li naszego życia Bóg nie żąda 
od nas więcej.

REFLEKSJE
„WIERZYC w  Boga, to znaezy pragnąć Jego istn ien ia  oraz, co w ię 

cej, postępow ać tak, jak gdyby On istn ia ł napraw dę.”

(Le com te Du Noiiy: C złow iek i jego przeinaczenie).
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Stefania Szućhowa

SPOTKANIA
Ti/farzylam w pół śnie jak 

lYlmarzą na jawie młodzi en
tuzjaści: że spotykają sławy fil
mowe, sportowe lub też pisa
rzy, malarzy, uczonych — każ
dy na miarę marzeń własnych...

No, więc marzyłam że spo
tykam się — znowu wcielona — 
z wcielonymi postaciami tych, 
którzy moją młodość — mówię 
wyraźnie m o j ą  — uczynili 
bogatszą, wspanialszą, niżbym  
ją mogła swoimi siłami uczynić.

Z początku czas wtrącał się 
do tych marzeń. Ale potym by
ło tak, jak gdyby ktoś wysypał 
fotografie z pamiątkowego pu
dła, a ja nie starałam się wcale 
porządkować według epok czy 
stylów — według niczego.

Spotkałam Słowackiego. 
Dumny, mądry, dziecinny. Mo
że wtajemniczony, kto miel 
Myślałam: może by mu powie
dzieć o tym zwycięstwie za gro
bem? A może go to już nic nie 
obchodzi? Zna deseń na drugiej 
stronie tkaniny. Mógł poprawić, 
udoskonalić.

Trochę z oddali widziałam 
Mickiewicza. Szedł w smudze 
światła. Czemu, o wielki, wie
rzyłeś Towiańskiemu? — spy
tałam. O twórco słów, wyraża
jących serca nieporadne a go
rące.

Gdy spotkałam Chopina, 
zakryłam twarz dłońmi i płaka
łam. Skąd to wiedziałeś, kto ci 
podpowiedział? Przecież nie tyl
ko pola, łąki i pieśni. Ktoś 
stamtąd ci podpowiedział, przy
znaj się.

I zaraz z uśmiechem zapy
tałam o to Mozarta. Dyktoyjali 
ci? Obdarzyłeś nas tak hojnie, 
bez trudu, nas, ludzi ubogich, 
nie przeczuwających możliwo
ści takich skarbów. Takich 
skarbów.

Sylwetka głowy Beethove- 
na była w chmurze. Byłeś nie
szczęśliwy, szepnęłam, ale prze
żyłeś szczęście. Dzięki tobie lu
dzie przeżyli patos, rozpacz, 
wzniosłość. Sami nigdyby się 
nie zdobyli na taką potęgę 
wzruszenia.

Długo całowałam obie dło
nie organisty Bacha.

Przeszłam z zachwytem i 
szacunkiem koło radcy praw
nego Goethego i wiodłam ocza
mi za tym dziwem naszego 
świata Leonardem. Patrzałam 
na dłonie, które wymalowały 
Wieczerzę i oblicze Anny .

Podałam pęk róż Platono
wi, a Sokratesa prosiłam: pow
tórz śwoją Obronę, powtórz je
szcze. Moje serce jest z tobą.

Tęsknota zaczęła mnie drę
czyć jak wtedy, za czasów ziem
skiej wędrówki. Odnalazłam w 
tłumie Plotyna: więc tak już 
umiano myśleć? Więc dlaczego?

Tylko raz upadlam na ko
lana. Spotkałam Cieślę. Nic nie 
napisał, nie wyrzeźbił, nie w y
śpiewał. Przez bardzo krótki 
czas nauczał. Nie miałam dłu
gich włosów ani wonnego olej
ku. Serce zawiedzione, śmier
telnie udręczone przytuliłam do 
całodzianej szaty. Mogłam o 
nic nie pytać, za niczym już nie 
tęsknić, niczego nie szukać.

Zaczęły się rozsuwać jakieś 
ciężkie, wysokie drzwi, zdawa
ło się, za trudne do poruszenia. 
Za nimi był błękit i ukojenie.
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